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Appendix 3

Agrarkemien introduceras för en bredare allmänhet

- Carl Erik Bergstrand, forskare och folkbildare i lantbrukets tjänst

I samband med att de första regionala kemiska stationerna anlades 1877 skrev carl Erik Berg-

strand två uppsatser, "Landtbrukskemien såsom jordbrukarens trogna bundsförvandt" och
"On de kemiska stationerna för jordbrukets och näringarnas behof", i tidskriften Za.snlng ör
folket I uppsatserna försökte Bergstrand dels propagera för agrikulturkemi och etablerandet

av cle regionala stationerna, dels försökte han på ett populärt vis framföra nlttan och nödvän-

digheten av agrikulturkemi i det moderna lantbruket
I nedanståencle uppsats beskriver Bergstrand, på ett mycket tytlligt och retoriskt vis, hur

naturlaqarna, kemin och lantbruket hänger ihop och hur iordbrukaren är beroende av agrikul-

turkemistens hjä1p för att kunna bedriva ett framgångsrikt iordbruk. I uppsatsen framkommer

clet ett nästan 'missionerande" clrag och ett patos för lantbruket som var mycket vanligt inom

agrikulturkemin. I tidskriften zrisnrng för tötket l)öriade ges ut 1834) var det också passande

mecl ett sådant tonläge. Ticlskriften som utgavs av Sällskapet för nlttiga kunskapers spridan-

de, hade ett starkt upplysnings- och folkbildningsideal Och uppsatser om lantbruksvetenskap

och hushållningsrön var vanliga.
Texten är håmtad ur Ltisning för folkef, årg 42(1876), s. 4&64.

Erlarul Mårald

IANDTBRUKSKEMIEN SÅSOM JORDBRUKARENS
TROGNA BUNDSFORWANDT.

Af C. E. Bergstrand.

Ehuru man i wåra dagar så mycket och ofta
hör talas om landtbrukskemien och dess be
tydelse för lanclthushållningen, så torde än-

dock många jordbrukare finnas, hwilka ännu
ej kommit till full öfwertygelse eller kånne-
dom om detta nära sambancl mellan landt-
brukskelnisternas werksamhet och de mång-

faldiqa arbeten, sOm inom lancltmannayrket
förekomma. Orsaken härtill är den, att man ej

gjort sig reda för. hwaruti landtbrukskemien
egentligen bestär För att åter få ett begrepp
hårom, måste man naturligtwis närmare söka

angifwa, hwad kemi är och huruledes denna
wetenskap kan ega tillämpning på lancltbru-
ket.

Kemien sysselsätter sig i allmänhet med ut-
rönandet af naturkropparnas inre egenskaper

samt huruledes sammansatta kroppar kunna
sönderdelas i enklare beståndsdelar samt
dessa delar åter sammansåttas och bilcla för-
eningar af olika art och beskaffenhet. Genom

att framställa ett och annat enstaka exempel
skola wi tydligare åskådliggöra saken. En

hwar känner t. ex. det i naturen så ]tterst all-
mänt förekommande wattnet, hwilket på jor-

den bildar haf, sjöar, fbder, källor och brun-
nat samt nedkommer från luften såsom regn,

eller i fruset och fast tillstånd såsom hagel
och srö o. s. w. Det tillhör nu kemien att när-
mare utforska wattnets egenskaper i och för
sig, som ock att lära känna dess förhållande
till andra naturkroppar. Såluncla upplyser
t. ex. den kemiska wetenskapen, att wattnet
förflyktigas eller öfwergår i gasform, då det-
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samma uppwärmes till en wiss grad, samt
twertom förwandlas wid äfkylning till en hard
och fast kropp, som kallas is eller snö. Wida-
re får man af kemien upplysning om, att wis-
sa kroppar, såsom koksalt, socker, salpeter
och dylika åmnen, med låtthet lösa sig och
fördelas öfwerallt i wätskan, då de samman-
bringas med watten; hwaremot andra krop-
par, såsom olja, fett och qwicksilfwer m. fl.,
icke på samma sått lösas eller fördelas i watt-
net, utan antingen fllta upp och bilda ett af-
skiljdt lager otwan på wattnet, eller ock sam-
la sig på bottnen af kärlet, eller hålla sig i
wätskan endast uppslammade utan att lösas.
Om den hårdt torkade och ljusgrå leran öt
wergjutes med watten, så uppsuges detta och
qwarhålles fullständigt, utan att afrinna, un-
der det leran så småningom antager en mör-
kare färg och blifwer mjuk, så att den kan for-
mas och bildas huru som helsl. Lägger man
blankt l'ern i watten någon tid, så förswinner
glansen och jernet rostar eller förwandlas så
småringom till ett gulbrunt pulwer, som utgör
en förening af jern med watten jemte en gas-
formig kropp kallad syre, som blifwit uppta-
gen utur luften. Medelst kemiens tillhjelp är
man derjemte i stånd att wisa, det wattnet
ingalunda är en enkel kropp, utan låter sön-
derdela sig i twenne sårskilda beståndsdelar,
syre och wäte, hwilka båda i sitt frigjorda till-
stånd äro gaser och besitta alldeles olika
egenskaper mot dem, som framträda då de
nämnda gaserna äro förenade och bilda wat-
ten. De kroppat som e]' widare låta sönderde
la sig i några nya beståndsdelar med särskil-
da egenskaper, kallas enkla kroppar, grund-
ämnen eller elementer. Sådana äro t. ex. s),.re,
wäte, kol, swafwel, koppar, jern, guld, silfiver
och qwicksilf\a/er m. fl. De enkla kropparnes
antal uppgår för närwarande till 63, men san-
noliLt är, att i en lrämtid flera komma att upl}
täckas. Emellertid äro alla de olikartade före-
måI, som på wår jord förekomma, bildade af
dessa till antalet så få grundämnen. - Det
egendomliga wid kroppars kemiska förening-
ar består bland annat deri, att de sårskilda
beståndsdelarna förena sig med hwarandra i
bestämda wigtsförhållanden samt att de nya
föreningar, som derwicl uppstå, alltid framtrå-
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da med egenskaper, som äro fullkomligt skil-
da från dem, som kropparne hade före deras
förening. Härigenom skilja sig de kemiska för-
eningarne från s. k. mekaniska blandningar,
hos hwilka de olika delarne Lunna förekomma
blandade i hwilka godtyckliga wigtsförhållan-
den som helst och med bibehållande af deras
ursprungliga egenskaper En sådan mekanisk
blandning uppstår om t. ex. socker, sand och
kol pulweriseras och sammanrifwas med
hwarandra. De kemiska löreningarna der-
emot ega rum på grund af wissa naturkrafter,
som alltid werka enligt bestämda och orubb.
liga naturlagat hwilka ingalunda genom men-
niskans åtgärder kunna upphäfwas eller för-
ändras. Det är följaktligen kemiens uppgift att
utforska och lära känna dessa i naturtingen
inneboende krafter och lagarna för deras
werkningssätt. Genom att angifwa, hwaruti
den kemiska wetenskapen består, är sålunda
lätt att inse, huruledes denna qren aJ naturwe-
tenskaperna nödwändigt måste ingripa i alla
sådana näringar och yrken, der man har att
sysselsätta sig med naturföremålens för-
wandlingar eller omsättning och förädling
till en mängd olika produkter.

De delar af kemien, som sålunda afse att i
särskilda fall tjena till upplysning angående
egenskaperna och sammansättninqen hos
de kroppar eller naturföremåI, hwilka på ett
eller annat sätt komma under behandling
inom industrien eller näringarna, sägas der-
före tillhöra den tilltimpäde kemien och er-
häla olika benämningar, allt efter de särskilda
y'kenas beskaffenhet. En sådan del af den till-
lämpade kemien är landtbrukskemien eller
agrikultukemien, såsom den ock plägar kal-
las.

Om wi nu närmare wilja se till, huruledes
kemiska föreningar och sönderdelningar kun-
na förekomma hos de föremä, som landtman-
nen har att behandla, så skall man snart nog
komma till insigt derom, att landtbruket
egentligen ingenting annat är, än wissa natur-
kroppars omsättning och förwandling på
grund af kemiska kralter och enligt wissa be-
stämda naturlagar Landtmannen har först
och fr:imst att bruka och tillreda sin jord, så
att w:ixterna derå kunna trifwas och utweck-
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Ias till fullständig mognad. Detta tillgår sålun-
da, att jorden uppbr).tes, luckras, omblandas
och genom dikning torrlägges, så att luften far
tillfålle att nedtränga öfwerallt i de öfre lagren.
Genom inwerkan af flera ämnen, som före-
komma i luften, såsom syrgas, kolsyra och
watten m. m., sönderwittrar och förändras
den råa eller nyss upptagna och för luften
blottade jorden, så att den förwandlas till en
tienlig jordmån för de odlade w?i-Xtema. Dessa
förändringar hos jorden åstadkommas alltså
hufwudsakligen f örmedelst kemiska krafter
eller derigenom, att olikartade kroppar lem-
nas i tillfälle att inwerka på hwarandra, så att
nya föreningar uppstå och framträda med
andra egenskaper, än som förut funnos hos
de sdrskilda delarna före deras förening. Sam-
tidigt härmed sönderdelas andra mera sam-
mansalla kroppar lill enklare föreningar. som
till beskaffenheten äro olika med de förutwar-
ande. Sålunda förwittra och söderdelas de
fasta bergarterna och mineralierna, såsom
gneiss, granit, glimmerskiffer, hornblende-
sten, fältspat och glimmer m. m., så att jord-
artade och lösa lager bildas, hwilka sederme-
ra blifwa tjenliga för odling af sädesarter och
foderwäxter.

Wid alla dessa mångfaldiga kemiska fören-
ingar och sönderdelningar, som försiggå i

åkerjorden, har landtmannen alltså att tillse,
det han genom brukningen eller bearbetning-
en af jorden på lämpligaste sätt underlättar
naturen i dess werkningar. Emellertid måste
det härwid för landtmannen wara af )ttersta
wigt att känna något om egenskaperna hos
jordens olika beståndsdelar, för att kunna
handla i öfwerensstämmelse med naturens
fordringar.

Af erfarenheten weta wi alla, att jorden be
hötwer gödslas för att bördigheten skall kun-
na bibehållas. Men de tillförda gödningsäm-
nena åro ingenting annat ån w:irtföda, hwaraf
ett särskildt tillskott erfordras, så snart jor-
den i och för sig ej förut innehåller ett tillräck-
ligt förråd deraf, eller då jorden ej får hwila
eller ligga i träde under så lång tid, att genom
förwittringen och luftens inwerkan sådana ke-
miska föreningar hinna bildas, som äro tjenli-
ga till wäxtnäringsämnen,

Plantan fortw?ixer och utwecklas, derige-
nom att wissa mera enkla föreningar uppta-
gas dels utur jorden förmedelst rötterna, och
dels utur luften förmedelst bladen. Dessa
upptagna ämnen omsättas eller förenas till
mera sammansatta kroppar, hwilka seder-
mera införlifwas med wärten och bilda dess
fasta massa. Naturligtwis äro äfwen härwid
kemiska krafter werksamma i förening med
wäxtens egen s. k. livskralt. Om man likwäl på
kemisk wäg är i stånd att närmare utröna och
bestämma, i hwilka föreningar wilxtfödan
lämpligast bör förefinnas i jorden, för att lät-
tast kunna upptagas af wäxterna, så bör en
sådan kunskap blitwa af högt wärde för land-
mannen wid behandlingen af de olika gödsel-
arterna. I detta afseende kunna wi till och
med säga, att alla de åtgärder, som widtagas
wid gödselämnenas behandling i gödselsta-
den, deras kompostering tillsammans med
hwarjehanda andra förruttnande ämnen, de
ras utbredning och sammanblandning med
matjorden ute på åkerfälten, endast och alle
nast afse att framkalla kemiska föråndringar
och omsättningar hos gödselbeståndsdelar-
na. Det torde derjemte wara ötwerflödigt erin-
ra derom, att de fabriker, hwilka sysselsätta
sig med framställningen af s. k. konstgjorda
gödningsämnen, såsom superfosfatet ammG
niaksalter, kalksalter o. s. w., likaledes begag-
na sig af den s. k. kemiska fråndskapskaften
för omwandlingen af en mängd råämnen till
en för wZixterna lätt tillgänglig och tjenlig
föda. Hwad som eljest försiggår mera lång-
samt i jorden under w?ixtnåringsämnenas bil-
dande och tillredning, eger alltså rum mera
hastigt i de omnämnda fabrikerna, i det man
med konst eller genom särskilda åtgärder
kommer naturen till hjelp. Man kallar derföre
ock med rätta de erhållna fabrikaterna för
konstgiorda gödningsåimnen, likwä icke i den
mening, som skulle dessa åmnen hafwa erhål-
lits på något annat sätt än i öfwerensståmmel-
se med naturens krafter och lagar, utan med
detta uttryck betecknas blott, att man med
konst understödjer och påskyndar den ke-
miska kraften i dess werkningar.

Hwad man följaktligen winner genom
dessa fabriker och genom anwändningen af
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konstgjorda eller s. k. artificiella gödningsme-
del inom landtbruket, är således egentligen
tid, men "tid är penningar", enligt ett gammalt
allmänt kändt och af erfarenheten besannadt
ordspråk.

Wi se emellertid, att kemisk kunskap är af
nöden för att inom landtmannayrket åstad-
komma en fördel eller winst af den beskaffen-
het, som h:ir ofwar blifwit antydt, och derföre
kunde ej heller fabriker [ör gödningsämnens
tillwerkning eller dylika fabrikalers anwän-
dande inom landtbruket egentligen ifråga-
komma, innan landtbrukskemien ernått den
utweckling och allmänna spridning, att man
kunde klart inse och bedömma, på hwad sätt
eller genom hwilka åtgärder och medel man
kunde underlätta eller påskynda naturens
arbete för anskaffande och beredande af
lämpliga wiixtnäringsämnen.

Följa wi landtmannagöromålens art och
beskaJfenhet widare, skolawi snart finna, hu-
ruledes öfwerallt de kemiska krafterna göra
sig giillande, hwilket nogsamt förnimmes der-
af, att alltid nya förändringar och omgestalt-
ningar ske hos de naturalster, hwilka landt-
mannen behandlar. Sedan wårbruket och
wårsådden äro afslutade och sedan trädan
under försommaren erhållit sin tillbörliga
skötsel och ladugårdsgödseln blifwit utförd
och nedplöjd, hwilka samtliga arbeten, såsom
ofwan blifwit wisadt, afse att framkalla kemis-
ka föråndringar hos åkerjorden eller bidraga
att öka förrådet af wäxtlöda uti densamma, så
börja war igen arbetena med lingamas afberg-
ning och loderarternas behandling. Man har
till ändamål att härwid bereda foderämnen,
som kunna förwaras en längre tid utan att
taga skada eller blifwa odugliga till föda för
kreaturen. Af kemien känner man att watten
måste finnas nfuwarande wid de flesta kemis-
ka sönderdelningar eller omgestaltningar,
som wid wanlig temperatur försiggå i luften.
Wi weta ock af erfarenheten, att det på ångar-
ne wii"rande gräset i sitt friska och grönskar-
de tillstånd bildar ett Iör kreaturen helsosamt
och begärligt fodermedel, hwadan frågan blir
den, huruledes man skall under förwaringen
förekomma förändringar hos det afmejade
gräset. Genom gräsets torkning eller beredan-

de till hö försåtter man fodermassan i det till-
stånd, att den kemiska werksamheten under
höets förwaring förblir i det ndrmaste i hwila,
hwarigenom det gröna höet fortfarande bibe-
håller det skördade gräsets n:iIande och goda
egenskaper som kreatursfoder. Under og1'nn-

sammawäderleksförhållanden äfwensom då
ardra särskilda omständigheter dertill föran-
leda, föredrager man att af åtskilliga wäxtart-
er eller wissa delar af w:ixterna bereda anting-
en surhö eller brunhö, äfvensom att i foder-
massan inströ koksalt eller andra dylika äm-
nen, för att derigenom gifwa den i fodret för-
siggående jäsningen en sådan riktning eller
karakter, att de närande egenskaperna bibe-
hållas. Det är uppenbart, att landtmannen
under allt detta ingenting annat gör och låter,
än det som på ett eller annat sätt står i det
närmaste samband nted den kemiska werk-
samheten hos foderåmnenas beståndsdelar.
Följaktligen är det ock den kemiska fränd-
skapskraftens natur under de olika,ttre om-
ständigheterna, som bestämmer landtman-
nens åtgärder i förewarande afseende.

Samma förhållande eger ock rum wid sä-
desskörden och dess inbergning. AJwen här
måste man noga aktgifwa på den kemiska
kraften och efter wissa bestämda ändamål
leda dess werksamhet. Sädens mältning och
Iörskämning. halmens lörruttnelse o. s. w äro
förZindringar, som framkallas deral, att den ke
miska kraften får tillfälle att werka i en rikt-
ning, som ej befrämjar det måI, hwartill lardt-
mannen i allmänhet sträfwar De följande åt-
gärderna, som bestå i sädens uttröskning,
rengörning och sädeskornens förmalning till
mjöl äro wisserligen ej åtföljda af några mera
framstående eller märkbara kemiska föränd-
ringar hos sädesarternas beståndsdelar, eme-
dan dessa arbeten afse endast att mekaniskt
skilja de olika w:Lrtdelarna samt gifwa dem en
finare fördelning. Den widare behandlingen aI
säden, ware sig den skall anwändas {ör bered-
ning af bröd och andra födoåmnen för men-
niskan, eller ock dessförinnan är ämnad att
undergå andra inom landthushållningen och
industrien förekommande behandlingssått,
såsom till beredning af öl och spritdrycker
eller till framstälning aJ stiirkelse och dextrin-
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gummi m. m., afser deremot uteslutande att
uppkalla den kemiska werksamheten till lif ,

och för att med framgång förråtta hithörande
olika göromåI, måste det wara af synnerlig
wigt att kunna göra sig förtrogen med det ke-
miska förloppet hos wäxtdelarna under desa
olika behandlingssätt.

Wid odlingen af handelswä\ter, såsom tG
bak, lin. hampa, oljewilxter o. s. w., förekom-
ma likaledes arbeten, som äro af mer eller
mindre kemisk natur, såsom t. ex. tobakens
jåisning och sjelfupphettning, spånadswå\ter-
nas rötning, oljornas utpressning och rening
m.m.

Öfwergår man derefter till landtmannens
sysselsättningar inom ladugården och wid
mejerihandteringen eller mjölkhushåLllningen,
så finner man dem hufwudsakligen bestå i
åstadkommande af kemiska omsättningar el-
ler förändringar hos de naturalster, som före-
komma till behandlng. Landtmannen {örsöker
t. ex. sålunda efter kemiska grunder åstad-
komma de mest ändamålsenliga foderbland-
ningar; wid afwelsdjurs och gödkreaturs upp-
födande är han alltid uppmärksam derpå, att
passande fodermedel anwändas enligt den af
wetenskapen lemnade anwisningen, allt un-
der den beräkning, att ämnesomsättningen
hos kreaturen inledes i den riktning, som bäst
belrämjar det afsedda ändamålel.

Mjölkens behandling, gräddens afsättning,
mjölkens surning och ystning, ostens olika
behandling, smörets afskiljande, dess salt-
ning och förwaring, wasslens inkokning till
mesost jemte otaliga andra olika förrättning-
ar inom mejerihandteringen, äro alla af den
beskaffenhel. all de inwerka på mejeripro-
dukternas smak. hållbarhet och sammansätt-
ning. Det är alltså tydligt, att alla dessa föränd-
ringar äro till sin art kemiska eller grunda sig
på inre förwandlingar, som af den kerniska
kra{ten och enligt bestämda naturlagar fram-
kallas, hwadan det ock derföre tillhör land-
brukskemien att närmare utreda och förklara
hithörande f öreteelser. Att landtbruksproduk-
ternas tillagning eller beredning till menniskG
föda helt och hållet grundar sig på kemiska
förwardlingar, torde knappt behöfwa erinras.

- Af det redan anförda inses emellertid. att

Iandtmannens wigtigaste och flesta arbeten i
och för frambringandet af jordbrukets pro-
dukter samt för desammas förädling på ett
eller annat sätt grunda sig på lagarna för den
kemiska frändskapskraftens werksamhet.
Landtmannayrket består alltså egentligen uti
tillämpningen af de grundsatser, som den ke-

miska wetenskapen uppdagar och fastställer.
Det år följaktligen klart, att man endast genom
kännedomen om de resultater och grund-
sanningar, hwartill man genom den kemiska
naturforskningen kommit, är i stånd att inse
och bedömma wärdet eller betydelsen af de
många olikartade åtgärder, som landtmannen
widtager under utöfwandet af sitt J..rke. Utan
en sådan kännedom handlar man blott af
gammal wana, men swårligen skall man då
L:unna åstadkomma några förbättringar eller
i något hänseende göra några framsteg inom
wårt lands wigtigaste näringsgren. Man för-
blir twertom stående på samma punkt som
wåra förfäder, så wida man ej tilläfwentyrs i
stället går tillbaka, ty ett stillastående inom
ett sådant 1.1'ke som landtbruket, är i de fles-
ta fall lika med ett tillbakagående, i s]'nnerhet
om man betraktar saken i jemförelse med den
snabba utweckling, som öfriga industrigrenar
inom samhället wunnit på senare tider.

Naturligtwis har ej landtbrukskemien kun-
nat framträda såsom någon sjelfständig och
på jordbruksndringen f ördelaktigt inwerkan-
de kunskapsgren, förr än den kemiskaweten-
skapen i allmänhet uppnått en wiss grad af ut-
weckling eller åtminstone antagit en mera
bestämd karakter och wunnit en strängt we-
tenskaplig form. Men som detta först mot slu-
tet af förra århundradet inträffade och sedan
oafbrutet har fortgått med raska steg ända till
närwarande tid, så får man ej begära, att den
delen af den tillämpade kemien, som bilr nam-
net landtbrukskemi eller agrikulturkemi, skall
kunna framlägga några resultater eller åstad-
komma några wåsendtliga förändringar inom
landlmanna)rket förr än långt fram i nuwa-
rande århundrade, och ännu torde åtskilliga
tiotal af år förgå, innan de mindre jordbrukar-
ne allmänt hinna tillegna sig landtbrukske-
miens upptäckter och blifwa i tillfiille att göra
sis dem fullständigt tillgodo. Många gamla
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fördomar måste först bekämpas och utrotas,

hwarjemte den fasta öfwertygelsen hos den

stora allmänheten måste göra sig gällande, att
det aldra närmaste samband werkligen eger

rum mellan den naturwetenskapliga forskling-
en och det praktiska jordbrukets olika förrätt-
ningar, att wetenskapsmannen och jordbruka-

ren i sjelfwa werket sysselsätta sig med sam-

ma sak och således böra ställa sig i samwer-

kan med hwarandra till Ömsesidigt gagn

Men för att ådagalägga, det naturwetenska-
perna och deribland särskildt landtbrukske'
mien är en trogen bundsförwandt till jordbru-

ket, bör man se till, huruwida detta yrke i nå-

gon mån werkligen befrämjats eller haft nå-

gon nltta af landtbrukskemien, sedan denna

wetenskap nått en sjelfståndigare utweckling
åfwen inom wårt land. För detta åndamål må

man i korthet angifwa det swenska jordbru-
kets karakter och allmänna beskaffenhet för
30 ä 40 år sedan samt tillse, i hwad hänseen-

de förhållandena nu för tiden äro olika mot
förr. Widare må man söka ådagalägga, huruwi-

da landtbrukskemien kan sägas hafwa någon

del i åstadkommande a{ dessa förändringar
I äldre tider tillbaka war man i afseende å

f oderwiif odlingen hufwudsakligen inskränkt

till de naturliga ängarna; på den öppna åker-
jorden odlades uteslutande sädesarter, pota-

tis och rofwor jemte några få andra rotfrukter;
jorden låg wanligen lika ofta i träda' som den-

samma bar säd, tywexelbruk och koppelbruk
woro nästan okända förfaringssätt wid jor-

dens skötsel. I fråga om gödningen af de odla-

de fälten war man uteslutande inskränkt till
ladugårdsspillningen; landtbruksredskaperna
woro föga ändamålsenliga och plogen war
ännu ej allmänt i bruk, hwarjemte jorden be-

arbetades wanligen )'tterst grundt och ofull-
ständigt. Täckdikningen war likaledes okänd

och den öppna avdikningen utfördes ej med

den omsorg och beräkning, attjorden tillräck-
ligt befriades från skadligt inwerkande wat-
ten. Ladugårclsskötseln betraktades a{ landt-
mannen snarare som en olycka eller ett nöd-

wäncligt ondt, och man beräknade aldrig att
af ladugården kunna erhålla någon behåll-
ning; man ansåg sig nödsakad att hålla krea-

tur och iclka ladugårdsskötsel endast för göd-
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selns skull. Likasom man ej förstod att på

lämpligt sätt gödsla sädesfålten eller egde

kännedom om sammansättningen af den

föda, som erfordrades för wällernas utweck-

ling, så swåfwade man ock i okunnighet rö-
rande kreaturens ändamålsenliga utfodring.
Kreaturen swältföddes eller närdes af dåligt
starrhö jemte halm, hwaremot säd, oljekakor

och andra kraftfodermedel aldrig eller endast

undantagswis begagnades, emedan man ej

kände sättet att af flera olika foderämnen bil-

da lämpliga blandningar. Slutligen hade man

den tiden en högst ofullst?irdig kännedom om

anwändningen af wissa jordf örbättringsmed-
el, såsom mergel, kalk, torf och dyiord m. m.

Följden af allt detta war emellertid, att å en

egendorn för några tiotal af år tillbaka knappt
skördades hälften eller en tredjedel så myck-

et säd eller föddes hälften så mycket kreatur
som nu för tiden sker, sedan man gjort sig de

senare årens wetenskapliga upptäckter till
godo. Förr i tiden ansåg man jordbruket kun-

na bedrifwas af hwem som helst utan någon

insigt eller nårmare kännedom om de natur-
kafter och naturlagar, enligt hwilka de många

olikartade företeelserna wid wäxtodllingen
och kreatursskötseln ega rum. Landtmanna-
yrket hade ej dä ännu tillwunnit sig den akt-

ning eller det anseende, hwartill detsamma är

berättigadt. Man trodde detta yrke wara det

lättaste af alla. så att man derföre ofta nog

kunde få höra den åsigten uttalas, att så snart
en ung man befanns föga lämplig för några

andral'rken eller sysselsättningar, såbetrak-
tades han i alla fall såsom duglig till landtbru-
kare och egnade sig derföre åt denna närings-
gren, ofta utan kunskaper, fallenhet och håg

för de arbeten, som med jordbruket äro fören-

ade. Man insåg ej, att landtbruket är till sin
natur så mångsidigt och omfattande' att der

ofta mera än inom andra y'rken äro af nöden

mångårig erfarenhet, widsträckta kunskaper

och klok beräkning, för att med framgåLr]g kun-

na sköta den odlade jorden och ändamåls-

enligt anwända de alster, som å ängar och fält

skördas eller inom ladugården och mjölkhus-

hållningen på mångfaldigt sätt frambringas.

Om man jemför dessa nu i korthet antydda
förhållanden med dem, som nu förefinnas
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inom landtbruket, så framstår klart, hwilken
olika ka rak er iant ltmannalrkel för när\^ aran-
de antagit emot förr, och hwilken olikhet nu-
mera förefinnes i de åsigter och betraktelse-
sått, som i wåra dagar hafwa gjort sig gällan-
de.

För att sprida kunskap och upplysning i så-
dana ämnen, som beröra landtbruket. hafwa
Akademier samt högre och Iägre landtbruks,
läroanstalter blifwit inrättade. Hushållnings-
sällskaper äro stiftade inom rikets alla län;
möten och utstållningar al landtbruksalster
m. m. ega rum årligen inom landets olika de-
lar; aerikulturkemiska laboratorier och för-
söksänstalter grundläggas och en ej så ringa
landtbruksliteratur, bestående i tidskrif ter,
möteshandlingar, hushållningssållskapsberät-
telser, naturwetenskapliga uppsatser, landt-
bruksläroböcker m. m., har på senare tiden
utwecklat sis. Akerjorden bearbetas och skö-
tes numera fullståndigare och båttre; ända-
målsenligare redskaper och maskiner begag-
nas wid de flesla lörrållningar. som inom
landthushållningen förekomma; jorden afdi-
kas och torrlägges mera omsorgsfullt, foder-
odlingen har blifwit införd i sammanhang
med wexelbruket; arealen af den årliga trädan
har kunnat inskränkas; gödningsämnen af oli-
ka slag anskaffas och beredas, så att göds-
lingen af sädesfält och gräswallar sker oftare
och fullständigare; man förstår bättre att till-
warataga och inom landtbruket begagna affall
från fabriker och andra inrättningar, likasom
ock jordförbättringarmedelst anwändningen
aI mergel, dyjord, kalk, lera, sand och minera-
lier af flerahanda slag mera allmänt åwäga-
bringas. Hwad ladugårdsskötseln och mejeri-
handteringen beträffas, så går man numera
tillväga på ett annat sätt mot förr, i det man
utfodrar kreaturen bättre och bildar foder-
blandningar af ändamålsenligare beskaffen-
het genom att anwända ej allenast halm och
hö, utan ock tillsatser af sädesgröpe, oljeka-
kor och rotfrukter m. m. Mjölkhushållningen
bedrifwes på ett bättre sätt, så att ladugården
kan lemna smör, ost och andra produkter till
afsalu, eller till och med för export till främ^
mande länder Gödkreatur uppfödas och för-
säljas eller exporteras till andra länder o. s. w.

Jemför man afkastningens belopp och jor-
dens taxeringswärde nu mot förr, så kan man
ej undgå att finna, det högst wäsendtliga för-
ändringar i allmiinhet skett, åtminstone öf\ /er
allt, der man följt med sin tid och gjort en klok
anwändning eller tillämpning af de råd och
upplysningar eller andra hjelpmedel, som
landtbrukswetenskapen anwisar. Landtman-
nala'ket har derjemte tillwunnit sig en behörig
uppmärksamhet och anseende, så att landets
insigtsfullaste och mest framstående män
anse det för en glädje och heder att kunna
esna sina krafter åt landtbruket, hwilket man
numera med rätta kallar landets modernä-
ring, emedan framgången och utwecklingen
af alla andra yrken likasom ock landets eko-
nomiska wälstånd i allmänhet bero af den
högre eller lägre ståndpunkt, hwarpå wårt
lands jordbruk befinner sig.

Det kan emellertid ej wara en blott tiluällig-
het, att efter flera seklers stillestånd jordbru-
kets hastiga framåtgående på de senare åren,
inträflar samtidigt med naturwetenskapernas
och särskildt den tillämpade kemiens fram-
trädande som sjelfständiga kunskapsgrenar.
Otwifwelaktigt hafwa de wetenskapliga forsk-
ningarna och den praktiska werksamheten
inom landthushållningen utöfwat ett ömse-
sidigt inflltande på hwarandra, samt haft till
följd, att man så wäl i ena som andra rikning-
en kunnat åstadkomma sådana högst bety-
dande framsteg,

I betralitande af de betydliga uppoffringar,
som staten årligen gör för landtbrukets och
naturwetenskapernas befrämjande, i det att
af riksdagen för ifrågawarande ändamål be-
wiljas stora anslag, får man någon gång höra
uttalas en wiss tweksamhet beträffande nl,t-
tan af dessa anslag. Man frågar efter det resul-
tat, som kan winnas och man wäntar, att det-
ta resultat ögonskenligen skall framträda näs-
tan omedelbart efter statsanslagets bewiljan-
de. Man kan wisserligen erkänna jordbrukets
framsteg, men man har ofta swårt att inse, i
hwad samband detta förhållande står till sta-
tens åtgärder och de naturwetenskapliga lä-
roanstalternas upprättande. Man drages lik-
wäl al strömmen framåt och man finner slut-
ligen, att man sjelfsom landtbrukare handlar
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på annorlunda sätt nu än för 20 å 30 år sedan,
men man tycker, att detta gått af sig sjelft, ja
nästan omedwetet, utan att wetenskapen der-
med har haft något att beställa. Så är dock
icke förhållandet; en hwar, som troget arbetar
i naturwetenskapens tjenst, bidrager i mer
eller nindre grad äfwen till åstadkommande
af det allmänna praltiska resultatet, som efter
några års förlopp framträder så wäl inom
jordbruket som inom öfriga grenar af landets
induslri. l\4an kan ej säga. att elt penningean-
slag är bortkastadt, derföre att ej genast eller
kanske året derefter sådana genomgripande
förändringar eller förbättringar wisa sig, att
man kan tydligen finna dem wara omedelbart
kommande från de personer eller anstalter,
som i första hand uppburit och anw:indt dessa
anslag. Arbetets frukter behöfwa en wiss tid
att mogna, och först i en efterkommande
mansålder blifwa dessa frukter måhända till
sitt wårde och gagn allmänt erkända och fullt
uppskattade, alltså långt efteråt sedan man
hunnit glömma bort, hwarifrån de egentligen
förskrifiva sig, eller ofta nog förgätit namnet å
de personer, som med saken ursprungligen
halt att skaffa samt lefwat och werkat till nttta
och gagn för kommande slägter

Hufwudsaken är emellertid, att man kom-
mer till klar insigt derom, att kunskap eller
upplysning i naturläran och framförallt kän-
nedomen om lagarna Iör de keniska werk-
ningarna i naturen utgöra de Iörnämsta wil-
koren för jordbrukets utweckling. Erfarenhe-
ten och de werkliga lörhållandena såwäl un-
der förflutna tider som i wara dagar ådagaläg-
ga detta, så wida man fördomsfritt och när-
mare tager saken i betraktande. Samma er-
farenhet och iakttagelse skall man ock i fram-
tiden otwif\ relaktigt komma att göra. Om man
följaktligen önskar en fortgående utweckling
af wårt jordbruk med dertill hörande binär-
ingat så måste man derföre omfatta natur-
forskningen med wälwilja samt betralta land-
brukskemien såsom en wän och trogen
bundsförwandt i det gemensamma sträfwan-
det för utwecklingen af wårt lands industri i
ällmänhet och särskildt jordbruksnäringen.

Men landtbrukskemien och agrikulturke-
misternas werksamhet hafwa i wåra dagar
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derjemte alltmera börjat blifwa aJ omedelbart
gagn för wårt lands jordbrukare eller inom
den enskilda landthushållningen. Några såda-
na tillfällen må här i korthet omnämnas. Wid
utdikning eller torrläggning af sanka mossar
och kårr, äfwensom wid sjösänkningar och
wattenaftappningar m. m. är man angelägen
att weta något om beskaffenheten af de nya
odlingsmarker, som på detta sätt erhållas. på
den gamla åkerjorden önskar man likaledes
ofta werkställa jordförbättringar genom på-
förande af andra jordarter eller blandninear
aJ flera sådana. För erhållande af råd och upp-
lysningar i sådana fali. wänder man sig nume-
ra wanligen till wart lands agrikulturkemister,
hwilka med jordarterna företaga de undersök-
ningar, som erfordras, för att i hwarje sär-
skildt fall kunna lemna ett tillfredsställande
swar å de framstälda frågorna, likasom ock
wid angifwande af de jordförbättringsmedel,
som kunna befinnas mest lämpliga. Mången
enskild jordbrukare önskar dessutom weta,
huruwida anwåndbara mergelarter, dyjords-
lagef snäckbäddar, skifferbildningar, kalk-
stensarter, fosfors5,reförande jordlager eller
bergarter och mineralier m. m. finnas på hans
egor eller iden närmaste traklen. AJwen här-
utinnan kan agrikulturkemisten och den na-
turkunnige wetenskapsmannen gå jordbruka-
ren tillhanda med anwisningar och råd. Sedan
numera gödningsämnen och klaftf odermedel
af alla slag börjat att fabriksmessigt framstäl-
las samt åiJwen i stora massor importeras från
utlandet och hållas tillgängliga i handeln, så
är alldeles nödwändigt, att denna fabrikation
och handeln med dylika waror, som wanligen
bära namnet af superfosfater, benmjö1, swa-
fwelsyrad ammoniak, chilisalpeter, kalisalter,
gips, pudrett, foderbenmjö1, oljekator o. s. w.,
öfwerwakas eller kontrolleras aJ dertill utsed-
da kemiskt bildade personer. Utan en sådan
kontroll är mer ån sannolikt, att wårt lands
jordbrukare skulle få utgifwa högst betydliga
penningebelopp för waror, som i wärde ej
motswarade de gjorda uppoffringarna. Nume
ra är man i stånd att nårmare bestämma och
angifwa beskaffenheten al dylika i handeln
förekommande produkter, sedan agrikultur-
kemien utforskat och lärt känna betvdelsen
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och wårclet af de särskilda beståndsdelarna i

dessa fabrikater, ware sig de äro afsedda att
anwändas till gödningsämnen på åkern eller
skola tjena som fodermedel för kreaturen. Det
är widare uppenbart, att landtmannen wid
skötseln af sina husdjur och wid ladugårds-
produkternas frambringande och behandling,
äfwensom wid de många olikartade binäring-
ar, som wanligen åtfölja landthushållningen,
städse skall finna anledninq att söka erhålla
närmare upplysningar, huru har ärda[rålsen-
ligast bör gå tillwäga wid förrättandet af hit-
hörande sysslor, hwilka, enligt hwad ofwan är
wisadt, till siD beskaffenhet äro af kemisk na-
tur eller utgöra en praktisk tillä[rpning af
landtbrukskemiens grundsanningar I de år-
liga berättelserna som till Landtbruks-Akade
mien afgifwas öfwer fortsånqen och utweck-
lingen af den agrikulturkemiska werksamhe-
ten inom landet, kan man derfiire ock nog-
samt skönja clen utstråckning och tillw:i-xt,
som landtbrukskemien wunnit, äfwen med
hänsyn till dess omedelbara gagn för de en-
skilda landtbrukarne. Fiir några årtionden till-
baka wisste de flesta landtmän föga eller intet
om agrikulturkerristerna och någon beröring
med dem egde knappt rum; numera finner
man deremot, att nära nog hwarje enskild

jordbrukare söker efter tillfälle att få rådföra
sig med desse kemister, åtminstone då några
wigtigare eller mera genomqripande förånd-
ringar eller ålgärder skola widlägas inom
landbrukets praktiska delar I följd häraf har
man ock insett nödwändigheten af att inom
landet inrätta flera agrikulturkemiska statio-
ner eller laboratorier, samt bereda tillfälle för
ännu flera wetenskapsidkare att egna sitt lif
och sina krafter åt en kunskapsgren, som obe-
stridligen utgör en af de kraftigaste häfstäng-
erna för framgången och utwecklingen äJ wart
lands jordbruk i alla riktningar. Den sanne fos-
terlandswännen kan derföre ej annat ån med
glädje och tillfredsstållelse erfara, huruledes
på senare åren sålunda landtbrukarne börjat
träda i förbund med wetenskapsmännen, fiir
att under gemensamt och förenadt arbete så
småningom komma till ett godt och för landet
i dess helhet fruktbringande resultat.

Då wi i öfwerskriften af denna uppsats an-
gifwit landtbrukskemien såsom jordbruka-
rens trogna bundsförwandt, så tro wi oss
derföre hafwa sagt detta på goda grunder
samt genom ofwanstående framställning äf-
wen förebringat åtskilliga bewis Iör riktighe-
ten af en sådan uppfattning.
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