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Sätt in 150:- på PlusGirokonto 43 35 130-3
Glöm ej att anteckna avsändare!
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Glöm inte att betala årsavgiften 2018!
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Se inbjudan på sidan 2!

Redaktörens rader

D

et närmar sig vårfest och årsmöte. Boka in 22 maj redan
nu. Ni vet ju att ni kan både få
höra VSF berätta om Homan i allmänhet och den nya boken i synnerhet om
ni kommer till mötet. Dessutom kan ni
köpa den till ett bra pris av förlagets representanter som är på plats.
Både Svensk Damtidning och Gods

& Gårdar har uppmärksammat VSF. Vi
citerar dem inne i Gazetten.
Skriv gärna och berätta om ett Homanminne och skicka inte det till Gazetten. Kom också gärna med förslag om
vad vi kan göra. Men framför allt: varmt
välkomna till vårfesten önska styrelsen!
Clas Göran Carlsson, ordförande
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Inbjudan till

Årsmöte 2018 i Homansällskapet
Tisdag 22 maj 2018, klockan 17.30 (samling)
Carolas Eko Stora Skuggans Värdshus, Stora Skuggans väg 12
på Norra Djurgården. Vi samlas på terrassen för ett glas cava
eller alkoholfritt klockan 17.30.
Klockan 18.00 äger Årsmötet rum, omedelbart följt av ett kåseri av
vår medlem, Göran Hansén, f.d. polisintendent i bl. a. Stockholm.
Årets nya Homan-bok utspelas i Sydafrika och Göran kåserar om
sin tid som polis men också om sin tid som cowboy i Afrika.
Middagen serveras efter kåseriet och består av
Förrätt: grönsakscocktail
Varmrätt: Kungens lamm med potatis, rödvinssås och rökt morot, vegetariskt alternativ finns
Ett glas vin eller en öl/vatten ingår
Kaffe och liten chokladbit • VSF tar till orda vid kaffet.
Förlaget kommer att vara på plats för bokförsäljning.
Anmälan sker genom att sätta in 385 kronor senast 14 maj på
pg 43 35 130-3. Vv skriv namn på deltagare.
Om ni önskar vegetariskt alternativ kontakta klubbmästaren Lill-Lill
Lundgren på mailadressen rolf_lundgren@yahoo.com eller telefon 0708
- 99 38 78.
Varmt välkomna
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Vägbeskrivning Carolas Eko
Stora Skuggans Värdshus

Stora Skuggans
4H Gård/Klubb

Med T-bana/buss: åk till station/hållplats Universitetet.
10-15 minuters promenad.
1. Gå rakt fram och över fältet, håll till vänster längs byggnaderna.
2. När ni kommit ut ur universitetsområdet, gå rakt över fältet.
3. Väl uppe på Stora skuggans väg, fortsätt till höger på
asfaltsvägen, förbi vägbommen.
4. Stort rött hus med flaggstång på vänster sida.
Carolas Eko
Stora Skuggans
Värdshus

Hitta med bil: Kör Roslagsvägen till avfarten vid Bergianska
Trädgården, kör österut på Bergiusvägen till Stora Skuggans
väg, följ denna till P-plats vid bom.

VSF 85 år
Ambrosia och nektar
i den svenska bokparnassen
För att fira Jan Mårtensons 85-årsdag och hans framgångsrika författarskap
i Bonniers hägn (Wahlström & Widstrand) bjöd Eva Bonnier och Sara Nyström
på en middag med lukulliska läckerheter i den svenska bokvärldens magnifika
parnass, Nedre Manilla.
Varför denna villa på Djurgården med
författarprydda målningar är så högt
skattad var inte svårt att förstå denna
kväll när de stora svenska författarna
blickade ner på oss.

Såväl välkomsttalet som spontana inslag, samt inte minst Jans, VSF:s, eget
tal, försvarade väl närvaron i detta delfiska nav för svenskt författarskap.
Maten och vinerna var utmärkta

och det var väl bara samvaron med övriga gäster som kunde konkurrera när vi
smälte ambrosian och nektarn vid kaffet
och avecen sedan taffeln brutits.
Text och foto: Clas Göran Carlsson

VSF, Jan Mårtenson, håller ett mycket spirituellt tal till värdfolket och gästerna i matsalen i det magnifika Nedre Manilla
bland porträtt av andra författare

>
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Jan med sonen Marcus, svärdottern Carin Victorin, sonen Fredrik, hustrun Ingrid och dottern Catarina
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Elisabeth Betander och Rolf Ekeus bland konstverken

Eva Bonnier och Ingrid Giertz Mårtenson i samtal i biblioteket

Ingrid Giertz Mårtenson, Ingemar Eliasson, Björn Vingård och
Cecilia Hagen i samtal i biblioteket

Ulf von Roth och Lena Liljeroth Adelsohn

Jan Mårtensons 85-årsdag

Dottern Catarina klappar om pappa Jan

VSF talar. Fr v Björn Vingård, Carin Eliasson, Ralf Thurander, Marie Karlander,
VSF Jan Mårtenson, Sara Nyström, Christer Kumlin, Eva Bonnier, Johan Modigh,
Kim Ekeus och Marcus Mårtenson

BLAND VINRANKOR
OCH SPIONER
Det börjar i baren på anrika Mount Nelson
Hotel i Kapstaden. Homan är i Sydafrika med
sin flickvän tillika chef vid Säpo, men i stället
för semester i vindistrikten dras de in i en härva
av korruption och storpolitik.

Ny
Homan!

Ett klassiskt Homanäventyr med oväntade
förvecklingar och en lika oväntad upplösning.
Kulturhistoria och afrikanska viner finns också
med liksom siamesdamen Cléo de Merode.

Köp nya boken med kampanjkod: homan

146:(183:-)

Erbjudandet gäller 1/5 – 30/6
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Skrivklådan gör sig ständigt påmind
Svensk Damtidning har uppmärksammat VBSF i en fin artikel där han berättar om sitt författarskap och lite annat. Det framgår i artikeln det alla vi Homaniter misstänkt: VSF skriver
så fort han kommer åt! Och det är det många som är tacksamma för. Vi citerar här nedan
tidningen för att den som eventuellt missade artikeln ska få se lite av den.

Svensk Damtidning nr 28/2017

Läsa en Homanbok
Så var det dags att läsa den kära Homanboken
där det mesta för vår hjälte tycks gå på token

då andas vi ut och skålar med honom i Dryaskvätten
det är honom förunnat, det är inte mer än rätten

han är för snäll och ska hjälpa allt och alla
Francine blir förtvivlad och låter känslorna svalla

vem som mördat vem, det ger vi faktiskt fanken
men vi får myskultur och lärdom, det är själva tanken

Eric G suckar, ”nu råkar han åter i besvären
lär du dig aldrig, stanna hemma istället och sköt om affären”

i bakgrunden Cleo myser och mumsar kardemummakaka
”det är oftast jag som brukar lösa gåtan, hejdå, snart är vi
tillbaka!”

Calle gormar, ”nu får vi uppleva trassla-till-sig-repriser
lägg dig inte i vårt jobb, vi gillar inte låtsaspoliser”
men i sista stund klarar han sig som vanligt ur knipan
just när man börjar tro att det riktigt går åt pipan
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Leif Larsson, Donsö
avlägsen men hängiven Homanit

Gods & Gårdar nr 7/2017
Författarsamtal med
Jan Mårtenson 7/5
Ta chansen att träffa Jan och lyssna till när
han berättar om sin senaste bok
Den engelske kusinen. Kvällen bjuder på
ett spännande samtal, ett ex av
boken (som du får innan den släpps officiellt),
ett glas vin samt lite lättare förtäring.
Var: Sveavägen 56, Bonnierförlagen
När: 7/5 kl. 18.30
Pris: 280kr inkl samtal, bok och förtäring.
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig genom
mejl till anders.larsson@bonnierforlagen.se
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Avsändare:
HomanSällskapet
c/o Monika Stenlund
Strindbergsgatan 32
115 31 Stockholm

Crime Time – för alla deckarfantaster
Varje år hålls en mässa med enbart deckare och deckarförfattare. Mässan har hållits
i Visby under tre dagar varje sommar. Nästa blir det dock i sept tillsammans med
bokmässan i Göteborg. Naturligtvis har vår egen Jan Mårtenson varit på plats för
föredrag, seminarier och mordvandringar.

Med Jan har Thomas Bolme talat om hur man gör en seriös inläsning av Homanböckerna.. Det tar betydligt längre tid än vad
man tror. Alla Homanböcker kommer att finnas som ljudbok.
Många vittnade om att det är svårt att få en påhittad historia att verka trovärdig. En bok ska ju vara underhållande och
samtidigt få läsaren engagerad så att historien stannar kvar i
sinnet. Läsaren ska få något att fundera över.
Det är känt att VSF inte gillar blod. Därför läser han inte
andra deckare Det brukar spruta blod i varje kapitel. Tänk på
att det mördats flera hundra människor bara på Gotland. I
Homanböckerna råkar det bara utföras ett mord. Och Homan

Jens Lapidus som numera bara
skriver böcker

Giganterna Lapidus, Carlsson och Guillou

råkar bara vara i närheten. VSFs vän Kjell Espmark (fd Sv Akademin) har gått så långt i sin bok Mordet på Benjamin att det
inte mördas alls utan det är en poesibok (1956).
Det är ovanligt med rättegångsprocesser i svenska böcker
till skillnad från böcker och TV i USA. Svenska rättegångar är
sällsynt tråkiga. Liksom på andra bokmässor bär nästan alla
ledig klädsel utom VSF förstås. Mkt använd t-shirt och skrynkliga chinos är nästan en uniform.. Däremot klär sig alla deckardrottningar ytterst piffigt.

Emelie Shepp och Sofie
Sarenbrant hör till årets mest
lästa författare

Tänkvärda ord!

Text: Nils-Magnus Lobenius

Homangazettens utsände
N-M Lobenius

Thomas Bolme och Jan Mårtenson

