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- Du tar dig honey. Men varför inte berätta sanningen?
- Sanningen? Jag vet inte. Jag tror att sanningen är denna:
om svenskarna i morgon vaknade med en miljon färgade
medborgare inom gränserna, då skulle mitt älskade
fädernesland med välfärd och humanism och höghus och
julesnö och kristendom och midnattssol och blandekonomi och
frigjordhet och susa djupa mo på ett halvår förvandlas till en
nazistisk stat…
- Du skojar.
- Gör jag? Jag är inte så säker. Sju miljoner middagssovare
skulle resa sig som en man och ropa efter en Hitler.
- Det är ditt eget land du talar om.
- Ja, tyvärr.
Nattresa, sid.165 f.

Kära medlemmar!
Under året har precis som förra året katastrofala och omskakande händelser i världen berört
oss starkt. Kallakriget-liknande spänningar, flyktingkatastrofer, en häpnadsväckande och
delvis absurd valkampanj i USA gör oss villrådiga och osäkra. Vad skall komma ut ur allt
detta?
Sven Delblanc har i flera av sina romaner och i åtskilliga artiklar berört liknande
stämningar i Sverige och övriga världen under 60-talet fram till sin död 1992.
I årets Delblad finns återgivet ett tal som Sven Delblanc höll på Nyköpings Humanistiska
förbunds 50-årsjubileumdag 12 maj 1984, och som inte varit publicerat tidigare. Här kan vi se
hur författaren motiverar kampen för humanism i en mycket dyster värld där alla utopier har
slocknat och ondska och vanmakt råder. I Delblancsällskapets Kritik och essäistik finns fyra
andra artiklar om Humanismen tryckta. En av dessa artiklar utgör ett tal som Sven Delblanc
höll vid Lunds universitet våren 1989, där han utgår från Viktor Rydbergs berömda kantat vid
jubelfest-promotionen i Uppsala 1877, med rubriken Ett mål fördolt, som nedanstående citat
är hämtat från:
Vi lever i en akut kris, men mycket i vårt demokratiska system är skräddarsytt för en idyll,
och någon idyll är inte vår öken, ej heller det mål vi talat om /…/ Ej längre fördolt av
dimmor ska vi då se det avlägsna målet för kunskapssökandets långa vandring. På
sanningens grund, med hjälp av obeveklig klarsyn kan vi möjligen undvika de faror som
hotar våra liv, som enskilda individer, som biologiskt släkte, som systrar och bröder
förenade på vår vanskliga ökenvandring emot ett mål fördolt. (SDS 8.4 1989)

Så, Delblancvänner, låt oss inte misströsta. Vi fortsätter vårt kunskapssökande på jakt efter en
allt skarpare klarsyn! Vi i Delblancsällskapets styrelse hoppas att årets Delblad skall ge er
stimulerande läsning och massor av tillförsikt inför framtiden.

Sven Delblanc. En bibliografi.
Sven Delblanc bibliografi har sålts till många medlemmar men upplagan är inte slutsåld, det
finns ännu möjlighet att köpa ett exemplar, eller två. En fin Julklapp! Boken omfattar 352
sidor, är i formatet 16,5 x 24,2 cm och rikligt illustrerad.
Boken kostar 250 kronor + porto 69 kr = 319 kronor. Sätt in beloppet på
Delblancsällskapets plusgirokonto 86 49 86 – 5 och ange ”bibliografi” på talongen. Boken
kan beställas på e-postadressen: ahlbom.lars@telia.com Ange postadress!

Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc
Symposiet Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc ägde rum 8-9 oktober i
Sigtunastiftelsens magnifika kursgård. Ett 60-tal deltagare lyssnade i dagarna två på initierade
föreläsare och utsökt musik under lördagskvällen. Föredragen planeras att ges ut i bokform
under 2017. Vi återkommer med närmare besked om detta.

Årsmötet 2017
Årsmötet 2017 planeras att äga rum på Södermanland-Nerikes Nation i Uppsala lördagen 25
mars. Vi återkommer i februari 2017 med detaljer i kallelsen till årsmötet.

Medlemsavgiften
Vi uppmanar som vanligt våra medlemmar som missat/glömt att betala medlemsavgiften för
2016 att göra det omgående till vårt plusgirokonto 86 49 86-5. 200 kr för enskild medlem, och
250 kr för två boende på samma adress.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Norrköping 10 december 2016

Per-Ola Jansson
Ordförande

