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Inledning 

Det här är en uppsats om bokband och deras dekorationer under upplysningstidens senare del. 

Det är ett ämne som kanske kan tyckas vara föga originellt och varande i hög grad tradition-

ellt inom disciplinen bokhistoria. Det har varit en kritik mot disciplinen att man låtit sig för-

föras av vackra band med glänsande skinn och skickligt utförda dekorationer.1 I mitt arbete på 

Kungliga biblioteket har jag haft möjlighet att se en hel del band och jag erkänner att jag har 

låtit mig förföras. Att ägna sig åt beskrivningar av bokens band har kallats kostymforskning. 

Ytlig forskning som ägnar sig åt det yttre istället för åt innehållet.2 Yta är dock också en del 

av ett sammanhang och kan säga något om sin samtids smak och förutsättningar.  

Diehl beskriver perioden från mitten av sjuttonhundratalet till slutet av artonhundratalet som 

en period som utmärks av stor hantverksskicklighet hos bokbindarna men föga originalitet.3 

Howard M. Nixon skriver i förordet till en bok av bokbindaren Bernard C. Middleton att det 

kan bli en ganska tråkig forskning eftersom även om banden är vackra så uppstod de knappast 

ur någon konstnärlig avsikt från bokbindaren. Bokbindaren var en hantverkare som kopierade 

andra människors design. Det är först efter förlagsbandens genombrott då privatbanden har 

blivit ovanliga och ofta unika som man kan prata om bokbinderi som ett konstnärligt hant-

verk.4 En konsthistorisk approach till bokbandsforskningen blir enligt Nixon följaktligen inte 

särskilt givande. Att beskriva banden med en bibliografisk avsikt där man ser dekorationerna 

som en del av hela bindningsprocessen kan dock bli mer givande. Utifrån detta kan man 

placera band i en kontext av tid och plats genom att identifiera verktyg och metoder.5 

Kristina Lundblad skriver i sin avhandling om förlagsband att den materiella världens 

formspråk, liksom det talade och skrivna språket, kontinuerligt förändras.6 Nya tekniker ger 

nya möjligheter och det går mode i färger och mönster. Bokbandet blir en del av sin om-

givning och det faktum att bokbindaren låter sig påverkas av sin omgivning gör bandet till ett 

vittnesmål om sin tid. 

                                                           
1 Mirjam M Foot, ”Bookbinding research: Pitfalls, possibilites, and needs”, i Eloquent witnesses: bookbindings 

and their history, s. 13-29, London: Bibliographical Society, British Library 2004, s. 14. 
2 Mirjam M Foot, ”The future of bookbinding research”, i The book encompassed: studies in twentieth-century 

bibliography. s. 99-121, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1992, s. 99. 
3 Edith Diehl, Bookbinding: its background and technique. Vol. 1. New York, Rinehart & Company, Inc., 1946, 

s. 39. 
4 Bernard C Middleton, A History of English craft bookbinding technique. New Castle, Del., Oak Knoll Press 

1996, s. vii. 
5 Middleton, 1996, s. vii. 
6
 Kristina Lundblad, Om betydelsen av böckers utseende, Diss. Lund, Lunds universitet, Malmö, Rámus, 2010, s. 

9. 
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Syfte 

När jag skrev min b-uppsats om bokbindare Christopher Schneidler som verkade under andra 

halvan av sjuttonhundratalet var en av mina frågor hur andra samtida band såg ut. Jag kan inte 

säga att jag besvarade den frågan så det skulle jag vilja göra nu.  

Jag tänker beskriva och jämföra band från några bokbindare. De jag har valt är Hans 

Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm 

Statlander. De är alla något yngre än Schneidler och överlappar hans senare tid som bok-

bindare. Jag vill beskriva band gjorda av dessa bokbindare och jämföra hur de använder band-

dekor. De band jag har hittat är uppskattningsvis från tiden 1780 – 1809, det går inte att ge ett 

exakt årtal för flera av banden. Det finns ett årtal på inlagan men då inlagan oftast såldes 

separat från bandet säger det inget om när bandet gjordes. Boken kunde bindas flera år efter 

det att den trycktes och den kan också ha bundits om.7 Bokbindaren brukade inte märka 

bandet med tidsangivelse.  

Foot tar i sin bok The history of bookbinding as a mirror of society inte bara upp hur band 

sett ut under olika epoker och i olika samhällen och skikt utan också varför de sett ut som de 

gjort.8 Det är ett ämne som jag inte kommer att ha möjlighet att gå på djupet med i min upp-

sats men jag hoppas kunna snudda vid det. 

Det finns en problematik kring terminologin vid bandbeskrivningar. Det visade sig ibland 

svårt att hitta rätt termer för att beskriva materialet. Det finns därför ett avsnitt i uppsatsen 

med diskussion kring användbara termer. 

Frågeställning 

Utifrån ett urval bokband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan 

Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder är uppsatsens frågeställning 

som följer. Hur ser dessa band och dess dekorationer ut? Vad har de för likheter och vad 

skiljer dem åt? Vilka termer finns tillgängliga för att beskriva banden? 

Teori och metod 

I artikeln Bibliography, pure bibliography, and literary studies beskriver Bowers den de-

skriptiva bibliografin som en renodlad form av analytisk bibliografi.9 Man ska använda de 

                                                           
7 Philip Gaskell, A new introduction to bibliography, Oxford, Clarendon, 1972, s. 150. 
8 Mirjam M Foot, The history of bookbinding as a mirror of society, London, British Library, 1998, s. 2. 
9 Fredson Bowers, ”Bibliography, pure bibliography, and literary studies”, The Book history reader, London & 

New York, Routledge 2006, s. 29. 
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metoder som den analytiska bibliografin erbjuder för att samla in så mycket fakta som möjligt 

om den fysiska boken och sedan använda en korrekt uppsättning termer för att beskriva den.  

En del av den analytiska bibliografin handlar om att beskriva boken på ett schematiskt vis 

för att sedan kunna ha det som underlag för jämförelse. Utifrån detta underlag kan man sedan 

säga något om tillverkningen.10 Man analyserar delarna för att kunna göra en beskrivning uti-

från vilken man kan göra en analys av helheten. För att kunna avgöra hur mycket information 

man behöver ha med i schemat måste man fråga sig vad syftet är med beskrivningen.11 

Boken som fysiskt föremål är den främsta källan för bokhistoriska studier. Det kan ofta 

förbises då man är van att bedöma böcker utifrån deras innehåll. Föremålet i sig kan dock 

säga mycket om tillverkningsprocessen och i de fall då föremålet säger något annat än 

dokumentationen är föremålet det primära beviset. Det är därför viktigt att det finns bok-

samlingar liksom det finns samlingar för andra artefakter så forskare har underlag för sin 

forskning.12  

McKenzie tar i artikeln Printers of the mind upp problemen som inställer sig då man har 

boken som fysiskt objekt som källa för sina studier.13 Han beskriver faran med induktiva 

studier då man försöker dra generella slutsatser utifrån ett begränsat och osäkert underlag.14 

Han hänvisar till Bertrand Russell som beskriver den induktiva metoden som rimliga 

gissningar. Jag kan se det försåtliga i den tilltalande induktiva tanken. Jag hittar bokband 

under mitt letande vars stämplar ser likadana ut och det är då mycket lockande att vilja 

attribuera dem till samma bokbindare. Det kan dock finnas andra orsaker till de liknande 

stämplarna. Olika bokbindare kan ha köpt stämplar från samma återförsäljare eller de kan ha 

kopierat varandra. De kan ha ärvt stämplar så stämplarna ifråga kanske inte ens säger något 

om en epok då man knappast vill slänga användbara stämplar och därför kanske fortsätter an-

vända dem även om de blivit omoderna.15 McKenzie hävdar att den bibliograf som tittar för 

nära på boken inte kan se det som ligger bortom den.16 

                                                           
10 Gaskell, 1972, s. 321. 
11 Gaskell, 1972, s. 322. 
12 G. Thomas Tanselle, Literature and artifacts, Charlottesville, Bibliographical Society of the Univ. of Virginia 

1998, s. 52. 
13 Donald F McKenzie, ”Printers of the mind”. Studies in Bibliography 22 1969, s.2. 
14 McKenzie, 1969, s. 4. 
15 Foot, 2004, s. 18. 
16 McKenzie, 1969, s. 53. 



Lena Floser BBH K02 
 

6 
 

För det praktiska tillvägagångssättet har jag hämtat hjälp från litteraturen under tidigare 

forskning. Jag började med att titta förutsättningslöst på banden och göra en första be-

skrivning. Jag har jämfört min beskrivning med den i litteraturen och sedan återvänt till 

banden. Jag har därefter arbetat med att hitta rätt termer. 

Bandbeskrivningarnas struktur följer delvis en metod utarbetad vid Kungliga biblioteket av 

Helena Strömquist. Det är ett internt arbetsmaterial vid biblioteket.17 Det är en mall som anger 

en ordning och en form för att beskriva de olika aspekterna av ett bokband. Alla dessa 

aspekter är inte aktuella för de bokband jag beskriver eller av relevans för mitt syfte så jag har 

använt en betydligt förkortad version. Då originalmallen inte är ett offentligt material kan jag 

inte publicera den i uppsatsen. Min version av den inleder beskrivningskapitlet. 

Lindberg beskriver i Mästarband svårigheten med att jämföra samtida band. De är på-

verkade av samma omgivande trender och de inspireras och stjäl från varandra. Det kräver 

stor noggrannhet i jämförelsearbetet. Han hävdar att många band blivit felattribuerade på 

grund av att man dragit förhastade slutsatser utifrån likheter i stämplarna. Om de använder 

stämplar som liknar varandra kan det krävas att man mäter dem för att avgöra skillnaden.18 

Foot tar också upp problem med att attribuera bokband. Det kan vara vanskligt att utgå från 

design då det är så lätt att stjäla andras idéer.19 Det är också svårt att utgå från teknik då det är 

svårt att i efterhand avgöra vilken teknik som använts. De skillnader som uppkommer kan 

bero på andra faktorer än teknik som till exempel kvaliteten på skinnet.  

När man attribuerar en bok till en viss bokbindare är det väl också så att det är till en viss 

verkstad man attribuerar dem. De bokbindare jag tar upp är alla dokumenterat duktiga hant-

verkare, vilket man kan avgöra utifrån bland annat deras mästarprov, men de hade anställda 

på sina verkstäder och vi kan nu i efterhand inte veta hur de fördelade arbetet.20 

De band som bevarats har ofta gjort det för att de är vackra och påkostade och ansetts 

värda att spara.21 Det var naturligtvis inte vem som helst som hade råd med sådana band så de 

ägdes ofta av kungligheter och adel. Som en del av dekorationerna på sådana band kunde man 

göra ägarmärken, så sådana, framför allt kungliga, pärmexlibris tänker jag också titta närmare 

på. Här tar jag hjälp av boken Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken inklusive 

dedikations- och donationsexlibris av Arthur Sjögren, från 1915.  

                                                           
17 Helena Strömquist, Bokband. Terminologi och metod för dokumentation av bokband, Stockholm, Kungliga 

biblioteket, 2006. 
18 Sten G Lindberg, Mästarband, Stockholm, Bokbindarmästarefören., 1980, s. 13. 
19 Foot, 1998, s. 5.  
20 Foot, 1992, s. 100. 
21 Gaskell, 1972, s. 150. 
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En svårighet när jag började med bandbeskrivningarna var vilka termer jag skulle använda. 

Enligt Foot saknas en enhetlig terminologi för bokbandsstudier. Termer är antingen så vaga 

att de kan appliceras på ett brett urval av företeelser eller så specifika att endast författaren 

själv vet vad det syftar till.22 Extra svårt är det med terminologin kring dekorationer. Foot i-

frågasätter här om det ens är mödan värt att försöka. Hur ska man avgöra när något är en vas, 

urna eller kruka? Hon tycker man ska beskriva så noga man kan och i naturalistiska mönster 

skriva ut om en blomma uppenbarligen är en ros eller en tulpan men utan illustrationer 

kommer det alltid att vara svårt att föreställa sig dekorationen.23 Jag har försökt hitta en 

terminologi som kan vara användbar dels från den tidigare forskningen, dels från uppslags-

böcker inom området. 

Tidigare forskning 

Johannes Rudbeck beskriver i sin Svenska bokband under nyare tiden i tre band, band från 

1521 till 1880. Del 2 behandlar tiden 1718–1809 så det är den jag har använt.  

I sin bok Mästarband beskriver Sten G. Lindberg ett antal band från tiden 1630–1980. 

Lindberg beskriver egenskaper hos banden som är typiska för olika epoker. Många av banden 

från den tid jag är intresserad av återfinns även hos Rudbeck. Det ger mig en möjlighet att 

jämföra deras beskrivningar och sätta dem i relation till mina egna iakttagelser. I något fall 

har de till och med attribuerat något band till olika bokbindare och då blir det extra intressant. 

Arthur Sjögren har ägnat sig åt att samla och beskriva svenska kungliga och furstliga 

bokägarmärken. Resultatet hittar man i Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken in-

klusive dedikations- och donationsexlibris: med över 900 avbildningar. 

I sin avhandling "Med coleurt omslag" beskriver Helena Strömquist pappersomslag i 

Sverige under perioden 1787–1846. Det är naturligtvis mycket intressant då jag tittar på de-

korerade skinnband från delvis samma period. Hennes studie handlar främst om pappersband 

men då hon studerar det ur ett konsumtionshistoriskt perspektiv kommer hon också in på 

andra bandtyper. Här har jag hämtat hjälp till bakgrund och terminologi liksom hos Kristina 

Lundblad som i sin avhandling följer upp perioden därefter och skriver om förlagsband i Om 

betydelsen av böckers utseende: det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under 

perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband.  

                                                           
22 Foot, 2004, s. 24.  
23 Foot, 1992, s. 103. 
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Material 

Jag har valt att undersöka sammanlagt tolv dekorerade helskinnband. De finns på Kungliga 

biblioteket och är bundna av Hans Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb 

Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander. Bokbindarna är valda för att de verkade i Stock-

holm under perioden kring sekelskiftet sjutton-, artonhundratalet. Då jag haft tillträde till 

magasinen på KB har jag haft möjlighet att kunna gå tillbaka till banden vid behov.  

Det blev i Sverige inte vanligt att bokbindare märkte sina verk förrän i början på arton-

hundratalet så jag har inte att kunna utgå från det för att hitta band utan jag har utgått från de 

källor där de finns beskrivna. Det är litteratur som Mästarband av Sten G. Lindberg och 

Johannes Rudbecks Svenska bokband och det är biblioteksdatabaser. Bokbindare är sällan 

sökbart i de vanliga biblioteksdatabaserna men det finns också specialdatabaser. På Kungliga 

biblioteket finns en liten intern bokbandsdatabas. 

Uppställningsangivelserna i bibliotekskatalogen stämmer som regel inte då böckerna 

flyttats till prakt- eller rarsamlingar. Det kan också finnas flera exemplar av böckerna med 

andra band och andra uppställningar. Jag har angett faktisk uppställning på KB i källför-

teckningen för de böcker jag har tittat på. 

Kort bokbandshistorisk bakgrund 

De äldsta funna bokbanden är från början av 300-talet. Redan på dessa fanns utsmyckningar. 

Det är koptiska böcker med blindpressade linjer på skinnband.24 Det äldsta exemplet på bok-

band i Sverige är från ca 850 och de äldsta funna bokbandstämplarna hittades i Alvastra, på 

klostermark.25 Dekoren på de tidiga tryckta böckerna var blindpressad. Att använda guldfärg i 

bokdekor finns det exempel på så tidigt som på 700-talet. Förgylla med bladguld och stämplar 

är dock en helt annan teknik. De tidigaste funna exemplaren är från Marocko på tolvhundra-

talet. De tidigaste exemplen från västvärlden är från cirka 1400.26 Förgylld dekor blev i 

Sverige vanligt först närmare tvåhundra år senare.27 

                                                           
24 Foot, 1998, s. 4. 
25 Lindberg, 1980, s. 9. 
26 Foot, 1998, s. 13. 
27 Lindberg, 1980, s. 14.  
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Skinn var fortfarande det vanligaste materialet för bokband under 1700-talet. I början av 

seklet var omkring 70 procent av alla böcker bundna i skinnband och vid tiden för tryckfri-

hetsförordningen 1766 omkring 60 procent.28 Det som tog över efter skinnbanden och står för 

majoriteten av de övriga procenten är pappersband. 

När man gick från handskrift till tryck blev processen att tillverka en inlaga snabbare, 

smidigare och billigare per bok. Bokbinderiet var dock fortfarande ett hantverk som kunde 

vara ganska dyrt. Den ökade produktionen av text gav upphov till ett behov av fler och 

billigare möjligheter att binda dem. Bokbindare blev ett etablerat hantverksyrke och metoder 

och verktyg utvecklades och blev mer mekaniserade. Man började använda rullar för bårder 

och blockstämplar som kunde användas för att trycka en pärmsida med ett tryck. Det gjorde 

det möjligt att arbeta snabbare men gjorde också banden mindre individuella.29 

Innan förlagsbandets genombrott såldes böckerna till kunderna från tryckeriet endast med 

ett pappersomslag eller som lösa lägg och det var upp till kunden att ta boken till en bok-

bindare.30 Sådana privatband kunde säga mer om ägaren till boken än om upphovsmannen.  

Man kan tänka sig fall där författaren tog sin tryckta inlaga till bokbindaren och själv be-

ställde ett band och då hade en specifik avsikt med det. Det kunde vara att bandet skulle 

hänga ihop med innehållet men det kunde också vara att det ska uttrycka något speciellt för 

den som boken var avsedd för. Det kanske var en gåva till en tilltänkt mecenat och då 

behövde man fundera över vad som kunde tilltala denne.  

Det kunde också vara bokbindaren själv som valde det band han tyckte var lämpligast. 

Bokbindare hade sedan skråets bildande 1630 monopol på att sälja inbundna böcker så de 

kunde köpa tryckta inlagor som de sedan band och sålde. Det de sålde på det här viset var ofta 

religiös litteratur som biblar och psalmböcker och dylikt och det påverkade bandets utseende 

med kors som vanlig utsmyckning.  

På slutet av sjuttonhundratalet och början av artonhundratalet inträffade ett antal för-

ändringar som ändrade förutsättningarna för bokbindarna. De förlorade monopolet på att sälja 

bundna böcker och andra aktörer kom in på marknaden. Efterfrågan på böcker ökade då allt-

fler blev läskunniga och utbildningsgraden ökade. Mot mitten av artonhundratalet dök det upp 

ny teknik som gjorde det möjligt att massproducera böcker. Då kan bandet signalera något om 

vad det är för typ av bok, om den ingår i serie och kanske till och med författaren har haft 

                                                           
28 Helena Strömquist, "Med coleurt omslag": färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk 

bokmarknad 1787-1846 : en bokhistoria, Lund, Lunds universitet, 2010, s. 289. 
29 Foot, 1998, s. 9. 
30 Lundblad, 2010, s. 23. 
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något att säga till om vad gäller utseendet. Istället för bokbindaren eller köparen var det för-

laget som bestämde utseendet på bandet, förlagsband. Ett förlagsband är beställt av bokens 

förläggare och är avsett för vidareförsäljning. Dessa är i allmänhet beställda i parti, man vill 

att flera böcker med samma innehåll också ska ha samma utseende.31 Innan industrialiseringen 

kostade det lika mycket per band att framställa likadana som att framställa unika band.32 

Under andra halvan av artonhundratalet kunde böcker framställas maskinellt med pappers-

maskiner och cylinderpressar och böcker framställda i parti kunde säljas billigare.33 Skrå-

systemet upphörde 1846. 

Kanske är det så att bandet säger mer om sin tid än det gör om bokbindare, ägare eller för-

fattare. Det är många faktorer som avgör hur ett band kommer att se ut, smak och trender 

inom en viss region eller tidsperiod, bokbindarens talang och preferenser, köparens krav och 

materialets kvalitet.34 Enligt Lundblad innebar det faktum att banden beställdes privat inte att 

de återspeglade något av varken bokbindare eller beställare. Det fanns traditionella åsikter om 

hur ett bokband skulle se ut och modet förändrades långsamt.35 

Terminologi 

Band 

På bokrullens tid följde läsordningen automatiskt. När man istället började använda lösa blad 

som informationsbärare krävdes att man på något sätt sammanfäste dem för att de inte skulle 

komma i oordning. Om man syr eller limmar ihop bladet får man en inlaga. Man kan sedan 

sätta en pärm runt alltihop som ett sätt att hålla ihop och skydda inlagan. Ett band är en 

sammanfogad inlaga i codexform med pärm.36 Det finns olika typer av band och då man talar 

om bandtyper avser man ett bands överdragsmaterial och grundläggande struktur, till exempel 

skinnband eller klotband. Bandtyperna kan sedan komma i olika former. Med bandform 

menar man pärmens utformning och det kan vara helband, halvband och ryggband.37 Helband 

är band där hela bandet är av samma material, halvband har samma material på rygg och hörn 

och i övrigt överdragspapper och på ett ryggband är ryggen av skinn eller klot medan resten 

av pärmen har överdragspapper. De band jag beskriver är av typen skinnband och formen hel-

band, helskinnband. 

                                                           
31 Lundblad, 2010, s. 56. 
32 Lundblad, 2010, s. 55. 
33 Strömquist, 2010, s. 308. 
34 Marks, 1998, s. 11. 
35 Lundblad, 2010, s. 11. 
36 Paul Needham, Twelve centuries of bookbindings: 400-1600. New York, Pierpont Morgan library. 1979, s. 3. 
37 Strömquist, 2010, s. 62. 
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Pärm kan vara benämningen på hela det ytterhölje som omsluter en inlaga. Man kan också 

mena de plana sidostycken som tillsammans med en rygg bildar detta hölje.38 Det plana sido-

stycke som täcker början av boken är den främre pärmen och det motsatta sidostycket den 

bakre pärmen. Den främre och bakre pärmen hålls samman av en pärmrygg där också inlagan 

fästs så det är ryggen som håller samman boken. 

Ryggen kan vara lös eller fast. En fast rygg är när ryggen på bokblocket sitter fast mot 

pärmryggen, antingen direkt eller med inläggsmaterial emellan. Det här var det vanligaste 

sättet att binda fram till kring artonhundratalet så den period jag beskriver kan sägas vara en 

övergångsperiod vad gäller användandet av fast kontra lös rygg.39 Nackdelen med en fast rygg 

är att pärmryggen viks när boken öppnas vilket kan ge upphov till slitage.40 Om man har en 

lös rygg är det viktigt att inlagan fästs ordentligt vilket ofta gjordes med en gasremsa och/eller 

häftgarnsändarna.41 Är inlagan endast fäst i försättsbladet kan den lossna om den hanteras 

ovarsamt. 

Bokbindare som lägger ner mycket arbete på en vackert dekorerad rygg vill naturligtvis att 

den ska hålla. Om ryggen viks när boken öppnas kan förgyllningen spricka. För att den fasta 

ryggen inte skulle vikas lade därför bokbindaren in mycket förstärkningsmaterial för att göra 

ryggen riktigt fast och därigenom skydda dekorationerna. Detta kunde göra boken mer svår-

använd och inte så lätt att öppna. Enligt Diehl kan detta förklara övergången till lösa ryggar.42 

Försättsblad är de blad som binder ihop pärmen med bokblocket. De kallas ofta endast för 

försätts.43 Försätts finns på insidan av främre och bakre pärmen. Det är ett vikt blad vars ena 

del klistras mot pärmen och vars andra är fritt, så kallat Flygande försätts. På skinnband är det 

vanligt att försättsbladen består av marmorerat papper.44 Överdragspapper är papper som 

används för att klä pärmen. Samma sorts papper kan användas på både utsidan och insidan av 

pärmen. På insidan av bandet kallas det försättspapper och på utsidan överdragspapper.  

Inlagan är de i boken ingående arken. Ett bokblock är den sammanhäftade inlagan. På 

engelska används begreppet text block. Snitt, eller boksnitt, är den skurna kanten på sidorna i 

                                                           
38 Ove Persson (red.) Grafisk uppslagsbok. Stockholm, A.-b. Sveriges litografiska tryckerier. 1950-1951, kolumn 

649. 
39 Middleton, 1996, s. 109. 
40 Middleton, 1996, s. 111. 
41 Lundblad, 2010, s. 100. 
42 Diehl, vol. 2 1946, s. 178. 
43 Persson, 1950-1951, kolumn 260. 
44 John Carter & Nicolas Barker, ABC for book collectors. New Castle, Del., Oak Knoll, 2004, s. 91. 
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boken.45 Snittet på motsatt sida från ryggen kallas främre snitt och snittet på ovansidan kallas 

övre snitt. På engelska, edge, fore-edge och top.46 

Den del av pärmen som skjuter ut utanför bokblocket kallas formeringar.47 Denteller är en 

dekorativ bård längs kanten på ett bokband. De görs i blind- eller guldpressning. Begreppet 

används oftast när man talar om inre denteller. De finns på formeringarna.  

Kapitälband är band som används för att dekorera kapitälen på bokblocket. Headband på 

engelska. Kapitäl är namnet på de yttersta ändarna av lösryggen där ryggmaterialet slås in och 

formas.48 Det vanligaste materialet för kapitälband är tråd av siden eller bomull och de är fästa 

i boksidorna och ibland även i pärmryggen om det är en fast pärm.49  

I samband med att man konstruerar ett kapitälband kan man passa på att sätta fast ett eller 

två märkband. Märkband är till för märka ut platser i boken som man vill hitta tillbaka till. 

Det är oftast smala band av siden som fästs under kapitälbandet.50   

Tekniker 

Blindpressade dekorationer görs genom att man har stämplar gjorda av mässing med mönster 

som står ut markant mot den bortskurna bakgrunden. Stämpeln värms upp och pressas mot de 

markeringar som i förväg gjorts på skinnet på boken. Skinnet trycks ner och blir en aning 

mörkare.51 Att sätta ihop bårder med hjälp av småstämplar är ett tidskrävande arbete så när 

efterfrågan på bokband ökade efter att tryckta böcker blev vanligare började man använda 

rullar. Dessa kunde man sedan rulla utmed pärmen och ge intryck av att man använt flera små 

stämplar.52 

Förgyllning går till så att man skär bladguld i bitar som är något större än mönstret. 

Stämpeln eller rullen värms upp och smörjs med lite olja och rullas sedan försiktigt över 

guldet tills det täcker hela mönstret.53 Som lim används en blandning med äggvita, glair på 

engelska.54 Det är förmodligen en arabisk uppfinning och man har funnit band med för-

gyllningar från Marocko från tolvhundratalet. Det här är en tekniskt mycket svår uppgift. 

Bladguldet är tunt och inte så lätt att hantera och så måste man få till värmen rätt. Om 

                                                           
45 Persson, 1950-1951, kolumn 746. 
46 Carter & Barker, 2004, s. 87. 
47 Persson, 1950-1951, kolumn 204. 
48 Persson, 1950-1951, kolumn 371. 
49 Carter & Barker, 2004, s. 123. 
50 Edith Diehl, Bookbinding: its background and technique. Vol. 2. New York: Rinehart & Company, Inc. 1946 

s. 174. 
51 Marks, 1998, s. 51. 
52 Middleton, 1996, s. 243. 
53 Hugh Sinclair, Bernard C. Middleton & Richard J. Wolfe (red.). The whole art of bookbinding: The whole 

process of marbling paper. Austin, Tex.: W. Thomas Taylor  1987, s. 28. 
54 Marks, 1998, s. 51. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bokbinderi
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stämpeln är för varm kommer guldet att brännas in i skinnet istället för att bara smälta in och 

om stämpeln är för sval kommer det inte att fästa. Svårigheten är att olika sorters skinn 

reagerar på olika sätt på värme och är olika lätta att fästa saker på så man måste kunna både 

sin teknik och sitt material.55 

Förutom mönster på ryggen och främre och bakre pärmen på boken kan man för det där 

lilla extra också mönstra pärmens kanter och formeringar.56 

I skriften The whole art of bookbinding beskrivs hur man kan gå tillväga för att färga 

snitten. Efter man har skurit upp inlagan blir snittet en aning ojämnt och för att kunna be-

handla det måste det vara jämnt och fint så man får börja med att skrapa det jämnt med en bit 

glas eller ett järnverktyg. Sedan stryker man på en blandning av äggvita, vatten och lite 

oxblod för att färgen ska fästa. Om man ska förgylla snittet grundar man med lite gulockra 

blandat med guldpuder. Sedan skär man till bladguldet och täcker det med en remsa papper 

som man först gnuggat mot pannan och för det sedan över till snittet.57 För ytterligare 

dekoration kan man sedan ciselera, eller gauffrera eller goffrera, det förgyllda snittet genom 

att prägla in ett mönster med hjälp av uppvärmda stämplar.58 Det var vanligt att man byggde 

upp mönstret med punkter, pointillé.59 Recepten som användes skilde sig åt mellan olika verk-

städer. Äggvitan återkommer men den blandas med lite olika saker, vispas olika hårt och ska 

vila olika länge. För övrigt verkar tekniken ha varit likartad. 60 Förutom det dekorativa har för-

gyllningen också en praktisk effekt då det skyddar snitten mot damm och är lätta att torka 

av.61 Det är därför förgyllning av övre snittet är det vanligaste. Det är ju ovanifrån damm 

söker sig in i boken. Om de övriga snitten också är förgyllda är det främst av dekorativa 

skäl.62 

De böcker jag beskriver nedan har alla förgyllt snitt men det finns andra sätt att dekorera 

dem. Här är ett exempel på ett målat snitt från Hans Christopher Richter. 

                                                           
55 Diehl, Vol. 1. 1946, s. 37. 
56 Sinclair, Hugh., Middleton, Bernard C. & Wolfe, Richard J. (red.), 1987 s. 29 
57 Sinclair, Hugh., Middleton, Bernard C. & Wolfe, Richard J. (red.), 1987 s. 30. 
58 Diehl, Vol. 1. 1946, s. 167. 
59 Marks, 1998, s. 40. 
60 Middleton, 1996, s. 95. 
61 Diehl, Vol. 2. 1946 s. 95. 
62 Diehl, Vol. 2 1946, s. 96. 
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Material 

De band jag har tittat på är av skinn. På svenska används ordet skinn och inte läder i fråga om 

bokband. På engelska kan dock leather användas för att markera att det är ett behandlat 

skinn.63 De vanligaste skinnen till bokband är kalv, svin och get. Oftast använder man narv-

sidan av skinnet som är hårsidan där man kan se porer och linjer i skinnet som skiljer sig åt 

beroende på vilket djur skinnet kommer från.64 

Kalvskinn är mjukt och slätt med lite porer och slät narv. Det passar sig utmärkt för att 

pressa mönster i. Ibland vänder man insidan ut på kalvskinnet och får då en mockaliknande 

karaktär.65 

Getskinn är det vanligaste materialet i de böcker jag har tittat på. Det har en något grövre 

narv än kalvskinnet och man kan se porer och linjer i skinnet. Det är tåligare än kalvskinnet 

och lämpar sig mycket bra för färgning. Prägling med förgyllning är den metod som fungerar 

bäst för dekoration på getskinn.66 

Kalvskinn är den term som genomgående används om kalvskinn, calfskin på engelska. Det 

är följaktligen okomplicerat. Kalvskinn och getskinn skiljer sig åt på ett ganska tydligt sätt 

med sin olika struktur och de olika sätt på vilka de har behandlats så det är inte heller så 

komplicerat. För getskinn finns det dock flera olika benämningar. I den svenska litteraturen 

används främst marokäng eller maroquin och saffian men det förekommer också oasis och 

chagräng (chagrin). På engelska finns begreppen levant, morocco, niger och oasis. Det är 

namn med geografiskt ursprung och de ska ange olika kvaliteter. Enligt Grafisk uppslagsbok 

är saffian ursprungligen ett namn på späda getskinn men har blivit ett namn på färgade get- 

                                                           
63 Marks, 1998, s. 42. 
64 Persson, 1950-1951, kolumn 557. 
65 Marks, 1998, s. 43. 
66 Marks, 1998, s. 44. 
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och fårskinn i allmänhet.67 Marokäng är då istället skinn från fullvuxna getter.68 De band jag 

beskriver har i sina tidigare beskrivningar benämnts marokäng eller saffian. Jag kan inte av-

göra skillnaden mellan dessa skinn och i något fall är också de tidigare beskrivarna oense. 

Band 7: Skördarne är saffian enligt Lindberg och marokäng enligt Rudbeck. I ABC for book 

collectors menar författarna att de traditionella benämningarna ofta används på ett felaktigt 

sätt och att det är säkrast att hålla sig till termen goatskin.69 Jag tänker följa rådet och i mina 

beskrivningar nöja mig med att skilja på get- och kalvskinn. 

Dekorationer 

Svenska bokbindare var inspirerade av franska förebilder. Kring mitten av sjuttonhundratalet 

var man i Paris inspirerade av arkeologiska utgrävningar och antiken var populär. Ny-

klassicismen var en konstriktning som hade betydande inflytande över perioden från mitten av 

sjuttonhundratalet till början av artonhundratalet.70 

Lindberg anser att de bårder som ofta är en del av bokbandsdekoren är en bra utgångspunkt 

för att beskriva olika stilar inom bokbandsdekorens utveckling.71 

Inom nyklassicismen ville man göra saker på grekiskt vis, à la grecque. Detta är namnet på 

en vanligt förekommande bård. Bårder i den här stilen blev mycket populära som bokbands-

dekor. Enligt Lindberg dyker den här bården upp som bokbandsdekor i Sverige 1772 och 

kommer sedan att användas flitigt.72 Det skrivs på olika sätt i litteraturen, det skrivs ihop eller 

isär och med eller utan apostrof, alagreck, àlagreck, a la greck, à la grecque. Jag har valt att 

använda à la grecque. En à la grecquebård är en rätvinklig slinga. A la grecquebårder kallas 

ibland också för meanderbård. Se exempel på band 1, 2, 5, 7 och 10. 

Padeloup är en stil som är döpt efter en fransk bokbindare som verkade i början av sjutton-

hundratalet. Det är en spetsmönsterstil där man med hjälp av små stämplar bildar en bård med 

spetsar som riktar sig inåt på pärmen.73 Ett annat namn på sådan flikig brodyr är lambrequin.74 

Se exempel på band 3. 

Rocaille är namnet på en ornamenttyp med asymmetriska former kring en tänkt lodlinje. 

Det är böljande band av c- och s-kurvor och snäckformer och ibland med inslag av blommor 

och blad.75 Se exempel på band 1. 

                                                           
67 Persson, 1950-1951, kolumn 711. 
68 Persson, 1950-1951, kolumn 517. 
69 Carter & Barker, 2004, s. 115. 
70 Wendy Beckett, Bonniers stora bok om måleriets historia. Stockholm: Bonnier Alba, 1995, s. 238. 
71 Lindberg, 1980, s. 17. 
72 Sten G Lindberg, Den svenska bokbandskonstens glansperiod. Biblis 1957, s. 82. 
73 Persson, 1950-1951, kolumn 591. 
74 Lindberg, 1980, s. 23. 
75 Lindberg, 1980, s. 29. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ornament_(konst)


Lena Floser BBH K02 
 

16 
 

Etruskisk stil är en dekoration på kalvskinnsband som man marmorerat med hjälp av syra. 

Dekorationerna består av grekiskinspirerade mönster som palmetter och urnor i form av en 

bård runt främre och bakre pärmen.76 Se exempel på band 6. 

Palmett är en diminutivform av palm och mönstret föreställer stiliserade palmblad. De 

svenska palmetterna hade ofta fem uppåtriktade blad över en triangelform.77 Se exempel på 

band 12. 

En dorisk fris är en arkitektonisk utsmyckning som består av tredelade plattor, triglyfer, 

avdelade av fyrkantiga plattor, metoper. Den återkommer som bård i bokdekorationer och kan 

då helt enkelt kallas en triglyf- & metopbård.78 Se exempel på band 11. 

Akantusspiraler är ett bladornament döpt efter växten med samma namn, acanthus på 

engelska. Löv av det här utseendet användes ofta vid illuminering av manuskript. Det an-

vändes också av grekiska och romerska skulptörer så mönstret togs i nyklassicistisk anda upp 

av bokbindare, ofta som lövornament i bårder. 79 Se exempel på band 9. 

Semé innebär att ett emblem strös ut över en avgränsad yta. Ett kronsemé innebär då att 

man strör ut kronor över ytan. Enligt Lindberg var det ett sätt att dekorera som var populärt på 

slutet av femton- och början av sextonhundratalet. Men det dyker upp igen tvåhundra år 

senare. Det är en lokal trend i Sverige under andra halvan av sjuttonhundratalet och återfinns 

förutom på flera bokband även i arkitektur och inredning.80 Se exempel på band 1. 

 

 

Exempel på kronsemé på ridån på 

Drottningholmsteatern. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Carter & Barker, 2004, s. 95. 
77 Lindberg, 1980, s. 34. 
78 Lindberg, 1980, s. 33. 
79 Geoffrey Ashall Glaister, Glossary of the book, London: Allen & Unwin, 1960, s. 1. 
80 Lindberg, 1957, s. 74. 
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Ett exemplar av Sweriges Rikes lag bunden av 

Christopher Schneidler med kronsemémönster inramad 

av en lambrequinbård.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då det som tidigare sagts ofta var köparen av boken som beställde bandet ville de kanske 

också en egen märkning på boken som visade att den var deras. Många av böckerna jag har 

tittat på har varit i kunglig ägo och de har då följaktligen också i flera fall kungliga ägar-

märken. Det finns ett imponerande verk från 1915 av författaren Arthur Sjögren som tar upp 

svenska kungliga och furstliga bokägarmärken.82  

Enligt Sjögren finns det två sätt att åstadkomma ett pärmbokägarmärke. Man kan göra ett 

pärmexlibris genom att använda en större stämpel som är särskilt graverad för detta ändamål 

eller så använder man pärmstämplar, mindre monogram och initialer, som sammanställs med 

andra stämplar som kronor och dylikt.83  

De kungliga kronorna är reserverade för dem i kungafamiljen som är krönta, det vill säga 

kungarna och drottningarna. De övriga får nöja sig med en furstlig krona. Man ser skillnad på 

dessa kronor genom att de kungliga är stängda medan de furstliga har taggarna uppåt. 

Kungliga kronor finns på band 1, 2, 6, 8 och 11. Furstliga kronor finns på band 3 och 4. 

                                                           
81 Bilden hämtad från Flickr på KB:s webbplats, 

https://www.flickr.com/photos/25300312@N08/albums/72157625023201163. 
82 Arthur Sjögren, Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken inklusive dedikations- och donationsexlibris: 

med över 900 avbildningar, Stockholm, Lagerström 1915. 
83 Sjögren, 1915, s. XIII. 
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Biografier 

Sverige var ett litet land och på sjuttonhundratalet var Stockholm en liten stad. 1786 fanns i 

denna lilla stad 30 bokbinderiverkstäder.84 Skråförordningar reglerade branschen för att för-

hindra överetablering. Ett vanligt sätt för en bokbindare att komma över en verkstad och 

skaffa sig en position i branschen var att gifta sig med en änka eller dotter till en bokbindare. 

Bokbinderier var ofta familjeföretag.85 Det nära förhållandet mellan olika bokbindare kan på-

verka hur de dekorerar sina band då de kan påverkas av varandra. Därför har jag här ett kort 

avsnitt om de olika bindarnas familjesituation. 

Johan Gottlieb Ditzinger 

Ditzinger, född 1740 i Stockholm, började lära sig bokbinderiyrket hos sin morbror Jonas 

Sandman. Efter sin gesällvandring blev han gesäll hos Christoffer Schneidler och gjorde sitt 

mästarprov 1773. Han gifte sig sedan med Schneidlers dotter Anna Christina. Dog 1797.86 

Hans Christopher Richter 

Richter föddes 1756 i Åbo. Han var son till en garvare så han fick med sig kunskap om skinn 

hemifrån. Han gick i lära i Åbo men verkade sedan många år i S:t Petersburg innan han 

flyttade till Stockholm. Han fick dispens från att göra mästarprov när han kom till Stockholm 

där han fick en framgångsrik karriär och blev den av de fyra bokbindarna som hade störst 

tillgångar vid sitt frånfälle. Han dog 1829.87 

Fredrik Wilhelm Statlander 

Fredrik Wilhelm var son till Melcher Didrich Statlander som var en framstående bokbindare i 

Stockholm och kanske Christopher Schneidlers främste konkurrent. Han föddes 1756, lärde 

hos sin pappa, blev mästare 1780 och en framgångsrik bokbindare i egen rätt. Han dog 

1832.88 

Johan Carl Caloander 

Caloander föddes 1758 i Stockholm. Han gick i lära hos en bokbindare vid namn N. B. Lange 

och gjorde sitt mästarprov 1779. 1794 konserverade han Christopher Schneidlers änka. 

Konservera betyder i det här sammanhanget att man tar över någons verksamhet genom att 

gifta sig med personens änka eller i förekommande fall dotter. Han blev kunglig hovbok-

bindare åt Gustav IV Adolf 1796. Han dog 1833.89 

                                                           
84 Mirjam M Foot,. Bookbinders' guilds in northern Europe during the seventeenth and eighteenth centuries. 

Bokhistorier : studier tillägnade Per S. Ridderstad, Stockholm, Signum 2007, s. 145. 
85 Marks, 1998, s. 15. 
86 Lindberg, 1980, s. 164 ; Hedberg, 1980, s. 131. 
87 Lindberg, 1980, s. 170 ; Hedberg, 1960, s. 149. 
88 Hedberg, 1960, s. 140. 
89 Arvid Hedberg, Stockholms bokbindare 1460-1880: anteckningar. Bd 2, Tiden från omkring 1700 till 1880, 

Stockholm, 1960 s. 137. 
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Beskrivningar 

För att göra beskrivningarna översiktliga har jag använt en mall så att de olika elementen i 

beskrivningarna kommer i samma ordning. I den första delen av beskrivningen beskrivs 

elementen mycket kortfattat med radbrytningar mellan delarna. I nya stycken beskrivs sedan 

dekorstil och pärmexlibris något mer utförligt. ┘betyder radbrytning och ¶ betyder nytt 

stycke.  

Exempel på hur en beskrivning kan börja: 

Färg bearbetning bandform- bandmaterial (kvalitet), 

Brunt marmorerat hel- skinnband (kalv), 

 

Mall för beskrivning 

Färg bearbetning bandform- bandmaterial (kvalitet), rygg, kapitälband, märkband, snitt, 

försätts.┘ 

höjd x bredd x tjocklek┘ 

Titel, ryggdekor, pärmdekor, pärmens insida.¶ 

Dekorstil.¶ 

Pärmexlibris. 

Band 1: Suecia antiqua 

Ett exemplar av Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna.  

Rött helskinnband, (get), fast rygg med sju bind, gult och blått kapitälband av tråd, förgyllt 

snitt, enfärgat grönt försätts. 

42 cm x 28 cm x 4,5 cm 

Förgylld titel på två gröna titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, för-

gyllda inre denteller.  

Á la grecqueram på främre pärmen, tre kronor i hörnen, på ryggen blommönster, inre 

denteller med rocaillemönster. 

Mitt på främre pärmen finns Gustaf III:s pärmexlibris. Det är ett spegelmonogram med 

kronor, två stora mönstrade motställda G under en kunglig krona och med siffrorna III i 

mitten.90 Exlibriset är omgärdat av ett fyrkantigt fält med kronsemé. På baksidan riksvapnet 

istället för monogrammet på en för övrigt likadant dekorerad sida. 

                                                           
90 Sjögren, 1915, s. 148. 
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Enligt Kungliga bokband är bandet av Fredrik Wilhelm Statlander.91 Johannes Rudbeck tar 

upp bandet i Svenska bokband och attribuerar det då till Christopher Schneidler.92 

Mönstret på ryggen på Suecia antiqua återfinns på band av Schneidler som han gjorde åt 

Gustav III. Det är också detsamma som på Fredmans sånger av Caloander eller Ditzinger 

vilken beskrivs som nästa band. I den beskrivningen och i diskussionsavsnittet kommer 

resonemanget om mönstret att utvecklas.  

 

Detalj på ryggen av Suecia antiqua. De runda blommorna är fem 

millimeter i diameter och stjärnorna två millimeter från spets till 

spets. 

 

 

 

 

 

Band 2: Fredmans sånger 

Fredmans sånger av Carl Michael Bellman är tryckt i Stockholm hos Anders Zetterberg 1791. 

Rött helskinnband, (get), slät lös rygg, blått och gult kapitälband av tråd, märkband, för-

gyllt snitt, marmorerade försätts. 

20,5 cm x 13 cm x 2,5 cm 

                                                           
91 Kungliga bokband: c.1490-1962. Stockholm: Kungliga biblioteket, 1962 nr. 103. 
92 Johannes Rudbeck, Svenska bokband under nyare tiden: bidrag till svensk bokbinderihistoria. 2, 1718-1809, 

Stockholm: Fören. för bokhandtverk, 1913, s. 54. 
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Förgylld titel på grönt titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, förgyllda 

inre denteller. 

Á la grecqueram på främre pärmen. Tre kronor i hörnen. På ryggen blommönster. Mönstret 

är avdelat med tre guldlinjer. 

Det finns ett ägarmärke för Gustaf III på främre pärmen bestående av en pärmstämpel i 

form av ett krönt spegelmonogram, två motställda G under kunglig krona. Den är omgiven av 

tre kronor.93 På bakre pärmen finns ett riksvapen. 

      

Lindberg attribuerar i Mästarband det här bandet till Johan Gottlieb Ditzinger. Öppnar 

man boken hittar man dock denna information.  

 

Kungliga bokband, som den här informationen är hämtad från, är intressant nog också 

sammanställd av Lindberg.94 Den är dock från 1962 och Mästarband är från 1980 så Lindberg 

har nog helt enkelt ändrat åsikt. Orsaken till att Lindberg anser att bandet är av Ditzinger är 

                                                           
93 Sjögren, 1915, s 148. 
94 Kungliga bokband, 1962, nr. 104. 
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utseendet på bården som ramar in framsidan. Han anser det väl dokumenterat att det är en 

stämpel tillhörande Ditzinger.95  

Jag tyckte Caloander lät som en trolig bokbindare eftersom dekoren på ryggen ser precis ut 

som Schneidlerdekor och då Caloander konserverade Schneidlers änka verkade det troligt att 

han hade tillgång till hans stämplar. Det visar sig dock att Ditzinger varit gesäll hos 

Schneidler och gifte sig med hans dotter så han kan också ha kommit i besittning av en del av 

hans stämplar. Dessutom var de ju i princip släkt så de kanske hjälptes åt och delade material. 

Mönstret ser ju dessutom ut att vara detsamma som på Statlanders Suecia antiqua ovan. 

 

Detalj på ryggen av Fredmans sånger. De runda blommorna är fyra 

millimeter i diameter och stjärnorna två millimeter från spets till spets. 

 

 

 

 

 

 

 

Det visar sig dock när man tar fram måttbandet att mönstren inte är identiska.  

 

Detalj på ryggen av ett band av Christopher Schneidler. De runda blommorna är 

tre millimeter i diameter och stjärnorna tre millimeter från spets till spets. 

 

 

 

 

 

 

Detalj på ryggen på ett annat band av Christopher Schneidler. De 

runda blommorna är här fem millimeter i diameter och stjärnorna 

tre millimeter från spets till spets. 

 

 

 

 

                                                           
95 Lindberg, 1980, s. 162. 
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Band 3: Les bâtimens et les desseins de André Palladio 

Boken är tryckt i Italien 1786 men bandet är förmodligen från början av artonhundratalet.  

Rött helskinnband, (get), fast rygg med sex bind, rosa och gröna kapitälband av tråd, märk-

band, förgyllt snitt, marmorerat försätts. 

46,5 cm x 30,5 cm x 8 cm 

Förgylld titel på två gröna titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, för-

gyllda inre denteller. 

På främre pärmen en tunn à la grecqueram och innanför den en mer utsirad spetsbård, 

padeloup. Mitt på främre pärmen finns pärmstämplar för Karl XIII. Ovanför dessa står det 

Rosersbergs bibliothek. Bakre pärmen ser likadan ut med undantag för att mittdekorationen 

där är en vapensköld med tre kronor. På ryggen spetsmönster. 

Pärmstämpel, krönt spegelmonogram, två motställda ornerad c under hertigkrona, omgiven 

av tre kronor, tillsammans med pärmstämpel för Rosersbergs bibliothek. 96 

 

    

Bandet finns beskrivet hos Rudbeck och attribueras av honom till Johan Carl Caloander. 97 

 

 

                                                           
96 Sjögren, 1915, s. 201. 
97 Rudbeck, 1913, s. 74. 
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Band 4: Lexicon latino-svecanum. Latinsk och swensk ord-bok 

Lexicon latino-svecanum är tryckt i Uppsala hos akademiboktryckaren Joh. Edman, 1790. 

Rött helskinnband, (get), fast rygg med fem bind, kaptälband av tråd, cicelerat förgyllt 

snitt, marmorerat försätts.  

26 cm x 21,5 cm x 9 cm 

Förgylld titel, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, förgyllda inre denteller. 

Bården på främre pärmen är i flera olika mönster, kvadrater och linjer i mitten omgivna av 

ett mer ornamentalt mönster. Tre kronor i hörnen. På ryggen blommönster samt två gröna 

titelfält.  

    

Det finns ett ägarmärke för Gustav Adolf på främre pärmen sammanställt av en pärm-

stämpel i form av ett monogram, G och A under en furstlig krona. Den är omgiven av tre 

kronor. 98 Samma på bakre pärmen. Att kronan inte är kunglig tyder på att boken bundits 

innan han blev krönt. Det finns en dedikation i boken från tryckaren till kronprinsen vilket 

skulle kunna innebära att bandet är från samma år som trycket och gjorts för att vara en 

ståndsmässig present. 

       

Bandet finns beskrivet hos Rudbeck och attribueras till Fredrik Wilhelm Statlander. 99 

                                                           
98 Sjögren, 1915, s. 185. 
99 Rudbeck, 1913, s. 64. 
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Band 5: Linköpings bibliotheks handlingar 

Andra delen av Linköpings bibliotheks handlingar trycktes hos D.G. Björn. i Linköping, 

1795.  

Rött helskinnband, (get), slät lös rygg, blått och vitt kapitälband av tråd, märkband, förgyllt 

snitt. marmorerade försätts.  

19 cm x 11 cm x 2 cm 

Förgylld titel, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, förgyllda inre denteller. 

Tunn spetsmönstrad ram på främre och bakre pärmen. På ryggen, fågel, vas, orm, korg 

med blommor samt ett grönt titelfält. Inre denteller med à la grecquemönster. 

       

Ett likadant mönster finns beskrivet hos Rudbeck men där på brunt kalvskinn. Det 

exemplar Rudbeck beskriver ägdes av honom själv och innehåller en märkning som säger 

”Inbund: hos Rickter”.100 Enligt Rudbeck är detta Hans Christopher Richters stämpel. Bild 

finns i Svenska bokband på Rudbecks exemplar.101 Samma märkning finns i boken på KB. 

 

                                                           
100 Rudbeck, 1913, s. 82. 
101 Rudbeck, 1913, fig. 43. 
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Band 6: Predikningar och skrifte-tal. En årgång, af Carl Gustaf Ekmanson 

Brunt marmorerat helskinnband, (kalv), fast slät rygg, blått, vitt och rosa kapitälband, förgyllt 

snitt, marmorerade försätts. 

24 cm x 18,5 cm x 3 cm 

Förgylld titel på ett grönt titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, för-

gyllda inre denteller. 

Dekor i etruskisk stil. Mönstrade inre denteller, à la grecquebård.  

Gustaf IV Adolfs monogram som pärmstämplar blindpressad på främre pärmen. 

Sammanställda ornerade G och A under kunglig krona. Det är inte klart om det är en hel 

pärmexlibrisstämpel eller om kronan är separat. Det är en diskret ganska liten och blind-

pressad stämpel på ett i övrigt rikt dekorerat band. 

 

Om man tittar noga på monogrammet kan man ana lite glitter. Det 

känns underligt att det inte skulle vara förgyllt när resten av bandet är 

så rikligt gulddekorerat. Kanske har någon skrapat bort förgyllningen. 

kanske efter statskuppen där Gustav IV Adolf blev avsatt.   

   

 

 

     

Enligt Kungliga bokband ett band av Hans Christopher Richter. 102 

                                                           
102 Kungliga bokband, 1962, nr. 137. 
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Band 7: Skördarne. Poëme i nio sånger 

Skördarne av Joh. Gab. Oxenstierna är tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1796.  

Grönt helskinnkinnband, (get), slät fast rygg, rosa och grönt kapitälband av tråd, märkband, 

förgyllt snitt, marmorerade försätts. 

19 cm x 11 cm x 2 cm 

Förgylld titel på ett rött titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, för-

gyllda inre denteller. 

En något tillplattad à la grecqueram på främre pärmen omgiven av girlanger. På ryggen 

mönster med fontän, vas och fågel. Mönstrade inre denteller à la grecquebård. 

 

Färgen har blekts betydligt på ryggen på 

det här bandet. På främre och bakre 

pärmen är färgen dock strålande. Boken 

har förmodligen stått i en hylla där om-

givande böcker skyddat sidorna men 

ryggen utsatts för olämpligt ljus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I The whole art of bookbinding beskrivs hur man färgar skinn grönt. Man använder sig av 

ett färgämne som heter verdegrease och görs av koppar. Det såldes i kakor som sedan löstes 

upp i vitvinsvinäger. Man börjar med att skölja skinnet med utspädd pottaska och färgar det 

sedan tre gånger med den gröna vätskan.103  

Bandet finns beskrivet i Mästarband och Svenska bokband och är attribuerat till Hans 

Christopher Richter. 104 

Band 8: Les causes de la révolution de France 

Boken är tryckt i Köpenhamn 1800.  

Rött helskinnband, (get), slät fast rygg, gula och blå kapitälband, märkband, förgyllt snitt, 

marmorerade försätts. 

                                                           
103 Sinclair, Hugh., Middleton, Bernard C. & Wolfe, Richard J. (red.), 1987 s. 32. 
104 Lindberg, 1980, s. 170 ; Rudbeck, 1913, s. 66. 
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20,5 cm x 12,5 cm x 2 cm 

Förgylld titel på ett grönt titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, för-

gyllda inre denteller. 

Tunn ram på främre och bakre pärmen av raka linjer. Tre kronor i hörnen. På ryggen, 

avgränsade fält med medaljonger. Mönstrade inre denteller, förgylld slinga. 

På främre pärmen finns pärmstämplar, ett krönt monogram, G och A sammanställda med 

en kunglig krona över och tre kronor omkring.105  

    

Tittar man noga på hörnen på bården på bakre och främre pärmen ser man att den först är 

blindpressad och att guldet lagts på efteråt. När man har blindpressat har rullen pressats hela 

vägen ut till pärmens kant men vid förgyllningen har man i ett par hörn slutat lite tidigare. 

    

                                                           
105 Sjögren, 1915, s 187. 
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Enligt etikett i övre vänstra hörnet på främre pärmens insida bunden av J.C. Caloander & 

son. Sonen i det här fallet är nog inte en biologisk son utan hans styvson, Christopher 

Schneidlers son, Benjamin Schneidler.106 

 

Band 9: L'homme des champs, ou Les géorgiques françoises 

Boken är tryckt i Strasbourg 1802.  

Rött helskinnband, (get), slät fast rygg, gult och blått kapitälband av tråd, märkband, för-

gyllt snitt. 

33,5 cm x 26,5 cm x 3,5 cm 

Förgylld titel på ett grönt titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor. 

Bård med akantusspiraler på främre pärmen. Tre kronor i hörnen. På ryggen medaljong-

mönster.  

Pärmstämpel för Carl XIII:s bibliotek på Rosersberg på främre pärmen.107  

    

Enligt Kungliga bokband attribuerat till Fredrik Wilhelm Statlander.108 

                                                           
106 Lindberg, 1980, s. 164. 
107 Sjögren, 1915, s. 209. 
108 Kungliga bokband, 1962, nr. 141. 



Lena Floser BBH K02 
 

30 
 

Band 10: Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques de Gustave III 

Det här ett verk i fem delar med material skrivet av Gustaf III. 

Grönt helskinnband, (get), slät lös rygg, rött och vitt kapitälband av tråd, förgyllt snitt, 

marmorerade försätts. 

21,5 cm x 13 cm x 2,5 cm 

Förgylld titel, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, förgyllda inre denteller 

A la grecqueram på främre pärmen. Tre kronor i hörnen. 

Riksvapnet som pärmexlibris på främre och bakre pärmen. På ryggen finns en pärm-

stämpel för Gustav IV Adolf. Det är ett krönt monogram, G och A sammansatta med IV 

mellan sig under en kunglig krona.109  

 110     

Banden finns beskrivna i Mästarband och Kungliga bokband och attribueras till Johan Carl 

Caloander. 111 

Band 11: Kongl. krigs vettenskaps akademiens handlingar år 1807 

Böckerna är tryckta i Stockholm hos Carl Delén, 1808. 

Blått helskinnband, (get), slät fast rygg, kapitälband av tråd, förgyllt snitt, enfärgade gula 

försätts. 

18 cm x 11 cm x 2 cm 

Förgylld titel på rött titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med förgylld dekor, förgyllda 

inre denteller. 

                                                           
109 Sjögren, 1915, s 190. 
110 Bilden hämtad från Flickr på KB:s webbplats, 

https://www.flickr.com/photos/25300312@N08/albums/72157625416176254. 
111 Lindberg, 1980, s. 166 ; Kungliga bokband, 1962, nr. 138. 
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En triglyf- & metopbård ramar in främre och bakre pärmen. Den har stjärnor i hörnen. På 

ryggen dekor med vaser och stjärnor. Mönstrade inre denteller med blomranka och kärve. 

På främre och bakre pärmen finns pärmstämplar, ett krönt spegelmonogram som består av 

två mönstrade motställda C med XIII i mitten under kunglig krona, separata stämplar. 

Eftersom det är en kunglig krona är bandet troligen tidigast 1809 eftersom det var då han blev 

kung.112  

     

Finns beskrivna i Mästarband och Kungliga bokband och attribueras till Fredrik Wilhelm 

Statlander. 113 

Band 12: The family expositor or a paraphrase and version of the New Testament 

Brunt helskinnband i olika nyanser, (kalv), lös rygg med fyra bind, treradigt kapitälband av 

tråd, förgyllt snitt, enfärgade blå försätts. 

29,5 cm x 23 cm x 8 cm 

Förgylld titel på två gröna titelfält, rygg med förgylld dekor, pärmar med blindpressad och 

förgylld dekor, förgyllda inre denteller. 

Blindpressade och förgyllda palmettbårder och en förgylld inre blomranka. Kors på främre 

och bakre pärmen i mörkare färgat skinn. På ryggen blommönster med strålar. 

Fyra falska bind i mörkt brunt. 

Kapitälbandet är treradigt och varje rad är tvåfärgad så det innehåller sammanlagt sex 

färger. 

                                                           
112 Sjögren, 1915, s 207. 
113 Lindberg, 1980, s. 176 ; Kungliga bokband, 1962, nr. 140. 
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Mönstrade inre denteller som matchar den yttersta ramen på främre och bakre pärmen. 

    

Bandet finns beskrivet i Mästarband och Kungliga bokband och attribueras till Hans 

Christopher Richter. 114 

  

                                                           
114 Lindberg, 1980, s. 178 ; Kungliga bokband, 1962, nr. 143. 
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Diskussion 

De band jag har beskrivit kanske inte har skapats utifrån en konstnärlig intention men de är en 

produkt av en konstnärlig kontext. Dekorationerna är influerade av sin samtids konstnärliga 

smak och uppfattades som vackra av sin samtid men också idag. Skönheten härstammar 

kanske inte bara från det konstnärliga utan också från det hantverksmässiga. Det 

hantverksmässiga ser man i detaljerna och trots McKenzies varning att den bibliograf som 

tittar för nära på boken inte kan se det som ligger bortom den har jag tittat på detaljer för att se 

det som ligger bakom dem. 115 

Jag har beskrivit band från fyra olika bokbinderiverkstäder för att se hur de liknar varandra 

och skiljer sig åt. Det finns tydliga likheter mellan flera av de olika banden men det finns 

också saker som skiljer dem åt. Likheter och skillnader kan ha sitt ursprung i att de arbetar i 

samma historiska kontext, personliga kontakter och syfte med och målgrupp för banden. Flera 

av banden är gjorda för kungligheter och det påverkar utförandet.  

Banden jag har beskrivit är lika varandra på många sätt. De är alla helskinnband, har 

kapitälband av tråd, förgyllda snitt runt om, förgylld titel på ryggen och förgylld dekor på 

rygg och pärmar. Utifrån de givna förutsättningarna är likheterna en naturlig konsekvens. På-

kostade band har större överlevnadschans eftersom man har varit mer rädd om dem. De har 

också varit lättare att attribuera då det finns dekorationer att utgå ifrån. Den samling jag har 

valt, Kungliga bibliotekets, är också en plats för kungliga band. Av de tolv band jag har be-

skrivit har åtta någon form av kunglig eller furstlig ägarmärkning. Att banden bundits för en 

kunglig kund har säkert påverkat utseendet. 

Vissa delar av dekoren går igen mellan de olika banden. Jag har tagit upp ett ryggmönster 

som finns på Suecia Antiqua från Statlander eller Schneidler och på Fredmans sånger från 

Caloander eller Ditzinger. Mönstret ser likadant ut så för att avgöra om det är identiska 

stämplar bestämde jag mig för att mäta ett par av de ingående komponenterna. För att ha 

något att jämföra mätte jag även på några andra av Schneidlers böcker. Mitt problem är att jag 

inte vet vilka andra saker som kan påverka utseendet på mönstret än stämpelns ursprungliga 

utseende. Kanske skinnet förändras över tid så att mönstret drar ihop sig eller utvidgas och om 

så är fallet kan det vara beroende av skinnets kvalitet och/eller hur det har förvarats. För att 

kunna uttala mig med säkerhet skulle jag behöva ha flera band från varje bokbindare med 

samma mönster. I det här fallet är det bara Schneidler som jag har tillgång till flera band med 

det här mönstret av. Mönstret på hans band verkar vara konstant. På större böcker är blomman 

                                                           
115 McKenzie, 1969, s. 53. 
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jag har mätt fem millimeter och på de mindre böckerna tre millimeter. Stjärnan är i båda 

fallen tre millimeter. På Suecia Antiqua, som är en stor bok, är blommorna fem millimeter, 

som på Schneidlers andra band, men stjärnorna endast två millimeter. På Fredmans sånger, 

som är en liten bok, är blommorna fyra millimeter och stjärnorna två millimeter. Caloander 

gifte sig med Schneidlers änka och Ditzinger med hans dotter så båda kunde ha ärvt stämplar 

efter honom men de verkar ju inte vara av samma storlek. De här måtten kan inte tala om för 

mig vem som gjort banden. Det kan helt enkelt vara ett väldigt vanligt mönster och stämplar 

som fanns hos alla bokbindare. Alla banden i exemplet är dessutom bundna för Gustav III så 

kanske var det så att han krävde det, så om man ville binda för kungen behövde man 

stämplarna. 

Enligt Lindberg är det bårderna man ska titta på om man vill attribuera band. Den vanligast 

återkommande bården på de band jag har tittat på är á la grecque. Den finns på pärmen på fyra 

av banden och som inre denteller på tre av banden. Ingen av bårderna på utsidan av pärmarna 

är identiska. De skiljer sig faktiskt ganska mycket åt. Banden de sitter på är attribuerade till de 

fyra olika bokbindare jag har med i min undersökning. Då alla fyra har använt bården och 

även Schneidler före dem kan vi nog konstatera att det var en vanligt förekommande de-

koration för perioden. De tre band som har á la grecque-bård som inre denteller är alla attri-

buerade till Richter. Så vitt jag kan avgöra är de identiska. Mönstret är tre millimeter tvärs 

över, den längre linjen längs med mönstret är tre millimeter och den kortare två millimeter. 

Det band som avviker mest från de övriga är band nummer tolv, Doddridges new 

testament. Dels är det ett av två band som är av kalv, de övriga tio är gjorda av get. Det har 

använts fler tekniker på det här bandet än de övriga. Bandet är brunt men i flera olika nyanser, 

det har både blindtryckt och förgyllt mönster. Bokbindaren har arbetat i nivåer så bandet har 

upphöjda partier. Man kan tycka att det här bandet är lite för mycket och kanske lite mindre 

smakfullt än de övriga. Jag har funderat en hel del vem det kan vara avsett för. Det har ingen 

ägarmärkning men det behöver inte betyda att den inte beställts av någon som ville ha just ett 

sådant här utseende. Men det förekom också att bokbindare köpte inlagor och band in och 

sålde direkt. Det handlade då ofta om religiös litteratur, biblar, psalmböcker och kalendrar 

som användes för husbehov. I det här fallet är det fråga om nya testamentet bearbetad för 

familjebruk så det skulle ju kunna passa. Fast den är på engelska och bandet är mycket på-

kostat så den är inte för vem som helst. Jag funderar på om bandet kan vara avsett som en 

provbok för att visa upp de stilar och tekniker man hade att erbjuda på verkstaden. Bandet är 

attribuerat till Richter som har en annan bakgrund än de andra tre. Han är inte uppvuxen i 
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Stockholm och förankrad i den Stockholmska bokbindartraditionen. Han kom från en garveri-

familj så han hade med sig en kunskap om skinn hemifrån. 

Det har varit spännande men inte helt enkelt att arbeta med terminologin, särskilt när det 

gäller dekorationerna. I litteraturen framkommer vid flera tillfällen ett visst bekymmer över 

att det saknas en enhetlig terminologi. Det är ett visst bekymmer för mig att denna litteratur i 

allmänhet har en del år på nacken och kanske jag har missat något. Jag delade upp terminolo-

giavsnittet i fyra delar, band, teknik, material och dekorationer. Vad gäller bandets delar finns 

det en tämligen etablerad terminologi och även vad gäller tekniker kan nog bokbindare och 

bokbandsforskare förstå varandra även om det finns vissa variationer i uttrycken. När man 

kommer till materialet blir det svårare. Det finns många olika namn på speciellt getskinn som 

har att göra med ursprung och kvalitet. Flera av de här namnen har ändrat betydelse med tid 

och gått från att vara en ursprungsbeteckning till att bli en kvalitetsbeteckning. Det är något 

av en djungel men en som förmodligen inte skulle vara omöjlig att orientera sig i. Jag har 

dock inte sett detta som något av avgörande betydelse för min uppsats. 

Det område inom terminologin som gett mig mest huvudbry är dekorationerna. Jag har ut-

gått från de termer som funnits i de tidigare beskrivningarna av banden men har sedan haft 

svårt att belägga dem i övrig litteratur. I vissa fall har jag därför bara en hänvisning till Lind-

berg för en viss term. Det går däremot att hitta motsvarande termer inom konst och arkitektur. 

Då dekorationerna är en huvudsak för mig blev det ganska frustrerande med svårigheterna att 

hitta rätt begrepp. Foot anser att man helt enkelt bör beskriva mönstret så noggrant som 

möjligt, kalla en ros en ros och illustrera med bilder så det blir tydligt. Det ska man naturligt-

vis göra men jag tycker nog att det skulle underlätta att ha tydlig terminologi att hålla sig till, 

speciellt vad gäller mer abstrakta mönster och med tanke på att många mönster är 

återkommande. 

Det är svårt att veta vad man ska utgå från när man ska attribuera bokband. Tryckår och -

plats som finns angivna på titelbladet är till lite hjälp. Inlagor importerades och fraktades och 

lagrades oinbundna så bandet kan ligga långt från inlagan både i tid och rum.  

Man kan identifiera band utifrån stämplar. Det är inte heller någon säker identifikations-

metod då många använde likartade stämplar. Vad man kan titta efter är om det finns någon 

svaghet i stämpeln. Om den inte blivit jämnt utskuren eller av annan orsak har någon skada 

som ger avtryck på bandet kan det vara tydligt kännetecken som man kan härröra till en 

specifik verkstad.116 Det här är också svårt. Hur vet man om skillnaden mellan mönster beror 

                                                           
116 Marks, 1998, s. 53. 
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på ursprungliga stämplar eller har att göra med skinnet, hur det förvarats, om det krympt eller 

expanderat beroende på luftfuktighet eller dylikt. För att kunna dra några slutsatser krävs då 

att man har flera exemplar. 

Sten G. Lindberg anser att ett konstruktivt sätt att bedriva bokbandsforskning är att hitta så 

många band som möjligt med likadan dekor och sortera dem efter tryckår för att skapa tids-

gränser för när viss dekor användes.117 

Foot anser att man behöver titta över längre perioder då stämplar och mönster visserligen 

följer tidstrender men det finns också en tröghet i systemet då man inte slänger stämplar för 

att de har blivit omoderna utan de används så länge de håller vilket ofta är över decennier och 

de säljs och ärvs.118 

Jag har beskrivit tolv band och främst tittat på deras dekorationer. Jag har angett tids-

perioden för de här banden till 1780–1809 men jag kan inte garantera att inte några av banden 

är yngre än så. Jag har till exempel funderat över ett par band av Caloander. Han har bundit in 

Gustav III:s samlade verk åt Gustav IV Adolf. De är tryckta 1803–1805. De är märkta med ett 

kungligt exlibris så de bör ha gjorts under den period då GA var kung, det vill säga 1792–

1809. De här banden bör alltså ha framställts någon gång under åren 1805-1809. Caloander 

har också bundit en bok tryckt 1800 om franska revolutionen åt GA. Denna bok är en av två i 

min undersökning som är märkt av bokbindaren. Den har en etikett som anger Caloander och 

son. När nu Caloander tagit fram en etikett och börjat sätta den på band borde han då inte sätta 

den på alla band? Eftersom det inte finns etiketter på Gustav III-banden kanske bandet till 

revolutionsboken är yngre trots att boken är äldre. 

Jag har angett att banden har bundits av verkstäder tillhörande Hans Christopher Richter, 

Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander. Detta kan 

jag inte heller säga med säkerhet då endast två av banden är märkt av bokbindaren. När jag i 

min b-uppsats skrev om Christopher Schneidler hade jag tillgång till samtida dokumentation i 

form av fakturor som i kombination med bibliografisk litteratur innebar att det var möjligt att 

attribuera band med ganska stor säkerhet. I den här undersökningen har jag inte haft tillgång 

till den sortens samtida dokumentation utan har förlitat mig till den tidigare forskningen på 

området. 

Genom att använda lämpliga termer och mallar kan man hitta strukturer utifrån vilka det är 

möjligt att göra en bandanalys och dra slutsatser. Man kan dra slutsatser om bokbindare, 

teknik, period och ägare. Denna analys kan man sedan använda för att sätta bandet i ett större 

                                                           
117 Lindberg, 1957, s. 74. 
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sammanhang. Dekorationer kan sättas i ett konsthistoriskt sammanhang genom att de jämförs 

med strömningar inom konst och arkitektur. Genom att identifiera metoder kan man placera 

det i en preindustriell tillverkningskontext. Man kan jämföra band över tid och mellan platser 

och upptäcka saker om distribution och transaktioner och placera bandet i en ekonomisk och 

politisk historia. Genom att studera detaljer kan man bidra till att skapa bilden av helheten. 

För att gå vidare med forskning inom området krävs att man tittar på många band. Det är 

tidskrävande att detaljgranska många band men inte en omöjlig uppgift och en framkomlig 

väg. I kombination med forskning kring bokbindarnas levnadsomständigheter och affärs-

möjligheter kan man komma fram till en helhetssyn kring ett hantverks förutsättningar, 

möjligheter och resultat. Man kan dessutom sätta hantverket i en kontext av konsthistoria och 

samtida arkitektur och göra jämförelser med andra hantverksyrken och därigenom skapa för-

utsättningar för en användbar terminologi för dekorationer.  
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