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Sven Delblanc, ur Majhälsning till landsmännen nr 

57, 1984 
 
Kära medlemmar! 
 
 
Årsmötet 2017 äger rum lördagen 25 mars. Detta år håller vi till på Södermanlands-Nerikes nation i 

Uppsala. Det är en miljö som tidvis upplevts som ett ”hem” av Sven Delblanc. I Reminiscenser från 

50-talet
1
 , ett tal som Sven Delblanc höll 1983 vid seniorföreningens årsfest, skildras nationen som 

”trög, bigott, stollig och varmt älskad”. Nationens främsta kvalitet är sammanhållningen, och den 

möjliggörs av nationslivets traditioner. I dessa har ”vi en enighet och ett fäste och ett tryggt bo att 

återkomma till: Uppsala må förändras av vandaler eller av mer legitima byggherrar, universitetet må 

härjas av bisarra reformer, t o m nationens lokaler kan ändras, men i traditionen äger vi en gemenskap 

som griper över generationer och förenar oss alla.” 

Litteraturprofessorn Lars Lönnroth, nationskamrat, vän och medredaktör för DSL tillsammans med 

Sven Delblanc, har i sin Majhälsning till landsmännen 1993
2
 skrivit att nationen ”blev den 

navelsträng genom vilken Sven Delblanc kunde fortsätta att hämta näring ur den sörmländska myllan.” 

 

Årsmötesförhandlingarna äger rum i det Stavenowska huset. Här dricker vi också kaffe och lyssnar på 

ett anförande av litteratursociologen och professorn Johan Svedjedal som berör den kontakt som han 

hade med Sven Delblanc i samband med att Den Svenska Litteraturen kom till under slutet av 1980-

talet. 

Innan vi går över till nationsbyggnaden för vår festmåltid guidar oss nationens 1Q in i det ”hemliga 

biblioteket” som är inrymt i det Stavenowska huset. 

 

Under middagen kommer vi att få ett smakprov ur nationens spex På Madagaskar som spelades första 

gången 1870. Spexet kommer att uppföras under innevarande vår. Vi kommer också, precis som Sven 

Delblanc gjorde i sitt anförande (se ovan), att utbringa en skål för nationens skyddspatron Carl 

Carlsson Gyllenhielm framför dennes porträtt i nationssalen. 

 

Vi ber dig som tänker delta i årsmötet/festmåltiden att anmäla dig enligt de anvisningar som finns i 

bifogad blankett. Vi hälsar er alla hjärtlig välkomna att delta i årsmötet 2017! 

 

Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc 

 

Seminariet ägde rum 8-9 oktober på Sigtunastiftelsen. Seminariet skildras i årets 

verksamhetsberättelse. Nu återstår det grannlaga arbetet att ge ut seminariets alla anföranden som en 

bok med kommentarer. Vi söker nu medel ur olika fonder för att finansiera denna utgivning. Från en 

                                                           
1
 Delbladet 2014, sid. 18. 

2
 Till minne av Sven Delblanc. Lars Lönnroth, Minnesbilder av Sven Delblanc III, sid. 56. 

”I namnet av denna gemenskap höjer jag min bägare, för 

Uschiameja och allt hon företräder, för Carl Carlsson 

Gyllenhielm, för Södermanlands-Nerikes nation, detta 

hem på jorden för vår ungdoms käraste minnen”. 

Nationens skål! 

 

Sven Delblanc. Expressen 4/2 1990. 

 



del fonder har vi redan fått positiva besked, men vi väntar svar från några till. Vi är hoppfulla och 

hoppas att boken blir klar för utgivning i höst. 

 

Bibliografin 

 

Vår senaste utgåva är Sven Delblancs bibliografi. Köp den! Du får en spännande bok och gör 

dessutom en god gärning! 

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 beställes på e-postadressen: 

ahlbom.lars@telia.com  Ange postadress!   

Men du som är smart köper den givetvis vid årsmötet, på så sätt slipper du portokostnaden. 

 

Hemsidan och Facebook 
 
Hemsidan är uppdaterad och där lägger vi ut information om vad som är på gång i sällskapet under 

Aktuellt. Följ oss också på Facebook där du själv kan lägga ut kommentarer och synpunkter! 

 

Det lokala arbetet 

 

Träffpunkt Delblanc, den första tisdagen i varje månad, är en aktivitet på biblioteket i Vagnhärad som 

fortsätter under våren 2017. Träffarna är en fortsättning av den bokcirkel vi arbetat med tidigare. I 

Träffpunkt Delblanc har vi inbjudit till läsning och samtal kring olika teman i några av de böcker där 

Sven Delblancs inlägg i samhälls- och kulturdebatten presenterats. Vi fortsätter under våren med Sven 

Delblancs roman Kära Farmor och anknytningar till den som finns i Delbladet 2016. Kontaktperson 

är Maj-Britt Imnander, 070-373 78 49. 

 
Delbladet 
 
Delbladet 2016, årgång 3 av vår årsskrift, distribuerades i mitten på december. Berömmande 

omdömen har även detta år kommit oss till del. Vi är redan igång med att planera Delbladet 2017. Vi 

inbjuder er som vanligt att komma med bidrag, artiklar eller notiser. Vi välkomnar också brev till 

årsskriften som diskuterar sällskapets verksamhet, någon aspekt av Delblancs författarskap eller 

Delbladets inriktning. Vi mottar som vanligt gärna beröm eller konstruktiv kritik och förslag till nya 

program och satsningar. 

 

Delblancpriset 

 

Författaren och ordföranden i Svenska PEN, Ola Larsmo, har av Delblancsällskapet tilldelats 2017 års 

Delblancpris med prissumman 40.000 kr och med följande motivering: 

 

Ola Larsmo tilldelas Delblancpriset för sitt rika författarskap i vilket han gärna uppsöker 

bortglömda men avgörande historiska brytpunkter och därmed hjälper oss att förstå vår egen tid. 

Som ansvarstagande intellektuell, och i Sven Delblancs anda, för Ola Larsmo outtröttligt 

humanismens talan i kamp mot nutidens oroande tendenser. 

 

Prisutdelningen äger rum i Trosa Lands kyrka lördagen 20 maj 2017. Vidare information om denna 

kommer att publiceras under våren på Delblancsällskapets hemsida. 

 

 

 
  

 


