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pön srur'p,qxon sxÖnnen. KUNGL. SKOGS- OCH I^/INTBRUKSAIADEMIENS ARKTV

1813-1gSg. EN PRESENTATION MED TONSNAC TILL FORSKNING.
(Jnder mer ön 180 å.r har Ktngl. Sfrogs- och Lantbrulcsakademien verkat för lantbrukets förlcowan i

Sverige. pionjörerna, sådana söm Abiaham Niclas Edeluantz, Carl Fredrik Akrell och Jöns Jacob

BerzäUus, sag fran törjan till att ett stort och unild luillmaterial samlades in från hela landet för att bli

ett ',statistisli ärkivu, något som gör Akndemiens arkiv till en rilsangeldgenhet för agrarhlltorisk forsk-
ning. Studium av arkiveis handlingar ger inblick i snart wå sekls utveckling av de areella niiringarna.

SE tlt^ syfte tir att presentera-Akaäemiens arkiv, vad detta innehåller och lan anvtindas till, för att

stimu-lera oiiandntngin av detta rika material. Den riktar sig till forslare i vid mening, med ett histo-

risV intresse för lantbrukets och agrarsamhdllets förhållanden.
Framstöllniigen iir uppdetad i t; delar. Inledningsvrs s/<rsseras en lång rad forslcningsidöer, som bör

vara möjliga itt g"noÅiara med Akademiens arkiv som utgångspunH. Ddrefter-fölier en öuerblick över

de allra'i6igasie sökinstrumenten i arkivet. Titt sist ges ett sammandrag av hela innehållet i arkivet,

så som det siär uppstrillt på sina hyllor. Serie efter serie presenteras med lcorta lcommentarer och hd'n-

visningar. Dessuiom finni personer, orter och salcförhållanden upptagna i ett alfabetiskt register som

pekar ut enskilda serier i arkivet.
Anders perli7ge ör arkivarie, fil.knnd och dolaorand vid Institutet för Folklivsforsluing i Stoclcholm

med inriktning på agrara tseditmarlctadshistoriska problem. Perlinge ör duen knuten till Nordiska

museets dola^tmintationsavdelning och ledamot av KSIII:s Biblioteks- och publiceringsnömnd.

SKOGS- OCH I"ANTBRUKSHISTORISKA MEDDEIÄNDEN utgivna av KS[,A:s bibliotek Seri-

en har som syfte att främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika

discipliner oclr på olika nivåer genom att publicera bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av

gamlä småtryck'och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av både professionella och privata forskare.

åiUlioteket iar gärna emot förslag till texter som skulle kunna ingå i serien.

I serien har publicerats:
Nr 1. peter i{ernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av Ivar Dyren-

dahl. Stockholm 1992. ISBN 91-87562-35-9'
Nr 2. Norrländsk skogshistoria. Människan, skogen och industrin. Redovisning av de Skogshistoriska

seminariedagarna vid slogsvetenskapliga fakulteten i Umeå 8-914 1992. Sammanställd av Jörgen Björklund

& Iars Östlund. Umeå L992. ISBN 9L-87562-39-1.
Nr 3. Uivfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition. Av Johan Curman.

Stockholm L993. ISBN 9l-87562-40-5-
Nr 4. Från ladugård till djurstatl. Ekonomibyggnader under 250 år. Av Catharina Svala. Lund 1993.

ISBN 9L-87562-42-1..
N. O. faUnäs gård - några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia. Av Göran Samuelsson och

Magnus Toll. Sthlm 1994. ISBN 9L-87562-48-0'
Nr 7] peter Hernquists husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen
i skara. Tolkning, inledandå artikel mm av Ivar Dyrendahl. sthlm 1994. ISBN 9l-87562-49-9.

ytterliga skrifter, 6åde utgivna och under arbete/planåring nåmns i Förteckning över ItJtg."lT i skogs-,och

lantbrukshistoria *- itgirits av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, i vissa fall i samarbete

med Nordiska museet, vilken finns längst bak i föreliggande skrift.

KUNGL SKOGS- OCH IÄNTBRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK hAr tVå VETKSAMhETS_ OCh föT-

värvsprofiler, en med skogs-och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en med all-
män, främst nordisk litterätur om näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare på alla nivåer_i.1kogs-

och lantbrukshistoria och till intresseräde av dä areella näringarnas utveckling. Beställ gärna: Liipande

tidskrifter & årsbihker samt referenslitteratur - två systematiska fiirteckningar med alfabetiska regis-

ter. Sammanställd av Joachim Siöcrona. KSLA-Rapport nr 69. Sthlm 1994. ISBN 9I-87562-4-4-
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