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Örebros bokmässa är en intim tillställning och ett viktigt komplement till den stora mässan i Göteborg.

Bokmässa på Örebro slott
– SAK var förstås på plats
Det är inte bara Göteborg som
kan ståta med en årlig bokmässa.
Sedan ett tiotal år arrangeras en
trivsam bokmässa i Örebro. Och
det är inte vilka mässlokaler som
helst. Mässan håller till på Örebro
slott! Riktigt hur gammalt slottet
är vet ingen. På 1700-talet skrev
biskopen Andreas Rhyzelius att
ett slott byggdes ”midt i trettonde
seculo”.
text: harald holst

Sedan tre år deltar SAK med bokbord, information och seminarier.
SAKs generalsekreterare Torbjörn
Pettersson inledde fredagens seminarier i ett samtal med Nina Hjelmgren,
journalist och författare med gedigen
Afghanistanerfarenhet. En intresserad publik fick höra Torbjörn berätta
om den aktuella situationen i Afghanistan.
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Årets mässtema var Dialog och
samtal. Ett nytt inslag var en satsning på det vad som brukar kallas
det ”lågmälda samtalet”. Religionsvetaren och filosofen Lasse Johansson samtalade med intressanta
människor med olika erfarenheter,
bakgrund och framtoning. Fawzia
Nasimi, asylsökande ung afghansk
kvinna från Bergslagen, platsade
uppenbarligen som sådan då hon
inbjöds som samtalspartner. Fawzia
är aktiv SAK-medlem och deltar på
olika sätt i samhällsdebatten.
Under samtalets gång strömmade
lyssnare till som ville höra henne på
perfekt svenska berätta om sin femåriga kamp för att få stanna i Sverige.
Efter en stund var även trappan upp
till Boktornet, där samtalet hölls,
packad med chockerade människor.
– Hur misshushållar vi inte med
våra mänskliga resurser när en sådan
som du inte får stanna utan ska kastas

ut, som en bestört åhörare frågade sig.
Samtalet avslutades med applåder
och ivriga önskemål om att diskussionen skulle fortsätta.
Bokmässan i Göteborg är en enda
stor ”happening”. Örebromässan är
mycket mer av intimitet. Små förlag,
föreningar och organisationer får en
möjlighet att exponera sig. Årets tema
Dialog och Samtal speglades på ett
utmärkt sätt i hela SAKs mässframträdande.
Harald Holst är SAKs föreningsansvarige och
arbetar på kontoret i Stockholm.

Kallelse:

Årsmöte 2009 för
Uppsala lokalkommitté
Datum & tid: Sönd 22 mars 2009, kl 13-16
Plats: Uppsala stadsbibliotek,
Kerstin Ekman-salen
Program meddelas senare
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