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Bokbindarträff i Malmö
Ett tjugotal bokbindare från båda sidor Sundet träffades hos Eva Eriksson på Malmö Nya Bokbinderi den 
20 januari. Eva berättade om firmans historia fram till att hon år 2000 tog över efter Berit Mårtensson som 
under sina mer än femtio år som bokbindare arbetat för såväl firmans grundare Ida Petron, som för efter-
trädarna John och Jan Stenkilsson. Några av mötets deltagare hade tagit med pågående arbeten att diskutera 
och det blev även samtal kring yrkets framtid och möjligheter. Dessa dansk-svenska bokbindarträffar, som 
har pågått då och då under ganska många år, är öppna för alla i yrket som är intresserade av informellt 
kollegialt utbyte. De brukar påannonseras av Gesällskapet och genom Eva Eriksson på Boknätet, 
https://www.boknät.se/ 

Utställning i Paris på Bibliothèque Nordique
Fyra av Bokbindare-Gesällskapets ledamöter (Annika Baudry, Per-Anders Hübner, Dalia López Madrona och 
Anna-Karin Oleschak) har deltagit i en fransk bokbandsutställning på Bibliothèque Nordique i Paris med en 
specialutgåva med dikter av den kinesiska poeten Yu Xiu Hua. Mer om denna bok finns att läsa i nyhetsblad 
nr. 4/2016 och i en artikel på nätet: 
https://www.gala-hagelberg-legillon.com/svenska/illustrationer/konstn%C3%A4rs-bok-yu-xiu-hua/
Utställningen öppnade den 19 januari och pågick till den 27 januari, därefter finns den att beskåda på bokhan-
deln L’Espace L’Autre Livre fram till slutet av februari. Totalt åtta bokbindare hade tagit sig an uppgiften, varav 
alltså fyra svenskar och dessa var också närvarande den 24 januari då Birgitta Lindqvist läste dikter av Yu Xiu 
Hua på franska, svenska och kinesiska. Då berättades även att det under 2017 kommer ut en ny diktsamling 
på svenska av denna intressanta författarinna.

Fotograf Anna-Karin Oleschak
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Doktorsdisputation vid Stockholms Universitets 
institution för pedagogik och didaktik
Gesällskapets ledamot Ruhi Tyson är verksam som bokbinderilärare på Kristofferskolan i Bromma och 
ansvarar även för utbildningen av en studentgrupp vid Waldorflärarhögskolan. Kombinationen hantverks-
praktiskt arbete med gesällbrev i bokbinderi och akademiska studier med en mastersexamen i pedagogik 
ligger till grund för hans intresse för så kallade duala utbildningar, hur praktisk yrkesutbildning och teoretisk 
bildning är ömsesidigt berikande. I sin fortsatta forskning har han genom djupintervjuer arbetat vidare med 
temat bildning genom hantverk.  Avhandlingen presenteras i Lilla Hörsalen på Naturhistoriska Riksmuseet, 
Frescativägen 40 i Stockholm den 6 mars kl. 13.

Bokbindare-Gesällskapets årssammankomst i Lund 
Sista anmälningsdag för årsmötesmiddagen och övriga därtill knutna arrangemang är torsdagen den 16 
februari. Till själva årsmötet är givetvis alla ledamöter välkomna även utan föranmälan. Årsmötet 2017 hålls i 
Bromansalen på Universitetsbiblioteket i Lund fredagen den 24 februari kl. 17.30. Program med studiebesök, 
föredrag och workshops har skickats ut till samtliga ledamöter tillsammans med årsberättelsen. Varmt 
välkommen med anmälan till denna extraordinära årssammankomst och kringliggande aktiviteter!

Anmälan per e-post till: bokbindaregesallskapet@gmail.com
eller per telefon till ordföranden: 070 604 75 25

Fotograf Christian Habetzeder


