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”Böcker är ens vänner!” Det säger alltid min mamma. Man får 

inte behandla böcker hur som helst, inte lägga dem upp och ned, 

inte läsa dem medan man äter och framför allt inte rita gubbar i 

dem. Men böcker är också ens vänner på så sätt att man har 

mycket gemensamt. Relationen kan ibland bli innerlig, stundom 

till den grad att man struntar i om de är lite medtagna, har dålig 

rygg och inte bara goda sidor.  

 Under närmare ett halvsekel har jag ägnat mig åt 

böcker och främst sett till det inre. Det är som med män – det 

inre är viktigast, men det gör förstås inget om även det yttre är 

angenämt. Den yttre behållningen kan vara rent visuell (som med 

många av böckerna på den här utställningen), men det finns 

förstås andra sätt att njuta böcker. Kommer någon ihåg de där 

bilderböckerna med guldryggar? Pärmarna hade en särskild 

kvalitet, som gjorde dem goda att tugga på. Kanske var det också 

sådant som satte igång förmaningarna. Det finns bättre sätt att 

sluka en god bok. Här kan jag inte låta bli att tänka på 

bokslukarålderns främsta njutning – högar av biblioteksböcker, 

inbundna i röda klotband och med den där speciella doften av 

lånebibliotek. Böckers doft är ett särskilt kapitel, men jag vet inte 

riktigt hur man skulle utforma en utställning i ämnet. Kanske det 

kan vara en utmaning till nästa år. 
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 Envar har sin smak, och det finns många sorters 

bokägare. Somliga är tämligen likgiltiga för bokens utseende – de 

föredrar pocketböcker, som tar mindre plats och går att behandla 

hur som helst, och en liten falang anser till och med att böcker i 

sig är skräpiga och snarast möjligt bör förpassas från hemmet. 

Sådana bokägare har inte lämnat spår på den här utställningen. 

Däremot finns här mycket om hur böcker förflyttat sig och bytt 

ägare, alltifrån krigsbyten till inköp. Sitt namn har utställning 

fått från den Bibel, som enligt en anteckning köpts för en tunna 

rågmjöl – ett ganska rimligt pris, av allt att döma.  

Den andra ytterligheten bland bokägare är de som är 

extremt måna om sina böcker. De föredrar alltid en vacker bok 

framför en ful och byter vartefter upp sig till bättre exemplar. I 

många fall svärmar de för hel- och halvfranska band och köper 

kanske också böcker för bandets skull. Boknarrar kan sådana 

kallas. Till samma kategori hör väl grosshandlarbiblioteken, som 

enligt onda tungor inköptes per hyllmeter och där utseendet var 

allt. Liknande inställning finns för övrigt fortfarande. Nyligen läste 

jag ett inredningsreportage, där ”gamla inbundna böcker” 

rekommenderades för att ge stämning. En bild visade… några 

band av Nationalencyklopedin… i dess mellandyra variant. 

En alldeles egen kategori bokägare, med drag av de 

båda andra, är sådana som arbetar med böcker, som älskar 

vackra band men i vissa fall hänger fast vid sina sönderlästa 

exemplar – de har ju gjort så bra anteckningar i dem. Den 

kategorin skriver alltså i böckerna och ser dem delvis som 

arbetsredskap. Det är inte någon ny företeelse. Stiernhielm 

kommenterade resonemangen och slog fast hur kloka (eller 
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okloka) de var. Lite försiktig var han av sig, för han använde 

blyerts. Också Erik XIV var en flitig marginalantecknare. Han 

ritade dessutom – såvitt jag vet inte gubbar utan istället yppiga 

damer, som möjligen var identiska med hans drottning. Just de 

bilderna kan ni inte se här.  

Bland boksamlarna märks för övrigt en intressant dam, 

som visserligen inte själv var litterärt verksam, men uppvuxen i 

en höglitterär miljö. Hon hette Gustava Eleonora Lindahl och var 

dotter till sjuttonhundratalsskrifställaren Gjörwell, den kanske 

främsta källan till tidens skvaller. Som gift bodde hon i 

Norrköping och har där gått till eftervärlden som Gröna frun. 

Namnet syftade på hennes klädsel, inte hennes bokband. Här 

representeras hon av ett exemplar av Lucanus Pharsalia i engelsk 

översättning – ett ovanligt språkval bland den tidens kvinnor.  

 Gustava Eleonora Lindahl var för övrigt moster till Carl 

Jonas Love Almqvist. Som tjugotvååring ordnade denne 

knoppande författare biblioteket på den finländska herrgården 

Fagervik, där han var informator, och funderade i katalogen över 

hur böcker bör placeras på hyllan. Skulle de sorteras efter ämne, 

eller efter storlek och band? Problemet med det senare var förstås 

att en god bok i fult band ohjälpligt kom i skymundan av en 

sämre och vackert inbunden. Almqvist drog paralleller med den 

yttre världen, där verklig förtjänst ofta fick stryka på foten för 

yttre framtoning. Redan som ung var han samhällsengagerad. 

 En extrem inställning till böckers yttre framkommer i 

Huysmans dekadenta roman Mot strömmen (1884). 

Huvudpersonen des Esseintes äger självfallet vackra böcker – 

framförallt äldre upplagor av latinska författare – men han går 
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steget längre genom att klä väggarna i sitt arbetsrum ”som böcker 

i marokäng, där ojämnheterna tagits bort”. För att slippa förflytta 

sig utomhus har han lagt fram föremål, som kan framkalla 

upplevelser av exempelvis båtfärder. Dit hör ”en enda bok 

inbunden i sälskinn, ’Arthur Gordon Pyms äventyr’, särskilt 

tryckt för hans räkning på vattrat linnelumppapper med en mås i 

filigransarbete. Varje blad var noga utsorterat.” Här har böckerna 

nästan upphört att vara böcker eller ens konstföremål, utan blivit 

en bland många upplevelser för den depraverade huvudpersonen. 

Boknarr är bara förnamnet. Det är nog tur att han är påhittad.  

 En bokälskare – inte boknarr – träffade jag i februari i 

Rom. På promenad genom stadsdelen Testaccio gick vi gick in i 

en butik, som vi trodde var ett antikvariat, men som visade sig 

vara ett bokbinderi. Därinne var det trångt mellan limburkar och 

rullar av skinn och papper, där stod kaffekoppar och vinflaskor 

framme och på väggarna hängde både Che Guevara och 

fotbollslaget AS Romas varg. Men vi och bokbindaren pratade om 

böcker, ty vi hörde till bokälskarnas brödraskap. Vår vän 

bokbindaren ville så gärna äga riktigt vackra böcker, framför allt 

sådana med gravyrer från det gamla Rom – men han hade inte 

råd, och därför band han in fotokopior. För honom var innehållet 

så viktigt att det inte gjorde något att kopiorna var bleka – och 

han försåg dem alla med präktiga band. 

 Böcker är som vänner, sa jag förut. Ibland tycker man 

att andras vänner är avundsvärda. De verkar så trevliga, att vi 

gärna vill umgås med dem. En del vänner tappar man bort, och 

de blir andras vänner. Så är det också med böcker. Det är viktigt 
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med proveniensen – varifrån de kommer – och med de tecken en 

ägare lämnat efter sig.  

 I min egen blygsamma boksamling finns ett exemplar av 

Fredrika Bremers Hemmen i den nya verlden (rätt nött, ty jag har 

läst det noga), som tidigare tillhört hennes goda vän Rosalie Roos, 

som också hon var amerikaresenär och kvinnosaksföregångare. 

En sådan bok är rolig att både äga och läsa. Ändå brädar den inte 

den yttersta rariteten: Nalle Puh på latin, som maken på en 

bokbindarkurs i ungdomen band in i heffaklumpsskinn. Vad 

hade inte Huysmans dekadente huvudperson givit för en sådan 

dyrgrip?  

 

Jag förklarar härmed utställningen invigd. 


