
Hedengrens	  bokhandel,	  Stureplan,	  Stockholm	  

	  
En	  person	  (tillika	  författaren	  som	  skrivit	  boken	  under	  pseudonym	  för	  att	  hon	  ville	  vara	  anonym)	  
hade	  i	  egenskap	  av	  kund	  beställt	  två	  ex	  åt	  sig	  själv	  från	  Hedengrens	  (hon	  bor	  ett	  stenkast	  från	  
bokhandeln)	  av	  boken	  Annorstädes.	  Hon	  hade	  redan	  fått	  ett	  antal	  gratisex	  av	  Mummelförlaget	  
och	  ville	  inte	  besvära	  och	  be	  om	  fler.	  Det	  kom	  ett	  sms	  	  från	  Hedengrens	  om	  att	  böckerna	  
kommit	  och	  skulle	  hämtas	  inom	  en	  vecka.	  Hon	  gick	  till	  bokhandeln,	  en	  trappa	  ner	  till	  disken.	  Där	  
satt	  tre	  kvinnor	  ur	  personalen.	  Hon	  blev	  betjänad	  av	  en	  av	  dem.	  

När	  kunden	  uttryckte	  förvåning	  över	  det	  höga	  priset	  -‐	  255	  kr/bok	  -‐	  och	  nämnde	  att	  priset	  var	  
mycket	  lägre	  på	  nätet,	  blev	  stämningen	  irriterad	  och	  aggressiv.	  Hon	  sa	  att	  hon	  behövde	  få	  lite	  
tid	  på	  sig	  att	  hämta	  ut	  böckerna	  (pensionen	  skulle	  komma	  den	  18	  december),	  hon	  hade	  inte	  så	  
mycket	  pengar	  just	  då.	  Då	  sa	  den	  blonda	  kvinnan	  som	  betjänade	  henne:	  ”Det	  är	  väl	  du	  som	  har	  
skrivit	  boken?”	  Hur	  kvinnan	  hade	  dragit	  den	  slutsatsen	  är	  oklart	  och	  hade	  inte	  heller	  med	  saken	  
att	  göra.	  Kunden	  ville	  inte	  ljuga	  (finlandssvensk	  med	  gammaldags	  moral…)	  så	  hon	  sa	  bara	  att	  
hon	  varken	  ville	  förneka	  eller	  bekräfta	  påståendet.	  Hon	  förstod	  inte	  heller	  vad	  det	  hade	  med	  
saken	  att	  göra.	  Hon	  kände	  sig	  kränkt,	  ifrågasatt	  och	  illa	  till	  mods	  och	  valde	  snart	  att	  gå	  därifrån.	  

Efter	  ett	  tag	  kom	  detta	  sms	  från	  Hedengrens,	  	  
den	  13	  december	  2013.	  

	   	  



När	  kunden	  så	  småningom,	  efter	  några	  dagar,	  orkade	  berätta	  om	  det	  otrevliga	  bemötandet	  och	  
det	  häpnadsväckande	  kränkande	  sms:et	  för	  sin	  son	  Charles,	  tog	  han	  kontakt	  med	  Hedengrens.	  

	  
Från:	  C%	  <c.procent@gmail.com>	  
Till:	  Nicklas	  Björkholm	  <nicklas@hedengrens.se>	  
Datum:	  16	  december	  2013	  kl	  13:07	  

Fick	  häromdagen	  höra	  något	  jag	  knappt	  trodde	  kunde	  vara	  sant.	  

Min	  mor	  beställde	  två	  böcker	  av	  er,	  när	  hon	  fått	  ett	  sms	  att	  böckerna	  nu	  fanns	  i	  butik	  
begav	  hon	  sig	  så	  snart	  som	  hon	  kunde	  till	  er	  och	  förklarade	  att	  pga	  rådande	  
omständigheter	  hade	  hon	  ej	  råd	  att	  hämta	  ut	  dem.	  Då	  hon	  upplevde	  att	  biträdet	  snabbt	  
blev	  otrevlig	  gick	  hon	  därifrån.	  

Väl	  hemma	  fick	  hon	  ett	  chockerande	  meddelande	  på	  sin	  telefon:	  "Att	  beställa	  egna	  
böcker	  och	  inte	  hämta	  ut.	  Patetisk	  fjant	  är	  vad	  du	  är	  vi	  får	  nog	  lägga	  ut	  ditt	  betednde	  på	  
blog,	  fb	  o	  hemsida."	  	  

Är	  detta	  ett	  sätt	  ni	  vanligen	  bemöter	  äldre	  damer	  på!?	  Jag	  ser	  personligen	  både	  ett	  
kränkande	  språk	  och	  olaga	  hot	  i	  detta	  bisarra	  textmeddelande.	  

Nu	  vill	  jag	  fråga	  er	  hur	  ni	  tänkt	  agera	  i	  detta	  ärende,	  jag	  kommer	  definitivt	  inte	  låta	  det	  gå	  
obemärkt	  förbi.	  

Har	  för	  avsikt	  att	  i	  dagarna	  kontakta	  familjens	  advokat.	  	  

Charles	  Thomas	  

Från:	  Nicklas	  Björkholm	  <nicklas@hedengrens.se>	  
Till:	  Charles	  Thomas	  <c.procent@gmail.com> 
Datum: 16 december 2013 

Hej	  Thomas,	  

Nej	  i	  normala	  fall	  beter	  man	  sig	  inte	  så	  men	  om	  kunden	  ifråga	  samtidigt	  är	  författare	  till	  
boken	  och	  beställer	  in	  dem	  endast	  för	  att	  den	  ska	  finnas	  hos	  oss	  och	  aldrig	  haft	  en	  tanke	  
på	  att	  köpa	  böckerna	  då	  tycker	  jag	  nog	  att	  det	  är	  befogat	  

Mvh	  Nicklas	  Björkholm	  Hedengrens	  

Från:	  C%	  c.procent@gmail.com	  
Till:	  Nicklas	  Björkholm	  nicklas@hedengrens.se	  
Datum:	  16	  december	  2013	  

Mycket	  förvånansvärt	  att	  en	  så	  pass	  ansedd	  bokhandel	  anser	  det	  vara	  i	  sin	  ordning	  att	  
kalla	  äldre	  damer	  för	  "patetisk	  fjant".	  

Dessutom	  frågade	  min	  mor	  endast	  om	  det	  fanns	  möjlighet	  att	  hämta	  ut	  böckerna	  efter	  
den	  18:e	  då	  hon	  fått	  sin	  pension,	  så	  någon	  "bluffbeställning"	  var	  det	  aldrig	  tal	  om.	  

Men	  ok,	  då	  vet	  jag	  er	  inställning	  i	  frågan.	  Återkommer.	   	  



	  
	  
	  

Från:	  Nicklas	  Björkholm	  <nicklas@hedengrens.se>	  
Till:	  Charles	  Thomas	  <c.procent@gmail.com>	  
Datum:	  16	  december	  2013	  

Nej	  så	  gick	  det	  inte	  till	  men	  jag	  förstår	  att	  du	  vill	  stödja	  din	  mor.	  Hon	  sa	  ordagrant:	  Nej	  jag	  
tänker	  inte	  handla	  böckerna	  här	  för	  de	  är	  billigare	  på	  nätet.	  

Vad	  ska	  man	  säga?	  Vi	  kommer	  aldrig	  ta	  in	  böcker	  från	  detta	  förlag	  eller	  dess	  författare	  och	  
ni	  kommer	  aldrig	  handla	  här	  mer.	  

Vi	  har	  bara	  försökt	  ge	  service	  till	  en	  "kund"	  som	  visade	  sig	  vara	  en	  bluff.	  Nog	  om	  detta	  god	  
jul	  så	  småningom.	  

Mvh	  	  
Nicklas	  Björkholm	  	  
Hedengrens	  

	  
Från:	  C%	  c.procent@gmail.com	  
Till:	  Nicklas	  Björkholm	  nicklas@hedengrens.se	  
Datum:	  16	  december	  2013	  

Det	  är	  sannerligen	  inte	  nog	  om	  detta!	  Ni	  har	  ingen	  rätt	  att	  kalla	  NÅGON	  för	  "patetisk	  
fjant".	  Sådant	  beteende	  kommer	  givetvis	  uppmärksammas.	  

Från:	  C%	  c.procent@gmail.com	  
Till:	  Nicklas	  Björkholm	  nicklas@hedengrens.se	  
Datum:	  16	  december	  2013	  

Var	  det	  förresten	  du,	  Nicklas	  Björkholm	  som	  min	  mor	  talade	  med?	  Om	  inte,	  kan	  du	  
omöjligen	  citera	  henne	  "ordagrant".	  Och	  var	  det	  du	  som	  skickade	  textmeddelandet?	  

	   	  



Den	  18	  december	  kontaktade	  kunden	  Mummelförlaget	  och	  berättade	  om	  det	  inträffade	  och	  
beklagade	  att	  Mummelförlaget	  av	  okänd	  anledning	  dragits	  in	  i	  Hedengrens	  otrevligheter.	  

Efter	  att	  ha	  tagit	  del	  av	  vad	  som	  inträffat	  och	  av	  den	  korrespondens	  som	  förevarit	  mellan	  sonen	  
och	  Nicklas	  Björkholm	  på	  Hedengrens,	  fann	  Mummelförlaget	  för	  gott	  att	  kontakta	  Hedengrens	  
för	  att	  ge	  dem	  en	  chans	  att	  förklara	  sig.	  Det	  skedde	  genom	  detta	  mejl,	  som	  förutom	  till	  Nicklas	  
Björkholm	  även	  sändes	  till	  den	  andra	  personen	  i	  Hedengrens	  styrelse,	  Mats	  Olin:	  

Från:	  Mummelförlaget 
Skickat:	  torsdag	  19	  december	  2013	  15:35	  
Till:	  nicklas”hedengrens.se,	  mats@hedengrens.se	  

Om	  ett	  märkligt	  agerande	  av	  Hedengrens	  bokhandel	  

En	  kund	  beställde	  två	  exemplar	  av	  boken	  Annorstädes	  av	  Aniram	  Niletram	  hos	  er.	  
Böckerna	  kom	  någon	  vecka	  senare.	  Det	  visade	  sig	  att	  de	  kostade	  betydligt	  mer	  än	  hon	  
hade	  väntat	  sig.	  Som	  pensionär,	  några	  dagar	  innan	  pensionsutbetalningen,	  hade	  hon	  inte	  
så	  mycket	  pengar	  att	  hon	  kunde	  hämta	  ut	  sina	  böcker	  utan	  bad	  att	  få	  vänta	  med	  det	  till	  
den	  18	  december.	  

När	  hon	  påpekade	  att	  hon	  inte	  hade	  råd	  att	  lösa	  ut	  böckerna	  just	  då,	  blev	  hon	  behandlad	  
på	  ett	  misstänksamt,	  nästan	  aggressivt	  sätt	  av	  er	  personal.	  Hon	  blev	  illa	  till	  mods	  och	  gick	  
därifrån.	  

Något	  senare	  fick	  kunden	  ett	  synnerligen	  obehagligt	  sms	  från	  er.	  Hon	  mådde	  så	  dåligt	  av	  
det	  att	  hon	  inte	  berättade	  för	  någon	  om	  det	  som	  hänt	  förrän	  ett	  par	  dagar	  senare,	  då	  hon	  
återgav	  händelsen	  för	  sin	  son.	  Ytterligare	  någon	  dag	  senare	  kontaktade	  hon	  
Mummelförlaget	  för	  att	  berätta	  att	  också	  förlaget,	  helt	  oförskyllt,	  dragits	  in	  i	  det	  hela.	  
Sonen	  tog	  kontakt	  med	  er;	  även	  han	  blev	  bemött	  på	  ett	  oacceptabelt	  sätt.	  

Ni	  har	  uttalat	  att	  Hedengrens	  "aldrig	  kommer	  att	  ta	  in	  böcker	  från	  Mummelförlaget	  eller	  
dess	  författare".	  En	  av	  dem	  är	  psykiatrikern	  och	  författaren	  David	  Eberhard.	  Kommer	  ni	  
att	  plocka	  bort	  hans	  böcker	  från	  er	  bokhandel?	  

Det	  står	  givetvis	  Hedengrens	  bokhandel	  helt	  fritt	  att	  låta	  bli	  att	  sälja	  böcker	  från	  
Mummelförlaget	  och	  dess	  författare.	  I	  vår	  externa	  kommunikation	  -‐	  nyhetsbrev	  och	  olika	  
sociala	  medier	  –	  påpekar	  vi	  i	  så	  fall	  att	  våra	  böcker	  inte	  finns	  hos	  er.	  Vi	  kan	  dock	  tycka	  att	  
det	  vore	  på	  sin	  plats	  med	  en	  förklaring	  till	  varför	  Hedengrens	  väljer	  att	  bannlysa	  vårt	  
förlag	  och	  våra	  författare.	  

Vi	  kan	  även	  tycka	  att	  det	  är	  på	  sin	  plats	  med	  en	  ursäkt	  till	  kunden,	  som	  har	  behandlats	  på	  
ett	  häpnadsväckande	  oprofessionellt	  och	  otrevligt	  sätt.	  

Vi	  ser	  fram	  emot	  er	  respons.	  Merit	  Wager	  

	  
	   	  



	  

	  

Svaret	  från	  Nicklas	  Björkholm,	  Hedengrens,	  lät	  inte	  vänta	  på	  sig,	  det	  kom	  med	  vändande	  post,	  
15	  minuter	  senare:	  

Från:	  Nicklas	  Björkholm	  
Skickat:	  torsdag	  19	  december	  2013	  15:50	  
Till:	  Mummelförlaget	  

Ni	  är	  så	  löjliga	  att	  det	  faktiskt	  saknar	  motstycke.	  Det	  är	  VI	  som	  är	  de	  lurade	  och	  drabbade,	  
ingen	  annan.	  Författaren	  har	  betet	  sig	  dumt	  men	  kan	  inte	  stå	  för	  det.	  utan	  drar	  in	  en	  
massa	  andra	  VI	  ska	  ha	  en	  ursäkt	  inge	  annan.	  

	  

Kl	  16:35	  den	  19	  december	  ringde	  Nicklas	  Björkholm.	  Jag	  satt	  i	  ett	  annat	  samtal.	  Jag	  mejlade	  till	  
honom:	  

Från:	  Mummelförlaget 
Skickat:	  torsdag	  19	  december	  20	  kl	  16:40	  
Till:	  Nicklas	  Björkholm	  
 

Nicklas	  Björkholm	  

Nicklas	  Björkholm,	  Du	  ringde	  nyss,	  när	  jag	  var	  mitt	  i	  ett	  annat	  samtal.	  Du	  får	  gärna	  mejla	  
det	  du	  vill	  säga.	  

Med	  vänlig	  hälsning,	  Merit	  Wager	  

	  

Från:	  Nicklas	  Björkholm	  
Skickat:	  torsdag	  19	  december	  2013	  17:03	  
Till:	  Mummelförlaget	  

Kunden	  som	  du	  hela	  tiden	  hänvisar	  till	  är	  ju	  författaren	  själv	  och	  det	  är	  det	  som	  är	  
problemet.	  Så	  beter	  man	  sig	  inte	  och	  vill	  ni	  bli	  betraktade	  som	  ett	  seriöst	  förlag	  ser	  ni	  till	  
att	  det	  upphör.	  

	  

	  

OBS!	  Språkfelen	  i	  vd	  Nicklas	  Björkholms	  texter	  har	  inte	  rättats.	  Citaten	  är	  ordagranna. 


