
Fridhemsgatan 4, Eskilstuna 
070-629 09 58

bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se

Lördag/söndag
29/30 oktober

firar vi Boktryckets Dag
Välkomna till
Det Gamla Tryckeriet!

PROGRAM
Lördag 29 okt
10.00 Vi öppnar!
Guidning och prova på i tryckeriet,
servering av kaffe o fralla. Olika aktiviteter 
hela dagen. Boklotteri, godishjul med fina pri-
ser. Fina presenter att köpa i vår lilla butik.

13.00 Tryggve Lundh föreläser.
Tryggve Lundh – cirkelledare, littera-
turkännare, ordförande i lokalhistoriska 
föreningen Eskilskällans Vänner – berät-
tar om August Strindbergs kontakter med 
bokförlag, med illustratörer och tryckare.

16.00 Vi stänger.

Söndag 30 okt
11.00 Vi öppnar!
Guidning och prova på i tryckeriet,
servering och olika aktiviteter hela dagen.
13.00 Bosse pratar om gamla aktiebrev.
Hur samlar man aktiebrev? Vad är de 
värda? Ta med dina gamla brev och få dem 
värderade. Från 100 kr upp till flera tusen!

16.00 Vi stänger.

Gratisinträde!
Kom och köp

billiga 

presenter!

Graphic art Gallery

Alla gamla maskiner är i gång. Du kan prova på 
att sätta med de gamla trä- och blytyperna.
Du kan också få trycka för hand i våra handtrycks-
pressar. Våra erfarna grafiker hjälper dig till rätta 
och berättar om den grafiska historien. 

Vi har nybakade bullar, kaffe, fralla, glass, varm 
korv och en massa andra godsaker. Tävlingar 
med fina bokpriser. Boklotteri där alla slutnum-
mer vinner! Godishjulet snurrar!

Många roliga och fina presenter att köpa
Stor REA på äldre böcker från Lokalhistoriska 
Sällskapet.
Utställning av flera hundra vackra
historiska aktiebrev som du kan se
och köpa till låga priser.
Vi har många kaster, lådor, regaler
trästil och grafiska prylar som vi
behöver bli av med!
Kanske en vacker
konstmedalj kan vara
intressant?

Initial – tecknad av Karl-Erik Forsberg
På omstående sida kan du läsa om 
Karl-Erik Forsbergs fantastiska 
tavlor som i bland är tryckta i 10–12 
olika färger.
Finns att köpa på DGT under Bok-
tryckets Dag. OBS alla bokstäver 
finns inte!



Midsommargräs i format 365x510 mmBokstäverna är tryckta i format 350x500 mm

Initial – tecknad av Karl-Erik Forsberg
kalligraf, grafisk formgivare, bokkonstnär, typograf, type designer, hovgrafiker

och hedersdoktor vid Uppsala Universitet.
Varje färg av initialen är tryckt i offset var för sig.


