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medlemstidning för

HomanSällskapet

Juvelskrinets
handling tilldrar sig delvis i S:t Petersburg och handlar om så exklusiva varor
som de som skapades av Fabergé.
På bilden berättar VSF lite om boken
vid vårt senaste årsmöte.

Utflykt i Homans
födelsetrakter
Pubafton i höst

Uppmaning: Peter Fernegård, klubbens kassör, behöver era e-post adresser.
Vänligen mejla till: pfernegard@celgene.com
Vid adressändring: mejla till vår sekreterare Monika Stenlund: monika.stenlund@comhem.se
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Värva en ny medlem
och få en signerad bok
direkt från VSF!

Redaktörens rader

J

ag hoppas att sommaren varit skön
för er alla. Än är det litet kvar av den
innan vi går över i höst. Vi har ett intressant program för hösten. dels en utflykt i Homans fotspår, dels en pubafton.

VSF direkt, signerad av honom personligen. Allt ni behöver göra är att meddela
vilken ny medlem ni värvat och så fort
medlemsavgiften kommit in så får ni
boken vid nästa Homanmöte.

Och när ni inte deltar i dessa begivenheter hoppas vi i styrelsen att ni lyssnar
till det som kan vara världens största ebok, ”Homans samlade verk”, som är vårt
arbetsnamn i styrelsen för detta mästerverk som Wahlström & Widstrand givit
ut. Se särskild annons på sidan 4.

Lämna gärna era e-mailadresser till
vår kassör Peter Fernegård, pfernegard@
celgene.com

Vi har ett nytt initiativ på gång för att
ytterligare utöka skaran av Homaniter.
Värva en ny medlem och få en bok av

Besök vår hemsida som Ulf Björkman så
skickligt sköter. Där får ni snabbt alla uppgifter om vad som händer i vårt sällskap.
Varmt välkomna till våra aktiviteter i
olika former.
Clas Göran Carlsson,
ordförande

Höstmöte
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Torsdagen den 16 oktober kl. 18.00 på Militärsällskapet
Valhallavägen 104, portkod 1307.

HomanSällskapets
plusgirokonto: 43 35 130-3

Välkomstbubbel, laxsmörgås med valfri dryck (vin, öl eller vatten ej kaffe).
Efter måltiden samlas vi i atején som Oscar Björk, Prins Eugen och
andra konstnärer huserat och lyssnar på VSF Jan Mårtenson,
som berättar om sin nästa bok. Förlaget kommer att vara
på plats och sälja böcker.
Kostnad: 250:-/pers. som man sätter in på Homansällskapets
PG konto: 43 35 130-3 senast fredagen 10 oktober.
Glöm inte att skriva namn på samtliga anmälda som du betalar för.

Välkommen alla Homanvänner!

Årsavgift: 150 kr
Redaktör för HomanGazetten
Clas Göran Carlsson
Hästängsvägen 14
183 77 Täby
08-756 22 23
clasgoran.carlsson@telia.com
Tryck
Exakta, Malmö
Grafisk form
Exaktamedia, Malmö

www.homansallskapet.se
Jag vill gärna köpa Homan-Gazetten från 1980- och 1990-talet.
Hälsningar Gösta Ryberg, e-post: gosta999@hotmail.se

Omslaget:
VSF Jan Mårtenson i berättartagen vid årsmötet.
Foto: Clas Göran Carlsson
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Mina Homanfavoriter
När jag satte mig ner och funderade om vilka Homanböcker som ligger
mig närmast om hjärtat, blir det de som utspelar sig i Närke med
omnejd. Det beror kanske på att när jag kom in i Homanböckerna
så uppehöll sig antikhandlaren Johan Kristian Homan i dessa trakter.
Sommaren 1983 seglade min man Hans
och jag utanför Hallandskusten. Vi hade
flyttat till Halmstad, hösten 1982 från
Skokloster. Nu skulle vi segla vår båt
MINSANN upp till Vänern för att vara
med om min svågers 60 årsdag.
Vad gör man på sjön? Jo, man läser. Jag
hade en hel kasse med böcker med mig
och där fanns min första Homandeckare
”Drakguldet” som utkom 1974, men var
min allra första. Jag blev helt förhäxad
redan från första sidan hör här:
”Från en av de stora lönnarna kom
koltrastens flöjttoner. Föll som genomskinliga droppar ner i tystnaden. Finns
det en fågel som harmonierar mer vår
naturuppfattning, tänkte jag och lutade
mig tillbaka mot träbänkens hårda ryggstöd. Vekt, nostalgiskt kom de mörka
tonerna tillbaka från lönnens gröna
lövmassor. Som en tonsättning av vårkvällarnas blanka skymningsblåhet. En
tonsättning av de svenska nationalromantikernas stora dukar”
Jag blev som träffad av blixten! När
man sitter i en båt och bara ser vatten,
vatten och åter vatten blir längtan till
fastlandet påtagligt. Jag är halv närking,
eftersom min far kommer från Kvistbro.
Jag är uppvuxen med Svartån och dess
svarta vatten och underbara svenska
flodkräftor. Vi kusiner träffades och vi
var många och det stora äventyret var
att lägga ut burar för att fånga dessa
läckerheter. De kokades och kyldes och
åts under stoj och skratt och på den tiden åt vi bara stjärtarna.
Min far Thorsten älskade att berätta

sagor och de utspelades ofta i de blå bergen d v s Kilsbergen, där det fanns både
jättar och troll. Så sjöng han gärna” Tess
lördan” av Jeremias i Tröstlösa.
”Drakguldet” blev som en hälsning
från länge sedan. Den utspelar sig till
största delen i Kilsbergen uppe vid Trollkarlen, men även i Gamla Stan. Boken
börjar alltså på Viby kyrkogård där träffar Johan Kristian en gammal bekant.
Ellen Borg hade varit gift med kantorn
som tjänstgjorde när Johan Kristians far
var prost. Nu hade hon bosatt sig i en
stuga uppe i Kilsbergen och där pågick
något övernaturligt. Hennes granne Karl
Karlsson även kallad Kilsbergs-Kalle
hittades död i källartrappan. Han hade
ramlat och brutit nacken, sa dom. Men
detta tror inte Ellen Borg på.
Dessutom har hon en liten stuga som
hon brukar hyra ut, men nu hade den
förre hyresgästen hoppat av. Hade Johan
Kristian lust att hyra det?
Nu börjar öronen spetsas på Johan
Kristian Homan.
Även en liten oskyldig förälskelse förhöjer idyllen i Catharina Stenberg. Hon
som ska få resa med Johan Kristian från
Prästgatan i Gamla Stan till den stuga
hon ärvt av en gammal släkting. Kilsbergs-Kalle!
Slutet har lite av romantiskt skimmer
över sig hör här:
”Då såg jag den praktfulla ringen på
Catharinas vänstra ringfinger. En vattenklar briljant, som sköt blixtar av vitt
ljus.
Den där ringen, sa jag försiktigt. Den
är verkligen snygg.
Tycker du det? Sa hon oskyldigt. Det

var roligt. Ja, den har
jag ärvt. En gammal
vacker. Familjesak.”

Drakguldet.

”Häxhammaren”
börjar med att en
bisvärm slår sig ner
inne i en av de djupgröna vinbärsbuskarna alldeles vid
gaveln hängde de
som en stormörkbrun klump.
Johan Kristian
Häxhammaren.
Homan har av en
god vän fått låna
hans ”torp” mot att han håller tjuvarna
borta, klipper gräsmattor och äter av
sallad och färskt potatis som odlas på
tomten och nu ger skörd. Torp förresten är fel benämning på detta hus som
innehåller både diskmaskin, frysskåp
och stereoanläggning.Det är alltså inte
frågan om ” badet i havet och dasset på
gårn”.
Nu gäller det bina och Johan Kristian
får bråttom och lät sin gamla Opel ta
honom till grannen Ture Ströms röda
hus med vita knutar. /Ni som åker med
till Viby kommer säkert att få se detta
hus för VSF brukar peka ut det/.
Men Ture har inte tid med svärmande
bin för han ska på auktion. Detta med
auktion på landet står för spänning och
underhållning. Johan Kristian bestämmer sig för att åka med och de två herrarna kör mot dagens höjdpunkt auktionen.
Olsson vars kvarlåtenskap nu ska säljas, var känd som en ”klok gubbe”.
>
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Han hölls däruppe i sin stuga och
ingen visste riktigt vad han hade för sig.
Folk var rädda, men på kvällar kom di
smygande och hade affärer men. Di säger att han var så stark att han kunde
stämma blod med telefon. Det var en
som hade sågat sig i handen och blon
ville inte stilla sig. Och långt var det till
doktorn så dom ringde Olsson. Och han
sa att di skulle lägga på luren så skulle
han läsa. Och det gjorde han och blon
stanna. Så han var otäckt duktig på sånt.
Sen hade han en extra bibel.
En extra bibel?
Jajamän. Han hade fått den efter en
präst, sa dom. Men ingen fick titta in för
då gick kraften bort. Det var sjunde moseboken och där fanns allt uppskrevet.
Du menar en svartkonstbok?

Värva en ny medlem!
Värva en ny medlem och få en
signerad bok direkt från VSF
som belöning.
Allt du behöver göra är att värva en
medlem (eller flera, du får en bok
för varje ny medlem) och
meddela detta via mail till vår
sekreterare Monika Stenlund,
monika.stenlund@comhem.se
När den nya medlemmen betalat
sin medlemsavgift får du en ny bok
vid kommande Homanmöte
direkt ur VSF:s hand.
Styrelsen

Så här skriver VSF:
En dag på hösten samma år, när jag
redan skrivit boken, läste jag i tidningen
att en liten kyrka i Uppland hade vandaliserats. Man hade stulit oblater och nattvardsvin och de skyldiga var en sekt djävulsdyrkare som drev sin kult i ett mörkt
rum med väggar och fönster täckta av
svarta skynken. Var det samma kyrka som
Johan Kristian hade besökt? Och fanns
offerkällan bakom, helgad åt Frö? Den
nordiska fruktbarhetsguden som krävde
en hämningslös, orgiastisk dyrkan?
Jag vet inte. Inte Johan Kristian heller.
Men håll med om att det var ett egendomligt sammanträffanden. Och håller med om att det kan hända här, ute
i en sömnig upplandssocken. Det kanske inte är långt från gryningstimmarna
över jorden som vi tror, det kanske finns
dimensioner som vi inte förstår. Inte än.
Låter inte detta spännande så vet inte
jag?
Den tredje boken som jag vill slå ett
slag för är ” Den röda näckrosen”. Det
är också den bok som kom sent in i min
samling. Svår att få tag på, stående på
listan hos Aspingtons Antikvariat sedan
länge gav inte mycket hopp.
Som medlem i HomanSällskapet år
2000, var jag på ett medlemsmöte och
kom att tala om detta med en dam,
som skulle visa sig vara gift med vår Nils
Magnus Lobenius, fast då hade jag ingen aning om vem han var och vilken roll
han spelade i denna förening.

Jag fick alltså köpa boken av honom
och min samling var komplett.
Det finns en sägen om dessa röda
blommor som lyder så:
Näcken är alltså ensam och olycklig.
Han försöker komma bort från sin hemska tillvaro. Och en gång mötte han en
flicka i skogen och hon blev förälskad i
honom. Han tog henne med till Fagertärn och försvann ut i sjön. Och då flöt
en stor vit näckros upp. Flickan följde
efter, dragen av sin kärlek till honom.
Sen, där hon sjunkit ner i det mörka
vattnet, kom en mörkröd näckros upp
till ytan.
Johan Kristian bor än en gång i lånad stuga under sin semester. Möter
en gammal vän och blir bekant med
före detta landshövdingen, statsråd och
hårdhänt SÄPO-chef Gustav Nilmann
som ska skriva sina memoarer. En drivande mina, säger han själv. Huvuden
kommer att rulla. Men alla tycker inte
om idén och en sommarkväll hittas han
död i lusthuset i parken till sin gamla
herrgård. Mördad. I handen håller han
en näckros.
Upptakten börjar alltså i Tivedens
dunkelgröna vildmarksskogar, en gång
hemvist för rövare och stigsmän, och
slutar i julkväll i Gamla Stan.

SVERIGES STÖRSTA E-BOK

Homan hittills
Samtidigt som Wahlström & Widstrand ger ut
den 42:a boken om Homan, Juvelskrinet av
författaren Jan Mårtenson, släpps en exklusiv
e-boksutgåva med Jan Mårtensons samtliga
Homandeckare så här långt: Homan hittills.
E-boksutgåvan innehåller de 42 Homandeckarna, inklusive den nya Juvelskrinet. Dessutom
innehåller den novellsamlingen Jubileumsmord,
receptsamlingen Mord på menyn och guide

4

av Jan Mårtenson

boken Mord i Gamla stan – och en nygjord
intervju med författaren.
Homan hittills är Sveriges – kanske världens!
– mest omfattade e-bok hittills och motsvarar
38 kilo och mer än en hyllmeter i tryckta böcker.
Släppdatum är 24 april.
”Trägen vinner”, säger författaren Jan Mårtenson.
E-boken finns att köpa där e-böcker säljs.

Monika Stenlund

Årsmötet på
Kristinehovs Malmgård
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I strålande sol och värme samlades ett sextiotal homaniter i trädgården framför
Kristinehovs Malmgårds huvudbyggnad i väntan på kvällens begivenheter.
Svalorna, de första jag sett i år pilade
fram och tillbaka mellan husen. VSF
Jan Mårtenson gick och hälsade på de
församlade. Många hade sett reprisen
av ”Här är ditt liv” som gick i veckan
på Minnenas Television. VSF hade då
precis lämnat manus till sin åttonde bok
som heter ”Djävulens hand” och utspelar sig på Öland. Året var 1980. Läs den!
Nu har vi samlats för att få ta del av den
senaste, 42:e boken, ”Juvelskrinet”. Det
har runnit mycket vatten under broarna
sedan dess.
Mötet startade med att Hovjuvelerare Christian Bolin berättade om sin
släkt och sitt företag som varit i samma
familjs ägo i 223 år och har varit hovjuvelerare åt fem ryska tsarer och tre
svenska kungar. WA Bolin är världens
äldsta juvelerarfamilj, som fortfarande
är verksamma i yrket.

Monika prickar av gäster.

VSF och C Bohlin.

En natt i april 1831 gick ett handelsfartyg under med man och allt i Engelska kanalen. I de höga vågorna förliste

den svenske sjökapten, redaren och köpmannen Jonas Wilhelm Bolin och hans
son Ludvig Ferdinand. Kapten efterlämnade sin hustru och de kvarvarande elva
barnen. Med förlisningen hade familjens
samlade förmögenhet gått till botten.
Carl Edvard, en av sönerna, var utbildad bokhållare och hade bistått sin far i
hans verksamhet. Nu hade han varken arbete eller medel att öppna sin egen firma.
Han reste i stället till Ryssland och
dåtida huvudstaden S:t Petersburg.
Här träffar han sin blivande hustru,
den undersköna Ernestina Catherine
Roempler. Hon var dotter till en berömd
inflyttad tysk juvelerare som etablerat
sin firma i S:t Petersburg 1796 och utnämnts till hovjuvelerare till den ryske
tsaren.
>
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När svärfadern avlidit övertog Carl Edvard firman och tog sin yngre bror Henrik
Conrad till sig och gav honom arbete i
firman. Snart blev Carl Edvard Bolin utnämnd till hovjuvelerare i eget namn hos
tsaren och juvelerarhuset bytte namn till
Bolin & Jahn ( Jahn efter kompanjonen
och svågern Gottlieb Ernst Jahn, som avled redan 1836). Firman var på 1800-talet redan stor och hade omkring femtio
arbetare i verkstaden.
Samtidig med Bolin & Jahn var Fabergé verksam i S:t Petersburg. Vi känner alla till de berömda äggen. Även
denna firma var hovleveratör till tsaren
och hans familj.

1921 öppnade Wilhelm Bolin sin
verksamhet i Stockholm. Han kom från
Bad Homburg i Tyskland, men fick lämna landet när första världskriget utbryt
1914.
Den 15 september 1916 invigde Gustav V salongen på Kungsträdgårdsgatan
10. Efter detta har man även haft affär
både på Biblioteksgatan 10 och Sturegatan 6.
1932 flyttade man till större och vackrare lokal, där man kunde ha plats för både
verkstad och butik på Sturegatan 12.
Firman firade 200 år med en utställning på Livrustkammaren som
blev en publiksuccé. Vidare utgav

Klara Svennersjö säljer böcker.

VSF föreläser.
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man boken ”Smycken & Silver för
tsarer,drottningar och kungar”, skriven
av Magdalena Ribbing.
Både butiksförsäljningen och auktionsverksamheten växer liksom den internationella intresset för WA Bolin, ett
unikt juvelerarhus i världen.
Christian Bolin avtackades av vår ordförande Clas Göran Carlsson för ett intressant och spännande föredrag.
Efter detta spännande föredrag följde
HomanSällskapets årsmöte. Det kan
sammanfattas vid att styrelsen sitter
kvar. Alla som var på valbar plats blev
omvalda.

Farzad Borumand ny medlem
i Homansällskapet.

Förläggaren Åsa Selling talar.

Ordförande för 2 år framåt är Clas
Göran Carlsson.
Ledamöterna Peter Fernegård, Nils
Magnus Lobenius, Birgitta Löthman är
valda på 2 år framåt.
Kvar sedan tidigare är Monika Stenlund, Karla Ramsbäck, vår revisor, samt
Valberedningen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslutades att medlemsavgiften för
2015 är oförändrad 150 kr.
Styrelsen lovar, att vi ska göra vårt
bästa för att våra medlemmar ska trivas
hos HomanSällskapet.
Alla var nu hungriga och högg glatt in
på en fisk och skaldjursbuffé samt njöt
av ett glas vitt vin. Efterrätten var en
smaskig tårta med somriga bär.
Förlaget var rikt representerat och
sålde boken ”Juvelskrinet” i rasande
tempo. VSF hade sedan vänligheten att
skriva dedikationer i varje bok.
Åsa Selling från bokförlaget Wahlström & Widstrand berättade att nu
finns Homanböckerna digitalt ”Dunderhoman” kostar 997 kr och behöver
inga bokhyllor. I stället för att säga att
någon ”har alla hästar hemma” säger vi
”har ni alla Homan hemma”? Homanböckerna är populär i alla åldrar och
utlånas mycket från biblioteken. Det
finns galningar som jag själv som varje

Buffén.

sommar läser om alla böckerna. Jag har
redan börjat.
Sedan lämnade Åsa ordet till kvällens
huvudperson VSF Jan Mårtenson. VSF
berättade att nästa bok med stor sannolikhet kommer att handla om familjen
Medici från Toscana i Italien. Det blir
säkert spännande.
I dagarna har VSF lämnat in manus
för en bok utan mord som handlar om

Strömsholms Slott. Hästmetropolen
från Gustav Vasas tid, vackert belägen
vid Kolbäcksån i Västmanland.
VSF berättade att han red mycket
som tioårig pojke. Han red ut och hästen kom för det mesta skenade hem. Nu
var det ett tag sedan men kärleken till
hästar består.
Tänk bara på boken om ” Den beridna
högvakten ”och den senaste om Linde
von Rosens ridäventyr på det glada tjugotalet ”Oss håller inga bojor, oss binder
inga band”.
VSF talade även om årets bok, men
den tycker jag att ni själva ska läsa och
bilda uppfattning om. Alla har ju köpt
den? Så mycket kan jag säga att Francine finns fortfarande med och hennes mamma grevinnan Claudette vill
ha barnbarn. Det blir kanske bröllop i
nästa bok?
Kvällen gick fort och jag vill på detta
sätt tacka vår Klubbmästare Birgitta
Löthman som med hjälp av maken Rolf
gjorde ett ”hästjobb” denna kväll. Men
så blev kvällen mycket lyckad också.

Nils-Magnus Lobenius, frågeledare, och Klara Svernnersjö med tävlande.

Monika Stenlund
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Avsändare:
HomanSällskapet
c/o Monika Stenlund
Strindbergsgatan 32
115 31 Stockholm

s
i
r
p
e
r
i
Succè

I Homans fotspår

På mångas begäran gör vi ånyo en utflykt i vår älskade
antikhandlares fotspår och naturligtvis börjar vi med platsen
där Johan Kristian upplevde sin barndom.
Vi beger oss till Viby där Johans andlige fader, Vår Store
Författare möter upp. Vi beser kyrkan, skolan och prost
gården där J K H växte upp.
Vi gör sedan en rundtur i trakterna och besöker några av de
platser vi känner igen från böckerna t ex Rysskyrkogården
(Tsarens guld) och Jans skrivarstuga, Gippersta. Vi får se
hur mycket vi hinner denna gång. Förhoppningsvis hinner vi
också med det idylliska Askersund. Jag föreslår att alla tar
med sig picknick korg så äter vi lunchen vid Gippersta och
hoppas att vädrets makter står oss bi.
Dagen avslutas vid Jans residens, Åmmebergs herrgård
med anor från heliga Birgitta, Albrecht av Mecklenburg och
Gustav Vasa. Jan ger oss lite historiska inblickar och bjuder
på lite förfriskningar med tilltugg.
Jag kommer att abonnera en buss som avgår kl 08.00
lördagen den 6 september 2014. Busshållplatsen är i
bussterminalen Word Trade Center, Klarabergsviadukten,
Stockholm. På anslagstavlan, som hänvisar till gatens
nummer kommer det att stå ”Homansällskapet, Viby”.
Bussen beräknas återkomma till Stockholm ca kl 19.30.
De som inte kan ta sig till Stockholm, som kommer från
andra delar av vårt avlånga land, möter upp vid Viby kyrka
där vi beräknas vara ca kl 10.30. Jag vill naturligtvis att så
många som möjligt åker med bussen så att vi fyller upp den
och därmed håller nere kostnaden. Ett annat skäl är att det
är krångligt med parkeringsplatser på våra utflyktsmål.
Ett alternativ för långväga medlemmar kan ju vara att passa
på att ha en trevlig fredagskväll med övernattning i Stock
holm. Det finns många prisvärda boendeformer.
Priset för denna upplevelse blir till självkostnadspris,
325 kronor för de som åker från Stockholm.

De som bor på annan plats i vårt rike och kliver på
bussen i Viby betalar 100 kronor.
Ni som kliver på bussen i Viby måste också anmäla Er till
mig via mail (se nedan) men inte göra någon inbetalning.
100 kr erläggs kontant till mig i Viby.
Ni anmäler Er genom att sätta in beloppet på Homan
sällskapets plusgiro 43 35 130-3 senast 15 augusti 2014.
Obs ange på talongen hur många personer som
betalningen avser samt namn på deltagarna.
Dessutom mycket viktigt, ska anmälan göras till mig
via E-mail eller telefon senast den 15 augusti.
Uppge då namn, e-mailadress och tel-nr samt namn på de
ni anmäler.
Alltså såväl inbetalning som en anmälan via mail.
Kassören och jag stämmer sedan av mina anmälningar mot
gjorda inbetalningar.
Anmäl Er så snart som möjligt, om bussen snabbt blir
fullbelagd kommer jag troligtvis att boka ytterligare en buss.
Det beror på hur många det kan bli i den andra bussen.
Visar det sig att kostnaden för ytterligare en buss inte
är försvarbart blir det bara en buss och då är det
”först till kvarn” som gäller.

Frågor om och kring denna utflykt
besvaras av mig på tel 070-53 52 041.
E-post: lbb45@hotmail.se
dit också anmälan, enligt ovan, ska skickas.

Vägbeskrivning till Viby: E20 ungefär mitt mellan Laxå
och Örebro strax norr om Vretstorp.
Bästa Homanhälsningar

Leif Berg

