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Vi besökte invigningen av
Bokäventyret i Skara 25 sept
Vi var några som var med på invigningen 
av Bokäventyret i Skara. Utställningen var i 
Skaras gamla pampiga bibliotek från mitten 
av 1800 talet. Vi har varit med och sponsrat 
med en del maskiner och utrustning till ett 
litet tryckeri som finns uppställt där.

Vid invigningstalet nämnde de även Det 
Gamla Tryckeriet som hjälpt dem med utrust-
ning och material till tryckeriet som var in-
rymt i en liten stuga inne i utställningslokalerna.

Mycket nöjda och trötta var vi lyckligt hem-
komna framåt kvällen. 

Richard Årlin visar ett av sina verk, 
dikten Höstsejd av Gunnar Ekelöf.

Många medlemmar i Det Gamla Tryckeriet och även en del nya ansikten hade 
mött upp för att få höra Richard Årlin berätta om sin konst.

Boktryckets Dag blev en lysande tillställning!
Vi på Det Gamla Tryckeriet är glada, stolta och 
otroligt lyckliga att vi kan få en sådan kunnig gra-
fiker/konstnär som Richard Årlin till oss för att 
berätta om sina fantastiska konstböcker som han 
har skapat.

Vi har svårt att veta hur vi ska titulera honom. 
Han är forskare, bokskapare, författare, konstnär, 
pappersmakare, sättare, tryckare och bokbindare bl a.

Richard var här på Boktryckets Dag och berät-
tade om sina gedigna kunskaper om bokkonsten.

Han visade upp en del av sina konstböcker och 
många av åhörarna blev häpna av hans förmåga 
att skapa dessa konstverk. Han bara inte sätter och 
trycker med det som finns att tillgå. Hittar han inga 
stiltyper som passar så ritar han ett eget typsnitt, 
tar fram patriser (stålstämplar) till alla bokstäver 
och gjuter själv blytyperna och sätter texten med 
dessa egentillverkade typer! Ofta trycker han på 
eget handgjort papper. En otroligt kunnig person 
som skapat fantastiska böcker.
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Vart har alla typografer tagit vägen?
En gång i tiden var det många tryckerier 
i Eskilstuna och det arbetade många bra 
och duktiga sättare och tryckare där. Vi 
på Det Gamla Tryckeriet söker kontakt 
med er. Vi behöver hjälp med att visa 
och lära ut det gamla hantverket som har 
haft så stor betydelse för vår utveckling. 
Kontakta någon på Det Gamla Trycke-
riet och bestäm en träff och upplev den 
gamla tidens känsla av yrkesstoltheten 
när du börjar plocka med typerna eller 
trycker i de gamla handpressarna. 

Hör rasslet från sättmaskinerna, känn 
doften av trycksvärtan från tryckpressen! 
Var med och upplev vår gemenskap sam-
tidigt som du gör en kulturgärning genom 
att bevara och föra kunskapen om det 
tryckta ordet vidare till nya genarationer.

Ring Bosse: 070-629 09 58, 
E-post:bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
Vi saknar dej och du ska veta att du behövs. 
Välkommen till Det Gamla Tryckeriet!

EFTERLYSNING!

Vi behöver hjälp!
Nu har arbetsförmedlingen börjat krångla. De 
har inga pengar för extratjänster påstår de. I 
radio/TV hör jag att arbetsförmedlingen läm-
nat till baka flera miljarder kr till staten för de 
kunde inte göra sej av med dessa pengar!!!

Fr o m nu så är det bara Kjell-Åke och jag som 
finns på Det Gamla Tryckeriet. Till sommaren 
2022 försvinner även Kjell-Åke. Har det inte 
löst sej med arbetsförmedlingen då så blir det 
Kaos! Vi har ett par eldsjälar från styrelsen som 
ställer upp men det behövs flera. 

Du som vet med dej att du har lite tid över, 
hör av dej till någon i styrelsen. Berätta vad, när 
och hur mycket tid du har så ska vi fylla den 
tiden. Försök få med dej några kompisar också.

Vi behöver någon som kan hålla i vårt adress-
register både när det gäller vilka som har mail 
och vilka som inte har. Det är viktigt att vi kan 
få tag på alla som har mail-adresser för att spa-
ra pengar.

När vi måste skicka ut brev behöver vi folk 
som kan kuvertera, klistra på frimärken och 
adressetiketter med mera.

Om vi har loppis går det åt många människor 
som kan hjälpa till med försäljning, plocka upp 
och ner prylar. Vid vissa temadagar behöver vi 
hjälp med kaffeservering, fixa frallor, baka bul-
lar, sälja lotter, böcker, tavlor med mera.

På temadagarna är alla maskiner i gång och 
vi behöver hjälp att visa och berätta om den 
grafiska historien. 

När KulturMagazinet kommer ut behöver vi 
hjälp med att distribuera tidningen i vissa brev-
lådor och framför allt att fylla på i de lådor vi 
har utställda lite här och var. 

Har du talanger när det gäller att sälja annon-
ser är du guld värd! En önskedröm är att komma 
ut minst 4 ggr per år. Vi får mycket beröm för 
tidningen för fina och bra artiklar. Tack alla skri-
benter som skriver gratis åt oss. Du ska veta att de 
flesta nya besökare som kommer till oss så har 
de läst om oss i tidningen och blivit nyfikna.

Har du några idéer om texter, tävlingar, frå-
gor, insändare med mera som vi kan ha med i 
tidningen är du välkommen med förslag.

Vi behöver bli flera medlemmar. Vi ska börja 
med en medlemsvärvnings tävling. Den som 
värvar flest nya betalande medlemmar får ett 
fint pris.

Programmen som är kvar i år!
Temadagen den 20 november måste vi ställa in. Det 
som är kvar för i år är då julfesten den 11 december. 
Vi ska ha små tävlingar, skinka, glögg, kaffe, loppis, 
fina julklappar till lågtpris.

Alla som vill få föreningens årsgåva kan hämta ut 
den på julfesten. Om du inte kan så meddela oss när 
du kan hämta den så att vi är här då. Senast den 1 
mars måste du ha hämtat ut årsgåvan. Du får välja 
mellan olika böcker, tavlor och lite smått och gott!

Vi är i full fart med att planera programmet för 
2022. Vi har tänkt att försöka ha en dag varje månad 
med lite udda aktiviteter för att locka ny medlem-
mar. T ex Täckodling, Scouternas dag, Litografi-
tryck, Loppis, med mera. Har du några förslag så 
hör av dej snarast till styrelsen.             Välkommen!


