BOKRELEASER
Under vecka 49 2014 har Delblancsällskapet vid tre tillfällen presenterat sin nya bok
Diktaren och Målaren.
Delblancsällskapet har presenterat boken på Stadshotellet i Trosa, på galleri Wetterling i Stockholm och
på Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala.
Under drygt två decennier – från 1970 till Sven Delblancs död 1992 – utvecklade Delblanc och Reinhold
Ljunggren ett rikt och mångfasetterat samarbete. Varken Delblanc eller Ljunggren hade en relation till
någon annan konstnärsvän som varade lika länge eller var lika fruktbar.
Om detta fascinerande samspel berättar Lars Ahlbom, Leif Risberg och Kewe Zahr i boken Diktaren och
Målaren. Till sin hjälp har de 220 brev som Sven Delblanc skrev till Reinhold Ljunggren. Denna brevsamling
är inte bara ett rikt källmaterial utan också en skatt i sig själv. Sven Delblanc var en fantastisk brevskrivare.
Ljunggren gjorde sju omslag till Delblancs romaner – tre till Hedebysviten, alla fyra till Samuelsviten.
Han porträtterade också Delblanc i en stor oljemålning för Bonniers porträttsamling på Manilla. Sven
Delblanc skrev många texter om Reinhold Ljunggrens bildvärld och till slut en hel bok. Tillsammans gjorde
de också en bok om Sörmland med prosabitar av Sven och bilder av Reinhold. I kontakt med Ljunggren
blomstrade också Delblancs eget bildskapande och tog sig uttryck i drastiska karikatyrer och abstrakta
fägpasteller.
En tredje person finns också med på ett hörn i denna bok, nämligen Gunnar Ekelöf. Han var Ljunggrens
vän och fick sitt porträtt målat av honom. Sven Delblanc beundrade också Ekelöf djupt. Det finns många
band mellan dessa tre. Ekelöf dyker upp här och var i boken. I två kapitel är han en av huvudpersonerna.
Diktaren och Målaren kan beställas på @-postadressen ahlbom.lars@telia.com. Priset för medlemmar
är 200 kronor, porto tillkommer.

Bilden är från releasen i Stavenowska biblioteket vid Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala lördagen 6
december 2014. I bildens förgrund syns två av författarna, Kewe Zahr och Lars Ahlbom samtala med
professor Owe Wikström.

