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Förord 
 
Ett flertal personer har arbetat med utvecklingen av ProBok-databasen och därmed 
också bidragit till arbetet med ProBok-terminologi. Eva Nyström, Uppsala 
Universitetsbibliotek, har diskuterat och formulerat flera definitioner i terminologin. 
Maria Berggren och Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek, liksom Björn 
Dal vid Lunds universitetsbibliotek har kontinuerligt diskuterat utformning och 
innehåll i ProBok. Med Nicholas Pickwoad och Thanasis Velios vid Ligatus Research 
Center, London har jag också haft många givande samtal om bokbandstekniker och 
klassificering av termer. Tack till er alla. 
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I. Inledning 

Den här terminologin redogör för hur bokband beskrivs i databasen ProBok. I 
ProBok dokumenteras provenienser och bokband från handpress- och tidig 
maskinpressperiod och den innehåller också ett rikt bildmaterial. 

För att den ska fungera som en handledning för den som arbetar med ProBok är 
den till viss del ordnad efter den modell som ligger till grund för 
bandbeskrivningarna i ProBok, det gäller särskilt den del som beskriver bandets 
särdrag. Andra termer används genomgående i ProBok och har därför ordnats mer 
ändamålsenligt under gemensamma rubriker, till dem hör bland annat material, 
bearbetning och dekorering. Terminologin täcker inte alla egenskaper och särdrag 
hos ett bokband utan innehåller de termer som är relevanta för eller sökbara i 
ProBok. I en del fall har kompletterande termer också definierats för att användaren 
bättre ska förstå relationen mellan termerna. Termer som används i ProBok är 
markerade med stjärna (*).  

I stort sett alla termer i ProBok finns också ordnade i en SKOS, BokbandsSpråk 
[länk] som publiceras parallellt med denna ProBok-handledning. I BokbandsSpråk kan 
man alltså se under vilka huvudkoncept termer i ProBok är inordnande och hur de 
förhåller sig hierarkiskt till varandra. BokbandsSpråk kommer att mappas mot en 
internationell bokbandstesaurus, Language of Bindings, som förbereds för publikation. 
 
 
Terminologins innehåll och disposition 

Kapitel 2 i terminologin innehåller termer som beskriver positioner och platser på 
bandet eller anger bandets dimensioner. Exempel på sådana termer är insida och 
utsida, övre och nedre. De förekommer på flera ställen i dokumentationen. 

Kapitel 3 innehåller termer som beskriver bokbandets teknik, form och särdrag. 
Innehållet följer i stort den ordning som finns i ProBok från utsida till insida. Här 
finns rubriker över bandformer, häftning, överdrag, bandtitel, förslutningar och 
beslag, kapitälband, bokblockets kanter, försättsblad och bandsupplement. 

I kapitel 4 beskrivs alla de material som används inom bokbandstillverkningen 
och som dokumenteras i ProBok. Det rör sig om överdrags- och dekormaterial eller 
material som är en del av bokbandets struktur, t.ex. pärmar och häftmaterial. Många 
av dem används genomgående i ProBok.  
 Kapitel 5 har rubriken ”Bearbetning och dekorering”. Här beskrivs olika 
processer som ett material eller själva bandet genomgått i syfte att förädla och/eller 
dekorera materialen eller bandet. En del av dessa tekniker har utvecklats och 
användes mer specifikt inom bokbandstillverkningen, till dessa hör bland annat 
marmorering, blind- och guldtryck. Andra tekniker, till exempel olika trycktekniker, 
var allmänt i bruk inom bokproduktionen.  

I kapitel 6 behandlas bokbandens dekor med avseende på form och bandstil. I 
Probok används fyra övergripande termer för att beskriva dekorens omfång. Dessa 
är definierade. Kapitlet innehåller också ett antal formelement som kan användas för 
en mer detaljerad beskrivning av bokbandsdekorens form liksom flera bandstilar som 
är vedertagna inom bokbandsforskningen. De här termerna är inte definierade på 
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grund av arbetets stora omfattning. De ornamenttermer som används i ProBok är 
inte heller förtecknade under denna rubrik för närvarande. 

Kapitel 7 förtecknar de färgbenämningar som används i ProBok, därpå följer två 
korta kapitel som innehåller termer för beskrivning av bokbandets skick och dess 
datering. De två avslutande kapitlen omnämner ett antal stämplar och den aktör som 
framställt bokbandet, bokbindaren själv. 
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II. Plats, relation och storlek 

Termerna för plats avser relativa positioner eller ställen och delar av bandet som 
används för beskrivningen av bandet och dess särdrag. Flera av termerna är abstrakta 
och blir beskrivande när de används tillsammans med en komponent av bandet eller 
hela boken. Rygg utgör dels ett särdrag på bandet men används också för att ange 
lokalisering. Storlek, det vill säga bandets mått, fastställs genom mätning och anges i 
ProBok i millimeter. 
 
*alla kanter 
 Avser alla de längsgående yttersta sidorna av bandet, dess pärmar eller bokblock. 
 ProBok eng. all edges 
 
*direkt 

Omedelbar, utan omväg. Beskriver relationen mellan två komponenter, där den 
beskrivna komponenten befinner sig i omedelbar anslutning till den andra 
komponenten. 

I ProBok används termen för att uttrycka bandtitelns direkta applicering på 
ryggen, d.v.s. utan mellanliggande underlag i form av en etikett. 
ProBok eng. direct 

 
*främre 

Den kant av bandet och bokblocket där bladen i boken öppnas och läses i 
motsatts till den kant som sammanhåller bladen i bokblocket och som kallas rygg. 
ProBok eng. fore-edge  LoB fore-edge 

 
*höger 

Beskriver den högra sidan av en komponent i en given kontext.  
I en bokbeskrivning är den högra sidan den sida av boken som ligger till höger 

om bokryggen när boken är öppen som om den skulle läsas, d.v.s. i textriktningen. 
Det som ofta kallas bakre pärmen av en bok med västerländsk textriktning, är 
alltså den högra pärmen på boken. 
ProBok eng. right  LoB right 

 
*insida 

Beskriver placeringen av en komponent i relation till en annan komponent där 
den beskrivna komponenten vetter mot det inre av föremålet, d.v.s. mot 
bokblockets mitt. 

Termen används för att beskriva en komponent som vetter in mot bokblocket 
i relation till bandets pärmar. 
ProBok eng. inside  LoB internal 
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*nedre 
Den del av bokens kant (pärm, rygg, snitt och bokblock) som är belägen längst 
ned, på och i boken, i relation till textriktningen och när boken är placerad 
vertikalt på en hylla; nedre kant, nedre snitt etc. 

Enligt tradition kallas denna del av boken också svans. 
ProBok eng. tail  LoB tail 

 
*rygg (plats) 

Den del av boken som genom häftning eller annan metod sammanhåller 
inlagans/bokblockets ark och vars motstående sida utgörs av bandets främre kant. 
Termen omfattar både en oklädd och överdragen rygg. 

’Rygg’ utgör även ett särdrag på bandet. 
ProBok eng. spine (place)  LoB spine (place) 

 
*utsida 

Beskriver placeringen av en komponent i relation till en annan komponent där 
den beskrivna komponenten vetter ut från föremålet d.v.s. från bokblockets mitt.  

Termen används för att beskriva en komponent som vetter ut från bokblocket 
i relation till bandets pärmar. 
ProBok eng. outside  LoB external 

 
*vänster 

Beskriver den vänstra sidan av en komponent i en given kontext. 
I en bokbeskrivning är den vänstra sidan den sida av boken som ligger till 

vänster om bokryggen när boken är öppen som om den skulle läsas, d.v.s. i 
textriktningen. Det som ofta kallas främre eller frampärm av en bok med 
västerländsk textriktning, är alltså den vänstra pärmen på boken. 
ProBok eng. left   LoB left 

 
*övre 

Den del av bokens kant (pärm, rygg, snitt och bokblock) som är belägen högst 
upp, på och i boken, i relation till textriktningen och när boken är placerad 
vertikalt på en hylla; övre kant, övre snitt etc. 
 Enligt tradition kallas denna del av boken också huvud. 
ProBok eng. head   LoB head 

 
 
Storlek 

*storlek 
Bandets mått, fastställt genom mätning i millimeter. Storleken på ett band anges 
med höjd x bredd x tjocklek i millimeter. 
Probok eng. size 
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*höjd 
Bandets utsträckning uppåt, d.v.s. i en riktning som är vinkelrätt mot 
underlaget. 

Bokens höjd mäts från nedre till övre kant längs med ryggen. 
ProBok eng. hight 

 
*bredd 

Utsträckning på tvären mot den naturliga huvudriktningen, vanligen i 
vågrätt läge. 

Bokens bredd mäts från ryggen yttre kant tvärs över pärmen till dess 
främre kant. 
ProBok eng. width 
 

*tjocklek 
Utsträckning i en dimension som är vinkelrät mot längd (eller höjd) och 
bredd. 

Bokens tjocklek mäts transversalt, tvärs genom pärmarnas/omslagens 
utsida och bokblock. 
ProBok eng. thickness 
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II. Bokband 

1. Bandform 

Med bandform avses i ProBok bandets form i övergripande mening. Den bestäms 
dels av bandets kulturella ursprung dels av överdragsmaterialets utsträckning över 
rygg och pärmar, bandryggens form samt eventuella förlängningar av överdraget i 
utskjutna formeringar eller klaffar. 
 
band 
 Sammanfogad inlaga med överdrag. 
 ProBok eng. bindings  LoB bindings 
 
 
Kulturella bandtyper 

Band vars inbindningsteknik, material och form kan tillskrivas bandens kulturella och 
geografiska ursprung. 
Probok eng. cultural type 

 
*Asiatiska band 

Band och därmed förenade inbindningstekniker och material som traditionellt 
används i Kina, Japan och Korea. 

De asiatiska bandens form är en anpassning till de materiella förhållanden 
som gavs genom blocktrycket och dess formgivning av texten. Eftersom färg 
trängde igenom vid skrift och tryck, skrev och tryckte man enbart på ena sidan 
av det mjuka och tunna papperet. Ur dessa materiella förutsättningar 
utvecklades de typiska asiatiska bandformerna fjärilsband, dragspelsband och 
concertinaband vilka sammanfogades med klister. 

Från 1300-talet började man också häfta böcker. Asiatiska bandformer är 
sidhäftade, det vill säga bokblock och överdrag häftas från utsidan i ryggkanten 
transversalt genom hela volymen. Omslagen är som regel mjuka eller styva och 
som överdragsmaterial användes papper och textilier, särkilt siden. Chinnery, 
Colin, “Bookbinding: Some characteristics of the Dunhuang booklets.” 
Diagrams by Li Yi and Colin Chinnery. IDp_Education, 07/02/2007. The 
International Dunhuang project.  
http://idp.bl.uk/education/bookbinding/bookbinding.a4d [hämtad 2012-02-
23] 
ProBok eng. Asian bindings 

 
*Bysantinsk-grekiska band 

Bokband som tidsmässigt och geografiskt förknippas med det bysantinska 
kulturområdet i vid bemärkelse och som uppvisar ett antal strukturella 
egenheter som skiljer det från den västeuropeiska och islamska 
bokbindningstraditionen vid samma tid. 

Bland dessa drag kan nämnas följande: häftning med kedjestygn från två 
håll, d.v.s. man häftar hälften av läggen vid ena pärmen och hälften vid den 
andra för att sedan kombinera ihop dem; ryggfodring av tyg som löper fram på 
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utsidan av pärmen; slät rygg (eftersom man inte häftar över bind); träpärmar, 
vanligen med en skåra i kanterna; ingen formering (d.v.s. pärmkanten löper 
jäms med inlagan); kapitälband som fortsätter en bit in på pärmen och som 
dessutom gör att ryggen skjuter ut utanför pärmhöjden upptill och nertill; 
spännen av typen ’knopp och hank’, vanligen med slitsflätade remmar som 
utgår från högerpärmen och möts i en ring som sedan träs över det stift eller 
den knopp som sitter på vänsterpärmens kant. Bysantinska band är oftast 
klädda med skinn men textilband förekommer. Skinnbanden brukar vara 
blindtryckta. Ibland förekommer metallbeslag. (Szirmai, J. A., The archaeology of 
medieval bookbinding. Ashgate, Aldershot, 1999, s. 62-83) 
ProBok eng. Byzantine-Greek bindings  LoB Byzantine-Greek bindings 

 
*Etiopiska band 

Band och därmed förenade inbindningstekniker och material som kan härledas 
till den etiopiska kultursfären. Etiopiska band är häftade med kedjestygn och 
häfttråden är förankrad i träpärmens kant. Rygg och pärm kan var både oklädd 
och klädd. 

Etiopiska band har en enkel bandstruktur som i många avseenden jämställs 
med de tidigaste återfunna koptiska banden i kodexform. Den kristna etiopiska 
kulturen var under många århundraden isolerad från den övriga kristna 
världen. En teori är att den ursprungligen koptiska inbindningtekniken 
bevarats inom den etiopiska kultursfären under flera århundraden. (Szirmai, J. 
A., The archaeology of medieval bookbinding. Ashgate, Aldershot, 1999, s. 45-50). 
ProBok eng. Ethiopian bindings 

 
*Europeiska band  

Band och därmed förenade inbindningstekniker och material som traditionellt 
använts inom den europeiska kultursfären. 

Det europeiska bandet är intimt förknippat med utvecklingen av 
kodexboken inom klosterväsen och undervisning under medeltiden. Från 
1400-talets mitt anpassades de europeiska inbindningsteknikerna till den 
tryckta pappersbokens form och ekonomi. Kännetecknande för europeiska 
band är själva kodexformen, häftning på bind, pärmar och/eller överdrag som 
sammanhåller bokblock och överdrag. En mängd bandtyper och varianter av 
dessa har varit i bruk, grundläggande strukturella former är omslag, inhängda 
band och byggda band. 
ProBok eng. European binding 

 
*Grekiska band (hybrid) 

Bokband som i struktur och/eller dekor uppvisar en mix av olika 
bandtraditioner varav den grekisk-bysantinska är en och den andra kan vara 
antingen den västeuropeiska eller den islamska. 

Dessa band är huvudsakligen efterbysantinska och kan ha tillverkats 
antingen inom det grekiskinfluerade kulturområdet (Balkan, Östra 
Medelhavsområdet) eller i övriga Europa, främst Italien och Frankrike. 
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Här kom den grekiska bandstilen på modet med humanismen under senare 
delen av 1400-talet och något sekel framöver. (Szirmai, J. A., The archaeology of 
medieval bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 84-87). 
ProBok eng. Hybrid Greek-style binding  LoB Hybrid Greek-style binding 

 
*Islamska band 

Bokband som från högmedeltiden och framåt kännetecknas av häftning utan 
bind (kedjestygnsstruktur); en löspärm som klistras mot bokblockets rygg och 
vars högerpärm är förlängd så att den viks runt framkanten och avslutas i form 
av en kuvertklaff. Pärmmaterialet är papp och överdraget vanligen skinn som 
gärna dekorerats med riklig förgyllning i geometriska och abstrakta mönster i 
en hörn- och mitt-layout. Samma dekor går ofta igen på insidan av pärmen. 
(Bosch, G., Carswell, J. & Petherbridge, G., Islamic bindings & bookmaking, 
Chicago 1981). 
ProBok eng. Islamic binding 

 
 
Överdragets form 

*halvband  
Band med överdragsmaterial på rygg och pärmhörn eller kanter och ett annat på 
pärmarna. 
ProBok eng. half binding  LoB half covers 

 
*helband  

Band med ett och samma överdragsmaterial på rygg och pärmar. 
Helband betecknas som regel bara efter överdragsmaterialet; skinnband, 

klotband, pappersband. 
Probok eng. full bindings 
 

*ramband 
Band vars överdragsmaterial på rygg och pärmkanter tillsammans bildar en ram på 
bandpärmen. 
Probok eng. frame bindings  LoB frame covers 

 
*ryggband 

Band med ett överdragsmaterial på ryggen och ett annat överdragsmaterial på 
eventuella pärmar, alternativt ett överdragsmaterial på ryggen i kombination med 
oklädd pärm; skinnryggband, klotryggband. 
 Band klädda enbart med ett överdragsmaterial på bandets rygg t ex en 
ryggremsa av papper, kallas också ryggband. 
ProBok eng. quarter bindings  LoB quarter covers 
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Ryggform 

Med ryggform avses den form bandryggen har beroende på om binden avtecknar sig 
och är markerade på bandryggen eller om bandryggen är helt slät och utan synliga 
bind. 
 
*bind 

De tvärgående synliga upphöjningar som avtecknar sig i överdraget på en 
bandrygg och som åstadkoms antingen genom häftning (äkta bind) eller som 
falska bind. 
ProBok eng. bands  LoB raised bands 

 
*falska bind 

Material, vanligen en remsa av papp eller skinn, som anbringats på bandryggen 
för att åstadkomma formen av ett bind. 

Falska bind är inte förenade med bokblock eller pärmar. De pålagda 
bindens former varierar, under de första decennierna av 1800-talet blev breda 
falska bind på modet i bandformgivningen. 
ProBok eng. false bands   LoB false bands 

 
*äkta bind 

Häftbind som ligger utanpå bokblockets rygg och som bildar tvärgående 
upphöjningar på bandryggen efter att boken klätts med ett överdragsmaterial. 
ProBok eng. genuine bands   LoB genuine bands (property-quality) 
 

fästbind 
De ytterst placerade binden i vardera änden av ryggen. I fästbinden häftas läggen i 
bokblocket ihop med varandra, som regel med kedjestygn och utan häftband eller 
snören. Fästbinden avtecknar sig ibland som svaga upphöjningar i 
överdragsmaterialet på bandryggen men beskrivs inte som bind i en 
bandbeskrivning. 
LoB kettlebands 

 
*rygg 

Den del av bandet som genom häftning eller annan metod sammanhåller 
inlagans/bokblockets ark och som är motstående den kant av boken i vilken 
boken öppnas. 
ProBok eng. spine  LoB spine (feature) 
 

*slät rygg 
En bandrygg utan synliga upphöjda bind. 

En slät bandrygg har nedsågade häftbind eller en lösrygg som döljer de 
utanpåliggande binden på bokblockets rygg. Sidhäftning resulterar också i en slät 
rygg. 
ProBok eng. smooth spine 
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Pärmkanter 

formeringar 
Den del av pärmen som bildar en kant utanför själva bokblocket. 
LoB squares 
 
*utskjutna formeringar 

Formeringar som framställs genom att förlänga, falsa och slå in 
överdragsmaterialet, d.v.s. inslaget, en bit utanför bokblocket och/eller 
pärmkanten så att det bildar en skyddande vikt förlängd kant över själva 
bokblockets kant eller snitt. 
ProBok cover extensions  LoB cover extensions 

 
*klaffar 

En förlängning av bandets pärmöverdrag som viks om och över bandets kant och 
motstående pärmsida. 

Klaffar kan ha olika form, vanligast är kuvertformade klaffar i bandets 
framkant, de förekommer med och utan knytband eller andra förslutningar. 
Klaffens syfte är att skydda bandet. 
ProBok eng. edge flaps  LoB edge flaps (feature) 

 
 
2. Bandteknik 

Under rubriken bandteknik beskrivs bandets grundläggande struktur, det vill säga hur 
inlaga och överdrag har sammanfogats till ett band. Det finns tre strukturella 
grundtyper, byggda band, inhängda band och omslag. Det som skiljer typerna från 
varandra är de metoder som använts för att sammanfoga överdrag och inlaga till ett 
band och när i inbindningsprocessen det sker: man talar om ansättning, inhängning 
och omslagning. Till varje strukturell typ hör också ett specifikt överdrag, det byggda 
bandets pärmöverdrag, löspärm och omslag. 
 Här beskrivs också hur textblocket sammanfogats genom häftning eller limning 
och hur ryggöverdraget är fäst vid ryggen; som fast rygg eller med en lösrygg. 
 
 
Bandstruktur 

*byggda band 
Inbindning framställd genom ansättning av pärmmaterial vid inlaga. Ansättningen 
av pärmen görs på ansättningsfals och/eller genom binden som fästs i pärmen. 
Överdragsmaterialet dras över bokblock och pärmar i ett. 
ProBok eng. inboard bindings  LoB inboard bindings 

 
*fast rygg 

Bandryggar vars överdragsmaterial är fäst/klistrat direkt på bokblockets rygg och 
eventuella ryggfodring. 
ProBok eng. tightback 
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*inhängda band 
Inbindningar framställda genom inhängning av inlaga i en löspärm. Löspärmen är 
färdigställd, det vill säga inga delar av löspärmen har fästs vid bokblocket innan de 
två delarna sätts ihop. Det inhängda bandet kännetecknas av att ryggen är lös. 

Tekniken att hänga in bokblocket i en löspärm användes i Tyskland redan på 
1500-talet och tillämpades framförallt på pergamentband. Löspärmstekniken kom 
i allmänt bruk med industrialiseringen av bokbinderiet under 1800-talet. Det finns 
olika typer av pärmar till inhängda band, klistrad löspärm, bindträdd löspärm och 
tränsad löspärm. 
ProBok eng. case bindings   LoB case bindings 

 
löspärmar 

Överdrag som färdigställs innan det fogas samman med bokblocket. 
 Det finns flera typer av löspärmar, klistrade löspärmar, bindträdda 
löspärmar och tränsade löspärmar. 
ProBok eng. case covers  LoB case covers 

 
*bindträdda löspärmar 

Löspärmar som fästs vid bokblocket genom att häftbindens ändar och/eller 
kapitälbandens stommar träs genom löspärmen från insidan och ut på och 
igenom pärmen igen. Binden är synliga på utsidan av löspärmen. 
ProBok eng. laced-case covers   LoB laced-case covers 

 
*klistrade löspärmar 

Löspärmar som sammanfogas med bokblocket enbart med klister mot en 
ansättningsfals och/eller försättsblad. En klistrad löspärm kombineras som 
regel med en tillverkad lösrygg. Den klistrade löspärmen kom i allmänt 
under 1800-talets andra hälft. 
ProBok eng. adhesive case covers   LoB adhesive case covers 

 
*tränsade löspärmar 

Löspärmar som fästs vid bokblocket genom tränsning av löspärmen vid 
bokblocket. 
ProBok eng. tacketed case  covers  LoB tacketed case-covers 

 
*lösrygg 

En bandrygg vars överdragsmaterial inte är fäst på bokblockets rygg. Den lösa 
ryggen bildar en båge som ligger fri från bokblockets rygg när boken öppnas. Det 
finns två typer av lösryggar, den naturliga och den tillverkade lösryggen. Den 
naturliga lösryggen uppstår när överdraget (en löspärm eller ett omslag) inte fästs 
på bokblockets rygg utan istället ligger löst mot ryggen. Den tillverkade lösryggen 
har en hylsa infogad mellan bokblockets rygg och överdragsmaterialet som gör att 
ryggen ligger fri från ryggen när boken öppnas. 
ProBok eng. hollow back   LoB hollow back 
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*omslag  
Omslagsbanden överdrag, överdraget är mjukt eller styvt. 
Probok eng. drawn-on covers  LoB drawn-on covers 

 
*omslagsband 

Inbindningar framställda genom omslagning av inlaga med mjukt eller styvt 
överdrag. Omslaget fästs genom häftning eller klistring av omslaget mot ryggen 
och/eller försättsblad. Omslag syftar på hela överdraget (ibland sammansatt av 
flera material och i flera skikt), det kan vara halvfärdigt eller färdigställt när det 
anbringas på inlagan.  

 ProBok eng. drawn-on bindings   LoB drawn-on bindings 
 
*rygglösa band 

Band vars bokblock inte ser ut att ha en rygg utan enbart jämnskurna kanter runt 
om. På dess band ser man ingen skillnad mellan bokblockets framkant och rygg. 
Exempel på sådana är band med bokblock monterade i dragspelsform och som 
har en pärm på vardera sidan om bokblocket. En variant av denna 
inbindningsform praktiserades i England kring sekelskiftet 1700. På dessa band är 
ryggkanten skuren och dekorerad (förgylld) så att det ser likadan ut som 
framsnittet på bandet. Maggs Catalouge 1212 Bookbinding in the British Isles, 1-2. 
London 1996, del 1, s. 136. 
Probok eng. backless bindings  LoB backless bindnings 

 
*rygg-mot-rygg band 

Band med två eller flera bokblock som delar gemensam mittpärm och som är fäst 
i den högra falsen på vardera bokblock. Bandet är byggt och bokblocken är 
motställda varandra så att ryggen på det ena bokblocket ligger längs med 
framkanten på det andra bokblocket. Vanligast är två bokblock bundna på detta 
sätt men tre bokblock förekommer också. Kallas även tvillingband. 
ProBok eng. back-to-back bindings   LoB back-to-back bindings 

 
 
Textblockssammanfogning 

textblockssammanfogning 
Sammanfogning av textblocket görs med nål, tråd och eventuella häftbind av 
enskilda lösa blad eller lägg till ett bokblock. Det finns en mängd olika sätt att 
häfta samman textblocket på, de kan grupperas enligt följande: häftning med bind, 
häftning utan bind, sidhäftning och tränsning. Sammanfogning av lösa blad till ett 
bokblock kan också göras med lim eller klister vilket kallas limbindning. 
ProBok textblock attaching  LoB textblock attaching 

 
*häftad på bind, häftning på bind  

Bokblockets häftband eller häftsnöre löper transversalt över bokblockets rygg och 
är integrerade i häftstrukturen. 
ProBok eng. sewn on supports  LoB RT sewing supported 
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*häftad utan bind, häftning utan bind  
Bokblockets lägg sammanhålls enbart av häfttråd, denna löper fram och tillbaka 
och växelvis i falsen på in- och utsidan av varje lägg och från det ena lägget till det 
andra. 
ProBok eng. sewn without supports  LoB RT sewing unsupported 

 
*limbunden, limbindning  

Sammanfogning av lösa blad eller ark genom limning i ryggen av bokblockets 
blad. Limbindning förekommer sparsamt under handpressperioden och som regel 
på bokblock bestående av ett mindre antal blad. 
ProBok eng. adhesive  LoB primary adhered structure 

 
*sidhäftad, sidhäftning  

Utförs från utsidan längs med ryggkanten av bokblocket, häfttråden löper i 
häfthålet som går tvärs (transversalt) genom bokblockets alla ark. Hålen kan vara 
förslagna med syl före häftningen. 
ProBok eng. primary stitched  LoB primary stitched structure 
 

*primärt tränsad, tränsning 
Vid tränsning sammanfogas bladen i ett lägg med snöre, skinn- eller 
pergamentstrimlor (träns), som träs genom hål i falsvecket av lägget. Tränsen träs 
genom ett eller flera hål och tvinnas eller knyts ihop på in- eller utsidan av lägget. 
Varje lägg i bokblocket tränsas individuellt. Tränsning kan utföras enbart genom 
lägg eller genom lägg och överdrag (primär tränsning) eller för att sammanfoga en 
redan häftad inlaga med en löspärm (sekundär tränsning). 

Tränset kompletterades ibland med ett material som förstärkte själva 
tränsningen, en tränsförstärkning. Tränsningstekniken användes främst under 
medeltiden och för arkivhandlingar till och med 1600-talet. 
ProBok eng. primary tacketed   LoB RT primary tacketing 

 
 
3. Överdrag 

Med överdrag förstås bandets ytterhölje och beklädnad i vid mening. Det har att göra 
med att en del överdrag också utgör en del av bandets struktur och inte kan skiljas 
från denna, enkla omslag och vissa löspärmar är exempel på sådana överdrag. I 
ProBok beskrivs det material, exempelvis skinn, papper eller textil, som bandet är 
klätt med d.v.s. det material som fästs på eller över bokblocket i skyddande och 
förskönande syfte under rubriken Överdrag. Här beskrivs också materialets färg och 
eventuella bearbetning. Dessa överdrag utgör bandens primära överdrag. 

Överdraget kan klä hela eller delar av bandet och ett eller flera olika material kan 
kombineras på rygg och pärmar. Överdragets form och utsträckning på bandets rygg 
och pärmar ger bandet dess form, man talar om helband, halvband och ryggband, 
dessa dokumenteras i ProBok under rubriken Bandform. I ProBok dokumenteras 
även sekundära överdrag, band som saknar överdrag, eller om överdraget är 
återanvänt eller saknas.  
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*oklädd inlaga 
Ett bokblock utan överdrag eller pärmar. 
Probok eng. no cover  LoB boards absence 

 
*oklädda pärmar 

Ett band vars pärmar inte har något överdrag. 
Ett ryggband utan pärmöverdrag är exempel på ett band med oklädda pärmar. 

 ProBok eng. uncovered boards  LoB cover absence 
 
*överdrag 

Bandets beklädnad och inlagans ytterhölje. 
I ProBok den beklädnad, i form av ett överdragsmaterial, som täcker bandets 

rygg och eventuella pärmar. 
ProBok eng. covers   LoB covers 

 
 *hörnskoningar 

Skyddande förstärkningar, ofta av pergament eller skinn, som enbart täcker 
bandpärmarnas yttersta hörn. 

Skoning av pärmar görs i förstärkande syfte och den är till största delen 
dold av ett annat överdragsmaterial, t ex ett dekorerat papper. 
ProBok eng. corner tips  LoB corner tips. 

 
*hörnöverdrag 
 Beklädnad som täcker bandpärmarnas yttre hörn. 
 ProBok eng. corner covers  LoB corner covers 
 
*kantskoningar 

Skyddande förstärkningar, ofta av pergament eller skinn, som enbart täcker 
bandpärmarnas yttersta kanter. 

Skoning av pärmar görs i förstärkande syfte och den är till största delen 
dold av ett annat överdragsmaterial, t ex ett dekorerat papper. Kantskoning är 
vanligast i nedre pärmkanten och skyddar bandet från slitage i dess nedre kant. 
Probok eng. edge shoeing 

 
 *kantöverdrag 

Beklädnad som täcker bandpärmarnas hela kanter, som regel den främre 
kanten av ett halvband. 
ProBok eng. edge covers  LoB fore-edge covers 
 

*pärmöverdrag  
Beklädnaden på bandets pärmar. 

ProBok eng. board covers  LoB side covers 
 

*ryggöverdrag 
Beklädnad som täcker bandets rygg. 
ProBok eng. spine cover  LoB spine cover 
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primära överdrag 
Bandöverdrag som ligger närmast rygg, pärm eller eventuellt försättsblad och som 
genom klister eller häftning kläder bandet. De allra flesta överdrag är primära 
överdrag. 
LoB primary covers 
 

*sekundära överdrag 
Det överdrag som ligger utanpå ett primärt överdrag, för att skydda eller försköna 
bandets primära överdrag. 

Exempel på sekundära överdrag är textilier som klätts utanpå det primära 
överdraget. Sekundära överdrag kan vara samtida med bandet eller fästs på bandet 
i senare tid. Här dokumenteras sekundära överdrag som är samtida med bandet. 
Sekundära överdrag som lagts till bandet i senare tid dokumenteras som 
bandsupplement. Ett sekundärt överdrag är, till skillnad från ett skyddsomslag, 
fäst i eller på bandet. 
ProBok eng. secondary covers  LoB secondary covers 

 
*återanvända överdrag  

Överdrag som tidigare helt eller delvis använts för ett annat band. 
 Probok eng. recycled cover 
 
 
4. Pärmar 

I Probok dokumenteras det material som pärmarna består av. Se pärmmaterial under 
material. 
 
*pärmar 

De plana sidostycken som vidhänger bokblocket för att skydda och stödja 
bokblocket och som tillsammans med detta bildar ett band. 
ProBok eng. boards   LoB boards 

 
 
5. Bandtitel 

Bandtiteln är den skrift som är tryckt eller skriven på bandet och som syftar på 
textblockets tryckta eller skrivna text. Bandtiteln är som regel en förkortning av 
inlagans tryckta titel och innehåller ibland bara ett huvudord, ett författarnamn eller 
ett samlingsnamn för flera texter. Bandtitlar skrevs eller trycktes på bandet i samband 
med inbindningen av boken men inte alltid. Många bokband har istället titlar som 
skrivits eller tryckts på bandet av den person eller bibliotek som ägde boken. En 
bandtitel är därför inte alltid samtida med bandet utan har lagts till i senare tid, ibland 
i samband med en omflyttning i ett bibliotek eller ett ägarbyte. På band från tidig 
handpressperiod återfinns titeln ofta på bandets pärmar eller snitt. Under 1530-talet 
började man placera böcker vertikalt i biblioteken och titeln skrevs eller trycktes då 
istället på bandets rygg. Placeringen av en bandtitel indikerar alltså hur en bok har 
förvarats. Många enkla band saknar titel. Bibliotekssignaturer och olika typer av 
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ornamentala märkningar av ett band utgör provenienser och betraktas inte som en 
del av bandtiteln. 
 
*bandtitel  

Skrift placerad på bandet, vanligen rygg, överdrag eller kanter, som redogör för 
textblockets innehåll. 
ProBok eng. binding title 
 

*etiketter 
Vid eller på bandet fästa lappar, som regel av papper, skinn eller pergament, på 
vilken bandets titel är tryckt eller skriven. 

 ProBok eng. label   LoB label 
 
 *pappersetiketter 

Lappar av papper. 
Probok eng. paper labels 

 
*pergamentetiketter 
  Lappar av pergament 

Probok eng. parchment labels 
 
*skinnetiketter 
 Lapp av skinn. 

Probok eng. leather labels 
 
*textiletiketter 
 Lappar av textilt material. 

Probok eng. textile labels 
 
*flikar 
 Hängande eller utskjutande lappar av mjukare material som papper eller skinn. 
 ProBok eng. flapps 
 
 
6. Förslutningar 

Med förslutningar förstås de stängningsanordningar som sammanhåller bandets 
pärmar och bokblock. Exempel på bandförslutningar är knytband, flätade eller 
tvinnade remmar kombinerade med knoppar eller pinnar, spännen av metall fästa på 
remmar eller direkt i bandets pärmkanter. Förslutningarna är som regel fästa i 
bandets främre pärmkanter men återfinns ibland också i övre och nedre kant. 
Spännets fäste kan vara placerat både på bandets vänster- och högerpärmar. En 
annan typ av förslutning är klaffar som kombineras med en slits i motstående pärms 
överdrag. Placeringen av en förslutning kan visa hur ett band har förvarats. 

Många förslutningar är samtida med bandet men det förekom också att man fäste 
spännen på band långt efter tillverkningen av bandet. En viss återanvändning av 
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spännen förekom också. Vid datering av spännen bör man därför vara uppmärksam 
eftersom de inte alltid är samtida med bandet. 

Under handpresstidens första 100 år är spännen och andra förslutningar vanliga 
på ett band. Användningen minskar successivt under 1500-och 1600-talen och 
upphör i stort sett därefter. Introduktionen av trycktekniken medförde materiella 
förändringar i textblocket (övergång till papper) och inbindningsteknikerna 
modifierades vilket i sin tur innebar att spännen och andra förslutningar inte längre 
fyllde någon väsentlig funktion. Bruk av spännen levde kvar på band med 
uppbyggelselitteratur, biblar och psalmböcker. På denna typ av litteratur förekommer 
spännen långt fram på 1800-talet men deras funktion hade då övergått från praktisk 
till dekorativ. (Szirmai, J. A., The archaeology of medieval bookbinding, Ashgate, Aldershot, 
1999, s. 131-134, 167-169, 251-262). 
 
*förslutningar 

Stängningsanordningar vars syfte är att sammanhålla bandets pärmar och 
bokblock när den inte används. 

Exempel på bandförslutningar är knytband, flätade eller tvinnade band 
kombinerade med knoppar eller pinnar, spännen av metall fästa på remmar eller 
direkt i bandets pärmkanter. 
Probok eng. fastenings  LoB fastenings 

 
*hakar 

Vinkelböjda, krokliknande föremål för fästande av något. Hakar utgör den aktiva 
delen av en stängningsanordning vilken fästs i den passiva delen av spännet 
(hyskan) som är fastsatt i en av bandets pärmar. 

 ProBok eng. clasps   LoB clasps 
  
*hankar 

Snoddar eller öglor (skinn, textil) som utgör en del av en stängningsanordning och 
som fästs i en knopp av något slag. 

Knopp- och hankförslutningar förekommer särskilt på spanska band fram till 
och med 1800-talet. Knoppen kan vara av ben eller flätat skinn och hanken av ett 
vitgarvat skinn, ett textilt band eller ett snöre. 
ProBok eng. loops  LoB loops 

 
*hyskor 

Hål- eller ögleformade föremål, som regel av metall, för fästande av hake. Hyskan 
utgör den passiva delen i en stängningsanordning bestående av två element. 
ProBok eng. catchplates  LoB catchplates 
 

*knoppar  
Knappar av olika former för fästande av hankar, knytband och remmar. Knoppen 
kan ha formen av en flätad skinnkula eller en kulform i något material eller likna 
en stropp. De kan även ha en pinnliknande form och hänga i en rem av något 
slag. 
ProBok eng. toggles   LoB toggles  
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*knytband 
Remsor av textil eller skinn som används för att knyta ihop pärmarna över 
kanterna på ett band. 

Knytbanden är som regel fästa i pärmens främre kant och förekommer både i 
enkla och dubbla par. Knytband, ett eller flera, används också i kombination med 
en klaff och kan då vara fäst i klaffen eller i pärmen och viras runt hela bandet 
innan det knyts. Textila knytband av siden och linne är vanligt. Användning och 
slitage har i många fall inneburit att knytbanden gått av och inte bevarats, små hål 
i överdragsmaterialet i pärmarnas kanter indikerar deras förekomst. 
ProBok eng. ties  LoB ties  
 

*remmar 
Remsor eller ett band av relativt starkt material (skinn, pergament) som utgör en 
del av en stängningsanordning antingen individuellt eller som en del av ett spänne. 

Hakdelen av ett spänne är som regel fäst i en rem. Remmar har varierande 
bredd och kan också bestå av flera sammanklistrade lager av skinn och pergament. 
En del remmar är dekorerade.  
ProBok eng. strap  LoB strap 

 
*stift 

Korta pinnar, som regel av metall eller ben som är fästa i bandets pärm och som 
utgör en del av en stängningsanordning för fästande av hake eller rem. 
ProBok eng. pegs  LoB pegs 

 
*slits 

Långsmal öppning i ena pärmens överdrag, som utgör en del av en 
stängningsanordning, i vilken en klaff skjuts in. 

Klaffen är en del av den motstående pärmen och läggs om och över bandets 
kant och skjuts in i slitsen. Se klaff. 
Probok eng. slits 

 
 
7. Beslag 

Beslag är lösa delar, komponenter, av ett hårt material, som regel metall men även 
ben och trä, som fästs på bandet i skyddande och dekorativt syfte. Beslagens 
funktion kan kopplas till bokens storlek, användning och förvaring. Det finns ett 
antal olika typer: beslag ovanpå pärmarna – till dem hör pärmbeslagen, skenor och 
titelbeslag; beslag i pärmarnas hörn och kanter – hörnbeslag, skor och stift. Till 
gruppen beslag hör också de kedjor som använts för att fixera böcker vid sina 
förvarings- och läsplatser i bibliotek och läsesalar. Beslag förekommer i en mängd 
olika former, de skars eller klipptes ur metallplåt, bearbetades över formar, och 
dekorerades med hjälp av punsar och sticklar. (Szirmai, J. A., The archaeology of medieval 
bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 81-83, 263-271)  
 
 



 23 

 
*beslag 

Hårt stycke, som regel av metall (järn, kopparlegering, silver) men även ben och 
trä, som fästs på bandet i skyddande och dekorativt syfte. 
ProBok eng. furniture  LoB furniture 

 
*hörnbeslag 

Beslag fäst i bandpärmens hörn i syfte att skydda bandets pärmkant och överdrag. 
Hörnbeslag tillverkades i kopparlegering, järn, silver och förgyllt silver. 

Hörnbeslag har använts från medeltiden. Från 1500-talet övergår funktionen 
från att vara skyddande till att vara övervägande dekorativ. 
ProBok eng. corner furniture  LoB corner furniture 

 
*glidskenor 

Smala stänger/ribbor vanligen av metall som är fäst på bandpärmens utsida i syfte 
att skydda denna mot slitage. (’skids’, Szirmai, J. A., The archaeology of medieval 
bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 264) 
Probok eng. rubbing strips  LoB rubbing strips 

 
kantbeslag 

Beslag fästa på bandpärmens yttersta kant i syfte att skydda den. 
Till kantbeslagen räknas infattningar, skenor, skor och stift. 

Probok eng. edge furniture  LoB edge furniture 
 

*kantinfattningar 
Kantbeslag i ett stycke som löper runt om och omsluter pärmarnas övre, 
främre och nedre kanter. 

Termen myntades i den engelska bokhandeln under 1800-talet. 
Probok eng. edge rims  LoB edge rims 

 
*kantskenor 

Kantskoningar av metall fäst runt om och längs med bandpärmarnas ytterkant, 
ibland även runt hörnet på pärmkanten. (’edge strips’; Szirmai, J. A., The 
archaeology of medieval bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 263-264). 
ProBok eng. edge strips  LoB edge strips 

 
*kantskor 

Mindre rektangulära metallplattor fästa på pärmkantens yttersta hörn i nedre 
kant eller utmed själva pärmkantens hörn. 

Kantskor och kantstift används för att skydda överdraget från slitage när 
boken ställdes på högkant och användes på tunga volymer. (Szirmai, J. A., The 
archaeology of medieval bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 263-264, 267). 
ProBok eng. edge guards  LoB edge guards 

 
*kantstift 

Utskjutande kantbeslag, som regel av metall (järn, bronslegering) men även 
annat material förekommer, fäst på pärmkanten i hörnet av dess nedre kant. 
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Kantstiften är cirkulära eller rektangulära i formen. De kombinerades ibland 
med ett hörnbeslag eller kantskor. Kantskor och kantstift användes för att 
skydda överdraget från slitage när boken ställdes på högkant och användes på 
tunga volymer. (’heel’ Szirmai, J. A., The archaeology of medieval bookbinding, 
Ashgate, Aldershot, 1999, s. 263-267) 
ProBok eng. edge studs  LoB edge studs 
 

*kedjor 
Sammanfogade länkar av metall vanligen av järn, men även bronslegering. Kedjan 
fästs i den ena av bandets pärmar och den andra vid den läspulpet eller hylla där 
boken förvarades och lästes. 

Bokkedjor användes i bibliotek och kyrkor under senmedeltiden. Placeringen 
av kedjans fäste, som varierar, visar hur boken har förvarats. Kedjor har sällan 
bevarats på band, ett större hål i bandpärmens kant, ofta med rostskador, visar 
om bandet tidigare haft en kedja. (Szirmai, J. A., The archaeology of medieval 
bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 267-271). 

 ProBok eng chain  LoB chain 
 
pärmbeslag 

Beslag fästa på utsidan av bandets pärmar i syfte att skydda bandets överdrag.  
Beslagen tillverkades framförallt i metall (kopparlegering, silver) men också i 

trä och ben. Pärmbeslagen kan vara plana eller ha formen av en buckla. Med 
pärmbeslag förstås också pärmplattor, glidskenor och titelbeslag. 
ProBok eng. surface furniture  LoB surface furniture 

 
*pärmbucklor 

Pärmbeslag fästa på utsidan av bandets pärmar syfte att skydda bandets 
överdrag.  

Pärmbeslag är som regel placerade ut mot bandpärmens fyra hörn, ibland i 
kombination med ett mittbeslag. Enstaka beslag i mitten av en bandpärm 
kombinerades också med hörnbeslag. (’centre piece’; Szirmai, J. A., The 
archaeology of medieval bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 167-169). 
ProBok eng. bosses  LoB bosses 

 
*plattor 

Större plana stycken (metall) som är fästa på pärmarnas utsidor och som täcker 
hela eller större delar av pärmarna. Plattan kan vara fäst runt om pärmkanterna 
på bandet.  

Plattorna har en dekorativ funktion och varierande form. De är gjorda av 
allt från förgyllt silver till järnplåt, ofta graverade, hålslagna eller bearbetade på 
annat sätt, de förekommer också emaljerade eller beslagna med ädelstenar. 
ProBok eng. plates   LoB plaquetes 

 
*titelbeslag 

En ram av metall fäst på en av bandpärmarnas utsida och som håller bandets 
titel. Titeln skrevs som regel på en lapp av pergament som också täcktes av ett 
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skyddande hornämne. (Szirmai, J. A., The archaeology of medieval bookbinding, 
Ashgate, Aldershot, 1999, s. 169, 263-264). 
ProBok eng. title frames  LoB title frames 
 

*ryggbeslag  
Beslag placerade på bandets rygg. 

Exempel på ryggbeslag är knappar som används för att fästa ett snöre som 
håller en klaff. Beslag av skinn, ben eller trä förekommer, dessa fungerade som 
förstärkning av rygg och häftning. 
ProBok eng. spine furniture  LoB spine furniture 

 
 
8. Bokmärken 

*bokmärken 
Föremål, vanligen textila band eller snoddar som fogats till boken, permanent eller 
temporärt, för att markera sidor, blad eller särskilda textdelar i bokblocket så att 
de lätt kan hittas av användaren. 

Bokmärken som är en del av bandet har som regel fixerats vid boken på något 
sätt men det förekommer också lösa bokmärken, vanligen textila, som kan 
betraktas som en del av bandet. 
ProBok eng. bookmarks  LoB bookmarks  

 
*bladmärken 

Bitar av mjukt material eller knoppar av skinn, pergament eller textil som 
fixerats i ytterkanten av ett blad i bokblocket för markera text. 
ProBok eng. leaf-markers   LoB page markers 
 

*vidhängande bokmärken 
Bokmärken som i ena änden är fixerat i bandet och som kan flyttas mellan 
bladen i bokblocket för att markera blad eller text. 

Det vanligaste exemplet på ett vidhängande bokmärke är färgade sidenband 
och snoddar fästa i bokblockets övre kant. 
ProBok eng. attached bookmarks 
 

*lösa bokmärken 
Bokmärken som ligger lösa mellan bladen i boken.  

Lösa bokmärken har som regel lagts till i efterhand av bokens användare 
och utgör en del av bokens proveniens. En mängd föremål har använts som 
bokmärken: tryckta och handskrivna lappar eller för ändamålet särskilt 
framställda märken, silhuettklipp, pressade blommor och blad. 

 ProBok eng. free bookmarks 
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9. Kapitälband 

Kapitälband är band fästa över bokryggens yttersta ändar. De är som regel 
framställda av textiltråd (silke, linne) som broderats på eller runt en stomme av snöre, 
pergament, skinn eller papper. De allra enklaste kapitälbanden består av lappar i 
något material som klistrats direkt på ryggen i förskönande syfte. 

Kapitälband kan delas in i två grupper beroende på själva framställningen och hur 
de fixerats på bokryggen. Kapitälbandens utformning kan knytas kulturellt och 
geografiskt till olika hantverkstraditioner. Under handpressperioden förlorade 
kapitälbanden successivt sin förstärkande funktion och blir enbart ett dekorativt 
element på bandet. Kapitälband förekommer inte heller på alla band, det gäller 
särskilt band på den mindre kostbara delen av produktionsskalan. 
 
*kapitälband 

Ett mjukt material som bearbetats och fästs på bokryggens yttersta ändar i 
förstärkande och/eller förskönande syfte. 
ProBok eng. endbands  LoB endbands 

 
*handstickade kapitälband 

Kapitälband som i samband med att de stickas också fixeras vid bokryggen 
genom att tråden med jämna mellanrum förs ned i bokblockets lägg eller 
överdrag och därmed fästs i själva bokblocket (denna stickning är dock skild 
från bokblockets häftning). 
ProBok eng. worked endbands  LoB primary endbands 

 
*påklistrade kapitälband 

Kapitälband som fixerats med lim/klister på ryggen, som regel efter att de 
tillverkats. Ett påklistrat kapitälband har en del som är synlig på bokryggens 
yttersta ändar, den andra delen av kapitälbandet utgörs av fodringen som är 
fäst på bokryggen med klister. 

Inom den tyska hantverkstraditionen användes påklistrade kapitälband 
redan under tidig handpressperiod. Dessa kapitälband är stickade med tråd på 
pergamentremsor som klistrades på bokens rygg. Under handpressperioden var 
själva stommen på kapitälband bredare än bandryggen och den utskjutande 
delen av stommen klistrades på pärmarnas utsidor, senare på dess insidor. 
Påklistrade kapitälband är ett tecken på ekonomisering av tillverkningen; de 
allra enklaste formerna består av vikta målade papper som klistrade i änden på 
bokblockets rygg. 

 Probok eng. stuck-on enbands  LoB stuck-on endbands 
 

*inga kapitälband, 
Band som bundits utan kapitälband. 
ProBok eng. no endbands   LoB endband absence  
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10. Bokblockets kanter 

bokblock 
Alla sammanbundna blad inneslutna i ett band utgör bandets bokblock. 
Bokblocket består av ett textblock (inkl. planscher etc.) och eventuella i texten 
interfolierade blad samt försättsblad. 
ProBok eng. bookblock  LoB bookblock 

 
*kanter 

Ytan av en av bokblockets tre yttre sidor. 
Kanten uppkommer då blad eller lägg i ett bokblock staplas eller sammanfogas 

ovanpå varandra i en sammanhållen linjerad hög, exempelvis genom häftning. 
Bokblockets kant kan vara oskuren, putsad eller jämnskuren. En jämnskuren kant 
kallas också snitt. 
Probok eng edges  LoB edges 

 
*oskurna kanter 

Kanter av bokblocket i vilka bladens eller läggens råkanter ej renskurits. 
Probok eng. uncut edges  LoB uncut edges 
 

*putsade kanter 
Kanter på bokblocket vars blad eller lägg beskurits helt eller delvis, som regel 
innan bokblocket häftats. 
ProBok eng. rough-cut edges   LoB rough-cut edges 
 

*jämnskurna kanter 
Sidor av bokblocket som skurits till en slät yta. 

Skärning utförs med hyvel på bokblocket som är fastspänt i en press. Under 
medeltiden användes kniv för att skära kanten vilken ofta lämnat spår i form av 
sneda skärmärken eller uppruggningar på ytan. Ett jämnskuren kant har en helt 
slät yta som lämpar sig för dekorering genom sprängning, färgning eller 
förgyllning. Skärning av bokens kanter görs för att underlätta bläddring, av 
estetiska skäl och för att hålla borta smuts. Alternativ term: snitt. 

Probok eng. cut edges   LoB cut edges 
 
textblock 

Alla skrivna eller tryckta blad eller lägg (inkl. planscher etc.) i en obunden eller 
bunden bok som samlats till en fysisk enhet. 
Probok eng. textblock   LoB textblock 

 
 
11. Försättsblad 

Försättsblad är de blad (av papper eller annat material) som är placerade i början och 
slutet av ett bokblock och vars funktion är att skydda textbladen. Det finns många 
typer av försättsblad som integrerats med textblock och överdrag på olika sätt. De 
försättsblad som läggs till bokblocket av bokbindaren före häftning kallas separata 
försättsblad. Blad som är en del av textblocket och som används som försättsblad 
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kallas integrerade försättsblad. Båda typerna kan förekomma i ett och samma band och 
en noggrann kollationering och analys av försättsbladens struktur bör som regel 
göras för att fastställa hur det förhåller sig i varje enskilt band.  

Förekomst, utförande och antal försättsblad varierar kraftigt, den vanligaste typen 
torde dock vara av vitt ofärgat tryck/skrivpapper. En del bandformer har inga 
försättsblad alls, exempelvis en del omslag. Andra band saknar nedklistrade 
försättsblad eller har enbart ett nedklistrat försättsblad och inga fria försättsblad. 
Antalet försättsblad kan också vara olika vid vänster och höger pärmar, en fråga om 
ekonomisering av produktionen. Pergament och textilier används också som 
försättsblad, liksom handskrifts- och tryckmakulatur. Marmorerade försättsblad kom 
i bruk under de första decennierna av 1600-talet. I ProBok dokumenteras i första 
hand de försättsblad som är placerade närmast pärmen oavsett om de är 
pärmförsättsblad eller fria försättsblad, är odekorerade eller dekorerade. 
 
*försättsblad 

Blad (av papper eller annat material) som är placerade i början och slutet av ett 
bokblock och vars funktion är att skydda textbladen. 
ProBok eng. endleaves  LoB endleaves 
 

*mellanblad 
Blanka blad som interfolierats i textblocket, det vill säga infogats mellan 
textbladen i en volym. 

Mellanblad återfinns också mellan försättsbladen och själva textblocket i ett 
band. Som regel har ett band aldrig mer än fyra försättsblad. Om det finns fler 
blad i början och slutet av ett bokblock är dessa mellanblad och brukar då utgöra 
ett eget lägg. 
ProBok eng. interleaves 

 
*nedklistrade försättsblad 

Avser det blad av försättsbladen som klistrats mot insidan av bandets pärm eller 
överdrag. 

Klistring av försättsblad mot pärmens insida sker alltid mot slutet av 
inbindningen, efter att bandet klätts med ett överdragsmaterial. 
ProBok eng. pastedowns  LoB pastedowns 

 
fria försättsblad 

Avser det försättsblad som, liksom övriga blad i bokblocket, är rörliga och kan 
bläddras, i motsats till det nedklistrade försättsbladet som är fäst på pärmens 
insida. 
LoB flyleaves 

 
fodrade försättsblad 

Blad eller försättsblad som klistrats mot ett annat fritt försättsblad. 
Det fordrade försättsbladet består vanligen av ett dekorerat material (papper, 

textil, skinn) som klistrats mot ett ofärgat fritt försättsblad.  
LoB made flyleaves 
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*inga försättsblad 
 Inbindning som bundits utan försättsblad. 
 ProBok eng. no endleaves   LoB endleaves absence 
 
 
12. Bandsupplement 

*bandsupplement 
Avser alla tillägg till bandet som har fogats till och hör ihop med bandet. 
Supplementen kan ha lagts till bandet i samband med inbindningen eller i ett 
senare skede. 

Exempel på bandsupplement är skyddsfodral och omslag, sekundära överdrag 
m. m. 

 ProBok eng. binding supplements 
 

*medbundna tidigare omslag 
Omslag som bokblocket ursprungligen varit bunden i och som bundits in i 
föreliggande band. Exempel på medbundna tidigare omslag är tryckta omslag som 
bevarats på detta sätt. 
ProBok eng. inserted earlier covers 

 
*sekundära överdrag (supplement) 

Överdrag som ligger utanpå ett primärt överdrag, för att skydda eller försköna 
bandets primära överdrag. 

Exempel på sekundära överdrag är textilier som klätts utanpå det primära 
överdraget. Sekundära överdrag som lagts till bandet i senare tid dokumenteras 
som bandsupplement. Ett sekundärt överdrag är, till skillnad från ett 
skyddsomslag, fäst i eller på bandet. 
ProBok eng. secondary covers (supplement) 
 

*sekundära ryggöverdrag 
Sekundära överdrag (supplement) som täcker bandryggens primära överdrag. 

Sekundära ryggöverdrag är relativt vanliga. I långa tider har bokägare klistrat 
nya överdrag, ibland systematiskt, på bandryggarna till sina böcker. 
ProBok eng. overbacks   LoB overbacks 
 

*skyddsfodral 
Separata mer eller mindre styva skyddshöljen i form av en askar, lådor eller 
kassetter, som framställts för förvaring av ett band. 

Fodralen kan vara tillverkade samtidigt som ett band eller långt efter att bandet 
framställdes. 
ProBok eng. enclosures   LoB enclosures 

 
*skyddsomslag 

Separata skyddshöljen av papper, tyg eller annat material som omsluter bandets 
överdrag i bevarande och förskönande syfte och som inte är fäst i bandet. 
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Skyddsomslag ska inte förväxlas med enkla omslagsband av papper som är 
fästade i bandet. Tryckta skyddsomslag till förlagsband kommer i bruk i Sverige 
under 1840-talet. 
ProBok eng. dustjackets  LoB dust jackets 

 
 
13. Förlagsband 

*förlagsband 
Band beställt av förläggare. 

Förlagsband kännetecknas av att hela eller delar av en upplaga binds i likadana 
d.v.s. enhetliga band. Redan från 1400- och 1500-talen finns exempel på 
förläggare (en tryckare eller bokbindare) som låtit binda sina böcker i särskilda 
band för försäljning. Från slutet av 1700-talet börjar förläggarna trycka titel och 
pris till böckernas pappersomslag, en enkel form av förlagsband. Pappersband 
med tryckt text och dekor blir vanliga under 1800-talets första hälft, från 1800-
talets mitt också rikt dekorerade klotband. Förlagsband började tillverkas i större 
skala först under 1800-talet senare del då förlagen som självständiga aktörer på 
bokmarknaden beställde sina produkter av tryckare och bokbindare. En viktig 
förutsättning var tryckeriernas och bokbinderiernas mekanisering och nya 
arbetsmetoder. Inom bokbinderiet introducerades förgyllningspressen, 
löspärmsteknik och arbetsdelning. 
ProBok eng. edition binding  LoB edition binding 
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IV. Material 
 
De material som förtecknas här används för framställning av bokband. Flera av 
materialen förekommer i de flesta band, t.ex. papper, andra används sällan och bara i 
dekorativt syfte. Här är materialen förtecknade utifrån sin primära funktion och typ, 
form eller framställningsteknik som dekormaterial, strukturellt material, återvunnet 
material, och överdragsmaterial. En del av materialen används både som 
överdragsmaterial och dekormaterial, de är då förtecknade under överdragsmaterial.  
I ProBok dokumenteras överdragsmaterial, försättsbladens material, pärmmaterial 
och dekormaterial.  
 
 
1. Material enligt funktion 

Dekormaterial 

dekormaterial 
Material som används på bandet i förskönande syfte. 
Probok eng. decorative materials  LoB decorative materials 

 
*elfenben 

Hårt material bestående av tandämne från djur. 
 Tandben från elefant, narval eller andra djur har använts inom bokhantverket 
för tillverkning av bland annat spännen och som inläggningar i bandpärmen i 
förskönande syfte. I Probok omfattar termen alla typer av ben och hornämnen 
som används i dekorativt syfte. 
ProBok eng. ivory  LoB ivory 

 
*glimrar 

Grupp bergartsbildande mineral vilka tillhör det monoklina kristallsystemet. 
Kristallerna är vanligen tavelformiga med rombisk eller hexagonal form. 
Spaltningen är perfekt hos alla glimmermineralen och tillåter en uppspaltning av 
dem i mycket tunna elastiska folier. 

Glimrar används på bokband som dekorativt material. 
Probok eng. mica 

 
*halm 

Örtartade växters stam och blad torkade efter skörd. 
 Halm, ofta färgad, används inom bokhantverket i dekorativt syfte som 
påläggningar på bandens överdrag. Foot, Mirjam M., Pictorial bookbindings, British 
Library, London, 1986, s. 35, 38. 
ProBok eng. straw  LoB straw 

 
metall 

Benämning på såväl rena grundämnen som legeringar med speciella egenskaper så 
som lyster, ledningsförmåga för elektricitet och värme, ogenomskinlighet, 
formbarhet, seghet och som oftast kan förenas. 
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 Exempel på metaller som används inom bokbandskonsten är guld, silver, järm 
och brons samt legeringar av dessa. Alkærsig, Ole (red.), Bevaringshåndbogen, Ejler, 
København, 1986, s. 228-237. Foot 1986, s. 46-52. 
Probok eng. metal   LoB metal 

 
*legering 

Material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen 
varav minst en är metall. 
 Exempel på legeringar som varit i bruk inom bokbinderiet är guld- och 
silverlegering samt kopparlegeringar. För guldtryck används bland annat 
bladguld med silver som med tiden oxiderat och som avtecknar sig som svart 
tryck i bandens överdrag, dessa är förvillande lika blindtryck och kan vara svåra 
att skilja från dessa. Kopparlegeringar förekommer ofta i spännen och beslag. 
Probok eng. alloy  LoB alloy 

 
*kopparlegering 

Legeringar av koppar och andra metaller, vanligen tenn (mässing) och 
zink (brons).  
ProBok eng. copper alloy  LoB copper alloy 

 
guld 

Metalliskt grundämne. 
På bokband vanligt förekommande bladmetall som används i guld- och 

silvertryck. 
Probok eng. gold   LoB gold 

 
*präglad metall 

Mycket tunn metallplåt som bearbetats genom prägling. 
Präglad metall förekommer som inläggningar och påläggningar på bokband. 

Skall ej förväxlas med *metallarbete i vilka metallen har en kraftigare 
dimension. 
ProBok eng. embossed metal  

 
silver 

Metalliskt grundämne. 
På bokband vanligt förekommande bladmetall som används i guld- och 

silvertryck. 
Probok eng. silver  LoB silver 

 
*pärlemor 

”Pärlans mor”, det regnbågsskimrande skiktet på insidan av de flesta blötdjurs 
skal, t.ex. pärlmusslornas. 

Inom bokhantverket har pärlemor använts som ett dekorativt material i 
inläggningar på bandens överdrag. 
ProBok eng. mother-of-pearl   LoB mother-of-pearl 
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*ädelstenar 
Mineral som är lämpligt att använda som prydnadsföremål på grund av sin färg, 
glans etc. 

I ProBok omfattar termen alla typer av stenar som använts i dekorativt syfte, 
såväl prydnadsstenar (malakit, karneol, agat etc.) som halvädelstenar (bergskristall, 
agat, ametist etc.) och ädelstenar. 
ProBok eng. gemstones  LoB gemstone 

 

Strukturellt material 

häftband 
Remsa av skinn, pergament eller textil som integreras i häftningen på bokblockets 
rygg och som tillsammans med häfttråden utgör ett häftbind. 
LoB tape  
 

häftsnöre 
Snöre (hampa) som integreras i häftningen på bokblockets rygg och som 
tillsammans med häfttråden utgör ett häftbind. 
LoB cord 

 
häfttråd 

Tråd (linne) som använts för sammanhäftning av bokblockets lägg. 
LoB thread 

 

Återvunnet material 

makulatur 
Inom den grafiska produktionen kasserat material, det vill säga avfall.  

Inom boktillverkningen har avfall, makulatur, återanvänts i produktionen av 
böcker av ekonomiska skäl. Makulatur användes också för andra ändamål än inom 
bokproduktionen, bland annat som omslagspapper inom varuhandeln. Makulatur 
förekommer som foder i pärmar och omslag, som pärmmaterial, försättsblad och 
överdrag. Persson, Ove (red.), Grafisk uppslagsbok, 2., rev. uppl., Sv. litteratur 
(distr.), Stockholm, 1956, s. 515. 

 
 *handskriftsmakulatur 

Kasserat handskriftsmaterial som återanvänds för något ändamål.  
ProBok eng. manuscript waste 

 
*tryckmakulatur 

Kasserat tryckt material som återanvänds för något ändamål.  
Probok eng. printed waste 
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Överdragsmaterial 

överdragsmaterial  
Det material som bandet klätts med, till exempel papper, skinn eller textil. Med 
överdragsmaterial förstås också de material som kläder insidorna på bandets 
pärmar. Material som används både som överdragsmaterial och i dekorativt syfte 
beskrivs som överdragsmaterial. 
ProBok eng. covering material  LoB covering material 

 
*papper 

Papper är ett material uppbyggt av hopfiltade vegetabiliska fibrer. Fibrerna 
slammas upp i vått tillstånd och formas på ett underlag (nät), pressas och torkas. 
Till skillnad från textilier är fibrerna i papper oordnade. Papper har låg ytvikt och 
kan formas till mycket tunna ark. Vid större ytvikt, från 225 g/m2 klassas papper 
som papp, framförallt i kommersiella sammanhang. 
 Man skiljer på handformat och maskintillverkat papper. Fram till 
industrialiseringen av papperstillverkningen på 1800-talet tillverkades papper för 
hand i ark. Pappersmassan bestod av malda och hopfiltade textilfibrer, vilka 
samlades in som lump (begagnade textilvaror). Från 1830-talet började man 
tillverka papper i maskin på rulle, detta papper har en tunnare och slätare kvalitet 
än handformat papper. Fram till 1840-talet framställdes allt papper av bomull och 
lin (inslag av halm och gräs förekom) men därefter tillsattes pappersmassan slipat 
trä, träcellulosa, som gör att papperet blir surt och bryts ner. Från slutet av 1800-
talet blev kemiskt framställd vedcellulosa den dominerande råvaran i 
pappersproduktionen. 
 Papper har använts i bokband som pärmmaterial, försättsblad och som 
överdragspapper. Alla typer av papper förekommer; oförädlade vita tryck- och 
skrivpapper, gråpapper och makulatur. Användningen av dekorerade papper växte 
successivt under handpressperioden. Papperen dekorerades genom färgning, 
målning eller olika marmorerings och trycktekniker. 
 I ProBok dokumenteras inte pappers utifrån tillverkning (handformat alt. 
maskinformat) eller ramen de formats på (randat eller slätt/velin papper). 
Däremot dokumenteras några olika vanligt förekommande papperskvaliteter; 
gråpapper och grovt papper. 
ProBok eng. paper  LoB paper 

 
*grovt papper  

Papperskvalitet med relativt sett mycket större ytvikt än tryck/skrivpapper.  
Dessa papperskvaliteter användes inom bokbinderiet som pärmmaterial i 

band eller till omslagsband. Typiska exempel är italienska handelsband från 
1600-talet i enkla pappersomslag av grovt papper. 

 ProBok eng. thick cover paper 
 
*gråpapper  

Papperskvalitet framställd av oblekt lump och blandade material, särskilt ylle.  
Den oblekta lumpen och blandningen av material gav papperet dess grå- 

och blåtonade färg. Papperskvaliteten lämpade sig särskilt för omslag och 
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förpackningar. Persson, Ove (red.), Grafisk uppslagsbok, 2., rev. uppl., Sv. 
litteratur (distr.), Stockholm, 1956, s. 287. 
ProBok eng. coarse paper 

 
*pergament 

Material som framställs av hudar från får, get och kalv som behandlas i 
kalklösning, avhåras, skrapas och torkas i sträckt skick. Hudarna ytbehandlas med 
pimpsten och krita. Pergamentets yta är hård, len och hornartad, dess färgton vit 
till gulvit. 
 Pergament användes ursprungligen som skrivmaterial men från medeltiden 
även som överdragsmaterial till bokband, som försättsblad och fodring eller 
förstärkning i inbindningen. Färgad pergament är målad, vanligast i röda och 
gröna toner. Alkærsig, Ole (red.), Bevaringshåndbogen, Ejler, København, 1986, s. 
190-196. 
ProBok eng. parchment  LoB parchment 

 
*skinn 

Hudar från djur som behandlats genom olika garvnings/konserveringsprocesser 
(konserveringsprocess) så att det blir beständigt mot förruttnelse samtidigt som 
det bevarar sin naturliga styrka, smidighet och böjlighet. 
 Läder är en övergripande benämning på garvade hudar; skinn betecknar hud 
från unga eller mindre djur som kalv, får eller get. Hud från dessa djur bereddes i 
äldre tid genom vegetabilisk garvning där tannin i bark från ek och gran var det 
verksamma garvämnet. De kunde också garvas i alun. Inom bokbinderiet har 
skinn använts som överdragsmaterial, pärmmaterial, fodringar, häftbind med 
mera. 
 Skinn har olika fiberstruktur beroende av djurart, i narven (skinnets utsida) 
bildar fiberstrukturen ett mönster med vars hjälp djurslaget kan identifieras. 
Mönstret består av ådror och linjer i svag relief, även kallad gräng, i kombination 
med små hål från hårsäckar. Skinn benämns efter djurslag om detta kan 
bestämmas. De vanligaste skinnen som använts inom bokbinderi är get, får, kalv 
och svin. Alkærsig, Ole (red.), Bevaringshåndbogen, Ejler, København, 1986, s. 197-
203. 

 ProBok eng. skin  LoB leather 
 
skinntyp 

Avser skinn efter djurart. 
ProBok eng. animal skin type   LoB animal skin type 

 
*fiskskinn 

Hud av fisk som garvats. 
ProBok eng. fish skin  LoB fish skin 
 

*fårskinn 
Hud av får som garvats.  
 Fårskinn hör till de vanligast förekommande skinn som använts inom 
bokbinderiet. Fårskinn har medioker kvalitet, var mindre dyrt än get- och 
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kalvskinn och användes i produktionen av handels- och bruksband. Fårskinn 
är släta och tunna, de saknar tydlig gräng men är inte så lena och mjuka som 
kalvskinn. Fårskinn känns lättast igen på det regelbundna prickmönstret av 
hårsäckar som avtecknar sig i skinnet. Fårskinnen förekommer i bruna färger, 
från mellan till mörkare brunt, som regel sprängdes skinn med brun eller svart 
färg. Vanligt var också att måla eller färga skinnen i rött eller grönt för att de 
skulle hålla bättre och se dyra och fina ut. 
ProBok eng. sheep skin  LoB sheep skin 

 
*getskinn 

Hud av get som garvats. 
 Getskinn har en tydlig upphöjd småknottring gräng kombinerad med mer 
eller mindre stora linjeformade brutna oregelbundna ådringar. Hårsäckarna 
avtecknar sig tydligt i narven. Getskinn färgades i samband med garvningen, 
röda, gröna och blå färger vanligast. Getskinn har hög kvalitet och användes 
som överdragsmaterial främst på det övre segmentet av bokmarknaden. Det 
lämpar sig utmärkt för förgyllning. Getskinn kallas också för karduan, saffian 
och marokäng, dessa namn är relaterade till skinnens kvalitet, tillverkning och 
geografiska ursprung. 
ProBok eng. goat skin  LoB goat skin  

 
*hjortskinn 

Hud av hjort som garvats. 
Probok eng. deer skin  LoB deer skin 

 
*kalvskinn 

Hud av kalv som garvats. 
 Kalvskinn är sammetslent, slätt och har en mycket svag ådring som knappt 
avtecknar sig på ytan. Kalvskinnets mjukhet gör det känsligt för skrapning och 
ovarsam hantering. Skinn från nötdjur har en tydlig stormönstrad linjering och 
är grövre och hårdare. Kalvskinn användes i ljust bruna och mellanbruna 
färger, de fläckmarmorerades eller sprängdes ofta i olika mönster med pottaska 
och järnsvärta. Kalvskinn har hög kvalitet och var dyrare än fårskinn. 
Probok eng. calf skin  LoB calf skin 

 
*svinskinn 

Hud av svin som garvats. 
 Svinskinn identifieras genom den karaktäristiska grupperingen av 
hårsäckarna i narven, dessa är ordnande i grupper om tre. Narven tecknar sig i 
en tydlig ådring som löper kors och tvärs i ett regelbundet ganska fint mönster. 
Vitgarvade svinskinn var ett allmänt förekommande överdragsmaterial i den 
protestantiska delen av Europa under 1500- och 1600-talen. Alungarvat 
svinskinn lämpar sig mindre väl för guldtryck och svinskinnsband är vanligen 
blindtryckta. 
Probok eng. pig skin  LoB pig skin 
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*textil 
Material framställt av textilfibrer. 

Vävda textiler som siden, sammet och lärft har använts som överdragsmaterial 
till bokband sedan medeltiden. Kostbara sidentyger återfinns på fina band medan 
lärften användes som skyddande överdrag till bundna böcker i bondehemmen. 
Störst betydelse som överdragsmaterial fick textilierna under 1830-talet med 
introduktionen av klot, en limbehandlad och glättad bomullslärft. Wiklund, 
Signild, Textila material: historik, teknik, egenskaper, användning, LT, Stockholm, 1984. 
ProBok eng. textile  LoB RT textile (material by composition) 

 
textiltyper 

Avser textilier enligt textilfiberns ursprung och de vävda textiliernas behandling. 
Fibern kan komma från växt- eller djurriket. 

 Probok eng. textile by type 
 

*bomull/linnetyg 
Tyg, som regel tuskaft, av vävd bomulls- eller linnefiber. 
 Linne- och bomullstyg har använts som överdragsmaterial och omslag till 
bokband. Enkla tuskaftstyger förekommer bland annat på läroböcker. 
ProBok eng. cotton/flax cloth 

 
*klot 

Ett tyg vävt i tvåskaft, en linne- eller bomullslärft som genom appretering 
gjorts styv och ogenomtränglig för lim. Klot fodrades också med tätande 
papper på baksidan. 
 Klot framställdes först i England på 1820-talet. Klot blev ett billigt och 
tåligt ersättningsmaterial för papper och skinn. Slät klot användes till en början, 
men under 1830-talet började man prägla klot i olika mönster. En del av dessa 
efterliknade skinn, andra hade geometriska mönster. Kloten färgades till en 
början i dova mörka färger, s.k. loppfärg, mörkt grönt och blått. Senare 
introducerades klara närmast bjärta röda, gröna, blå, gröna och gula färger. 
Klot började tidigt användas för framställning av förlagsband, i Sverige mer 
systematiskt från 1850- och 1860-talet. 
ProBok eng. bookcloth  LoB bookcloth 

 
*sammet 

Tyg bestående av en grundväv vars rätsida helt eller delvis täcks av en tät, kort, 
uppskuren lugg, bildad av särskilda trådar, poltrådar. 

Sammet tillverkades troligen redan på 1200-talet i Italien. Sammet har 
använts som överdragsmaterial till bokband genom hela handpressperioden. 
ProBok eng. velvet   LoB velvet 

 
*siden 

Tyg av vävd silke. Textilfibern, natursilke, utgörs av en tråd som spinns i 
kokonger av silkesfjärilen.  
 Sidenband var populära i Sverige från mitten av 1700-talet och de första 
årtiondena på 1800-talet. Almanackor, uppbyggelselitteratur, avhandlingar och 
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dedikationsband förekommer i guldtryckta sidenband. Siden användes också 
som försättsblad i bokband. 
ProBok eng. silk 

 
*ulltyg 

Tyg av ullfiber. 
 ProBok eng. wool cloth  

 
*sköldpadd 

Det genomlysliga hornskiktet av skalet på en del sköldpaddarter, främst äkta 
karettsköldpadda. Sköldpadden är gul till gulröd med mörkare fläckar och kan 
under värme pressas till plana skivor eller smältas samman till större blad. 

Materialet förekom i forntidens orientaliska konsthantverk och togs på 1600-
talet upp inom konsthantverket, även bokbinderiet. Vanliga texttyper bundna i 
band med sköldpadd är biblar, psalmböcker och uppbyggelselitteratur. 
ProBok eng. tortoiseshell   LoB tortoiseshell 

 
 
2. Material enligt form 

*pärmmaterial 
Material som använts för tillverkning av bandets pärmar, som regel av papp eller 
trä. 
ProBok eng. board material  LoB board (material) 
 
*pappärmar 

Bandpärmar av papp. Papp är en formvara med hög ytvikt, huvudsakligen 
bestående av slumpmässigt fördelade fibrer. 

Gränsen mellan vad som kan kallas papper och papp varierar beroende av 
kvalitet, styvhet och användning. Vid större ytvikt, från 225 g/m2 klassas 
papper som papp framförallt i kommersiella sammanhang. ’Papp’ används för 
att beteckna alla typer av hårda och styva papper med hög ytvikt oavsett 
tillverkningsmetod. Papp ersatte successivt trä som pärmmaterial, i Italien 
redan under 1470-talet. Under handpressperioden framställde bokbindarna 
själva papp genom sammanklistring av flera lager pappersark (makulatur). 
Under första halvan av 1500-talet började man tillverka papp genom 
sammanpressning av flera lager nyformade våta pappersark som pressades 
samman till papp under högt tryck. 
ProBok eng. paper boards  LoB paper board 
 

*papperspärmar 
Papper som används som pärmmaterial i ett bokband, exempelvis ett omslag. 
Probok eng. paper 
 

*skinnpärmar 
 Bandpärmar av skinn. 
 ProBok eng. leather boards 
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*träpärmar 
Bandpärmar av trä material. Trä erhålls ur ved eller vedartade partier av träd 
eller andra växter som har i stort sett bibehållen biologisk struktur. 
 Trä har använts som pärmmaterial i bokband från tidig medeltid fram till 
1600-talet då materialet successivt fasas ut i användningen. Undantag utgör 
folianter, framför allt biblar som ända fram på 1800-talet bands med träpärmar. 
Träpärmar i bokband har en relativt kraftig dimension och är avfasade i 
kanterna. Vanliga träslag är ek och bok. Alkærsig, Ole (red.), Bevaringshåndbogen, 
Ejler, København, 1986, s. 89-107. 
ProBok eng. wooden boards  LoB wooden boards 

 
*träspån 

Tunnare stycken av trä som är splintat för visst ändamål. 
Träspån för användning som pärmmaterial hyvlades av bok. De har använts 

inom bokbinderiet som pärmmaterial framförallt i mindre dyra bokband 
eftersom materialet är billigare än papp. Träspån är relativt tunna i jämförelse 
med vanliga träpärmar. Träspån användes ända fram på 1800-talet. 

 ProBok eng. scale board  LoB scale board 
 
 
3. Materialsammansättning 

Skinnets framställning  

*vitgarvat skinn 
Hudar från djur som behandlats genom garvning/konservering i alun (metallsalt) 
så att det bevarar sin naturliga styrka, smidighet och böjlighet. Processen är 
reversibel, om alunet lakas ur huden börjar den ruttna. 

På bokband förekommer vitgarvade svinskinn särskilt under 1500- och 1600-
talen i den protestantiska delen av Europa. Vitgarvade fårskinn användes också av 
bokbindare som överdragsmaterial. Metoden gav vita och ljust naturfärgade mjuka 
smidiga skinn. 
Probok eng. alum-tawed  LoB alum-tawed skin 
 

*vrängt skinn 
Ett skinn på vilket man använt köttsidan (insidan) av skinnet som överdrag på 
bokbandet i motsats till narvsidan som är brukligt. Ett vrängt skinn har en lite 
luddig och mjuk struktur som är grövre än mocka (slipat skinn). 
Probok eng. reversed skin  LoB chamois 
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V. Bearbetning och dekorering 

Med bearbetning och dekorering avses olika processer som ett material eller själva 
bandet genomgått i syfte att förädla och/eller dekorera det. En del av dessa tekniker 
har utvecklats och användes mer specifikt inom bokbandstillverkningen, till dessa 
hör bland annat marmorering, blind- och guldtryck. Några tekniker, till exempel olika 
trycktekniker, var allmänt i bruk inom bokproduktionen. Färgning och sprängning är 
två exempel bearbetning och dekorering av material som förekom inom både 
bokbinderihantverk, andra hantverk och varuproduktion.  

I en ProBokpost dokumenteras bearbetningar och dekorering som ett resultat, 
d.v.s. som en egenskap eller ett särdrag hos ett material eller själva bandet. Ett 
material som bearbetats genom färgning dokumenteras som ett färgat material i 
ProBok och ett band som dekorerats med guldtryck beskrivs som guldtryckt. 
Termlistan innehåller i de flesta fall en beskrivning av själva företeelsen exempelvis 
färgning och resultatet av den, nämligen något som är färgat.  

I anslutning till dokumentation av ett bands dekorering beskrivs även tillägg av 
material och dekorativa element som i anslutning till dekorteknikerna, exempelvis en 
påläggning av ett annat material.  

 
 

Bearbetning och dekorering 

I ProBok görs skillnad på bearbetning av material och dekorering. Teknikerna som 
används kan ibland vara samma, men de utförs som regel under olika steg i 
inbindningsprocessen och de får delvis olika resultat. 

Som bearbetningar förstås de tekniker som används för att förädla material och 
band utan hänsyn till bokens storlek eller format. Ett skinn eller en textil kan vara 
infärgad eller präglat i ett visst mönster. Papper är marmorerade, sprängda eller 
färgtryckta. Materialen användes utan hänsyn till var i materialet mönster eller dekor 
börjar och slutar. Banden kunde också färgas eller sprängas över hela sin yta oavsett 
storlek. Dessa tekniker kan betraktas som bearbetningar (i förädlande syfte) som 
resulterar i ett förädlat material. Sprängning ger sprängda papper, marmorering ger 
marmorerade papper. När en teknik applicerats på ett material eller ett band oavsett 
format, d.v.s. som ett mönster utan begränsning eller anpassning till bokens 
individuella form kan det betraktas som en bearbetning som beskrivs som egenskap 
hos materialet eller en del av bandet. I ProBok beskrivs dessa bearbetningar i 
anslutning till dokumentation av bandets överdragsmaterial. 

Med dekorering förstås de metoder som använts för att framställa dekorativa 
element och former på bandet som är anpassade till bokens unika/individuella 
storlek. Dessa beskrivs under avdelningen Banddekor i ProBok. Exempel på 
dekortekniker är guldtryck, inläggningar och målning av dekorativa element. En del 
tekniker användes både för att bearbeta material och för att dekorera ett band. Ett 
sådant exempel är sprängning. I ProBok åtskiljs sprängning som en egenskap hos 
materialet och som dekor med utgångspunkt i själva formen. Ett band vars 
överdragsmaterial sprängts över hela bandets yta beskrivs som ett sprängt material.  
Om sprängningen utförts så att den bildar en avgränsad rektangelformad yta (spegel) 
eller oval anpassad till bokpärmens form dokumenteras sprängningen som en 
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dekorteknik. Denna sprängning av bandet har ägt rum i slutet av 
inbindningsprocessen som en del av dess dekorering. 

Den åtskillnad som görs i ProBok mellan beskrivningar av material och deras 
egenskaper och olika former av dekorering utgör en rågång, gränserna är ibland 
flytande. Både obearbetade och bearbetade material användes inom 
bandtillverkningen; ofärgade tryck/skrivpapper och skinn inhandlades av 
bokbindarna och användes som de var i oförädlad kvalitet. Papper och skinn 
färgades eller bearbetades också av bokbindarna själva eller så köpte man 
importerade eller inhemskt tillverkade färgade och dekorerade papper direkt i 
handeln. Förädling och dekorering av material och band kunde ske i olika steg i 
inbindningsprocessen och det kan ibland vara svårt att se på bandet när under 
tillverkningen som bearbetningen eller dekoreringen av bandet skett. Som regel 
utförs dekorering av band i slutet av processen, när inbindningen är färdigställd. 
Syftet med avgränsningarna i ProBok är att dokumentera bokbandets materiella, 
tekniska och estetiska egenskaper på ett så tydligt och ändamålsenligt sätt som är 
möjligt trots dess komplexa natur. 
 
 
dekor, dekorering  

Avser de metoder och tekniker som används för att försköna material och 
bokband med dekorativa element, former och färger.  
ProBok eng. decoration, decorating  LoB decoration, decorating 

 
*broderad, brodering 

Sömnad av dekorativa mönster och motiv i ett material, som regel textil. 
Probok eng. embroidered   LoB embroidered 
 

*brokad 
Material (särskilt papper) som helt eller delvis präglats med bladmetall och klister- 
eller schablonmålats målats över hela eller delar av papperet. Målning av papperet 
kunde ske före eller efter präglingen av papperet. 

Av praktiska skäl kan man i ProBok även klassa bronsfernisstryckta papper 
som brokadpapper. Dessa papper är förvillande lika brokadpapperen så tillvida att 
de har ett guldtryckt mönster. Bronsfernisspapper är inte präglade, det guldtryckta 
mönstret är istället blocktryckt och den guldliknande färgen utgörs av 
metallpulver. 9.2 Brokaatpapier, Sierpapier en marmering marmering, 1994. 
ProBok eng. brocade   LoB RT brocade paper 

 
*ciselerat, ciselering 

Metod för dekorering av en metallyta. För bokband avses dekorering av 
bokblockets kanter. Bearbetningen av snittet sker med hjälp av punsar och 
stämplar med graverade motiv vilka trycks in i snittet syfte att skapa ett mönster.  

 Probok eng. guaffered  LoB gauffered 
 
 
 
 



 42 

*emaljerad, emaljering 
Påläggning av en glas- eller glasliknande färgad eller ofärgad beläggning på ett hårt 
underlag (metall, keramik, glas) som genom värme smälts fast på underlaget och 
skapar en hård slät yta i dekorativt syfte. Foot, Mirjam M., Pictorial bookbindings, 
British Library, London, 1986, s. 46-52. 
ProBok eng. enamelled   LoB enamelled  

 
*fernissad, fernissning 

Ytbehandling av ett material med lack vilket ger en hård och glansig yta. Lacket 
bestod i äldre tid av naturhartser (kopal, shellack) i ett lösningsmedel. 
 Inom bokbinderiet har man använts en rad olika former av fernissor som 
applicerats i skyddande och förskönande syfte på delar eller hela bandet. 
ProBok eng. varnished  LoB varnished 

 
*fläckad, fläckning 

Applicering av mer eller mindre regelbundet formade fläckar på ytan av ett 
material i syfte att skapa en dekorativ effekt. 

Fläckning av framförallt skinn utförs som regel med en svamp eller pensel på 
materialet. För fläckning av skinn användes ofta pottaska och järnsvärta vilket 
resulterade i en betsning av skinnet i brunvioletta respektive grönsvarta toner. 
Stark betning kan på sikt åstadkomma en nedbrytningsprocess i skinnet som 
resulterar i hål i överdragsmaterialet. Fläckning av papper och snitt med färg 
förekommer också. 
ProBok eng. stained  LoB stained (decoration)  

 
*färgad, färgning  

Behandling med färgämneslösning av ett material, papper eller skinn, i syfte att ge 
materialet en uniform färg. 

Material som färgats i en tryckprocess (1800-tal) beskrivs som färgtryckt. 
Cockx-Indestege, Elly (red.), Sierpapier & marmering, Koninklijke Bibliotheek, Den 
Haag, 1994, s. 20, 2. Effen papier. 
ProBok eng. coloured   LoB colour (decoration) 

 
*bestruken, bestrykning 

Applicering av färgämneslösning på ytan av ett material i syfte att ge det en 
färgnyans, färgen påförs vanligen med pensel eller svamp på materialet. 

Enfärgade papper från handpressperioden är som regel färgade genom 
bestrykning av papperet. Skinn och pergament beströks också med färg. 

 ProBok eng. coated  LoB colour applied (colour decration) 
 

*infärgad, infärgning 
Behandling med färgämneslösning av hela materialet, som regel under själva 
tillverkningsprocessen, i syfte att ge materialet en färgnyans. 

Skinn, särskilt getskinn infärgades under själva garvningsprocessen. Under 
1800-talet övergick färgningen av papper från bestrykning till infärgning 
genom tillsättande av färg i kypen, därefter formades papperet. 

 ProBok eng. dyed  LoB colour manufactured (colour decoration) 
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*förgylld, förgyllning 
Förfarande där guld eller annan metall bladmetall appliceras, fästs med ett 
bindemedel, på ytan av ett annat material exempelvis papper, skinn, trä.  

En bladmetall fästs på ytan genom ett bindemedel (äggvita), och ibland i 
kombination med värme och högt tryck. Inom bokbinderiet används flera 
förgyllningstekniker för att framställa förgyllda papper och boksnitt.  
Probok eng. gilt   LoB gilt 

 
 *försilvrat 

Yta som förgyllts med en vit metall, här särskilt med avseende på jämnskurna 
kanter, snitt. 

  ProBok eng. silvered  LoB silvered 
 
*inläggning 

Resultatet av ett förfarande där ett material infogas i och på ett annat material 
genom att skära ut delar av det underliggande materialet och placera det 
kontrasterade materialet i dess ställe i syfte att skapa en dekorativ effekt.  
Probok eng. inlaid   LoB RT inlaid 

 
*klistermålad, klistermålning 

Applicering av en eller flera klisterfärgslösningar på ett underlag (papper) med 
pensel, svamp eller andra verktyg i syfte att skapa någon form av dekorering på 
den klistermålade ytan. Mönster framställs direkt i själva klisterfärgen med 
kammar, svampar eller stämplar.  

Klistermålade papper kom i bruk under 1600-talet i Tyskland och kring 
sekelskiftet 1700 fanns en etablerad produktion. Klisterpapper uppvisar stor 
variation i utformning och mönster. 
ProBok eng. paste-decorated  LoB paste decorated 

 
*läderplastik 

Reliefdekorerat läder. Lädret fuktas och pressas mot en skuren träform eller drivs 
upp från baksidan. Släta ytor förses med punsad dekor. 

Tekniken, som har spansk-moriskt ursprung, används för framställning av 
gyllenläder för tapeter och möbelklädsel, men också till läderklädda kistor, skrin, 
etuier m.m. Tekniken fick också en nyanvändning under 1800-talet. 
ProBok eng. moulded  LoB moulded 

 
*lädersnitt 

Förfarande där bilder och ornament framställs i läder genom bearbetning med 
kniv (utskärning av linjer) och puns (ytor som slås med hammare) på fuktat läder. 
Här avses resultatet av tekniken, ett lädersnitt. Szirmai, J. A., The archaeology of 
medieval bookbinding, Ashgate, Aldershot, 1999, s. 241-242.  
ProBok eng. cut leather  LoB cut leather 
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*marmorerad, marmorering 
Ett förfarande där färglösning droppas på en trögflytande vätska, ett avkok av 
karragenmossa, och som därigenom bildar färgformationer (som kan bearbetas 
med pinnar och kammar) på ytan av grunden vilka i sin tur överförs till ett papper, 
textil eller boksnitt genom att materialet doppas försiktigt i vätskgrunden. 

Marmoreringstekniken har orientaliskt ursprung. Marmorerade papper började 
användas inom bokbandskonten i Frankrike under 1600-talets första hälft.  

 Probok eng. marbled  LoB RT marbling (decorating) 
 
*maskinskriven, maskinskrivning 
 Textframställning med hjälp as skrivmaskin. 
 ProBok eng. type-written 
 
*metallarbete 

Dekorerat metallstycke som fästs på, eller som är en del av bandet. 
Exempel på metallarbeten är rikt ornamenterade beslag och spännen eller 

bandpärmar i filigranarbete. 
ProBok eng. metal-work  LoB metalwork (decoration) 

 
*målad, målning  

Applicering av färgskikt (färgpigment och bindemedel) på ett underlag, som regel 
med pensel. Med målning avses applicering av tjockare färgskikt.  

 ProBok eng. painted  LoB NT painted (decoration) <cover decoration> 
 
*framkantsmålat [snitt] 

Snitt i främre kant som målats, som regel under en förgyllning. 
Probok eng. fore-edge painted  LoB fore-edge painted 

 
*snäckguldsmålad, snäckguldsmålning 

Målning med bladguld i pulverform blandad i ett medium. 
 Snäckguldmålning har använts för att fylla ut blindtryck på bokband eller 
för att måla en bakgrund i en dekor. 
ProBok eng. shell gold painted 
 

*mönstervävd 
Tyg vars varp och inslag av trådar vävts på ett sådant sätt att ett mönster 
framträder i tyget.  
 Mönstervävda tyger används under hela handpressperioden som 
överdragsmaterial till bokband. 
ProBok eng. pattern-woven  LoB RT pattern weave 

 
*ofärgad 

Material som inte blivit behandlat med färgämneslösning utan som har sin 
naturliga färg.  

 ProBok eng. uncoloured  LoB uncoloured 
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*papier-maché 
Framställning av ett konstmaterial bestående av rivet uppblött papper, lim, krita 
och ibland gips. Materialet gjuts till önskad form och används som ersättning för 
träskulptur i förgyllda ornament. Här avses resultatet av denna 
framställningsprocess. 

Under 1800-talet framställdes en mängd industriproducerade föremål i papier-
maché, bland annat formpressade brickor och skrin. Kraftigt skulpterade 
bokpärmar till bokband gjöts också i papier-maché. Ålund, Otto Wilhelm (red.), 
Uppfinningarnas bok: öfversigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden. Bd 6, 
Råämnenas mekaniska bearbetning, Hierta, Stockholm,1875, s. 492-501. 
ProBok eng. papeir-maché  LoB papier maché (decoration) 
 

*polerat, polering 
Bearbetning av ett material i syfte att göra ytan slät, jämn och blank. 

Inom bokbinderiet används agatstenar och metallverktyg med vilka 
överdragsmaterial och andra ytor bearbetas mekaniskt ofta i kombination med vax 
och värme för att åstadkomma blanka snitt och överdrag. Poleringen har inte bara 
en dekorativ effekt utan bidrar till att bevara ytan och skydda den från slitage. 
Probok eng. polished  LoB polished 

 
*präglad, prägling 

Pressförfarande varmed en tredimensionell form eller mönster skapas i ett tunt 
material, exempelvis papper, klot eller skinn. 
 Materialet (skinn, papper, klot) präglas i en press mot en tryckform i vilken 
mönstret eller bilden är graverad i relief, genom det hårda trycket i pressen 
avsätts/överförs reliefen i gravyren i det pressade materialet. 

Exempel på präglade material inom bokbinderiet är brokadpapper vilka 
framställdes i koppatryckspressar från slutet av 1600-talet och därefter. Se under 
’brokad’. Från 1800-talets början växte tillverkningen av präglade material och 
tekniken kom särskilt till användning för prägling av klot i vitt skilda mönster. 
Strömquist 2010, s. 173-176; 9. Reliëfdruckpapier, 9.1. Reliëfdrukpapier, Sierpapier 
& marmering, 1994. 
Probok eng. embossed   LoB embossed 
 

*påläggning 
Resultatet av ett förfarande där ett material (skinn, papper etc) som kontrasterar 
underlaget appliceras på detta i syfte att skapa en dekorativ effekt. 
Probok eng. onlays  LoB RT onlaid  

 
*schablonmålat, schablonmålning 

Dekormålning med hjälp av ett formstycke (schablon), som fungerar som en mall 
eller ett mönster vilken används för mångfaldigande av en dekor på ett underlag. 
Tekniken används särskilt för snittdekorering. 
Probok eng. stencilled  LoB stencilled (decoration) 
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*sprängd, sprängning 
Applicering av små droppar av färg på en yta i syfte att skapa en dekorativ effekt. 

Tekniken att spränga papper, skinn och snitt användes allmänt inom 
bokbinderiet från 1600-talet och fram till 1800-talets mitt. Storleken på dropparna 
varierar kraftigt från knappt synliga små prickar till större fläckar. Till gruppen 
sprängda papper hör också papper med mönster som imiterar trä och trädrot; ett 
mönster i vilket dropparna flyter ut i rännilar som liknar materialet trä och kallas 
’träsprängning’. Sierpapier & marmering, 1994: 6. Vlekkenmarmer[papier] en 
vlekkenmarmering. 

 ProBok eng. sprinkled  LoB sprinkle (decoration) 
 
stämpeltryckt, stämpeltryck 

Ett högtrycksförfarande där graverade eller gjutna stämplar pressas (för hand eller 
i press) på ett bokbands överdragsmaterial i syfte att åstadkomma en dekor. 

Tekniken omfattar både blind- guld/silver- och bläcktryck vilka alla användes 
inom bokbinderiet och bokbandskonsten för att framställa titlar och dekorer på 
bokband.  
ProBok eng. tooled  LoB tooled (decoration) 

 
*blindtryckt, blindtryck 

Stämpeltryck där enbart själva stämpeln avvänds för att åstadkomma ett 
avtryck i materialet.  

Vid blindtryck används vare sig färg eller bladmetaller vid själva 
stämplingen, det mörka trycket uppstår då den värmda stämpeln trycks i ett 
fuktat material varvid det mörknar. 
Probok eng. blind-tooled  LoB blind tooled  

 
*bläcktryckt, bläcktryck 

Stämpeltryck där man applicerat bläck, vanligen tryckfärg, på stämpeln vid 
tryckningen i syfte att åstadkomma ett infärgat avtryck i materialet. 

Bläcktryck användes ofta för att trycka titlar på bokband. Under 1800-talet 
började man använda tryckfärg vid stämpling av klotband i förgyllningspressar. 
Probok eng ink-tooled  LoB ink-tooled 

 
*guldtryckt, guldtryck 

Stämpeltryck där man använder bladguld vid stämpling för att åstadkomma ett 
avtryck i guld i materialet. Bladguldet fixeras i materialet med den grundering 
av äggvita som applicerats på ytan och som aktiveras genom stämpelns värme 
och tryck. 

Guldtryck på bokband utfördes med varierande kvalitet på guldet, 
legeringar med silver var vanligt förekommande. Så kallat tvistguld, eller 
laminatguld, har använts sedan medeltiden och är vanligt förekommande på 
bokband. Tvistguldsblad har en guld- och silversida, guldsidan lades utåt vid 
förgyllning. När silvret oxiderar anlöps guldet och missfärgas, det svartnar. I 
förekommande fall kan det vara svårt att avgöra om den ursprungliga 
förgyllningen var ett guld- eller silvertryck. Tunander, Pontus, Förgyllning, 
Signum, Lund, 1997, s. 21. 
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*silvertryckt, silvertryck  
Stämpeltryck där man använder bladsilver eller annan vit metall vid stämpling 
för att åstadkomma ett avtryck i silver i materialet. Jfr guldtryck. 

  ProBok eng. silver-tooled  LoB silver tooled 
 
*tecknad, teckning 

Utformning av (konstnärlig) bild med penna, kritor e.d. 
Probok eng. drawn  LoB drawn (decoration) 

 
*tryckt, tryckning 

En teknik för mångfaldigande av text, bild och mönster genom att överföra dem 
från ett medium (en graverad eller litografisk plåt, eller form i högrelief) till en 
bärande tryckyta, t.ex. papper. 
Probok eng. printed   LoB printed 

 
*boktryck 

Tryck som framställs genom ett högtrycksförfarande. De färggivande partierna 
ligger upphöjda, t.ex. blytyper, maskinsats eller boktrycksklichéer på formen, 
vilka avsätts på tryckytan vid tryckningen. 
ProBok eng. letterpress print  LoB BT printed 
 

*färgtryckt, färgtryckning 
Reproduktion av text, bild och mönster genom tryckning med annan färg än 
svart. 
Probok eng. colour printed   LoB colour printed 

 
*handkolorerad 

Svartvita bilder som färglagts för hand, som regel med vattenlöslig färg. 
Handkolorering var den helt dominerande tekniken för att erhålla bilder i färg 
under handpressperioden. Dal, Björn, Med kolorerade figurer: handkolorering i 
Sverige under 1700- och 1800-talen. Fjälkinge 2001, s. 39-50. 
Probok eng. hand-coloured  LoB hand coloured 
 

*gravyr 
Tryck som framställs genom ett djuptrycksförfarande. De färggivande 
partierna i tryckformen ligger nersänkta i formen (en plåt) och avsätts på den 
tryckbärande ytan genom högt tryck vid själva tryckningen. Teckenbilden, de 
färggivande djupa partierna har graverats med stickel eller etsats fram i plåten. 
Hela plåten infärgas och torkas sedan ren med rakel och duk så att färg enbart 
återstår i fördjupningarna i plåten. Exempel på gravyr är kopparstick, etsning 
och stålstick. 
Probok eng. engraving  LoB engraved (printed) 

 
*litografi  

Tryck som framställs i ett plantrycksförfarande. Metoden bygger på att 
tryckformen (sten eller plåt) absorberar fett och vatten men att dessa stöter 
bort varandra. Bilden tecknas eller målas med fet krita eller tusch på 
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tryckformen. Vid infärgning av formen fäster tryckfärgen enbart på de målade, 
feta partierna vilka överförs till den tryckbärande ytan under tryckprocessen.  
Probok eng. lithography  LoB lithographed (printed) 

 
*träsnitt 

Tryck som framställs i ett högtrycksförfarande. Tryckformen utgörs av en 
trästock i vilken bilden som ska tryckas är skuren i längdträet. De färgbärande 
partierna ligger upphöjda i formen och avsätts på tryckytan under 
tryckprocessen. 
Probok eng. wood-cut  LoB wood block printed 
 

*xylografi 
Tryck som framställs genom ett högrycksförfarande. Tryckformen utgörs av en 
trästock i vilken bilden graverats i ändträet med gravstickel. De färgbärande 
partierna ligger upphöjda i formen och avsätts på tryckytan vid tryckprocessen. 
Xylografin var en allmänt utbredd illustrationsteknik i tidningar och böcker 
under 1800-talet. 
Probok eng. wood-engraving  LoB wood engraved (printed) 

 
*utskärning  

Resultatet av ett förfarande där delar av ett material skärs bort i syfte att skapa en 
dekorativ effekt genom att ett underliggande material framträder i det utskurna 
materialet. Utskärningen görs som regel i överdragsmaterialet eller i ett på bandet 
pålagt material.  
ProBok eng. cut-out  LoB cut out 
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VI. Dekor: omfång, form och stil 

Dekorens omfång och övergripande form 

*dekorens omfång 
 Dekorens utsträckning på bandets yta. 
 ProBok eng. layout by extent 
  

*minimal dekor 
En dekor som har mycket begränsat omfång. 
ProBok eng. minimal decoration  LoB minimal decoration 

 
*normal dekor 

En dekor som kan betraktas som standard och som har begränsat omfång. 
ProBok eng. standard decoration  LoB standard decoration 

 
*omfattande dekor 

En dekor som har ett större omfång än en normal dekor. 
ProBok eng. extensive decoration  LoB extensive decoration 

 
*heltäckande dekor 

En dekor som är fördelad över praktiskt taget hela bandets yta. 
ProBok eng. all-over decoration   LoB all-over decoration 

 
 
Detaljerad form 

*kantlinje          ProBok eng. border line 
*multipla kantlinjer       ProBok eng. multiple border lines 
*ornamenterad kant       ProBok eng. ornamented border 
*multipla kantornament      ProBok eng. multiple border ornaments 
*linjeramverk         ProBok eng. line frame 
*multipla linjeramverk      ProBok eng. multiple line frames 
*ornamenterat ramverk      ProBok eng. ornamented frame 
*multipla ornamenterade ramverk  ProBok eng. multiple ornamented frames 
*linjekantade fält        ProBok eng. line-edged compartments  
*ornamentkantade fält      ProBok eng. ornament-edged compartments 
*linje- och ornamentkantade fält ProBok eng. line- and ornament-edged 

compartments 
*mittfält           ProBok eng. central compartment 
*multipla fält          ProBok eng. multiple compartments 
*mittstycke          ProBok eng. centrepiece 
*hörnstycken         ProBok eng. hörnstycken 
*hörn- och mittstycke      ProBok eng. centre- and cornerpieces 
*bandverk          ProBok eng. strapwork 
*knutverk          ProBok eng. knotwork 
*spetsverk          ProBok eng. square 
*rutmönster         Probok eng. chequered 
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*rektangel         ProBok eng. rectangle 
*cirkel          ProBok eng. circle 
*oval           Probok eng. oval 
*spetsoval         ProBok eng. ogive 
*romb          Probok eng. lozenge 
*rombmönster        ProBok eng. lozenge pattern 
*semé          ProBok eng. semis 
*figurativ         ProBok eng. figurative 
*fri           ProBok eng. free 
 
Bandstilar 

*Abstrakt         ProBok eng. Abstract 
*Allegorisk         ProBok eng. aAllegorical  
*Allmoge         ProBok eng. Peasant 
*Arabesk         Probok eng. Arabesque 
*Arkitektonisk        Probok eng. Architectural 
*Cosway          ProBok eng. Cosway 
*Dentelle         Probok eng. Dentelle 
*Du Seuil         ProBok eng. Du Seuil 
*Fanfar          ProBok eng. Fanfare 
*Filigran          ProBok eng. Filigree 
*Flätverk         ProBok eng. Interlaced ribbon 
*Fri stil          ProBok eng. Free 
*Gustaviansk        ProBok eng. Gustavian 
*Gyllenläder        ProBok eng. Gilt leather 
*Heraldisk         ProBok eng. Heraldic 
*Husgavel         ProBok eng. Cottage roof 
*Hörn och mitt       ProBok eng. Centre- and corner 
*Illustrerande        ProBok eng. Illustrating 
*Katedral         ProBok eng. Cathedral 
*Lambrekäng         ProBok eng. Lambrequin 
*Nybarock         ProBok eng. Neo-Baroque 
*Nygotik         ProBok eng. Neo-Gothic 
*Nyrenässans        ProBok eng. NeoRenaissance 
*Nyrokoko         ProBok eng. Neo-Rococo 
*Mosaik          ProBok eng. Mosic 
*Pointillé         ProBok eng. Pointillé 
*Ram           ProBok eng. Frame 
*Reformation        ProBok eng. Reformation 
*Romantisk blombård     ProBok eng. Romantic floral 
*Solfjäder         ProBok eng. Fan 
*Spegel          ProBok eng. Panel 
*Sprängd spegel       ProBok eng. Cambridge panel 
*Vaggmed         ProBok eng. Drawer handle 
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VII. Färg 

Beskrivning av färg utgår från ISCC-NBS (Inter-Society Color Council and National 
Bureau of Standards) nomenklatur för namngivning av färger, Universal Color 
Language, UCL. Nomenklaturen bygger på 10 kulörer, 3 neutrala okulörta färger och 
10 bestämningar som beskriver ljushet, styrka och mättnad. Vissa tillägg och 
omskrivningar i namngivningen har gjorts i denna terminologi utifrån de färger som 
är vanliga på bokband. Här används nivå 1 och delar av nivå 2 av detta 
namngivningssystem samt bestämningarna ljus och mörk. Samtliga färger finns i Art 
& Architecture Thesaurus® Online. 

Kelly, Kenneth L. & Judd, Deane B., Color: universal language and dictionary of 
names, Washington, D.C., 1976; Tanselle, G. Thomas, ”A System of Color 
Identification for Bibliographical Description”, Studies in Bibliography 20. The 
bibliographical Society of the University of Virginia by the University Press of 
Virginia, Charlottesville, 1976, s. 203-34, Art & Architecture Thesaurus® Online® 
 
färg 

Avser själva färgperceptionen (d.v.s. upplevelsen av färg) såsom gult, rött, gulrött, 
svart, grått etc. och benämningarna på dessa enligt Universal Color Language 
(UCL), U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards, 1976. En 
yta eller ett föremål upplevs ha en viss färg (ytfärg eller föremålsfärg). 
Art & Architecture Thesaurus® Online®: Color (Facet) ID: 300131647; colors 
(hues or tints) ID: 300080438. 
Probok eng. colour 

 
 
Kolörer 

*beige 
En variabel färg i allmänhet lätt gråaktigt gulbrun, ursprungligen med hänvisning 
till färgen av oblekt ull. Ej i UCL, används istället för ljus gråaktigt gulbrun.  
ProBok eng. beige  AAT: beige (color) ID: 300266234. 

 
*blå 

Namn för en av de tre primära additiva färgerna i den del av spektrumet som 
ligger mellan grönt och violett. 
ProBok blue  AAT blue (color) ID: 300129361 

 
*brun 

Färgnamn för alla matt röd-gul eller orange färg av låg ljusstyrka och mättnad, 
liknar färgen på trä eller jord.  
ProBok eng. brown  AAT brown (color) ID: 300127490 

 
*bronsfärgad 

Ett intervall av brunaktiga färger som liknar färgen på brons, en legering av 
koppar och tenn.  
ProBok eng. bronzecoloured  AAT bronze (color) ID: 300311355 
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*brunsvart 
Brun färg med svart inslag. 
ProBok eng. brownish black  AAT brownish black ID: 300127573 
 

*gulbrun 
Brun färg som går åt gult.  
ProBok eng. yellowish brown  AAT: yellowish brown ID: 300127668 

 
*gråbrun  

Brun färg med grå inslag.  
ProBok eng. grayish brown  AAT: grayish brown ID: 300127528 

 
*olivbrun 

Brun färg med inslag av oliv.  
Probok eng. olive brown  AAT: olive brown ID: 300127748 

 
*rödbrun 

Brun färg med rött inslag.  
ProBok eng. reddish brown  AAT: reddish brown ID: 300127575 

 
*silverfärgad 

Ett intervall av gråaktiga färger som liknar färgen på den glänsande metallen 
silver. 
Probok eng. silvercoloured  AAT: silver (color) ID: 300311368 

 
*grön 

Namn för färgen som representerar den del av spektrumet som ligger mellan blått 
och gult.  
ProBok eng. green  AAT: green (color) ID: 300128438 

 
*gul 

Färgnamn för en av de tre primära subtraktiva färger. Representerar den del av 
spektrumet som ligger mellan grönt och orange.  
ProBok eng. yellow  AAT: yellow (color) ID: 300127794 

 
*guldfärgad 

Ett intervall av gulaktiga färg, typiskt med undertoner av rött eller brunt, som 
liknar färgen på den glänsande metallen guld. 
ProBok eng. goldcoloured  AAT gold (color) ID: 300311191 

 
 *gulvit 

Gul färg med vitt inslag. 
ProBok eng. yellowish white  AAT yellowish white ID: 300127985 

 
*gulgrön 

Färgnamn för varje nyans av grönt färgat med gult. 
Probok eng. yellow green  AAT yellow green ID: 300128385 
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*oliv 
Färgnamn för varje gul-grön färg med låg ljusstyrka och mättnad, liknar färgen på 
en omogen oliv, frukten av Medelhavets vintergröna träd, Olea europaea. 
ProBok eng. olive   AAT olive (color) ID: 300128307 

 
*orange 

Färgnamn för den del av spektrumet som ligger mellan röd och gul. 
ProBok eng. orange  AAT orange (color) ID: 300126734 

 
*purpur  

Färgnamn för färgerna mellan rött och blått, som ursprungligen färger härrör 
ursprungligrn från en röd mollusks färgämne. 
ProBok eng. purple  AAT purple (color) ID: 300130257 

 
*rosa 

Färgnamn för området av färger liggande mellan rött och vitt, ofta en ljusröd, 
ibland med en lätt lila eller gul nyans. 
ProBok eng. pink  AAT pink (color) ID: 300124707 

 
*röd  

Färgnamn för en av de tre primära additiva färgerna. Röda färger uppstår när 
ljusstrålningen från ett objekt domineras av våglängder mellan 600 och 700 nm.  
Probok eng. red  AAT: red (color) ID: 300126225 
 
*purpurröd 

Röd färg med inslag av purpur. 
Probok eng. purplish red  AAT: purplish red ID: 300126589 
 

*violett 
Färg som representerar den del av spektrumet som ligger mellan rött och blått. 
Exempel på violett färg i naturen ses i vissa plommonfrukter och i blomman 
Viola odorata. Violet är en sekundär pigment färg (tillverkad genom att kombinera 
blått och rött).  
ProBok eng. violet  AAT: violet (color) ID: 300130602 

 
 
Okolurta färger 

*grå 
Färgnamn för vilken färg som helst mellan svart och vitt, eller som består av en 
blandning av svart och vitt med liten eller ingen positiv ton.  
ProBok eng. grey  AAT: gray (color) ID: 300130811 

 
*svart 

Färgnamn (UCL) som identifierar en rad svartaktiga färger. Mer specifikt är svart 
en akromatisk färg med maximalt mörker, med hänvisning till föremål med liten 
eller ingen färgton på grund av absorptionen av nästan allt ljus i det synliga 
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spektrumet. I samband med pigment, är svart teoretiskt blandningen av alla färger. 
I samband med färger av ljus, är svart frånvaro av ljus.  
ProBok eng. black  AAT: black (color) ID: 300130920 

 
*vit 

Färgnamn som identifierar neutrala okulörta vitaktiga färger, såsom snö eller 
mjölk. Mer specifikt är vitt frånvaro av färg.  
ProBok eng. white  AAT: white (color) ID: 300129784 
 

 
 
Färgrelaterade attribut 

*ljus 
Beskriver en färg av ljus intensitet och ljusvärde, kan i viss mening överlappa med 
’blek’. AAT: light (color attribute) ID: 300311037 
ProBok eng. light 

 
*mörk 

Beskriver en färg av måttlig till ljus intensitet och mörkt värde. AAT: dark (color 
attribute) ID: 300311040 
ProBok eng. dark 
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VIII. Skick och datering 

Termerna beskriver till vilken grad ett föremål eller delar av föremålet bevarats i 
ursprungligt skick från den tidpunkt som det tillverkades till tiden för själva 
bedömningen av detta skick. 

Under sitt livslopp genomgår en bok materiella förändringar knutna till 
materialens inneboende nedbrytning, yttre faktorer som bruk, hantering och själva 
förvaringsmiljön. De här förändringarna är en del av bokens materiella status och 
dess värde som kulturarv och källmaterial. 

Dokumentation av en boks skick är en bedömningsfråga. Alla föremål påverkas 
av normala nedbrytningsprocesser som i olika grad förändrar deras ursprungliga 
form och funktion. I ProBok dokumenteras inte ”normalt” slitage, färgförändringar, 
patina eller liknande normala förändringar i bokens materiella form och funktion. 
Däremot dokumenteras rena skador och förluster av olika komponenter därför det 
utgör en del av bokens källvärde. Av samma skäl dokumenteras ombindning och 
restaurering av boken. Fjæstad, Monika (red.), Tidens tand: förebyggande konservering : 
magasinshandboken, 1. uppl., Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1999. 
 
skick 

Beskriver det tillstånd eller grad ett föremål eller delar av föremålet bevarats i 
ursprungligt skick från den tidpunkt som det tillverkades till tiden för själva 
bedömningen av detta skick. 
Probok eng. condition assessment 

 
*bevarad 

Den beskrivna komponenten är bibehållen i oförändrat tillstånd, det vill säga i det 
relativa (med hänsyn till tiden) fullständiga skick som den hade vid tillfället för sin 
tillverkning. 

En bevarad komponent har inga skador som påverkar dess funktion, är inte 
lagad, restaurerad eller ersatt med en ny komponent men den kan vara påverkad 
av slitage och ålder. 
ProBok eng. extant 

 
*ombunden 

Ett band som uppenbarligen inte är bandets ursprungliga inbindning utan en 
nybindning. 
 

*restaurerad  
Föremålet eller delar av föremålet har återförts (genom reparation eller 
konservering) till ett tidigare förmodat tillstånd. Nytt material har fogats till 
föremålet för att det ska få tillbaka sin ursprungliga form och funktion. 
ProBok eng. restored 

 
*skadad 

Den beskrivna komponenten har förlorat sin funktion in något avseende. 
Exempel på skador är revor och sprickor i överdragsmaterial och försättsblad. 

Lossade kapitälband och bind som gått av. Andra exempel på skador är vatten-, 
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brand- och mögelskador som (kraftigt) påverkat bokens materiella form och 
funktion. 
ProBok eng. damaged 

 
*saknas 

Den beskrivna komponenten är borta, det vill säga har gått förlorad. 
 Exempel på saknade delar är kapitälband som fallit bort, spännen och 
titeletiketter. 
ProBok eng. missing 
 

*saknas delvis 
En eller flera delar av den beskrivna komponenten har gått förlorad. 

Exempel på delvis saknade komponenter är spännen och beslag.  
 ProBok eng. partiallly missing 

 
*tidsangivelse 

Anger tiden för delar av eller hela bandets tillkomst i relation till dess tryckta eller 
handskrivna inlaga. 
Probok eng. time appellation 

 
*samtida  

Ett band eller ett bandsupplement som är framställd vid i stort sett samma 
tidpunkt som dess inlaga.  

Samtida är ett relativt begrepp i dessa sammanhang eftersom spridning och 
handel med böcker under handpressperioden inte var lika snabb som i våra 
dagar. Böcker som bundits fem till femton år efter sin tillkomst kan i dessa 
sammanhang närmast betraktas som samtida med inlagans tillkomst. 
Probok eng. contemporary 

 
*senare 

Ett band som inte kan betraktas som samtida med inlagans tillkomst.  
 ProBok eng. later 
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 IX. Verktyg 

dekorstämplar  
Graverade eller gjutna tryckformar för stämpling i guld- eller blindtryck på 
bokband. Stämplarna är som regel av brons och graverade i relief, men även 
djupgravering förekommer. 
ProBok eng. decorative tool  LoB decorative tool 

 
*handstämplar 

Stämplar avsedda att tryckas för hand vid blind- och guldtryck. 
Probok eng. small hand tools  LoB small tool 

 
*linjestämplar 

Stämplar som lämnar ett linjetryck på överdragsmaterialet. En linjestämpel kan 
vara både en rulle eller en handstämpel i form av en kort linje.  
Probok eng. straight-line tools  LoB straight line tool (decorative tool) 

 
*plattor (stämpel) 

Större stämplar ofta i form av rektanglar avsedd för stämpling av bokband i en 
bokpress. Större hörn- och mittstycken i en stämplad dekor är som regel också 
tryckt med plattor. 

Plattor har använts för blind- och guldtryck på bokband sedan sent 1400-
tal. 
Probok eng. blocks (tool)  LoB block (decorative tool) 

 
*rullar 

Dekorstämplar i form av rullar. Rullen består av en bronstrissa monterad i ett 
gaffelliknande järnhandtag som i sin tur är fäst i ett längre träskaft. Rullens 
yttersta kant är graverad med en linje eller dekorativt mönster. Rullens 
graverade kant roterar kring sin egen axel när den under tryck i en 
framåtgående rörelse pressas mot överdragsmaterialet och på så sätt lämnar ett 
kontinuerligt avtryck i materialet.  
ProBok eng. rolls  LoB roll (decorative tool) 
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XI. Aktörer 
 
*bokbindare 

Personer som binder böcker, d.v.s. använder sig av olika metoder och tekniker, 
för hand eller med hjälp av maskiner för att iordningsställa blad och lägg till en 
inbindning, som regel med ett överdrag. 
Probok eng. bookbinder  LoB bookbinder  
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