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Et hjerteklappbind i hyllene hos Antikvariat Bryggen

Th. Kingo. 

Den forordnede Nye Kirke-Psalme-Bog […] + 
Collecter, Epistler, og Evangelier […].

Sorøe: Trykt hos Jonas Lindgren, 1769. Smal 12mo. 
344, [8], 252 sider.

Samtidig rødt helmaroquin med rikelig gulldekor. 
Ytre og indre denteller i gull. Helt gullsnitt med siselering. 
Forsatser i grønn silke og i samme fargetone som 
kapitélbånd. I forsatsens silke er det utstanset to utvikbare hjerteklapper, forsterket på verso med et tykkere 
forgylt og mønstret papir. I senter av hjerteformen initialene M. L og årstallet 1775.

Emil Hannover nevner i sin innledning til utstillingen i 1906 at de danske og norske salmebokbind utstråler 
”en egen hjemlig Hygge, som man forgæves vil søge og naturligvis heller ikke kan forlange at finde i de rige 
europæiske Luxusbind”. En luksus som er forsøkt overført i herværende bind er bruk av silke på forsatsene. 
Dette er en teknikk som var spesielt gjeldende i Frankrike, og som krever annen håndtering enn det ordinære 
forsatspapir. Man kan, til tross for bruk av et luksuriøst materiale, fornemme at dette ikke var et materiale 
den nordiske bokbinder var vant med å jobbe med. Silken har over årene dratt seg noe skjev i kantene. Ingen 
skandinaviske hjerteklappbind er tidligere registrert med silkeforsatser, og det kan være at dette er samtidig 
tilleggsmontert, for å øke bindets ”eksklusivitet”. 

Hjerteklappbindet i Emil Hannovers bok er ikke avbildet på utsiden, gjengitt i boken er kun forsats med hjer-
teklapper. Beskrivelsen av bindet har dog likhetstrekk med herværende bind: ”Bind af rødt Maroquin med 
Haand forgyldning (Bort [Bord] af en enkelt, med en Blomst forsiret Linje; ornamental Ramme, paa hvis 
Hjørner et større Stempel med en Blomst).
 
Bokens forsatser og blanke sider er fulle av dateringer for merkedager. Den første notering, på fremre forsats-
blads verso [baksiden av fremre silkebelagte side] er: 1777, Inger Magrete födt 29. Martz. 
Dateringene fortsetter frem til 1811. Det fremkommer ingen stedsnoteringer. 
Av navn kan nevnes: Inger Magrete, Hans, Berte Maria, Juliane Elisabet. Disse kan peke mot både norsk og 
dansk herkomst, og konklusjonen må bli som Thor B. Kielland er inne på; boken er trykt i Danmark, og det 
er nærliggende å tro at boken også er bundet inn der.


