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Kära medlemmar! 

 

Under 2017 har precis, som förra året, katastrofala och omskakande händelser i världen berört 

oss starkt. Ett Nordkorea tillsynes berett att våga ett kärnvapenkrig med USA.          

Mellanösternkonflikterna fortsätter oförtrutet. Globala flyktingströmmar avlöser varandra. En 

häpnadsväckande och delvis absurd administration i USA gör oss villrådiga och osäkra. Vart 

är världen på väg?  

   Hos Sven Delblanc gestaltas liknande osäkerheter i många av hans romaner och artiklar. 

I årets Delbladet återger vi en artikel ur vilken ovanstående citat är hämtat som publicerades i 

Expressen 7 november 1982. Den berör Sven Delblancs relation till Friedrich Nietzsche. Han 

jämför sin ungdoms reception av nihilisten Nietzsche med den mogne mannens intresselösa 

läsning av densamme. Nietzsche, som idag uppmärksammas lika lidelsefullt av den 

postmodernistiska strömfårans intellektuella i Sverige och övriga Europa, som av det förra 

sekelskiftets kulturelit. En i mitt tycke utomordentligt intressant och aktuell text! 

     Vi hoppas att Delbladet 2017, som tidigare år, fyller er med spännande läsupplevelser och 

inspiration till läsning av författarens originaltexter och eventuell omläsning. 

 

Aktuella böcker i Delblancsällskapets boklager som nu realiseras: 

 

Sven Delblanc. En bibliografi. 

 

Sven Delblanc bibliografi finns ännu möjlighet att köpa. Boken realiseras nu för 250 kronor 

inklusive porto. En mycket fin utgåva. Boken omfattar 352 sidor, är i formatet 16,5 x 24,2 

cm och rikligt illustrerad.  Sätt in beloppet på Delblancsällskapets plusgirokonto 86 49 86 – 5 

 

I ett är han suverän och helt överlägsen: i känslan för tidens 

kris, nihilismens fara, de hotande katastroferna. Där är han 

profetisk som bara Dostojevskij kunde vara ibland. 

Var det inte denna eviga ängslan, denna föraning om 1900-

talets eruptioner som slutligen sprängde honom? 

 

Sven Delblanc 

Nietzsche 

Läst utan bestämd avsikt 

Expressen 1982-11-07 

Delbladet 2017, sid. 39. 

 



och ange ”bibliografi” på talongen. Boken kan beställas på e-postadressen: 

ahlbom.lars@telia.com Ange postadress! 

 

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 magnifika kursgård.  

Nu realiserar vi den mycket gedigna boken med titeln Jag skriver till dig från ett avlägset 

land för 175 kr inklusive porto. Sätt in beloppet på Delblancsällskapets plusgirokonto 86 49 

86 – 5 och ange ”mystik” på talongen. Boken kan beställas på e-postadressen: 

ahlbom.lars@telia.com Ange postadress! 

 

Årsmötet 2018 

 

Planeras att äga rum i Stockholm lördagen 25 mars. Vi återkommer med information i 

samband med att  kallelsen och årsmöteshandlingarna skickas ut i februari..  

 

Medlemsavgiften 

 

Vi sänder Delbladet till alla våra medlemmar. Några av er har missat att betala årets 

medlemsavgift. Är ni osäkra på om ni erlagt medlemsavgiften för 2017 ber vi er kontakta vår 

kassör Ove Pettersson på adress ove-pettersson@bredband.net , eller telefon 070-816 46 68.  

Vårt plusgirokonto är 86 49 86-5. Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem, och 250 kr 

för två boende på samma adress. 

Vi är synnerligen tacksamma om samtliga medlemmar som har en e-postadress meddelar 

kassören denna. E-postregistret är omöjligt att hålla aktuellt utan medlemmarnas aktiva 

medverkan. 

 

Citatet 

 

Det är en sliten fras att demokratin hela tiden måste försvaras, men påståendet rymmer en 

djup och viktig sanning. En ny generation kan inte lära sig demokrati som den lär sig 

integralkalkylen eller namnen på Rysslands floder. Den måste växa in i en kultur präglad av 

hänsyn, öppenhet, tolerans mot och intresse för det avvikande och annorlunda, och mod att 

yttra en egen åsikt och samtidigt ta hänsyn till andras meningar. 

 

I skuggan av framtiden 

Modernitetens idéhistoria 

 

Sven-Eric Liedman, sid. 538. 

 

 

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

                         

 

Hävla 10 december 2017 
 
 

 
Per-Ola Jansson 

Ordförande 

mailto:ove-pettersson@bredband.net

