			

Helsingborg november 2018
1(2)

Nyhetsbrev 1
Den 16:e september 2018 hade jag release av min bok
”Välviljans tragedi” i Helsingborg.
Över 100 intresserade deltog och fler än 70 böcker såldes.
Helgen därpå tillbringades på bokmässan i Göteborg.
Många trevliga möten varav några återges här i brevet.

Bilder och texter är utdrag från mitt instagramkonto jorgenhansson1
Nu håller jag på att boka besök på bibliotek och bokhandlare för
presentation och signering. Om ni är intresserade av ett besök/föredrag
är ni välkomna att höra av er så bokar vi en tid.
Mer information om mig och boken hittar ni på

jorgenhanssonforfattare.se

Lite reflektioner om Välviljans tragedi
Första intrycket är att det är en ”militärbok”. Och ja, det smäller en
hel del i boken. Stenhårt och iskallt. Men den är så mycket mer.
Läsaren får följa med på en svindlande resa in i de mest fördolda kontakterna mellan näringsliv, svensk statsledning och elitmilitärer i ”Stay
Behind” rörelsen. Hur Sovjetunionen lurade skjortan av väst för att
kunna invadera Afghanistan och hur svenska företag, genom smuggling
av elektronik möjliggjorde invasionen och genom att inte sälja luftvärnssystem medverkade till att den varade i tio år. En ockupation vars
konsekvenser sträcker sig in i vår vardag i form av flyktingkatastrofer
och konflikter.
Men det handlar också om vardagen på ett svenskt regemente där
soldaterna plötsligt ställs inför livsavgörande beslut. De försöker göra
det bästa av situationen. Ibland blir det fel.
Hur hanterar vi och omgivningen det?
Framförallt när konsekvenserna blir förödande…

Bokmässans första författarträff. Samma
uppväxt, samma regemente, tidigare gran
nar i Stockholm, goda råd under förfat
tandet…
Tomas Bannerhed. Belönad med August
priset och Borås Tidnings debutantpris.
Äntligen möts vi ”in real life”. Trevlig prat
stund i anslutning till direktsändning i radio.
Härliga dagar.

Något av det bästa med bokmässan är alla
möten. I dag hade jag förmånen att få byta
signerade böcker med Leif GW Persson.
Han var mycket noga med stavning av
namnet vid signeringen och tog sig en
rejäl stund att resonera om bakgrund och
innehåll i min bok, vilken han – beseglat av
ett handslag, lovade att läsa. Att jag lovade
detsamma i retur behöver väl inte sägas.

I övrigt bestod dagen av ett möte med
inköpsansvarig för bokklubben Pennan
& Svärdet som planerar att ta in min bok
efter årsskiftet.
Senare kom fler exempel på möten som
gjorde mässbesöket väl värt tid och enga
gemang.
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Det handlar om människor
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Allt handlar i grunden om människor och våra relationer till varandra.
En ensam människa kan i stort sett inte överleva. I vart fall inte någon
längre tid. Vi är sociala varelser med beteenden inprogrammerade i
vårt medvetande genom ett par hundratusen års historia bland annat
på den afrikanska savannen.
I små grupper.
I stora gemenskaper i vårt moderna samhälle kolliderar kravet på
rationalitet med vårt arv. I extrema miljöer, som i krigssituationer,
katastrofer, dödshotande sjukdomar eller vid konflikter på jobbet och
i familjen blir detta extra tydligt.
Det är det, det handlar om.
Oss människor.
Så… om det låter intressant, kontakta mig gärna via nedanstående
mailadress, alternativt via kontaktfältet på min hemsida
jorgenhanssonforfattare.se så kan vi hitta på något trevligt.

Nya möten. I går fick jag tillfälle att presen
tera min bok Välviljans tragedi för historie
professorn Dick Harrison. Vi resonerade
om hans senaste bok och en artikel jag
skrivit ”En internationell sammanslutning
av extrema nationalister” (läs på min blogg
jorgenhanssonforfattare.se) på samma
tema.
Dick var mycket vänlig, intresserad och tog
sig god tid, trots ett pressat schema.
Nu iväg till mässans sista dag och förhopp
ningsvis nya spännande möten.

Med vänliga hälsningar

Jörgen Hansson

Men hur gör man, som okänd debutant, för att
”sticka ut” bland alla dessa utställare och namn
kunniga författare? Jo, man låter göra ett korsord
som delas ut till besökarna med daglig dragning
av vinnare i montern på Bokmässan.
Resultat: 6.000 utdelade korsord med såväl tema
från, som information om boken. Och massor av
lösningar strömmade in.
PS. För den uppmärksamme så kom jag med i
SVTs program ”Babel” under ivrigt utdelande.

Författarträffar. I förrgår hade jag förmånen
att tala med Jan Guillou och överlämna ett
signerat exempel av min roman Välviljans
tragedi.
Tyvärr hade jag ingen i närheten som
kunde föreviga det hela och min selfieförmåga är tämligen outvecklad.
Idag besökte Jan vår monter, lite stressad
det ska tillstås. Det är många som drar
i honom och han har ett digert program,
men han lät mig ta igen skadan och vi fick
till ett foto i all hast.
När han fick boken visade han stort in
tresse för intrigen då hans eget författande
berör samma teman och vi hade ett trevligt
och initierat samtal.
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