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Bokmässa 
under belägring

REPORTAGE FRÅN BOKMÄSSAN 2017

Karin Noomi Karlsson rapporterar från ett evene-
mang med förvecklingar.

Årets bokmässa blev i vissa stycken en utmaning för så-
väl utställare som besökare. Diverse bojkotter mot mässan 
på grund av Nya Tiders deltagande ledde till alternati-
va aktiviteter utanför 
mässområdet. Besö-
karantalet sjönk be-
tänkligt, speciellt på 
lördagen då Nordiska 
Motståndsrörelsen 
(NMR) skulle ge-
nomföra sin planerade 
demonstration som 
var tänkt att starta i 
närheten av mässan. 

När mässan slog 

igen portarna så 

hade man räknat 

in totalt 77 292 

besökare, nästan 

20 000 färre än 

2016.
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Huvudentrén fick delvis hållas stängd på grund av oro-
ligheterna under lördagen när demonstranter  och motde-
monstranter stökade till det. Det var på det hela taget en 
något annorlunda situation än vad som brukar vara fallet i 
samband med den årliga höjdpunkten för alla bokälskare. 
När mässan slog igen portarna på söndagskvällen så hade 
man räknat in totalt 77292 besökare och det var alltså näs-
tan 20000 färre än 2016.

Stöket till trots kunde VoF genomföra sitt program 
enligt planerna och nyheten för i år blev  att Staffan 
Lückander, styrelseledamot i Göteborgs-VoF, filmade 
alla framträdanden  i montern. De finns nu att beskåda 
på vår egen YouTube-kanal (https://www.youtube.com/
user/VoFTV) för de som av olika orsaker inte hade möj-
lighet att delta under mässdagarna. Tanken är att vi även 
framöver ska försöka filma så många av våra föredrag som 
möjligt för att kunna erbjuda våra medlemmar och andra 
intresserade att ta del av dem på nätet.

Det var ett glatt gäng VoF:are som samlades för att 
möta våra medlemmar och den nyfikna allmänheten un-
der mässdagarna 28 september till 1 oktober. Det är ett 
understundom slitsamt jobb att langa t-shirts och böcker 
samtidigt som man debatterar vetenskap och källkritik 
med folk och det var en imponerande insats från de som 
hade anmält sig till montertjänstgöring. Nya möten led-
de till nya idéer och eventuellt också en ny lokalförening 
i Linköping. Kicki Stridh kommer under november att 
köra en testballong för att se hur stort intresset är och en 
första skeptikerpub är redan i pipelinen. 

Som traditionen bjuder hade Per Johan Råsmark och 
Anders Tryggvesson återkommande och mycket uppskat-
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tade framträdanden med trolleri respektive framställning 
av homeopatiskt sömnpreparat. Monterprogrammet in-
leddes i övrigt med professor emeritus Lars Lönnroth 
som på torsdagen talade om sin nya bok om de vilda ger-
manernas diktning och nazistiska hjältemyter. Lars passa-
de på att slå hål på den seglivade myten att germanernas 
diktning skulle ha nazistisk anstrykning, det är snarare så 
att nazisterna har försökt göra diktningen till sin i efter-
hand. 

Under fredagen framträdde Clas Svahn, journalist på 
DN, tillsammans med Karin Noomi Karlsson, ordförande 

Dan Katz föreläste om sin bok om KBT - Ödlan i huvudet. 
Foto: Privat
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i VoF Göteborg. Samtalet handlade om källkritik, konspi-
rationsteorier och UFO-forskning och om vad folk egent-
ligen tror på. Detta följdes av ett samtal mellan författaren 
Lena Andersson och statsvetaren och forskaren Magnus 
Norell om samtidens syn på fakta, vetenskap och ideologi.

På lördagen skulle VoF ha gästats av Anette Nyman 
som skulle presentera sin nya bok men då Anette tyvärr 
blev hastigt sjuk ersattes hon av Dan Katz, legitimerad 
psykolog och ledamot i VoF:s riksstyrelse, som med bra-
vur föreläste om sin bok om KBT - Ödlan i huvudet.  

Paula Dahlberg från Vardagsrasismen höll ett uppskat-
tat föredrag om identitetspolitik och de problem som föl-
jer på den. Sist ut blev Lennart Guldbrandsson, författare 
och medarbetare på  Wikimedia Sverige, som pratade om 
Wikipedia och källkritik.

Söndagen kröntes av Agnes Wold och Cecilia Chrap-
kowska som tillsammans med VoF:s riksordförande Peter 
Olausson samtalade om deras nya bok Praktika för blivan-
de föräldrar. Gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig 
grund.

VoF fick också en ny hedersmedlem under mässdagar-
na. Ingen mindre än Stefan Sauk kom förbi och kikade på 
våra fina t-shirtar med ”Jag är skeptisk” på framsidan. Och 
nog behöver doktor Dengroth ha en VoF-tisha!

Summering

Så fort mässan hade stängt hjälptes kvarvarande gäng åt 
med att riva montern och packa in allt i bilarna. En liten 
eftersits på Bishop’s Arms på Avenyn hanns även med där 
vi gick igenom de fyra händelserika dagarna. Staffan hade 
redan hunnit ladda upp några färdigredigerade filmer från 
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Foto: Ragnar Lång

våra monterframträdanden och lite idéer inför nästa års 
mässa bollades med deltagarna.

Som vanligt ska alla medverkande ha ett stort tack för 
sina insatser. Bokmässan är VoF:s ojämförligt största kon-
taktyta mot allmänheten och vår medverkan i den årli-
ga mässan är därför ovärderlig. Planeringen för 2018 års 
bokmässa rullar sakta igång. Nästa år har mässan tre olika 
teman: bild och illustration, grävande journalistik och an-
tirasism. Vi ses i montern 27–30 september 2018! -
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