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VSF får
medaljer av
klubbmästare
Claes och
ordförande
Clas Göran

Active24

Foto: Elisabeth Betander

Active24 kallar sig det sk webbhotell där vår hemsida varit inhyst i
många Herrans år. Förutom smärre friktioner - som att hotellet skickat
fakturan till fel adress och när de förklarligt nog inte fått betalt, helt
sonika släckt ner hemsidan - har det mesta förlöpt som det skall.
Någon gång i början av maj hände något. Vad vet ännu ingen. Men
HomanSällskapets hemsida gick inte att nå. Trots elva mejl, ett otal
telefonsamtal och snigelpost från en alltmer bekymrad webbmaster, brydde
sig inte Active24:s support det minsta. Inga svar, ingen synlig åtgärd. Till
slut tröt tålamodet och styrelsen gav webbmastern sitt stöd för att byta
webbhotell i ett sista försök att få ordning på hemsidan.
Vi blev väl mottagna av Levonline, men för att flytta hemsidan krävdes vissa
uppgifter från Active24. Dessa uppgifter vägrade Active24 att lämna ut. Enda
sättet att komma igång var nu att ändra domän till .se på slutet av vår adress.
Förutom att det innebar en kostnad att registrera om hemsidan, innebär det också
jobb med att snickra upp hemsidan på nytt och kanske framförallt - att informera
alla användare om den nya adressen.
Men nu är vi ute på nätet igen! Och adressen som ni ska knappa in är:
www.homansallskapet.se VÄLKOMNA!
Ulf Björkman, webmaster
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Redaktörens rader
Så har vi begått årsmötet och hört VSF berätta om
sin nya bok Dödssynden.
Sommaren kommer med stormsteg och en berså, en
gräsplätt, en hängmatta eller en skön vrå kan väl vara
lika bra allihop om man vill läsa om Johan Kristian
Homans senaste äventyr?
Fördelen med att läsa utomhus är att man kan låta
sig distraheras – helt kort, förstås – av svalornas
karaktäristiska sommarsång. Eller njuta under en
stunds eftertanke – mellan kapitlen – till doften av en
sommaräng, eller odlade blommor. För att inte tala
om istärningskyld dryck av det slag man föredrar.
Är inte livet skönt så här i försommartider?
VSF far land och rike runt och berättar för en trogen
publik om Homan och annat. Och när han inte gör
det överraskar han med annat. Nyligen, anförtrodde
han mig, så hade han fått venia för att predika i
Slottskyrkan i anslutning till nationaldagen. Jag var
själv förhindrad att lyssna på Jan, men jag utgår ifrån
att jag kan producera en pastisch, eller en parafras på
den gamla romerska uttrycket som fälldes av Caesar;
Venia, vidi, vici! För känner jag den elokvente Jan så
skötte han uppdraget med den äran. Fast till honom
sa jag förstås inte så utan undrade om inte kyrkan
hade det tillträckligt svårt som det är. Gamla trätobröder
emellan får man inte missa någon chans…
Ni åker väl med på Leifs resa? Den finns att läsa om
på annan plats i tidningen liksom hur vi hade det på
”mordplatsen” Vasarestaurangen vid Vasamuseet. Med
mordplats anspelar jag på senaste boken Dödssynden.
Läs så får ni se. Monika har läst den redan och vad
hon tycker ser ni också i tidningen.
Trevlig sommar från styreslen!

HomanSällskapets styrelse består
under året 2007/2008 av:
Clas Göran Carlsson, ordförande
clasgoran.carlsson@telia.com
Monika Stenlund, sekreterare
monika.stenlund@moderat.se
Nils-Magnus Lobenius, kassör
nml@glocalnet.net
Claes Lindberger, klubbmästare
clindberger@hotmail.com
Leif Berg, adjungerad
leif.b.berg@telia.com
Ulf Björkman, adjungerad
webredaktör
ulle.bjorkman@telia.com
Adress till hemsidan:
www.homansallskapet.se
Redaktör för HomanGazetten
Clas Göran Carlsson
Hästängsvägen 14
183 77 TÄBY
08 756 22 23
clasgoran.carlsson@telia.com
Vårt plusgirokonto är 4335130-3
Årsavgift; 150:Tryck/original/layout:
www.tryckpressen.se

PR och information
Anna Tillgren
Medialandskapet förändras ständigt och mängder av nya företeelser konkurrerar om
uppmärksamheten. Om man vill lansera en bok gäller det därför att välja rätt PR och rätt
tillfälle för att få framgång. På den här kursen får du lära dig hur man lägger upp
effektiva PR-strategier för olika typer av böcker. Vi tar bland annat upp ur man bygger
och underhåller nätverk, pressreleaser och presskonferenser, boksigneringar, releasefester
och författarbesök, recensioner, presentationer och tajmning av utgivning.
Anna Tillgren är PR- och informationschef på Albert Bonniers Förlag.
Tid: Måndagen 19 november 18.00-21.00.
Lokal: Sv. Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, 2 tr.
Kursavgift: 1 100 kr resp. 1 300 kr.
Sista anmälningsdag: 8 november.
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Jag har läst ” Dödssynden”

V

årkvällen var ljum och
varm och koltrastarna
tävlar om vem som
sjunger högst och vackrast. Vi
som tillhör den utvalda skaran
kring Johan Kristian Homan
befann oss denna gång på
Vasamuseet.
Var för? frågar sig vän av
ordning
Jo, VSF har i årets deckare
”Dödssynden” mördat på
Vasavar vet. Den mäktige
mannen bakom investmentbanken Excelsior, Alexis
Karmander har störtat ner från
avsatsen högst upp i museet.
Olyckshändelse? Självmord?
eller rent utav Mord?
Boken börjar
” Med vidöppna käftar stirrade
de båda lejonen på mig. Blottade
tänder och ondskefulla ögon,
färdiga till hugg. Utstrålade
aggressivitet och kampvilja.
Mellan sig höll de riksvapnet
med vasakär ven under en
kunglig krona”
Johan Kristian Homan finns
med som gäst på detta
storslagna jubileum eftersom
han ärvt en summa pengar som
han med varm hand överlämnat
till Lasse Ström som säger ” jag
tar hand om dina kulor och
sätter dem i trygga fonder”.
Efter denna kväll är det dags
för Johan Kristian att sätta ut
skylten ” Kommer strax!”
utanför butiken på Köpmangatan i Gamla Stan.

Jakten kan börja!
Han ändå meta abborre i sjön
Båven, då han for tfarande
hänger ihop med Francine
Silverstierna. Hon som ser ut
som Julia Roberts och har svart
bälte i karate samt är chef för
personskyddet. Johan Kristian
träffade Francine i boken
”Ceasars örn” och kärleken
brinner fortfarande.
Hos sin svär far ”in spe”
Archibald Silverstierna på
slottet Björkesta ett minichâteau”
som
grevinnan
Claudette säger. (Hon är
fransyska och äger fortfarande
en andel i ett vinslott beläget i
Loiredalen), talar man denna

kväll om USA.
Där efterträder Bush en annan,
med mellanrum för Clinton,
medan en tredje var guvernör i
Florida och säker t inte utan
presidentambitioner. Kennedys
bror Robert hade förmodligen
blivit vald om han inte mördats.
Bill Clinton kan, med lite tur, bli
efter trädd av sin fru. Och
Theodor Roosevelt var släkt
med Franklin D. I Amerika finns
300 miljoner människor och
landets viktigaste ämbete, med
konsekvenser för hela världen ,
blir en intern angelägenhet för
ett par familjer.
Man kommer in på Alexis
Karmander och greven avslöjar
att han under en älgjakt ville
köpa slottet med då bad greven
honom ” dra åt helvete”. Ja,
kanske inte med de orden men
med samma budskap.
”Från det ena till det andra har
jag lånat ut grevinnan” säger
greven. Nej, inte Claudette utan
min farmors farmors mormor
Sophie. Hon ska vara med i den
stora Roslin utställningen på
Nationalmuseum
och
vi
kontaktades av intendent
Magnus Olausson. Bara hon nu
inte blir stulen?. Kanske tänker
man på den stora stölden som
ägde rum i boken ” Döden går
på museum”. Där stals Erik XIV:s
kungakrona. Men Johan Kristian
lyckades finna den och alla kan
se den i Skattkammaren på
Stockholms Slott.
Tillbaka till vardagen får han
ett samtal från Lasse Ström som
vill ha en värdering av värdeföremålen i Alexis Karmanders
våning i det Laurinska huset.
Alla har sett huset men hur i hela
världen tar man sig dit?
Johan Kristian Homan ser sig
om i det stora rummet. Det
verkade mest som en utställningsmonter från Antikmässan.
Lasse Ström avslöjar att för det
mesta bodde Alexis på Breda
Gatan i Djurgårdsstaden. Han var
sedan länge åtskild från sin
hustru Greta, som i sin tur bodde
på Floragatan. Alexis älskade
inte bara vackra ting utan även
kvinnor. Nu hade han mött den
stora kärleken och ville skilja sig
för att kunna gifta om sig. Greta

Karmander skulle med andra ord
gå miste om en förmögenhet om
nu inte detta hade hänt med
Alexis. Var hon en mördare?
På ett party hos Maria Lind får
vi lära oss hur man blandar en
”Manhattan”. Man tar Bourbon
eller Canadian Schotch sedan
vermouth Martini Rosso, den
söta varianten eller Noilly Prat.
Tre delar whisky och en del
vermouth brukar hålla. Fast det
är viktigt med en angostura.
Sedan ett rött körsbär som
dekoration.
Johan Kristian Homan blir
även bjuden på Grands nya
restaurang
som
Mathias
Dahlgren basar över. Här äter
man en surprice-meny. Den
består av sex rätter och olika
viner. Det låter mycket men
rätterna är inte så stora och
dessutom lätta.
Middagen
inleds
med
gåslever terrin med Gotlands
tryffel i svarta, tunna skivor och
vita champinjoner. Sedan följde
soppa på torsk och pilgrimsmusslor. Stekt unganka med
anklever och pistage, havskräfta
med blomkål och brynt smör.
Laxtartaren var fantasisk. Det
är dit jag vill komma för den
finns på sista sidan av boken .
Så det mina damer och herrar
kan ni själva laga till och njuta
av.
Eftersom Johan Kristian varit
med på festen skall även han
förhöras, men han slipper dock
åka
till
polishuset,
då
kriminalinspektör Clas-Göran
Carlsson själv anländer.
Var har jag hört detta namn
tidigare?
Jo,
vår
högst
ärade
Ordföranden i HomanSällskapet
har samma namn.
Tänk, om även jag kunde får
vara med på ett hörn?
Kanske kan VSF mörda mig i
nästa bok?
Nej nu får jag inte sväva ut
allt för mycket.
Nu har jag redan tappat tråden.
Men det är en lärorik och
mycket spännande bok och det
slutet är en riktig finess! Men
mera säger jag inte.
Läs själva !
Med detta önskar styrelsen er
alla en trevlig och förhoppningsvis en varm sommar
Monika Stenlund.
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Ingen dödssynd i sikte på

VSF signerar böcker säljs

Amelie o Leif Gyllenhoff

Gustaf Bonde med bö
från förlaget

Claes, Monika, N-M
Elisabeth Betander

Leif Berg

Maud och Göran Gaestadius

Claes hälsar på Leif Forsberg

VSF mottar ordnar av ordföranden

VSF med Blomma och bok

VSF kåserar
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å Vasamuseet
V

öcker

årmiddagen på Vasamuseet hölls på den
plats där mordet sker
i senaste Homanboken,
Dödssynden. 90 glada
gäster ägnade sig inte åt
några syndiga nöjen trots
att det låg nära till att frossa
av allt det goda. Möjligen
kunde man ana ett visst
mått av vällust när man
girigt slök allt som
serverades på tallriken.
Styrelsen med Clas Göran i
spetsen hade inte visat ett
uns av lättja inför arrangemangen. Vi hade i valet av
musik att ta hänsyn till det
hemska mordet i lokalen
eller
Vasa
skeppets
förlisning. Skulle vi spela en
dödsmässa av Bach eller
spela psalmer (Närmare
Gud till dig) som på
Titanic? Det blev den kände
skärgårds spelmannen Åke
Hellman som fick dragspela sig fram mellan
borden medan vi åt av
skärgårdstallriken. Som
traditionen bjuder fick
Homaniterna chansen att
visa sig på styva linan i en
ovanligt klurig frågesport.
Det var en salig blandning
av Homankunskap, konst,
kultur, och dödstema som
skulle besvaras på kort tid.
Frågorna återfinns på annan
plats på hemsidan.
VSF
(vår store för fattare)
uppvaktades med anledning att han uppnått en
speciellt vördnadsfull ålder.
Han belönades med 3 olika
medaljer med fyndig
inskription hängandes i
vackra band som det anstår
de olika ordensväsena.
Magnum flaskan med
Champagne föreslog VSF
skulle bli sängfösare efter att
ha skrivit ännu ett kapitel
på nya boken om Tessin.

N-M leder
frågetävling

Frågetävling

Christina och Björn Blomqvist.

Leif Gyllenhoff kom tvåa

Claes ger pris till segraren
Christel Brehme, lärare från
Järfälla

VSF med bordsdamerna Anna
Tillgren och Christina Lyttkens

De sju klassiska dödssynderna sammanförs
ibland med färger och djur:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Högmod = violett och häst eller påfågel
Girighet = gul och groda, varg eller räv
Vällust = blå och ko, tjur, tupp eller get
Avund = grön och hund eller get
Frosseri = orange och gris
Vrede = röd och björn
Lättja = ljusblå och get eller åsna
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Valberedaren Leif Forsberg
VSF sånghyllas Ja må
han leva
Försenad 75-årsuppvaktning
från HS

Maud, Göran, Leonor, Edward,
Elisabeth. Bokhandelsgäster

VSF. I bakgrunden vår revisor
Karla Ramsbäck och Gustaf
Bonde
Rolf och Lil-Lill

Christina Lyttkens med dotter Sara, i
bakgrunden Peter Fernegård

Minglare

Nöjda bokköpare

Skärgårdsspelmannen Åke Hellman
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I Homans fotspår

Platsen där vår vän Homan
deltog i en Cordon bleu kurs med
dramatik i en av Jans första alster
”Middag med döden”

Denna gång beger vi oss till Homansällskapets födelseplats Grythyttan
Programmet är ännu så länge preliminärt: Vi åker med buss från Stockholm ca
08.00 och gör något stopp med anknytning till Homan på vägen till Grythyttan.
Carl-Jan blir vår ciceron på Grythyttan där vi bl a beser måltidens hus
och kokboksmusèet.
VSF berättar ur boken och muntrar upp oss som vanligt.
Lunch intar vi i måltidens hus eller på gästgiveriet.
Vi beräknar att vara åter i Stockholm ca 18.00
Lördagen den 30
Anmälan görs senast den 31/7 till mig via e-mail leif.b.berg@telia.com
Augusti 2008
eller per telefon 08-773 01 90.
Viktigt att ni uppger samtliga deltagares namn, e-mailadress, tel nr och mobilnr.
Självkostnadspriset för arrangemanget är 475 kr vilket betalas in på Homansällskapets
Plusgirokonto 43 35 130-3, ange namn och antal personer.
Vid omröstning på Vasamuseet vid sällskapets träff i maj fick detta förslag flest röster
och för att resan skall bli av så fodras minst 30 st anmälda . Jag ber därför att alla intresserade
anmäler sig så snart som möjligt före semester etc.
Homanhälsningar Leif Berg

Att blogga med tjuren Ferdinand.

E

gentligen uppfann jag
bloggen, några decennier
före mina epigoner. I
mina 56 böcker, särskilt de med
min vän antikhandlaren HOMAN
som inbjuden, för jag en
älskvärd konversation om
ämnen som jag tror intresserar
oss alla,åtminstone mina läsare.
Kinesiskt porslin, kulinariska
anrättningar, vin och Dr y
Martini, konstförfalskningar,
auktionsvärlden m.m, m.m. Jag
underlåter heller inte att
kommentera den brist på
viddom med vilken världen
styrs,
som
exempelvis
nedläggandet av det svenska
försvaret. Det som återstår är bara
Beridna Högvakten och
Frälsningsarmén. Och nu senast
såg jag att resterna av Sveriges
en gång så stolta flotta , som
behärskade Östersjön och andra
farvatten, nu har reducerats till
några smärre enheter, som
föreslås skickas till kusten
utanför Somalia för att bekämpa
sjörövare. Resterna av armén
åter finns
i
Tchad
och
Afghanistan och vaktparaden får
bestridas av Abab.

Och jag tror att mina läsare ,
egentligen, lika lite som jag är
intresserade av vem som
mördade vem och varför. Det var
enklare förr, i de ”riktiga” ,
engelska deckarna. Där var det
alltid hovmästaren som var den
skyldige på sista sidan.
Vissa av mina kolleger inom
branschen är ofta mera direkta
och hårdföra. Raka rör och inga
bloggar. Blodet sprutar,
ångestskriken ekar, våldet
triumferar och tor tyr och
hjärnsubstans, likso0m det
hårdföra ”sexet”, är rikt
dokumenterat med uppriktig och
hängiven inlevelse. Jag avstår
alltså från den sortens verbala
utsvävningar, som låter ana
själars dunkla avigsidor. Istället
sitter jag , d v s herr Homan, likt
tjuren Ferdinand under korkeken
i solnedgången. Katten Cléo i
knät och en Dr y Mar tini i
handen. Förnöjt betraktar vi
omvärlden och ser ibland, inte
utan
r ysningar,
hur
testosteronstinna deckardrottningar skriande löper blodstönkt
amok på olika tjurfäktningsarenor.

Därför. käre läsare, skulle ni
till äventyrs vara fallna för
”riktiga” deckare, alltså nutida,
så hoppa över Homan och
Ferdinand.Det är ingenting för
er .Dessutom finns det gott om
främmande ord i böckerna och
långrandiga beskrivningar av
totalt ovidkommande ämnen,
liksom av Homans förvirrade
tankegångar, alltifrån arrangemangen vid hans begravning
till det gamla Egyptens historia
och vem som egentligen skrev
Shakespeares verk.
Efter mitt senaste opus,
Dödssynden, som handlar om
girighet och finansvärldens
baksidor, fyller jag nu min fritid
med familjen Tessin, Nicodemus d.ä, Nicpodemus d.y
och Carl Gustaf, en fascinerande epok i svensk historia, en
familj som betytt mer för svensk
konst, kultur och arkitektur än
någon annan. Så det blir
kulturhistoria utan mord till
omväxling.
Lev väl och ha en glad
sommar!
Eder förbundne Ferdinand
Homan

Jan Mårtenson går på auktion

D

en 28 maj besökte Jan
Mår tenson Uppsala
Auktions-kammare för
att berätta om sitt författarskap
i allmänhet och Homandeckarna i synnerhet.
Auktionskammarens vd,
den från tv:s Antikrundan
välkände Knut Knutson
inledde evenemanget med att
hälsa författaren och publikum
välkomna och gav därefter en
intressant skildring av
företagets resa under hans
ledarskap, från de första
stapplande stegen till dagens
multimillionära verksamhet.
Efter att ha pikat Mårtenson för
att han hittills inte låtit Homan
resa till Uppsalas auktionshus
och ropa in dyrbarheter
lämnade Knutson över ordet till
för fattargästen. Och som
vanligt ser verade Jan en
roande blandning av intriger,
recept och vintips. Vid den
efter följande frågestunden
visade det sig att det som
engagerat mest var Jans sätt
att blanda en Dry Martini.
Någon påstod med emfas att
Noilly Prat var obligatorisk,
något som fick författaren att
förtrytsamt utbrista ”för söt!”.
Diskussionen slutade dock
fredligt i ett kompromissfullt
chacun à son goût.
Föreläsningen belönades
med en varm applåd av den
stora åhörarskaran som
därefter gavs möjlighet att
köpa flera av Jans titlar med
åtföljande dedikation.
Eftersom evenemanget
sammanföll med visningen av
auktionshusets Vårkvalité gavs
samtidigt möjlighet att få se
oskattbara föremål ur privata
samlingar, med Dahlins
sekretär ”den förnämsta
svenska möbeln i privat ägo”
och Zorns ”Jollen” bland
höjdpunkterna (utrop 6-8
miljoner vardera).
Ingemar Perup

Jan Mårtenson i talartagen

VSF och Knut Knutson

Knut Knutson informerar

VSF ler belåtet

VSF signerar åt Knut Knutson

Knut Knutson

VSF med beundrarinna

