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Nordiska Bokband

Leksand

Som rapporterades i vårens nyhetsbrev invigdes
Nordiska Bokband 2018 i Helsingfors i mars.
Sedan dess har utställningen vandrat vidare till
Oslo under sommaren och befinner sig nu i
Reykjavik. Den 12 januari 2019 blir det äntligen
Sveriges tur när Nordiska Bokband öppnar på
Universitetsbiblioteket i Lund. Böckerna visas
sedan där ända till den 24 februari. Till Stockholm
kommer bokbanden i samband med den
Antikvariska Bokmässan på Konstakademien
den 2 – 3 mars 2019. Passa på att se Nordiska
Bokband på någon av dessa platser, annars får
man vänta till nästa sommar då de ställs ut i
Köpenhamn.

I maj månad gjorde delar av styrelsen ett besök
vid Leksands folkhögskola för att berätta för
bokbinderistudenterna om vår förening. Passande
nog sammanföll detta även med avgångselevernas
utställning ”Build/Bind” som visades på Leksands
Tingshus den 18 – 20 maj.

Nobelbandsutställning
Den senaste upplagan av Nobelband, den tionde i
ordningen, har nyligen haft vernissage på
Nobelmuseet i Börshuset i Gamla stan. Denna
gång är det femton svenska bokbindare som
antagit utmaningen att tolka och binda in de två
senaste litteraturpristagarna: Kazuo Ishiguro och
Bob Dylan. Utställningen pågår ända till den
3 mars 2019 så missa inte den!
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Fortsätter

Frövifors
Leksandelevernas utställning fortsatte sedan vidare
till Frövifors pappersbruksmuseum utanför Örebro
dit Gesällskapet samordnade en resa till vernissagen den 16 juni. Förutom de många fina elevarbetena kunde man då även ta del av två andra tematiskt
besläktade utställningar, nämligen bok-och
papperskonstnären Cecilia Levys utställning
”Extrakt” samt en utställning med böcker och
arkivhandlingar ur pappersbrukets egna samlingar.
Utställningarna pågick hela sommaren.

Cecilia Levys konstverk
”Betraktelser för Hvar dag”
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Fårö
I mitten av september var det äntligen dags för
Fårö! Denna resa har planerats och skjutits upp
vid ett par tillfällen, men de som nu hade möjlighet att delta kan säkert instämma i att det var en
upplevelse värd att vänta på. Det blev tre härliga
sensommardagar, intensivt uppfyllda av öns säregna
natur och bebyggelse och med trevlig samvaro och
nya kunskaper. Eftersom Malmgrens bokbinderi
var navet för själva besöket hade alla tio deltagare
ordnat med logi i närheten, privat eller B&B, vilket
gjorde att även improviserade programpunkter
– såsom en minnesvärd kvällsutflykt till ett raukfält
– lätt kunde samordnas liksom måltider och museibesök. Större delen av lördagen ägnades åt Leifs
verkstad med demonstration av sättmaskiner och
tryckpressar i den välutrustade tryckerivåningen
samt livliga diskussioner kring bokbinderitekniker i
övervåningens ljusa bokbinderilokal. Resan sammanföll med kulturevenemanget Fårönatta och
lördagen avslutades med utsökt lammgrillningsbuffé. För dem som var kvar på Gotland till måndagsförmiddagen hade Kinis ordnat ett mycket intressant studiebesök på Riksantikvarieämbetet i Visby.
Leif och Marie Malmgren fick oss alla att känna oss
omåttligt välkomna och väl omhändertagna och
Gesällskapet vill gärna passa på att tacka för detta
liksom för den gästfrihet som visades oss av Lotta
Löwgren med familj.

Malmgrens välkomnar till Fårö

Malmgrens bokbinderi

Morgonsol vid Mölnor

Leffe vid digelpress

Lammgrillningsbuffé på Fårögården
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Årsmötet

Nya ledamöter

Närmaste större begivenhet blir förstås årsmötet i
februari och mer information därom kommer med
årsberättelsen i januari. På grund av omständigheter bortom styrelsens kontroll kommer årsmötet att ske i mitten av månaden i stället för som
brukligt i slutet.

Till årsmötet är det också dags att välja in nya
ledamöter till Bokbindare-Gesällskapets kamratkrets. För att komma ifråga behöver man ha minst
tre år i yrket, i form av utbildning och/eller arbete,
samt bli föreslagen av någon som redan är medlem.Välkomna med era förslag och gärna före den
15 januari 2019.

Väl mött fredagen den 15 februari 2019 på
Borgargillet i Stockholm!

Text Sara Ryhre och foto Anna-Karin Oleschack, Mikaela Backman och Sara Ryhre
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God Jul
Med detta vill Gesällskapets styrelse och
nyhetsbrevsredaktion tacka för det gångna året och önska
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Fotograf Christian Habetzeder
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