
Bokhistoriska Sällskapet (BHS) inbjuder till: 
Jurybedömd bokbandsutställning Bunden uti Lund. 
 
Medlemmar i Bokbindarmästarföreningen, Bokbindaregesällskapet m.fl. 
yrkesverksamma bokbindare hälsas välkomna. 
 
Uppdraget är att binda Björn Dals nyutkomna bok Bunden uti Lund Orbis 
Pictus, Kjuge 2020. I boken avhandlas för första gången det Berggrenska 
bokbinderiets historia, verksamt i Lund 1802 – 1977. Ett efterlängtat 
bidrag till forskningen om svenska bokbinderier/bokbindare. Boken som 
är på 320 sidor har måtten 23,5*17 cm. Den levereras i lösa falsade ark. 
 
Bokbandsutställningen kommer att omfatta maximalt 15 bokband så det 
är ”först till kvarn” med anmälan som gäller.  
 
Anmälan: 
Görs per mail till: info@pixbobooks.com (Tommy Näzell Antikvariat 
Pixbo Books, Lund) senast den 30 november. Ange som Ämne: 
Jurybedömd bokbandsutställning. 
Anmälan skall innehålla namn, postadress, e-postadress och 
telefonnummer.  
I samband med att bekräftelse om deltagande i utställningen erhålls skall 
en deltagaravgift om 700 kronor betalas till: SEB 5026 0000 701. Ange 
namn och Jurybedömd bokbandsutställning (avgiften är ett bidrag till 
kostnader för inlaga, frakter och utställningskatalog).  
Därefter distribueras inlagan. 
 
Inlämning av tävlingsbidrag: 
Bokbandet skall vara Antikvariat Pixbo Books Krafts torg 2, 223 50 
Lund tillhanda senast den 31 maj 2021. Märk försändelsen: Jurybedömd 
bokbandsutställning. I samband med inlämningen skall även uppgifter om 
band och bokbindare (underlag för utställningskatalog) lämnas per mail 
till: info@pixbobooks.com  
 
Tävlingsregler: 
OBS! Det är ytterst viktigt att band inte signeras med etikett, prägling 
eller dylikt så att en rättvis bedömning av bidragen kan ske. Deltagare 
uppmanas även att inte röja för juryns medlemmar att de kommer att 
delta i tävlingen. Publicering på sociala medier med bild av bokbandet får 



gärna ske när juryn är klar med sitt arbete och det är dags för marknads-
föring av utställning och bokmässa, men absolut inte tidigare än en 
månad före vernissagen, d.v.s. den 1 september 2021.  
Respekteras inte dessa regler diskvalificeras bidraget.  
 
Jury: 
Björn Dal bokhistoriker och vice ordf. BHS 
Marianne Lund Petersen bokbindarmästare och bokkonservator 
Lars Reveman bokbandssamlare och ordf. BHS 
Sten Malcolm Rosenlund fotograf och konstkännare 
 
Juryn utser utställningens bästa band och bokbindaren erhåller det 
nyinstiftade priset: Bokhistoriska Sällskapets Pris på 8 000 kronor. 
Härutöver utdelar juryn hedersomnämnande till två bokband vars 
upphovspersoner erhåller 2 000 kronor vardera. Blir antalet utställda 
band färre än förväntat kan antalet hedersomnämnande reduceras. 
 
Utställning: 
Vernissage den 1 oktober 2021.  
Den gamla bokens dagar Pingstkyrkan, Lund 1 – 2 oktober 2021. 
Universitetsbiblioteket Helgonabacken, Lund vintern 2021 
SVAF`s antikvariska bokmässa Konstakademien, Stockholm våren 2022. 
 
Försäkring: 
Respektive bokbindare ansvarar för att dennes bokband är försäkrat. 
 
Utställningskatalog: 
En katalog i A5 format med en sida per band (foto på bokband och 
information om band och bokbindare) kommer att tas fram. 
 
Välkommen 
 
Bokhistoriska Sällskapet 
 
Projektansvariga för Jurybedömd bokbandsutställning Bunden uti Lund: 
 
Lars Reveman Kristina Enhörning 
Ordf. BHS Ord. styrelseledamot & kontaktperson bokbindare 
 


