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Juhani Roininen

Bokbindaren Juhani Roininen föddes den 26 mars 
1946 i Uleåborg. Han avled den 20 mars 2015 i 
Helsingfors.

På sitt första jobb på Otava tryckeri invigdes han 
i det industriella bokbinderiets hemligheter, men 
samtidigt väcktes hans intresse för handbundna 
böcker.

Nästa arbetsplats för den unge bokbindaren blev 
bokförlaget Weilin &Göös. Där deltog han i bok-
binderikurser som leddes av den kända bokbindar-
mästaren Hugo Peller.

Bekantskapen med denne schweizare innebar 
en vändpunkt för Juhanis del vilket hans senare 
karriär vittnar om. När Hugo Peller vid en olycka 
råkade skada en hand erbjöd han Juhani arbete i 
sin ateljé vilket accepterades.

Efter tiden i Schweiz flyttade Juhani till Stockholm 
för att arbeta på Edvard Hässlers bokbinderi.
Mottagare av Roininens unika bokband var bland 
andra den svenske kungen Carl XVI Gustaf, den 
spanske kungen Juan Carlos och Sanoma-koncer-
nens storägare Aatos Erkko. Roininens bokband 
blev uppmärksammade i många internationella 
utställningar. 

1971 grundade Juhani ett eget bokbinderi på 
Albertsgatan 5 i Helsingfors.

Efter 22 år flyttade bokbinderiet till Högbergs-
gatan där han blev känd som konstnären i kitt-
färgad arbetsrock och sedan avgick som Finlands 
första bokbindare med statlig konstnärspension. 

Till Roininens stora krets av vänner och bekanta 
hörde betydande konstnärer och ett stort antal 
småföretagare.

Förbipasserande på Högbergsgatan brukade 
förtjust stanna till vid hans skyltfönster. Roininen 
hade ett brett utbud av produkter som gästböcker, 
visitkort med vattenstämpel. Han var också del-
tagare i Finland-designers utställning på Ornans 
café Industry Association. 

Båtlivet i dess olika former var Roininens älskade 
hobby genom hela livet och var även det som 
gällde när han fick tag i en sällsynt svensk 
salongsbåt. Under hans senaste år var mahogny-
skönheten Sampo, byggd 1917 ”Justus ögonsten”.

Författaren och vännen Jorma J. Mattila
Översättning Marlis Egli
Bilderna är tagna från internet.
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Justus ögonsten, Mahognyskönheten Sampo.


