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Dagens Nyheter, SVT K Special och Alf Henrikssons pris
Vi noterar att bokbinderiyrket har fått god uppmärksamhet i media under det senaste året. En debattartikel 
i Dagens Nyheter som missvisande varnade för bokbinderiets snara död fick snabbt svar på tal från Bokbin-
darmästareföreningen. 

http://www.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-en-hundring-for-ett-halvfranskt/
http://www.dn.se/ledare/inlagg/bokbinderiet-lever/

I maj visade SVT K Special en timslång dokumentärfilm om Wolfgang Bremer och Hannah Morrissey. 

http://www.svt.se/k-special/de-sista-bokbindarna

Och alldeles nyligen publicerades ett porträtt av Johanna Röjgård i Dagens Nyheter med anledning av att 
hon erhåller Alf Henrikssons pris med syfte att ”stödja det litterära hantverkets olika uttryck”. 

http://www.dn.se/livsstil/johanna-rojgard-jag-ar-glad-a-skraets-vagnar/
http://www.alfhenrikson.se/index.php/pristagare/232-2016-johanna-rojgard

Nobelbandsutställningen på Nobelmuseet
Den 30 november kl. 17.00 blir det vernissage för Nobelbandsutställningen på Nobelmuseet i Gamla Stan i 
Stockholm. I år är det böcker av nobelpristagarna i litteratur 2015 och 2016 som visas upp, Patrick Modiano 
och Svetlana Aleksijevitj, och banden är bundna av svenska, franska och belarusiska bokbindare. Utställningen 
pågår till den 31 januari 2017.

Nordiska Bokband
Vidare hoppas vi att alla som anmält sig till Nordiska Bokband är i full färd med sina bokband. Från och med 
i år är det Bokbindare-Gesällskapet som sköter kontakter och praktiskt arbete med utställningarna i Sverige 
och förhoppningsvis är vi många som kan hjälpas åt med detta. SBI (Svenska Bokbinderiföreningen) bistår 
ekonomiskt. Nordiska Bokband kommer till Sverige i början av 2019.

Internationell bokbindartävling i Paris
Det är ännu tid att anmäla sig till den 14:e Bokbinderibiennalen i Paris. Titta på Gesällskapets hemsida under 
Aktuellt för vidare information.  

http://www.bokbindare-gesallskapet.se/2016/03/biennales-mondiales-de-la-reliure-dart/
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Bokbandsutställningar i Paris
Från Annika Baudry kommer en inbjudan att besöka Bibliothèque Nordique/Bibliothèque Sainte-Geneviève 
vid Panthéon i Paris den 19 till 27 januari 2017 då en ”artist book” med dikter av den uppmärksammade 
kinesiska poeten Yu Xiu Hua visas. Flera svenska bokbindare deltar med sina inbindningar av den aktuella 
boken. Verket presenteras med högläsningskväll den 24 januari med författarinnan Birgitta Lindqvist, som läser 
dikterna i boken samt nya översatta dikter av Yu Xiu Hua på franska och på svenska. Konst av Gabriella Legil-
lon visas också samt även kalligrafi av Li Li Weil.

Redan nu finns dock orsak att bege sig till Paris för att se nybundna moderna bokband då utställningen 
”Reliures Océanes – Ocean Bindings, Bookbinding and the Sea” visas på Mairie (stadshuset) i 6:e arrondis-
sementet den 17 november till 12 december. Utställningen har anordnats av ARA, Le Amis de la Reliure d’Art, 
och omfattar 215 band av 170 bokbindare från 19 länder, bl. a. Sverige.

http://www.mairie06.paris.fr/mairie06/jsp/site/Portal.jsp?document_id=20787&portlet_id=1018&comment=1

Pubkväll i december
De som tycker att det skulle vara trevligt att ta en öl med kamraterna i Gesällskapet då och då får snart 
en  ny chans. Den som har möjlighet kan komma till Pelikan på Blekingegatan 40 på Södermalm i Stockholm 
kl. 17.30 onsdagen den 14 december.  Anders Zitting med flera kommer att vara där.

Skansens bokbinderi
Som medlem i Bokbindare-Gesällskapet är man välkommen att anmäla sitt intresse att arbeta i Skansens bok-
binderi och därigenom bidra till att sprida kunskap om vårt hantverk. Den som är nyfiken på vad det innebär 
att ”sitta på Skansen” är välkommen att besöka bokbinderiet när det är bemannat av kollegerna, närmast 26 
– 27 november, 3 – 4 december, 10 – 11 december och 17 – 18 december. 

 
Årsmötet i Lund fredagen den 24 februari 2017
Programmet för nästa årsmöte börjar att ta form och redan nu presenteras ett preliminärt program för att 
underlätta planeringen för årsmötesdeltagarna. Styrelsen har till sin hjälp en planeringsgrupp på plats bestå-
ende av en handfull ledamöter som är verksamma i Sydsverige

 Fredag 24/2

 kl. 13.00 – 15.00 
 Visning av Arkivcentrum Syd och Riksarkivet Landsarkivets i Lund bokbinderi och 
 konservering. Fika och därefter transport till Universitetsbiblioteket.

 kl. 16.00 – 17.00
 Visning av bokbinderiet på Universitetsbibliotekes i Lund samt utvalda delar av 
 bibliotekets samlingar.

 kl. 17.30 – 18.30
 Årsmöte på Universitetsbiblioteket, Bromansalen.
 Därefter: Fördrink på närliggande S:t Annegatans Bokbinderi.

 kl. 19.30
 Middag på Akademiska Föreningens lokal AF Borgen, Tegelbaren.



Hemsida: www.bokbindare-gesällskapet.se 3 Typsnitt: Gill Sans
Redaktion: Lisa Romaeus Bertelman: lisarombe@gmail.com, Sandra Merten: sandra.merten@yahoo.se, 

Sara Ryhre: sara.ryhre@tele2.se och Anders Zitting: anders.zitting@hotmail.com.
den 15 november 2016

  Lördag 25/2

 kl. 10.00 – 11.00 
 Föredrag av Marianne Lund Petersen, Kungliga biblioteket i Köpenhamn: ”Making a 
 Replica of the Treaty of Kiel”

 kl. 11.00 – 13.00
 Lunch på egen hand eller i sällskap med kamrater efter egen plan

 kl. 13.00 – 15.00
 Workshop, kollegial kreativ verkstad eller museibesök, planering pågår.

 Till sist:  Avslutningsfika på S:t Annegatans bokbinderi.

För transporter till och från Gastelyckan/Arkivcentrum Syd finns utmärkt kollektivtrafik, men det är även 
ett rimligt promenadavstånd in till stadskärnan för den som inte har alltför besvärande packning. De befint-
liga bilresurser som finns att tillgå kommer också att tas i anspråk för att förflyttningar mellan program-
punkterna ska flyta på så smidigt som möjligt. 

Separat inbjudan till årsmötet kommer givetvis att skickas ut stadgeenligt – detta är endast en förhandsin-
formation för att uppmärksamma medlemmarna på att det kan vara dags att börja fundera på att boka logi 
och biljetter till Lund.

Följande boendealternativ har föreslagits av arbetsgruppen för årsmötet:

 Hotel Concordia   http://www.concordia.se/
 Lilla Hotellet   http://lillahotellet.com/sv/
 Stay At   http://stayat.se/vara-hotell/lund/
 Magles Smiley Inn  http://www.smileyinn.se/
 The More Hotel  http://www.themorehotel.se/sv/Lund

Alla ledamöter ska känna sig varmt välkomna till Lund där styrelsen tillsammans med 
den utmärkta arbetsgruppen kommer att se till att alla blir väl omhändertagna.

Vänliga hälsningar från Bokbindare-Gesällskapets styrelse


