
En vanlig dag på bokklubben
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Tjoho! Äntligen till-
baka på jobbet. En 
efter en trillar vi in 
på kontoret, högst 
upp i det fina Palatset 
på Riddarholmen i 
Stockholm. Vi börjar 
med en kopp kaffe och 
kollar mejlen.

Samling vid bordet! Varje torsdag har vi 
redaktionsmöte. Det är då vi pratar om 
alla böcker vi har läst – vilka är bra, vilka är 
dåliga, vilka är så superbra att vi måste ha 
dem som huvudböcker? Vi läser MÅNGA 
böcker, i stort sett alla som ges ut för barn 
och unga. Under ett år blir det fler än 1 000 
böcker! En del av dem är färdigtryckta, men 
de flesta är stökiga manusbuntar med gum-
miband eller gem runt. Redaktör Lisa håller 
ordning på dem i hyllor, backar och listor.

Hur ska nästa tidning se ut? Nu gäller det 
att tänka till. Fyra av oss plockar med penna, 
manushögar och en massa idéer, och så börjar 
vi ”rita” på en så kallad tidningsplan. Där pla-
nerar vi exakt vilka böcker och texter som ska 
finnas på alla sidor. Vilket pusslande! Det här 
gör vi ungefär varannan vecka och det kan ta 
flera timmar varje gång.

HUNGRIG! Vid den 
här tiden är det bara ett 
samtalsämne som gäller: 
vad är vi sugna på i dag? 
Nu tar vi lunch.

Tillbaka vid skrivbordet. 
Nu börjar vi skriva. Chef-
redaktör Annika och redak-
tör Lisa skriver om alla 
böcker: korta texter, långa 
recensioner, reportage och 
krönikor. Ibland blir man 
trött både i fingrarna och 
huvudet …

 

Av Lisa Jannerling

Här sitter vi.



Samtidigt på andra sidan bokhyllan. Nu 
måste vår formgivare Pernilla bestämma 
hur alla texter och bilder ska placeras på 
sidorna. Vad ska vi ha för rubrik här? Vilken 

färg passar bäst? Det är som 
att måla, klippa, klistra och 
pussla ihop ett blädderbart 
jättepussel!
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Vem bestämmer vad boken ska kosta? Jo, det 
gör vår inköpschef Kerstin. När alla böcker 
är bestämda pratar hon med förlagen om hur 
många vi vill ha och vad vi ska betala. Sedan 
sätter hon priserna. Ett tufft jobb … Till varje 
tidning (vi gör 28 stycken om året) är det runt 

30 böcker som måste för-
handlas. Det blir mer än 
800 om året!

 

Fikapaus! Vi gillar kaffe på det 
här stället … Och kakor. Fast 
det får vi bara på fredagar.

 

När Pernilla har redigerat tidningen måste 
vi korrekturläsa. Eller ”korra” som vi 
säger. Då skriver Pernilla ut alla sidor, vi 
grabbar tag i rödpennorna och så vandrar 
pappersbunten runt mellan oss ... Stavas 
verkligen ”parallell” så där? Skulle det inte 
vara snyggare med gult på den sidan? Men 
det där var väl en dålig rubrik! Ja, så håller 

vi på. Käbblar lite, kanske. 
Sedan är det originalaren 
Eriks jobb att rätta till allt 
som är fel och fult. 

Vi har alltid flera 
tidningar på gång 
samtidigt. En som 
ska ritas, en som vi 
skriver texter till, en som redigeras, en 
som ska korras … Och när de är klara 
ska de skickas iväg till tryckeriet – det 
är också Eriks uppgift.

Men vi har ju inte bara en papperstidning, utan en sajt 
också. Den sköts av Kristina och AnnCharlott. Så fort en 
tidning har skickats ut lägger Kristina ut alla böcker och 
texter på 
webben, så 
att man kan 
gå in där och 
beställa. Det 
är hon som 
ser till att saj-
ten är fin och 
att det alltid 
ligger något 
intressant att 
läsa där.

Slut för i dag. Snart dimper 
en ny Läseposten ner i brev-
lådan … Vi ses då!


