
Blekinge Posten  torsdag 20 november 2014    11

Här får slitna böcker nytt liv
De är utslitna och nötta. Ryggen 
på älsklingsboken har ramlat av.

Varje vecka träffas ett gäng 
för att reparera gamla böcker, 
men också för att tillverka egna 
anteckningsböcker.

Jan Persson är passionerad bokbindare 
som sedan 20 år tillbaka är cirkelle-
dare hos Studieförbundet Vuxenskolan. 
Varje vecka har han ett gäng som sitter 
i en lokal på Rådhusgatan i Karlshamn.

– Jag har levt med böcker i hela mitt 
liv och jag älskar hantverksyrken, säger 
han.

Jan Persson utbildade sig som ung till 
körsnär. När han blev arbetslös sadlade 
han om till bokbindare.

Bokbinderi är ett gammalt hantverk 
som håller på att försvinna. I dag binds 
nästan alla böcker maskinellt.

– Gamla böcker som bands för hand 
är av betydligt bättre kvalitet än de som 
binds maskinellt, säger Jan Persson och 
fortsätter;

– Titta här. Den här boken har äkta 
skinnomslag och är från 1771. Omsla-
get är fantastiskt fint trots alla år och 
den håller ihop sidorna. Där talar vi om 
riktigt hantverk.

”Aldrig fullärd”
I en skrubb finns tygrullar i olika färger 
staplade på hyllor. Här finns en rulle med 
äkta skinn. Här står både skärmaskin och 
pressar, och det finns även utrustning för 
att marmorera bokomslag.

– Jag brinner för det här, säger Jan 
Persson.

Det märks tydligt i hans engagemang 
när han hjälper kursdeltagarna.

Att lära sig reparera böcker eller göra 
en egen bok tar tid.

– Det är inget man gör i en handvänd-
ning, säger Louise Persson, som sitter 
och gör en anteckningsbok som hon ska 
ge bort i julklapp.

Hon drar en tråd genom några sidor. 
Drar åt och lägger på ytterligare några 
sidor. 

Sakta, sakta blir boken tjockare och 
tjockare.

Louise Persson har deltagit i cirkeln 
i ett antal terminer.

– Man blir aldrig fullärd, säger hon.

Fullt koncentrerad
Anita Karlsson sitter och lagar en gam-
mal bok som hon hade i bokhyllan.

– Det känns bra när man kan laga sina 
gamla böcker. Det är synd att de ska stå 
där med trasiga pärmar.

Hon tar fram en anteckningsbok som 
hon tidigare har gjort. Omslaget har hon 
fotograferat själv. Det är en naturbild 
från Svängsta.

– Se här. Det är bara fantasin som 

stoppar oss. En vackert inbunden bok 
är nästan som ett konstverk.

Ingemar Oskarsson är fullt koncen-
trerad när han limmar omslaget till en 
utnött bok. Han tar lite lim på penseln 
och stryker fint i kanten på boken.

– Det gäller att vara noggrann och ha 
tålamod, säger han.

Söker ny lokal
Jan Persson säger att han själv lagat ett 
åttiotal böcker. Men det skulle inte gå 
att ta betalt för den tid det tar att laga 
en bok.

– Skulle du fråga mig om jag vill laga 
en bok åt dig skulle nog mitt svar bli 
nej, om det inte är en särskilt kärleksfull 
bok du kommer med, säger han.

Den 27 november hålls den sista kurs-
dagen den här terminen.

Det är också sista gången som man är 
i de här lokalerna.

– Fastighetsägaren har sagt upp kon-
traktet med studieförbundet och nu vet 
vi inte vad som händer. Det finns några 
alternativ, men jag tycker att de loka-
lerna är för små, säger Jan Persson.

Benny Jonasson, som är verksam-
hetsutvecklare, säger att de ska lösa 
lokalfrågan.

– Antalet sökande till kursen har 
varit stabilt sedan vi drog igång för 20 
år sedan. Dessutom finns det ingen lik-
nande kurs i länet. Vi kommer att lösa 
lokalfrågan, säger han.

TexT & FoTo
Lars-Göran Enarsson
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Bokbinderiets 
historia

när egypten vägrade exportera papy-

rus började man i staden Pergamon att 

skriva på pergament av tunt läder. men 

det gick inte att rulla och boken föddes 

med plana sidor hopfästade i kanten.

Typer av bokband: skinnband, halv-

franskt, klotband, pocket eller pappers-

band.

Prägling: termen för dekorationer på 

ryggens och pärmarnas utsidor. de tidi-

gaste gjordes som snitt med skarp kniv 

i omslagslädret.

Källa: Wikipedia

det finns flera kurser att gå i bokbin-
deri för den som vill ägna sig åt det på 
fritiden. I blekinge är det dock bara stu-
dieförbundet vuxenskolan i Karlshamn 
som erbjuder kursen.

För den som vill satsa på att bli bokbin-
dare professionellt och ha det som yrke 
finns skandinaviens enda utbildning i 
handbokbinderi på Leksands folkhög-
skola. Utbildningen är tvåårig. stipen-
dier för utbildningen kan sökas hos 
grafiska Företagens Förbunds stiftelser.

Kurser 
i bokbindning

Marmorerade bokomslag var mycket vanligt förr. I dag 
är det få som kan tekniken.

Anita Karlsson började för ett år sedan att laga böcker via studiecirkeln i Karlshamn.

Skinn känns numera väldigt lyxigt som bokomslag, men 
det förekommer.

Louise Persson håller på att tillverka en anteckningsbok. Att vara 
bokbindare kräver tålamod.

Jan Persson brinner för gamla böcker. Här håller han i en bok från 
1700-talet som har äkta skinnomslag. 


