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Imponerad. Mohammed Homman visar 
stolt upp en av de glaspjäser som Jim 
Johnsson tagit fram och som nu finns på 
Vironovas kontor i Nacka.

Export. När Mohammed Homman gör 
investerarbesök ute i världen är Jim 
Johnssons glaspjäser en del av 
marknadsföringen.
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Glaspjäs kan bli gåva till bin Ladin

Glaspjäserna från Jim Johnssons ateljé i Tegnaby har blivit ett uppskattat 
inslag i marknadsföringen. 
På investerarmöten ute i världen har virusforskaren Mohammed Homman 
alltid med sig något exemplar i bagaget.  

– Den här pjäsen tänker vi skänka till finansfamiljen 
bin Ladin i Saudi-Arabien. Även om namnet har fått 
en viss stämpel handlar det i vårt fall om ett 
samarbete med en familj som bygger sjukhus över 
hela Nord-Afrika och Mellersta Östern och därmed 
har ett intresse av att stödja virusforskning, säger 
Mohammed Homman och visar stolt upp en glaspjäs 
som med en grön-vit färgsättning och en gravyr som 
har stora likheter med arabisk text är väl lämpad 
som gåva i Saudi-Arabien. 
För Mohammed Homman har kontakten med Jim 
Johnsson gett en extra skjuts när han nu söker 
investerare som kan bidra till att utveckla hans 
virusforskningsföretag Vironova. 
Till kontoret, beläget på sjunde våningen i en 
fastighet i Nacka och med en bedårande utsikt mot 
Hammarbybacken och Globen, har Mohammed 
Homman totalt införskaffat 30-talet glaspjäser och 
tavlor från Jim Johnssons ateljé i Tegnaby. 
– Några av pjäserna ställs ut på banker och hos 
konstföreningar på företag och några har vi också 
gett bort till för oss viktiga personer. Och när 
affärsbesökare får se glaspjäserna på kontoret blir 
de ofta intresserade pch därigenom blir pjäserna ett 
sätt att kommunicera läkemedelsutveckling, säger 
Mohammed Homman. 
Han har också etablerat ett samarbete med 
Connoisseur, tidningen för de riktigt rika 
svenskarna, som har sin redaktion på våningen 
ovanför Vironovas kontor. 
– Vi var med på en träff i Göteborg före jul för att 
testa intresset för glaspjäserna. Och på den auktion 
som Connoisseurs chefredaktör Peder Lamm höll 
såldes en av pjäserna för 20 000 kronor. Dessutom 
hade vi en utställning av pjäserna i ett galleri vid 
Kungsträdgården strax före jul. Många besökare 
visade ett jättebra intresse, säger Mohammed 
Homman. 
Han ser ljust på möjligheterna att skaffa kapital till 
sitt företag Vironova som han bildade 2005 för att 
kommersialisera och utveckla sin metod att 
framställa antivirala läkemedel mot herpesvirus. 
– I början av december 2007 fick vi 9,5 miljoner 
kronor av Vinnova, Krisberedskapsmyndigheten och 
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FAKTA

Bakgrund: Jim Johnsson och Vironovas 
ägare Mohammed Homman fick kontakt 
vintern 2007 när Jim Johnsson ville 
köpa aktier i Vironova. Det ledde till att 
den internationellt kände 
virusforskaren, som har tagit fram en 
helt ny metod att framställa antivirala 
läkemedel och dessutom har utvecklat 
ett eget patenterat hjälpmedel mot 
herpes, köpte 30-talet glaspjäser och 
målningar av Jim Johnsson. 
Vad händer nu: Jim Johnssons verk ska 
antingen skänkas till rika personer som 
stödjer Mohammed Hommans 
virusforskning eller auktioneras bort i 
USA eller Mellersta Östern där de stora 
mecenaterna finns. 

Berne Persson 
berne.persson@smp.se 
Telefon: 0470-77 06 17

Vad är det här?        Translate:           

Försvarets Materielverk för att stärka det svenska 
samhällets säkerhet och öka motståndet mot hot 
och risker. Virus är ett stort hot mot samhället idag, 
speciellt med tanke på ökad globalisering och hotet 
från terrorism, säger Mohammed Homman. 
Dessutom har EU beviljat Vironova ett bidrag på 
totalt 25 miljoner kronor i ett tvåårigt 
forskningsprojekt för att utveckla nya läkemedel mot 
influensa. 
– För att få de stora pengarna krävs en bra 
organisation. Men vi har inte haft svårt att få in 
internationella investerare. Här har vårt samarbete 
med Jim Johnsson också betytt mycket. Jag vet att 
Jim verkligen gillar detta och det känns bra, säger 
Mohammed Homman. 
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