
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) inrättades år 1813 av kron-
prins Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Akademien var till en bör-
jan såväl ett lärt sällskap som ett statligt förvaltningsorgan för jordbruket och 
bedrev också från 1816 försöksverksamhet vid akademiens experimentalfält. 
Idag ligger Stockholms universitet på experimentalfältets plats.

Biblioteket etablerades redan vid tiden för akademiens tillkomst. Det kom 
att bli det första biblioteket i Sverige som var speciellt inriktat på lantbruk. 
Böcker som tillhört akademiens förste direktör Abraham Niclas Edelcrantz 
ingår i samlingarna.

Idag är biblioteket specialiserat på agrarhistoria i vid tvärvetenskaplig me-
ning. Det är öppet för allmänheten, men riktar sig främst till forskare i de 
areella näringarnas historia på alla nivåer och till akademiens ledamöter. 

Arkivet innehåller handlingar från akademiens tillkomst 1813 och framåt. 
Akademien bedriver även projektverksamhet med inriktning på agrar histo-
ria, med rådgivning och bokutgivning inom detta område.

KSLA:s bibliotek, arkiv och historiska 
projektverksamhet (BAHP)

KSLA:s bibliotek är idag ett agrarhistoriskt specialbibliotek men var vid 
akademiens start ett handbibliotek för ledamöterna. Det utvecklades under 
1800-talet till ett betydelsefullt bibliotek för lantbruksvetenskap. Senare har 
den naturvetenskapliga litteraturen inom området i regel stått att finna hos 
skilda forskningsinstitutioner, i synnerhet SLU.

Sedan 1989 är biblioteket inriktat mot agrarhistoria med litteratur från 
1500-talet till idag. Här finns källitteratur och historiker om de areella nä-
ringarna, modern forskningslitteratur, allmänna historiska översikter, böcker 
som berör debatter i olika agrara frågor med mera. Av specialsamlingarna är 
den största den etnobotaniska Brøndegaardssamlingen.

Samlingarna har sitt fokus främst på Europa och Nordamerika. I första 
hand görs inköp av litteratur på skandinaviska språk samt engelska, tyska och 
franska. Biblioteket har även ett antal utländska agrarhistoriska tidskrifter. 
Litteraturen registreras i Kungl. Bibliotekets databas LIBRIS som är till-
gänglig via internet. Lån kan göras vid besök, via e-post, brev eller telefon. 
Det är också möjligt att göra fjärrlån från andra bibliotek.

Akademiens bibliotek

Arkivet innehåller handlingar från akademiens tillkomst 1813. Fram till 
1890, då Lantbruksstyrelsen inrättades, var akademien en integrerad del av 
statsförvaltningen och arkivet från tiden före dess innehåller därför material 
som berör frågor inom detta område. Från 1890 utgörs arkivet till största de-
len av handlingar som har direkt samband med akademiens egen verksamhet. 
Arkivet innehåller även material från ledamöter, föreningar etc., som har haft 
nära anknytning till akademiens egen verksamhet.

I arkivet finns en större mängd äldre handskrifter som ofta, men inte alltid, 
har anknytning till akademiens verksamhet eller har skrivits av personer som 
varit knutna till akademien. I samlingarna ingår också ett omfattande äldre 
plansch- och kartmaterial.

Akademiens arkivAkademiens ändamål

”Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja 
jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.”

Akademiens portalparagraf, stadgarna 1 § 

Akademiens experimentalfält (litografi av Johan Fredrik Meyer).
A.N. Edelcrantz var initiativtagare till upprättandet av experimentalfältet.



Öppettider:
måndag–onsdag kl 13.00–17.00
torsdag kl 13.00–19.00
(under sommaren begränsat
öppethållande, se hemsidan)

Akademiens historiska verksamhet BAHP utgörs av Bibliotek, Arkiv och 
Historiska Projekt. I BAHP:s uppdrag ingår även rådgivning och bokutgiv-
ning. 

De historiska projekten har behandlat ämnen som sågverk, livsmedels-
säkerhet, jordbrukspolitik med mera. Projekten bedrivs i samarbete med 
forskare inom skilda discipliner och med akademiledamöter. Resultaten 
presenteras dels vid symposier och konferenser, dels i bokserien Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED).

Historiska projektverksamheten

Akademien ger ut böcker om de areella näringarnas historia i bokserien 
Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED). Serien har ut-
kommit med ett stort antal volymer, ofta i form av antologier över ett ämne 
som behandlats vid ett symposium eller liknande. Det kan även röra sig om 
svårtillgängliga källtexter, exempelvis översättningar från latin, som förses 
med kommenterande texter av nutida författare.

En förteckning över de utgivna böckerna finns på BAHP:s hemsida www.
ksla.se/anh. Det finns möjlighet att beställa dem via akademiens hemsida och i 
internetbokhandeln. Flera titlar går att hämta som pdf:r på hemsidan.

Skriftserien Miscellanea består av småskrifter och litteraturförteckningar 
med mera. En översikt över denna utgivning ges i Förteckning över litteratur 
i skogs- och lantbrukshistoria som finns tillgänglig på webbsidan, liksom in-
formation om aktuella aktiviteter och pågående projekt.

Publiceringsverksamheten

Besöksadress: Drottninggatan 95 B, 1 tr
Postadress: Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 20, vx 08-54 54 77 00
E-post: kslab@ksla.se
Hemsida: www.ksla.se/anh
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