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BOK & BIBLIOTEK 2016

Anteckningar från 
en bokmässa

Karin Noomi Karlsson gör en tillbakablick på fyra 
hektiska och inspirerande dagar i september

Den 22-25 september gick 2016 års bokmässa av stapeln 
i Göteborg, och som alltid är det ett välbesökt arrange-
mang med deltagare från jordens alla hörn. Inte mindre 
än 96 293 besökare kom under de fyra dagarna och det är 
givetvis ett ypperligt tillfälle för Vetenskap och Folkbild-
ning att synas, värva nya medlemmar och ägna sig åt folk-
bildning i alla dess former. Ett stort och glatt gäng volon-
tärer bemannade montern under de fyra mässdagarna och 
årets tema för mässan var yttrandefrihet, en hjärtefråga för 
många av VoF:s medlemmar. 

Absolut populärast var VoF:s fina tröjor. Det stora lager 
med svarta tröjor som hade köpts in till mässan tog slut 
på rekordtid och på söndagen fanns bara enstaka exemplar 
kvar i udda storlekar. Det var också tydligt att de väckte 
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uppmärksamhet bland besökarna när man rörde sig i folk-
havet på mässan och budskapet ”Jag är skeptisk” kommen-
terades av förbipasserande.

Årets monteraktiviteter

Som brukligt är hade vi diverse aktiviteter i montern. 
Det populära inslaget med beredning av homeopatiskt 
sömnmedel fick strykas på grund av sjukdom, men en 
av föreningens mer namnkunniga trollkarlar – Per Johan 
Råsmark – förvirrade och lurade besökarna till skratt varje 

Foto: Karin Noomi Karlsson
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dag. Besökarna bjöds på 
placebo för homeopatisk 
sömnmedicin i form av 
Skittles medan de fyllde 
i årets nyhet – en quiz 
med frågor relaterade 
till vetenskap och dags-
aktuella händelser inne-
hållande ett par riktigt 
luriga frågor och en och 
annan slamkrypare där-
till. Trots enstaka mutt-
randen om att det var för 
svårt så verkade de flesta 

deltagare tycka att quizen var både rolig och lärorik och 
alla deltagare fick med sig en VoF-penna som belöning för 
sina ansträngningar.

Klassisk ”sektvarning” 
i montern blev det också 
på torsdagskvällen. Gla-
da skeptiker skålade för 
en lyckad bokmässestart 
och fick möjlighet att 
diskutera med varan-
dra istället för att svara 
på frågor från vetgiriga 
mässbesökare och att 
svara på quizen själva. 
Som det skulle visa sig 
var den inte helt en-
kel ens för den innersta 

Fernet, någon?

Mys i montern Foto: Karin  
Noomi Karlsson.
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kretsen och mången Vo-
Fare skrynklade pannan 
inför vissa av frågorna. 

Med anledning av Nya 
Tiders närvaro på mässan 
hämtades ett exemplar av 
deras tidning in till mon-
tern och försågs med fak-
tainformation om alla fel 
som kunde hittas i artik-
larna. På så sätt kunde vi 
upplysa våra besökare om 
vikten att vara källkritisk 
och att söka information 
på annat håll än hos Nya 
Tider.

Bokförsäljningen gick strålande; värt att notera är att 
det sista fysiska exemplaret av Faktoider hittade ett nytt 
hem till Peters stora glädje.  

Årets föredragshållare

Som sig bör hade föreningen inviterat några aktuella fö-
redragshållare verksamma inom främst det vetenskapliga 
fältet.

Mattias Lundberg – legitimerad psykolog, legitime-
rad psykoterapeut och docent i psykologi - inledde starkt 
med att presentera sin nya bok Det är sant! – det stod ju i 
tidningen! för åhörarna. Med stor precision sätter Matti-
as fokus på frågor om evidens och källkritik, något som 
alltfler har problem med att förhålla sig till i dagens infor-
mationsflöde. Det är lätt att drunkna i utbudet av privata 

Källkritik i praktiken.
 Foto: Martina Olsson
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bloggar när man söker fakta på nätet och med Mattias bok 
som vägledning kan fler ges en chans att kunna identifie-
ra osaklig och felaktig information varhelst man stöter på 
den.

Torill Kornfeldt – vetenskapsjournalist och författare 
– pratade om sin nya 
bok Mammutens åter-
komst. De utdöda arter-
nas andra chans. Fors-
kare runt om i världen 
försöker återskapa ut-
döda arter genom ge-
netisk teknologi och vi 
är inte långt ifrån att 
lyckas. Torill beskriver 
tekniken för att lyck-
as och tar även upp 
de frågor detta arbete 
ger upphov till. Det är 
inte helt okomplicerat 
att föda upp mammu-
tar och det är omöjligt 
att fullt ut kunna förutse vilka problem som skulle kunna 
uppstå när man väl har lyckats. 

Ulf Danielsson – professor i teoretisk fysik och för-
fattare – presenterade sin senaste bok Vårt klot så ömkligt 
litet och pratade om jordens utveckling genom tiderna 
ur ett kosmiskt perspektiv. De slutsatser som Danielsson 
presenterar är oroväckande. Livet är skört och tillvaron 
osäker för invånarna på den lilla blåa planeten och frå-
gan är om vi är ensamma eller om det finns fler varelser 

Torill Kornfeldt Foto: Karin Noomi 
Karlsson
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i världsrymden som befinner sig i en liknande situation. 
Danielssons engagemang i klimatfrågan är genuint och 
frågeställningarna som presenteras är viktiga. 

På söndagen bjöd vi på paneldebatt med frågor kring 
bland annat vardagsrasism som Christine Öberg hade bi-
stått oss med. Panelen bestod av Paula Dahlberg, skribent, 
bloggare och debattör från Vardagsrasismen, Jonathan 
Leman, researcher från Stiftelsen Expo och Peter Olaus-
son, ordförande i VoF Göteborg och författare. Deltagar-
na bjöd på en intressant och rapp diskussion kring var-
dagsrasism och diskriminering. 

Summering

När så montern hade packats ihop och transporterats bort 
väntade den sedvanliga postbokmässeölen. I år intogs den 
på Bishop’s Arms på Avenyn i sällskap med dem som hade 
rivit montern. Alla kunde konstatera att de var nöjda med 
mässan och att det är ett bra tillfälle att träffa folk och 
informera om vår verksamhet. Inte mindre än 21 nya med-
lemmar hade värvats under de fyra dagarna och detta var 
rekord. 

Ett stort tack till ansvariga och alla våra volontärer 
som med obruten energi och entusiasm gjorde allt för att 
sprida upplysning till våra besökare. Nästa år hittar ni Ve-
tenskap och Folkbildning på bokmässan igen och då blir 
temat bildning och Finland 100 år.  -
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