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Rudbeckarnas böcker  
i Leufstabruk

Erik Hamberg

I mitten av 1980-talet fick Uppsala universitetsbibliotek övertaga an-
svaret för herrgårdsbiblioteket i Leufstabruk, som funnits på samma 
plats och i samma lokal sedan 1700-talets mitt. I detta unika biblio- 
tek, en kulturell och bokhistorisk skatt, finns 1700-talets idé- och 
tankevärld fysiskt närvarande. Biblioteksmiljön utgör en tidskapsel 
som tar oss 250 år tillbaka i tiden och som tydligt speglar upphovs-
mannens intressen och värderingar.

Släkten De Geer och Leufsta
Järnbruken i Uppland fick sin malm från den betydelsefulla gruvan 
i Dannemora, som var i drift redan vid slutet av 1400-talet. Genom 
Leufstabruk rinner Risforsån, som tidigt kom att utnyttjas vid järn-
framställningen på platsen. Det så kallade Bondebruket, som fanns 
här, är känt från 1578. Några år senare, 1596, anlade Kronan här ett 
järnbruk. Från 1615 drevs detta av privata intressen. År 1633 blev 
den invandrade holländaren Louis De Geer (1587–1652) ensam ar-
rendator till järnbruket, som pant för en fordran hos Kronan. Tio år 
senare, 1643, köpte De Geer bruket av Kronan. Det drevs sedan av 
släkten i flera generationer ända fram till första världskriget. Famil-
jen De Geer hade flera olika järnbruk i Uppland och dessa tillverkade 
framför allt stångjärn, men även stora mängder spik. Mycket av det 
som producerades gick på export. En betydande del av produktionen 
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såldes till stålindustrin i Sheffield i England. Det goda rykte som 
stålet från Sheffield fick var ett resultat av den högkvalitativa råva-
ran, stångjärnet, som levererades från Leufstabruk. Verksamheten 
var under lång tid både omfattande och lönsam. 

Efter Louis De Geers bortgång drevs bruket av sonen Emanuel 
(1624–1692), som bland annat förvärvade Bondebruket. Han efter-
träddes av brorsonen Charles De Geer (1660–1730), som även fick 
titeln landshövding. Denne var ogift och hade inga barn, så vid hans 
död ärvdes Leufstabruk, nu Upplands största brukskomplex, av bror-
sonen Charles De Geer, som vid denna tidpunkt endast var tio år 
gammal. Den unge Charles De Geer var född på Finspångs slott 
1720, men han och hans familj bodde sedan flera år i Holland, dit de 
flyttat med en svensk informator, Olof Hiorter, som sedermera kom 
att bli astronom i Uppsala. 

När arvet av den stora bruksanläggningen stod klart intensifie-
rades förberedelserna för den unge arvingens återkomst till Sverige, 
såväl när det gällde hans uppfostran som utbildning. År 1730 hette 
brukets förvaltare Georg Svebilius och han vinnlade sig om att på 
bästa sätt förbereda sin unge husbondes återkomst till Sverige. En 
ny herrgårdsbyggnad var vid 1730-talets början under uppförande 
i Leufstabruk, sedan den gamla karolinska herrgården av trä, lik-
som i det närmaste hela bruket med bostäder och verkstäder, hade 
bränts ned av ryska styrkor i slutet av juli 1719. Svebilius hade täta 
kontakter med Charles De Geer och hans far Jean Jacques De Geer 
(1666–1738), likaså med Charles’ femton år äldre bror Louis, som 
redan återvänt till Sverige för att ansvara för driften av familjens gods 
Finspång i Östergötland. Samtidigt förbereddes brodern Anthony 
(Anton) (1721–1756) att ta över Österbybruk.

Den unge bruksägaren i Leufsta skulle naturligtvis ha ett präk-
tigt bibliotek och Georg Svebilius kunde från Olof Rudbeck d.y., 
som vid denna tid var i sjuttioårsåldern, redan år 1732 inköpa Olof 
Rudbeck d.ä:s Atlantica, detta märkvärdiga historiska arbete om 
Sveriges påhittade forntid. 

Redan som tonåring hade dock Charles De Geer ett eget natur-
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vetenskapligt orienterat bibliotek på slottet Rijnhuizen i Utrecht, 
där familjen bodde. Han var särskilt fascinerad av insekter, som han 
studerade noga. Han kom med tiden att bli brukspatronen som sam-
tidigt utvecklades till en framgångsrik och internationellt erkänd 
entomolog. 

Charles De Geer kommer till Sverige
På försommaren 1738 återvände Charles De Geer till Sverige och 
han vistades inledningsvis i Uppsala. Här fick han snart person-
lig kontakt med den gamle Olof Rudbeck d.y. och han inköpte för 
14.000 daler kmt. såväl den så kallade Blomboken som från slutet av 
1670-talet i tjugo års tid utarbetats av Olof Rudbeck d.ä. och hans 
familj, som den så kallade Fogelboken, vilken hade den ornitologiskt 
intresserade Olof Rudbeck d.y. som upphovsman. Dess tillkomst kan 

Herrgården i Leufsta färdigställdes under 1730-talet. Foto: Erik Hamberg.
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dateras till åren runt 1700. Om De Geer vid denna tidpunkt även 
köpte Campus Elysii, det tryckta resultatet av arbetet med Blombo-
ken, har inte kunnat fastställas, men det är troligt. 

Charles De Geer blev snart uppmärksammad i såväl Uppsala som 
Stockholm. Vid ännu inte fyllda 20 år blev han i slutet av 1739 invald 
i Kungl. Vetenskapsakademien, som den yngste någonsin. Sannolikt 
såg man inte bara till hans vetenskapliga meriter, utan tänkte sig att 
denne förmögne och ännu ogifte unge man skulle kunna stödja den 
unga akademin finansiellt. De Geer fick snart ett flertal artiklar om 
insekter publicerade i Vetenskapsakademiens handlingar och han 
blev så småningom författare till ett av det svenska 1700-talets mest 
omfattande vetenskapliga arbeten, Mémoires pour servir à l’ histoire 
des insectes, som gavs ut i sju delar mellan 1752 och 1778. 

Efter en tid i Uppsala kunde De Geer flytta in i herrgården på 
Leufsta och 1741 ta över ansvaret för brukets skötsel. Så småningom, 
i slutet av 1750-talet, uppfördes de två små paviljonger som flankerar 
herrgården. De ersatte ett par byggnader av liknande storlek, vilka 
revs 1757. Den arkitekt som anlitades för dessa nya envånings bygg-
nader var Jean Eric Rehn och de tillkom för att hysa biblioteket res-
pektive naturaliesamlingen. Här kunde Charles De Geer få ordning 
på och visa upp sina växande samlingar av böcker och naturalier.

Herrgårdsbiblioteket i Leufstabruk
Av sin farbror landshövdingen fick Charles De Geer ärva 93 böck-
er. Själv medförde han tolv stora trälårar med böcker och instru-
ment när han flyttade från Holland. Hans bibliotek på herrgården i 
Leufstabruk växte ständigt genom inköp från bokhandlare i bland 
annat Amsterdam och Stockholm. Samlingen kom att präglas av 
hans egna och familjens läsintressen. Tillsammans med hustrun  
Catharina Charlotta Ribbing hade Charles De Geer fyra söner och 
fyra döttrar och biblioteket hade naturligtvis betydelse för deras upp-
fostran och uppväxt.

Långa serier av olika vetenskapliga sällskaps publikationer, natur-
vetenskaplig litteratur i skilda discipliner, Diderot och d’Alemberts 
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stora franska encyklopedi samt rikligt med historisk litteratur och 
reseberättelser återfinns än idag på bibliotekshyllorna. Där står även 
religiösa böcker, men samtidigt radikal och i vissa fall förbjuden upp-
lysningslitteratur, filosofi och politiska skrifter. De senare, liksom en 
hel del äldre och nyare skönlitteratur och erotiska romaner synes ha 
införskaffats av den äldste sonen, politikern Charles De Geer (1747–
1805), som fortsatte att utvidga biblioteket fram till sin död. Till den 
stora samlingen med böcker hörde även ett betydande antal noter för 
den musikaliskt intresserade familjen, liksom en omfattande samling 
med gravyrer.

Ett av de mer betydande inköpstillfällena för böcker uppenbara-
de sig redan 1741, samma år som Charles De Geer övertog ansvaret 
för driften av bruket i Leufsta.

Biblioteksbyggnaden i Leufsta uppfördes i slutet av 1750-talet, efter ritningar av  
Jean Eric Rehn. Foto: Erik Hamberg.
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Bokauktionen efter Olof Rudbeck d.y.
Under den korta tid som Charles De Geer var bosatt i Uppsala, när-
mare bestämt den 23 mars 1740, avled Olof Rudbeck d.y.; han hade 
då just fyllt 80 år. Hans efterlämnade boksamling var inte uppseen-
deväckande stor, men den innehöll många betydelsefulla naturve-
tenskapliga böcker och förmodligen kom många av dem från fadern. 
Inför försäljningen inventerades denna samling med böcker i juni 
1740 av universitetets bibliotekarie Andreas Norrelius (1679–1749) 
och den gamle medicinprofessorn Lars Roberg (1664–1742). Den 
senare var själv en stor boksamlare och möjligen hade han sin tids 
största bibliotek i Uppsala. 

Rudbecks böcker auktionerades ut i Uppsala mitt i vintern 1741, 
med början den 23 februari. Den tryckta auktionskatalogen omfat-
tade 1.999 utrop med böcker samt 99 manuskript i olika format. Sex 
poster med ”diverse saker” fanns också med, bl.a. några tryckstockar 
till Atlantican.

Det har tidigare uppmärksammats att Charles De Geer vid bok-
auktionen efter Olof Rudbeck d.y. förvärvade två Linnémanuskript 
samt en handskrift kallad ”Plantae Lapponicae”. Dessa återfinns nu-
mera i den del av Leufstasamlingen som förvaras på Uppsala uni-
versitetsbibliotek. Däremot har inte någon närmare undersökning 
företagits om huruvida ytterligare förvärv gjordes av De Geer vid 
denna auktion.

I Leufstasamlingen finns det ett interfolierat exemplar av Olof 
Rudbeck d.ä:s Hortus botanicus, som trycktes 1685. Detta exem-
plar är försett med egenhändiga anteckningar av författaren. På den 
främre pärmens insida finns det ett handskrivet nummer, 691. Vid 
arbete med samlingen fick jag en ingivelse att kontrollera detta exem-
plar mot bokauktionskatalogen. Det kunde då konstateras att detta 
nummer är detsamma som auktionskatalogens nummer 691 bland 
kvartovolymerna. Det kan alltså fastställas att boken har förvärvats 
av De Geer just vid denna bokauktion. Därmed blev det intressant 
att försöka knyta ytterligare volymer i Leufstabiblioteket till auk-
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tionskatalogen, genom att undersöka auktionsnummer som skrivits 
in med bläck i De Geers böcker. I allmänhet finns dessa nummer 
inskrivna på frampärmens insida. 

Det kunde då bekräftas att de två Linnémanuskripten, ”Hortus 
Uplandicus” och ”Adonis Uplandicus” fanns med som en auktions-
post bland handskrifterna i kvartoformat i auktionskatalogen; num-
ret ”33” fanns antecknat på bägge volymerna och beskrivningen i 
katalogen var ”Caroli Linnæi Hortus Vplandicus Vol. II:”.  Likaså 
”Plantae Lapponicæ”, som tillkommit som ett resultat av Olof Rud-
beck d.y.:s Lapplandsresa 1695, köptes in av De Geer vid bokauktio-
nen efter Olof Rudbeck. Denna volym erhöll nr. 14 bland manus-
kript och handskrifter i folioformat.

Det gällde nu att identifiera hur auktionsnumren skrivits in i 
böckerna vid just denna auktion; många andra nummer från olika 
bokauktioner eller bibliotekskataloger återfinns nämligen i entomo-
logen Charles De Geers och hans sons efterlämnade samling med 
böcker, som omfattade ungefär 8.500 volymer. Fanns det fler voly-
mer som köpts in av Charles De Geer efter Olof Rudbeck d.y.? Jo, det 
skulle visa sig att så var fallet och uppenbarligen hade en och samma 
person antecknat alla auktionsnummer.

Rudbeckarnas bokintressen och branden  
i Uppsala 1702
Men först några ord om rudbeckarnas böcker. Olof Rudbeck d.ä., som 
var född 1630, studerade medicin i Uppsala och han gjorde i början 
av 1650-talet den epokgörande upptäckten av lymfkärlssystemet i 
kroppen. Efter en utlandsresa till Holland 1653–1654, med studier 
i anatomi och botanik, grundade han vid hemkomsten den bota-
niska trädgården i Svartbäcken. Botanik kom att bli ett av hans sto-
ra intressen, inte minst sedan han fick tillgång till den tysk-danske 
läkaren Joachim Bursers herbarium, vilket 1658 hade tagits som 
krigsbyte i Danmark och 1666 skänkts till universitetet i Uppsala. 
Studiet av detta herbarium kom att inspirera Rudbeck till att av-
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bilda världens alla växter, vilket resulterade i vad som brukar kallas 
för ”Blomboken”, ursprungligen 12 foliantvolymer (numera 11) med 
avtecknade och färglagda växter, som framställdes ungefär samtidigt 
med den tryckta versionen, vilken kallades Campus Elysii (”de Ely-
seiska fälten”). 

I Olof Rudbeck d.ä.:s bibliotek kom säkert åtskillig äldre och 
samtida medicinsk och botanisk litteratur att ingå, men några när-
mare eller säkra uppgifter om vad som fanns på hans hyllor finns det 
inte. Sannolikt köpte han många av sina böcker under utlandsvis-
telsen. 

Men det var inte bara naturvetenskaplig litteratur som intressera-
de Olof Rudbeck d.ä. Hans intressen omfattade även historia och filo- 
logi, något som manifesterades i hans märkliga Atlantica, ett arbete 
som skulle beskriva Sveriges ärofulla forntid och platsen för de olika 
folkslagens urhem. Spår av dessa historiska och filologiska intres-
sen finns också i bokauktionskatalogen från 1741, när sonens böcker 
gick under klubban, men vi kan idag bara ana eller gissa vad som en 
gång kan ha tillhört fadern. 

En stor del av Olof Rudbeck d.ä.:s böcker blev dock lågornas 
rov när den förödande stadsbranden härjade i Uppsala den 16 maj 
1702. Men allt gick inte till spillo. Rudbeck hade byggt ett så kallat 
säkerhetsrum i sin gård vid Stora torget och i detta förvarades de vik-
tigaste delarna av boksamlingen. Johan Eenberg, som författade en 
skildring av brandens förlopp, skrev om Olof Rudbecks fastighet att 
”där var järndörr och järnlucka för fönstret; dock hade röken slagit 
in, och svärtat böckerna; bland vilka en del hörde publika bibliothe-
ket till.”  Förutom sina egna böcker så förvarade Rudbeck sålunda 
hemlån från universitetsbiblioteket i detta rum. Böcker som förvara-
des där och bevarats till vår tid vittnar om brandens häftiga förlopp, 
eftersom de har uppenbara skador av sot eller vatten.

Brandskadade böcker
En genomgång och analys av Charles de Geers bibliotek i Leufsta-
bruk ger vid handen att han köpte ett sextiotal volymer vid auktionen 
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efter Olof Rudbeck d.y. Däribland finns ett par volymer som med all 
säkerhet bär tydliga spår från branden den fatala dagen i mitten av 
maj 1702. Det rör sig om några volymer som har tydliga sotskador 
och därför utgör en handfast illustration till Eenbergs berättelse. 

Ett av dessa arbeten är det ena av två band av Basilius Beslers 
berömda Plantarvm Horti Eystætensis, (fol. 153) ett mäktigt botaniskt 
verk som utkom på 1610-talet i fyra delar, en för varje årstids blom-
mor. Besler, som var apotekare och botanist, var född i Nürnberg 
1561 och han avled där 1629. Volymerna, i stor tvärfolio, visar de 
växter som fanns i furstbiskopen Johann Konrad von Gemmingens 
trädgård i Eichstätt i Bayern. Just detta band, bundet i skinn, med 
sommarens och vinterns blommor, är kolorerat, i motsats till det an-
dra bandet, med vårens och höstens blommor, bundet i pergament. 
Det senare bandet är helt annorlunda och har inte alls samma sot-
skador. Det kan ha förvärvats av Olof Rudbeck d.y. vid ett senare 
tillfälle.

Bland de brandskadade böckerna som förvarades hemma hos 
Olof Rudbeck d.ä. återfinns ytterligare två botaniska verk i De Geers 
bibliotek. Det ena av dessa är Canadensium plantarum aliarumque 
nondum editarum historia från 1635 (kvarto 214), som är författat av 
den franske läkaren och botanisten Jacques Philippe Cornut (1606–
1651). I detta arbete lämnas en tidig beskrivning av Nordamerikas 
flora. Det här exemplaret kan med all säkerhet knytas till Olof Rud-
beck d.ä., eftersom det har en dedikation till honom från Anton 
Friderici, som är daterad 1671. Denne var en tysk läkare som var 
verksam i Hamburg fram till 1672, då han flyttade till Stockholm. 
Där blev han medlem av Collegium Medicum. 

Ett annat sotskadat botaniskt arbete är holländaren Abraham 
Muntings (1626–1683) Waare oeffening der planten, tryckt i Amster-
dam 1672 (kvarto 230). Det omfattar tre avdelningar och behandlar 
träd, buskar, kryddor och lökväxter. Munting var professor i botanik 
i Groningen, där han ansvarade för den på sin tid berömda botaniska 
trädgården, som kallades ”Groningens paradis”. I just detta exemplar 
har Olof Rudbeck d.ä. längst upp på den främre pärmens insida no-
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terat att han infört uppgifter från denna bok till sitt referensexemplar 
av Caspar (Gaspard) Bauhins Pinax theatri botanici, utgångspunkten 
för arbetet med Blomboken. Rudbecks exemplar av Bauhins Pinax 
finns för övrigt bevarat på Uppsala universitetsbibliotek.

Olof Rudbeck d.y:s egna bokförvärv
Olof Rudbeck d.y. vistades utomlands under åren 1687–1690 och 
han kunde under besök i England, Holland och Tyskland säkert 
köpa in åtskillig litteratur, inte minst i botanik. Det är dock numera 
i det närmaste omöjligt att avgöra hur mycket och vad som kom från 
fadern i den boksamling som såldes efter sonen Olof Rudbeck d.y.:s 
bortgång 1740, utom i några enstaka fall. En bok som Olof Rudbeck 
d.y. uppenbarligen fick när han besökte London är den engelske na-
turforskaren Christopher Merrets Pinax rerum naturalium Britanni-
carum. Denna volym fick han av James Petiver, som var apotekare, 
botanist och entomolog i London. Vid bokauktionen 1741 försågs 
denna bok med nummer 665 bland oktavvolymerna.  

Det finns ytterligare en bok i Leufstabiblioteket som bevisligen 
tillhört den ovan nämnde Friderici. Det är ett zoologiskt arbete av 
Stephan von Schonevelde, nämligen hans berömda bok om fiskar, 
Ichtyologia et nomenclaturae animalium marinorum som gavs ut re-
dan 1624. Friderici har antecknat att han köpt boken i Hamburg 
1660. Den fanns sedan på en hylla i Fridericis bibliotek fram till 
hans bortgång och såldes vid den bokauktion som hölls efter honom 
i Stockholm 1692. Boken återfinns på sidan 43 i katalogen och den 
köptes då av Olof Rudbeck d.y., som skrev sitt namn på titelbladet. 
När hans bibliotek såldes 49 år senare fick exemplaret nummer 301 
bland kvartovolymerna. Charles De Geer fick då betala 3 daler kop-
parmynt för detta förvärv. 

Hittills har jag funnit 14 olika böcker med Olof Rudbeck d.y.:s 
namnteckning ”Olof Rudbeck sonen” i Leufstabiblioteket. Ett flertal 
av dessa är tryckta under 1600-talets sista årtionde och de kan knap-
past ha förvärvats av fadern, så förmodligen är de köpta av sonen 
Rudbeck. Andra böcker med namnteckning är tryckta efter år 1700. 
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Abraham Munting, Waare oeffening 
der planten från 1672 uppvisar sot-
skador från branden i Uppsala 1702. 
Foto: Erik Hamberg.

Olof Rudbeck d.y. fick 
Christopher Merrets Pinax 
rerum naturalium Britan-
nicarum i gåva av apoteka-
ren James Petiver. Notera 
auktionsnumret 665 jämte 
priset som De Geer fick 
betala, 4 daler kmt. 
Foto: Magnus Hjalmarsson, 
UUB.
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Namnteckningen kan betyda att Rudbeck d.y. själv förvärvat dessa 
böcker och att han inte övertagit dem efter fadern.

Det som fanns kvar av Olof Rudbeck d.ä.:s bibliotek övertogs 
med all sannolikhet av sonen Olof Rudbeck d.y. efter faderns död ett 
par månader efter branden. Sonen hade sin tjänstebostad i ett hörn 
av den botaniska trädgården, dvs. den nuvarande Linnéträdgården. 
Där hade den byggnad som numera är Linnémuseet, uppförts av 
Olof Rudbeck d.ä. 1693 som prefektbostad för sonens räkning. Den-
na byggnad klarade sig vid den stora stadsbranden och här hamnade 
av allt att döma det som fanns kvar av faderns bibliotek, tillsammans 
med sonens egna böcker. 

Charles De Geers övriga inköp av böcker efter  
Rudbeckarna
De Geer köpte upp en ansenlig del av Rudbecks botaniska litteratur 
vid bokauktionen 1741. Och det gjorde han trots att botanik inte var 
hans främsta intresse. Förklaringen kan vara att han ville veta allt om 
de värdväxter som olika insekter utnyttjade och därför ville köpa in 
de botaniska verk som erbjöds och som han inte redan ägde. Men det 
kan också vara så att han hade ett allmänt intresse av botanisk litte-
ratur, eller ville passa på att köpa sådana böcker ur den rudbeckska 
samlingen, där botanik varit av särskild betydelse. I åtskilliga av de 
böcker som köptes vid auktionen, men inte alla, har De Geer också 
antecknat vad han fick betala för dem. Om han var personligen när-
varande vid auktionen är inte känt, men vi får förmoda att han själv 
var med och bjöd när böckerna gick under klubban.

De stora botaniska namnen under 1500- och det tidiga 1600-talet 
var italienaren Andrea Cesalpino (1519–1603), flamländaren Caro-
lus Clusius (1526–1609) och den ovan nämnde schweizaren Caspar 
Bauhin (1560–1624). De försökte alla inordna växterna i olika sys-
tem. Cesalpino finns inte företrädd i Leufstabiblioteket, men ett av 
Clusius’ arbeten fann vägen till De Geers bokhyllor när Rudbecks 
böcker såldes. Det var Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, 



95

Austriam & vicinas quasdam provincias observatarum historia, en av 
de första böckerna som handlar om Österrikes och Ungerns alpi-
na flora, tryckt av Christophe Plantin i Antwerpen 1583. Men även 
Bauhin fanns representerad hos De Geer, men dessa volymer kom 
inte från Rudbeck. Det har visat sig att Charles De Geer köpte to-
talt ett trettiotal botaniska verk efter Rudbeck, det vill säga ungefär 
hälften av alla de böcker som han förvärvade vid denna bokauktion.

Men vad köpte han mer? Jo, han ropade in en del historisk och 
statsrättslig litteratur, men även bergsvetenskap, resebeskrivningar, 
liksom zoologiska böcker. Bland de zoologiska verken märks till  
exempel fransmannen Guillaume Rondelets (1507–1566) berömda 
bok om fiskar, Libri de piscibus marinis, som publicerades i Lyon 

Stephan von Schoenevelde, 
Ichtyologia ägdes först av  
Anton Friderici, köptes sedan  
av Olof Rudbeck d.y. 1692  
och slutligen av Charles  
De Geer 1741.  
Foto: Magnus Hjalmarsson, 
UUB.
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1554–1555. Särskilt anmärkningsvärt är dock De Geers förvärv av 
ungefär tio stora folianter författade av den italienske naturforskaren 
Ulisse Aldrovandi (1522–1605). De hade nummer 85–92 i auktions-
katalogen. Nummer 93 föll bort vid tryckningen av auktionskatalo-
gen, men i den volym som skulle ha haft det numret, Aldrovandis 
”Ornitologiae”, tryckt 1610, har de auktionsansvariga i stället, för 
säkerhets skull, noterat ”Rudbeck” med rödkrita, så att volymen inte 
glömdes bort vid auktionen. 

Betecknande är att en övervägande del av de böcker som De Geer 
förvärvade vid auktionen efter Rudbeck är bundna i pergament, 
vilket var vanligt i bibliotek från 1600-talet. Själv utnyttjade De 
Geer bokbindare i Stockholm som i allmänhet band in hans böcker 
i smakfulla och relativt enkla bruna skinnryggsband med stänkta 
papper; pergament användes inte. I början av 1900-talet blev dock 
en rad böcker i Leufstabiblioteket ombundna; de är överlastade med 
förgyllning på ryggen och ibland hårt skurna av Hedbergs bokbinde-
ri i Stockholm. Dessa böcker, med nya för- och eftersättsblad, saknar 
naturligtvis eventuella uppgifter om proveniens som kan ha funnits 
på pärmens insida och försättsblad.

*

År 1907 utgav Erik Gustaf Lilliebjörn en tryckt katalog över bibliote-
ket. Fram till nu har dock bara en mindre del av böckerna registrerats 
i den nationella bokdatabasen Libris, men helt nyligen har Riksban-
kens Jubileumsfond beviljat medel till ett treårigt projekt, ”The li-
brary of Leufstabruk”, där Uppsala universitetsbibliotek tillsammans 
med det holländska nationalbiblioteket kommer att katalogisera hela 
bokbeståndet. I detta deltar Peter Sjökvist, Helena Backman samt 
Alex Alseemgest. Den sistnämnde har redan konstaterat att åtskilliga 
holländska tryck som ingår i Leufstabiblioteket tidigare varit mer 
eller mindre okända i Holland. Att skapa bibliografiska poster för 
dessa i en modern bokdatabas är av stort bokhistoriskt intresse, även 
internationellt.
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