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Kära medlemmar! 

 

Pest och översvämning  

tycker inte jag är bra 

Sådant skapar lätt en viss förstämning 

Men kaffe och bullar gör mig glad. 

    

Så ”löste” Tage Danielsson sitt svårmod när tillvaron blev för tung. För oss i 

Delblancsällskapet står andra möjligheter till buds. När vi läser texter av Sven Delblanc möter 

vi den skiraste sommarhimmel och kärlekens höga visa, understundom det mörkaste mörka i 

människornas värld. Men - vi uppmanas att våga ”stå det onda emot”, och samtidigt i 

förtröstan ta emot livets stora gåva. 

 

Ännu ett Delblancår stundar med läsning av vår årsskrift Delbladet, och av en nyss utkommen 

bok, Jag skriver till dig från ett avlägset land. Jag önskar er alla en fin och njutningsrik höst 

full av litterära upplevelser. 

 

Årsmötet 2017 

 

Årsmötet 2017 ägde rum lördagen 25 mars på Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala. 

Protokollet är ännu inte justerat, men kommer snart att finnas tillgängligt på vår hemsida. I det 

Stavenowska huset lyssnade vi på ett inspirerande anförande av litteratursociologen och 

professorn Johan Svedjedal som berörde den kontakt som han hade med Sven Delblanc i 

samband med att Den Svenska Litteraturen kom till under slutet av 1980-talet. 

    

Delblancsällskapet förärades av nationens förste kurator en bibliografisk framställning av 

nationsbibliotekets ”dyrgripar”. Sällskapet skänkte i sin tur nationsbiblioteket ett exemplar av 

samtliga våra utgåvor. 

Innan vi satte oss till bords för en lysande middag i nationshusets gustavianska salong 

utbringade vi en skål för nationens skyddspatron Carl Carlsson Gyllenhielm, framför dennes 

porträtt i nationssalen. 

 

 

Vi lever mitt i en lustgård, men vi är blinda, döva, 

stumma. Livets sällhet bultar på de stängda dörrarna 

till våra sinnen. Bara en gång eller två möter du 

måsarna och ser in i det brinnande hjulet. Vad är det 

du ser? Inte den drömda stjärnan vid horisonten. Du 

ser in i livets egen sol, i varats hjärta. Du stiger in i 

livets mitt, där allt är vältrande eld och skapande 

förvandling. (Eremitkräftan, s. 168)                                              

 
 
 
 

 

 

 
 



Jag skriver till dig från ett avlägset land 

  

Symposiet Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc ägde rum 8-9 oktober 

2016 i Sigtunastiftelsens kursgård. Ett 60-tal deltagare lyssnade i dagarna två på initierade 

föreläsare och utsökt musik under lördagskvällen. 

 

Nu, knappt ett år efter att seminariet ägde rum, föreligger en bok baserad på 

seminariematerialet, Jag skriver till dig från ett avlägset land. Mystik och livssyn hos Gunnar 

Ekelöf och Sven Delblanc. Här finns föreläsningarna av Antoon Geels, John Swedenmark, 

Lars Ahlbom, Bo Gustavsson, Ylva Eggehorn, Görel Cavalli-Björkman, Johan Cullberg, 

Maria Küchen och Helene Blomqvist återgivna. Några texter har tillkommit. Karin Levander 

har skrivit en inledning och Bo Gustavsson och Bo Utas bidrar med varsin essä om Ekelöfs 

mystik, tidigare tryckta i Ekelöf’et, Ekelöfsällskapets medlemsblad. Centrala texter av 

Delblanc och Ekelöf med koppling till seminarietemat har också tagit med. Boken är utgiven 

på Carlssons förlag, omfattar 304 sidor och är illustrerad med många foton i färg.  

 

Boken beställs på e-postadressen: ahlbom.lars@telia.com. Ange postadress! Du kan köpa 

boken för 250 kr inklusive porto. Sätt in pengarna på vårt plusgirokonto 86 49 86 – 5! Ange 

”Ekelöf/Delblanc” på talongen! 

  

Bibliografin 

 

Vi slår ännu en gång ett slag för vår i vintras utkomna bibliografi. Köp den! Du får en 

spännande bok och gör dessutom en god gärning! 

 

Men du som är smart köper den givetvis tillsammans med Jag skriver till dig från ett 

avlägset land. Då spar du på portokostnaden, och får BÅDA böckerna för det facila priset 350 

kr inklusive porto! Beställ på ovan angiven adress och betala på sällskapets plusgiro, också 

angivet ovan. Ange ”Förmånsköp” på talongen! 

 

 

 

 

             
   

 

 



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 i Delblancrummet på 

biblioteket i Vagnhärad som fortsätter under hösten 2017, kl. 13.30 – 15.00. 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 hösten med Sörmland i minnet  

(Sven Delblanc, Reinhold Ljunggren, 1989). 

    

Alla som är intresserade av Sven Delblanc och bygden där han växte upp och inspirerades av i 

sitt författarskap är välkomna till dessa träffar. Ingen anmälan behövs och ingen avgift tas ut. 

 

Välkomna till Träffpunkt Delblanc! Kontakt: lerjeryd.trosa@telia.com 

 

Delblancpriset 

 

Prisutdelningen i Trosa lands kyrka blev mycket lyckad med härlig musik och lysande lov- 

och högtidstal. Leif Risberg talade om pristagaren Ola Larsmos författarskap och Ola Larsmo 

om Sven Delblancs. Högtidsmiddagen med kommunfullmäktiges och kulturnämndens båda 

ordförande närvarande i Trosa Kvarn erbjöd en fascinerande miljö, med forsande vatten under 

bjälklaget och ett strålande försommarljus, som ledsagade oss när jordgubbarna och den 

italienska buffén serverades. Ola Larsmo var i högform och höll ett mycket fint tacktal för 

priset och för den goda maten. 

 

Delbladet 

 

Vi har kommit långt i arbetet med Delbladet 2017 som medlemmarna får i mitten på 

december. Där publicerar vi Ola Larsmos och Leif Risbergs pristal. Sven Delblancs norske 

översättare Per Qvale berättar om sina kontakter med Sven Delblanc och om arbetet med att 

översätta hans böcker. Skriften innehåller essäer av Conny Svensson (om Homerisk 

hemkomst), Helene Blomqvist (om Primavera) och Claes Magnus Hugoh (om Prästkappan). 

Göran Hillman skriver om Sven Delblanc och arbetarförfattaren Erik Johansson, Kerstin 

Hallert om Hedebyborna och Daniel Skogman om Sven Delblanc och Selma Lagerlöf.  

 
 
 

 Per-Ola Jansson 
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