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LTs f örlag bildades 1934 som ett dotterbolag till Sveriges Allmänna Lantbrukssällkskap, SAL
(senare Sveriges Lantbruksförbund, SL). Syftet var att ge ut tidningar och tidskrifter f ör jordbrukets
ekonomiska föreningsrörelses räkning (bland annat Jordbrukarnas Föreningsblad, Lantmannen,
Annonsbladet och Perspektiv). Till detta kommer att man skulle utöva förlagsrörelse. Till att börja
med enklare läromedel och lantbrukslitteratur anpassad till lantbruks- och lanthushållsskolor. Från
och med 1942 inleddes utgivning av skönlitteratur i samband med att en författarpristävling
anordnades.
Nära knutet till verksamheten fanns även korrespondensskolan LTK och en avdelning för
filmproduktion, SOL-film.
Initiativtagare till verksamheten var den dynamiske lantbrukarsonen Anders E. Bjelle. I LT skapade
han ett gemensamt propagandaorgan f ör föreningsrörelsen och kunde dessutom uppfylla högt ställda
kulturambitioner närda av både Bjelle själv och inom f öreningsrörelsen i stort.
Bolaget bedrevs i sin ursprungliga form till och med Bjelles död 1961 och uppgick då i det
nybildade Lantbruksf örbundets Ekonomi AB och dess olika grenar blev avdelningar inom
Lantbruksf örbundet; en förändring som snarare f öranleddes av skatteskäl än av Bjelles bortgång.
I denna form drevs bolaget fram till 1973 (från och med 1971 inom LRF). Från och med 1974
skedde dock något av en nystart för det då ekonomiskt sargade f örlaget. LRF fusionerade då förlaget
med Studieförbundet Vuxenskolans förlag SV:s bokförlag under namnet LTs f örlag AB. 1990
övertogs bokutgivningen av bokf örlaget Natur och kultur. Fram till och med årsskiftet 2003/2004
gav de ut böcker under etiketten Natur och kultur/LTs f örlag.
Arkivredovisning
Vissa serier (rörande Bjelle, Perspektiv och Ragnar Oldberg, LTK samt Lantmannen var helt eller
delvis f örtecknade sedan tidigare som separata arkivbildare. För att bättre spegla verksamheten och
för att underlätta sökbarheten är dessa nu sammanlagda med bokf örlagets nyf örtecknade handlingar.
Framf ör allt har en verksamhetsanpassad arkivbildare med kontinuitet från 1934-1990 skapats.
Vad gäller Jordbrukarnas Föreningsblad placerats i Sveriges Lantbruksförbunds arkiv. Dock finns
handlingarna kring tidningen i LTs f örlags arkiv.
Samma sak gäller för Lantmannen (med föregångare) där själva tidningarna förtecknats i LRFs arkiv
medan handlingarna förtecknats i LTs f örlags arkiv.
Äldre protokoll och bolagshandlingar m.m. från AB Lantmannen och AB Tidskrift för lantmän
ligger som egna arkivbildare. Samma sak gäller för föregångaren Sveriges Allmänna
Lantbrukssällskaps Förlagsaktiebolag.
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