
Bandindex 
         

         

         

Allmänt        

Vissa index-listor är indentiska men inte nödvändigtvis deras villkor. 

För PB-posten gäller generellt att de index som inte används faller motsvarande rubriker i PB-posten  

bort.         

? kan ej stå ensamt utan bara i anslutning till en uppgift för att uttrycka en reservation ang. uppgiften.  

? kombineras alltså i förekommande fall med ett alternativ i en lista.   

         

Termer med indrag i listorna är underkategorier till term ovanför, och ska komma med i sökning  

på övergripande term.      

Upprepningar av index: Ett index kan i vissa fall användas flera gånger för beskrivningen av ett   

band. När flera alt används i ett och samma index placeras ett komma (,) 

 mellan alternativen.      

När en sektion upprepas och följs av en ny sektion (underindex) placeras ett semikolon (;) mellan  

upprepningarna.       

         

         

Villkor är inskrivna med rött i den svenska delen   



 ett val       

 flera val       

SVENSKA       

 

    

    

BAND 
       

0. Bandstorlek       

 0.1. Storlek      

 (hbtj) (textinmanining h x b x tj)    

         

1. Bandtyp       

         

 1.1. Kulturell typ      

 Asiatiskt band      

 Bysantiskt-grekiskt band     

 Etiopiskt band      

 Europeiskt band      

 Grekiskt band (hybrid)     

 Islamskt band      

 ?        

         

 1.2. Band: form       

 helband       

 halvband       

 halvband med kant      

 halvband med ram      



 ryggband         

 ?        

         

  1.2a. Bandrygg: form    

  rygg med bind      

   äkta bind     

   falska bind     

   äkta och falska bind    

  slät rygg      

  ?       

         

         

  1.2b. Pärmkant: form     

  utskjuten formering     

  klaff/ar      

         

 1.3. Band: teknik       

         

  1.3a. Strukturell typ     

  byggt band      

  inhängt band →  (klistrad löspärm)  

  omslag   (bindträdd löspärm) 

      (tränsad löspärm)      

  ?       

         

  1.3b. Särskilda typer     

  multipla bokblock     

  rygglöst band      

         

  1.3c. Teknik: rygg     

  fast rygg      

  lösrygg      

  ?       

         

  1.3d. Teknik: häftning    

  häftad på bind      

  häftad utan bind     

  limbunden      

  sidhäftad      

  primärt tränsad    komma (,) vid flerval 

  ?       

         

 1.4 Bandöverdrag      

         

  1.4a. Överdrag: förekomst    

  oklädd inlaga      

  oklädda pärmar     

  överdrag/pärmar saknas    

         

  1.4b. Överdrag: placering   

Upprepningsbar sektion för varje 

alt i 

  Rygg och pärmar → 1.4c.  1.4b.  

  Rygg   → 1.4c.   



  Pärmar  → 1.4c.   

         

  1.4c. Överdrag: typ     

         

   1.4c.1. Överdrag: särskilda typer  

   återanvänt överdrag    

   sekundärt överdrag    

         

   1.4c.2. Överdrag: färg    

         

    se separat lista    

         

        

   1.4c.3. Överdrag: material   

   papper  →  (handskriftsmakulatur)      

        tryck/skrivpapper  (tryckmakulatur) 

        gråpapper     

        grovt papper     

   pergament →  (handskriftsmakulatur) 

       (tryckmakulatur) 

   skinn  →  vitgarvat 

        fiskskinn   vrängt  

        fårskinn     

        getskinn     

        get- eller fårskinn    

        hjortskinn     

        kalvskinn     

        svinskinn     

   textil      

        bomull/linne     

        klot      

        sammet     

        siden     

        ull      

   sköldpadda     

   ?      

         

         

    1.4c.3a. Bearbetning: teknik Upprepningsbar sektion 1.4c.3a.  

    ofärgad/t    

    färgad/t →    

    klistermålad/t    

    sprängd/t    

    präglad/t    

    målad/t     

    handkolorerad/t    

    metalliserad/t    

    marmorerad/t    

    brokad     

    tryckt     

    färgtryckt    

    mönstervävd    



    ?    Om flerval: komma (,)  

         

    1.4c.3a.1. Bearbetning: färg  

         

    se separat lista  Om flerval: komma (…,…) 

         

        Infoga fler: 1.4c.3a.  

        Om infoga fler: semikolon (;) 

 1.5.  Pärmmaterial      

  papper      

  papp       

  skinn       

  trä       

  träspån     Om flerval: komma (,) 

         

         

 1.6. Bandtitel       Upprepningsbar sektion: 1.6 

         

  1.6a. Bandtitel: teknik     

  handskriven       

  blindtryckt       

  guldtryckt        

  silvertryckt      

  bläcktryckt      

  tryckt        

  ?       

         

  1.6b. Bandtitel: underlag   Upprepningsbar sektion: 1.6b-1.6d 

         

   1.6b.1.  Underlag: direkt   

   direkt       

         

   1.6b.2. Underlag: etikett   

   pappersetikett     

   pergamentetikett    

   skinnetikett     

   textiletikett     

   ?      

         

  1.6c. Bandtitel: transkribering    

  : (transkribering; textinmatning)    

         

        Infoga fler: 1.6 alt 1.6b-1.6c 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

2. Förslutning       Upprepningsbar sektion: 2 

         

 2.1. Förslutning: typ      

 knytband       

 spänne/n       

 knopp/ar och hank/ar     

 klaff och slits     komma (,) 

         

  2.1a. Förslutning: skick     



  bevarad/e      

  saknas delvis      

  saknas     Infoga fler: 2  

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

         

3. Beslag        Upprepningsbar sektion: 3 

         

 3.1. Beslag: typ       

 hörnbeslag       

 pärmbeslag       

 glidskena/or      

 kantskena/or      

 kantsko/r       

 kantstift       

 titelbeslag       

 kedja       

 ?       Om 3.1a: komma (,) 

         

  3.1a. Beslag: status      

  bevarad/t/de      

  saknas delvis      

  saknas     Infoga fler: 3 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

         

4. Bokmärke       Upprepningsbar sektion: 4 

         

 4.1. Bokmärke: typ      

 bladmärke/n      

 vidhängande bokmärke/n     

 lös/t/a bokmärke/n     Om 4.1a: komma (,) 

         

  4.1a. Bokmärke: skick     

  bevarad/t/e      

  saknas delvis      

  saknas      

         

5. Kapitälband        

         

 5.1. Kapitälband: förekomst     

 inga kapitälband      

 kapitälband       

         

 5.2. Kapitälband: typ     

  handstickade       

  påklistrade      

  ?      Om 5.2a: komma (,) 

         

6. Bokblockets kanter      Upprepningsbar sektion: 6 

 6.1. Råkant       

 oskuren       

 putsad       

 ?        



         

  6.1a. Råkant: plats      

  runt om      

  i övre kant      

  i främre kant      

  i nedre kant      

  i övre o. främre kant     

  i övre o. nedre kant     

  i främre o. nedre kant    Infoga fler: 6.1 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

 6.2. Snitt      Upprepningsbar sektion 6.2. 

         

  6.2a. Snitt: färg     

   se separat lista    Om flerval: komma (,) 

         

  6.2b. Snittbearbetning: teknik   Upprepningsbar sektion 

  ofärgat      

  färgat       

  sprängt      

  klistermålat      

  schablonerat      

  marmorerat      

  förgyllt      

  försilvrat      

  blindtryckt      

  guldtryckt      

  ciselerat      

  målat       

  tecknat      

  polerat      

  ?      Om flerval: komma (,) 

        Infoga fler: 6.2 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

  6.2c. Snitt: placering     

  snitt       

  övre snitt      

  främre snitt      

  nedre snitt      

  övre o. främre snitt     

  övre o. nedre snitt     

  främre o. nedre snitt    Infoga fler: 6 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

7. Försättsblad      Upprepningsbar sektion: 7 

         

 7.1. Försättsblad: strukturell typ    

 inga försättsblad      

 inga pärmförsättsblad     

 ojämnt antal försättsblad vid vänster och höger pärmar Om 7.2-4: komma (,) 

         

 7.2. Försättsblad: färg     

  se separat lista     



         

 7.3. Försättsblad: material     

 papper  →   (handskriftsmakulatur) 

      tryck/skrivpapper →   (tryckmakulatur) 

      gråpapper →     

      grovt papper →     

 pergament →  (handskriftsmakulatur)  

     (tryckmakulatur)   

 skinn →  vitgarvat    

      fiskskinn  vrängt   (…,…) 

      fårskinn       

      getskinn       

      get- eller fårskinn     

      hjortskinn      

      kalvskinn      

      svinskinn      

 

texti

l        

      bomull/linne      

      klot       

      sammet       

      siden       

      ull       

 ?       Om 7.3a: semikolon (;) 

         

  7.3a. Bearbetning: teknik   Upprepningsbar sektion 7.3a 

  ofärgad/t      

  färgad/t      

  klistermålad/t      

  sprängd/t      

  präglad/t      

  målad/t      

  handkolorerad/t      

  metalliserad/t      

  marmorerad/t      

  brokad      

  tryckt       

  färgtryckt      

  mönstervävd      

  ?      Om flerval: komma (,) 

         

  7.3b. Bearbetning: färg    

   se separat lista    Om flerval: komma (,) 

        Infoga fler: 7.3a 

        Infoga fler: 7.2 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

8. Bandsupplement     Upprepningsbar sektion: 8 

         

 8.1. Bandsupplement: typ     

 skyddsfodral      

 skyddsomslag      



 sekundärt överdrag      

      ryggöverdrag      

 medbundet tidigare omslag    Komma (,) 

         

  8.1a. Supplement: bearbetning   

  dekorerat      

  tryckt       

  ?      Semikolon (;) 

         

  8.1b. Supplement: datering   2 listor 

         

   8.1b.1. Datering: bandrelaterad  

   samtida med bandet    

   senare än bandet    

         

   8.1b.2. Datering: år    

   år: [yyyy]  [yyyy]  Infoga fler: 8 

        Om infoga fler: semikolon (;) 

         

         

BANDDEKOR      

         

9. Banddekor       

         

 9.1. Dekorteknik och material   Upprepningsbar sektion 

 färgad       

 sprängd       

 präglad       

 skulpterad       

 papier-maché      

 emaljerad       

 broderad       

 metallarbete      

 påläggning        

 inläggning        

 tryckt       

 färgtryckt       

 utskärning       

 lädersnitt       

 målad       

 snäckguldsmålad      

 handkolorerad      

 tecknad      9.1a. Stämpel: typ 

 blindtryckt      platta 

 blind- och guldtryckt     rulle 

 guldtryckt      handstämpel 

 guld- och silvertryckt    linjestämpel 

 silvertryckt      ? 

 fernissad       

         

  9.1b. Dekorteknik och material: färg   



  se separat lista    komma (,) 

        Infoga fler  

        Om infoga fler semikolon (;) 

 9.2 Form       

         

  9.2a. Form: placering   Upprepningsbar sektion 

  Rygg   → index 9.2a.1a-b.  

  Pärmar  →     

         

   9.2a.1a. Övergripande form   

   minimal dekor     

   normal dekor     

   omfattande dekor    

   heltäckande dekor   semikolon (;) 

         

   9.2a.1b. Detaljerad form   

  kantlinje     

   multipla kantlinjer    

   ornamenterad kant    

   multipla kantornament    

   linjeramverk     

   multipla linjeramverk    

   ornamenterat ramverk    

   multipla ornamenterade ramverk   

   linjekantade fält     

   ornamentkantade fält    

   linje- och ornamentkantade fält   

   mittfält      

   multipla fält      

   mittstycke     

   hörnstycken     

   hörn- och mittstycke    

   bandverk     

   knutverk     

   spetsverk     

   kvadrat      

   rutmönster     

   rektangel     

   cirkel      

   oval      

   spetsoval     

   romb      

   rombmönster     

   semé      

   figurativ     komma (,) 

   fri     Infoga fler 

         

        Upprepningsbar sektion 

 9.3. Ornament och motiv     

         

  9.3a. Ornament och motiv: placering  9.3a.1. Ornament och motiv 



  Rygg och pärmar:   → se separat lista 

  Snitt:  → 

(dold 

framsnittsmålning) → 
        Infoga fler 

         

         

 9.4. Dekorstil      

         

  9.4a. Stilperiod     

  Romansk →      

  Gotik  →      

  Renässans →      

  Barock →  (stilimitation)  

  Rokoko →      

  Nyantik →      

  Empir  →      

  Romantik →      

  Nystil  →     semikolon (;) 

  Jugend →      

  ?       

         

  9.4b. Bandstil     

 Abstrakt      

  Allegorisk      

  Allmoge      

  Arabesk      

  Arkitektonisk      

  Cosway      

  Dentelle      

  Du Seuil      

  Fanfar      

  Filigran      

  Flätverk       

  Fri stil      

  Gustaviansk      

  Gyllenläder      

  Heraldisk      

  Husgavel      

  Hörn och mitt      

  Illustrerande      

  Katedral      

  Lambrekäng       

  Nybarock      

  Nygotik      

  Nyrenässans      

  Nyrokoko      

  Mosaik      

  Pointillé      

  Ram       

  Reformation      

  Romantisk blombård     

  Solfjäder      



  Spegel      

  Sprängd spegel    Om flerval: komma (,) 

  Vaggmed      

  ?       

         

URSPRUNG    
 

 

 
      

 
 

10. Utgivning       

         

 10.1. Förlagsband      

Förlagsband    semikolon (;) om 10.1a.  

 ?        

  10.1a. Pris       

 pris: transkribering  textinmatning   

             

         

11. Bokbindare       

         

 11.1. Bokbindare      

(Bokbindare) textinmatning och index   Semikolon (;) om 11.1a. 

       "Bokbindare" ska inte stå i PB-posten utan 

  11.1a. Bokbindare: signatur  finns som rubrik. "sign.:" ska stå i PB- 

 sign.: transkribering textinmatning och index posten om "sign.:" skrivs in. 

  ?       

              

         

12. Geografiskt ursprung     

         

 12.1 Geografiskt ursprung     

(Land) textinmating och index    

 (Region) textinmatning och index    

 (Ort/plats) textinmating och index  Om flerval: komma (,) 

 ?        

         

13. Datering       

         

 13.1. Datering: tryck/manuskriptrelaterad 2 listor  

samtida band    komma (,)  om "år:"  

 samtida och senare band     

 senare band      

         

 13.2. Datering: år      

år:  [yyyy]  [yyyy]   Årtal ska kunna klamras [ ] 

 ?        

         

14. Skick        

         

 14.1. Skick       

skadad       

 restaurerad      komma (,) vid flerval 

 ombunden       Om 14.1a-b semikolon (;) 



 ?        

         

  14.1a. Bookbindare    komma (,) om 14.1b. 

 (Bokbindare) textinmatning och index    

         

         

  14.1b. Datering     

 år:  [yyyy]  [yyyy]  Årtal ska kunna klammras [ ]. 

  ?       

         

15. Anmärkning       

         

 15.1. Anmärkning    Denna info finns endast i PB-posten,  

textinmatning/fritext    ej sökbar. 

         

         

LITTERATUR      

         

Litteratur      Fritext, rubrik och fält ska finnas längst ner  

       i den totala PB-posten. 

         

 

 


