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Skansen
Inför de helger som stundar är en påminnelse om
Skansens julmarknad på sin plats. Där finns bland
mycket annat en liten bokbinderiverkstad sedan
mitten av 1930-talet. Huset stod tidigare på
Bondegatan 50 på Södermalm och skänktes till
Skansen i slutet av 20-talet. Det antas att huset är
från början av 1700-talet och har inhyst olika verksamheter liksom en bostad.

Bokbindarnas ålderman sedan drygt tio år, Göte
Modin, ser gärna att bokbindare i Gesällskapet
som har möjlighet och vilja anmäler sitt intresse
till honom. Med arbetspassen på Skansen utgår ett
arvode samt årskort till Skansen för egen del, ett
årskort till någon närstående och några fribiljetter.
Personalens årskort ger fritt inträde till de flesta
museer på Djurgården, rabatterade priser i kiosker
och restauranger i området liksom båtsightseeingturer runt Stockholm (i mån av plats, bäst att
tillägga).

Lena inspirerar framtidens bokbindare
Göte visar hur man häftar

I Skansens 125-åriga historia betonas vikten av hantverkets kulturhistoriska och museala värde och där
är bokbindarna en bland många stöttepelare.Verkstaden har öppet ett flertal veckoslut under året. De
bokbindare som sitter där får möjlighet att belysa yrket från 1870-talet fram till våra dagar, vilket samtidigt
betyder att det mesta är sig likt, vad gäller arbetsmetoder och verktyg. Numera vet man givetvis mer om
material, som vikten av pappers- och skinnkvalitéer,
lim och klistrets beständighet och reversibilitet t.ex.

Efter dessa rader om Skansen önskar vi som hållit
igång verkstaden under 2017 en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt
bokbindarår
till er alla.
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Studiebesök hos Handtryckta Tapeter
http://www.handtrycktatapeter.se/

På eftermiddagen den 17 november var vi ett antal
medlemmar från Bokbindare-Gesällskapet som
besökte tapetmakare Mats Qwarfordt i den före
detta fångvaktarbostaden på Långholmen. Företaget är ett litet unikt familjeföretag som startade
sin verksamhet 1980 i Råneå, men sedan 1989 finns
det på Lilla Knapersta på Långholmen i Stockholm.
I 30 år har man utifrån fragment och bilder rekonstruerat och nytryckt historiska tapeter, bårder och
rullgardiner från 1700-talet och framåt till hembygdsgårdar, slott, torp och herrgårdar, lägenheter
och muséer i hela Norden.
Förutom de tapeter som är helt handmålade, så är
tapeterna tryckta för hand med traditionella metoder som blocktryck, schablonering eller screentryck, rapport för rapport, färg för färg, inte sällan
på lumppapper tillverkat av den för bokbindare
kände handpappersmakaren Sanny Holm.

Mats och Sara

Bosse, Helene, Lisa, Lena, Anna-Karin och Grazyna
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Skråmöte på Skansen

Grattis Johanna

Den 3 oktober kallade Skansen sina bokbindande medarbetare till skråmöte.Vi gick igenom möjligheten att binda något enkelt som
besökarna kan få, att det behövs en städning av
bokbinderiet och att vi ska hjälpa Skansen och laga
böcker från kyrkans samlingar. Dessutom fick Lisa
utmärkelsen ”skansens borgarbrev” som man kan
erhålla efter ett längre antal års arbete från Skansen som ett slags uppmuntran! Grattis Lisa!

Bokbindare Johanna Röjgård, verksam på Götgatan
i Stockholm, har i höst tilldelats Konstnärsnämndens långtidsstipendium. Konstnärsnämnden är
en statlig myndighet under Kultur-departementet
och långtidsstipendiet på tio år är det mest omfattande stipendiet till enskilda konstnärer. Det ges
till en yrkesverksam konstnär som kan uppvisa
dokumenterad konstnärlig verksamhet av god
kvalitet under en längre tid och som bidrar till utvecklingen inom sitt konstområde. Avsikten är att
ge stipendiaten en arbetsmässig trygghet för att
utveckla sin verksamhet under en längre period.
I år har elva konstnärer fått långtidsstipendium
inom området Bild och Form.

Text: Anna-Karin Oleschak 3 Bilden är beskuren

Borgarbrevet
Den som vet sitt yrkes heder
och är känd för goda seder
och som skickligt och med iver
sin sköna konst beskriver
Den har faktiskt största chansen
att få borgarbrev på Skansen

Vi gratulerar Johanna till denna utmärkelse!
Text: Sara Ryhre 3 Bild: Paula Tranströmer

Lisa med sitt borgarbrev

Johanna

Pubkväll
Häng med vet ja  Kom och träffa kamraterna och vännerna i
Gesällskapet.Vi ordnar pubkväll den 7 december kl. 18.00
Mysig Spansk restaurang
Restaurang Ramblas
St. Paulsgatan 22D
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