
	  
Studiebesök	  på	  Roggebiblioteket	  i	  Strängnäs	  
	  
I	  ett	  milt	  duggregn	  vandrade	  9	  gesällmedlemmar	  den	  21	  november	  de	  15	  minuter	  det	  
tar	  att	  ta	  sig	  från	  järnvägsstationen	  i	  Strängnäs	  till	  Roggeborgen.	  	  Där	  tog	  bokbindare	  
Emil	  Stenback	  emot	  oss	  för	  att	  under	  eftermiddagen	  visa	  oss	  bokbinderiet,	  något	  av	  
samlingarna	  och	  själva	  borgen.	  	  
	  
Roggeborgen	  är	  ett	  biskopsresidens	  	  från	  slutet	  av	  1400-‐talet	  	  som	  efter	  reformationen	  
drogs	  in	  till	  kronan	  och	  då	  kallades	  konungshuset.	  	  Från	  1626	  fungerade	  byggnaden	  som	  
gymnasium	  och	  rikssalen	  som	  aula	  och	  skrivsal	  ända	  fram	  till	  1960-‐talet.	  1968	  förlade	  
Kungliga	  biblioteket	  Sveriges	  bäst	  bevarade	  Stift-‐	  och	  läroverksbiblioteket,	  
Roggebiblioteket	  i	  byggnaden.	  	  
	  

Emil	  har	  byggt	  upp	  bokbinderiet	  till	  en	  modern	  och	  väl	  utrustad	  arbetsplats. Varje 
månad binder 6 stycken bokbindarna i Roggebiblioteket in cirka 1000 band. Materialet är en 
del av det till Kungliga biblioteket levererade pliktflödet. De tidningar, böcker och häften som 
bedöms behöva extra skydd blir antingen ett G-band (skyddsomslag) eller ett F-band (hårda 
pärmar). Större delen av materialet spridlimmas medan vissa tidningar som ofta lånas ut binds 
med tråd. När banden är klara skickas de tillbaka till Humlegården där de förvaras i 
magasinen. 

 Förutom nybindning görs även en del projekt i den egna samlingen i Roggeborgen. För några 
år sedan förbättrades förutsättningarna för delar av det äldsta materialet, pergamentbreven. De 
hade tidigare förvarats oåtkomligt och hopvikta. Andra projekt har gällt damm-sanering, 
genomgång och lagning av referenslitteratur. Det projekt som för närvarande pågår är att göra 
en enhetlig skyltning och rensa ur knubbar ur samlingen. 

	  Samlingarna	  har	  tillkommit	  främst	  genom	  donationer	  och	  har	  efterhand	  fått	  ett	  
skiftande	  utseende.	  Biblioteket	  har	  en	  närmast	  fullständig	  katalog	  med	  ca	  70	  000	  
volymer	  med	  huvudsakligen	  de	  klassiska	  författarna	  och	  omfattande	  medicinsk	  och	  
naturvetenskaplig	  litteratur.	  Omkring	  25	  000	  äldre	  dissertationer	  finns	  i	  samlingarna	  
liksom	  likpredikningar,	  ströskrifter	  och	  broschyrer	  av	  olika	  slag.	  Handskriftssamlingen	  
består	  av	  ett	  hundratal	  pergamentbrev	  exemplariskt	  bevarade	  under	  Emils	  hand.	  
Separata	  förteckningar	  finns	  över	  bland	  annat	  inkunabler,	  senare	  svenskt	  och	  utländskt	  
1500-‐tal	  och	  svenskt	  1600-‐talstryck	  och	  ett	  hundratal	  elzevierer.	  Biblioteket	  har	  idag	  
ingen	  bibliotekarie	  anställd.	  	  
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