
Glad i bøker? Og ønsker at de ikke skal bli borte? 
Hvorfor ikke bli bokbinder som Lisa Bøthun?

Bokbinderen



TEKST: JAN-ERIK ØSTLIE
jan.erik@lomedia.no

FOTO: TRI NGUYEN DINH
tri@lomedia.noBokbinderen

I ARBEID: Lisa Bøthun 
opprettholder en 
gammel håndverks-
tradisjon.



60 LO-AKTUELT 4|2014 

ærefrykt. Nå har jeg litt mer erfaring 
og veit at dette går bra, sier hun. På 
veggene i verkstedet henger det en 
mengde verktøy, men hun under-
streker at dette ikke er noen farlig 
arbeidsplass. For tiden har hun også 
ei jente som lærling.

Lite miljø
Bokbindermiljøet i Norge er svært 
lite, hun tipper det � ns et sted mel-
lom 25 og 30 bokbindere i hele lan-
det. Det jobber noen i Oslo, ellers 
er det noen enkeltmannsforetak 
som hennes spredt utover landet. 
De har ingen interesseorganisasjon 
slik svenske bokbindere har. I Sve-
rige � ns det blant annet en mester-
forening. Bøthun skal for øvrig ar-
rangere en workshop for denne for-
eningen om ikke lenge. Og 5. mars 
åpnet en utstilling i Nasjonalbibli-
oteket i Oslo kalt «Nordic Bookbin-
ding 2013». Dette er en fast tradisjon 
der de hver gang veksler om hoved-
ansvaret mellom de nordiske lande-
ne. Det er Danmark denne gangen, 
men utstillingen har vandret nord-
over. Her holdt Bøthun foredrag om 
bokbinding i Norge i dag.

Praktisk, konkret, skittent og skeivt
Før hun begynte for seg sjøl, var 
hun som ansatt bokbinder medlem 
av gra� sk forening i Fellesforbun-
det. Nå er hun uorganisert, hun er jo 
både arbeidsgiver og arbeidstaker – 
og faller på en måte mellom to sto-
ler. Hun beklager dette og skulle av 
� ere grunner gjerne vært fagorgani-
sert.
– Hva er det beste med dette yrket?

– Jeg er glad i det fordi det er så 
praktisk og konkret. Jeg ser hva jeg 
lager, men oppfatter meg ikke som 
kunstner sjøl om jeg liker det krea-
tive og problemløsningene under-
veis. Jeg har prøvd meg som lærer 
også – på Steinerskolen – men det 
likte jeg ikke så godt.
– Og hva er det verste ved å være 
bokbinder?

– Skitne, skeive bøker. Og så er det 
en stor utfordring med alle de hatte-
ne du har på deg når du driver et en-

SLITNE SIDER: Ikke alle boksidene er like reine.
 

keltmannsforetak, sier hun. For be-
driften skal jo også administreres. 
Skal hun leve av dette, kan hun ikke 
bare stå og binde inn bøker.

Forgylling
En bokbinder er en håndverker med 
store utfordringer. Av de største ut-
fordringene nevner Bøthun hånd-
forgylling, det vil si å trykke titler 
på bokomslagene – ofte på ryggen – 
i gullskrift.

– Dette er noe av det siste jeg gjør 
før boka er ferdig, og her er det man-
ge skjær i sjøen. Bommer jeg, kan det 
tenkes jeg må gjøre hele jobben om 
igjen. 
– Oppfatter du deg som håndverker 
eller kulturarbeider?

– Som begge deler. Bøker betyr vel-
dig mye for meg, og jeg syns det er 
enormt viktig å ta vare på teksten.

Jobben som livsstil
På sin egen hjemmeside www.bok-
verkstedet.no � ns det også en tre-
� re minutters � lm om hennes virk-
somhet. Der forteller hun blant an-

et gammelt trehus i 
Storgata i Tønsberg 
holder 38 år gam-
le Lisa Bøthun til. 
Hun er opprinnelig 
fra Asker, men kom 
til Tønsberg for 12 
år siden. Hun var på 
jakt etter et lokale 
der hun kunne slå 

seg ned med et enkeltmannsforetak 
som bokbinder. Et steinkast fra tor-
get og byens � otte bibliotek fant hun 
lokalene. Og har blitt der siden.

Restaurering
Den teoretiske bokbinderutdannel-
sen sin har hun fra en folkehøysko-
le i Leksand i Dalarna i Sverige. To 
år tilbrakte hun der før hun gikk i to 
nye år i lære på Universitetsbibliote-
ket (UB) i Oslo. Artig nok – i dag er UB 
en av hennes mange kunder.

– Jeg syns det er veldig � nt at Uni-
versitetet bruker et lite verksted som 
mitt, sier hun.

Bøthun jobber mye med restau-
rering av gamle bøker – ja, hun viser 
oss en koloss av ei bok med gotisk 
skrift som ble trykt på 1500-tallet, 
om lag 100 år før Gutenberg fant opp 
boktrykkerkunsten. Boka skal blant 
annet utstyres med ny rygg. 

Hun binder også inn nyere bøker 
og tidsskriftårganger. Både UB og 
Nasjonalbiblioteket er blant hen-
nes kunder, men hun har også pri-
vatkunder og jobber en del for an-
tikvariater og private samlere. Så er 
hun da også den eneste bokbinderen 
mellom Oslo og Arendal. 

Høy a� eksjonsverdi
Restaurering av gamle, slitte bø-
ker er ikke gratis. Men så ligger det 
også både vanskelig og tidkrevende 
arbeid bak. Bøthun forteller at det 
hender noen kunder rygger når de 
hører prisen, men det er ikke så ofte. 
Bøkene kan ha høy a� eksjonsverdi 
for kundene, noe som også påvirker 
bokbinderens behandling av dem.

– Til å begynne med kunne jeg 
være redd for å ødelegge disse skjø-
re, gamle bøkene – jeg var full av 

Jeg ser 
hva jeg 

lager, men 
oppfat-
ter meg 

ikke som 
kunstner.

seg ned med et enkeltmannsforetak 
I



NYTTIGE HJELPEMIDLER: På veggene i verkstedet har Lisa Bøthun det hun trenger.

net at dette ikke akkurat er noen 
ni-til-� re-jobb. Jobben kan til tider 
følge henne mesteparten av døgnet. 
På godt og vondt.

– Av og til er jeg kjempehøy på ide-
er og får ikke sove – det er ikke be-
standig like gøy. Jeg bruker mye tid 
på jobben min, men er samtidig vel-
dig stolt av den. Ikke minst fordi jeg i 
dag kan leve av den. For meg er dette 
blitt en livsstil, sier hun.

Men det har tatt tid og en møysom-
melig oppbygging av erfaring og nett-
verk. Etter åtte år for seg sjøl kunne 
hun begynne å ta ut litt penger og be-
vilge seg noen ferier. I dag har hun 

mer enn nok å gjøre og har kunder 
fra hele landet. Det hender hun får 
oppdrag via hjemmesiden også – 
særlig nå som den er oppdatert.

Liker å lese
Men så var det dette med bokas og 
lesningens snart forestående død – 
hva tenker hun om det i et bokbin-
derperspektiv?

– Jeg jobber jo ikke med store 
opplag, men med nisjeprodukter. 
De vil neppe gå ut på dato. Dessuten 
er det vel sånn i vår mer og mer digi-
taliserte verden at folk også skriver 

mer. Og har stort publiseringsbehov.
– Du er datter av to som tra�  hveran-
dre på bokhandelskolen, du er ikke 
bare glad i bøker, men leser en del også 
– har du noen yndlingsforfattere?

– Moa Martinson, den svenske ar-
beiderdikteren liker jeg godt. Martin 
Andersen Nexøs Ditte Menneske-
barn og Roy Jacobsens Seierherre-
ne er jeg veldig glad i. Jeg liker i det 
hele tatt godt oppvekstromaner. Og 
så liker jeg Per Petterson, særlig ro-
manen «Til Sibir», sier Lisa Bøthun.

Jeg kunne nesten svart akkurat det 
samme, tenker jeg – men sier det ikke. a

RESTAURERING: 
Boka er fra 1500-
tallet. Og blir du 
gammel, trenger du 
ofte en ny rygg.


