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”Det oberäkneliga och välgörande med konsten är det 

oförutsägbara i den estetiska effekten. Den politiska 

affischen kan vara verkningslös, alla goda avsikter till 

trots. Och lika väl kan det estetiska aktiebrevet vara 

subversiv till sin verkan, ty den verkligt goda konsten 

befinner sig aldrig långt borta från politikens källor: 

drömmen om det bättre samhället och det bättre livet 

för den enskilde” 

Sven Delblanc, Den skamliga konsten. Tal 

hållet på Konstakademiens högtidsdag den 

29 maj 1973. Återgivet i Kritik och 

essäistik, s. 409. 

 

Kära vänner i Delblancsällskapet! 

Nu är sidensvansarna här och domherrarna är komna till fågelborden, vintern stundar. Här kommer 

nu årets sista Medlemsbrev tillsammans med Delbladet, sällskapets första Årsskrift, lagom före jul.  

Planeringsdagar i Vadstena 

I Årsskriften berörs några viktiga saker som styrelsen diskuterade och fattade beslut om under två 

planeringsdagar i Vadstena. Här kommer ytterligare några saker som vi vill informera om. 

På universitetsorterna kommer vi att försöka arrangera ”Delblanckvällar” där vi berör aspekter av 

författarskapet som betonar dess aktualitet och särart, förhoppningsvis med början hösten 2014  i 

Lund. 

Årsmötet 2014 kommer att äga rum i Stockholm 22 mars. Utöver årsmötesförhandlingarna kommer 

de som bar huvudansvaret för att ”Kastrater” blev till som opera, med premiär på 

Drottningholmsteatern, att berätta om olika aspekter på tillblivelsearbetet. 

Medlemsavgiften 

Vi har i Medlemsbrev 1 och 2 puffat för inbetalning av medlemsavgiften. Vi ser nu att ganska många 

fortfarande resterar med inbetalning av medlemsavgiften för 2013. Vi har tolkat det så att många 

medlemmar kanske uppfattat den inbetalning man gjorde sent hösten 2012 som en inbetalning för 

2013 istället för 2012 .I detta utskick bilägges inbetalningskort som avser både 2013 och 2014 för er 

som inte erlagt medlemsavgift under 2013. Glöm inte att uppge ditt 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 2013. Han nås enklast på 

pettersson-ove@bredband.net, vilket är den korrekta e-postadressen. Den som angavs i förra 

Medlemsbrevet var tyvärr felaktig, vilket vi beklagar. 

mailto:pettersson-ove@bredband.net


 

Stadgar 

Ett fel har uppstått i samband med tidigare stadgejusteringar som tyvärr ej upptäckts förrän nu. 

Årsmötet skall hållas innan mars månads utgång. Motionstiden enligt nuvarande stadgar löper ut 

först med maj månads utgång. Detta måste ändras. Vi uppmanar därför motionsskrivare att 

inkomma med motioner till Årsmötet 2014 senast 31 januari 2014. Vid Årsmötet måste vi därefter en 

första gång fatta beslut om justering av denna felaktighet. 

Bidrag 

I skrivande stund vill vi informera om att Svenska Akademien fattat beslut om att ge 

Delblancsällskapet 55.000 kr och Patriotiska Sällskapet 30.000 kr i bidrag till stöd för arbetet med 

boken om Sven Delblanc och Reinhold  Ljunggren. 

Kewe Zahr var namnet! 

 Jag har bett Kewe Zahr om ursäkt för att han namngavs på sådant sätt i förra Medlemsbrevet att han 

snarare kunde uppfattas som den framstående tennisspelaren  från 70-talet, och inte som den 

person som han egentligen är, nämligen Kewe  Zahr. 

Medlemsbrev 1/ 2014 

I februari kommer årets första Medlemsbrev. Då med bland annat information om Årsmötet 22 mars. 

Vi bifogar då inbetalningskort för 2014 för er som betalat medlemsavgiften för 2013 i sedvanlig tid. 

Se ovan! 

God Jul! 

Alla medlemmar önskas en God Jul och ett Gott Nytt År med förhoppningar om att Årsskriften 

kommer att bereda er alla glädje och mycket nöje! Lästips när Årsskriften är sönderläst: Gröna 

Vintern, ur vilken en del text är citerad i Årsskriften. Den ingår i ALBA:s Törnrosböcker, och är utgiven 

1978. Den innehåller 14 korta essäer om dikt och diktare, i vilka Sven Delblanc briljerar med sina 

kunskaper och sin fantasi. 

Citatet 

    ”Fåglarna är ganska nödbedda, strängt taget. De kommer först när förråden sinar i skogen och 

snön ligger djup. Särskilt domherren låter sig trugas: först när dessa mattröda, runda fågelfrukter 

buffas på stenen (= fågelbordet, min kursiv.)  vet jag med visshet att vintern är här. Och jag vet att 

de flyr mig så snart kylan släpper och istapparna börjar drypa mot söder. De bjuder på sin 

ögonfägnad och inget mer. De krusar ingen.” 

Sven Delblanc, Fågelfrö sid. 141. 

 

Per-Ola Jansson 

Ordförande 



 


