RAPPORT

Bakom bokhögar
och tidskriftsställ
i mässvimlet
Karin Noomi Karlsson rapporterar från årets bokmässa i Göteborg.
Bokmässan 2018 blev en angenäm upplevelse. Borta var
det stök som präglade förra årets evenemang då NMR
skulle marschera förbi Svenska Mässan. Nya Tider tilläts
inte ha en monter under mässdagarna och fokus låg i år
på teman som respekt, bild och mediefrågor. Många har
tidigare uttryckt en oro för att det skulle bli problem även
vid årets mässa, men inne i lokalerna vid Korsvägen i Göteborg rådde en varm och välkomnande stämning, precis
som det är tänkt att vara vid detta enorma evenemang.
Vetenskap och Folkbildning fanns givetvis på plats i monter D04:33. Monterutsmyckningen hade vi uppdaterat lite
sen förra året och en ny rollup hade tillkommit för att öka
vår synlighet i vimlet.
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VoF på bokmässan – videovinjetten

Inte mindre än 811 utställare fanns på plats enligt Bokmässans egen statistik. Under de fyra mässdagarna hölls 3
726 officiella programpunkter i föreläsningssalar, på scener
och i montrar, och då har vi inte räknat med alla inofficiella monterframträdanden, dit bland annat VoF:s föreläsningar räknas. I år hade vi ett omfattande program med
P.J. Råsmarks trollerier, Anders Tryggvessons demonstration av hur man blandar homeopatiska preparat samt föreläsningar, presentationer och intervjuer av och med Elza
Dunkels, Emma Frans, Lennart Guldbrandsson, Dan
Katz, Per Kornhall, Peter Olausson, Madelene Pollnow
och Sara Wrige. Föredragen finns filmade och går att ta
del av på Vetenskap och Folkbildnings YouTube-kanal
(https://www.youtube.com/user/VoFTV). 85 371 besökare blev det totalt och det är glädjande nog en ökning
jämfört med 2017 då många drog sig för att besöka mässan
på grund av stökigheterna vid Korsvägen.
VoF bjöd även på en sedvanlig Postbokmässeföreläsning på Haket dagen efter Bokmässan. Den här gången
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gästades vi av Therese Svensson, forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Therese pratade om vithetsnorm, rasifiering och arbetarlitteratur och föreläsningen följdes av en diskussion med
gästerna.
Vetenskap och Folkbildning vill rikta ett stort tack till
alla som har medverkat till att göra vår del av Bokmässan till den succé det blev. Tack till alla medverkande från
styrelsen, alla volontärer som har bemannat vår monter,
vår chaufför som har hjälpt till att frakta vår utrustning
till och från mässan, årets föredragshållare som har bjudit
våra besökare på föredrag och presentationer av yppersta
klass och sist men inte minst, alla våra besökare som har
stannat till, pratat vetenskap och skepticism med oss, liksom handlat tidskrifter, böcker och tishor. Med tanke på
den strykande åtgången på våra klassiska ”Jag är skeptisk”-tröjor så har vi en armé av svartklädda sympatisörer
som backar upp oss varhelst det behövs.
Nästa års tema blir Sydkorea, Jämställdhet och Med(ie)
vetenhet. Som vanligt hittar du Vetenskap och Folkbildning på plats på Bokmässan med nya och gamla välbekanta föredragshållare och med en monter full av skeptiker,
redo att besvara dina frågor och att ta debatten där det
behövs. Välkommen till Bokmässan 2019 som går av stapeln 26-29 september. -
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