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Vetenskap och 
Folkbildning i vimlet 

REPORTAGE

Karin Noomi Karlsson rapporterar från Bokmäs-
san i Göteborg.

Årets Bokmässa verkade uppleva en viss återhämtning 
efter tidigare års nedgång och totalt besöktes mässan 2019 
av inte mindre än 86 132 personer. Och där – mitt i vimlet 
– fanns VoFs monter, fylld med skeptiker redo att prata 
med mässbesökarna.

Årets monterprogram bjöd på stor variation i ämnen. 
Som vanligt hade Per Johan Råsmark och Anders Trygg-
vesson återkommande evenemang med trolleri och till-
redning av homeopatiska sömnpreparat för att visa för 
våra besökare att man inte ska tro på allt man ser och hör. 
Joel Landberg inledde årets monterframträdanden med 
en diskussion om retoriken och samhället på torsdagen. 
Senare gick Charlotta Björnulfson igenom mytiska vä-
sen genom tiderna. Lördagen blev fullspäckad med Liv 
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 Svirsky och Kristoffer Bothelius som samtalade om sin 
bok om barns sömn, Paula Dahlberg som talade om sin 
blogg Vardagsrasismen, Dan Katz som redogjorde för 
Årets förvillare Thomas Eriksons bristande faktakunskap, 
Siri Helles föreläsning om hur man kan och bör använda 
sin smarta telefon på ett bra sätt, Anders Hansens dis-
kussion om sin nya bok Skärmhjärnan och forskningen 
som ligger till grund för den samt Clas Svahn som talade 
om sin nya bok om ufolitteratur och AFU. Söndagen blev 
något lugnare med David Alfvenhiertas diskussion om 
lagstiftning, vetenskap och krockar däremellan samt Sofie 
Janssons presentation av ett projekt för att sätta fokus på 
kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia.

Under de fyra dagar mässan varade sålde vi en för-
svarlig mängd böcker och äldre nummer av Folkvett. Det 
senaste numret hade vi en hel låda av och det blev så po-
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pulärt att det tog slut redan på lördagen. Inte mindre än 
28 personer tecknade medlemskap i VoF när de besökte 
vår monter och ett oräkneligt antal stannade till, pratade 
med VoF-are i montern, köpte våra populära tröjor och 
tygkassar med ”Jag är skeptisk”-tryck på. 

De senaste åren har vi glädjande nog fått tillresande 
medlemmar från hela landet som hjälper till med vårt 
deltagande i Bokmässan. VoF Göteborg som står som 
huvudarrangör ordnade fortlöpande med lite stillsam-
ma kvällsaktiviteter i form av gemensamma middagar på 
Haket där vi under lördagskvällen genomförde vår upp-
skattade Sektvarning – att dricka bubbel tillsammans. Ti-
digare har Sektvarning hållits i montern men på grund 
av Svenska Mässans ändrade regler för alkohol – mässan 
måste tillhandahålla serveringspersonal och catering – 
valde vi att ha Sektvarning på vårt stamhak istället. 
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Nu får alla inblandade pusta ut i några månader innan 
det är dags att dra igång planeringen inför nästa år. Vi 
satsar hårt på att bli större, bättre och vackrare för varje år 
och det kräver sin tribut. Men en sak är säker - vi ses på 
Bokmässan 2020! Då är vi på plats igen med nya föreläsa-
re, nya nummer av Folkvett och nya och gamla medarbe-
tare som hjälper föreningen att göra mässdeltagandet till 
den succé det är. -


