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RAPPORT

En utställares dagbok

2022 var Bokmässan tillbaka med full styrka efter ett 
par ovanliga år starkt präglade av pandemins sociala 
distansering. Anna Wallman rapporterar.

Efter två år av nödlösningar var nu Bokmässan tillba-
ka i full styrka. I april sådär behövde VoF Göteborg på 
allvar börja planerar hur det hela skulle gå till. Visst, vi 
kör väl som vanligt tänkte vi, men vi har också varit vana 
vid att ha vår ”mässgeneral” Karin Noomi Karlsson som 
lotsat oss framåt. Karin gick tyvärr bort i covid i början av 
pandemin och är mycket saknad också i icke-bokmässeti-
der. Med inställningen att ”klart vi klarar det här” och stöd 
från VoF riks så annonserade vi efter volontärer i mail och 
i sociala medier. Programansvarig Staffan Lückander drog 
samtidigt igång stora arbetet att hitta föredragshållare och 
personer som kunde hålla i ett seminarium på söndagen.
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Gensvaret var över förväntan. Strax hade vi volontärer 
för alla dagar och fullt med intressanta föredragshållare. 
Dessutom hade vi fyllt på förrådet av t-shirts och fått löfte 
om att ha ett antal böcker till försäljning. Efter två år utan 
Bokmässa hade vi dessutom ett antal kartonger gamla 
Folkvett att sälja av. Vi var redo!

Onsdag 21 september var det stora byggdagen. Efter 
visst pusslande av kartonger från vårt förråd åkte två fulla 
bilar till mässan och vår monter byggdes upp i ett huj. I år 
hade vi redan från början en liten extramonter mitt emot, 
enkom för att hålla i föreläsningar. Dessa sändes dessutom 
ut i realtid i vår Youtubekanal. Bra fixat, Staffan!

Vid mässans öppnande på torsdagen så hade vi troll-
konster med Per Johan Råsmark. Dessa återkom flera 
gånger under mässan. Jonathan Lindström pratade om sin 
nya bok Sveriges långa historia (fun fact: den väger precis 
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ett kilogram), Clas Svahn pratade om UFO:n och Sanna 
Vanno höll ett föredrag om menstruation. Jessica Norr-
bom och Maria Ahlzén från Frisk utan Flum (årets mot-
tagare av Folkbildarpriset) höll i en livepodd om stam-
cellsplåster och håll. De monterarbetare och gäster som 
ville avslutade kvällen med quiz och middag inne i stan.
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På fredagen pratade Paula Dahlberg om nätaktivism 
(hon driver kontot Vardagsrasismen på instagram), David 
Hedlund om sin faktabokserie för barn (de passar alldeles 
utmärkt för alla åldrar faktiskt), Billy Larsson om Freud 
och Lotten Kalenius om spelet Cranky Uncle. Lotten har 
översatt spelet till svenska och detta var smygpremiär. Det 
firades med “sektvarning” i montern. Alkoholfri sådan, på 
grund av mässans regler. 

Lördagen öppnades 10:23 med homeopatisk cham-
pagne, tillredd av Anders Tryggvesson. Kanske kunde den 
bota bakfylla? Vi märkte dock inget av detta. Dan Katz 
pratade om problemet med ovetenskaplig psykologi, ett 
panelsamtal hölls om ”Media och Estoniakatastrofen” och 
Åsa och Mårten Wikforss samtalade om demokrati med 
Per Johan Råsmark som moderator. Mässdagen avslutades 
med att riksordföranden Pontus Böckman berättade om 
föreningens 40 år i samhällets tjänst. Vi har ju nämligen 
jubileum i år! De som kunde och ville åt middag ihop på 
Avenyn. 

På söndagen kom Jonathan Lindström tillbaka och be-
rättade i montern om Sveriges långa historia – den är ju 
lång så det kunde behövas. Peter Olausson pratade om 
kvacksalveri och Kent Werne om konspirationsteorier.

På eftermiddagen höll VoF i ett seminarium i ett av 
seminariesalarna. Åsa Wikforss, Kent Werne och Matti-
as Göransson diskuterade på temat “Konspirationsteorier 
– en fara för samhället”. Moderator var Per Johan Rås-
mark. Detta seminarium filmades av Bokmässan, ni hittar 
filmen bland de andra från mässa på hemsidan och vår 
YouTube-kanal.
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Klockan 17:00 (inte en minut tidigare) rev vi montern, 
packade ihop osålda varor och körde allt till förrådet. Här 
var det på gränsen med endast två bilar, men det löste sig 
med inspiration från Tetris. Vi var oerhört nöjda med att 
ha rekryterat femtio nya medlemmar, sålt massvis med 
t-shirts och böcker, sålt och delat ut gamla Folkvett, pratat 
med folk och gjort reklam för föreningen i fyra dagar. Hur 
många av mässans 82 156 besökare som faktiskt besökte 
just vår monter och/eller vårt seminarium vet vi inte, men 
vi utgår ifrån att det var majoriteten. Det var dessutom kul 
att kunna representera VoF från så många delar av Sverige 
i vår monter! Skeptiker från Stockholm, Uppsala, Varberg 
och Lund stod sida vid sida med skeptiker från Örgryte, 
Mölndal och Majorna.
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Nu tar vi ”semässter” i ett par månader innan det är 
dags att börja tänka på 2023 års mässa. Vi har redan lagt in 
förfrågan om att ha samma monter som i år. Nu är frågan 
om det kan bli lika bra som i år eller till och med bättre? 
Klart det kan. Det är vi knappt ens skeptiska till. 

Tips
VoF:s YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/VoFTV
Spelet Cranky Uncle på svenska: https://app.crankyuncle.info/

language
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