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Den grekiska hjälmen
Homa i Miami Beach
Homan
Johan Kristian Homan, den stillsamme antikhandlaren från
Gamla stan, är på en god väns bröllop i Shakespeares
Gam
födelsestad Stratford-upon-Avon, där han träffar en
föde
förmögen svensk musikproducent.
förm
Läs mer s. 6

Alla hjärtans dag
2013 – VSF 80 år
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Homan Gazetten

Redaktörens rader

I

år är VSF verkligen på hugget.
Inte nog med att han skrivit
den ﬁna boken om Linde, som
Monika recenserar. Homandeckaren Den grekiska hjälmen ligger
också snart i tryckpressarna för att
ges ut i maj. Dessutom passade
VSF på att fylla 80 år samma dag
som boken om Linde presenterade
i Livrustkammaren på slottet av
VSF:s förlag Wahlström & Widstrand. SE där en ﬂit, som skulle
hedrat en hoplit, diktar jag då i
Erik Ofvandahls anda.
Vi kommer att träffas på Medelhavsmuseet när vi håller vårt
traditionsenliga vår- och årsmöte.

Där ﬁnns det stark anknytning till
Den grekiska hjälmen. Som vanligt
kommer ni att kunna köpa boken
till specialpris vid vårmötet, tack
vare W&W.
Kommande utﬂykt kan ni läsa om
och har ni förslag så hör av er till
vår reseledare, Leif Berg.
Gå in ofta på vår eminenta
hemsida där Ulf Björkman sköter
ruljansen med den äran!
www.homansallskapet.se
Skön vår, när den äntligen är här
önskar vi i styrelsen!
Clas Göran Carlsson,
redaktör
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Inbjudan till

Årsmöte 2013 i Homansällskapet

HomanSällskapets
plusgirokonto: 4335130-3
Årsavgift: 150 kr

Torsdagen den 30 maj kl. 17.00 på
Medelhavsmuseumet Fredsg. 2 (nära
Gustaf Adolfs torg).
Obs! Betala ej inträde, för det ingår.
Vi startar med en guidad visning, därefter årsmöte och middag med grekiskt
tema.
Det blir lammfärsbullar med bulgur
och sallad. Bröd och hoummus. Kaffe
och baklava.
Vegetarisk alt. är en spenat och fårostpaj gjord på smördeg.
Måltidsdryck ingår ej, enbart vatten,
men ﬁnns att köpa.

Årsavgiften 150 kr
betalas till
Homansällskapet
PG 4335130-3
senast 15 maj
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Pris: 250:- som ni sätter in på
Homan sällskapets PG 43 35 130 - 3
senast 15 maj.
Vänligen märk talongen med namn
på samtliga personer som avser att delta.
Bjud gärna med en gäst! (Samma
pris)
I samband med middagen kommer
VSF - Vår Store Författare att tala.
Det kommer också att ﬁnnas möjlighet att köpa den senast boken: ”Den
grekiska hjälmen”.
Varmt Välkomna!

Redaktör för HomanGazetten
Clas Göran Carlsson
Hästängsvägen 14
183 77 Täby
08-756 22 23
clasgoran.carlsson@telia.com
Tryck
Exaktaprinting, Malmö
Grafisk form
Exaktamedia, Malmö

www.homansallskapet.se

Oss håller inga bojor oss binder inga band
Detta sjöng systrarna Thora och Linde för full hals när
de red omkring på sina ponnyhästar
De var de enda ryttarna på ön och kallades ”Ekerös skräck”, men roligt hade de.
De små adelsfröknarna och deras bror
Harald fostrades i frihet och blev starka
och självständiga.
Lindes far Axel Klinckowström skämtade en gång med sin dotter Linde
”Liten är du, ful är du, och dum är du.
Vad ska det bli av dig?” Den lilla Linde
svarade kaxigt ”Jag ska nog klara mig,
ska pappa se” och det gjorde hon!
Det är en fantastisk bok som VSF har
skrivet denna gång. Den är inte bara
häst utan även så som Europa var under
1920-talet, ifråga om nöjen och äventyr.
Våren 1919 föddes ett isabellfärgat
hingstföl på Åby Gård vid Gävle. Castor var avsedd att ägna sitt liv åt en ung
greve vid Sveriges ﬁnaste kavalleriregemente. Men hästen utvecklades inte
som man förväntat sig och med den
färgen han hade passade han bäst som
mjölkhäst hemma på landet.
Då kom Linde Klinckowström som
en räddande ängel och köpte honom.
Detta var den stora kärleken! Kärleken
mellan människa och djur, häst och ryttare. De blev ett team i vått och torrt
och litade på varandra.
Redan från början blev Ekerö för litet
för detta par.
Våren 1926 låg Lindes väninna Nuppe
Mörner sjuk på Romanäs Sanatorium
i Småland. En distans på 30 mil, gav
mersmak och skulle bli den första av alla
långritter för Linde och Castor.
Ritten till Paris och besöket hos systern Thora som hade gift sig med konstnären Nils von Dardel gav sedan mers-

mak. Efter ett tag begav hon sig till Rom
och Linde älskade Italien. Här kände
hon sig hemma.
Det händer en hel del under dessa ritter,
men de kommer helskinnade från allt.
Allt som allt rider Linde och Castor sex
långritter och avverkar 1300 mil. Hon
möter nya gränser och nya ideologier,
glitter och glamour, armod och nöd.
Ibland övernattar hon i slott och herrgårdar och ofta på kavallerier ute i Europa, men hon sover även i spiltan hos
Castor.
Hon beskriver besöket på Spanska Ridskolan i Wien.
Dånande stämmer musiken upp Chopins mäktiga promenadpolonäs och
samtidigt skrittar sida vid sida sex ryttare i bredd i manegen, Rättningen bibehålles på decimetern, när de med halt
på medellinjen lyfter sina guldgalonerade napoleonhattar och hälsar publiken.
Varför berättar jag detta? Jo, nu i höst
kommer Spanska Ridskolan till Stockholm! Jag har precis införskaffat en biljett till detta evenemang. Jag tror att
Linde hade tyckt om detta.
Linde gifte sig med greve Hans von
Rosen och bosatte sig på Lindö Gård i
närheten av Tystberga i Sörmland . Ett
villkor till giftemålet var att Castor skulle
få komma med. Hans kunde inte neka
henne detta? Två döttrar föds Margaretha och Catharina. I boken ﬁnns en underbar bild när ﬂickorna sitter på Castor
hemma på Lindö.
Den 24 januari 1947 dör Castor i en ålder av 28 år. Linde fanns hela tiden vid

hans sida och bredde en svensk ﬂagga
över honom och gick sedan ut på en
lång promenad i månskenet. Helst skulle Linde ha velat yla av sorg och saknad,
men fällde mer mänskliga tårar över sin
vän.
Castor ﬁck sitt vilorum på södra sidan av Lindö, mitt i rosengården, svept
i svenska ﬂaggan och nersänkt på en
granrisbädd. En tacksamhetens krans
med vita sidenband, som Linde fått av
Novara Cavallegieri och fästad på dem
silverstjärnan från Parma, låg Lindes
käre gamle vän när jorden skottades över
honom.
Linde Klinckowström von Rosen dog
den 26 mars 2000 på Stafsund.
Hennes sadel och sadelväskor och passet med bilder på både Castor och Linde
ﬁnns just nu utställda på Livrustkammaren om ni har vägarna förbi.
Läs gärna denna underbara bok för
det handlar inte bara om hästar utan om
livet i 20-talets Europa.
Monika Stenlund
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Alla hjärtans dag 2013
Alla ni som tror att VSF stod under kristallkronorna och tog
emot presenter på sin 80-årsdag kommer att bli besvikna.
Nej, han jobbade som vanligt !
VSF håller ut i så många år för annars
Vi som hade förmånen att komma
vet ju inte vad som händer med Johan
och ﬁra utgivningen av boken ”Oss hålKristian Homan och hans livsöden.
ler inga bojor, oss binder inga
band”, samlades på Livrustkammaren.
Vi kom i samlat tropp, Styrelsen för HomanSällskapet och
överlämnade ett diplom från
Beridna Högvakten. Avsändare
till denna penninggåva var Antikhandlaren Johan Kristian Homan , Köpmangatan 10.
Vidare ﬁck VSF en snidad statyett föreställande Nils Ferlin, så
som han sitter på bänken i FiSvensk Damtidnings Monica Bonde uppvaktar VSF
lipstad, gjord av Nils Erik Sundström, Kristinehamn.
Vi utbringade ett fyrfaldigt
leve för jubilaren och ﬁck hela salen att
Vi bjöds på vitt vin och små goda snitsjunga med i ”Ja må han leva uti hundtar och i vimlet fanns många kända och
rade år” och det hoppas jag verkligen att
okända ansikten.

Den käraste gästen var säkert lille John
(5,5 kg och 50 cm lång efter en månad)
Han kommer i framtiden att tilltala VSF
farfar. Nu kom han med pappa
Marcus och mamma Karin för
att gratulera.
Kunglig glans över tillställningen spreds av prinsessan Marianne Bernadotte.
Elisabeth Tarras Wahlberg,
Livrustkammarens 1:e Intendent Lena Rangström i sällskap med överintendent för
Husgerådskammaren
Carin
Bergström. Beridna Högvaktens
kanslichef Olof Karlander sågs
också i vimlet, liksom släktingar
till Linde von Rosen som bidragit med foton och material för
denna boks tillkomst.
Jan Mårtenson tackade för förtroendet
att få skriva detta praktverk. Ödet ville

Beridna högvakten företräddes av Olof Karlander
med fru

Litterär chef Åsa Selling med specialtavlan VSF fick
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Peder Bonde med dotter

Elisabeth Tarras-Wahlberg och Ingalill Nyman

Förläggaren till VSF:s bok Sara
Nyström talar, Åsa Selling och
VSF lyssnar

Homansällskapets styrelse uppvaktar VSF med gåva till Beridna högvakten
i Johan Kristian Homans namn

Isabella Falkowska och Klara
Svennersjö från förlaget

Ulf Björkman och Monika Stenlund förbereder
presentöverlämnandet

att Susanne Giraud på en middag 2010
var Jans bordsdam. Hon berättade då om
sin mormor Linde von Rosen som med
sin häst Castor red ut i Europa. Efter
sin mormors bortgång hade Susanne av
sin moster Margareta Reuterskiöld fått
en låda som innehöll fyrtiofem intalade
kassettband. Det var dagböckerna från
långritterna under åren 1926-1932.
Jan blev fascinerad av berättelsen om

Nils-Magnus i samspråk med VSF

Hustru Ingrid Giertz-Mårtenson samt sonen Marcus
Mårtenson med familj

denna unga adelsdam som ensam gav sig
ut till häst genom det Europa som långsamt reste sig ur spillrorna efter ett förödande världskrig. Han skrev boken som
idag kommer ut.
Förlaget Bonnier Fakta uppvaktade
Jan med en korg innehållande vin och
åter hurrade vi för jubilaren och sjöng.
Susanne Giraud till mikrofonen och
hon var stolt och glad att hennes ma-

terial nu ﬁnns samlat i detta praktverk.
Hon tackade von Rosens släktförening
för att de hjälpt till för tillkomsten av
denna bok. Enligt Linde von Rosen var
Susanne ”mitt mest ridande barnbarn” .
Innan jag gick hem passade jag på att
gå ned och titta på Linde von Rosens sadeln med sina packväskor som just nu
ﬁnns utställda på Livrustkammaren.
Monika Stenlund
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Den grekiska hjälmen
Johan Kristian Homan, den stillsamme
antikhandlaren från Gamla stan, är
på bröllop i Shakespeares födelsestad
Stratford-upon-Avon. Där träffar han en
förmögen svensk teater- och musikproducent som samlar på exklusiva antikviteter från Grekland och Rom. Nu ﬁnns
en magniﬁk bronshjälm från 500-talet
f.Kr. till salu på en konstmässa i Miami
Beach. Ett unikt föremål som kunde ha
burits i slagen vid Thermopyle och Marathon.
Samlaren ber Homan köpa in hjälmen
för hans räkning. Han kan inte göra det

själv eftersom ”skattemyndigheterna i
USA och jag har olika uppfattningar”,
som han uttrycker det.
Johan Kristian tar uppdraget, ﬂyger till
Miami och imponeras av stadens storslagna art déco-arkitektur. Mitt för näsan
på en skrupulös rysk oligark lyckas han
köpa hjälmen, men det förändrar i ett
slag hela hans tillvaro och får dramatiska
konsekvenser, inte bara för honom själv.
Handlingen spänner från antikens
Grekland via Shakespeares England och
Floridas brännande sol för att kulminera
i Stockholm, där döden slår till. Inter-

nationella miljöer med historiska inslag,
en spännande handling, ett udda och
färgstarkt persongalleri – men antikhandeln vid Köpmangatan är fortfarande
den trygga hamnen i Johan Kristian Homans tillvaro. Eller?

Jan Mårtenson inledde sin framgångsrika bana som diplomat 1960. Han har bland annat varit chef för
kungens kansli, undergeneralsekreterare i FN med ansvar för nedrustning och mänskliga rättigheter,
generaldirektör och chef för FN:s Europakontor i Genève och ambassadör i Schweiz.
Författargärningen är lika imponerande och spänner över lyrik till kulturhistoria, noveller och kriminalromaner. Den grekiska hjälmen är den 41:a deckaren om den stillsamme antikhandlaren Johan Kristian
Homan i Gamla stan.

Viktigt
meddelande!
För att vi snabbt skall kunna nå
alla våra medlemmar med information önskar vi få in Era mailadresser.
Skriv Ert namn och mailadress
och skicka till vår sekreterare
monika.stenlund@comhem.se
Om ni senare ändrar adress så
glöm inte att meddela oss även
detta.
Mailadresserna kommer endast att användas internt inom
Homansällskapet och inte utges
till annan part.
Tack för hjälpen!
Styrelsen
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Vart tar de vägen?
I varje Homanbok förekommer det 20
personer som försvinner. Det rör sig alltså om cirka 800 persone som inte ﬁnns.
Asplund, Ellen och andra stammisar
lever kvar. Mördarna förväntas sitta på
undanskymd plats några år såvida de
inte själva omkommit under omständigheterna.
Mordoffren försvinner på annat sätt
och glöms. De minns vi knappt till dess
nästa bok kommer ut. De cirka 20 kring-

ﬁgurerna som varje bok handlar om och
som Homan umgås ﬂitigt med uppslukas under tiden till nästa bok. De nämns
aldrig mer, vilket är synd då en del faktiskt var riktigt sympatiska. Homan har
haft ett otal nära tête-a-têter men har så
vitt vi vet aldrig hoppat över skaklarna.
På det området verkar han trög.Hans
kärleksliv tycks behöva en kick med åtföljande klick.
N-M

Homansällskapet, som idag är ett av Sveriges största litterära sällskap,
bildades 1982. De drygt 500 medlemmarna sammanträder regelbundet
och dryftar frågor som anknyter till Homan och hans värld.
Se www.homansallskapet.se

Homan på ﬁlm
Frågan om att ﬁlmatisera Homanböckerna har stötts och blötts i många år.
Varje ﬁlmproducent tar en risk med att
göra en ﬁlm och är mycket försiktig med
sitt val av ämne.. I Hollywood skrivsofta manus direkt till en ﬁlm utan att gå
vägen över en bok. I Sverige är det mer
vanligt att en boks försäljningssiffror avgör. Sedan måste handlingen passa för
ﬁlm. I deckare bör det förekomma rätt
mycket blod för att göra ﬁlmen intressant. Vi Homanfantaster tycker ändå att
Homan böckerna vore som givna för att
ﬁlmas. Många har också föreslagit namn
på huvudrollsinnehavarna. Förslagen

speglar både förslagsställarens egen ålder och den tidpunkt då förslaget kommer. I början av Homans karriär kunde
jag själv tänka mig Jan och Ingrid själva
som lämpliga. Av skådespelare vore Sven
Lindberg Och Anna-Lisa Ericsson lämpliga. Förslagen under senare tid har präglats av skådespelare som förekommit på
vita duken under senaste decenniet.
Det allra senaste förslaget som Francine är aktuella Livia Millhagen (Molanders). Tidigare har förslagits Lena Endre
i par med Loa Falkman, Noomi Rapace i
par med Michael Nyqvist och Lena Ohlin med Stellan Skarsgård. Bland Fracine

lämpliga skådespelare har också nämnts
Alexandra Rappaport, Eva Röse och Isabella Scorupo. I rollen som JK Homan
kan insändarna tänka sig Carl Kjellgren,
Björn Kjellman, Per Morberg, Kjell Bergqvist, Krister Henriksson, Helge Skoog,
Peter Haber, Ulf Brunnberg och Magnus
Härenstam. Ingen dålig samling. Ingen
har föreslagit Mark Levengood, Björn
Ranelid, Fredrik Skavlan eller Ernst
Kirchsteiger. För egen del föreslår jag ett
par runt 40 år som skulle kunna förknippas med Johan Kristian och Francine
under tiotals år framåt.
N-M

Ack, vilken vinter vi fått genomlida
snö, råa vindar och köld
nu får våren icke ifrån oss glida
det vore faktiskt ren stöld.

Ja, jag träffa´ dem alla, det så kändes
varenda välkänd ﬁgur
såg en ljusglimt, Calles pipa tändes
jag vakna´, såg rummets kontur.

Som en räddning under många mörkerkvällar
klev jag in i en Homanbok
då vintern ej rasat ut bland våra fjällar
var detta en handling så klok.

Nu ser vi fram emot ljusare dagar
Homan läsas kan ute i sol
detta en sann Homanit behagar
från oss hörs ett förnöjsamt gnol.

Plötsligt var jag inne i Homanbutiken
i drömmen när det var natt
jag snubbla’ på nå’t pälsmjukt i rena paniken
ah, bara Cléo, Johan Kristians katt.

Donsö 2013-03-29
Kram och hälsningar
Leif Larsson, en ö-känd poet och Homanit
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Avsändare:
HomanSällskapet
c/o Monika Stenlund
Strindbergsgatan 32
115 31 Stockholm

Utﬂykt och visning
av Stafsunds slott
Lördagen den 31 augusti 2013 klockan 09.30

Oss håller inga bojor, oss binder inga band
Som ni känner till har Jan i samarbete med Susanne Giraud skrivit en bok
om Linde Klinckowsröm-von Rosen, den unga adelsfröken som växte upp på
godset Stafsund.
Det är en fascinerande berättelse om hennes liv och hur hon rider ensam
ut i Europa. Hennes endeföljslagare är den stora hästen Castor, en trogen
kamrat under många år.
d växte upp
Vi i Homansällskapet har nu fått en unik möjlighet att besöka Stafsund där Li
Linde
och också slutade sina dagar nästan 100 år gammal. Slottet, kommer att visas av Lindes dotter Margaretha Reuterskiöld och hennes son Adam. och naturligtvis är Jan med oss som vanligt. Efter visningen äter vi en gemensam
lunch på Drottningholms värdshus för de som önskar.
Vägbeskrivning från Brommaplan: Åk Drottningholmsvägen mot Lovön där den övergår till Ekerövägen. Kör ca 1 mil
mot Ekerö kör höger vid bron (mot Ekerö) efter ca 500 m kör Bryggarvägen till vänster till skylt Stavsund. (Stavsunds
allè 11 se Eniro.se)
Kollektivt tar man sig med tunnelbana eller buss till Brommaplan. Från Brommaplan tar man blåbuss 177 (ev bussbyte
till buss 312) till Stavsund. Titta på ”Reseplaneraren” på www.sl.se eftersom det lär vara nya tidtabeller som gäller efter sommaruppehållet.
Anmälan till detta arrangemang skall vara mig tillhanda senast den 5 augusti. Därefter kommer jag att maila ytterligare information samt en förfrågan om ni önskar äta lunch. OBS Att föranmälan är nödvändig. Det är därför viktigt
att ni skriver Er mailadress samt tel nr i Er anmälan till mig. Uppge också hur många personer som ska deltaga.
Anmälan mailas till leif.b.berg@comhem.se
Leif Berg

I Homans fotspår
Under 10 års tid har vi arrangerat utﬂykter, vandringar i gamla Stan med mera.
Allt med anknytning till Johan Kristians
öden och äventyr. Vi har bland annat
varit i Viby med omnejd några gånger,

besökt Uppsala ett par gånger, varit på
Öja (landsort) samt en 2-dagarsresa till
Gotland. Vi vill nu gärna uppmana våra
medlemmar att komma med förslag och
tips på utﬂyktsarrangemang framöver.

Förslagen skall naturligtvis på något sätt
anknyta till böckerna. Vi är tacksamma
för alla förslag. Maila Era förslag till
leif.b.berg@comhem.se

