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Enkle bindbeskrivelser
Innledning
Dette er en oversikt over elementer som kan inngå i en enkel bindbeskrivelse i for eksempel
elektroniske kataloger med begrenset plass til eksemplarspesifikke opplysninger om hver
enkelt bok. Bøker bundet før forlagsbindets gjennombrudd er eksemplarspesifikke, og
momenter som proveniens og bindbeskrivelser for hvert enkelt objekt kan i bokhistorisk
sammenheng ha interesse. Dette bør gjøres kjent for brukere av samlingen.
Korte bindbeskrivelser gir kun enkle og rudimentære beskrivelser av bindet. Derfor må
beskrivelsene være gjennomtenkte og gi mening. Et viktig prinsipp er at man ikke skal
beskrive bindet hvis man ikke er helt sikker på hva man beskriver. Det skal derimot være tillat
å være åpen for tvil ved å bruke begreper som ”trolig” eller å sette spørsmålstegn. Det er
heller ikke meningen at man behøver å beskrive alle typer bind i en samling. Hva som er
viktig å beskrive, må man vurdere ut fra hva samlingen består av og hvor stor den er. Det som
er spesielt viktig å beskrive er:
- Om bindet er samtidig (eller senere) med bokens trykkeår
- Bind som spesielt uttrykker sider av bokproduksjonen og bokdistribusjonen, for
eksempel:
o Bøker med forlagsbind. Særlig i perioder der bøker fortsatt ble bundet
for hånd. Hvis man har to eksemplarer av Synnøve Solbakken, ett i
forlagsbind og ett i privatbind, bør dette beskrives.
o Enkle bind m/papirovertrekk og ubeskårne blad. Dette kan tyde på en
”midlertidig”, billig innbinding som boken fikk fra trykkeriet, primært
for å spare vekt under transporten til sitt bestemmelsessted. Kjøperen av
boken kunne senere velge å la boken bindes inn i et permanent bind
bekostet av ham/henne.
o Helt spesielle bind. F.eks. ekstra flott utstyr, spesielt
innbindingsmateriale, eller andre særegenheter som man synes er viktig
for samlingen man beskriver.

Følgende deler av bindet kan beskrives:
a. Bindets opphav og alder
b. Type innbinding
c. Materiale
d. Bindets dekor
e. Forlagsbind
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A. BINDETS OPPHAV
i. Land. Påføres bare hvis man har sikre kilder.
ii. Datering
1. Eksakt datering (hvis kilder for dette)
2. ”Samtidig bind, etter trykkeår” (betyr opp til 20 år etter
trykkeår)
3. ”Antagelig samtidig bind”
4. Århundre (f. eks. 1700-tallet)
5. Halvt århundre (for eksempel ”siste halvdel av 1700-tallet”)
iii. Bokbinder, hvis kjent (se etter etikett, stempel mv.). Oppgi bokbinder og
sted.

Bundet av Fr. D. Beyer, Bergen

Eksempler på korte beskrivelser:
- Bundet i (land, område, by)
- Bundet av (navn på bokbinder) + by
- Samtidig bind etter trykkeår
- Antagelig samtidig bind
- Bind fra + århundre
- Bind fra + siste/første halvdel av århundre
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B. TYPE INNBINDING
1. Innbundne bøker (ib.)
i.

Helbind, bind med ett og samme overtrekksmateriale på rygg og
permer

Helbind i skinn

Helbind i sjirting (forlagsbind,
grønn sjirting)

ii.

Halvbind, bind der rygg og hjørner har annet overtrekksmateriale
enn permene

Halvbind
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iii.

Ryggbind,
bind med ett overtreksmateriale på ryggen og ett
annet materiale på permene, alternativt ett overtrekksmateriale på
ryggen i kombinasjon med perm uten overtrekk
.

Ryggbind
Eksempler på korte beskrivelser:
- Helbind (+ materiale, se under materiale)
- Halvbind
- Ryggbind

2. Heftede bøker (h.)
Papir- og pappomslag på heftede bøker.
i.

Originalt omslag forlaget, kan være med
illustrasjoner

Originalt omslag
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ii.

Omslag med dekorert papir:

Blokktrykt papiromslag

Klisterdekorert papiromslag

Sprengt papiromslag
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iii.

Smussomslag, løst omslag på forlagsbind
med innbretter rundt bokpermen

Smussomslag
Eksempler på korte beskrivelser
- Originalt omslag
- Blokktrykt papiromslag
- Klisterdekorert papiromslag

C. BINDETS MATERIALE
i. Skinn eller pergament. Bruk bare skinn eller pergament hvis man ikke vet
hva slags skinntype det er, slik som geit (saffian, marokeng), kalv, svin
eller får.

Helbind i rødt skinn (eventuelt rød saffian)
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ii. Tekstil. Hvis man ikke vet hva slags tekstil det er, brukes bare tekstil.
Ellers:
1. Sjirting
2. Kanvas
3. Granitol
4. Strie
5. Silke
6. Fløyel

Helbind i blå fløyel
iii. Papiromslag. Se punkt B 2 over

Eksempler på korte beskrivelser
- Skinn
- Stoff
- Papir

D. BINDETS DEKOR OG FARGE
i. Bindets farge (der det er hensiktsmessig, særlig for tekstil)
ii. Dekorens omfang: Minimal dekor, normal dekor, omfattende dekor,
heldekkende dekor
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Brun sjirting, omfattende dekor med
gulltrykk
iii. Dekorteknikk: Gulltrykk, blindtrykk, marmorering, sprengning

Marmorert skinnovertrekk med gulltrykk

iv. Broderte bind

Broderte bind
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v. Snittdekorasjon, dekor på bokens snitt
1. Forgylte snitt
2. Marmorerte snitt
3. Sprengte snitt
4. Farget snitt
5. Siselerte snitt
6. Snittmaleri
7. Bare toppsnittet eller hele snittet

Siselerte og forgylte snitt

vi. Beslag, bokspenner. (Beskriv kun metallet hvis man er sikker eller har
sikre kilder. Bruk ellers bare metall):
1. Sølv
2. Messing
3. Tinn
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Beslag i sølvfiligran på rød fløyel

vii. Forsatsblad (hvis det er spesielt)
1. Ådret klisterdekorert papir
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2. Kammarmorert papir

3. Brokadepapir

4. Blokktrykt papir
5. Moaremarmorert papir

Eksempler på korte beskrivelser
- Farge + materiale (For eksempel ”lilla sjirting”)
- Broderte omslag
- Forgylte snitt
- Marmorerte snitt
- Sprengte snitt
- Farget snitt
- Siselerte snitt
- Beslag, bokspenner (+ eventuelt materiale hvis man vet det: sølv, messing osv)
- Blokktrykt forsatsblad
- Marmorert forsatsblad
- Forsats med trykt dekor
- Forsats i brokadepapir
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E. FORLAGSBIND
FORLAGSBIND. Partibind bundet helt likt og etter hvert maskinelt av forlaget før
distribusjon til bokhandel. Oppstår for fullt i Norge i annen halvdel av 1800-tallet.
Forlagsbindene eksisterer side om side med de håndinnbundne bøkene (privatbind) på denne
tiden. Derfor kan det være nyttig om disse bøkene ble beskrevet som «Forlagsbind» i en
katalog for å skille dem ut fra privatbindene. I motsetning til privatbindene, uttrykker
forlagsbindene hvordan forlagene ønsket at boken skulle presenteres for publikum. Dette kan
være bokhistorisk interessant, og det kan følgelig være nyttig å beskrive eksemplarer med
forlagsbind i en katalog.
Helt nye håndinnbundne bøker er svært sjeldne i dag, og de aller fleste bøker er forlagsbind.
Derfor er det unødvendig å beskrive hvert eneste moderne (f.eks. etter 1920) forlagsbind, hvis
det ikke er spesielle grunner til å gjøre det.
I beskrivelsen av forlagsbind fra 1800-tallet kan man nøye seg med innbindingsmateriale og
farge, da de samme bindene kunne komme i forskjellige farger. Bøker som er heftet med
typografisk omslag fra forlaget, har jeg kalt originalt omslag.

Forlagsbind, beige sjirting

Forslag til beskrivelse:
Forlagsbind
Forlagsbind, farge og materiale (for eksempel ”rød sjirting”)
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