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Från kartverket Sveriges jordbruk vid 1900‐talets början till Jordbruk och 

skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – en atlas och en antologi 

 
Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har, tillsammans med Sveriges Nationalatlas, gjort 
en stor  insats genom att ta  fram ett  lättöverskådligt material kring hur de svenska  jord 
och  skogsnäringarna  idag har vuxit  fram. Den ger en bild av hur valet av grödor, bruk
ningsmetoder och arbetsinsatser har ändrats. Med dem har också vårt  landskap och väl
stånd ändrats. Det är en hisnande resa. Och kanske ger den också en signal om vart vi är 
på väg? 

Ur landsbygdsminister Eskil Erlandssons företal 
 
Historikern  Nils  Edling  skriver  i  boken 
De areella näringarnas välgörare. Kungl. 
Skogs och Lantbruksakademien och dess 
donatorer (i kapitlet om Moritz Fraenck‐
el, s. 290): ”Den direkta anledningen till 
utmärkelsen  [att  Moritz  Fraenckel  ut‐
sågs  till  hedersledamot]  var  dock  det 
stora  kartverket  Sveriges  Jordbruk  vid 
1900‐talets  början,  utgivet  våren  1909, 
som Fraenckel ensam bekostat. /…/ Som 
gåva  överlämnade  Fraenckel  1909  dels 
det  antal  akademien  önskade  för  utdel‐
ning  i  utlandet,  dels  de  inkomster  för‐
säljningen  av  verket  skulle  generera. 
Stiftelsen Moritz Fraenckels fond fick till 
ändamål  att  bekosta  utgivandet  av  lik‐
nande verk. 

Atlasen  och  antologin  –  som  är  att 
betrakta som två sidor av samma mynt – 
har  framställts  enligt  de  tankar  och  de 
förhoppningar  som  uttrycks  i  kartver‐
kets företal: 
 
Önskvärdt  hade  visserligen  därvid  varit 
att samtidigt kunna framlägga på samma 
sätt  sammanställda  uppgifter  från  en 
längre  tillbaka  i  tiden  liggande  tidsperi
od, hvarigenom en jämförelsepunkt skulle 
ha  erhållits,  som  möjliggjort  ett  bedö
mande af det svenska jordbrukets utveck
ling  och  gången  af  densamma.  Då 
emellertid  förverkligandet  af  detta  öns
kemål  mött  oöfvervinnerliga  hinder, 
bland  annat  i  saknaden  af  erforderligt 
statistiskt material, har man nödgats afs
tå  därifrån.  I  detta  sammanhang  torde 
emellertid  förtjäna  framhållas,  hurusom 

den utgångspunkt för en  lärorik och vär
defull  jämförelse  i ofvan antydda afseen
de,  som man nu  saknar,  i och med detta 
arbete  finnes  tillgänglig  för  dem,  som 
möjligen  vid  ett  kommande  halfsekel 
eller  sekelskifte önska göra  samma  sam
manställning som den, hvilken här blifvit 
gjord.  Genom  en  dylik  sammanställning 
skulle  förvisso  föreliggande kartverk  i än 
högre grad komma till sin fulla rätt, i det 
att  det  därigenom  blefve  hvad  det  i  viss 
mån  är  avsedt  att  vara,  nämligen  en 
grundval,  på  hvilken  kommande  genera
tioner  kunna  bygga  vidare,  då  de  bland 
Sveriges  folk  vilja  sprida  ökad  kunskap 
om  och  kärlek  till  landets  gamla  mo
dernäring. 
 
Med  föreliggande  projekt  har  alltså 
kartverkets  redaktörers  intentioner  in‐
friats, med hänsynstagande  till den mo‐
derna  tidens  inriktning,  behov  och 
önskningar.  Vidare  kan  nämnas  att  den 
historiska  forskningen  idag  kommit  så 
långt med att sammanställa statistik  för 
äldre  tiders  jordbruksutveckling  att 
även  den  tillbakablick  som  företalsför‐
fattarna önskade nu skulle kunna infrias. 

Kartverket försågs med en innehålls‐
förteckning  och  en  utförlig  ordförteck‐
ning på franska – den tidens huvudspråk 
för  statistik  och  kartografi  –  för  att  un‐
derlätta  användningen  internationellt. 
Den  moderna  lösningen  blev  att  ge  ut 
atlas och antologi i sin helhet på engels‐
ka.  Fraenckels  önskan  att  kartverket 
skulle spridas internationellt har med de 
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krav som en globaliserad tid  förutsätter 
med stor kraft och hög ambition genom‐
förts  i och med spridningen runt  jorden 
av  atlasen  och  antologin  genom  –  som 
Fraenckel  stipulerade  om  kartverket  – 
”utdelning” i utlandet. 

Vid  tiden  för  utgivandet  av  kartver‐
ket  1909  var  akademiens  ledamöter  en 
förhållandevis  homogen  skara  med  ett 
fokus på  förbättrad produktion av  jord‐
bruksprodukter. När nu atlasen och an‐
tologin  gavs  ut  våren  2011  har 
akademien mångdubbelt  fler  ledamöter. 
Kungl.  Skogs‐  och  Lantbruksakademien 
har  idag en helt  annan sammansättning 
vad  det  gäller  ledamöternas  verksam‐
hetsområden.  Många  har  ringa  kontakt 

med  näringens  primärproduktion  men 
specialkunskaper  inom  en  begränsad 
sektor  inom  denna.  Detta  förhållande 
gjorde  det  naturligt  att  skicka  ut  atlas 
och antologi på svenska till alla ledamö‐
ter som förstår nordiska språk och eng‐
elskspråkiga  versioner  till  de  övriga 
utländska  ledamöterna.  Tanken  är  att 
atlasen  och  antologin  också  ska  utgöra 
ett  vidareutbildningsmaterial  för  aka‐
demiens  ledamöter.  Att  dessa  ska  få  en 
bred  genomgång  av  de  senaste  hundra 
årens  utveckling  –  inom  de  flesta  av 
akademiens intresseområden 2011 – för 
att  förstå  dagens  situation  och  för  att 
underlätta  ledamöternas akademiarbete 
med morgondagens utveckling. 

 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare 
och VD 

 
          Lars Ljunggren 
          Chefsbibliotekarie 
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1. Om projektet 

Bokprojektet – atlas + antologi – har haft 
som målsättning  att  ge  den  första  sam‐
lade överblicken över och fördjupningen 
i  svenskt  jordbruks  och  skogsbruks  ut‐
veckling under 1900‐talet. Böckerna ska 
kunna användas av breda grupper – så‐
väl  beslutsfattare  och  forskare  som 
gymnasister och allmänhet ska kunna ha 
god  nytta  av  böckerna.  Temaredaktör 
för  atlasen  var Ulf  Jansson,  FD  och  uni‐
versitetslektor  i  kulturgeografi  vid 
Stockholms  universitet.  Redaktörer  för 
antologin var Ulf Jansson samt Hans An‐
tonson, FD i kulturgeografi och verksam 
som forskare vid Statens väg‐ och trans‐
portforskningsinstitut (VTI). 

Att böckerna dessutom finns på eng‐
elska  ger  en  unik  möjlighet  att  för  en 
internationell publik visa upp det svens‐
ka jord‐ och skogsbruket. Efter boksläp‐
pet  i  maj  2011  har  en  omfattande 
bokdistribution  genomförts,  och  lovord 
kommit  in  från  jordens  alla  hörn.  Mer 
om detta under punkt 6. 

Totalt har 1 635 ex svensk antologi, 
1 075 ex svensk atlas, 1 409 ex engelsk 
antologi  samt  905  ex  engelsk  atlas 
skickats ut. 

Böckerna har genomgående skickats 
ut  som en  sammanhållen  enhet. Att  det 
ovan  finns  en  skillnad  i  mellan  antalet 
skickade  antologiexemplar  och  atlasex‐
emplar beror  främst på att vi skickat ut 
10 författarex av resp. antologi till varje 
författare, vilket ger totalt 560 ex svens‐
ka antologi och 560 ex engelsk antologi. 

Projektets huvudfinansiärer 

För atlasen Stiftelsen Moritz Fraenckels 
fond. 
För  antologin  Stiftelsen  Marcus  och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

1 a) Atlas – Jordbruk och skogsbruk i Sve‐
rige sedan år 1900. En kartografisk be‐
skrivning 

Atlasen har möjliggjorts genom en fram‐
synt  donation  till  Kungl.  Skogs‐  och 
Lantbruksakademien  i  början  av  1900‐
talet  från  grosshandlaren  Moritz  Fra‐
enckel,  som  ville  att  medlen  hundra  år 
senare skulle användas till att ta fram en 
atlas över Sverige. Med hjälp av 342 kar‐
tor, 133 diagram samt 171 foton och 59 
andra  illustrationer  beskriver  atlasen 
det  dramatiska  1900‐talet.  Utgivare  är 
KSLA  i  samarbete  med  Sveriges  Natio‐
nalatlas och Norstedts förlag. 

Mekanisering, motorisering,  växtför‐
ädling,  utveckling  av mineralgödsel,  ke‐
miska  bekämpningsmedel,  ny  kunskap 
på många olika  plan,  en  förändrad  eko‐
nomi  och  politik  är  faktorer  som  om‐
format  jordbruket  och  skogsbruket.  I 
början  av  seklet  stod  människor  och 
djur  för  det  mesta  av  arbetet  och  red‐
skapen var enkla. I skogen ersattes yxan 
med  motorsåg  och  sedermera  av  skör‐
dare som snabbt fäller, kvistar och kapar 
ett  träd. Moderniseringen av  jordbruket 
har  fått  lika  stor  betydelse.  Gårdar  som 
förr krävde stora skaror av arbetare som 
statare,  torpare,  mjölkerskor  kan  nu 
med  hjälp  av  förbränningsmotorer  och 
mjölkmaskiner skötas av ett fåtal perso‐
ner. 

De areella näringarna förser oss med 
livsmedel, energi, byggnadsmaterial och 
papper.  Produkter  som  är  nödvändiga  i 
vårt dagliga liv. Dagens markanvändning 
och  dess  förändringar  inom  jordbruk 
och  skogsbruk  sätts  in  i  ett  historiskt 
perspektiv i denna atlas. 

Atlasen har också givits ut på engels‐
ka, med titeln Agriculture and forestry in 
Sweden  since  1900    a  cartographic  de
scription. 



Bil p 21 b2  Akk 5/2011 

 

7 

 

1 b) Antologi – Jordbruk och skogsbruk i 
Sverige sedan år 1900: studier av de are‐
ella näringarnas geografi och historia, 
SOLMED nr 53 

Jord‐  och  skogsbruk  genomgick  under 
1900‐talet  en  dramatisk  omvandling.  I 
antologin presenterar ledande forskare i 
27  tematiskt  inriktade  artiklar  denna 
omvandlings  historia,  en  historia  som 
bland  annat  innebar  en  allt  intensivare 
modernisering.  Särskilt  tydligt  märks 
denna  genom  utflyttningen  från  lands‐
bygden  och  det  allt  starkare  internatio‐
nella  beroendet  för  de  areella 
näringarna.  Forskargruppen  är  tvärve‐
tenskapligt  sammansatt med  historiker, 
geografer,  idéhistoriker,  jordbruks‐  och 
skogsbruksforskare, som behandlar sina 
specialområden.  I  artiklarna  kan  vi 
bland  annat  följa  markanvändningens 
och  fastighetsstrukturens  förändringar, 
mjölkproduktionens  och  rennäringens 
omvandling,  skogsarbetets  och 
skogsägandets  utveckling,  hur  staten 
styrt  och  stimulerat  vissa  aspekter  och 
verksamheter  samt  hur miljömedvetan‐
det  ökade  under  slutet  av  1900‐talet 
inom de areella näringarna. 

Artiklarna  i  antologin,  som är  rikligt 
illustrerade, strävar efter att skildra hela 
hundraårsperioden  och  visa  de  areella 
näringarnas  avtryck  och  påverkan  på 
det svenska landskapet. Denna påverkan 
och dess historia analyseras utifrån både 
ett  lokalt och ett övergripande perspek‐
tiv, vilket fördjupar förståelsen av dåtida 
och pågående förändringar av den rums‐
liga miljön. 

Boken  vänder  sig  till  forskare  inom 
många  olika  discipliner,  beslutsfatta‐
re/administratörer/planerare  som  här 
får  ett  kunskapsunderlag  för  sitt  arbete 
idag  och  framåt  samt  till  lärare  och  till 
personer  verksamma  inom  de  areella 
näringarna. 

Antologin har också givits ut på eng‐
elska, med titeln Agriculture and forestry 
in  Sweden  since  1900. Geographical  and 
historical studies, också den i KSLA:s se‐
rie SOLMED (nr 54). Boken avslutas med 
ANH:s  engelskspråkiga  informations‐
broschyr, omarbetad för ändamålet. 

 

 

2. Marknadsföring och information i Sverige 

Under våren och sommaren 2011 marknadsfördes bokprojektet genom informationsut‐
skick och annonser. 
 
2 a) Tidningar vi annonserat i 

Näringsliv 

HS Medlemskontakt:  Stockholm, Uppsa‐
la, Sörmland, Örebro, Västmanland. Upp‐
laga: i.u. 
 
Hushållningssällskapets  medlemsmaga‐
sin:  Östergötland,  Kalmar‐Kronoberg‐
Blekinge. 6 000 läsare. 
 

Land  Lantbruk  (2  st  införanden,  juni 
2011). Upplaga 118 700 ex. 
 
Naturvetaren – Naturvetarnas medlems‐
tidning Upplaga 32 500 ex. 
 
Skogshistoriska  tidender.  Upplaga: 
1 000 ex 
 
Skånska  lantbruk:  Kristianstad  och 
Malmöhus  Hushållningssällskap.  Uppla‐
ga 6 700 ex. 
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Svensk  Bokhandel  ‐  bokförlagens  och 
bokhandelns  branschtidning.  Upplaga  3 
300 ex 
 
Tidningen Skogen. Upplaga 16 000 ex. 
 

Samhälle 

Bygd  &  Natur  ‐  Sveriges  hembygdsför‐
bunds tidskrift. Upplaga: 3 500 ex 
 
Dagens Samhälle  ‐  tidningen om det of‐
fentliga näringslivet. Upplaga 27 600 ex 

 
Geografiska  notiser  ‐  medlemsblad  för 
Geografilärarnas  Riksförening.  Upplaga: 
i.u. 
 
Riksdag  &  Departement  ‐  riksdagens 
tidning  om  den  politiska  beslutskedjan 
från  regeringens  utredningsdirektiv  till 
riksdagens beslut. Upplaga 9 100 ex. 
 
Sveriges  Natur  –  Naturskyddsförening‐
ens  medlemsmagasin.  Upplaga  112 000 
ex. 
 

2 b) Exempel på annons 

Riksdag & Departement 2 maj 2011 
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2 c) Exempel på annons 

Land Lantbruk, juni 2011 
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2 d) Informationsutskick till lärare och skolor inom Sverige 

Ett  lärarutskick  gjordes  under  somma‐
ren  till  biologi‐  och  historielärarnas  fö‐
reningars  medlemmar.  Totalt  1 366 
mottagare fick var och en 1 st folder om 
antologin,  1  st  folder  om  atlasen,  1  st 
tryckt  nummer  av  Freja  (som  är  ANH:s 
elektroniska nyhetsbrev, utkommer med 
10 nr/år och sprids till cirka 4 000 pre‐

numeranter)  samt  1  st  informationsfol‐
der om akademien. 
 
Landets  naturbruksgymnasier  har  var 
och en fått 1 st folder om antologin, 1 st 
folder om atlasen, 1 st nummer av Freja 
samt 1 st  informationsfolder om akade‐
mien. 
 

2 e) Bokhandel och nätbokhandel, inkl. Amazon Books 

Atlasen  och  antologin,  liksom  alla  små‐
skrifter  och  SOLMED‐volymer,  finns  att 
köpa  via  bokhandel  och  nätbokhandel. 
Alla  fakta,  omslagsbilder  och  baksides‐
texter  läggs  upp  (av  ANH)  i  Bokrondel
len,  det  system som  landets bokhandlar 
och  nätbokhandlar  använder  sig  av  för 
att hämta  information om samt beställa 
böcker utgivna i Sverige. 
 

Om någon går till bokhandeln och efter‐
frågar  våra  böcker,  eller  själv  söker  via 
nätbokhandeln,  hittas  böckerna  därför 
snabbt och enkelt. 
 
Från  den  1  januari  2012  kommer  de 
engelska utgåvorna av atlas och antologi 
samt  KSLA:s  övriga  engelskspråkiga 
skrifter  att  finnas  tillgängliga  för  den 
globala  marknaden  via  Amazon  Books 
www.amazon.com. 

 

 

3. Distribution av de svenska utgåvorna av atlas och antologi 

Bokprojektet har efter utgivningen i maj 
2011  handlat  om  marknadsföring,  in‐
formation och distribution av böckerna. 

Hela distributionen – inkl. emballage, 
packning  av  böcker,  utskrift  och  iblad‐
ning  av  följebrev,  frankering,  tullklare‐
ring  och  utskick  –  har  utförts  av 
Kristianstads  boktryckeris  distribu‐
tionsavdelning.  Själva  leveranserna  har 
utförts  av  DHL,  Schenker  och  FedEx  på 
uppdrag av Kristianstads boktryckeri. 

Vi  försåg  distributören  med  adress‐
listor  över  mottagare  och  vilka  böcker 
de  skulle  ha. Mottagarna  var  indelade  i 
olika kategorier. Till respektive kategori 

togs  ett  särskilt  följebrev  fram,  under‐
tecknat  av  akademiens  sekreterare  och 
VD  Åke  Barklund.  Brevet  gav  ingående 
information  om  syftet  med  projektet, 
förklarade  relevansen  för  mottagaren 
och  presenterade  vår  förhoppning  om 
hur  böckerna  kan  komma  till  nytta  för 
mottagaren  och  den  organisation/det 
företag/det intresse de företräder. 

För  spridning  till mottagare av både 
svenska och engelska böcker, se punkt 5.  

842  ex  svensk  antologi  och  842  ex 
svensk atlas har  skickats ut  i  denna ka‐
tegori. 
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3 a) Gröna sektorn inkl. skandina‐

viska ledamöter av KSLA 

Skandinaviska ledamöter av KSLA (482 
mottagare) 

De svenskspråkiga  ledamöterna har  fått 
1  ex  svensk  antologi  och  1  ex  svensk 
atlas. 
 
Följebrevet  innehåller  information  om 
projektets  finansiärer  samt  om  de  fyra 
utgivna  volymerna.  Där  står  också  att 
läsa:  ”Vi  hoppas  att  du  får  användning 
för böckerna  i ditt arbete och att du bi‐
drar till att göra dem kända i din omgiv‐
ning.  Tipsa  oss  gärna  om  forskare  och 
andra  som  i  sin  gärning kan behöva  ett 
exemplar”  –  en  formulering  som  åter‐
kommer i samtliga utskicks följebrev. 

LRF Regional (15 mottagare) 

LRF:s  15  regionala  kontor  har  fått  var 
sitt  ex  av  svenska  versionerna  av  anto‐
logi och atlas. 

Hushållningssällskap (16 mottagare) 

Landets  samtliga  hushållningssällskap 
har fått var sitt ex av svenska versioner‐
na av antologi och atlas. 

3 b) Stat, näringsliv, bibliotek, arkiv, 

universitet och medier 

Länsstyrelser (21 mottagare) 

Samtliga länsstyrelser har tillsänts anto‐
logi  och  atlas på  svenska.  3  ex har med 

personligt  följebrev  gått  till  varje  läns‐
styrelse:  1  ex  till  namngiven  landshöv‐
ding, 1 ex till namngiven avdelningschef 
samhällsplanering  och  kulturmil‐
jö/motsv.,  samt  1  ex  till  namngiven  en‐
hetschef lantbruk & landsbygd/motsv. 
 
Följebrevet  berättar  om  projektet  och 
dess syfte, samt att beslutsfattare, hand‐
läggare,  forskare och en  intresserad all‐
mänhet är målgruppen. 

Huvudredaktören Ulf Janssons nätverk 
(10 mottagare) 

10 st nordiska mottagare inom universi‐
tets‐  och museivärld  samt myndigheter 
fick  vardera  1  ex  svensk  antologi  och  1 
ex svensk atlas. 

Särskilda friex (183 mottagare) 

131  st  mottagare  inom  stat,  näringsliv, 
dagstidningar,  fackpress,  högskolor, 
landsarkiv,  föreningar,  museer,  arkiv, 
bibliotek,  universitetsfolk,  opinionsbil‐
dare.  Alla  har  de  fått  var  sitt  ex  av 
svenska  versionerna  av  antologi  och 
atlas. 

Nordiska universitetsbibliotek 

a)  33  st  nordiska  universitetsbibliotek 
har fått svenska och engelska versioner‐
na av antologi och atlas. 
 
b)  19  st  nordiska  universitetsbibliotek 
som  förutom svenska och engelska ver‐
sionerna av antologi och atlas också fått 
The Agrarian History of Sweden, se vida‐
re under punkt 8 a. 
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4. Distribution av de engelska utgåvorna av atlas och antologi 

För  distributionen  av  de  engelska  utgå‐
vorna  användes  samma modell  som  för 
de svenska, se ovan under punkt 3. 

Till  några  av  mottagarkategorierna 
skickades  också  exemplar  av The Agra
rian History of  Sweden,  se  vidare  nedan 
under punkt 8 a i Appendix. 

För  spridning  till mottagare av både 
svenska och engelska böcker, se punkt 5. 

697  ex  engelsk  antologi  och  697  ex 
engelsk atlas har skickats ut i denna ka‐
tegori. 

4 a) Icke‐skandinaviska ledamöter av 
KSLA (110 mottagare) 

De icke svenskspråkiga ledamöterna har 
fått antologi och atlas på engelska. 
 
Följebrevet  innehåller  utförlig  informa‐
tion  om projektets  finansiärer  samt  om 
de  fyra  utgivna  volymerna.  Där  står 
också  att  läsa:  ”We  hope  that  you  will 
make use of the books in your work and 
that you contribute to spread knowledge 
about them.” 

4 b) Geografiska institutioner (103 mot‐
tagare) 

103  st  universitets  geografiska  institu‐
tioner har fått 1 ex engelsk atlas och 1 ex 
engelsk  antologi.  Universiteten  fördelas 
över  världen  enligt  följande:  Nordame‐
rika 26 st, Sydamerika 1 st, Europa 63 st, 
Afrika 2 st, Asien 8 st, Oceanien 3 st. 
 
Följebrevet  innehåller  information  om 
projektet  samt  formuleringarna  “we 
hope  that  you  will  make  use  of  the 
books,  can  promote  them  in  different 
contexts  and,  if  possible,  incorporate 
them in your collections” och “the books 
have  been  published  in  Swedish  and 
English  and  are  addressed  to  research‐
ers in many different disciplines, to poli‐
cymakers/administrators/planners, 

offering a  scientific  foundation  for  their 
present and future work, and to teachers 
and  people  actively  involved  in  agricul‐
ture and forestry. 

4 c) EU – förtroendevalda, högre tjänste‐
män och lantbrukarorganisationer (148 
mottagare) 

Följebrevet  till mottagare  inom den  eu‐
ropeiska  unionen  och  olika  agrara  in‐
tressen  inom  EU  innehåller  utförlig 
information  om  projektets  finansiärer 
samt om de fyra utgivna volymerna och 
betonar  att  böckerna  “have  been  publi‐
shed  in  Swedish  and  English  and  are 
addressed to researchers  in many diffe‐
rent  disciplines,  to  policy‐
makers/administrators/planners,  offe‐
ring a scientific foundation for their pre‐
sent  and  future  work,  and  to  teachers 
and  people  actively  involved  in  agricul‐
ture and forestry.” 
 
I  detta  utskick  bifogades  också  KSLA‐
foldern på engelska. 

EU‐parlamentet 

49  st  europaparlamentariker  har  som 
ledamöter  och  suppleanter  i  utskottet 
Jordbruk  och  landsbygdens  utveckling 
(AGRI)  fått  engelsk  atlas  och  engelsk 
antologi. 

EU‐kommissionen 

Jordbruks  och  landsbygdsutvecklings‐
kommissionären Dacian Cioloş och hans 
stab (totalt 12 personer) har var och en 
fått 1 ex  engelsk  antologi  och 1  ex  eng‐
elsk atlas. 
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 Agrara organisationer med anknytning 
till EU 1 

36  st  europeiska  agrara  organisationer 
har  fått  1  ex  engelsk  antologi  och  1  ex 
engelsk atlas. 

 Agrara organisationer med anknytning 
till EU 2 

Till  allra  största  delen  består  denna 
grupps  41  st  mottagare  av  europeiska 
jordbruksdepartement.  De  har  fått  1  ex 
engelsk antologi och 1 ex engelsk atlas. 

Agrara organisationer med anknytning 
till EU 3 

Pekka  Pesonen,  generalsekreterare  för 
COPA‐COGECA,  paraplyorganisationen 
för  bondeorganisationer  och  jord‐
brukskooperationen  i EU, och hans stab 
(totalt 10 personer) har var och en fått 1 
ex engelsk antologi och 1 ex engelsk at‐
las. 

4 d) Internationella bibliotek (43 motta‐
gare) 

43 länders nationalbibliotek har fått 1 ex 
engelsk atlas, 1 ex engelsk antologi samt 
1 ex The Agrarian History of Sweden. Na‐
tionalbiblioteken är fördelade över värl‐
den  enligt  följande:  Nordamerika  3  st, 
Sydamerika  1  st,  Europa  33  st,  Asien  4 
st, Oceanien 2 st. 
 
I  detta  utskick  bifogades  också  KSLA‐
foldern. 

4 e) Geografiska nätverk (31 mottagare) 

31 st mottagare vid universitet och insti‐
tutioner (de allra  flesta europeiska)  fick 
vardera  1  ex  engelsk  antologi  och  1  ex 
engelsk atlas. 

4 f) Rurala historiska nätverk (64 motta‐
gare) 

64  st  mottagare  vid  europeiska  och 
amerikanska  universitet  och  institutio‐
ner  fick  vardera  1  ex  engelsk  antologi 
och 1 ex engelsk atlas. 

4 g) Historiska tidskrifter (34 mottagare) 

34 st historiska  tidskrifter  i Europa och 
USA  fick 1  ex  engelsk  antologi  och 1  ex 
engelsk  atlas  tillsammans  med  ett  sär‐
skilt följebrev 

4 h) Ambassader (44 mottagare) 

Svenska  ambassader  runt  om  i  världen 
har  fått engelska versionerna av atlas & 
antologi samt Agrarian History. I katego‐
rin  ingår  även  Swedish  Cultural  Center, 
Scandinavian  Center,  The  American 
Swedish  Institute,  Swedish  Council  of 
America,  Swedish  American  Chambers 
of Commerce of the USA Inc., O Meredith 
Wilson  Library  samt  tidningen 
Nordstjernan (samtliga i USA). 

4 i) Utländska agrara akademier (19 mot‐
tagare) 

19  st  vetenskapsakademier  samt  lant‐
bruksakademier  i  Europa  har  fått  1  ex 
engelsk antologi samt 1 ex engelsk atlas, 
med ett särskilt följebrev.  
 

4 j) KSLA:s nätverk (101 mottagare) 

101  st mottagare  inom KSLA:s  nätverk, 
särskilt kontakter knutna till Sekretaria
tet  för  internationella  skogliga  frågor  – 
SIFI 
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Världs‐ och europakarta över distributionen av engelsk atlas och 
engelsk antologi 
 
På de två följande sidorna visas två kartor, i Millers projektion, över hur böckerna 
spridits över världen. 
 
Mottagarkategorier 

 
Mottagarna är på kartan indelade i kategorier enligt följande. 

 

A  B  C 

Forskare  Beslutsfattare 
Gröna sektorn, 
inkl. dess forskare 

Institutioner  Geografiska institutioner  EU*  Agrara akademier 

Nationalbibliotek  Svenska ambassader i utlandet 

Historiska tidskrifter  Utländska ambassader i Sverige 

Personer  Geografiska nätverk  EU** 
Icke‐skandinaviska 
ledamöter 

Rurala historiska nätverk  KSLA:s nätverk 

*Lantbrukarorganisationernas 
och deras EU‐representationer 

samt Jordbruksdepartement. 

** EU‐parlamentariker och 

EU‐kommission.  

(Pga. att EU‐folket i många fall 
har belgiska adresser finns på 
kartan en överrepresentation 

av vad som verkar vara, men allt‐
så i första hand inte är, belgiska 
mottagare.) 

I kartan ingår 697 bokpaket (1 ex engelsk atlas + 1 ex engelsk antologi), och de har 
alla skickats till ovanstående kategorier från Kristianstad Boktryckeri. 
 
Utöver detta tillkommer 5–10 % som distribuerats på annat sätt. Totalt har 1 409 ex 
engelsk antologi (inkl. 560 författarex) samt 905 ex engelsk atlas skickats ut. 

 
Ett antal mottagare inom den gröna sektorn i Afrika har nåtts via AFF, African Forest Fo
rum och Kooperation utan gränser och huvuddelen av mottagarna i Central‐ och Syd‐
amerika via Kooperation utan gränser. 
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5. Distribution av både de svenska och de engelska utgåvorna 

793  ex  svensk  antologi,  233  ex  svensk 
atlas 712 ex engelsk antologi och 208 ex 
engelsk atlas har skickats ut i denna ka‐
tegori. 

Författare (56 mottagare) 

Alla  medverkande  författare  har  fått 
friex av antologi (10 ex på svenska + 10 
ex  på  engelska),  svensk  atlas  från 
SNA/Norstedts  (2  ex)  samt  engelska 
versionen  av  atlasen  från  oss  (1  ex). 
Bokprojektets  styrgrupp  har  också  fått 
friex (2 ex svensk antologi, 2 ex engelsk 
antologi, 1 ex engelsk atlas). 

Myndigheter, organisationer, universitet, 
företag (16 mottagare) 

Böcker har skickats till 
 
Boverket  (5  ex  svensk  antologi  +  5  ex 
engelsk antologi + 5 ex svensk atlas + 5 
ex engelsk atlas) 
 
Jordbruksverket (15 ex svensk antologi + 
15  ex  engelsk  antologi  +  15  ex  svensk 
atlas + 15 ex engelsk atlas) 
 
Landsbygdsdepartementet (25 ex svensk 
antologi + 25 ex engelsk antologi + 25 ex 
svensk atlas + 25 ex engelsk atlas) 
 
Miljö  och  jordbruksutskottet  (30  ex 
svensk antologi + 5 ex engelsk antologi + 
30 ex svensk atlas + 5 ex engelsk atlas) 
 
Naturvårdsverket (5 ex svensk antologi + 
5 ex engelsk antologi + 5 ex svensk atlas 
+ 5 ex engelsk atlas) 
 
Skogsstyrelsen  (10  ex  svensk  antologi  + 
10  ex  engelsk  antologi  +  10  ex  svensk 
atlas + 10 ex engelsk atlas) 
 
Skogssällskapet  i Göteborg  (5  ex  svensk 
antologi  +  2  ex  engelsk  antologi  +  5  ex 

svensk  atlas  +  2  ex  engelsk  atlas)  har 
tillsänts böcker. 
 
LRF  (25  ex  svensk  antologi  +  25  ex 
svensk  atlas  +  15  ex  engelsk  antologi  + 
15 ex engelsk atlas) 
 
Sveaskog  (5  ex  svensk  antologi  +  5  ex 
svensk atlas + 2 ex engelsk antologi + 2 
ex engelsk atlas) 
 
Riksantikvarieämbetet  (8  ex  svensk  an‐
tologi + 8 ex svensk atlas + 1 ex engelsk 
antologi + 1 ex engelsk atlas) 
 
SLU, avdelningen för agrarhistoria (15 ex 
svensk  antologi  +  15  ex  svensk  atlas  + 
10  ex  engelsk  antologi  +  10  ex  engelsk 
atlas) 
 
SLU,  Centrum  för  biologisk  mångfald 
CBM  (15  ex  svensk  antologi  +  15  ex 
svensk  atlas  +  10  ex  engelsk  antologi  + 
10 ex engelsk atlas) 
 
Institutionen  för  kulturgeografi,  Stock
holms universitet  (30 ex svensk antologi 
+ 30 ex svensk atlas + 20 ex engelsk an‐
tologi + 20 ex engelsk atlas) 
 
Institutionen  för  naturgeografi,  Stock
holms universitet  (20 ex svensk antologi 
+ 20 ex svensk atlas + 10 ex engelsk an‐
tologi + 10 ex engelsk atlas) 
 
Formas (Forskningsrådet för miljö, areel
la  näringar  och  samhällsbyggande)  (10 
ex svensk antologi + 10 ex svensk atlas + 
5 ex engelsk antologi + 5 ex engelsk at‐
las) 
 
Stiftelsen  Marcus  och  Amalia  Wallen
bergs minnesfond  (MAW)  (10  ex  svensk 
antologi + 10 ex svensk atlas + 2 ex eng‐
elsk antologi + 2 ex engelsk atlas) 
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Följebrevet  berättar  om  projektet  och 
dess syfte, samt att beslutsfattare, hand‐

läggare,  forskare och en  intresserad all‐
mänhet är målgruppen. 

 

 

6. Respons 

Under hösten har ett antal mejl och brev 
inkommit  –  såväl  kortfattade  mejl  som 
längre  tackbrev. Responsen har kommit 
från  från  nära  och  avlägsna  personer, 
platser och institutioner. 

 
Nedan återges, i utdrag eller helhet, någ‐
ra  särskilt  intressanta  brev  ur  det  som 
hittills inkommit. 

 

6 a) Lars Kardell, professor emeritus och ledamot av KSLA 

Uppsala den 30 sept. 2011 
Lars Kardell 
prof. emer. 
 
Åke Barklund 
KSLA 
Box 6806 
113 86 STOCKHOLM 
 
Hej, 
Jag vill med dessa rader framföra mitt varma tack för böckerna Jordbruk och skogsbruk i 
Sverige sedan år 1900. Jag har i båda läst ett antal av artiklarna. I kartverket gläds jag åt 
alla spännande, pedagogiska illustrationer. /…/ Jag har haft stor glädje av de artiklar jag 
läst om undervisning, bioenergi, jakt m m i kartverket samt motsvarande i boken. I den 
senare gav mig Bo Malmbergs artikel kring landsbygdsbefolkningen en aha‐upplevelse. 
Betingades nyodling av befolkningsökning eller var det tvärtom? Jag känner delvis igen 
resonemangen  från Ester Boserup,  som  jag  läste på 1970‐talet. Men Malmberg har ett 
trevligt sätt att resonera och problematisera det hela. /…/ Jag har redan haft glädje av 
ett par uppgifter till mitt eget skrivande. Förhoppningsvis blir det möjligt att återkomma 
till  flera  artiklar,  om  jag  får  stå på benen ett  antal  år  till.  Jag känner mig privilegierad 
över  att  ha  fått  denna  förnämliga  gåva  och  har  redan  rekommenderat  den  till  några 
andra. En bättre överblick kring de areella näringarna går inte att få. Vem det än är som 
slitit med jobbet, inte minst på den finansiella. sidan, är det ett storverk. Det ger en guld‐
stjärna~ Jag är minst sagt imponerad över det arbete KSLA och i detta fall enheten för de 
areella näringarnas historia åstadkommer. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lars Kardell 
UPPSALA 
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6 b) Elinor Ostrom, professor vid Indiana University, nobelpristagare i ekonomi 2009 

The.Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry 
Drottninggatan 95 B 
Box 6806 
113 86 Stockholm 
Sweden 
 
September 30, 2011 
 
Dear Colleagues: 
 
I wish to thank you very much for sending me the following volumes: 
 
Agriculture and Forestry in Sweden since 1900: A Cartographic Description. 2011. 
Agriculture  and  Forestry  in  Sweden  since  1900:  Geographical  and  Historical  Studies. 
2011. 
 
They  are  very  impressive.  I  am  going  to  place  these  in my  home  library  and will  use 
them  in  future  research projects.  The  level  of  careful  detail  and  synthesis  brought  to‐
gether in each of these volumes is simply fabulous. I am very grateful for receiving such 
carefully  researched volumes  in  that  I  know  the amount of work  that  it  takes and  the 
product here is amazing. 
 
Sincerely yours, 
 
Elinor Ostrom 
 
Indiana University Distinguished Professor 
Atthur F. Bentley Professor of Political Science 
Senior Research Director, Workshop in Political Theory and Policy Analysis 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON 
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6 c) M S Swaminathan, professor och ledamot av KSLA 

 
 
MSS/RM/ 
4 September 2011 
 
Dr Ake Barklund 
 
Email: lars.ljunggren@ksla.se 
 
Dear Ake, 
 
Thank you very much for the very informative and beautiful publications you have sent 
on  Agriculture  and  Forestry  in  Sweden  since  1900.  These  books  are  role  models  for 
similar efforts by others.  I congratulate and thank you. 
 
With warm personal regards, 
 
Yours sincerely, 
 
 
M S Swaminathan 
 
 
  
===================================================== 
PROF M S SWAMINATHAN 
Member of Parliament (Rajya Sabha) 
Chairman, M S Swaminathan Research Foundation 
Third Cross Street, Taramani Institutional Area 
Chennai ‐ 600 113 
Tel: +91 44 2254 2790 / 2254 1229 / 2254 1698; Fax: +91 44 2254 1319 
Email: chairman@mssrf.res.in / msswami@vsnl.net 
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7. Slutsatser och framåtblick 

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 
1900  är  det  största  bokprojekt  KSLA 
genomfört.  Utifrån  den  egna  värdering‐
en  och  inkommen  respons  har  bokpro‐
jektet blivit en stor framgång som vi kan 
glädjas åt och vara nöjda med. 
 
Kunskapen  som  presenteras  kommer 
under  lång tid att vara  till god nytta  för 
forskning.  Allmänhet  och  studerande 
kan på ett lättillgängligt sätt ta del av de 

areella  näringarnas  historia  i  Sverige, 
utan  att  höga  krav  på  vetenskaplighet 
åsidosatts. 
 
Det  stora  intresse  som  bokprojektet 
väckt  hos  t.ex.  LRF  och  Landsbygdsde‐
partementet  gör  det  ännu  troligare  att 
avstamp för näringarnas framtid kan tas 
utifrån  dessa,  också  internationellt  sett, 
unika böcker. 

 

 

8. Appendix 

8 a) Samdistribution med The Agrarian 
History of Sweden (199 ex) 

 
 
För  förmedla  en  samlad  bild  av,  sprida 
kunskap om och fördjupa bilden av Sve‐
riges agrara historia –  inkl. hela histori‐
en  före  år  1900  –  har  The  Agrarian 
History  of  Sweden  (2011)  ingått  i  vissa 
av  de  internationella  bokpaketen.  Bo‐
kens redaktörer är Mats Morell & Janken 
Myrdal och bokprojektet har till sin hel‐
het finansierats av Stiftelsen Lagersberg. 
 
Bakgrunden till samdistributionen är en 
överenskommelse  mellan  avdelningen 
för  agrarhistoria  vid  SLU  och  ANH.  Vi 
skötte och bekostade en del av distribu‐

tionen mot  att  vi  fick  en  delupplaga  av 
boken som ersättning. 
 
Ett  särskilt  följebrev,  undertecknat  av 
författarna, gick med i utskicket till 43 st 
nationalbibliotek,  fördelade  över  värl‐
den  enligt  följande:  Nordamerika  3  st, 
Sydamerika  1  st,  Europa  33  st,  Asien  4 
st, Oceanien 2 st. 
 
Med ett särskilt  följebrev gick boken till 
34 st historiska  tidskrifter  i Europa och 
USA. 
 
59  personer  inom  det  historiska  rurala 
nätverket fick boken. 
 
44  st  svenska  ambassader  har  fått  bo‐
ken.  I  den  gruppen  ingår  även  Swedish 
Cultural  Center,  Scandinavian  Center, 
The  American  Swedish  Institute,  Swe‐
dish Council of America, Swedish Ameri‐
can  Chambers  of  Commerce  of  the  USA 
Inc.,  O  Meredith  Wilson  Library  samt 
tidningen Nordstjernan (samtliga i USA). 
 
19  st  nordiska universitetsbibliotek har 
fått Agrarian History. 
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8 b) Norstedts och Sveriges Nationalatlas distribution och marknadsföring 

Sveriges  Nationalatlas  ingår  numera  i 
Norstedtsförlagen.  Norstedts/SNA  har 
delvis ansvarat för marknadsföringen av 
den  svenska  utgåvan  av  atlasen.  Nedan 
listas  pr‐  och  marknadsföringsinsatser 
från Norstedts/SNA under 2011. 
 
NORSTEDTS MARKNADSFÖRING/PR 
SNA Jordbruk & skogsbruk 
 
2011 
ANNONSERING 
Svensk Bokhandel (höstboksnumret) 
Bygd & Natur nr 3 
Alfa  (Lärarförbundet)  riktad mot  lärare 
SO, svenska, språk 
 
TRYCKSAKER, PRINT & DIG. 
Broschyr ‐ A4 
Länk SNA hemsida när boken är släppt 
Katalog Kurslitteratur Norstedts 
Katalog Kartor Norstedts 
Katalog Norstedts Höst 2011 
 
MARKNADSFÖRING NORSTEDTS 
Branschföretag  –  priserbjudande  via 
Norstedts (sv. uppl.) 152 mottagare 
Bokhandeln inklusive campusboklådor 
Lantbruksutbildning  högsko‐
la/universitet 
 
Publicering  Bokrondellen  (sökmotor 
mot  bokhandeln,  både  fysiska  och  nät‐
bokhandeln) 
 
PR 
Pressmeddelande via Newsdesk 
Till pressmeddelandet 
Recensionsexemplar  (t.o.m.  2011‐10‐19 
svensk upplaga) 
 
Vi Skogsägare 
Höökmedia 
Uppsala universitet/Nationellt 

Eva  Brorsson  (Månadstidningen 
Halland/Skåne) 
Tidningen Kulturen 
Tobias  Svanelid  (Vetenskapsradion  Hi‐
storia) 
Skogsstyrelsen 
 
FÖRSÄLJNING 
Säljpresentation (till NFG:s samtliga fält‐ 
och innesäljare) 


