DELBLANCSÄLLSKAPET
Verksamhetsberättelse för 2016
Medlemmar
Vid årsskiftet 2016/2017 hade Delblancsällskapet 140 betalande medlemmar, varav 5
företag/institutioner.
Tre medlemsbrev har sänts ut under verksamhetsåret.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten: 28/1, 19/3 (konst. möte), 27/4, 21/9
och 22/11.
Årsmötet 2016
2016 års årsstämma hör till de mera lyckade. Årsmötet hölls i Bellevue, en Malmgård i Hagaparken
vars atmosfär minner om ett svunnet Stockholm. Närmare 50 personer deltog i Årsmötet och den
efterföljande måltiden.
Årsmötet inleddes med sång av trubaduren Thord Lindé, som är en lysande Bellmantolkare, i
skepnad av urmakare Fredman. Framträdandet väckte allmän beundran. Thord Lindhe har också
designat vår hemsida och gjort layout till Delbladet 2015 och 2016.
Mötets andra gäst var Marianne Gade, författare och kritiker från Kolding i Danmark. I Delbladet
2015 mötte vi henne främst som författare. På årsmötet uppträdde hon i rollen som litteraturkritiker.
Ämnet för hennes föreläsning var kvinnoskildringen i Samuelsviten och som är återgiven i Delbladet
2016 med rubriken Samuels hus och kvinnorna i det.
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Årsmötet beslutade att:
till ordförande välja Per-Ola Jansson, omval 1 år
till ordinarie ledamöter välja:
Lars Ahlbom (vald på 2 år 2015) 1 år
Ove Pettersson, omval
2 år
Leif Risberg, omval
2 år
Kewe Zahr, nyval
2 år
Lasse Zilliacus, omval
2 år
Christian Wändahl, nyval 2 år
till suppleanter välja i följande turordning:
1.
2.
3.
4.

Lill Dahlberg, nyval
Anders Vrethem, nyval
Jana Rüegg, nyval
Daniel Skogman, omval

1 år
1 år
1 år
1 år
1

Årsmötet beslutade att till revisorer välja:
Sonya Sareyko, omval 1 år
Stefan Björnmalm, tidigare suppleant, 1 år
till revisorssuppleanter välja:
Cecilia Ericsson, nyval 1 år
Maj Ohlsson, omval 1 år
Årsmötet beslutade att till valberedning välja:
Eva-Stina Jordö, omval 1 år (sammankallande)
Anders Frigell, omval 1 år
Axel Sjöstedt, omval 1 år
Avtackning
Avtackades avgående ledamöterna Ulrika Pohl Andersson och Bo Gräslund med en gåva. för sina
mångåriga insatser i Delblancsällskapets styrelse.
Ekonomi
Årets resultat är en vinst på 1 901 kronor (föregående år en förlust på -10 924 kronor). Det är en klar
förbättring jämfört med de två tidigare åren. Resultatförbättringen kan, på intäktssidan, i huvudsak
hänföras till en ökning av medlemsavgifterna genom fler medlemmar samt försäljning av bibliografin
och övriga böcker. Kostnaderna för Delblancpriset som belastat år 2016 är betydligt lägre än
föregående år.
2017 års utmaningar blir att öka antalet medlemmar ytterligare och finansiera Delbladet som är ett
prioriterat projekt. 2017 års stora händelse är annars utdelningen av Delblancpriset.
Delblancpriset
Styrelsen beslutade vid septembermötet att Delblancpriset 2017 skall utdelas lördagen den 20 maj,
nära Sven Delblancs födelsedag den 26 maj.
Priset är även denna gång på 40 000 kronor. Nomineringskommittén, bestående av Magnus Halldin,
Sara Gordan och Leif Risberg föreslog styrelsen i december att utse författaren Ola Larsmo till 2017
års pristagare. Styrelsen i sin helhet förordade kommitténs förslag.
Arbetet med bibliografin över Sven Delblanc
Bibliografin har under hösten kommit från trycket. Materialet är omfattande och vår ambitionsnivå har
varit mycket hög. Den är tryckt i Carolinas skriftserie Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis.
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Mycket goda omdömen har influtit om bibliografin, inte bara om innehållet – den är också en gedigen
artefakt, en vacker produkt i sig själv.
Carolina skickade boken till Bibliotekstjänst för recension och vidare försäljning till landets
bibliotek. Information till våra medlemmar om möjligheten att förvärva bibliografin har lagts ut på vår
hemsida, Facebook och i Medlemsbrev 3, 2016.
Kostnaden för utgivningen täcks helt av fondmedel men produktionen har möjliggjorts framförallt
av det gedigna arbete som vår arbetsgrupp bestående av Lars Ahlbom, Christina Bendegaard och Bo
Gräslund utfört sedan några år tillbaka. Carolina har bidragit med redaktionellt stöd och svarat för
kontakterna med tryckeriet.
Sigtunaseminariet och samarbete med Ekelöfsällskapet
Den 8/9 oktober 2016 arrangerade Delblancsällskapet i samarbete med Ekelöfsällskapet och
Sigtunastiftelsen ett seminarium om Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc.
Seminariet ägde rum i Sigtunastiftelsens vackra och anrika lokaler i Sigtuna och ett femtiotal personer
deltog.
Föreläsare var Antoon Geels, Bo Gustavsson, John Swedenmark, Lars Ahlbom, Görel CavalliBjörkman, Johan Cullberg, Helene Blomqvist och Maria Küchen. Karin Levander, Anders Claesson
och Per-Ola Jansson från de tre arrangerande ”institutionerna” hälsade deltagarna välkomna och
växlade om i rollen som moderator.
På lördagkvällen samtalade Eric Schüldt och Ylva Eggehorn om musik och mystik och Cecilia
Zilliacus (violin) och Bengt Forsberg (piano) framförde musik av bl a Jean Sibelius, César Franck och
Arvo Pärt. Sigtunastiftelsens aula var fullsatt.
Seminariet var av allt att döma mycket lyckat. Livliga diskussioner uppstod och många av
deltagarna hördes prisa både föreläsningarna, den trivsamma miljön och stiftelsens goda mat.
En bok baserad på föreläsningarna under seminariet är under arbete och beräknas utkomma på
Carlsson bokförlag under hösten 2017. Redaktörer är Karin Levander från Ekelöfsällskapet och Lars
Ahlbom från Delblancsällskapet.
Delbladet
Delbladet 2016 skickades ut till medlemmarna i december som julgåva. Detta var vår fjärde årsskrift
sedan starten och den innehåller 48 sidor med femton artiklar, varav tre med dansk anknytning. Tre
nyskrivna essäer av Christer Enander, Magnus Hugoh och Lennart Bromander belyser Sven Delblancs
”motstånd mot mörker och uppgivenhet.” Sven Delblanc deltar med fyra artiklar.
Förhoppningsvis har vi råd att även i fortsättningen producera Delbladet med liknade kvalitet. Det
har visat sig lätt att få material till tidskriften. Delblancs författarskap är rikt, här finns mycket att
publicera. Många uppskattar hans texter och bidrar gärna med artiklar. Människor som kände honom
minns honom med tacksamhet och glädje och bidrar gärna med sina hågkomster i artiklar. Arbetet
med Delbladet 2017 är redan i gång.
Lars Ahlbom har varit redaktör och tillsammans med Per-Ola Jansson utgjort redaktionskommittén.
Delblancsällskapets lokala verksamhet i Hedebyland 2015
Delblancsällskapets arbetsgrupp i Hedebyland (Vagnhärad/Trosa ) har en viktig uppgift när det gäller
kontakten till kommunen, där man gärna markerar Sven Delblancs författarskap som viktigt att lyfta
fram som en del av bygdens kulturprofil. Dit hör utdelningen av Delblancpriset vartannat år, vilket
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sker i samarbete mellan kommunen och Delblancsällskapet. I Vagnhärads bibliotek finns
Delblancrummet med en boksamling som presenterar Delblancs författarskap och som vårdas av
arbetsgruppen. Sällskapet kan fritt använda rummet som möteslokal och plats för andra aktiviteter. Det
är viktigt att betona sambandet mellan det lokala arbetet och sällskapets bredare verksamhet.
Träffpunkt Delblanc den första måndagen i varje månad är en aktivitet på biblioteket i Vagnhärad som
under 2015 blivit ett fast inslag i vår lokala verksamhet. 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. Hösten
2016 utgick vi från Kära Farmor
Under arbetsåret 2016 liksom tidigare har vi deltagit i samarbetet inom det lokala föreningslivet.
Tillsammans med hembygdsföreningarna i Västerljung och Vagnhärad har vi arrangerat flottfärder på
Trosaån.

Stockholm 2017-02-15

Per-Ola Jansson

Lars Ahlbom

Lasse Zilliacus

Ove Pettersson

Kewe Zahr

Leif Risberg

Christian Wändahl
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