GESÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR BOKBINDARE
Provbestämmelserna framtagna av branschen 2008-07-10 och reviderade och
fastställda av Sveriges Hantverksråd 2013-12-11
ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION: BOKBINDARMÄSTAREFÖRENINGEN
FÖRKUNSKAPSKRAV

Gesällprov kan avläggas efter 4500 dokumenterade timmar, utbildnings-/yrkeserfarenhet i
yrket, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

GESÄLLPROV - ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning
visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

PROVANVISNINGAR

Provet består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov och genomförs enligt beskrivning i

bilaga 1.
GRANSKNING AV PROVET
Neutrala granskare utses av bransch/yrkesorganisation. Granskning av gesällprov ska
ske i nära anslutning till att provet är genomfört.
KOSTNAD
Kostnader i samband med provet (granskning m m) är 2000: - + moms. Ytterligare
information hämtas hos Bokbindarmästareföreningen. Kostnaden för gesällbrev är
700: - + moms (875: - inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med information om
G-brev översatt till fem språk.
ANSÖKAN
Anmälan om att avlägga provet görs till branschen se bilaga 1. Kontaktinformation finns här
nedan. Efter godkänt prov görs ansökan om gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet.
Ansökan samt generell information finns på vår hemsida; www.hantverksrad.se Utdelning av
gesällbrev sker via den lokala hantverks- och/eller företagarföreningen och sker vanligtvis en
gång per år.

KONTAKTUPPGIFTER
Branschorganisation:
Bokbindarmästareföreningen BMF www.bokbindarmastareforeningen.se
(Grafiska företagens förbund)
Kontakt: Kaj Flick kaj.flick@grafiska.se

Tfn. 08 – 762 68 31

Gesäll- och mästarbrevskansliet:

Sveriges Hantverksråd
Gesäll- och mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tfn. 0247-369 50
Fax 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Har du frågor och funderingar kring prov eller gesällbrev - tveka inte att kontakta oss!

EN KUNNIG HANTVERKARE ÄR EN STOLT HANTVERKARE!

Anvisningar bilaga 1

Gesällprov
Information och provbeskrivning för Gesällprov
Lärling/aspirant välkomnas att efter 4500 dokumenterade timmar (c:a tre år),
utbildnings-/yrkeserfarenhet i yrket, eller motsvarande av branschen validerade
kunskaper att göra Gesällprov.
Ansökningsblankett, intyg som styrker de tre åren, kort beskrivning av bokbanden,
och Gesällprovet lämnas till:
Bokbindarmästareföreningen (BMF), Storgatan 19, Box 55 525, 102 04 Stockholm.
Kontaktperson är Kaj Flick.
Ansökningsblanketten laddas ned från länk
www.bokbindarmastareforeningen.se/gesallprov/
Under rubriken Provbeskrivning, nedan, anges vad som krävs.
Start: Aspiranten startar arbetet med gesällprovet genom att anmäla sitt och
handledarens namn till BMF-kansliet: bmf@grafiska.se
Därmed finns startdatum för provtiden. Gesällprovet bör avläggas under en
sexmånaders period.
Handledaren är en yrkeskunnig bokbindare som ansvarar för aspiranten genom hela
provet. Aspiranten väljer själv handledare. Ersättning till denne/denna kan bli aktuell
och görs upp mellan de båda. Arbetsmomenten handhäftning, lädergörning och
guldsnitt utförs under överinseende av två kontrollanter. Dessa behöver inte vara
bokbindare.
Bandbeskrivning lämnas tillsammans med provet. I den framgår vem som förgyllt
titlarna, vilka material som använts och eventuell övrig information. För detta finns
ingen speciell blankett. Bifoga utskrift på A4-papper.
Poäng: För godkänt prov krävs 3 poäng. Maximalt kan 5 poäng ges. För liten
belöningsmedalj krävs 4,5 poäng. För stor belöningsmedalj 5 poäng. För att nå 4,5
poäng krävs att aspiranten gjort förgyllningarna av titlarna själv, för hand eller i press.
Alla 5 objekt måste godkännas för godkänt gesällprov.
Granskningen: Besked om resultat efter granskning, och poäng, kan förväntas inom
2 månader från det att gesällprovet lämnats in. Aspiranten erbjuds ett möte med
granskningsnämndens kontaktperson för genomgång av bedömning och
poängsättning.
Kostnader: I samband med att provet lämnas in betalas en avgift på 2500 kronor till
BMF. Aspirantens namn samt ordet ”Gesällprov” anges vid inbetalningen.
Kontonummer 1344-1559258 , Danske Bank. (Ersättning till handledaren kan bli
aktuell. Detta görs upp mellan handledare och aspirant).

Stipendium: Aspiranten kan vid godkännande av gesällprovet ansöka om ersättning
för direkta kostnader i samband med att provet genomförts, hos Stiftelsen för de
Grafiska Yrkenas Främjande, som mest 10 000 kronor. Ansökan skickas till BMFkansliet och styrks med kvitton på utgifter.
Avgift för utfärdande av Gesällbrev betalas till Sveriges Hantverksråd efter det att
granskningen är färdig och provet är godkänt. Se Sveriges Hantverksråd/Gesäll- &
Mästarbrev, www.hantverksrad.se
Lycka till! Vi hoppas att provet ska inspirera till spännande val av material och
komposition av banden. Gesällbrevet är både ett bevis på skicklighet i yrket och en
viktig del i branschens utveckling.
Bokbindarmästareföreningen, BMF
Kaj Flick
Granskningsnämnd är Bokbindarmästarna Bo Andersson, Göte Modin och Ingemar
Dackéus
Provbeskrivning för Gesällprov i bokbinderi.
Helt skinnband och halvt skinnband (med hörn i skinn):
båda banden ska ha djup fals. Ett av banden ska ha äkta upphöjda bind. Detta band
kan ha fast eller lös rygg. Ett av banden ska ha övre guldsnitt. (Obs, ej guldfolie).
Guldet läggs på skuret snitt. Följande moment ska finnas på något av de två banden:
skinnfalsar och handstickade kapitälband. Båda banden ska ha handförgyllda titlar.
Låda med chanér, (låda med hals): till helskinnbandet.
Klotband (helt eller halvt): hand- eller pressförgylld titel
Pappersband: med eller utan skinnskoning, hand- eller pressförgylld titel
Övriga upplysningar
Böckernas skyddsomslag, i de fall sådana finns, ska medbindas genom att hängas ut
på fals, kring första och sista lägget.
För att uppnå poäng för medalj (4,5) krävs att aspiranten gjort förgyllningen av
titlarna själv.

