
För trettio år sedan gjorde vi bilderboken Betong-Olsson. 
Om en betongarbetare på sällsamt äventyr i 1990-talets 
samhällsförändringar. Med sitt klassperspektiv och sin 
samhällssatiriska humor är den ensam i sitt slag bland 
barnböcker.

Ända till nu.

För nu lägger vi sista handen vid uppföljaren Alla 
måste jobba jättefortare! Där befinner sig Betong-Olsson i 
2020-talets arbetsliv.

I den gamla betongfabriken gjuts inte minsta gnutta 
betong längre. Den har blivit e-handelslager. Människor 
och robotar packar miljoners olika saker i kartonger.  
Lastbilar far iväg dagen lång. 

Alla jobbar jättefort. Men chefen är inte nöjd för det.
ALLA MÅSTE JOBBA JÄTTEFORTARE! bestämmer han.
Men gamle Betong-Olsson har råkat bli kvar från förr. 
Han går och donar och fixar lite som han vill.

Betong-Olsson tycker det ska vara roligt när man jobbar 
så han börjar såklart berätta roliga historier. Han kan 
jättemånga. Dom som hör kan inte hålla sig för skratt.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SKRATTA 
OCH HA ROLIGT ISTÄLLET FÖR ATT JOBBA JÄTTE-
FORTARE! bestämmer chefen.

Betong-Olsson visar robotarna hur man tar fikapaus 
och småpratar om ditt och datt. Robotarna fattar precis. 
Dom kan hitta på hur mycket småprat som helst.

Chefen blir tvungen att kalla in sina specialexperter.
Tillsammans ger dom sig ut i fabriken för att fånga in 
Betong-Olsson.

Det går inte som dom tänkt sig …

Alla måste jobba jättefortare! är en annorlunda berättelse 
om arbete och makt för båda barn och vuxna. I dessa 
tider bedöms en sådan bok kommersiellt omöjlig. 
Därför behöver vi din hjälp.

Om många förbeställer boken kan vi se till att den blir 
tryckt. Och når ut brett. 

VILL DU VARA MED?

Mejla någon av oss och meddela om du vill det. 
Kanske rentav beställa flera ex för att sprida vidare.

När vi lyckats och boken kan tryckas hör vi av oss.
Då bekräftar du beställningen.
Eller avbokar utan kostnad.
Betalning vid leverans. 
Priset blir nog runt 150 kr plus porto.

Vi hoppas kunna ro projektet i land under 2022.
Ditt deltagande är ovärdeligt!

Hälsningar

Johan Althoff & Robert Nyberg 

althoffjohan@gmail.com
brev@robertnyberg.nu

Hjälp!

Krokodilchefen och specialexperterna 
ser allt direkt i sina kameror.

- Äntligen har vi honom! Nu kommer 
han inte undan! Inte en chans!


