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 den lilla boken ”Bisarra böcker” 
har de båda bokälskarna Mattias 
Boström och Per Olaisen samlat 

ihop en helt betagande liten kollektion 
av förra seklets goda råd till svenska fol-
ket. Ämnen som ”På tröskeln till det tu-
senåriga riket – Bevis för att år 1954 blir 
vändpunkten”, ”Kvinnor man ej bör gif-
ta sig med”, ”Mot dans och kortspel” 
känns måhända något daterade medan 
”Hur sköter du din kropp?”, ”Konsten 
att vinna framgång och få vänner” och 
”Var inte ängslig” ämnesmässigt hade 
kvalat in i vilken bokhandel som helst, 
på hyllan för självförbättring och posi-
tivt tänkande. Där består det bisarra sna-
rare i sättet att angripa ämnet. 

Förutom att de är kulturella mång-
sysslare med mängder av projekt bak-
om och framför sig jobbar Mattias Bo-
ström på förlag och Per Olaisen har ett 
antikvariat. Med andra ord: de lever 
med och av böcker. Vissa av dessa är bi-
sarra böcker. Inte minst Per har råkat få 
in klenoder i denna genre till antikva-
riatet och under årens lopp lagt undan 
dem för vidare bearbetning. 

Vad gör en bok bisarr?
För några år sedan enades de om att de 
bisarra böckerna förtjänade ett eget 
projekt och eftersom bokförlaget Kän-
guru där Mattias tidigare gett ut en hel 
del titlar var intresserat finns nu doku-

mentationen av ett 50-tal bisarra alster 
beskrivna med omslagsbild och en sida 
text för varje titel. Boken kom ut i som-
ras och har sålt i några tusen exem-
plar. 

Vad är då en bisarr bok? Lite svårt är 
det att sätta fingret på vad det bisarra 
består av men både Mattias och Per be-
skriver dem som titlar man hajar till 
inför. Och sen fortsätter man så att säga 
att haja till under fortsatt läsning. Det 
är inte alltid detta inträffar. En del semi-
bisarra exemplar har fått en avslutande 
underavdelning under rubriken ”Inte 
fullt så bisarra böcker” eftersom inne-
hållet visade sig vara rätt sansat trots 
titlar som ”Urinen–Spillningens värde-

fullaste beståndsdel” och ”Matlagning 
i papperspåsar”.

Sållade hårt
De flesta bisarra alster som fått plats i 
sammanställningen är från 1900-talets 
första halva. Bisarrfaktorn har en ten-
dens att öka med åren även om det 
finns bisarrerier av modernare snitt. En 
bok för barn om hur djur blir kött, från 
1980-talet, är ett bidrag från en lite när-
mare tid som funnit nåd när de stränga 
redaktörerna har sovrat ett ymnigt ma-
terial. Två tredjedelar av allt de sam-
lade på sig kom inte med. Svenskarna 
var redan för hundra år sedan outtrött-
liga när det gällde att ge varandra goda 

I dag har vi bloggar om hur man ska klä sig moderätt, chattar kring bästa 
raggningstipsen, tv-program om hur man byter tyg på gamla möbler,  
självhjälpsböcker om hur man blir smal medan man sover och en uppsjö 
glansiga tidningar om hur man snickrar, inreder, pysslar, motionerar och  
äter enligt senaste rön. Men tro inte att denna vår förbättringspotential 
inom livets alla områden är något nytt. 

Det enda som verkar mer beständigt än vårt behov av goda råd skulle 
väl i så fall vara behovet av att utdela dessa råd.

Per Olaisen, 40 år, Falkenberg, har antikva
riat på Apoteksgatan men är tillika författare, 
översättare, förläggare och deckarkännare 
samt musiker. bland annat… Precis avslutat 
projekt: Första egna skivan med The Per & 
The Anders. Små egenkomponerade impres
sionistiska stycken för akustisk gitarr och i 
viss mån mandolin (tillsammans med Anders 
Axelsson).

Mattias Boström, 40 år, Stockholm,  
är till vardags projektansvarig på Pirat
förlaget. Han kan också titulera sig över
sättare, författare och sudoku och kors
ordskonstruktör och inte minst Sherlock 
Holmesexpert. bland annat… nästa  
projekt: Premiär som ståuppkomiker 19 
oktober på boulevardteatern i Stockholm 
under rubriken ”Jakten på guldstjärnan”.  
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Det blev en liten bok       om bisarra böcker

Fort
sättning 
på nästa 

sida d

g I det 
amerikan-
ska affärs-
livet har 
det kom-
mit in ett 
distrahe-
rande ele-
ment som inte fanns där 
för femtio år sedan  
– eller rättare sagt, det fanns 
där i så liten utsträckning 
att det knappast märktes  
som en ingripande faktor  
i mannens öde. Detta nya 
element är naturligtvis 
kvinnan. Sedan män och 
kvinnor nödgats att arbeta 
så nära tillsammans har 
månget kontor vänts upp 
och ner. 

Ur boken ”varför man misslyckas”

gEn hals som är böjlig 
och elastisk antyder en  
likaså böjlig och elastisk  
karaktär, hvaremot en  
tjock och styf hals giver  
anledning att sluta till en 
hård och oböjlig karaktär.

Knän som äro feta, låter 
oss sluta oss till en svag 
dygd, ett torrt och benhårt 
knä däremot till kraft, verk-
samhet och flit.

En liten smal mun visar 
en lättskrämd, feg och svag 
karaktär. Kommer därtill 
stora och framstående 
ögon så är detta, då mun-
nen är tillsluten, ett tecken 
på föga snille.

Ur boken ”människokännaren”
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råd inom ämnet sex och relationer, en 
hel hög med det bortsorterade handlar 
om detta spännande fält. Likaså finns 
det mycket bisarrt i ämnet rashygien 
men där kan underhållningsfaktorn lätt 
övergå i beklämning. 

– Vår tanke var att göra en underhål-
lande och lättillgänglig bok. Kanske 
mest för boknördar som vi själva, men 
den ska vara kul även för andra, och då 
ville vi inte ha med för många eller för 
likartade böcker, förklarar Mattias Bo-
ström som kanske, om han nu – under 
viss vånda – verkligen måste välja, har 
sin egen favorit i boken ”Landtlifvet. Det 
bästa och härligaste lif på jorden” av 
Martin Liljeblad. En skrift som kom ut 
1907 och som är så full av bombastiska 
citat över bondelivets förträfflighet (och 
alla andra livs fördärvlighet) att det var 
en kamp att stryka ner texten om bo-
ken till en enda sida. 

Mycket fniss
Per Olaisen tycker att titeln ”Kvinnor 
man ej bör gifta sig med” är en bra re-
presentant för det sant bisarra i bokflo-
den. I sitt antikvariat har han hört en hel 
del fnissande kommentarer över den ti-
teln från äkta makar som botaniserat 
bland böckerna.

– Den speglar bland annat föreställ-
ningen om att karaktären och tempe-

rament gick att avläsa i utseendet, det 
tänkandet återkommer i många andra 
böcker också. 

Det är överhuvudtaget svårt att läsa 
utan fniss medan man bläddrar sig fram 
titlar som ”Nyckeln till hälsa och krafter 
finner ni i denna bok”,”Front mot slö-
heten” och ”Anvisningar för folkskolans 
friluftsdagar” (verkligen detaljerade in 
i minsta rörelse vid slungning av boll). 

Nutida fenomen 
Man kan också fundera lite över vad 
som kommer att verka bisarrt i vår kul-
tur om hundra år. 

– Kanske den enorma fixeringen vid 
kropp, utseende och mode i både böck-
er, bloggar och tv-program, tror Per som 
gissar att fenomen som dokusåpor och 
liknande troligen kommer att få en viss 
bisarrstämpel av framtiden. 

Mattias funderar över om inte den 
enorma mängden kokböcker som ges 
ut i dag innehåller en eller annan bubb-
lare till 2100-talets bisarr-samlingar. 

– Böcker som är kopplade till ett feno-
men ”i tiden” blir lätt bisarra på lite sikt. 
Kanske till exempel allt ståhej, hela folk-
rörelsen, kring detta att grilla, blir bisarrt 
när man ser det på ett halvsekels sikt. 

Även om det är vitt skilda ämnen 
som glödlampsmonopol, huskurer och 
samhällets snara undergång som av-

handlas är det tvärsäkra anslaget täm-
ligen genomgående. Det här är böcker 
som kommit till i affekt eller i anfall av 
stark entusiasm. 

Varför skriver man annars en hel bok 
över temat ”Vad ska villan heta?” där 
man som docent i svenska språket of-
fentligt ogillar långa namn, korta namn, 
osvenska namn, med personnamn sam-
mansatta namn, oestetiska namn och i 
stort sett vad helst folk har dryftat sig 
till att kalla sina enkla tjäll. Man kallar 
inte sitt hem för Alphyddan om den 

inte ligger i Alperna och är en hydda, 
tycker Sahlgren som verkar ha ägnat 
åtskillig kraft åt att reta sig på svensk-
arnas språkliga kreativitet.  

Man kan inte annat än att imponeras 
över energin i allt detta mästrande och 
”goda rådgivande” som författarna så 
generöst har öst över den bokläsande 
befolkningen utan en tanke på att de 
var det minsta bisarra.

Eva BErgEngrEn
redaktionen@hsomih.se
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Slutdokument! 
Att hålla kontakt 
och vänskap vid liv 
genom att jobba 
med olika projekt 
är livsluft för både 
mattias och Per 
(bilden). Den här 
gången blev det 
en liten bok om  
bisarra böcker.

gBöcker som är kopplade till ett fenomen ”i tiden” blir lätt bisarra på lite sikt. 
Kanske till exempel allt ståhej, hela folkrörelsen, kring detta att grilla, blir bisarrt 
när man ser det på ett halvsekels sikt.  mattias boström

Goda frukosträtter. Stram formgivning och konsekvent layout signerad mattias 
bo ström har lett till ett tufft jobb med nedkortning, utgallring och kill your darlings. 
boken ”Trehundra goda frukosträtter tillagade af matrester från föregående dags 
middag” är skriven av ”en gourmet” alias Johan Grönstedt son till vin och sprithand
laren Grönstedt. Den ärvda förmögenheten från sprithandlandet använde sonen till 
att trycka upp egna små böcker. 

gDet är lögn när man  
säger att bondelivet är blott 
slit och släp från början till 
slut. Det kan förvandlas 
därtill, men det beror på dig 
själf om det skall bli vad det 
bör vara. Kläm i med friska 
tag därdu står! Lär dig älska 
arbetet med jorden, den 
jord som i alla fall skall föda 
dig hvarthän du än må fly  
i världen. 

Gå ej längre med miss-
modiga tankar! Sök att  
skapa lycka kring dig där 
du är!

Ur boken ”Lantlifet. Det bästa och  
härligaste lif på jorden”

g  Ge inte avkall på  
personligheten och bli 
ett eko eller en slavinna 
åt mannen för det tycker 
han är hemskt tråkigt 
och man bör aldrig låta 
en man ha tråkigt. Var 
inte trist, ful, bekväm 
och problemältande, 
nej, var alltid till reds att 
måla vardagens grå en-
handa med ljusa och 

muntra färger, med skratt 
och munterhet.

Ur boken ”Konsten att vinna  
framgång och få vänner”


