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Arbetet med en geokemisk atlas över Sverige har varit ett gemensamt 
engagemang från SGU, våra kollegor, projektledare, extrageologer 
och även studenter. Vi är tacksamma för hjälpen, för utbytet av er-
farenheter och tekniska kunskaper.

Först skulle vi vilja tacka Erland Sellersjö, Harry Eriksson och de 
många fältgeologer (över 50 personer) som samlat in de prov som 
använts i denna atlas. Många tack till Birgitta Löwenhielm och 
Alicja Kawalec-Majka för provberedning och pH-mätning och till 
Sten-Åke Ohlsson för kompletterande analyser. För tolkningsarbe-
tet tackas även flera av de kollegor från SGU som bidragit med sin 
expertis:  Michael Stephens och Stefan Bergman med det geologiska 
avsnittet, Erik Jonsson och Per Nysten med de mineralogiska och 
malmgeologiska tolkningarna, och Colby Smith och Gustav Peterson 
för granskning av de kvartärgeologiska avsnitten. Andra kollegor vid 
SGU som välvilligt granskat och förbättrat texten är Edward Lynch 
och Kerstin Finn. Ett tack riktas även till praktikanten Jingjing Jiao 
som sammanställt statistik för länen i Sverige. 

Ett speciellt tack vill vi ge till Jeanette Bergman Weihed för hennes 
outtröttliga redigeringsarbete, goda råd och största omsorg om den 
grafiska utformningen.

The Geochemical Atlas of Sweden is a result of the work by many 
people including our colleagues at SGU, programme leaders, summer 
geologists and students. We are grateful for all of their help and assist-
ance and for providing their knowledge and technical skills. 

Firstly, we would like to thank Erland Sellersjö, Harry Eriksson 
and the many field geologists (over 50 individuals) who collected the 
samples used in this atlas. Many thanks go to Birgitta Löwenhielm 
and Alicja Kawalec-Majka for sample preparation and pH meas-
urements and to Sten-Åke Ohlsson for additional analyses. During 
the interpretation work, several of our SGU colleagues contributed 
with their knowledge and expertise: Michael Stephens and Stefan 
Bergman helped with the geology description, Erik Jonsson and Per 
Nysten with the mineralogy and ore geology aspects, while Colby 
Smith and Gustaf Peterson helped and reviewed the chapter on 
Quaternary geology. Other colleagues at SGU who have reviewed 
and improved the text are Edward Lynch and Kerstin Finn. The 
trainee Jingjing Jiao is acknowledged for compiling the statistics 
for counties in Sweden.

Particular thanks go to Jeanette Bergman Weihed for her untiring 
editorial work, good advice and great care with the layout of the atlas.
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