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DELBLANCSÄLLSKAPET   Medlemsbrev 1/2015 

 

”Mina asociala vänner drogs till 

vernissagen som flugor till en sirapsburk, 

sherryn tog slut på tjugo minuter, och 

sedan dracks kroppsljummet brännvin, 

kulturnämnens ordförande svimmade 

inför min stora duk Bastubad i Malebolge, 

professor Linde från akademin fick ledas ut 

under hysteriska gråtattacker.” 

 

Kära vänner i Delblancsällskapet! 

Nu när våren närmar sig vill jag påminna om Sven Delblancs roman Primavera som bland annat 

gestaltar konstens villkor i vår tid och vårt samhälle. Citatet ovan (s. 46) belyser romanhjältens första 

vernissage. Primavera tål att läsas om. Humor, vansinne, fantasi och allvar förenas i detta stilistiska 

mästerverk!  

Nu väntar ett år med Delblancprisutdelning och förhoppningar om att vi tillsammans med 

pristagaren kommer att uppmärksammas rejält inom ”Kultursverige” med anledning av detta.  Vi har 

börjat året med ett svårslaget erbjudande för alla bokälskare – men särskilt för våra medlemmar som 

till medlemspris kan införskaffa Diktaren och Målaren. En praktfull och rikt illustrerad bok om 

relationen mellan Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren. Tipsa gärna vänner och bekanta om detta. 

Boken går att köpa till medlemspris via ahlbom.lars@telia.com. 

Delbladet 

Delbladet skickades ut i mitten på december som aviserats. Vi har fått beröm även för detta 

nummer.  

     Jag vill ännu en gång framhålla för läsaren att bakom utgivningen ligger ett stort arbete, och en 

stor möda med att skriva, redigera och ge årskriften en god grafisk form. Jag vill tacka alla inblandade 

och särskilt tackar jag er som har bemödat er att skriva och skickat in material till redaktionen. 

En önskan, om inte en vädjan, till er alla, precis som förra året: Passa på att skriva något med 

anknytning till Sven Delblanc i nästa årsskrift! Något som ni fastnat för, något som ni reflekterat över 

i ensamhet - eller tillsammans med vänner. Vi vill att våra medlemmar deltar i utformandet av 

Delbladet. Skicka material till mig under e-postadress braxnas@gmail.com. 
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Årsmötet 2015 

Årsmötet äger rum 14 mars, som vi aviserat i Medlemsbrev  2 och 3 /2014. Det kommer att hållas i 

Palmesalen på ABF Stockholm och börjar 13.00. Ola Larsmo inleder med ett anförande om Sven 

Delblanc som han ……. Därefter följer efter en kaffepaus sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

     Efter årsmötets slut erbjuds förtäring i restaurang Café 60. Mejla din anmälan med bifogad 

blankett. Vi vill ha in din anmälan senast 6 mars om deltagande i årsmötet och om du vill delta i 

måltiden efter mötet. Ange i så fall vilken maträtt du väljer och om du önskar ett laktos- eller ett 

glutenfritt alternativ. Meddela dig till Per-Ola Jansson på braxnas@gmail.com eller via SMS 072-522 

72 32. Om du har frågor så hör av dig till mig! 

Delblancpriset 

Delblancpriset 2015 tilldelas Niklas Rådström med följande motivering: 

”Niklas Rådström har med språkligt mästerskap och i Sven Delblancs humanistiska anda gett oss 

oförglömliga berättelser om människoöden i skilda tider. Genom att vara verksam i många genrer 

och genom att förena stor lärdom med mild humor når författaren en bred publik. Tack vare sina 

djupa insikter i den klassiska litteraturen och i mytens språk skapar Niklas Rådström litteratur som 

berör läsarna. Detta blir särskilt uppenbart i Boken från 2013 där han inte bara öppnar Bibelns 

berättelser mot nya tolkningar utan också undersöker själva skapandets vånda och lycka. 

Prisceremonin äger rum på pingstafton, lördagen 23 maj. Som förra gången kommer ceremonin att 

hållas i Trosa lands kyrka.  

Vi lägger ut ytterligare information om denna begivenhet på vår hemsida och på Facebook framöver. 

Vi kan redan nu meddela att den sedvanliga åpromenaden på Sven Delblancs födelsedag 26 maj inte 

blir av på grund av Delblancprisutdelningen helgen innan. 

Facebook 

V uppmanar alla Delblancvänner att vara aktiva på vår Facebooksida. Har du inte varit där, uppmanar 

vi dig att gå in och titta! 

 Jesper Ersgård är ansvarig för Facebooksidan. Du når honom på e-post jesper@ersgard.com. 

Hemsidana 

Vi fyller på med information hela tiden på vår Hemsida. Gå in och titta! Anders Broström ansvarar för 

hemsidan. Du kan nå honom på e-post andersbro@telia.com. 

Lokala arbetsgruppen i Trosa 

Du kan läsa om den lokala aktiviteten i vår Verksamhetsberättelse inför årsmötet som i ingår i detta 

utskick.  
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Delblanc/ Ljunggrenboken 

Vi har sålt mellan 80 och 90 böcker till medlemmar och andra sedan början på december 2014. Vill 

du köpa så kontaktar du Lars Ahlbom på ahlbom.lars@telia.com . 

antikvariat.net 

Samtliga av Delblancsällskapets utgivna böcker kommer inom kort att finnas tillgängliga på 

antikvariat.net. Det är ett samarbete mellan sällskapet och antikvariatet i Norrköping. Men du kan 

även i fortsättningen köpa dem via ahlbom.lars@telia.com som vi nämnt ovan. 

Medlemsavgiften 

Vi har nu ordning i medlemsregistret och vi har 149 betalande medlemmar vid årsskiftet 2014/2015. 

Medlemmar som skaffat eller bytt e-postadress uppmanas att meddela vår kassör detta per 

omgående, se nedan. Vi uppmanar nu alla medlemmar att betala in årsavgiften så fort som möjligt. 

Vi påminner via mail eller brev er som glömmer att erlägga avgiften för 2015. Medlemsavgiften är 

som tidigare år 200 kr för enskild medlem, 250 kr för boende på samma adress.  Bibliotek, 

organisationer eller företag betalar 500 kr. Glöm inte att uppge ditt (era) namn på blanketten, eller 

om du betalar via nätet. Delblancsällskapets plusgiro är 86 49 86-5.  Vår kassör Ove Pettersson 

informerar gärna om oklarheter råder huruvida medlemsavgiften har erlagts eller ej för 2015. Han 

nås enklast på pettersson-ove@bredband.net. 

Medlemsbrev 2/2015 

I september kommer årets andra Medlemsbrev med ny information, bl. a. med information om 

årsmötet 2015-03-14. 

Citatet 

”Juni, och äntligen har syrenen börjat slå ut därnere på den skuggiga gården, med knoppiga klasar 

som skrynkliga njurar, rödvioletta körtlar, och sedan blomning, med fyruddiga stjärnor, blekblå som 

trötta ögon, med ett uttryck av matt förvåning, en blick av from och resignerad 

moderlighet…Kommer mig att minnas min barndom i Sörmland, denna syrenernas färg, mattblå som 

bondkäringars klänningstyg, blekt av solen och av otaliga tvättar med grönsåpa…”  

     Primavera, s. 20. 

 

 

Per-Ola Jansson 

Ordförande 
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