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Appendix 2

Sverige behöver agrarkemister för att förbättra lantbruket
- Landtbruksakademien söker statliga medel; en ansökan med
stöd av en utredning, författade av Lars Fredrik Svanberg

Nedanstående texter är dels en ansökan som Lantbruksakademien i maj lg50 lämnacle in till
K. Maj:t med anledning av den diskussion som föregående förts vid Lantbruksmötet i Malmö
om anställandet av svenska agrikulturkemister, dels en medföljande längre utredning. Båda
skrivelserna hade författats av Lars Fredrik svanberg (180s-1g79), lärjunge till Berzelius och
professor i kemi vid uppsala universitet åren I852-1874. svanberg invaldes i Vetenskapsaka-
demien 1839 och i Lantbruksakaclemien 1848, där han var föredragande för vetenskapsavdel-
ningen tram till 1857.

I ansökan och utredningen framkommer tydligt hur akademien ville att en agrikulturkemist
skulle vara, vilka uppgifter han skulle utföra och vilka kvalifikationer en sådan måste ha. En
agrikulturkemist skulle ha en "dubbel" kompetens med både teoretisk och praktisk skolning.
Det fastställs också att agrikulturkemisten skulle klara av att utföra arbetsuppgifter som: råå-
givning, praktiska undersökningar, uppsökande resor i landet samt spridande av kunskap via
det skrivna ordet, förutom de rent vetenskapliga uppgifterna.

I den längre utredningen skiver svanberg också om naturvetenskapens praktiska betydelse
iör samhället och gör en historisk översikt av agrikulturkemins historia. svanberg pläJerade
iör att mer tillämpade vetenskapliga discipliner skulle inråttas vid universiteten.I anhållan
iörsökte Lantbruksakademien också få medel till en universitetsprofessur i agrikulturkemi. på
denna begäran fick akademien avslag men däremot fick man ett positivt svir på hemställan
om att anställa en agrikulturkemist. Det kom dock att dröja länge innan en sådan tjånst tillsat-
tes. De tilldelade medlen kom att användas först sex år senare, 1g56, då Alexander Miiller
anställdes som Lantbruksakademiens agrikulturkemist.

Texten är hämtad ur Handlingar rörande landtbruket och cless binöringar, utgifne af Kongt. .suens-
\a Landtbruks-Akademlen. Nionde delen. År 1849. S.98-102 och 103-l2ti.

Erland MåraltJ
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KONGL. I-ANDTBRTJKSAKADEMIENS TJNDERD. SKRIFVEISE TILL
KONGL. MAJ:T A]T{GÅENDE ANSI.AG AFALL]VI/iNNA MEDEL
rÖn,q,NsTIiu-qNoET AF AGRIKTJLTIJR-KEMISTER I RIKET.
Fjerde allmänna Svenska Landtbruksmötet i
Malmö har, genom sin Bestyrelse, af Landt-
bruks-Al<ademien begärt, att Akademien ville
hos Eders Kongl. Maj:t göra underd. framställ-
ning om behofuet af och anslag till Agrikultur-
Kemisters anställande på flera orter i Riket.
Akademien som ansett Landtbrukmötets en-
hälligt uttalade önskan i detta fall hafva sin
grund i känslan af ett allmänt behof att äfuen
i och för landtbruket tillegna sig den stora
nytta, som kemiens användande på nästan
alla näringsgrenar medfört, hal efter inhäm-
tande af sin vetenskaps-afdelnings föredra_
gandes Utlåtande i åmnet, trott sig böra inför
Eders Kongl. Maj:t i underd. framlägga sina
åsigter rörande b2ista såttet att Mla det behof
al kemiens biträde som idkarne af landets mo
dernåring så lifligt slmes känna.

Under åberopande aI ofvannämnde Utlåt-
ande, hvilket Akademien antagit såsom sin
egen tånka i :imnet, och hvaräJ en aJslaift i un-
derd. bifogasr, farAkademien, med förbigåen-
de af de motiver, hvilka i samma utlåtande fin-
nas upptagne, i korthet göra följande underd.
framställning:

För att bereda landtmannen tillfäle att dra_
ga fördel af de kemiska sanningar och upp-
täckter, som stå i sammanhang med hans
yrke, anser Akademien tvenne särskildta åt-
gårder vara af nöden, hvilka dock endast ge.
nom Statens mellankomst kunna sättas i ver_
ket. De äro:

1:o. Antagandet af en Agrikultur-Kemist,
med skyldighet, att enligt bestämd taxa aöra
ett visst antal kemiskt analltiska bestämmel_
ser, för hvilkas anställande han sjelf tillhanda-
hölle de erforderliga apparaterna och förnöd-
enheterna; att någon viss tid af året vara dis-
ponibel till sådana resor inom landet, under
hvilka han emot särskildt rese.och dagtrakta-
ments-ersättning, tillhandaginge de landt_
män, hvilka hans biträde äskat, med sådana
råd och praktiska undersökningar, som till
deras utförande vore beroende af kemiska
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kunskaper; att aJgifva yttranden öfuer sådana
ämnen, hvartill han aJ Akademien eller andra
publika auctoriteter blefve uppmanad; att
årligen inkomma med berättelse öfver sin
verksamhet, sårdeles i sådana delar deraf
som afsett allm:innare gagn;samt slutligen att
redogöra för de vigtigaste uti kemisk-agrono-
misk riktning, såväl inom- som utomlands
gjorda upptäckter, hvarigenom han, då berät_
telsen borde till trycket befordras, ej allenast
skulle nlttigt inverka för kunskapers spridan-
de och således befrämja landtbrukets ratiG
nella bedrifuande, utan iifuen derigenom sjelf
tillhållas att ej lägga dagens stora frågor å
sido. och derigenom sjelf aft)'na.

Aflöningen för denna Landtbrukskemist
torde böra så ordnas, att den, såsom redan
blifuit antydt, till en del vore beroende aJ hans
egen verksamhet, och till en del utginge af all_
männa medel. Akademien torde derföre få i
underd. hemställa, huruvida icke Eders
Kongl. Maj:t skulle finna för sodt att förordna
det en årlig summa, förslagsvis 1,333 R:dr l6
sk. b:co, ställdes till Akademiens disposition,
för att användas såsom lön för den person
som här är i fråga, så snart tillfälle yppar sig
att erhålla en sådan, om hvilken man äger ful-
la skål att antaga det han kan uppfylla de ford-
ringar som ofvanföre blifuit uppställda, och
hvartill fordras, att han, utom de grundligas-
te vid högre undervisningsverk förvärfvade
studier i ftemren, bör hafva inhämtat säker
kännedom i rJ,srft, botanih, b'siologi och anotG
rni samt derjemte h,afuagenomgått en fu stön-
dig kuts uid nåpon utmärktare l,andtbruks-shola.

Det bör härvid icke lemnas oanmärkt, att,
såvidt Akademien har sig bekant, ingen så bil-
dad vetenskapsman för närvarande finnes i
vårt land, och att således ingen utsigt år för-
handen att snart kunna anställa en sådan.
Men om detta önskvärda mål någonsin skall
uppnås, måste sådana utsigter till framtida
utkomst för de i landet befintlige jmgre veten-
skapsidkare öppnas, att de finna sis föranlåt-
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ne att åt detta håll rikta utbildningen aJ sina
sjålsförmögenheter. Om detta sker, torde man
icke särdeles l:inge behöfua vänta på behöri-
gen qvalificerade personer.

2:o. Inrättandet af en ny profession, hvilken
skulle afse ej allenast att vid universitetet bi-
bringa ungdomen undervisning i de delar aJ

kemi och fysiologi, som stå i sammanhang
med landtbruket och dess binäringar, och
således underlätta utbildande af lärare Iör
landtbruksskolorna i riket, utan ock fylla det
stora behof som den rena medicinen finner
sig hafua af kemiens biträde för att komma
organismens inre fenomener på spåren, och
derlöre åfven praktiskt handlägga kemiens
användande åt farmaci, pathologi, therapi
och fysiologi, hvarigenom, särdeles hvad
djurfysiologien beträffar, Iör landtbrukaren
vigtiga ämnen äfven hår skulle komma att
behandlas. I afseende så väl på motiver som
närmare bestämmelser, lår Akademien åben>
pa 

-det 
i underd. bilagda utlåtandet.

Afuen vid besättardet af denna liirostol gä-
ler den gjorda anmärkningen, att, såvidt Aka-
demien känner. ingen vetenskapsman ännu
inom landet finnes, som i erforderlig grad ut-
bildat sig åt detta håll, och tillsättningen bor-
de äfuen här hvila, intill dess en fullt qvalifice
rad person kunde blifua att tillgå.

Det följer af hvad här ofvan blituit anfördt,
att, i fall detta underd. Förslag skulle vinna
Eders Kongl. Maj:ts Nådiga bifall, inga ome-
delbart utgående anslag för nöruarande be-
höfua komma i fråga. Det afser att, såsnart sig
göra låter, fylla ett för hela landet vigtigt be
hof, hvars hastiga och omedelbara afhjelpan-
de ej synes vara möjligt. Det fordrar tid att
förberedas, dock med på förhand runnen
visshet, att, när en gång de vetenskapliga vil-
koren förefinnas, de materiella medlen kunna
påräknas. De sednares användande under
saknad af de förra, skulle sannolikt snarare
leda till skada än till gagn'.

Huru bör ordnas på det att landtmannen
shall homma i tillfölle att på ett praktisht
sött tillgodonjuta den kemishtt uetenska-
pens uppdagade sanningar? - Fråga be-
svarad af L. E Saanberg.

De ofantliga framsteg den kemiska veten-
skapen gjort under detta sekel och den såker-
het de kemiskt analytiska methoderna erhål-
Iit under denne tidsperiod, förnåmligast ige
nom vidare utveckling af det undersöknings-
sätt och den strängare kritik, som den för
snart tvenne år sedan ifrån oss bortgångne
utmärkte sekular-kemisten Berzelius vid sitt
framträdande på den kemiska skådebanan
införde, hafua visat sina {rukter på alla utgre
ningar af mensklig forskningsanda, hvarest
fråga varit om materien. Det liängsamma men
säkra närmandet till en noggrannare känne-
dom om inre {örloppet vid materiella ämnens
inflltelse på hvarandra; den regeln att heldre
öppet tillstå sin oförmåga att förklara ett för-
lopp, ån att åtnöjas med antingen ett tomt
ljud eller sådane förklaringsgrunder, hvilkas
upphof icke hänvisade på erfarenhetsresulta-
ter: den konsten att beglmna med utredardet
och studium af de mest enkla företeelser, för
att sedermera fortgå till granskandet af mera
sammansatta, har, i alla naturvetenskapliga
och industriella riktningar, ingripit så djupt
och till den grad burit frukt, att vi med skiii må
söka fortgå på den bana, hvilken blituit be-
trädd. All industris och särdeles den kemiska
tecknologiens olanteliga framsteg under det-
ta århundrade har icke kunnat undgå att fäs-
ta en allmän uppmärksamhet. Den tanke sy-
nes derföre hos något hvar sjelfmant framstå,
att ett strängt samband måste äga rum emel-
Ian industriens utveckling och utredandet af
de mera theoretiska frågor, hvilka inom natur-
vetenskaperna behandlas. I alla tider hafva
väl de väsendtligaste af de nuvarande indu-
strigrenarne blilvit idkade, men att den råa
empirien icke för sig ensam haft tillråcklig
kraft att llta dem till någon större höjd, slmes
just denna erfarenhet haft tillräcklig tid att
ådagalågga, hvarföre man äfuen sökt komma
de allmänna reglor på spåren, hvilka ligga till
grund för fenomenernas förklaring.

Dessa reglor, hvilka sjelfue icke äro annat
äIr erfarenhetsresultater och ingalunda fika ef-
ter att få ett större anseende än de sig sjelfue
förvärfvat, utgöra äfven första upprinnelsen
till den mera theoretiska form, som vissa ut-
greningar af naturkunnigheten sedermera
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antagit och hvilka efteråt ut!-uxit till deras
nuvarande ofanteliga områden samt i olika
riktningar söka att följa naturens förhandling-
ar på spåren. Naturvetenskapen, hyilken såle.
des är utgången utur samma moderlif som
industrien, har åfven i sitt sått att bete sig
mycken likhet med denna sednare, men den
har, för att kunna hjelpa sitt samsyskon, åta-
git sig att vara den sistnämdas förtrupp, för
att recognosera det stora fält, hvarpå de vida-
re inkäktningarne skola göras. Hifvid har vä
stundom inträffat att förtruppen så långt af-
lägsnat sig ifrån hufvudstyrkan, att denna
sednare någon gång misströstat om att få
återse den: men att denna fruktan varit onö
dig har det sista seklets civilisationshistoria
visat. Blodsbandet var för heligt för att kunna
till dess innersta betydelse upplösas och ing-
en af de skiljaktiga, åt olika håU gående, ströf-
corpserna har uraktlåtit att rapportera ifrån
sig hvad den lyckats kunskapa. Under den
långa tid fälttåget räckt, har man insett att
olika punkter varit af större eller mindre vigt
att för ett visst tidsmoment tillegna sig. Vissa
hafua till och med blifuit intagna utan särdeles
anstråingning. Astronomien, botaniken, meka-
niken, fysiken och anatomien hafua alla gitvit
underrättelser ifrån sig, hvilka så djupt ingri-
pit uti hela inre väsendet aJ hvarje civiliserad
stats anordningar, att det icke numera finnes
någon individ, som icke deraf kånner de mest
välgörande verlaingar. Ardra, och man skulle
kunna säga först i sednare tider upptäckta,
vetenskaper, hvilka uppstått till följe af de äld-
res användande i förnämligast praktisk rikt-
ning, såsom geologi och fysiologi, hafva lärt
oss känna lörhållanden, som på det djupaste
ingripa uti en mängd förhandlingar, hvilka
nödvändigt måste uppmärksammas al den
framåt sträfuande menniskan; men en veten-
skap, hemien, synes det vara förbehållet att
gifva uppränningen till tolkandet af de inre
lilldragelsema och meddela upplysningar om
orsakerna till alla de företeelser, hvilka, öfuer
allt hvarest materia ä verksam, betinga dess
ombildning i nya skickelser och sådane skapr
lynnen, hvilka inom såväl den anorganiska,
som organiska naturen uppenbara sig. Man
skulle om denna vetenskap kunna säga, att
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den utgör den innersta och mest delicata ana-
tomi af sjelfva atomernas lägen, hvilken har
sig förelagdt att uppdissecera sådane partier,
som beröra materiens och organiska lifvets
ädlaste trådar Hvad inflltelse åter kännedo-
men derom skall utöfvä på lifuets uppfattning;
hvad nl,tta den hitåt riktade praktiske man-
nen skall kunna draga, då han blifuer delaktig
af de läror, som derom blifvit framdragna i
dagsljuset; hvad på en gång ekonomisk och
intellectuel vinst skall skördas af att kunna
praktiskt använda de sanninqar som veten-
skapen framletat utur det fördolda, dro alla så
i ögonen fallande omständigheter att ingen
enda derom numera tviflar. Fråga kan således
endast blitva derom. huru vi för tillfället böra
förfara, på det att inympandet af det veten-
skapliga på det praktiska må så fort som möj-
ligt blifua fruklbiirande samt uti alla de skiljda
riktningarne kunna f ullf öljas.

Kemiska vetenskapen kunde i fordna tider
föga inverka på det praktiska, så länge hon
sjelf icke utgjorde annat än ett aggregat af
spridda facta, hvilka icke voro subsumerade
under, samt sinsemellan sammanbundna af,
några allmänna lagar. Det förnämsta biträde
hon kunde lemna ifrån sig, bestod uti delgif-
vandet aJ sitt sätt uti att forska, och detta sätt,
så enkelt det än må sy'nas, utgjordes förnäm-
ligast af den lärdomen, att slutsatts aldrig kan
med säkerhet dragas åf invecklade, det är till
deras specialdelar icke studerade, omstän-
digheter, samt att kännedomen och vissheten
om en orsakande omständighet endast då är
tillförlitlig, när alla biinflytelser äro till deras
qvalitet och qvantitet utredda. Detta experi-
mentationssätt, hvilket fortfarande i alla tider
måste vidhållas, år ett grundvilkor för all ut-
redning, och en aMkelse derifrån må ej före,
tagas förr:in högst tvingande omständigheter
dertill föranleda, Nya, stora och omfattande
läror hafua igenom ett sådant forskningssätt
blifvit uppdagade och vetenskapen har på
den först lagda grundvalen kunnat bygga så
härliga boningar, att något hvar önskar få dy-
lika pä sina ägor uppförda. Vetenskapen kun-
de dock ej stadna dervid. Den har såsom all
naturforskning ett begär att utvidga sig och
detta kunde i högre mening icke ske på annat
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sätt än derigenom att den formerade sig all-
männa lagar, hvilka omfattade hela grupper aJ
den i början långsamt och steg för steg till-
vunna erfarenheten. Den lag, som på kemiska
språket hette "bestämda proportioner" och
hvilken Berzelius incorporerade såsom san-
ning inom vetenskapen, var en sådan, hvar-
under, efter 40 ars fortsatt probering, den lef-
vande likasåväl som den liflösa naturen visat
sig vara lydande. Denna lag, i samband med
den under sekler på alkemistisk väg lunna
erfarenheten, att ett enkelt ämne icke kunde
metamorfoseras till ett annat, ?ifuensom i för-
ening med den kemiska analysens fullständi-
gare utveckling, hvilken lärde oss såväl det
qvalitativa, som qvantitativa föreningsförhål-
landet emellan de enkla ämnena, har ådaga-
lagt för oss att vissa elementer måste i vissa
proportioner finnas n:fvarande för att consti-
tuera en viss sammansatt förening samt att
rudimaterierna för denna förening måste ur-
sprungligen finnas för handen för att orsaka
dess bildning. Kommen till denna punkt, och
studerande tillika de sammansatta lörening-
arnes ombildningar under olika omstiindighe
ter och infl)telser, kunde vetenskapen ej und-
gå att uppmärksammas ifrån skiljaktiga håll.
Forskaren såg sig äfuen nu något förberedd
att kunna företaga mera invecklade fenome-
ner till utredande och försöka sig på solution
af sådare problemer, hvilka i naturens stora
verkstad i så rikt mått framstodo samt hittills
i alla tider varit och förblifuit olösta gåtor. Fi-
losofens slutreflexion: pulchra qucr srimus,
pulchriora qu(e L)idimus, Ionge pulcherrima
gur ignoramus, föresväfuade honom hiirvid
ständigt och ansträngningen måste stegras
till sitt )ttersta, för att få se något af den här-
lighet, som bakom förlåten var dold. Hvarest,
om ej i lifvet, var det fenomenerna nu skulle
skärskådas? ty detta lif, hvilket såväl under
vegetabilisk, som animalisk Iorm framställde
sig för våra blickar, hade man ju till dess ma-
teriella beskaffenhet befunnit utgöras åf såda-
na ämnen, hvilka kemisterna ägde under de.
ras behandling. Kunde något hli-r redas, så var
det naturligt att praktikern deraf kunde draga
en nltta. Äfuen det obetydligaste anvZindande
afvetenskapens läror var ajtillräcklig vigt för

att utöfua det mest betydelsefulla inflltande
på de istort anlagde industrigrenarne. De
största industrigrenar, hvilka åt detta häl före.
funnos, hette jordbruk och boskapsskötsel
och de intelligenta män, hvilka med dem sys-
selsatte sig, stodo i djupt begrundande och
eftersinnade om de ej kunde draga någon
nl,tta af den kemiska vetenskapens uppdaga-
de sanningar

Redan för l:ingre tider tillbaka hade väl vis-
sa skarpsinniga naturforskare ansett det vara
sannolikt, att rudimaterialet för vexternas
beståndsdelar måste finnas för handen uti
dels jorden, dels atmosferen, äfvensom att
djurens constituerande elementer f öref innas
uti de näringsämnen, hvilka af dem lörtäras.
Boyle och Beccaria stå i detta hänseende
långt framom sin tid. Dock kunde de icke på
ett allmånnare sätt tillvinna sig förtroende, så
länge de ej på kemisk analltisk väg kunde
bevisa sanningen aI sin satts och i detalj fram-
lägga de facta, hvilka för dess artagande voro
nödv:indiga. Opponenterna emot denna satts,
hvilken dock sedermera allt mer och mer till-
vunnit sig förtroende, förhöllo sig således så-
som sanne naturforskare, då de skänkte föea
uppmärksamhet åt denna tanke, emedan den
på sitt sätt, och i likhet med så många andra
efter hugskott framkastade h)potheser, kun-
de sägas vara af föga värde, så länge den ej
kunde närmare i sina detaljer fullföljas och
kritisl.,l behandlas. Sjelfua atmosferiska luften
var nemligen vid dess framkastande icke
kiind till sina huhudbeståndsdelar. än mindre
till dess kolsyrehalt, och vattnet var vid den
tiden ännu icke sönderdeladt i sina enklare
ämnen. Likaså litet hade man kunnat särskilja
alla de skiljaktiga ämnen, hvilka efter vexter-
nas förbränning återstodo såsom eldfasta.
Upparbetandet af kemiska analysens qvalita-
tiva afdelning måste säedes förutgå allavida-
re theoriers uppbyggande och jemte denna
måste man studera såväl de enkla, som de
efterhand med full säkerhet kända, samman-
satta föreningarnes förhållanden och egen-
skaper. Allteftersom nu erfarenheten med
säkra steg skred framåt, sökte man att delgif-
va åt landtmannen de resultater, hvilka an-
sågos ligga honom niirmast. Wallerii på Svens-
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ka utgifna och för sin tid berömda "Åkerbru-
kets kemiska grunder'l hvilken för omkring
100 år sedan innehöll hvad som den tiden uti
ämnet kunde sägas, blef snart befunnen otill-
fredsstälande, och andra, men utrikes utarbe
tade verk, voro sedermera de, hvilka länge
skulle gifva kännedom om vetenskapens åt-
göranden samt anvåndanden uti denna rikt-
ning.

Famlande uti ett visst mörker och öfuerläg-
gande om förhållanden, hvilka i deras princi-
per icke voro med vågens biträde tillkomne,
kunde likväl löga precision sägas under en
lång tid förefinnas, uti det på den tiden väl
vetenskapligt vidrörda, men dock för ingen
del af vetenskapen ännu omlattade ämnet.
Först igenom Berzelii strängt vetenskapliga
arbeten blef det en möjlighet att inse hvilken
bana borde beträdas för att i denna riktning
komma naturen närmare på spåren. Analy-
sen, såväl som hela undersökningssättet, tog
härvid en ny vändning. Studium af materien
skedde hädanefter på ett sådant sätt, att intet
enda derunder nedlagdt arbete var förgäfues,
ty hvarje iakttagelse sammanbands med så-
dane l:inkar, att den anslöt sig till och förstärk-
te det hela. Ehuru visserligen antalet af de
kemislt Iorskarde personerna, att börja med,
icke var särdeles större än uti åldre tider,
framskjöt dockvetenskapen nu med en sådan
ilfart, att man snart föga såg till de fjät som
kort förut blitvit tagna. Luften, vattnet, jorden
och h:illeberget hade, likasom å en annan sida
vexten och djuret, snart blifvit styckade uti
sina delar och forskare framstodo, hvilka fG
retogo sig vetenskapens bearbetande uti en-
dast vissa af de stora utgreningarne - men
hvarje gren slmtes derjemte blifua lika bety-
dande, som hela den förut framstående stam-
men.

Skulle jag nu försöka att äfven på det kor-
taste sättet gifua en framställning af de bidrag
vetenskapen lemnat åt blott en enda af dessa
utgreningar och dertill välja landtbruket, så
skulle jag behöfva ett så långt utrymme, att
jag dervid ingalunda kunde påräkna att fästa
den uppmårksamhet som ämnet erfordrade.
Oberäknadt detta, blefve jag dervid äfven
tvungen att beröra sådane detaljer, hvilka
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kunde hafua ett nårmare intrese endast för
dem, som något initierat sig uti den kemiska
vetenskapen. Beklagligtvis äro dock denna
vetenskaps första grunder ännu icke så all-
männt spridda, som vi något hvar kunde öns-
ka. Sjelfua anledningen till detta mitt anföran-
de, hvilket orsakats af kunskapsälskande
landtmäns erkännande af bristande insigter
uti kemiens läror, är just ett bevis på huru
svenska jordbrukaren inser behofvet af att
kunna införlifua med sig denna vetenskaps
resultater och concludera öfuer fenomenerna
med samma stränghet, som utmärker natur-
forskaren. Emedlertid kan jag icke uraktlåta
omnämna, att det mest noggranna studium af
atmosferiska luften, ej allenast i hvad som
angår det qvantitativa bestämmandet af dess
huft.udbeståndsdelar, utan äfven hvad dess
mindre och stundom tillfälliga samt af olika
lokaler och årstider beroende inblandningar
beträffar, varit af vigt att för detta ändamål
granska, Iör att ifrån detta håll kunna conclu-
dera till den stora inflltelse, som detta agens
utöfvar under vegetationen. Likaledes hafua
såväl regnvattnet, som hafs- och källvattnet
blifuit underkastadt de grundligaste prof, och
i olika riktningar har man sökt arbeta sig till
en kännedom om inverkningssättet af detta
agens, ej allenast uti dess rena tillstånd, utan
åfven såsom medlörande en mängd ämnen,
hvilka uti upplöst tillstånd deruti finnas för
handen. Undersökningar aJ bergarternas när-
mare och fjermare constituerande delar samt
den derifrån härstammande åkerjordens, haI-
va blifuit utförda ej allenast för sig, utan åfuen
studerade i samband med den inflytelse luf-
ten och vattnet derpå utöfva. Lägger man nu
hårtill, att ett nära oräkneligt antal analyser
blifvit utförda för att utforska de oorganiska
beständsdelarne uti vexternas olika delar och
för sådane vexter, hvilka fortkommit under
skiljaktiga omständighetersamt på olika jord-
mån, för att derigenom förskaffa sig känne-
dom om hvilka oorganiska constituenter äro
för dem nödvändiga; att man studerat de fö-
reteelser, som lramträda vid vexlämnens för-
ruttnelse under olika inflltelser, hvarvid man
nödsakats följa en mängd metamorphos-prG
dukter på spåren, samt att de oorganiska

ämneni
dighete
de, så s
det inn
dighet(
beröra

Åen
ningar I

fysiolot
har ma
besvar:
alla sin
fått der
sådana
såttet f
fintliga
qväfue
tas och
för han
inbring
ning åt
om göc

se; hur
cielt er
som dt
heter a

nogast
följaktt
kunna,
hvilkar
skapen
elbrukr
koren l

de beti
resultå
ningar
oaktad
hittills
första t

skall i
har ne
uträtt:
och bt
meddr

Pår
allmär
röra jt
en mä
pen ul



intrese endast för
;€ uti den kemiska
b äro dock denna
r ärnu icke så all-
pt hvar kunde öns-
detta mitt anföran-
urnskapsälskande
bristande insigter
ett bevis på huru
er behofvet af att
lenna \.etenskaps
ifi'er fenomenerna
m utmärker natur-
jåg icke uraktlåta
granna studium af
eriast i hvad som
älrmandet af dess
r äft'en hvad dess
lliga samt af olika
de inblandningar
ör detta ändamål
råll kunna conclu-
: som detta agens
r Likaledes hafva
s- och källvattnet
dligaste prof, och
öLt arbeta sig till
ryssättet af detta

'|a 
tillstånd, utan

n mängd ämnen,
deruti finnas för
bergarternas när-
rande delar samt
råkerjordens, haf-
br sig. utan ?ifuen
len inflytelse luf-

Lågger man nu
gt artal analyser
b de oorganiska
is olika delar och
rtkommit under
amt på olika jord-
skaJfa sig känne-
onstituenter äro
n studerat de fö-
l-e\-tämnens för-
ser. hvarvid man
:tåmorphos-pro-
t de oorganiska

ämnenas inverkan åfven vid dessa omstån-
digheter maste hatua blifvit tagna i betraktan-
de, så se vi deruti allt förhållanden, hvilka på
det innerligaste sluta sig till sådane omstän-
digheter som inträfla för landtmannen och
beröra hars områden.

Å en annan sida hafva en mängd undersök-
ningar blifuit anställda för att reda de mera åt
fysiologiskt håIl gående företeelserna. Dervid
har man uppkastat för sig frågor, för hvilkas
besvarajrde vetenskapen nödsakats anstr:inga
alla sina krafter. utan att ändock ännu hafva
fått dem annat än partielt utredda. Hit höra
sådana frågor. som angå t. ex. fröns groning:
sättet för assimilation af de uti vexterna be-
fintliga 4 hufvudbeståndsdelarna kol, syre,
qväfue och väte; hvarifrån dessa ämnen häm-
tas och den form under hvilken de böra vara
för handen, för att på det förnämligaste sättet
inbringas uti vexterna. Denna sednare afdel
ning åter har afledit till nya undersökningar
om gödsel, dess sammansättning och inflltel-
se; huruvida den animala gödseln kan artifi-
cielt ersättas, och hvilka äro de betinganden
som dertill äro nödv?indiga. Nya omständig-
heter af äfuen ekonomisk natur, hvilka på det
nogaste sammanhänga med individens samt
följal<teligen med statens allmänna välstånd,
kunna derjemte förekomma till afgörande och
hvilkas utredande visserligen igenom veten-
skapens biträde borde L-unna lörberedas. Vex-
elbruket och dess grunder;de nödvändigavil-
koren för att kunna producera ett viss ämne:
de betinganden, hvilka vadt nödv:indigaför ett
resultats ernående hafua igenom dessa forsk-
ningar blifvit åtminstone till en del utredda,
oaktadt man gerna kan medgifva, att hvad som
hittills blifvit gjordt, kan sägas vara endast den
lörsla uppränningen li]l alll hvad man nu inser
skall i en lramtid kunna göras. Vetenskapen
har nemligen hittills blott visat hvad som kan
uträttas om man strångt fortgar i dess fotspår
och begagnar sig af de lärdomar den har att
meddela.

På samma sått, som jag nu påpekat vissa
allmärna omständigheter, hvilka närmast be
röra jordbruket. skulle jag kunna omnämna
en mängd fall, hvarest den kemiska vetenska-
pen utredit frågor af den mest ingripande art

för boskapsskötseln. Härvid skulle jag endast
behöfua anföra de generellare resultater, hvil-
ka man trott sig kunna draga till följe af ett
niirmare studium al respirationsprocessen, af
excrementernas natur och beskaffenhet, af
näringsämnenas nödvändiga samband och
förhållande till hela den omvandling, som af
lysiologerna blifvit iakttagen äga rum inom
djurlifuet, m. fl. andra omständigheter. Dessa
utgöra såtillsägandes bidrag till den statistik
öfuer djurkroppen, hvaraf landtmannen och
hvarje civiliserad statsmedborg e k:inner sig
vara i behof, för att med någon säkerhet kun-
na uppgöra sina speculationer och framtida
anordningar. Med öppet erkännande aJ min
oförmåga att kunna fullständigt göra en sådan
framställning, tror jag dessutom att detta till-
fälle icke vore låmpligt för framläggandet äf-
ven af det jag derom kunde säga. Berzelius,
Boussingault, Dumas, Johnston, Kane, Kuhl-
marn, Lehmann, Liebig, Mulder, Wöhler m. fl.
halva nernligen förmedelst sina arbeten lagt
såvigtiga resultater i dagen, att ingen civilise-
rad stat numera uraktlåtit att deraf draga nlt-
ta. Ännu {innas väl de, hvilka anse att veten-
skapen icke bör inblanda sig uti landtman-
nens förrättningar, emedan den dervid löper
fara att säga mer än den vet. En egen utred-
ning af såttet huru theorien ingriper uti prak-
tiken samt af praktikens förhållande till det
theoretiska, kunde väl i allmänhet icke vara
utur vägen att anställa, för att derigenom un-
danrödja mången fördom som inrotat sig;
men dels vore detta att inkomma på ett eget
område och granskningsfält, dels är jag öfuer-
tygad om att den svenska bildade landtman-
nen sjelfvet att i denna del göra sig tillräcklig
reda.

Den fråga sorn blifuit framkastad till discus-
sion vid förledne års landtbruksmöte uti
Malmö är derpå ett af de mest tydliga bevis,
ty med innerligaste fågnad se vi deraf huru
den praktiska samt tillika framåtsträfvande
landtmannen önskar att blifva delaktig af det
Ijus, som vetenskapen har att utsprida. Den-
na fråga lyder: "Då kemins tillämpning på
jordbruket åifuen hos oss gör sig mer och mer
gällande, vore det då ej önskligt och af behof-
vet påkalladt att landtmannen sattes i tillfälle
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att Iå sina jordarter säkert analyserade och
utan för stor kostnad"? Då denna fråga be-
handlades vid mötet. fann man att den kunde
ses ifrån flera sidor, hvarföre den öfuerlemna-
des till vidare utredning åt landtbruks-Akade-
mien. Sedan den enligt Akademiens beslut
blifvit öfverlemnad till mitt utlåtande, har jag
trott mig böra förutskicka föregående inled-
ning för all derigenom fäsla Akademiens upp
märksamhet på vissa delar, hvilka måhända
icke al alla eljest blifvit tagna i betraktande.
Då jag nemligen ansett den kemiska bildning-
en hos landtmannen icke vara så allmänt
spridd, att han alltid kan praktiskt tillgodo-
göra vetenskapens tillämpning, har jag trott
att frågan icke borde besvaras endast på det
sättet den bliMt framstäIld, utan att den bor-
de tagas mera allmärt samt behandlas såsom
om den lydde: .l/uru bör ordnas på det londt-
mannen skall komma i tillfdlle att på ett prah'
tiskt sätt tillgodonjuto den kemiska L)etenska-
pe ns uppdagade sann i ngar?

Ty låtom oss tänka oss, att en landtman be-
kommit en jord kemiskt undersökt samt att
denna undersölcing kostat honom en endast
ringa penningesumma. Den kemiska analysen
underråttar honom då, att vissa procent låta
sig utdragas med vatten, ätvensom att af den
i vatten olösliga delen låter vissa procent
alslamna sig. under del all andra äro mera
tunga; att i hvar och en af dessa hutvudafdel-
ningar förefinnas vissa proc. chlor, svafuelsy-
ra, fosforsyra, kiselslra, kali, natron, kalkjord,
talkjord, lerjord, jern, mangan, ammoniak och
saltpeterslra, förutom organiska ämnen, hvil-
ka sistnämnde Lr.rnna vara af en ganska mång-
faldig natur. Jag frågar nu om han oftast kan af
denna kännedom sjelf draga någon nltta, el-
ler om vi icke ured skäl kunna förmoda, att
han efter denna underrättelse dr lika klok som
förut. Detta är ej )ttradt för att på något sätt
förklena en sådan landtman, ty vi hafva oss
mer än väl bekant alla de mångfaldiga utgre-
ningar åt hvilka han är nödsakad att skänka
sin uppmärksamhet och omtanka, hvarföre
han merändels icke har tid att. sedan han ac-
ti\t inträdt uti landtmannakallet, studera sig
in uti den kemiska vetenskapens läror. Så

sedd vore nu frågan lätt besvarad med endast
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det yttrande, att det ej tl'enar till något att
häruti vidtaga någon åtgärd; men af hvad jag
förut ]ttrat, samt af det factiska förhållandet
uti andra lånder, är tydligt att ett sådant svar
icke blifuer eller kan blifva antaget.

Såväl uti Skottland som lrland hafua större
associationer bildat sig för aflönande af en
landtbrukskemist och Johnston samt Kane
äro personer, hvilka, igenom deras åtgöran-
den samt arbeten uti denna applicerade rikt-
ning, iiro så utmärkta, att hvar och en, som åt
landtbruksvetenskapens theoretiska delar
egnat någon uppmärksamhet, har sig nog-
samt bekant hvad de uträttat. Att eftertaga
detta förhållande samt att således i vårt land
söka förskaffa oss en dylik för landtbruket
och dess behof kemiskt bildad person, vore
derföre att utveckla oss på ett sätt, som redan
i andra lånder visat sina resultater. endast
med den skillnad, att då egendomsinnehafua-
ren i dessa länder, såsom varande större pos-
sessionat, sjelf kan aflöna en sådan, bör sta-
ten hos oss dertill bidraga.

Å en annan sida har man, såväl hos oss
som i andra länder, sökt att, vid hvarje bättre
organiserad landtbruksskola, hvarest fråga är
om att bibringa äfven landtbruksvetenska-
pens theoretiska delar, tillika meddela känne
dom om den kemiska vetenskapens grunder
I Frankrike har man till och med iust under de
sista tvenne åren sökt gifva detta utvecklings-
sätt en ännu större utsträckning, och en all-
varlig fråga har varit om organiserande af en
större undervisningsanstalt, hvilken endast
och allenast skulle vara riktad åt landtbruket
och dess binåringar Att tänka på något så-
dant hos oss, vore ej på sitt ställe och icke
heller är tiden dertill ännu inne;men att något
härmed sammanhängande är af nöden samt
att kafvet år tillräckligt stort för att föranleda
en undersökning om hvad som äfven ifrån
detta håll kan och bör göras, skall jag seder-
mera söka visa.

Jag har derföre tänkt mig tvenne skiljaktiga
åtgårder, hvilka voro för tillfället att vidtaga
på det att landtmannen må kunna draga en
större nl,tta af den kemiska vetenskapens
application på hans industri. Båda grunda sig
på statens mellankomst och båda äro sådana
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att jag för min del tror dern böra träda i verk-
samhet.

d ) Dcl sätt sorn lirqer Al(adentien nårmast
är sannolikt äfven clet. som till en början kun-
de hjelpa oss utur det första behofvets påkän-
ningar Akademien äger nemligen under sin
disposition och tillsyn vissa personer, trvilka
i olika. äfven rnera allmänt kända och utöfva-
de. riktningar gå landtmannen på reqvisition
tillhanda med råd och upplysningar För när-
varancle åga vi sådane uti mossodlingar, ängs-
vattningar, ostberedning etc. Den fråga synes
clå sjelfmant framstå: biiravi ej beqagna oss af
samma medel fiir att förskaffa oss en lanclt-
brukskeurist? Då likväl en person icke kan
clertill på en kortare tid uppfostras, och eme-
dan icke ens hvarje utmärkt kemist är dertill
passande. såvida han icke för en sådan befatt
ning förskaffat sig en särskildt ditåt riktad
bildning. inse vi lält. äl I en lämplig persun är
för clenna afdelning svårare att finna, än hvad
som visat siq vara händelsen fiir andra lanclt
mannabehof. Utom de grundligaste och vid
höqre undervisningsverk förvärfvade studier
uti den för honom fiirnämsta vetenskapen,
kemien, bör han nemligen hafva inhämtat sä-
ker kännedom uti fysik, botanik, fysiologi och
anatomi saml derjemte hafDa qenomgått en
fullstrinriis kuts uid något utmtirktore landbruhs-
1i?stltu1 för att derigenom förvärfva si{ känne-
dom om hvad som biir uppnrärksammas, på
det att kunskaperna må blifva fruktbärande
för landtmannen. Ägde vi nu tillgång på en
såclan person - hvilket dock beklagligtvis, en
ligt hvacl mig är bekant, icke är händelsen - så
tror jag, att han, om verksamheten blefue ac-
tiv, skulle åt staten snart nog och med hög
ränta återgä]da den ringa penningesumma,
hvilken borde erbjudas honom säson årlig
liin. Då jag föreställer mig att instructionen för
en sådan landtbrukskemist i hufu.udsak kom-
mer att innefatta, att han, i alla af vetenska-
pens närmare biträde beroende praktiska åt-
gärder, bör tillhandagå Iandtmannen med så-
väl undersökningar, som upplysningar och att
denna instruclion dcr{öre bör så uppgöras.
att den af Akademien antagna Iandtbrukske-
misten sjelf har största ekonomiska vinsten af
att vara så verksam som mölligt, tror jas äf-

ven att hans inkomster böra till en clel regle
ras på ett sådant sätt, att de något blifva bero-
encle af den verksamhet han visar. Taga vi
derjemte ibetraktande att en såclan person
icke kan nedhinna att tillhandagå al]a, äfven-
som att den, hvilken begär hans biträcle, bör
på något sätt hindras att onödigtvis eller af
blott nyfikenhet upptaga hans tid, samt der-
fiire åtminstone partielt bör ersätta de föror
sakade kostnaderna. så biira hans inkomster
äfven till en del vara beroende af dem som
anlita honom. Jae ville derföre hos Akade-
nien föreslå, att den hos Kongl. \,laj:t anhölle
, 'm erhållande af en viss årlig penningesum
ma (projectvis i333tÅ R:dr B:co), hvilken ställ-
cles till Akademiens disposition för att använ-
das såsor.n årlig lön åt en landtbrukskemist,
då lililålle yppar sig ält engagera någon per-
son, hvarorn man äqer fulla skäl förmoda, att
han såsom sådan kan uppfylla de fordringar
man på en sådan kan äga. Hans skyldighet
deremot vore: att enligt en viss bestämd tilxa
göra ett visst antal kemiskt analytiska be-
stämmelser, för hvilkas anställande han sjell
tillhandahölle de erforderliga apparaterna
och förnödenheternaj att en viss tid af året
vara disponibel till sådana resor inom landet,
under hvilka han, emot sårskildt rese- och
dagtraktaments-ersättning, tillhandaginge de
lancltmän, hvilka reqvirerat honom, med så-
rlana rad och praktiska undersökningar. som
i deras utförande vore beroende af närmare
kemiska kunskaper; att afgifva ]ttranden öf-
ver sådane ämnen, hvartill han af Al<ademien
eller publika auctoriteter blefve uppmanad;
att ärligen inkomma med en berättelse öfuer
sin verksamhet, särdeles uti sådana delar
som afsett allnännare gagn; hvartill jag slut-
eligen önskade foga det åliggandet, att redo-
göra fiir de vigtigaste uti kemisk-agronomisk
riktning, såväl inom- son utomlands gjorda
uppdagelser, hvarigenom han - såvida beråt-
telsen befordrades till trycket - ej allenast
skulle n)'ttigt inverka för kunskapers spridan-
de och sålecles en rationel utveckling af landt-
bruksskötselns bedrifvande, utar äfuen skulle
tillhållas att ej lägga dagens stora frågor å
sido och derigenom sjelf aft]'na. Att närmare
ingå uti de öfriga detaljerna af hans tillsått-
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ning, åligganden etc., anser jag ännu vara för
tidigt, så låinge jag är okunnig om Landtbruks-
Akademien gillar det af mig uppkastade Iör-
slaget, eller om Kongl. Maj:t eller Rikets Stän-
der anse inrättandet af en såclan befattning
utaf den vigt och nltta, att tillräckliga nedel
för en sådan persons aflönande anvisas. En-
dast den omständighet torde antagas såsom
hufvudvillkor, att, om äfven förslaget gillas,
någon person icke blifver såsom landtbruks-
kemist till en början antagen, derföre att en
sådan befattning blifvit inrättad, utan att man
dröjer med befattr)ingens besättande till dess
man lyckats finna en fullt duglig person. Jag
skulle hiirtill vilja lägga, att den som först der-
till utses, endast bör tillfiirordnas på ett in-
skränkt antal fu t. ex. 3 eller 5, under hvilken
tid han kan haiva tillräckligt tillfälle att visa på
hvad sätt han fullgör det honom lemnade
uppdraget, samt om han således bör fortfa-
rande dervid bibehållas eller icke.

Emellertid har jag uti det föregående en-
dast och allenast yttrat mig öfver saken, ta-
gande dervid föga eller alldeles icke i betrak-
tande huruvida en länplig person för närva-
rande finnes att tillgå eller någon utsigt före-
finnes att snarligen erhålla en sådan. Detta
måste likväl betraktas såsom en sak för sig
och jag är dessutom öfvertygad att en sådan
icke iåler särdeles länge vånta på sig. om en-
dast de i landet befintlige, yngre personer se
någon möjlighet för sig att finna deras ut-
komst, om de åt deDna utgrening afvetenska-
pen rikta sina själsförmögenheter. De mått
och steg, hvilka i sednare tider blifvit inom
vårt land vidtagna för att begagna sig af ke
miska vetenskapens application åt detta håll;
de anordningar, hvilka i denna stund äro un-
der beredning; clen allmänna tanke, som en-
hälligt deröfver uttalar sig och ifrån flerfaldi-
ga beröringspunkter gör sig gållande, utvisa
tydligen att man nu inser och erkänner denna
vetenskaps nytta och betydelse samt att,
hvad som hittills blifvit åtcjordt, för ingen del
varit, än mindre är tilhäckligt. Jag skall cler-
före nu något vidriira det andra åtgörandet.
hvilket jag äfven anser vara för närvarande
nödvändigt, på det att vi i vårt land må kunna
draga en större nytta af kemiska vetenska-
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pens framsteg samt dess ådagalagde använ-
dancle uti många riktningar.

öJ Den kemiska kunskap, hvilken i fordna
tider kunde sägas vara tillräcklig för att, så-
vidt vetenskapen förmådde, kunna tolka de
fysiolorliskl kemiska föreleelsernä, är numera
dertill alldeles för ringa. Undervisningen mås-
te derföre vara annan och mera omfattande
nu än fordom. De inrättningar, hvarest kemisk
präktisk undervisning skall meddelas, erford-
ra dessutom numera vida större, noggran-
nare samt andra apparater än hvad som i
fordna tider behöfdes. Isynnerhet är detta
händelsen, om såclane undersökningar skola
vid dessa inrättningar anställas, att de blifva
tilhäckligt upplysande och särdeles om de nå-
gon gång skola kunna utvidgas åt sådane håll,
att framåtgående forskningar dervid skola
kunna med hopp om framgång företagas.
Emedlertid qvarstå de i vårt lancl, på den all-
männare kemiska undervisningen inverkan-
de, publika anstalterna, med sina ursprungli-
ga instructioner och nära prjmitiva små an-
slag, oaktadt de visserligen redan för länge
sedan åt det allmänna mångfalldiga gånger
återbetalt hvad som på dem blifvit användt.
Den enskildte vetenskapsmannen, som mer-
endels öfverallt, men sårcleles hos oss, befin-
ner sig uti betryckta omständigheter, kan of-
tast icke anställa en mängd undersökningar,
hvilka han stundom skulle önska för att få
naturens gåtor lösta, ty kostnaderna äro der-
vid ej sällan för stora och någon annan vinst
än vetandets hvarken eftersträfvar han eller
erhåller han. Den tid är väl nu flydcl, då han
hos oss förhånas för sina bemödanden, men
ännu har det allmänna icke vetat att på ett
rätt sätt begagna sig af hans arbetskraft, ej
betänkande att hans gömda och oftast gliim-
da ord, tankeansträngningar och åtgöraDden,
dock äro de, som af hvarje eftertid blifvit be-
gagnade och använda till hela slägtets båt-
nad. Skulle vi nu egna någon uppmärksanhet
åt de skiljaktiga afdelningar, hvilka i denna
stund skola handhafuas af de kemiska profes-
sionerna vid universiteterna. så finna vi att
dessa, oaktadt de uti en forntid kunde någor-
lunda af en och sanma person omfattas, dock
numera hvar för sig så tilltagit i omfång, att

det icke ens ka.
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det icke ens kan vara en möjlighet för någon
menniska att djupare intränga uti dem alla,
och dervid ej allenast på ett activare sätt del-
taga uti deras utveckling, utan äfven på ett
Iefvande sätt bibringa deras resultater och
anda åt andra, Förutom den rent theoretiska
delen af kemiska vetenskapen, hvilken alltid
måste betraktas såsom hufvudsak, skola
nemligen dessa professioner bibringa åt ung-
domen ej allenast undervisning uti geologi-
ens, mineralogiens och bergsvetenskapens
alla utgreningar, utan åfuen, och såsom när-
mast hörande till det ämne jag här vidrört,
föredraga och praktiskt handlägga kemiens
användande åt farmaci, pathologi, therapi
och fysiolo$, under hvilken sistnämnde afdel-
ninq hela dess utgrening åt landtbruket och
dess binäringar kan sägas höra.

Så länge icke staten förskaffar sig skiljakti-
ge personer åt dessa trenne väsendtligt olika
och vigtiga utgreningar, tror jag ej att landet
kan blifva i tillfälle att få sina deraf beroende
behofver uppfyllda. I alla andra civiliserade
lånder och iifuen uti vårt brödraland har man
insett behofuet och nödvändigheten aJ att vid
universiteterna hafua trenne lärostolar för
hvad som hos oss skall handhafuas aJ en enda
person. Under tiden se vi oss nästan dageli
gen om efter personer, hvilka, vid våra dels
större, dels mindre landtbruksskolor, böra
såväl meddela undervisning uti kemiens an-

vändning åt landtmannariktning, som äfven
gifua råd åt de landtmån, hvilka äro i behof al
vetenskapens närmare handråckning. Tänker
man hiirvid tillika på det stora behof, som den
rena medecinen, nästan stundeligen i förökat
mått, \/isar sig hafua aJ kemiska vetenskapens
biträde, för att fölla organismens inre fenome
ner på spåren, och hvilket på flera utrikes or-
ter gjort sig så gällande, att egna platser för
blott den hitåt riktade specialutgreningen blil
vit inrättade, så tror jag att det ingalunda kun-
de sägas vara för tidigt om åfuen hos oss in-
rättades en prolession, hvilken finge sig ålaglt

att omfatta hela den fysiologiskt kemiska a.f-

delningen af de läroämnen, hvilka nu skola
föredragas af en enda kemie professor, och
att snarare fråga kan blifva huruvida det icke
vore mera inkomstbringande {ör staten att

förskaffa sig flera, än en. Besinna vi nu, att en
sådan stode i nårmaste samband med vår
modernäring och landtmannens kraf samt
onekeligen vore befråmjande för kunskapers
utveckling och spridande att dennes intresse,
så I ror jag all det ingalunda kunde sägas vara
utöfver dess verkningsfält om Landtbruks-
Akademien hos Regeringen framstållde en
önskan och motiverna för att en åt detta håll
riktad lärarestol inrättades vid universiteter-
na samt besattes när tillfälle funnes för han-
den att dervid fästa en fullt qvalificerad per-
son. Det vore att gå utöfver skrankorna af
hvad jag har mig förelagdt, om jag här inläte
mig uti ett vidlltigare omordande aJ en sådan
persons åligganden; men om vi tänka på att
en sådan, om har tillika erhölle ett laborata
rium under sin tillslm, kunde blifua den, som
handledde och inlörde de y,ngre påvetenska-
pens bana, iifuen i landtmannavetenskapens
kemiska utgrening, samt att i sådani fall svår-
Iigen någon brist på tjenligä läraresujetter
skulle framdeles uppstå; att mången blifvan-
de större egendomsinnehafvare derigenom
skulle få tillfälle att under studieårena tillegna
sig sådana kunskapsämnen, hvilka stå i den
intimaste beröring med hans framtida verk-
ning; att den moraliska och intelligenta ut-
vecklingen af statens mål derigenom skulle
fortskrida med en raskare fart, förädlande
inverka åt alla beröringspunkter, på ett prak-
tiskt sätt ötverallt träda i dagen och visa sina
resultater, så tror jag att dennä Akademi icke
skall ångra sig om den tager första initiativet
till en sådan åtgifurd, som man på förhand kan
förutse skall på det hälsosammaste sätt inver-
ka på hela lardets framtida utveckling.

Fysiken och mekaniken hafua lärt oss att
hushålla med den gtre kraft, som af oss an-
våndes; kemien skall nu i sin ordning lära oss
att på allt säit använda de dolda kaJter, hvilka
i materien finnas för handen, då den skall ord-
na sig till nya föreningar. Kunde iag i ringaste
mån tillämpa på mig det gamla ordspråket:
suo quisque studio delectafiis, alterum contefib
nlr, så skulle jag anhålla om den mäst stränga
tillrättavisning; men då jag, likasom vi något
hvat är genomträngd af den innerligaste öl
vertygelse om nlttan af all rnensklig forsk-
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ningsandas allmånnare utbredande samt
dess framträdande på ett åskådligt sätt, tror
jag tillika att få vetenskaper kunna uti denna
sednare riktning jemföra sig med den kemis-
ka, hvilken äfven, allteftersom den blifvit un-
der de sednare decennierna mera ökad. desto
tydligare ådagalagdt sitt inflytande uti en
ofantelig mängd af statens utgreningar samt
uti dem ingjutit ett sannt lif och, man skulle
nästan kunna säga, en gudomlig anda. All na-
turvetenskap har en sådan lifgifvande kraft
och af all sådan har landtmannen det största
behof. Förmågan att reflectera ölver naturens
förhandlingar; nlttan af en sådan tilldanelse,
att man ej låter fenomenerna ouppmärksam-
made passera förbi sig; vinsten af att kunna
begagnade ymniga tillgångar, hvilka den sto-
re Guden så rikeligen öfuerallt strött omkring
sig, äro väl omständigheter, hvilka lända hvar
och en ti]] nltta, dock lärer knappt någon kun-
na till den grad deraf skörda frukterna, som
landtmannen. Kan derföre någon förhandling
sägas stå i samband med och sjelf utgöra en
naturforskning, så är det visserligen den, som
landtmannen dagligen utöfuar. Naturens ope-
rationer äro de som ständigt af honom upp-
märksammas. och naturens krafter äro de
som han alltid har till begagnande. En mängd
olika vetenskapsmän hafva företagit sig vissa
afdelningar till närmare fullföljande; men

landtmannen bör i sig införlifua resultaterna
af dem alla. Han är i behof af dem alla och kan
med skäl sägas vära den, som biir omfatta alla
naturvetenskapens delar. SannsLyldig och
competent domare i staten öfver deras relati
va värden må man med skäl Iåna sitt iira till
åhörande af det utslag han fäller. Lyder utsla-
get för tiUfället "kemi", så är det äfven af dess
biträde han i nårvarande stund känner sig
vara mest i behof: och när en annan veten-
skaps biträde är den som är af nöden för ho-
nom, skall han visserligen icke uraktlåta att
uppmana denna till activare verksamhet. Ke-
miska vetenskapen, hvars problem det dock
år att inblicka uti materiens inre clelar och
utrecla de orsaker, hvilka föranlecla dess om-
bildning uti andra fiireningsförhållanden,
skall väl dock ännu hafua att arbeta uti sekler.
innan den upphört att visa de rika skördar,
hvilka igenom dess biträde kunna erhållas.
Må sedan kommande tider anmäla deras kraf.
Oss tillhör det att inse närvarande tids ford-
ringar och att begagna oss af de meclel, som
finnas för handen. Lägga vi grunden säker
ifrån första början, så skola efterkommande
slägten icke behöfva frukta att clerpå bygga.
Säkerligen skola vi dessutom sjelfve snart
erfara. huruledes "stundonde. shördar blifua
rniidornas lön".
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Noter: APPENDIX 2
I Utlåtandct :ir infördt i cietta
nästfUljancle ärtikel.
' Genom nädig skriivelse till Kongl. Landtbruks-Äka-
demien al d. B Juni detta år (1850), har Konql. N'1aj:t

gillat Akademiens ofvan nleddelade underd. henlstäl
lan, om nyttan och behofvet af en Agrikultur kemists
antagande, och clerjemte ansett, att icke något vore
alt erinra emoi hvad ialseende på hans verksamhet
och allöningssätt föreslagitsi och har Kongl. Majl i

nåder fiirklarat Sig vilja taga frågan om meclel för det
erforderliga lijneanslaget i ijfvervägande, när Akade
nlien frandeles anmäler lilllälle vara lör handen att
erhålla en Iör befattningeD lämplig person. hvarvicl
Akademien bör i Lrnderd. inkonlma med ],ttrande och
förslag i afsecndc på de särskiklä faireskrifter, son iilr
änclamålet kunna Iinnas vara af Döclen. Hvad åter be
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träffar Akademiens underd. hemställan om inrättan
det af en n]' Ljniversitets-profession filr de delar aJ

Kenli och Fysiologi. som slå i sammanhanlj me.l
ldndtbruket och dess biDäringar. har KoDgl. N'1aj:t för
klårat Sig vilj;r framcleles häröfver meddela nådigt be
slut.
i Denna uppsatts utgjor.le det yttrande. hvilket 1ör-
iattaren, i egenskap af Iöredragande Iör vctcnskäpsal
delniDgen inom Kongl. Lancltbruks Akaclemien. algaf i
anleclning af en till Akadenien öiverlennad fråga,
som blifvit väckt och discuterad vid Landtbruksmö-
tet i N'lalmö 1E49. Akademien som gillacle cle asigter.
hvilka i detta yttrande äro framlagde. beslöt atl anta-
ga det såsorn sitt cqct, sa rt äit skrifvelsc i enlighct
med dess innehåll skLrlle aigå till Kongl. NIaj:t.
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