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Inledning 

Min uppsats ska behandla boken som fysiskt föremål och hur denna aspekt 
yttras i olika former av bibliografiska förteckningar. Grunden till en 
vetenskaplig studie av böcker som föremål är den analytiska bibliografin, vars 
avsikt är att skapa en korrekt identifikation och beskrivning av en viss boks 
produktionshistoria. 1 Analytisk bibliografi är med andra ord den undersökning 
av den fysiska boken som föregår en bibliografisk beskrivning, i de fall detta 
bedöms vara av vikt. Jag har valt detta ämne eftersom jag funnit att kunskap 
om boken som objekt är ett moment som idag är nästintill obefintligt på 
biblioteks- och informationsvetenskapens agenda. Undantaget är de fristående 
kurser i bok- och bibliotekshistoria som ges vid Lunds universitet. Ändå är det 
biblioteken som ansvarar för en betydande del av landets samlingar, gamla som 
nya. I det alltmer digitaliserade biblioteket är det fortfarande böcker som utgör 
källan till en stor del av den information som bibliotekarien har som uppgift att 
tillhandahålla och förmedla. Information om dessa källor är det som 
bibliografierna ska tillhandahålla. Böcker har allt mer kommit att bli en 
massvara, till skillnad från äldre tiders inkunabler. Genom att inrikta 
undersökningen på en senare produktionsperiod (1850−1900), vill jag belysa 
bibliografiska problem som är aktuella för de böcker som vanligt förekommer 
på våra bibliotek idag. Vad man väljer att betona i en bibliografisk förteckning 
skiftar beroende på dess syfte och materialets karaktär. Dessa bakomliggande 
faktorer till den bibliografiska informationen och förhållandet till fysisk 
beskrivning av böcker är det jag ska försöka problematisera i denna uppsats. 
Jag kommer därför att titta närmare på olika typer av bibliografiska 
förteckningar som på olika sätt behandlar boken som föremål, och diskutera 
kring dess skiftande syften ur ett bredare samhällsperspektiv grundat i den 
kritiska realismen. 

                                                 
1 Tanselle, Thomas, 1998, Literature and Artifacts, s. 291. 
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Definition och forskningsöversikt 
Med böcker avses i bokvetenskapliga sammanhang primärt de materiella 
föremålet och inte den immateriella verket. 2 Den del av bokvetenskapen som 
går under namnet bibliografi innefattar forskning om böcker och tryckta texter. 
Ordet bibliografi leder ofta tankarna till bibliografiska förteckningar över 
böcker men används i detta sammanhang även för att benämna den 
lärdomsdisciplin som utvecklades under senare delen av 1800-talet där man 
inriktar sig på forskning om böcker som föremål. Bibliografin kan delas in i två 
led, där den germanska traditionen koncentrerat sig på förteckningen av verk i 
listform, medan den brittiska inriktningen betonat studiet av boken som 
föremål.3 Den sistnämnda traditionen har sina rötter i The Bibliographical 
Society i London, som grundades 1892 och tidigt kom att intressera sig för 
boken som föremål och dess historia. Denna inriktning inom bibliografi kom 
att kallas för New Bibliography och betraktade analytisk bibliografi som 
grunden till övrig bibliografisk beskrivning och studier av boken som föremål. 
Fokus låg på sambandet mellan bokens fysiska detaljer och texten, närmare 
bestämt om det finns ändringar och fel i texten som är ett resultat av den 
fysiska bokens produktionshistoria. Man betonade vikten av teknisk 
undersökning av böcker för att kunna redogöra för hur och när de skapats, för 
att kunna klargöra skillnader i text och kvalitet. Forskarna var ofta 
litteraturvetare och huvudföremål för dåtidens bibliografiska beskrivningar var 
den brittiska renässanslitteraturen. Bland sällskapets ledande bibliografer kan 
nämnas W.W. Greg och R.B. McKerrow. 4 Den tidiga analytiska bibliografin 
kom således att växa fram som en hjälpvetenskap till litteraturvetenskapen.  

Det var den anglosaxiska traditionen som låg till grund för Fredson Bowers 
vidareutveckling av ämnet i Principles of Bibliographical Description5, som är 
en manual för beskrivning av tryckta böcker som objekt. I detta verk för 
Bowers fram den analytiska bibliografin som en nödvändig grund till den 
deskriptiva bibliografin. Man kan säga att analytisk bibliografi är själva 
undersökningen av objektet, medan resultatet nedtecknat i form av en 
förteckning är det som kallas en deskriptiv bibliografi. Att en deskriptiv 
bibliografi av kvalitet bygger på analytisk grund vidhålls även av de nutida 

                                                 
2 Du Rietz, Rolf, 1999, Den tryckta skriften: termer och begrepp: grunderna till bibliografi: för 
biblioteken och antikvariaten, för bibliografer och textutgivare, för bokhistoriker och boksamlare, s.  24. 
3 Krummel, D. W., 1984, Bibliographies: Their Aims and Methods, s. 4. 
4 Tanselle 1998, s. 137-139. 
5 Bowers, Fredson, 1949, Principles of Bibliographical Description. 
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bibliograferna Rolf du Rietz och Thomas G. Tanselle. 6 New Bibliography-
skolan sågs av en del samtida bibliografer som överdrivet teknisk och 
detaljerad i sin syn på bibliografin som vetenskap. 7 Bowers, som var professor 
i engelska vid University of Virginia, var även delaktig i grundadet av 
Bibliographical Society of the University of Virginia 1947, vars syfte var att 
uppmuntra studiet av boken som föremål. Denna förening är än idag aktiv och 
internationellt respekterad, samt ansvarig för utgivningen av tidskriften Studies 
in Bibliography. President sedan 1992 är Thomas G. Tanselle. 8

Rolf du Rietz har haft stor inverkan på svensk bibliografi. Hans verk Den 
tryckta skriften koncentrerar sig som titeln indikerar på det tryckta verket och 
bibliografisk beskrivning av boken som föremål. Han söker i detta verk ena 
olika branscher som arbetar med böcker kring en uniform användning av 
bibliografiska termer. Du Rietz är även ansvarig för den nationalbibliografiska 
serien Swedish Imprints 1731−1833 : A Retrospective National Bibliography 
och tidskriften Text: svensk tidskrift för bibliografi. Bowers, Du Rietz och 
Tanselles resonemang kring boken som objekt är grundläggande för min 
uppsats, vad gäller kopplingen till dagens bibliografi och förhållandet till 
boken som objekt. Mats Dahlström, doktorand i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet har 
intresserat sig för analytisk bibliografi och diskuterar Du Rietz ståndpunkt i 
artikeln Från tryckbibliografi till ”webbliografi” : 

Det för bokvetenskapen centrala området bibliografisk metod och teori är ett eftersatt 
område i Sverige. För en inte försumbar andel av biblioteksvärlden betyder bibliografi, 
gissar jag, inte mycket mer än en litteraturförteckning. Det har sina förklaringar, förstås. 
Den bibliografiska undervisningen i de biblioteks- och informationsvetenskapliga ut-
bildningarna koncentreras av utrymmesskäl till några inledande grunder i referens-
bibliografisk konstruktion. Analytisk, historisk och textuell bibliografi lyser däremot med 
sin frånvaro. I någon mån, och snarast då som hjälpvetenskaper, tillämpas de i stället 
inom forskningsbibliotek som Kungliga Biblioteket eller inom andra vetenskaps- och 
undervisningsdiscipliner, som litteraturvetenskap och textkritik respektive den bok-
historiska institutionen i Lund.9

                                                 
6 Du Rietz 1999, s. 245. 
7 Tanselle, Thomas, 1977, “Descriptive Bibliography and Library Cataloguing”, Studies in Bibliography 
30, http://etext.lib.virginia.edu/bsuva/sb/, s. 27. 
8 The Bibliographical Society of the University of Virginia, About the Society. 
http://etext.virginia.edu/bsuva/about.html. 
9 Dahlström, Mats, 2000, Från tryckbibliografi till ”webbliografi” – ett resonemang kring Rolf Du Rietz’ 
Den tryckta skriften, http://www.adm.hb.se/personal/mad/svb00.htm. 
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Som artikeln indikerar vill Dahlström gärna se en ökad breddning av bok-
vetenskapen till medie- eller dokumentvetenskap och menar att man måste se 
den tryckta boken som ett medium bland andra. Du Rietz insats är viktig och 
som citatet klargör tycker Dahlström att bibliografisk teori och metod tyvärr är 
ett eftersatt ämne i Sverige. Kunskap i bibliografisk metod teori och 
terminologi är mycket värdefull även för beskrivning av digitala dokument. 
Vad jag vill uppmärksamma är dock den bibliografiska betydelsen av de 
böcker som redan producerats som förstahandskällor för de verk de förmedlar. 
I denna uppsats behandlas därför uteslutande problematiken kring bibliografisk 
beskrivning av boken som föremål, och därför blir Du Rietz tankegångar 
vägledande för mitt arbete.  

Centrala begrepp 
I detta avsnitt går jag igenom de begrepp som jag använder mig av i under-
sökningen och analysen och som är grundläggande för förståelsen av mitt reso-
nemang. 

Katalog och bibliografi 
Skillnaden mellan katalog och bibliografi är viktig att klargöra eftersom jag 
kommer att använda mig av båda formerna av förteckning i min undersökning. 
Kataloger såväl som bibliografier är varianter av bibliografiska förteckningar 
och orden bör inte förknippas med skillnad i kvalitet utan syftar på vad som 
förtecknas.10 Formuleringen bibliografisk förteckning används i uppsatsen som 
ett samlingsbegrepp för kataloger och bibliografier. Fredson Bowers tydliggör 
att en bibliografi behandlar en viss upplaga av ett verk i syfte att kunna 
beskriva hur produkten är menad att se ut som nyproducerad, vilket i 
bibliografiskt sammanhang kallas idealexemplar. 11 Kataloger däremot har som 
primär funktion att beskriva enstaka exemplar, så kallade realexemplar, 
tillhörande en viss samling. 12 De kataloger som går in på fysiska detaljer i sin 
beskrivning av böcker kallar Bowers bibliografiska eller deskriptiva 
kataloger. 13 Dock är deskriptiv katalogisering i bibliotekssammanhang snarare 
en benämning på dokumentbeskrivning överlag som styrs av 
katalogiseringsregler. Både kataloger och bibliografier kan vara mer eller 
                                                 
10 Du Rietz 1999, s. 298. 
11 Bowers 1949, s. 113-123. 
12 Du Rietz 1999, s. 60 f. 
13 Bowers 1949, s. 17. 
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mindre inriktade på böckers fysiska detaljer, beroende på deras målsättning. 
Thomas Tanselle illustrerar denna relation genom att göra en uppdelning 
mellan fysisk bibliografi och referensbibliografi, där den sistnämnda formen är 
mer inriktad på att beskriva verk än böcker.14 Med verk avser jag i denna 
uppsats det intellektuella innehållet i en bok, medan bok står för det fysiska 
objektet. Jag kommer att ge en mer detaljerad redogörelse och 
problematisering av denna uppdelning senare i arbetet. 

Analytisk, enumerativ och deskriptiv bibliografi 
Beskrivning av boken som föremål skiljer sig från den form av bibliografiskt 
arbete som betonar den innehållsbetonade aspekten av ett verk, så kallad enu-
merativ bibliografi. En enumerativ bibliografi kan exempelvis behandla verk 
av en viss författare eller i ett visst ämne. Analytisk bibliografi lägger istället 
vikten på hur verket manifesterats i tryckt form. Resultatet av den analytiska 
bibliografin kan sedan redovisas i form av artiklar eller i form av en 
förteckning, den deskriptiva bibliografin. Tanselle betonar att utelämnandet av 
fysiska detaljer i en bibliografisk beskrivning inte medför att bibliografen kan 
bortse från att det verk han beskriver även manifesteras fysiskt i form av 
böcker eller andra dokument. Förhållandet mellan bok och verk är omtvistat 
inom bibliografin och Tanselle framhåller att man inte utan vidare kan beskriva 
ett verk utan att vara medveten om att man i de flesta fall hänvisar till specifika 
fysiska objekt. Texter skiljer sig åt upplagor emellan och den enumerative 
bibliografen måste ha klart för sig huruvida han beskriver en specifik edition, 
tryckning eller form av ett verk. Enligt Tanselle är skillnaden mellan deskriptiv 
och enumerativ bibliografi tydlig vad gäller syfte samt vilka uppgifter som har 
primär relevans i beskrivningen, men faktum är att uppgifterna i båda fall 
syftar till fysiska föremål. 15

Vilket syfte tjänar då analytisk bibliografi? Om man beskriver bibliografi 
som studiet av de materiella medel som föremedlar litteratur, kan denna 
aktivitet sägas bli aktuell i och med att en författare nedtecknar sina idéer i 
fysisk form som ett originalmanuskript. Detta utgör i sin tur grunden för den 
första tryckta upplagan av verket. Senare upplagor kan baseras på 
originalmanuskript, men även på senare upplagor eller omtolkningar. Den 
analytiska och deskriptiva bibliografin har här uppgiften att förstå och klargöra 
det invecklade förhållandet mellan en mängd upplagor, exemplar, manuskript, 
                                                 
14 Tanselle 1977, s. 11. 
15 Tanselle 1998, s. 186-199. 
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och den text som författaren ursprungligen ville förmedla. Följden kan annars 
bli att man inte vet vilken upplaga som ligger närmast originalet, eller att man 
förblir omedveten om omständigheter i verkets produktionshistoria som kan ha 
påverkat bokens utformning och innehåll.  

För att kunna bedöma ett verks tryckhistoria måste bibliografen ha 
kunskap om de historiska metoder som ligger bakom skapandet av det tryckta 
verket. 16 Vad gäller tryckta böcker från år 1850 och fram i våra dagar kan 
sägas att det blivit allt svårare att särskilja upplagor med hänvisning till fysiska 
bevis. När deskriptiv bibliografi utformades låg intresset framför allt på 
handpresstryckta böcker, där det rörde sig om ett mindre antal exemplar och 
där produktionsformen gav upphov till avsevärda skillnader exemplar emellan. 
De samtida böckerna väckte inte alls samma intresse och man tog för givet att 
de skulle finnas tillgängliga för senare bibliografer att undersöka. Denna 
problematik illustreras av Thomas Tanselle då han talar om bibliotekariens roll 
och ansvar för samlingar av sällsynta böcker: 

Any bibliographer who works with nineteenth- or twentieth-century books has encoun-
tered similar situations and recognizes that many books of this period are extremely 
scarce – despite the fact that they are not particularly old and were originally issued in 
large numbers – simply because they have not fitted into the traditional categories of 
collecting and have not been sought by collectors and “rare book” librarians. 17

Tanselle menar att det material, som idag skulle vara intressant för analys, 
många gånger spritts för vinden och endast med svårighet kan återfinnas som 
okatalogiserat material på bibliotek eller hos privata samlare. Det är 
problematiskt att man tenderar att dra en gräns mellan nyare material och äldre 
sällsynt material, eftersom man inte alltid på förhand kan säga vilket material 
som kommer att vara eftertraktat för kommande forskning. Bowers poängterar 
att även om deskriptiv bibliografi mer sällan är aktuell för maskintryckta 
böcker, är de fynd som väl görs lika viktiga att analysera och beskriva som för 
tidigare perioder. 18 Sverige har en motsvarande situation, vilket synliggörs i 
bildandet av Nationella bevarandesekretariatet efter det att Kungliga 
biblioteket och Statens Kulturråd år 1999 genomförde en inventering av äldre 
boksamlingar vid landets allmänna bibliotek. Inventeringen sökte klargöra de 
äldre samlingarnas omfång, katalogiseringsnivå, förvaringsbetingelser och 

                                                 
16 Stokes, Roy, 1982, The Function of Bibliography, s. 5-7. 
17 Tanselle 1998, s. 32. 
18 Bowers 1949, s. 356-363. 
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bevarandebehov. Undersökningen visade att det finns omfattande äldre 
samlingar vid landets offentliga bibliotek. Omkring 90 bibliotek angav att de 
hade samlingar från 1600-talet eller tidigare, 169 bibliotek hade samlingar från 
1700-talet och ännu fler hade en ansenlig mängd 1800-talssamlingar. Endast 
hälften av de äldre samlingarna har katalogiserats, och uppskattningsvis 70 
procent av biblioteken saknade personal med ett särskilt ansvar för de äldre 
samlingarna. 19 Detta visar att bibliograferna står inför en svår uppgift då det 
gäller att lokalisera äldre material, liksom att de bibliografiska bevisen lätt kan 
ha förstörts som ett resultat av dålig förvaring. Nationella 
bevarandesekretariatet är onekligen en stor hjälp för bevarandet av 
bibliografiskt intressant material, men om inte bibliotekspersonal blir insatt i 
dessa frågor kvarstår problemen. Även om åtgärder tas för bevarandet av 
bibliografiskt relevant material saknas fortfarande en organiserad grupp som 
uppmuntrar och utvecklar teori och metod för undersökandet av materialet. 
Fredson Bowers redogör i Essays in Bibliography, Text and Editing20, för de 
många missförstånd och svårigheter han som bibliograf mötts av i sin kontakt 
med bibliotek då han ska lokalisera sitt arbetsmaterial. I texten hänvisar han till 
en handfull amerikanska universitetsbibliotek, men som ovan nämnda 
undersökning av svenska förhållanden visar, är problemen i högsta grad 
aktuella även här. Det är viktigt, menar Bowers, att bibliotek med samlingar av 
sällsynta böcker, även av maskintryckta 1800- och 1900-tals böcker, har 
kunnig personal som kan möta forskarnas krav och förstår de bokvetenskapliga 
termerna. 21 Även Gordon Ray uppmärksammar att forskningsbiblioteken i 
USA minskat sin budget och sitt intresse för äldre och sällsynta böcker 
beroende på såväl ekonomiska som kulturella orsaker. 22 Bowers och Ray riktar 
här sin kritik främst till dagens amerikanska forskningsbibliotek, även om de 
hyllar många av de stora amerikanska universitetsbiblioteken som bibehållit en 
långtgående tradition av att samla och handha sällsynta böcker. Tanselle 
påpekar dock i Literature and Artifacts att även folkbiblioteken har en viktig 
funktion i bevarandet och tillgängliggörandet av bibliografiskt material. Som 
exempel tar han upp folkbiblioteket i Kansas City, där man beslutat göra sig av 
med sin samling av sällsynta böcker med utgångspunkten att det är 
informationen som boken förmedlar som är det viktiga, inte boken i sig. Detta, 

                                                 
19 Kungliga biblioteket, Nationella bevarandesekretariatet, http://www.kb.se/NBS/Bakgrund.htm. 
20 Bowers, Fredson, 1975, Essays in Bibliography, Text and Editing. 
21 Bowers 1949, s. 81 ff. 
22 Ray, Gordon, 1988, Books as a Way of Life, s.159 f. 
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menar Tanselle, visar på okunskap vad gäller det fysiska bevisens 
användbarhet och sambandet mellan verket och boken som föremål. 23

Katalogisering av äldre material 
I England och USA har det sedan länge existerat bibliografiska sällskap som 
forskat om boken som föremål, ofta i samarbete med bibliotek som har sam-
lingar med sällsynta böcker. Bland dessa kan nämnas Bibliographical Society 
of America, The Bibliographical Society of the University of Virginia, 
Bibliographical Society (London), Edinburgh Bibliographical Society, Oxford 
Bibliographical Society, och Manchester Bibliographical Society. 
Antikvariaten har sedan 1947 organiserat sig i International League of 
Antiquarian Booksellers (ILAB), där man bl.a. enats kring vilka termer som 
ska användas vid beskrivning av böcker som föremål och vilka etiska regler 
som branschen ska följa. Svenska Antikvariatföreningen som grundades 1936 
är medlem i ILAB. Svenska bibliotek följer indirekt de angloamerikanska 
katalogiseringsreglerna AACR, eftersom dessa även utgör grunden för 
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS). Utöver detta har The 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
utarbetat International Standard Bibliographical Description, ISBD (A) – 
Antiquarian som riktlinje för bibliotek som katalogiserar sällsynta böcker. De 
villkor som präglar biblioteksvärldens katalogisering av äldre litteratur 
synliggörs i KRS och ISBD (A), som i första hand utarbetats för material äldre 
än 1800-talets.  

International Standard Bibliographical Description (ISBD)  
ISBD kom till som ett resultat av det möte som organiserades av IFLA: s kata-
logiseringskommitté i Köpenhamn 1969. Först ut var ISBD (M), riktlinjer för 
beskrivning av monografier, som publicerades 1971. 1975 började man disku-
tera huruvida det behövdes en särskild ISBD-avdelning för äldre monografier, 
men det skulle dröja till 1980 innan den första versionen av ISBD (A) publi-
cerades. Ett tungt argument bakom skapandet av ISBD (A) var att beskriv-
ningar av äldre böcker fyller en annan funktion än de som görs av moderna 
monografier. Äldre monografier ska, som föremål, med hjälp av bibliografisk 
beskrivning kunna urskiljas från och jämföras med andra exemplar och 

                                                 
23 Tanselle 1998, s. 113 f. 
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editioner av samma verk. Informationen som ges ska hjälpa till att klargöra hur 
texten överförts i form av olika editioner, samt på vilka punkter dessa skiljer 
sig åt. ISBD (A) skiljer sig främst från ISBD (M) på tre områden; titel, tryck 
och kollation. Det är främst handpresstryckta monografier som är i fokus för de 
riktlinjer som ges i ISBD (A), vilket innebär att litteratur som tryckts i maskin 
efter 1820 hänvisas till ordinarie ISBD (M). 24 Syftet med ISBD är att tillhanda-
hålla bestämmelser för en förenlig deskriptiv katalogisering, vilket underlättar 
utbyte av poster på ett internationellt plan, genom att specificera vilka element 
som utgör en bibliografisk beskrivning och hur de ska presenteras. Det som är 
särskilt viktigt i ISBD (A) är att möjliggöra identifikationen av olika verk och 
olika editioner av samma verk. Reglerna gäller beskrivning av idealkopior, så 
att posterna sedan ska kunna utgöra ett underlag för identifikation av 
realkopior. 25

Katalogiseringsregler i Sverige 
I kapitel två i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) finns en sär-
skild sektion för äldre tryckta monografier, 2.12−2.18. Tillämpningsområdet 
för dessa regler är beskrivning av äldre böcker och ettbladstryck, 
huvudsakligen publikationer äldre än från 1800-talet. Den aktuella 
undersökningsperioden är således inte en naturlig del av denna målgrupp, men 
frågan är om 1800-talets litteratur såsom exemplifierad i mitt 
undersökningsmaterial uppvisar några av de problemområden som föranlett de 
särskilda reglerna för äldre böcker. Problemområden utgörs av sidantal, 
illustration och storlek vilket i KRS utgörs av kapitel 2.17, Fysisk beskrivning. 
Gällande pagineringen ska varje svit av blad ”anges med det numreringssätt 
och i den form i vilken de återfinns i objektet”. 26 Omfångsuppgiften kan vid 
behov utvidgas för att lämna utförlig information om paginering, blanka blad 
eller andra aspekter på kollationen. Ett objekt som är illustrerat beskrivs enligt 
ordinarie regler för monografier, med möjlighet till tillägg av termen träsnitt 
eller kopparstick. Måttet ska anges med efterföljande uppgift om format i 
förkortad form.27

Kungliga bibliotekets Riktlinjer för katalogisering av äldre 
tryckproduktion avser handpresstryck, vilket gäller en tidsperiod som längst 

                                                 
24 IFLA, ISBD (A), http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbda.htm#1 . 
25 IFLA, ISBD (A), paragraf 0.12 och 0.1.3.2. http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbda2.htm#2a . 
26 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, s. 
27 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 1990, s.  
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sträcker sig fram till 1870. De grundas på ISBD (A), men är tänkta att 
ytterligare precisera dessa regler. Det är även tänkt att de ska ersätta 
rekommendationerna i KRS 2.12−2.18 som tillkom före ISBD (A). Aspekter 
som tas upp är: principer för titelcitering, uniforma titlar, anmärkningar, 
upplaga, utgivning, sidantal och format samt auktorisering av namn. Gällande 
paginering redogör man för sviter som återges med sista paginerade sida och 
eventuella opaginerade sidor inom sviter redovisas inom klammer. 
Sidangivelserna ska fastlägga sviternas ordningsföljd och vid högre 
bibliografisk nivå kan man även i en anmärkning ange hur planschblad, 
annonsblad och blanka blad ligger i sviterna. Uppgift om format syftar i detta 
sammanhang på arkens placering och antal i boken och inte på mått i 
centimeter. Denna uppgift är av vikt för att korrekt kunna identifiera en 
upplaga. En beskrivning av idealkopia ska endast genomföras om tillräckligt 
många och välbevarade exemplar finns tillgängliga. 

Kataloger och bibliografier skiljer sig åt på flera plan då de förtecknar 
olika saker, real- respektive idealkopior, men båda formerna av förteckning 
relaterar till det intellektuella verket såväl som den fysiska form de presenteras 
i, det vill säga boken. Utvecklandet av ISBD och MARC visar på en ökad 
medvetenhet vad gäller betydelsen av genomtänkta riktlinjer för katalogisering. 
Thomas Tanselle påpekar i artikeln Descriptive Bibliography and Library 
Cataloguing att bibliografi och katalogisering har många gemensamma 
anknytningspunkter som med fördel kan användas av katalogisatörer för att 
belysa bokens fysiska detaljer.28

What the library cataloguer normally means by "descriptive" is "annotated with certain 
largely physical details which help to characterize the content of a book." The objection to 
the cataloguer's practice, as codified in AACR, is not that he gives too much attention to 
the work and neglects the book: it is entirely proper that he should emphasize the work. 
The flaw in the AACR is that some of its recommendations for handling physical details 
reflect a failure to keep this goal firmly in mind and to recognize the relationships 
between reference and physical bibliography. The result is a lack of decisiveness and 
singleness of purpose in a number of rules, producing in turn certain data in a form not 
entirely appropriate to either interest. 29

Vid tidpunkten då Tanselle skriver denna artikel kritiserar han de regler som 
utarbetats för en felaktig och förvirrad terminologi för den fysiska 
beskrivningen av böcker. Tanselle tar utgångspunkt i Anglo-American 

                                                 
28 Tanselle 1977, s. 36. 
29 Tanselle 1977, s. 35. 
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Cataloguing Rules I (AACR) i sin diskussion kring relationen mellan 
katalogiseringsregler och deskriptiv bibliografi. Det huvudsakliga problemet är 
att man i AACR inte tycks vara konsekvent i sin användning av termerna verk 
och bok, vilket får konsekvensen att syftet med vissa delfält och riktlinjernas 
användningsområde blir tvetydigt. Både kataloger och bibliografier kan i olika 
grad betona informationen som ges antingen om verket eller om boken. Den 
förstnämnda varianten kallar Tanselle för referensförteckning, och den 
sistnämnda går under namnet fysisk förteckning. Det rör sig inte i första hand 
om olika mängd detaljer, utan om hur dessa detaljer behandlas.  

Paragraf 1.5 och 2.5 i AACR2 behandlar deskriptiv katalogisering av 
boken som fysiskt föremål och 2.17 behandlar samma uppgifter för äldre 
monografier, tryckta före 1800. Tanselle väljer att problematisera de generella 
reglerna för fysisk beskrivning; pagination, illustration och storlek. Problemet 
är att även de fysiskt deskriptiva reglerna utformats i referenssyfte och därför 
kommit att beskriva aspekter som berör verket även i de fysiska delfälten. 30 Ett 
exempel är paginering som antingen ska syfta på verket och ignorera blanka 
blad, numreringsform och kolofon eller ge en full redogörelse för alla sidor i 
boken, vilka som är numrerade och i vilken form. I AACR2 säger reglerna för 
paginering att man ska bortse från onumrerade sekvenser om de inte utgör en 
betydande del av boken. 31 Det är skillnad mellan att beskriva en boks fysiska 
detaljer och att beskriva verkets utsträckning i boken. Tanselle vill 
uppmärksamma att reglerna ibland syftar till verket och ibland boken. Att inte 
uppmärksamma denna skillnad resulterar i värsta fall i att uppgifterna som 
beskrivs inte är av intresse för någon målgrupp. 

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
För att nå en djupare förståelse av hur olika institutioner förhåller sig till boken 
som föremål i de olika kontexter som ligger bakom skapandet av de biblio-
grafiska förteckningarna använder jag mig av den kritiska realismen32. 
Danermark m.fl. presenterar den analytiska dualismen som  ett kritiskt 
realistiskt förhållningssätt till samspelet mellan människa och 
samhällsstruktur.33 Den analytiska dualismen presentas närmare i Archers verk 

                                                 
30 Tanselle 1977, s. 18-34. 
31 American Library Association, 2003, Anglo-American Cataloguing Rules, paragraf 2.5B3. 
32 Danermark, Berth, m.fl., 2003, Att förklara samhället. 
33 Danermark, 2003, s.  
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Realist Social Theory: the Morphogenic Approach. 34 Jag fokuserar dock på 
Danermarks framställning av det kritiskt realistiska synsättet, som även är 
starkt grundad i Roy Bhaskars filosofi. Anledningen till mitt val av den kritiska 
realismen som metateoretisk utgångspunkt är att jag vill placera bibliografi i en 
samhällskontext med fokus på bakomliggande strukturer och mekanismer som 
är verksamma i utformningen av bibliografiska beskrivningar. Fakta ses i den 
kritiska realismen som teoriladdade. Inom samhällsvetenskapen och humaniora 
har denna insikt relevans för såväl forskarens resultat som det objekt som 
studeras. Danermark pratar om dubbel hermeneutik, där forskarens uppgift är 
att tolka andra människors tolkningar. Den kritiska realismen delar upp 
verkligheten i tre domäner; verklighetens domän, det faktiskas (händelsernas) 
domän och den empiriska domänen. Analysen syftar till att synliggöra de 
strukturer som präglar vår tillvaro. Samhället vi lever i skapas inte från 
ingenting, utan bygger på tidigare generationers handlande och även om 
människor inte är determinerade av dessa påverkas de vare sig de vill eller inte. 
Man kan säga att den sociala strukturen villkorar agenternas handlingar. 35  

Den analytiska dualismen behandlar begreppen agent och struktur som två 
skilda men sammanbundna fenomen. Strukturen är den kontext som människan 
föds in i, medan agentskapet betecknar människans roll som individ och/eller i 
grupp i olika samhällsfunktioner. En organiserad grupp kallas korporativa 
agenter och dessa utmärker sig genom att arbeta tillsammans för att uppnå ett 
mål. Icke-organiserade primära agenter är inte delaktiga i det strukturella for-
mandet, men är likväl del av det genom att leva i den kontext som det korpora-
tiva agentskapet försöker kontrollera. Socialt agentskap betecknar således en 
grupp, medan social aktör är singularformen. Det är viktigt att komma ihåg att 
en och samma person kan vara både aktiv och passiv, samt del av en grupp och 
en egen individ som agerar, beroende på kontexten. 36 Struktureringsteorin är 
en kompromiss mellan metodologisk holism, där förklaringar ska gå från 
socialt fenomen till individen, och metodologisk individualism, där individens 
handlingar är vägledande för studiet av ett socialt fenomen. Archer betonar 
istället att det är fråga om ett samspel över tid mellan agent och struktur som 
gör att nya strukturer, krafter och mekanismer uppkommer, eller med ett annat 
ord emergerar. 37 Emergens innebär att nya strukturer, krafter och mekanismer 

                                                 
34 Archer, Margaret, 1995, Realist Social Theory: the Morphogenic Approach. 
35 Danermark 2003, s. 136. 
36 Danermark 2003, 148 f. 
37 Danermark 2003, s. 128-136. 
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bildas som ett resultat av samspelet mellan struktur och agent. Sociala 
strukturer och mänskligt agentskap är skilda strata med skilda krafter och 
egenskaper.  Mekanismerna hör hemma i olika strata av verkligheten (ex. 
biologiska, kemiska, och sociala) och dessa är hierarkiskt ordnade. 38 Varje 
stratum är sammansatt av samma krafter och mekanismer som hos 
underliggande strata, men det är samtidigt någonting nytt med egna strukturer, 
krafter och mekanismer. Naturvetenskapliga strata studeras under mer eller 
mindre slutna villkor, men den sociala verkligheten befinner sig på andra, 
högre strata där villkoren är öppna. Människor påverkar och förändrar sin 
omgivning med sina handlingar. Mänskligt handlande kan därför aldrig 
reduceras till att vara strukturellt determinerat, men likväl är situationen hon 
befinner sig i strukturellt betingad. Handlingar villkoras av den sociala struktur 
vi befinner oss i genom att förse situationen med dess begränsningar och 
möjligheter. 39 Sociala fenomen kan inte existera utan mänsklig aktivitet och de 
påverkas således av mekanismer i samtidens sociala miljö, såsom ekonomiska, 
politiska och kulturella villkor. Den sociala kontexten är inte konstant, utan 
ständigt föränderlig. Den kritiska realismen utgår ifrån att sociala praktiker 
studeras under öppna villkor och att vetenskapen därför är felbar. Vetenskapen 
uttalar sig om en oberoende verklighet, men vår kunskap filtreras genom språk 
och begrepp som är relativa och föränderliga. Forskaren kan inte vara neutral i 
sin ståndpunkt, men däremot är det viktigt att föra en medveten och 
systematisk reflektion om vardagsbegreppen. 40

Med hjälp av Danermarks framläggning av den kritiska realismens 
metodologi och Archers framställning av den analytiska dualismen vill jag 
belysa objektens bakomliggande sociala strukturer. De objekt som undersöks i 
samhällsvetenskapen kan då dels ses som konkreta företeelser och objekt, dels 
som uttryck för sociala strukturer och del av ett mer övergripande 
sammanhang. Detta gäller sociala handlingar såväl som de materiella 
produkterna av dessa handlingar, såsom texter, byggnader, bilder och så vidare. 
Den kritiska realismens metateori blir på så sätt ett medel att nå en djupare 
förståelse av relationen mellan boken som fysiskt objekt och de kontexter där 
de bibliografiska förteckningarna skapas. Detta gör jag genom att i analysen 
betrakta resultaten av den bibliografiska undersökningen och New 
Bibliography-skolans idéer i relation till den kritiska realismens föreställningar 

                                                 
38 Collier, Andrew, 1994, Critical realism: an introduction to Roy Bhaskars philosophy, s. 107 ff. 
39 Danermark 2003, s. 144. 
40 Danermark 2003, s. 34 ff. 
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om hur sociala företeelser är en del av strukturer och sammanhang som inte 
kan erfaras empiriskt. 41 Jag tror liksom Berth Danermark m.fl. att ”människor 
utformar sin praktik och orienterar sina handlingar i enlighet med de 
varierande meningar de tilldelar sin värld”. 42 Den teoretiska utgångspunkt jag 
har valt gör det möjligt att tala om bibliografi och förhållandet till boken ur en 
bredare synvinkel, där olika förhållningssätt synliggörs som ett resultat av 
samhällskontexten.  

I denna uppsats vill jag ställa olika röster emot varandra genom att visa 
olika aspekter som anses relevanta när det gäller bibliografisk beskrivning, 
med betoning på analytisk bibliografi och böcker tryckta i modern tid 
(1850−1900). Den bibliografiska teori jag stödjer mig på är den så kallade New 
Bibliograhpy-skolan, vars historik jag redogjort för ovan. Grundläggande verk 
i denna tradition är Fredson Bowers Principles of Bibliographical Description. 
Dess utpräglade syn på analytisk bibliografi som grunden till övrig 
bibliografisk verksamhet är grundläggande för mitt arbete, eftersom detta gör 
det möjligt att betrakta olika former av bibliografiska förteckningar med 
betoning på hur man behandlar den fysiska aspekten av böcker. Fredson 
Bowers verk kan ses som en manual för beskrivningen av tryckta böcker som 
fysiska objekt. Bowers går närmare in på betydelsen av bokens tryckhistoria 
för en korrekt identifikation av en upplaga, samt hur olika fysiska aspekter av 
böcker kommer till yttring i en deskriptiv bibliografi.  

Rolf Du Rietz söker i Det tryckta verket nå fram till ett enhetligt 
användande av motsvarande svenska termer, och jag kommer därför att 
använda mig av dessa i undersökningen. Min undersökning syftar till att 
närmare granska hur böckernas fysiska aspekter yttras i posternas utformning. 
För att göra detta kommer jag att gå igenom ett urval av poster med fokus på 
hur olika materiella kategorier beskrivs i dessa. Till de rent bibliografiska kate-
gorierna nämner Du Rietz i detta sammanhang editionerna och dess under-
kategorier: komposition (sättning, d.v.s. typsats vid tryckningen), impression 
(tryckning), emission (den till allmänheten spridda texten) och stat (alla real-
exemplar av en viss form av emissionen, t. ex. häftad eller inbunden).  En edi-
tion utgörs således av alla impressioner, emissioner och stater som tryckts från 
en sättning. Skillnader mellan editioner är viktiga för bibliografen att försöka 

                                                 
41 Danermark 2003, s. 179-190. 
42 Danermark 2003, s. 66. 
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identifiera. Textuell variation förekommer mellan kompositioner, impressioner 
och även emissioner och editionsuppgifter vilket inte alltid uppges i boken. 43

Följande frågeställningar är vägledande i uppsatsskrivandet: 

1. Hur förtecknas maskintryckta böcker tillverkade under perioden 1850-1900 
och vilka aspekter kan problematiseras i den fysiska beskrivningen av 
dessa böcker? 

2. Hur påverkar de bakomliggande institutionernas strukturella position 
utformandet av boken som föremål ? 

Källmaterial och metod 
Genom att analysera bibliografiska beskrivningar av böcker tryckta under 
senare hälften av 1800-talet, vill jag visa på skillnader och oklarheter mellan 
olika agenters bibliografiska intressen, vad gäller uppgifter som anses vara 
relevanta i en bibliografisk beskrivning. Jag vill på så sätt synliggöra hur syftet 
med bibliografin styr dess utformning och hur dessa bakomliggande intressen 
påverkar vilka uppgifter som finns tillgängliga om en bok. Mitt källmaterial är 
förutom Svensk bokkatalog även bokkataloger över sällsynta böcker som gjorts 
av bokförlag, antikvariat och bibliotek. Dessa presenteras i sin helhet i 
undersökningskapitlet. Anledningen till detta urval är att boken som föremål 
har en framträdande roll i det material jag använder mig av, eftersom det är 
frågan om  beskrivningar av sällsynta böcker. Mitt urval har begränsats till ett 
antal medicinhistoriska verk, då böcker inom detta fält har särskilt viktiga 
fysiska detaljer bl.a. i form av detaljrika illustrationer. Ytterligare en anledning 
till mitt urval är att tidsperioden 1850-1900 inte omfattas av de 
katalogiseringsregler som utarbetats för äldre material, men ändå föregår den 
massproduktion som kännetäcknar 1900-talets senare bokproduktion. För att på 
ett enhetligt sätt undersöka ett urval av poster använder jag mig av Rolf Du 
Rietz indelning av den bibliografiska förteckningen i olika element, vilket ger 
mig möjlighet att fokusera på posten som enhet och dess beskrivning av boken 
som fysiskt objekt i relation till förteckningens övergripande syfte. Jag har 
sedan valt ut poster där ett och samma verk förtecknas i minst två av de valda 
katalogerna och jämfört beskrivningen av boken som föremål. Undersökningen 

                                                 
43 Du Rietz 1999, s. 162-170. 
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av posterna görs efter Rolf Du Rietz redogörelse av den bibliografiska 
förteckningens uppbyggnad. Förteckningen delas här upp i fem grundelement:  

Det provinsiella elementet  

Det kollektiva/selektiva elementet 

Det enumerativa/deskriptiva elementet 

Det systematiska (eller ordnande) elementet 

Det designativa (eller formgivande) elementet. 44

Av dessa kategorier är det provinsiella och det deskriptiva elementen relevanta 
för min undersökning. Det provinsiella elementet avgör förteckningens ämnes-
område och är därför relevant för bedömningen av dess målsättning. Det 
kollektiva elementet pekar på huruvida denna målsättning uppfyllts, och det är 
inte min avsikt att granska denna aspekt av förteckningarna. Det deskriptiva 
elementet hänvisar till informationen som ges i varje post, dess omfattning, 
natur och tillförlitlighet. Det systematiska elementet behandlar hur förteck-
ningen är arrangerad och sökapparatens utformning, och det designativa ele-
mentet visar på liknande sätt uppställningen av information inom varje post. 45

 

                                                 
44 Du Rietz 1999, s. 230. 
45 Du Rietz 1999, s. 230-232. 

 17



Undersökning 

I detta kapitel kommer jag att undersöka fem olika sorters förteckningar.  
Ur dessa har jag valt ut sju verk som tryckts mellan 1850−1900 och som före-
kommer i minst två av katalogerna. I undersökningen jämför jag den  
information som ges i posterna i de olika katalogerna, för att söka klarlägga 
vilka olika bibliografiska problem som är aktuella för just denna period. Den 
gemensamma länken mellan katalogerna är att de behandlar medicinska och  
naturvetenskapliga verk som tryckts på 1800-talet.  

Det provinsiella elementet 
Det provinsiella segmentet behandlar förteckningens ämnesområde, vilket kan 
vara mer eller mindre omfattande. Provinsen kan sägas definiera 
förteckningens målsättning. För en katalog hänvisar posterna till realexemplar 
som återfinns på en viss plats eller i ett visst sammanhang, vilka i sig själva 
kollektivt bildar katalogens provins. 46 Katalogerna i denna undersökning 
förtecknar lokala boksamlingar tillhörande en viss person, institution eller 
återförsäljare. En bibliografi förtecknar däremot idealexemplar, som inte har 
någon lokal eller materiell existens. Provinsen utgörs här av en virtuell 
samling, vars innehåll har en för förteckningen gemensamma nämnare. I detta 
fall rör det sig om Svensk bokkatalog, som är en del av Sveriges 
nationalbibliografi.47

Mängden detaljer i en beskrivning beror på det material som behandlas och 
vilket syfte man har med förteckningen. Katalogens primära syfte är att 
tillgängliggöra en samling böcker. Det kan röra sig om samlingar tillhörande 
ett bibliotek, en privat samlare eller institution, men även böcker i ett specifikt 
ämne, epok, genre eller av en viss författare. Att synliggöra dessa böcker är 
katalogens primära syfte och vanligtvis beskrivs böckerna med ett minimum av 
detaljer. Den största skillnaden mellan syftet med en katalog och en deskriptiv 
                                                 
46 Du Rietz 1999, s. 231. 
47 Kungliga biblioteket, Den svenska nationalbibliografin: historik, http://www.kb.se. 
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bibliografi är att den sistnämnda tar hänsyn till böckernas texthistoria, 
omständigheter kring tryckningen och variationer inom en emission eller 
edition. Den deskriptiva katalogen minskar gapet mellan de två sorternas 
förteckning. Den är mer detaljerad än en vanlig katalog, och även om de inte är 
fullständiga i sin detaljbeskrivning ger de en grund för exakt identifikation av 
emissioner och editioner. Katalogen utmärker sig även genom att den endast 
har ett exemplar som underlag för sin beskrivning och detaljerna syftar således 
till att möjliggöra en mer precis identifikation av skillnader mellan emissioner 
och editioner i framtida jämförelser exemplar emellan. Man befattar sig inte 
med bokens historiska, bibliografiska eller textmässiga detaljer.  

Ytterligare en form av bibliografisk katalog är den som förtecknar special-
samlingar av sällsynta böcker. Syftet är då att ge en så pass fullständig beskriv-
ning av ett realexemplar att det ska vara möjligt att urskilja från övriga 
exemplar av samma edition med hjälp av beskrivningen. Beskrivningen är av 
ett realexemplar, inte av en edition eller emission. Den deskriptive bibliografen 
söker å andra sidan lokalisera så många exemplar som möjligt av en edition för 
att i bibliografiska termer beskriva en idealkopia. Denna beskrivning gör det 
möjligt att skilja mellan olika emissioner och varianter inom editionen samt 
förklara och beskriva editionens tryck- och texthistoria. Bibliografen är inte 
heller intresserad av att beskriva egenheter som uppstått efter tryckning. 
Sådana detaljer är dock viktiga i antikvariatkatalogernas beskrivningar, 
eftersom bokens skick påverkar det ekonomiska värdet.  48  

Sociala strukturer innefattar på en institutionell nivå kollektiv som handlar 
i syfte att bevaka sina intressen. Ett samhälle har många institutioner som be-
finner sig i relationer till varandra. Dessa relationer kan vara tillfälliga eller kan 
vara av de slag som gör ett objekt beroende av ett annat för sin existens, så 
kallad intern relation. Institutioner har potential att skapa förändringar i sin 
omvärld, men dessa handlingar orsakas alltid av människor. Människornas 
handlingar har sin utgångspunkt i den sociala kontext som omger dem, men har 
även möjlighet att förändra dessa strukturer. 49 De mekanismer som verkar i 
verklighetens domän är beroende av hur de bemöts i den empiriska domänen, 
det vill säga huruvida de upprätthålls eller förkastas av människor. De 
bibliografiska förteckningar som jag undersöker nedan har skapats av 
människor som agerar som korporativa agenter, med andra ord organiserade 
intressegrupper som har ett uttalat syfte med sina handlingar. Objekten som 
                                                 
48 Bowers 1949, s. 3-8. 
49 Danermark 2003, s. 141-152. 
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studeras kan därför ses som  uttryck av en bakomliggande målsättning, som 
kan relateras till institutionernas placering i en vidare samhällskontext. 

 

Rare and important medical books in the library of The Swedish 
Society of Medicine 
En deskriptiv och annoterad 50 katalog som Svenska Läkaresällskapets vänder 
sig till en större målgrupp som innefattar studenter och yrkesverksamma inom 
ämnet (i det här fallet medicin), bibliotekarier, bibliografer och samlare. 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) grundades 1807 och är en av Europas äldsta 
läkarorganisationer. Dess syfte är att främja vetenskap, utbildning och kvalitet 
inom hälso- och sjukvård. 51 Eftersom att man valt att skriva katalogen på 
engelska tyder det på att man har en internationell målgrupp.  

SLS-katalogen förtecknar en specialsamling av sällsynta böcker i Svenska 
Läkaresällskapets bibliotek. Syftet med SLS-katalogen är, enligt sällskapets 
bibliotekarie Göran Falkenbergs uttalande i förordet till katalogen, att presen-
tera de viktiga och sällsynta böcker i medicin som under lång tid fört en 
anonym tillvaro i Svenska Läkaresällskapets bibliotek. Först 1986 gjordes en 
utvärdering av samlingen, som visade sig ha ett ovärderligt kulturhistoriskt och 
ekonomiskt värde. För att göra SLS medlemmar medvetna om det egna 
bibliotekets medicinhistoriska skatter anlitades därför antikvarien Ove Hagelin 
för att sammanställa en katalog som presenterade ett urval av samlingen. 
Resultatet blev utgivandet av katalogen Rare and Important Medical Books in 
the Library of The Swedish Society of Medicine. Målgruppen innefattar övriga 
bibliotek som innehar samlingar av medicinhistorisk natur. Falkenberg 
beklagar dock det bristande intresset och kunskapen gällande värdet av äldre 
litteratur i dagens bibliotek. Brist på utrymme har tvingat SLS att skänka bort 
böcker till Karolinska Institutets bibliotek som enligt Falkenberg motvilligt 
tagit emot delar av samlingen men även valt att gallra bort ovärderliga 
exemplar. Han menar vidare att synen på böcker som förgängliga 
informationsbärare medför en inställning till det materiella objektet som 
utbytbart och biblioteken bortser därför många gånger ifrån att böcker har ett 
värde också utöver det innehåll de förmedlar. 52

  
                                                 
50 Annoterad bibliografi - förteckning över tryckt litteratur, t.ex. inom ett visst område, där upplysningar 
och kommentarer ges till de förtecknade böckerna., (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se).
51 Svenska Läkaresällskapet, Svenska läkaresällskapet,  http://www2.svls.se. 
52 Hagelin, Ove, 1989, Rare and Important Books in the Library of the Swedish Society of Medicine. 
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Bibliotheca Walleriana 
Wallerkatalogens provinsiella element är de böcker som skänkts av Dr Erik 
Waller till Uppsala universitetsbibliotek 1950. Wallersamlingen består även av 
en stor mängd brev och manuskript, men denna katalog som sammanställts av 
Hans Sallander vid Uppsala universitetsbibliotek inriktar sig på Wallers 
samling av äldre medicinska och medicinhistoriska böcker. Dr Erik Waller var 
även bibliotekarie hos Svenska Läkaresällskapet åren 1940-1946, vilket 
förklarar sammankopplingen mellan den ovan nämnda SLS-katalogen och Erik 
Wallers samlingar. Tre böcker tryckta i perioden 1850-1900 förekommer i 
båda katalogerna, och dessa kommer jag närmare att granska under det 
deskriptiva elementet.  

Katalogen är uppdelad i tre delar, där böckerna klassificeras efter ämne. 
Volym ett behandlar äldre medicinska böcker och inkunabler, volymen två tar 
upp verk i naturvetenskap, medicinhistoria och vetenskapshistoria samt biogra-
fier och bibliografier, och volym tre sammanfattar slutligen övrig litteratur ut-
över tidigare nämnda kategorier. De tre poster jag undersöker är samtliga häm-
tade från volym ett av Wallerkatalogen. Jag vill även påpeka att Bibliotheca 
Walleriana, liksom SLS-katalogen, är engelskspråkig och att den tidiga veten-
skapliga litteratur man förtecknar till stor del är icke-svenskspråkig och ur-
sprungligen publicerad utanför Sverige, därmed  viktig att synliggöra även för 
en internationell målgrupp bestående av såväl samlare, bibliografer som biblio-
tek. Böckerna i katalogen förvaltas av Uppsala universitetsbibliotek men kata-
logens tryckning gjordes med stöd av Humanistiska fonden, Medicinska 
forskningsrådet och AB Pharmacia och samlingen är uppenbarligen av värde 
för historisk forskning i medicin och naturvetenskap såväl som ovan nämnda 
målgrupper. 53

Försäljningskatalog över sällsynta böcker och skrifter utgivna av 
Kungliga Svenska Vetenskapsakademien 1739−1967 
Grundandet av sällskap som Svenska Läkaresällskapet och Kungliga 
Veteskapsakademien (KVA) kan ses mot bakgrunden av en tid då natur-
vetenskapen och medicinsk forskning var på stark frammarsch och de böcker 
som publicerades vid denna tid är vittnen till denna utveckling. Kungliga 
Vetenskapsakademien grundades 1739 för att stödja den vetenskapliga utveck-
lingen i Sverige och tillhandahålla ett forum för forskning och rön. Denna för-

                                                 
53 Sallander, Hans, 1955, Bibliotheca Walleriana, s. ix-xi. 
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säljningskatalog förtecknar exemplar av KVA: s Handlingar, (en seriell pub-
likation av ledamöternas forskning och rön), samt utanför dessa publicerade 
serier, specialskrifter och enstaka arbeten. 54 De böcker jag intresserat mig för 
förtecknas under avdelningen Enstaka arbeten, som består av böcker och skrif-
ter som givits ut av KVA under 1700-, 1800-, och 1900-talen. Katalogen är 
tvåspråkig engelska/svenska i den information som ges förutom själva 
posterna. Wilhelm Odelberg, som var överbibliotekarie hos KVA vid 
tidpunkten för denna publikation, ger i sitt förord uttryck för en syn på böcker 
som kan sägas gå stick i stäv med Thomas Tanselles åsikt att en samling inte 
aktivt måste användas (det vill säga läsas) för att legitimeras. 55 De böcker som 
är till försäljning här är enligt Odelberg överflödiga i akademiens lager, då 
skyldigheten att spara för framtida behov redan tillgodosetts. 56 Akademiens 
önskan att dessa publikationer ska komma till användning kan tyckas 
motsägelsefullt då man beaktar att de ska säljas och inte skänkas till något 
bibliotek eller institution. Detta kan dock ses mot bakgrund av att biblioteken 
många gånger har ont om plats och finansiering för att ta emot äldre material 
som gåvor. Det är inte alltid frågan om efterfrågade böcker, utan böcker som är 
viktiga att bevara för framtiden på grund av sitt kulturhistoriska och 
vetenskapliga värde. Den mest trolige köparen är antikvariaten och privata 
samlare. De tre böcker jag granskar i KVA: s försäljningskatalog återfinns 20 
år senare i Antikvariat Crafoords katalog för sällsynta böcker till försäljning.  

Rare Books – Antikvariat Crafoord 
Antikvariat Crafoords katalog har sitt innehav av rara (sällsynta) böcker som 
provinsiellt element. Vad betyder då begreppet sällsynt i detta sammanhang? 
Svenska Antikvariatförbundet betecknar sällsynthet som följer:  

Det räcker inte för samlaren att boken är sällsynt, eller rar, som det hette förr. Den måste 
ha någonting som gör den värd att spara; därför är en sällsynt bok aldrig attraktiv bara för 
att den är sällsynt. Hur ovanlig eller svåråtkomlig en bok är diskuteras ständigt bland 
boksamlare. Det finns en sorts definitiv sällsynthet, en annan sorts osäker, fluktuerande 
sällsynthet, en tredje sorts tillfälligt uppblossande sällsynthet och en fjärde sorts lokal 
sällsynthet. Om en bok som är sällsynt kan man säga att den är introuvabel, unik, må-
hända unik, extremt ovanlig, mycket sällsynt, ytterst sällsynt, sällsynt och sökt, att den 
utgör den eftersökta och mycket sällsynta original upplagan o.s.v. 57

                                                 
54 Thulin, P., Försäljningskatalog över sällsynta böcker och skrifter utgivna av Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademien 1739-1967, 1968, s. 9. 
55 Tanselle 1998, s.3 ff. 
56 Thulin 1968, s. 7. 
57 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare, http://www.svaf.se/ordlista.htm . 
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Sällsynthet är i denna definition en gradbeteckning för hur värdefull en bok är 
för de samlare som är antikvariatskatalogernas primära målgrupp. Eftersom 
man vänder sig till potentiella köpare tar beskrivningen därför även upp 
detaljer som har ett ekonomiskt värde. Raritetsbeteckningar, prisnoteringar och 
allmänna synpunkter om vad som är viktigt eller särskilt värdefullt med ett 
realexemplar hör till sådana detaljer som skiljer denna typ av katalog från den 
deskriptiva katalogen eller bibliografin. Om någon av de sistnämnda 
förteckningarna berör bokens kondition är det för att klarlägga graden av 
överlevande bibliografisk evidens, och inte ur en marknadsmässig synpunkt. 
Detta utesluter dock inte att viktiga bibliografiska fakta yttras i 
antikvariatskataloger. I en detaljerad katalog uppdelas beskrivningen med 
fördel i två hälfter, en för idealexemplaret och en för realexemplaret. 58 
Raritetsbeteckningar har oundvikligen ett ekonomiskt värde, men som citatet 
antyder är sällsynthet i sig själv inte vad som gör en bok värdefull. I dessa 
kataloger handlar det om äldre vetenskaplig litteratur och de ger oss kunskap 
om hur dagens medicin- och naturvetenskap växt fram. Ett litterärt eller 
vetenskapligt verk kan spegla samhällsutvecklingen och påverka sin omvärld, 
vilket gör att även själva boken som verket tryckts på blir en viktig länk till 
historien. Antikvariat Crafoord är medlem i Svenska Antikvariatföreningen och 
följer de etiska regler och det vokabulär som utarbetats inom branschen. 

Svensk bokkatalog 
De böcker jag valt att undersöka ur Antikvariat Crafoord och KVA: s kataloger 
är svenska verk och därför har jag även jämfört beskrivningarna med Svensk 
bokkatalog, det vill säga nationalbibliografin, för åren 1866−1875. Den källa 
som bibliografin bygger på är Årskatalogerna för svenska bokhandeln 
1866−1875. Huvudsyftet för arbetet har varit att åstadkomma en användbar 
bokförteckning för bokhandeln. 

Det deskriptiva elementet 
Det deskriptiva elementet utgörs av de ”kvantitativa och kvalitativa egen-
skaperna i varje enskild post, dvs. beskaffenheten, omfattningen och veder-
häftigheten av varje enskild beskrivning”. 59 I det deskriptiva elementet un-
dersöks med andra ord den information som ges i posterna i förhållande till ka-

                                                 
58 Du Rietz 1999, s. 234-235, 337.  
59 Du Rietz 1999, s. 231. 
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talogens målsättning. Den bibliografiska posten är sammansatt av två grund-
element, där det ena är kopplat till verket och dess idealtext och den andra är 
knuten till den fysiska boken. Hur dessa två element är proportionerade beror 
på katalogens syfte. I min undersökning går jag igenom de enskilda posterna 
med fokus på de upplysningar som betecknar boken som föremål, eftersom det 
i samtliga fall är fråga om sällsynta böcker som har ett värde som föremål. En 
boks format tillsammans med kombinationen av arken, läggen, viken och 
bladen bildar dess bibliofysik, det vill säga det material som boken är tryckt på. 
Vid en analytisk bibliografisk undersökning av en bok är en viktig uppgift att 
klarlägga bokens bibliofysik. Det tryckta omslaget har ofta en rent illustrativ, 
typografisk och estetisk aspekt som bör beaktas, utöver de rent 
innehållsmässiga och informativa elementen. Varianter som uppvisas kan 
ibland vara emissionsbildande, det vill säga utgöra bevis för existensen av 
skilda upplagor, eftersom omslagen ofta trycktes i mindre upplagor. Under den 
förindustriella perioden utgavs böckerna ofta i så kallade provisoriepärmar, 
oskurna i enkla pappband. Riktiga förlagsband blev vanligt först mot 1800-
talet mitt. I och med textilindustrins genombrott kom dock pappband med 
tryckta pärmöverdrag att bytas mot färg-, blank- eller guldpräglade klotband. 
Senare hälften av 1800-talet som är den aktuella perioden för min 
undersökning var höjdpunkten för denna typ av dekorerade förlagsband. 60

 

Post 1 - SLS-katalogen 

Författare: Bernard, Claude (1813−1878) 

Titel: Introduction a l´Etude de la Medicine Experimentale 

Förlag: J.B. Bailliere et fils 

Utgivningsort: Paris 

Utgivningsår: 1865 

                                                 
60 Du Rietz 1999, s 88-95. 
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8:o – leaf: 223 x 140 mm. Uncut in the original printed grey wrappers. Pp 400. At front 
are 4 pp of advertisments, and at the end two catalogues of 8 pp each announcing 
scientific books availible from the publisher, dated Febuary, 1865 and April, 1862. 61

SLS-katalogen är uppbyggd på så sätt att uppgifter om författare, titel, förlag, 
utgivningsort och utgivnings år ges i ett block, men för att lättare få överblick 
över informationen har jag valt att räkna upp dem en och en. Informationen 
som ges är dock oförändrad. Detta följs av ett stycke med uppgifter om ark, 
bladstorlek, sidantal, omslag som citeras såsom de förekommer i katalogen.  

Att gå igenom en boks ark- och sidantal, eventuella insatta planscher, 
kartor, erratablad m.m., för att fastställa om den är komplett eller inte, kallas 
för kollationering. Kollationering bygger på ett jämförande mellan det 
granskade exemplaret och ett annat, ofta dokumenterat i en bibliografi. 62 SLS-
katalogen är illustrerad och visar en fotokopia på bokens omslag. En intressant 
anmärkning i detta fall är att framsidan visar titeln och förlagsnamnet med 
franska accenter som Sallander utelämnat i posten. Det framgår att boken har 
oktavformat (8:o), vilket betyder att arket är vikt tre gånger. 63 Man har även 
kompletterat med information om bladstorleken (223x140 mm). Falsade ark av 
handgjort papper kan vara i olika format, men för maskintillverkat papper är 
det korrekt att istället ange storlek i centimeter eller tum. 64 Denna bok är ett 
ouppskuret exemplar i det ursprungliga gråpappersomslaget. Förutom de 
numrerade sidorna finns 4 annonssidor och bilagor i form av två åttasidiga 
bokkataloger från utgivaren. Dessa uppgifter följs av en längre text där det 
första stycket behandlar editionsuppgifterna. Här talar man om att det är första 
upplagan av Bernards mest kända verk. Utöver detta ges uppgifterna att det är 
en tidig stat och att titeln förekommer i två stater, en med New York, Paris, 
London och Madrid som förlagsorter och en med bara de tre sistnämnda. 
Eftersom katalogen är annoterad innehåller posten även omfattande 
information om författaren och verket. Allra sist i SLS-katalogens poster finns 
även hänvisningar till andra kataloger som tar upp respektive verk.  

                                                 
61 Hagelin 1989, s. 161. 
62 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
63 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
64 Bowers 1949, s. 429 f. 
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Post 1 - Bibliotheca Walleriana 

Bernard, Claude. Introduction à l’étude de la médicine expérimentale. Paris 1865. 8:o. 
400pp. 65

Wallerkatalogen ger en mer kortfattad beskrivning av boken där följande upp-
gifter ges: författare, titel, förlagsort, utgivningsår, formatuppgift, samt 
sidantal. Uppgifter om annonsblad och eventuella bilagor har utelämnats. Här 
har man dock valt att ta med de franska accenterna i titeln och förlagsnamnet. 
Skillnader såsom dessa skulle kunna vara en indikation på editionsskillnader, 
men i detta fall klargörs det av SLS-katalogens bild av bokens framsida att det 
är katalogisatören som valt att  utelämna uppgifterna. 

 Post 2 – SLS-katalogen 

Författare: Jackson, Charles Thomas (1805−1880) 

Titel: A Manual of Etherization: containing directions for the employment of 
ether, chloroform, and other anaesthetic agents, by inhalation, in surgical 
operations, intended for military and naval surgeons, and all who may be 
exposed to surgical operations; with instructions for the preparation of 
ether and chloroform, and for testing them for impurities. Comprising, 
also, A Brief History of the Discovery of Anaesthesia. 

Förlag: J.B. Mansfield 

Utgivningsort: Boston  

Utgivningsår: 1861 

8:o – leaf: 187 x 120 mm. Red-brown grained calf, gilt border, gilt inner dentelles, all 
edges gilt. Yellow glossy endpapers. Pp 134, (4) adverts, one blank leaf. Presentation 
copy inscribed by the author and with a few Ms corrections: ”His Majesty the King of 
Sweden, Gothland and Vandalia with the profound homage of the Author, Charles T. 
Jackson, Boston, U.S.A. June 5th 1862” Inserted is an original photo portrait of the 
author, mounted on card-board and signed by Jackson. 66

                                                 
65 Sallander 1955, s. 53. 
66 Hagelin 1989, s. 156. 
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Även denna bok är i oktavformat, med bladstorlek angiven. Omslagets material 
och utseende beskrivs vara i rödbrunt kalvskinn med guldornament som be-
skrivs i detalj. Uttrycket inre denteller betecknar en dekorativ bård längs ytter-
kanterna av en bokpärms insida. 67 Vi blir även upplysta om att försättsblad och 
eftersättsblad är gula och glansiga, samt sidantalet. I posten framgår även att 
det finns fyra opaginerade annonssidor och ett blankt blad.  

Denna kopia är ett dedikationsexemplar och har en tillägnan från 
författaren till kungen av Sverige, samt ett signerat foto, det sistnämnda visas 
även på bild i katalogen. En längre dedikation från en intressant person till en 
annan kan ofta höja värdet på en bok. 68 I en antikvariatskatalog är det en viktig 
uppgift för försäljningsvärdet, men denna katalog berör inte det ekonomiska 
värdet i första hand. Jag menar därför att graden av sällsynthet indirekt även 
kan sägas påverka samlingens, bibliotekets och sällskapets prestige samt 
indikera verkets och författarens betydelse för sin samtid. 

  

Post 2 – Bibliotheca Walleriana 

Jackson, Charles Thomas. A Manual of etherization: containing directions for the 
employment of ether, chloroform, and other anaesthetic agents, by inhalation, in sugical 
operations, … Comprising, also, a brief history of the discovery of anaesthesia. Boston 
1861. 8:o. 134, (4) pp., ill. 69

Hans Sallander skriver i inledningen till katalogen att titlar som är 
extraordinärt långa förkortats, men i övrigt anges titlarna i sin fulla längd. 
Sallander har i detta fall valt att utelämna en del av titeln. Posten ger annars 
information om förlagsort, utgivningsår, format, sidantal, samt att det finns 
fyra opaginerade sidor i boken, som i SLS-katalogen beskrivs som 
annonssidor. Gäller det värdefulla gamla böcker är uppgift om sidantal av stor 
vikt och kräver därför att man noggrant följer bokens egen indelning och anger 
opaginerade sidor inom parentes. I de fall boken har romersk och arabisk 
numrering anges de var för sig. Även eventuella vita otryckta blad, som ingår i 
tryckarket anges, liksom eventuella annonsblad i bokens slut.70

                                                 
67 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
68 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
69 Sallander 1955, s. 229. 
70 Bowers 1949, s. 436 f. 
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Post 3 – SLS-katalogen 

Författare: Virchow, Rudolph (1821−1902) 

Titel: Die Krankhaften Geschwuelste. – Dreissig Vorlesungen, gehalten 
während des Wintersemesters 1862−1863 an der Universität zu Berlin.  

Förlag: August Hirschwald 

Utgivningsort: Berlin 

Utgivningsår: 1863−(1867) 

8:o – leaf: 200 x 145 mm. Three parts bound in two volumes, contemporary black half 
calf with gilt bands, marbled boards. Vol. I: pp XII, 543, (1), with one engraved 
frontispiece plate; vol. II: pp X, 756; vol. III: part 1: pp (2), 496, with one engraved plate. 
– Together 243 wood-engraved figures in the text. Owner stamp: P.J. Wising. 71

Boken är i oktavformat, och bladmåtten anges. Den består av tre delar som här 
bundits i två volymer. Skinnband i samtida svart kalvskinn med guldornament 
och marmorerade kanter. Sidantal för respektive volym anges, romerska, ara-
biska och onumrerade sidor var för sig och i inbördes ordning. Volym ett inne-
håller en graverad frontespis, vilket är ett extra utsmyckat graverat titelblad, 
ofta med allegoriskt motiv. 72 I volym tre finns en graverad plansch. Allt som 
allt finns det 243 träsnitt. Ägaren till boken har stämplat sitt namn i detta 
exemplar. SLS-katalogen ger detaljerad information om planscherna och visar 
även exempel på de illustrationer som finns i verket. Detta faktum kan ses mot 
bakgrunden att illustrationerna i böckerna var och är av stor betydelse och 
rikligt förekommande i den medicinska litteraturen. Ur bibliografisk synvinkel 
har man fått beakta det faktum att äldre viktiga medicinska böcker kombinerar 
illustrationer med skriftlig redogörelse av den forskning som bedrevs. 

Post 3 - Bibliotheca Walleriana 

Virchow, Rudolph, Die krankhaften Geschwülste. Dreissig Vorlesungen gehalten 
während des Wintersemesters 1862-1863 an der Universität zu Berlin. Bd 1-3: 1. Berlin 

                                                 
71 Hagelin 1989, 158 f. 
72 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
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1863-[67]. 8:o. XII, 543, (1) pp., ill., 1 pl.; x, 756 pp., ill.; (2), 496 pp., ill., 1 pl. 
(Vorlesungen über Pathologie 3.)73

Samtliga tre volymer förtecknas och man redogör för pagineringen med 
sviterna inbördes ordning.  

 

Post 4 – Antikvariat Crafoord 

Författare: Sundevall, Carl J.  (1801−1875) 

Titel: Die Thierarten des Aristoteles von den Klassen der Säugethiere, Vögel,  
Reptilien und Insekten. 

Utgivningsort: Stockholm  

Förlag: Samson & Wallin 

Utgivningsår: 1863 

Leaf: 225*145 mm. Entirely uncut in the original printed wrappers with typographical 
border. Pp. 242.SEK 450 74

Antikvariat Crafoord har format sina poster på ett liknande sätt som SLS-kata-
logen och följer ovanstående fakta med den fysiska beskrivningen. Efter detta 
följer editionsuppgifter och annotation. Denna upplaga identifieras som den 
första separata tryckningen av Sundevalls verk, som 1862 förekommit på 
svenska som del i ett annat verk. Crafoordkatalogen hänvisar även till andra 
förteckningar som förtecknar samma verk. Den fysiska beskrivningen anger 
bladstorleken, att exemplaret har ett tryckt ouppskuret originalomslag med 
mönstrad kant, samt sidantalet och prisuppgift.  

 

Post 4 – KVA 

Sundevall, C.., Die Thierarten des Aristoteles von den Klassen der Säugethiere, Vogel, 
Reptilien, und Insekten. Übersetzt aus dem Schwedischen. Sthlm 1863. 242s.  40:- 75

                                                 
73 Sallander 1955, s. 440. 
74 Crafoord, Katarina, 1988, Catalogue one: Rare books, post nr 93.  
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KVA-katalogen är sparsam i sina detaljer och återger här endast författare, 
titel, utgivningsort, utgivningsår, sidantal och pris. Intressant är dock att man 
tar med en översättningsuppgift som saknas i SLS-katalogen, men utelämnar 
förlagsuppgift. Detta verk förekommer inte i svensk bokkatalog eftersom den 
är tryckt före 1866, men däremot redovisas den i Svenskt boklexikon 
1830−186576, en post som jag valt att utelämna då den endast är aktuell i en 
post och mitt syfte är att jämföra katalogerna på ett flertal punkter. 

Post 5 – Antikvariat Crafoord 

Författare: Sundevall, Carl J. (1801−1875) 

Titel: SVENSKA FOGLARNE med Text af Professor Carl J. Sundevall & 
Professor J.G.H. Kinberg (vols. II-IV, 1881−1887), tecknade och 
lithographierade af Peter Åkerlund (and E. Paulina Sjöholm). 

Utgivningsort: Stockholm 

Utgivningsår: 1856−1871 

Oblong folio – Leaf: 230 * 310 mm. Bound in five volumes, recent calf with old marbled 
boards. Vol. I: pp (4), 352; vol. II:pp (2), 353-756; vol. III: pp (2), 757-1188; vol. IV: (2), 
1189-1570. Atlas with lithographed title-leaf, dedication-leaf, one leaf with list of 
contents, and 84 hand-coloured lithographed plates with several figures of birds on each. 
Front wrappers to volumes II and II bound in. Some plates foxed as usual. SEK 6500. 77

Folio (2:o) är benämningen på det format där arket vikts en gång innan boken 
binds in, till skillnad från tidigare nämnda oktavo (8:o) som viks tre gånger. 
Oblong innebär att boken är längre på bredden än på höjden, det vill säga rek-
tangulärt formad. 78 Boken är bunden i fem volymer i skinnband med marmore-
rade kanter. Såväl numrerade som icke-numrerade sidantal anges för samtliga 
volymer. Atlas med titelblad och dedikationsblad i litografiskt tryck79,  ett blad 
med innehållsförteckning, samt 84 handmålade litografiskt tryckta planscher 

 
75 Thulin, P. 1968, s. 81. 
76 Linnberg, Hjalmar, 1961, Svenskt boklexikon 1830−1865, s. 559.  
77 Crafoord 1988, post nr 94. 
78 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
79 Litografi - Stentryck, av grekiskans lithos, sten och grafein, skriva. Metoden bygger på att de 
färgavgivande ytorna är feta, de övriga fuktiga. Färgen fastnar bara på de feta ytorna och överförs 
därifrån till papperet., (Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare).  
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med fåglar. Främre omslagen till volym ett och två är inbundna. En del plan-
scher fläckade. Bruna fläckar uppstår som ett resultat av en självverkande 
kemisk process i vissa papperssorter. Detta är särskilt vanligt i böcker tryckta 
mellan 1820 och 1890.  80

I efterföljande annotering talar man om att det rör sig om ett mycket om-
fattande verk som tog över 30 år att sammanställa, Sundevall beskriver 155 
fågelarter på 352 sidor och Kinberg beskriver övriga 92 arter på 1210 sidor. 
Texten är tryckt i två kolumner i oblong folio eftersom oktavoformat hade 
inneburit att sidantalet skulle ha överstigit 3000 sidor. Planscherna är ritade av 
Peter Åkerlund och efter hans död 1871 vidtog Emerentia Paulina Sjöholm 
hans arbete. Vi får även veta att verket mycket sällan återfinns komplett med 
Kinbergs text (s.353−1570). 

Post 5 – Svensk bokkatalog 

Sundevall, C.J., Svenska foglarne, tecknade o. litogr. Af P. Åkerlund. H. 18-22. Tvär fol., 
s. 209-352 o 16 pl. Sthm, Beijer. 66-71.  

För häfte 2 kr. Häftena 1-22  44 kr. 81

Beteckningen tvärfolio indikerar att det är ett liggande bokformat. Posten i 
Svensk bokkatalog betecknar endast volym 1 av Svenska foglarne. Verket har 
givits ut över en period på 5 år mellan 1866 och 1871, medan perioden i antik-
variat Crafoord som förtecknar samtliga 4 volymer är 1856-1871. 

Post 6 – Antikvariat Crafoord 

Författare: Sundevall, Carl J. (1801−1875) 

Titel: CONSPECTUM AVIUM PICINARUM 

Förlag: Samson & Walllin 

Utgivningsort: Stockholm 

Utgivingsår: 1866 

                                                 
80 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
81 Kungliga biblioteket, Svensk bokkatalog 1878, s. 194. 
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Leaf: 235 * 155 mm. Entirely uncut in the original printed wrappers. Pp. XIV, (2), 116. 
SEK 400. 82

Storleken på boken uppges utan direkt formatuppgift. Det är ett ouppskuret 
exemplar med originalomslag, som värderas till 400 kronor. Omslagen är 
viktiga för samlare och forskare eftersom de kan de rymma intressant 
information, och för att bevarade omslag gör boken tydligare som representativ 
för sin tid. Tryckta omslag, som det är frågan om i detta fall, blev allt mer 
vanligt på 1800-talet då de ersatte 1700-talets gråpappersomslag. 83 Boken är 
inte är numrerad i en sekvens, varvid sidantalet anges i tre delar. 

Post 6 – KVA 

Sundevall, C., Conspectum avium picinarum. Sthlm 1866. 132 s. Ouppskuret ex. med 
omsl. 40:- 84

Förutom uppgift om författare, titel, utgivningsort, utgivningsår och sidantal 
talar beskrivningen även om att det är frågan om ett ouppskuret exemplar med 
omslag. Sidantalet är intressant då man valt att addera de tre olika numrerade 
delarna av boken, vilket ger sidantalet 132 (14+2+116).  

Post 6 – Svensk bokkatalog 

Sundevall, C.J., Conspectum avium picinarum. 8:o, 116 s. Sthm, Samson & W. 66. 
2:75. 85

Svensk bokkatalogs uppgifter skiljer sig från KVA:s på ett flertal punkter. Man 
tar med formatuppgift, samt namnet på utgivaren i förkortad form. Sidantalet 
har beräknats på olika sätt i de tre olika katalogerna. I Svensk bokkatalog 
räknar sidantalet som 116, vilket förmodligen beror på att man inte inkluderat 
de icke-arabiskt numrerade sidorna, men det är inte uteslutet att det kan röra 
sig om en annan edition. Detta är exempel på den problematik som Thomas 
Tanselle belyser i tidigare nämnda Descriptive Bibliography and Library 
Cataloguing där olika sätt att ange paginationsuppgift resulterar i osäkerhet 
kring huruvida flera upplagor utkommit under samma år, eller om det är en 

                                                 
82 Crafoord 1988, post nr 95. 
83 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
84 Thulin 1968, s. 81. 
85 Svensk bokkatalog 1878, s. 194. 
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fråga om skillnad i hur respektive firma tillämpar sidoangivelsen av en och 
samma edition. Antikvariat Crafoord anger sidantal i tre sviter; romerskt 
numrerade, följt av onumererade och numrerade blad. KVA anger ett sidantal 
som är summan av de tre sviterna och Svensk bokkatalog anger endast den 
arabiskt numrerade sviten.  

 

Post 7 – Antikvariat Crafoord 

Författare: Sundevall, Carl J. (1801−1875) 

Titel: METHODI NATURALIS AVIUM disponendaqrum tentamen. – Försök 
till Fogelklassens Naturenliga Uppställning. 

Förlag: Samson & Wallin 

Utgivningsort: Stockholm 

Utgivningsår: 1872−1873 

Leaf: 215 * 130 mm. Contemporary leatherbacked cloth boards, worn. Pp. (8), LXIX, (1), 
187, (1), 12 (Appendix). One lithographed plate. SEK 500.  86

Efter bladstorleken samtida klotband (en väv av linne eller bomull)87 med 
skinnrygg. Boken bedöms vara sliten. Inbördes ordning av sidantal anges, samt 
uppgift om en litograferad plansch. I efterföljande annotation får vi veta att 
verket givits ut i två delar, en 1872 och en 1873. 

Post 7 – KVA 

Sundevall, C., Methodi naturalis avium disponendarum tentamen. Försök till 
Fogelklassens naturenliga uppställning. Pars 1-2. Med pl i lito. Sthlm 1872-73. 270 s. 2 
ouppskurna vol. med omsl. 40:- 88

Efter upphov och titeluppgift talar beskrivning om att verket har två delar. 
Boken har en litograferad plansch. KVA: s realexemplar är ouppskurna med 
                                                 
86 Crafoord 1988, post nr 96. 
87 Svenska antikvariatföreningen, ABC för boksamlare. 
88 Thulin 1968, s. 81. 
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omslag, uppgifter som relaterar till bokens värde. Sidantalet skiljer sig från an-
tikvariat Crafoord där man delat upp numreringen i sviter efter romerska, ara-
biska och onumrerade blad. I KVA: s katalog har man, liksom i föregående 
post, valt att addera sviterna.  

 

Post 7 – Svensk bokkatalog 

Sundevall, C.J., Methodi naturalis avium disponendarum tentamen. Försök till 
fogelklassens naturenl. uppställn. 8:o, lxx, 187 o. 12 s. o. 1 pl. Sthm, Samson & W. 72. 
4:50:- 89

Posten i Svensk bokkatalog är mer utförlig än KVA i uppgifterna om format 
och sidantal och inkluderar även förlagsuppgift. 

Diskussion 
De poster som jag undersökt har hämtats ur kataloger som förtecknar sällsynta 
böcker och därför läggs överlag stor vikt på bokens fysiska aspekter. Svensk 
bokkatalog är den enda förteckning som behandlar idealkopior, katalogerna 
beskriver realexemplar som i bästa fall kan jämföras med beskrivningar av 
samma verk i andra kataloger eller bibliografier för identifikation av editions-
specifika egenheter. 1800-talets särdrag framgår i posterna, vad gäller format 
bokband och omslag. Att de olika katalogerna har varierande syften och ut-
gångspunkter resulterar även i att posterna ser olika ut. De antikvariska termer 
som används för att beskriva boken som fysiskt objekt används flitigast i SLS- 
och Crafoord-katalogen. I de riktlinjer för katalogisering av äldre tryck som 
arbetats fram av KB baserar man sin terminologi dels på Bowers Principles of 
Bibliographical Description och dels på Rolf Du Rietz termer, numera samlade 
i Den tryckta skriften. 90 I de första tre posterna jämförs SLS-katalogen och 
Bibliotheca Walleriana. SLS-katalogen ger en utförlig beskrivning av bokens 
bibliofysik då det gäller bokband, omslag och realexemplarens egenheter, 
vilket är aspekter som inte lyfts fram i Bibliotheca Walleriana. Båda kataloger 
går igenom böckernas ark- och sidantal, eventuella insatta planscher, kartor, 
erratablad m.m., vilket gör det möjligt att se huruvida exemplaret är komplett 
eller inte. Den katalog som utmärker sig mest i fysisk beskrivning är 

                                                 
89 Svensk bokkatalog 1878, s. 194. 
90 Kungliga biblioteket, Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion, (www.kb.se). 
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Antikvariat Crafoord, som i sin utformning har mycket gemensamt med SLS. 
Dessa två kataloger är annoterade och illustrerade, vilket antyder att de vänder 
sig till en målgrupp som kanske inte på förhand känner till verket, även om de 
är insatta i ämnesområdet. Bokens fysiska aspekter och skick ges stort 
utrymme, vilket i Antikvariat Crafoords katalog är viktigt då man vänder sig 
till en internationell kundkrets som måste lita till förteckningen för att bedöma 
sina inköp. Båda två hänvisar till övriga kataloger som förtecknar verken, 
vilket är av intresse för den som vill jämföra olika realexemplar. SLS-
katalogens böcker är inte till salu, men bedriver här ändå en form av 
marknadsföring enligt min åsikt. Förutom tillgängliggörandet av en samling 
kan bakomliggande motiv bidra till att man gör en katalog.  

Rolf Du Rietz identifierar två typer av kataloger; en kategori där 
huvudsyftet är ”att meddela eller dokumentera den permanenta eller temporära 
förekomsten, existensen eller tillgängligheten av de förtecknade 
realexemplaren”, och en andra kategori där huvudsyftet snarare är ”att närmare 
informera och berätta om vissa realexemplar och/eller de editioner och verk 
som de representerar”.91 I det förstnämnda fallet menar han att det 
kollektiva/selektiva elementet dominerar, det vill säga huruvida den utformade 
målsättningen att förteckna en viss provins lyckas. I det andra fallet är det 
deskriptiva elementet av störst betydelse. Min avsikt har varit att undersöka det 
deskriptiva elementet i samtliga kataloger, oavsett om det kollektiva elementet 
är det dominerande. SLS-katalogen har den mest typografiskt påkostade 
katalogen av de undersökta, något som enligt Du Rietz ibland är ett tecken på 
att huvudmålet är att göra PR för institutionens verksamhet, även om detta 
nödvändigtvis inte behöver vara negativt för det deskriptiva elementets 
kvalitet. 92 Den främsta målgruppen är de egna medlemmarna som kanske inte 
är medvetna om bibliotekets ovärderliga samlingar. Brist på utrymme har redan 
tvingat biblioteket att göra sig av med värdefulla böcker, och bibliotekarie 
Göran Falkenberg uttrycker i förordet till katalogen en motvilja till att detta 
skulle behöva upprepas. Post 4−7 jämför tre olika förteckningar; Antikvariat 
Crafoord, Svensk bokkatalog och Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. 
SLS-katalogen och Antikvariat Crafoord hör till den andra av Du Rietz 
kategorier, medan Bibliotheca Walleriana kan påstås tillhöra den första. Syftet 
är i det senare fallet att dokumentera existensen av Wallersamlingens 
monografier, snarare än att informera om varje realexemplars egenheter. KVA-
                                                 
91 Du Rietz 1999, s. 240. 
92 Du Rietz 1999, s. 240. 
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katalogen är en försäljningskatalog och har därför ett intresse av att klargöra 
alla fakta som påverkar bokens värde även om posterna är mycket kortfattade. 
Svensk bokkatalog tar som bibliografi inte upp exemplarspecifika egenheter 
och estetisk beskrivning, men ger en komplett redovisning av format och 
kollationering. Vad är det då som gör att poster såsom de i Antikvariat 
Crafoords katalog skiljer sig så markant från de bibliotekskatalogiserade? 
Enligt Svenska Antikvariatföreningens etiska regler måste en medlem ansvara 
för att det material som bjuds ut till försäljning beskrivs exakt. Varje defekt, 
lagning etc. av betydelse skall tydligt anges. Om materialet beskrivits felaktigt 
måste hela köpesumman återbetalas kontant till köparen. En medlem ska även 
ansvara för förståelsen och användandet av branschens speciella terminologi. 93 
Det är alltså skillnad i de intressen som styr antikvariatens beskrivning av 
böcker, eftersom det är en vara som säljs och kunden är beroende av den 
fysiska beskrivningen för att kunna bedöma dess skick. För boksamlaren är det 
viktigaste att få tillgång till en korrekt redovisning av editionsuppgift och 
fysiskt skick, vilket i sin tur bygger på att boken kunnat jämföras mot en 
bibliografisk beskrivning av idealkopian. Annoterade antikvariatskataloger 
redogör även för den innehållsmässiga aspekten av en bok, vilket placerar 
boken i ett sammanhang som relaterar till dess värde.  

                                                 
93 Svenska Antikvariatföreningen, Etiska regler, http://www.svaf.se/etregl.htm. 
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Analys 

Undersökningen redogjorde för de provinsiella och deskriptiva elementen i fem 
kataloger. Det jag här vill åstadkomma med den kritiska realismen som ut-
gångspunkt är att ge en djupare förståelse till olika bibliografiska förhållnings-
sätt till boken som föremål. Den analytiska dualismen är i detta sammanhang 
ett redskap med vars hjälp jag vill visa hur man kan se bibliografiska 
förteckningar som ett resultat av rådande strukturer i en viss miljö. När Rolf 
Du Rietz redogör för bibliografins grundbegrepp i Den tryckta skriften har han 
en uttalad målgrupp: biblioteken, antikvariaten, bibliografer, textutgivare, 
bokhistoriker och boksamlare. Kunskap om boken som föremål lyser många 
gånger med sin frånvaro inom biblioteksväsendet menar han, och behovet av 
en logisk och fungerande bibliografisk begreppsapparat är därför större än 
någonsin. 94

Sociala strukturer och agentskap 
En struktur består enligt den kritiska realismen av en uppsättning internt relate-
rade objekt. Samhällsvetenskapens objekt är relationella, vilket betyder att de 
är vad de är i kraft av de relationer de har till andra objekt. Vid en intern 
relation betingar objekten varandra. För att avtäcka objektets struktur behöver 
man svara på frågan vad det förutsätter för sin existens. 95 I denna undersökning 
återfinns de interna relationerna mellan institutionen i fråga och 
användaren/kunden, en relation som i detta fall förutsätter existensen av böcker 
och bokmarknaden. På så sätt kan man se bibliografin som praktik i ett större 
perspektiv som knyter an till boken som fysiskt föremål och bokmarknadens 
roll i informationssamhället. Posterna kan ses som tillfälliga yttringar av de 
mekanismer som förekommer i en struktur. Archer definierar strukturens 
uppbyggnad på följande sätt: 

                                                 
94 Du Rietz 1999, s.14-17. 
95 Danermark 2003,  s. 84-86. 
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What differentiates a structural emergent property is its primary dependence upon 
material resources, both physical and human. In other words, the internal and necessary 
relations between its constituents are fundamentally material ones: these make it what it is 
and without them it could neither exist as such nor possess the causal powers which 
characterize it. 96

Utgångspunkten för undersökningen är de materiella emergenta egenskaperna. 
Dessa är de interna relationer som innefattar materiella resurser och generar 
kausala krafter. Vad som förs vidare från en struktur till nästa genom emergens 
är alltså beroende av de korporativa agenternas handlande och de materiella 
resurser som finns tillgängliga. Med andra ord sker förändringar över tid och 
med hjälp av människors handlande, men dessa handlingar är samtidigt begrän-
sade av de traditioner och materiella förutsättningar som finns tillgängliga och 
förts vidare från tidigare struktur. Samtliga objekt beskriver sällsynta böcker, 
så det finns således en materiell dimension som enar de olika agenterna; boken 
som föremål.  

Det gäller dock att analytiskt kunna skilja mellan sociala strukturer och 
mänskligt handlande. Enligt den dualistiska syn på förhållandet mellan agent 
och struktur som Danermark med flera förordar antingen reproducerar eller 
transformerar agenten en tidigare existerande struktur. 97 Den sociala strukturen 
påverkar de intressen olika agenter har av skilda handlingsalternativ, eftersom 
den skapar villkoren för den situation som agenterna befinner sig i. Det är min 
åsikt att de institutionerna som ligger bakom bokens fysiska beskrivning 
fungerar som organiserade korporativa agenter i den aktuella strukturen, medan 
användargruppen i stort utgörs av icke-organiserade primära agenter. De är inte 
delaktiga i det strukturella formandet, men är likväl del av det genom att leva i 
den kontext som det korporativa agentskapet försöker kontrollera.  Strukturens 
inflytande realiseras av de verksamma agenterna inom området genom att 
motverka eller befrämja deras projekt/handlande. Föregående struktur 
bestämmer vad som finns materiellt och kulturellt att distribuera, hur 
distributionen ser ut hur existerande uppsättning roller ser ut, de positioner som 
finns och relaterade för och nackdelar. Därför belyser jag vidare de strukturella 
positionerna för de tre huvudagenterna som kopplas till bibliografin i denna 
undersökning, nämligen antikvariat, bibliotek och den deskriptiva bibliografin, 
och hur deras interna relationer påverkar förhållandet till boken som föremål. 

 

                                                 
96 Archer 1995, s. 175. 
97 Danermark 2003, s. 134. 
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Antikvariat, bibliotek och den deskriptiva bibliografin 
Om det inte fanns en efterfrågan efter den information som böckerna förmedlar 
skulle dessa ovan nämnda agenter inte finnas. De styrs dock av olika intressen 
och främjas olika av existerande struktur. Antikvariaten har ett marknads-
intresse för boken medan bibliotekens bibliografiska beskrivning betonar den 
information som boken förmedlar. De katalogiseringsregler som utformats för 
äldre material gäller handpressperioden och tidigare produktion. New-
bibliography-skolan vänder sig mot att boken som objekt endast är av vikt för 
inkunabler och handpresstryck. Det finns således en motsättning av intressen 
mellan olika parter inom bokmarknaden. Bibliografer är beroende av biblio-
tekens samlingar för att kunna göra korrekta beskrivningar av idealkopior. 
Antikvariaten är en affärsverksamhet och har därför ett marknadsmässigt in-
tresse för boken som föremål, medan biblioteksverksamheten som statliga och 
kommunala verksamheter vilar på en ideologisk grund; en kostnadsfri tjänst 
som ska främja intresset för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning. Bibliografin som vetenskap är emellertid strukturellt placerad på ett 
sådant sätt att man är beroende av bibliotekens material för sin verksamhet.  

De mål eller projekt som en agent sätter upp kan antingen motverkas eller 
främjas av de strukturella dragen i den situation man befinner sig i. Enligt den 
kritiska realismen är begränsning och möjliggörande är relationella termer som 
anspelar på huruvida det finns samstämmighet mellan två uppsättningar 
krafter: strukturens mekanismer och människans projekt. En egenskap i den 
sociala miljön (ex distribution av en resurs) ger upphov till situationer som 
vissa agenter finner möjliggörande och andra begränsande. 98

Beroende på hur en agent är placerad i existerande struktur ger det alltså 
upphov till skilda intressen. Min tolkning är således att det som ligger i 
bibliografernas intresse är korrekt förvaring och beskrivning av boken som 
objekt, medan  bibliotekens intresse ligger vid förmedlandet av innehållet i 
boken, med mindre betoning på medieform. Bibliograferna är beroende av att 
biblioteken vårdar böckerna på ett korrekt sätt så att de bibliografiska bevisen 
inte förstörs, till exempel genom ombindning. Dessutom är man beroende av 
bibliotekens kataloger och bibliotekariernas kunskap för att kunna lokalisera 
sitt arbetsmaterial. Jag hävdar därför att nuvarande bokmarknadsstruktur 
missgynnar bibliografernas intressen.  

                                                 
98 Danermark 2003, s. 142-145. 
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Tiden från 1850 och framåt karakteriseras av maskintryckets intåg och med 
denna även ökad massproduktion och standardisering. Nästa stora förändring, 
eller strukturskifte kom med pc:n och den ökade datoriseringen som möjlig-
gjorde informationssamhällets framväxt. Rådande struktur bygger på denna ut-
veckling och biblioteken och katalogiseringsreglerna lägger därför mindre vikt 
på beskrivning av den fysiska boken efter 1830. Förutsättningarna för den ana-
lytiska och deskriptiva bibliografin ändrades i och med denna utveckling. 
Böckerna som producerades i början av den moderna epoken befinner sig mitt i 
detta strukturskifte, där boken som massvara inte längre lockar de korporativa 
agenternas intresse. Den agent som idag lägger störst vikt på den fysiska be-
skrivningen är antikvariaten, som har ett marknadsmässigt intresse av boken 
som föremål och därför även en egen vokabulär som anpassats till denna 
aspekt. En annan orsak att betona den fysiska boken i en bibliografisk 
beskrivning är att en samling av sällsynta böcker kan ge institutionen gott 
anseende. Detta är enligt min åsikt en starkt bidragande faktor till Svenska 
Läkaresällskapets rikt illustrerade katalog som knyter an till institutionens roll 
som korporativ agent. Läkarkåren är ett yrke med traditionellt hög social status 
och jag tolkar därför SLS-katalogen som ett uttryck för ekonomiska och 
kulturella mekanismer som, enligt Tanselle och Bowers (se inledningskapitlet), 
även föranlett universitetsbibliotek att satsa på prestigefulla samlingar med 
sällsynta böcker som ett led i att erhålla högt anseende som institution i den 
akademiska världen. Anrika forskningsbibliotek har profilerat sig genom att 
samla och handha sällsynta böcker, vilket ofta återspeglat den forskning som 
bedrivits på universitet. Det samma menar jag gäller för en institution som 
Svenska Läkaresällskapet, där katalogen kan ses som en återspegling av de 
intressen som är inneboende i agenternas strukturella position. 

Korporativa agenter handlar tillsammans och i interaktion med andra agen-
ter i enlighet med de mål de satt upp. Det som jag finner särskilt intressant i 
detta sammanhang är att Sverige saknar en korporativ agent som talar för 
boken som föremål ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar bibliografisk 
teori och metod. Den rollen fylls inte av en institution utan av enstaka individer 
såsom Rolf Du Rietz som verkar som ensam social aktör i den nuvarande 
strukturen. Kunskap om böcker har ett kulturellt och vetenskapligt värde som 
tycks reducerat till ett ekonomiskt intresse då man väljer att se boken som ett 
utbytbart informationsmedium. Det område där beskrivning av boken som 
föremål är av vikt är även där den har ett ekonomiskt värde. I dagsläget finns 
det inte någon primär agent som ser till vilken betydelse detta material kan ha 
för bokvetenskapen. 
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Diskussion  
Mina slutsatser av undersökningen är således att bibliografisk beskrivning av 
böcker som föremål kan se mycket olika ut och detta kan kopplas till 
katalogens syfte och agentens position i den rådande strukturen. I första hand 
är det därför antikvariaten som har ett starkt intresse för beskrivning av boken 
som föremål, men syftet är försäljning och man betonar därför andra fakta än 
de som intresserar den deskriptiva bibliografin. Man använder sig dessutom av 
andra termer än de som karaktäriserar bibliotekens katalogiseringsregler och de 
bokvetenskapliga termer som föreslås av Rolf du Rietz. Det som kommit att 
betonas av biblioteken är informationen som förmedlas av ett verk, på 
bekostnad av bevarandet av bibliografiska bevis. Biblioteken betonar den 
fysiska beskrivningen av handpresstryckt material, vilket i första hand gäller 
tidsperioden före 1830. Detta kritiseras av anhängare till New Bibliography-
skolan och min undersökning av senare material visar att osäkerhet kring 
edition och bibliofysiska uppgifter kan utgöra svårigheter även för 
bibliografisk beskrivning av denna senare tidsperiod.  

Boken som föremål beskrivs olika beroende på agenternas intressen. Deras 
strukturella placering avgör huruvida deras projekt gynnas eller missgynnas. I 
denna aspekt ser de materiella förutsättningarna annorlunda ut idag än då den 
deskriptiva bibliografin växte fram som vetenskap. Maskintryck och mass-
produktion av böcker har minskat intresset för analytisk och deskriptiv biblio-
grafi. Tillgång till arbetsmaterial och ekonomiska resurser är två 
förutsättningar för att denna utveckling ska vända. Till skillnad från England 
och USA har dock Sverige ingen primär agent på det här området. Därför är 
det idag antikvariaten som uppvisar starkast intresse för beskrivning av boken 
som föremål av bland de agenter som förekommer i undersökningen. Deras 
syfte och vokabulär att beskriva boken som föremål skiljer sig åt från den 
deskriptiva bibliografin, som söker beskriva den virtuella idealkopian av en 
bok baserat på undersökning av en stor mängd realkopior. Antikvariaten 
beskriver det realexemplar som ska säljas i detalj, men har stor nytta av att 
kunna jämföra och identifiera sitt eget exemplar med en beskrivning av 
idealkopian. Bibliograferna är i sin tur beroende av att kunna lokalisera och få 
tillgång till sitt material på biblioteken. I den mån biblioteken katalogiserar 
boken som föremål gäller det i första hand material producerat före 1830. Det 
som jag finner problematiskt är att det för senare material nästan uteslutande är 
den information som verken förmedlar och inte den information som böckerna 
i sig har att ge, som är av intresse för biblioteken. En förändring kräver att de 
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bibliotekarier som utbildas idag får en grundläggande förståelse för boken som 
föremål och dess betydelse för bok- och litteraturvetenskapen. I likhet med 
antikvariatens skyldighet att redogöra för sitt material i sina kataloger anser jag 
även att bibliotekarier med ansvar för böcker från 1800-talet bör kunna hantera 
information om böckerna såväl som verken. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för hur boken som föremål beskrivs 
i olika bibliografiska förteckningar av sällsynta medicinska böcker från 
perioden 1850-1900. Själva objektet för undersökningen har varit ett urval av 
bibliografiska poster som förekommer i minst två av de fem katalogerna. För 
att bättre förstå varför posterna skiljer sig åt har jag även redogjort för de 
institutioner som skapat katalogerna och försökt synliggöra deras 
bakomliggande intressen med hjälp av den kritiska realismen. Undersökningen 
har visat att 1800-talets särdrag för den fysiska boken framgår tydligast där 
man har ett antikvariskt intresse som styr beskrivningen. I dessa sammanhang 
har bokens skick och editionsuppgifter stor betydelse för det ekonomiska 
värdet. Bibliotekens katalogiseringsregler har särskilda riktlinjer för material 
före 1830, men bara i undantagsfall kan dessa regler appliceras även på senare 
handpressmaterial fram till 1870. Mitt undersökningsmaterial befinner sig i en 
mellanperiod där boken som föremål inte har en självklar plats i den 
bibliografiska beskrivningen. Den rådande strukturen präglas av 
massproduktion av maskintryckta böcker, vilket har minskat behovet och 
intresset för boken som föremål. När den deskriptiva bibliografin utvecklades 
som vetenskap fokuserade man på handpresstryck. Det är därför nödvändigt 
med primära agenter som utvecklar bibliografisk metod och teori för senare 
material. Den deskriptiva bibliografin är en levande tradition i England och 
USA, där bibliografer såsom Thomas Tanselle lyft fram behovet av att 
bibliografisk teori och metod appliceras på böcker som tryckts senare på 1800- 
och 1900-talen. Anledningen till detta är att man inte i förväg kan veta vilka 
böcker som i framtiden blir sällsynta och viktiga att undersöka. Jag har i 
uppsatsen visat att det finns svårigheter i den fysiska beskrivningen även för 
material som tryckts efter 1830. Därför hävdar jag att man alltjämt måste 
uppmärksamma skillnaden mellan verk och bok när man gör en bibliografisk 
förteckning och att detta även gäller såväl utländskt som svenskt material från 
1800-talets senare hälft. 
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