
   IQ70 av Bim Wikström 
 
Bim Wikström är särvuxpedagog i Lund med 
många strängar på sin lyra. Ett flertal barn- 
och ungdomsböcker och många barnvisor har 
Bim som upphovskvinna. Det har också blivit 
en hedrande grammisnominering för skivan 
"Mitt emellan liten och stor" som kom ut för 
några år sedan. Hennes musikaliska 
begåvning har lett till perioder av 
skolkonserter i regi av Musik i Syd, Blekinge 
och Halland. IQ 70 är hennes första 
vuxenroman. Det är en stark berättelse om 
Odd och Anna, två personer som nog alltid 
kommer att finnas kvar hos läsaren.  
Språket flödar fram som om berättelsen 
funnits inneboende länge och bara måste 
poppa ut. Dåtid och nutid hålls samman på ett 
elegant sätt och personskildringarna även 
utanför huvudkaraktärerna fylls av kött och 
blod. Boken ger anledning till många 
funderingar kring vårt sätt att etikettera och 
bemöta människor och vår oförmåga att se 

förbi fördomar som skymmer blicken.  
 
Avsnittet om hur intelligenstest kan te sig ger verkligen en obehaglig insikt. Tänker på 
berättelsen om barnbarnet som för många år sedan vid skolmognadsprovet hade fått 
frågan om hur många hjul en bil har. Hon kom hem och berättade för farmor att hon var 
tveksam om hon skulle svara fyra eller fem, för hon visste inte om hon skulle ta 
medreservhjulet.  
 
Det här är en berättelse som inte lämnar någon oberörd. Vad är det som formar ens liv och 
vad är det som gör en människa? Varför viker vi undan för den som ligger slagen i 
parken? Vilka egenskaper värdesätter vi? Varför frågar vi oftare efter vad en person har 
för sysselsättning än vad han/hon har för egenskaper? Psykekampanjens ord för några år 
sedan bränner fortfarande på näthinnan: Hur kan vi värdera ett feltryckt frimärke till 15 
miljoner men en kantstött människa till ingenting? Varför behandlar vi ömtåliga glas med 
silkesvantar, men låter sköra människor hamna på gatan?  
Vi kan skylla på ett samhälle som ställer höga krav på sina medborgare, men det är ju vi 
tillsammans som formar samhället. Ville vi verkligen ha det så här? Bim Wikströms bok 
ställer på ett lågmält intelligent sätt de stora svåra frågorna. Den är värd många läsare!  
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