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Våren och sommaren är äntligen i 
antågande!

Senast vi träffades var på årssammankomsten där 
en ganska stor skara intog Borgargillets vackra lo-
kaler i Stockholm och livligt deltog i årsmöte och 
efterföljande middag. Protokoll från årsmötet finns 
att läsa på Gesällskapets hemsida. 

Som meddelades redan i utskicket av årsberät-
telsen planerar Bokbindare-Gesällskapet att under 
2018 genomföra två resor som vi hoppas att så 
många som möjligt ska vilja deltaga i. Var och en 
ordnar och bokar själv sin resa och eventuell logi, 
medan styrelsen står för planering av studiebesök 
och andra gemensamma aktiviteter. Mer detalje-
rade planer om resorna till Frövifors och Fårö 
kommer per e-post inom kort.

Den 16:e juni öppnar avgångseleverna på bokbin-
deriutbildningen i Leksand sin utställning på Frö-
vifors Pappersbruksmuseum. Samtidigt har även 
papperskonstnär Cecilia Levy vernissage på samma 
plats. En gemensam resa till denna dubbla begiven-
het planeras och kanhända kan de som så önskar 
även äta lunch tillsammans. Vägbeskrivning, tips på 
tågtider från Stockholm etc. kommer senare, men 
notera detta datum för en dagsutflykt med boken 
som tema.

Veckoslutet 14 – 16 september finns det möjlighet 
att besöka Leif Malmgrens bokbinderi på Fårö 
samt delta i det kulturarrangemang som kall-
las Fårönatta. Var och en bokar boende och egen 
transport till Visby och sedan tar vi oss gemensamt 
från Visby till Fårö. Fler programpunkter är under 
planering och program kommer snart att skickas 
ut till Gesällskapets samtliga medlemmar.

Vi är övertygade om att det kommer att bli två 
fantastiska utflykter och hoppas på stor uppslut-
ning!

Text: Ordförande Anna-Karin Oleschak

Nordiska bokband i Helsingfors

Kaunista! - Vackert! - Beautiful! Så lyder titeln på 
den finska katalogen till Nordiska bokband 2018. 
Utställningen som slog upp portarna för allmän-
heten den första mars visas på Nationalbiblioteket 
i Helsingfors till mitten av maj innan den reser 
vidare till övriga nordiska länder.
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I katalogen får vi veta att en första yrkeskår för 
finska bokbindare grundades i Åbo 1775 och 
utbytte yrkeskunskaper med bl.a. Sverige, men att 
samarbetet med övriga länder i Norden också var 
tätt, vilket utställningen Nordiska Bokband även 
idag är ett bevis på. Samtidigt med Nordiska Bok-
band ordnar finska nationalbiblioteket utställning-
en ”Bokbindningens pärlor” med äldre bokband 
ur egna samlingar, allt rikt illustrerat i katalogen.

Drygt ett femtiotal bokbindare deltar varav tio 
representerar Sverige. Tre av Gesällskapets leda-
möter utmärkte sig med ett hedersomnämnande: 
Annika Baudry, Mihiro Burman och Dalia López Mad-
rona gratuleras till detta. 

Som alltid visar utställningen prov på skilda svå-
righetsgrader i val av teknik och material samt ex-
empel på olika färgskalor. Var och en som besöker 
utställningen kan således själv välja sin egen favorit 
i montrarna avseende form och uttryckssätt.

Tre av oss tillresta från Stockholm hann också 
med ett besök i ett industriområde strax utan-
för Helsingfors, där firman Lalupate Ltd är inhyst. 
Där i stadens utkant överrumplades vi inte bara 
av två skällande och kelsjuka hundar utan även av 
ett eldorado av handgjort papper från Nepal och 
Japan. Innehavarinnan, som bott flera år i Nepal, 
importerar alla papper själv till denna impone-
rande samling. 

 Man kan besöka hemsidan 
 http://lalupate.fi/sv/ 
 eller kontakta per e-post: 
 riitta.reinila@lalupate.inet.fi 

Avslutningsvis kan vi, trots vårt nordiska ursprung, 
konstatera att de omilda isvindarna från Östersjön 
överföll oss med sin stränga kyla på -20 grader. 
Detta gjorde att vi avstod från längre promenader, 
men har uppmuntrat till återbesök i den finska 
huvudstaden under mildare omständigheter. Det 
går dock alldeles utmärkt att inhandla ett tredagar-
skort till de allmänna kommunikationerna och resa 
runt med förslagsvis spårvagn. Så gjorde vi, Lisa 
Romaeus Bertelman, Anna-Karin Oleschak och 
undertecknad Lena Debove.
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Elevutställning i Västerås

Förstaårseleverna från Leksands Folkhögskola 
hade den 24:e mars vernissage för sin utställning 
”Böcker och Kreativitet” på Västerås stads-
bibliotek. 

De visade ett stort antal böcker med de tekniker 
de lärt sig under året och även ett par stycken 
mer experimentella böcker med material som 
näver och jeans. Bibliotekschefen höll öppningstal 
och det var fin stämning och god uppslutning till 
vernissagen. 

Utställningen står till den 28:e april. Ovanligt nog så var detta inte den enda bokbands-
utställningen på biblioteket. En trappa upp från 
elevutställningen står ”Raritetskabinettet - kan vi 
döma en bok efter omslaget?” med några väl valda 
band ur raritetssamlingen. Med en tidslinje och 
bilder är det en informativ utställning om bok-
bandshistoria som står till den 15:e juni.

Text: Hannah Morrissey

Bokbinderielevernas slututställning

Utställningen BUILD/BIND öppnas med vernissage 
i Gamla Tingshuset i Leksand fredagen den 18 maj 
2018 kl. 19.00 och visas sedan där under helgen 
19 – 20 maj kl. 11 – 17. Eleverna som går det andra 
respektive tredje året ställer tillsammans ut ett 
40-tal verk som de arbetat med det senaste året 
och här finns prov på både klassiskt, modernt och 
historiskt bokbinderi.

Efter utställningen i Leksand flyttas den till Frövi-
fors Pappersbruksmuseum med vernissage 
den 16 juni 2018. Utställningen kommer sedan att 
visas där hela sommaren.
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