
Henrik Fock skriver om människors strävan i skuggan av första världskriget

– Gulaschbaronen är en berättelse om människor och deras strävan efter mening och framgång under en dramatisk
tid i Sverige, säger författaren Henrik Fock om sin nya roman.

Titelfiguren är en man som profiterar på krisen under nödåren – en så kallad ”Gulaschbaron”.

 

Henrik Fock debuterade 2001 med romanen Ty riket är mitt på Albert Bonniers Förlag och har därefter gett ut flera
uppmärksammade böcker, flera av dem aktuella som pocket hos Hoi Förlag i väntan på hans nya bok. I sina böcker intar han ofta
en samhällskritisk hållning och beskriver människors sökande efter gemenskap.

Henrik Fock är född 1944 i Linköping men växte upp i Bromma. I dag delar han sin tid mellan Kungsholmen i Stockholm och
Norrtälje. Han har bland annat varit chef för Stockholms barnomsorg, managementkonsult och vd på The Service Management
Group och vice vd på Sifo. De senaste åren har han ägnat största delen av sin tid åt skrivandet, vilket har resulterat i både fack-
och skönlitteratur.

Förutom ett historiskt intresse är en av inspirationskällorna hans mormor Ingrid Påhlmans roman Varför just jag? som förutom att
den ger en tidsbild handlar om en homosexuell man och en kvinnas kärlek till honom. Utöver inspirationen rör sig Henrik Fock i
samma trakter, på sina släktingars mark i Visby. Romanen utspelar sig dock främst i Stockholm och inte minst i Västervik där det
svenska upprorets vagga stod under nödåret 1917, det som kallats ”en knytnäve från en svensk revolution”. Bokens händelser för
oss också till Göteborg och Petrograd.

I centrum av boken finns tre livsöden.

– Boken berättar om var de kom ifrån och vilka de var. Den handlar om hur förebilder och erfarenheter formade de värderingar och
drivkrafter som fick dem att handla som de gjorde och bli som de blev. Och allt detta sker medan historiens händelser skapade
speciella ramar och förutsättningar för deras liv, säger Henrik Fock.



Ständigt på jakt efter framtiden och det som rätteligen är hans tar sig Gustaf Cronhielm fram genom livet. I en tid av spekulationer,
då landet står inför svält, drar han sig inte för att göra stora affärer där han profiterar på folks elände. Han blir en gulaschbaron.

Arvid Hjelm befinner sig på samhällets botten. Planerna på att emigrera till Amerika sups bort men han finner ett hem hos
frälsningssoldaten Greta. Den socialistiska vetenskapen och klasskampen gör allt begripligt för honom, han finner en förklaring till
sitt livs elände och engagerar sig i klasskampen.

Agnes Almfors är en förmögen pappas flicka. Hon vägrar underordna sig någon, och absolut inte en man. I Stockholms salonger
sticker hon ut med starka åsikter. Hon söker kärlek och en kulturell karriär, men hennes känsla av att vara förmer förleder henne till
beslut hon får ångra.

Dessa tre livsöden flätas samman trots att deras vägar går åt skilda håll.

Andra delen av Gulaschbaronen utspelar sig åren 1920–1945 och släpps 2020.

Utkommer 21 september.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 40 23susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor
för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller
författare.


