
Akademiska Bokhandeln fyller 125 år – verkställande direktören Anne Kariniemi: 
”Kärleken till böcker försvinner inte.” 
 
Finlands äldsta bokhandel, Akademiska Bokhandeln, firar sin 125-årsdag den 18.7.2018. 
Jubileumsåret till ära förnyas Akademens webbtjänst till hösten. 
 
Alvar Renqvist och Gösta Branders grundade Akademiska Bokhandeln i ett envåningshus av trä på 
Alexandersgatan i Helsingfors år 1893. Männen ville ge vanliga finländare tillgång till mångsidig 
litteratur och värna om bildningen. Samma tanke bär ännu idag. Akademen vill fortfarande spegla 
tiden och vara en mötesplats för alla bokvänner.  
 
Akademiska Bokhandelns VD Anne Kariniemi tror på att kärleken till böcker inte försvinner. 

- Den traditionella, tryckta bokens ställning har diskuterats mycket i och med digitaliseringens 
framfart i världen. Dagens läsare kan utöver den tryckta boken välja en ljudbok eller en e-
bok. Ur vår synpunkt är det viktigast att berättelserna lever och att innehållet intresserar, 
konstaterar Kariniemi.  

- Inga format utesluter varandra, tvärtom förstärker de upplevelsen, kunskapen och 
inspirationen av boken. Nya format ger boken fler läsare.  

 
Attraktionsmål för turister 
 
Akademiska Bokhandelns huvudbutik ligger i hörnet av Centralgatan och Södra esplanaden, i 
Bokhuset ritat av Alvar Aalto. Huset har blivit ett resmål för utländska turister såväl tack vare 
bokurvalet som miljön. Akademen tillhandahåller det bästa urvalet engelskspråkig litteratur i Finland.  
 
Webbtjänsten förnyas 
 
I slutet av året öppnar Akademiska Bokhandeln en förnyad webbtjänst på adressen 
akateeminen.com. Den förnyade tjänsten har t.ex. mer omfattande produktinformation om böckerna 
än för närvarande. Kända finländare kommer att presentera det bästa ur sina bokhyllor på den nya 
tjänsten, och de nya bloggarna kommer att innehålla intressant läsning om bokbranschen från olika 
synvinklar. På akateeminen.com kan var och en även själv recensera böcker. 
Gamla goda traditioner kommer att bibehållas, bl.a. Träffpunkterna, det vill säga de mycket populära 
författardiskussionerna. 

- De har varit en del av bokhandelns verksamhet sedan 1970, och dessa möten kommer att 
fortsätta, berättar Anne Kariniemi.  

 
Akademiska Bokhandeln är en del av Bonnierkoncernen. Akademen har butiker i Helsingfors, Vanda, 
Esbo, Tammerfors, Åbo och Jyväskylä.  
 
Mer information:  
VD Anne Kariniemi, anne.kariniemi@akateeminen.com 
Butikschef Aki Järvinen, 046 876 1776, aki.jarvinen@akateeminen.com  
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