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Appendix 4

Landtbruksakademiens kemiska laboratorium under de första
femtio åren - sett inifrån av dess dåvarande föreståndare

I samband ned Lantbruksakademiens kemiska laboratoriums 50-årsjubileum skrev Henrik

Gustaf Söderbaum denna historik. I boken beskriver Söderbaum laboratoriets utveckling från

1856, då Alexander Miiller anställdes, och fram till sin egen tid som föreståndare. I jämförel-

se med min studie är denna historik mer internalistiskt och sakligt beskfivande av ekonomiska

anslag, tillbyggnader och andra formella förändringar Historiken är på så sätt ett komplement

till min studie, och den visar också på söderbaums vetenskapshistoriska intresse och histo-
riska handlag med gedigen arkivforskning och noter, vilket ger ingångar till Skogs- och Lant-

bruksakademiens arkiv I boken finns också en del bilder och foton av laboratoriet, försöks-

gården och dess personal och i slutet finns en, icke helt komplett, förteckning över skrifter i

tryck utgivna från det lantbrukskemiska laboratoriet under dess första 50 år.

Bokens originalupplaga omfattar 60 sidor och 6 planschblad. Den är tryckt i Stockholm 1906.

I föreliggande upplaga har layouten bearbetats redaktionellt.

Erland Mårald
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Förord
Efterföljande framställning är väsentligen grundad på K. landtbruksakademiens och dess för-
valtningskommittes protokoll samt andra aktstycken, såsom kungl. bref och ämbetsskrifvel-
ser, hvilka förvaras i denna akademis arkiv För tidry,'mden 1883-1897 har förf. äfven halt tillfälle
att begagna sig af framlidne professor L. F. Nilsons efterlämnade handskrifna anteckningar
rörande laboratoriets tillstånd och utveckling under nämnda period. Bland tryckta källskrif-
ter hafva företrädesvis K. Iandtbruksakademiens Handlinsar blifvit anlitade.

Stockholm i april 1906.

Förfqtt1ren.
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l. Agrikulturkemiskt laboratorium i Stockholms stad. 185G1864.

Det första inrättandet af agrikulturkemiska
försöksanstalter stråcker sig icke långre tillba-
ka i tiden än till 1840-talet, vid hvilken tid-
punkt särskildt Justus von Liebig genom sitt
bekanta arbete "Die Chemie in ihrer Anwen-
dung aufAgrikultur und Physiologie" (1840) i
vidsträckta kretsar banade väg för uppfatt-
ningen af den vetenskapliga och i främsta
rummet den kemiska forskningens betydelse
för jordbruksndringen och därigenom gaf en
mäktig impuls åt uppkomsten af ett rationellt
försöksväsende på jordbruksområdet.

Som första ansats till en agrikulturkemisk
försöksanstalt i modern mening har man be-
tecknat Boussingaults enskilda försöksgård
Bechelbronn i Elsass. Ar 1843 grundades i
England af John B. Lawes den sedermera så
ryktbara f örsöksstationen Rothamsted. Tysk-
lands äldsta anstalt af detta slag kunde för
fem år sedan fira sitt halfsekeljubileum, i det
att försöksstationen vid Möckern daterar sin
uppkomst från år 1854. Under l8sGtalets se-

nare hälft uppstodo inom loppet af ett par år
ännu flera, företrädesvis i Tyskland men äl
ven i andra europeiska länder, så att man re'
dan 1858 kunde räkna inalles omkring femton
stycken.

Äfuen i vårt lard visade man en vaken blick
f ör den agrikulturkemiska försöksverksam-
hetens betydelse och sträfvade att efter råd
och lägenhet följa med sin tid i detta afseen-
de, naturlist nog för öfrigt, då man besinnar
det höga ånseende kemien - i främsta rummet
tack vare Berzelius - då hos oss åtnjöt.

Redan vid det fjärde allmänna svenska
landtbruksmötet i Malmö år 1849 gaf sig be-
hofvet tillkänna "att åfuen för landtbruket till-
ägna sig den slora nltta. som kemiens använ-
dande på nästan alla näringsgrenar medfört".
Mötet uttalade på grund häraf enhälligt sin
önskan, "att agrikulturkemister måtte på fle-
ra orter i riket anställas", och dess besq,Telse
ingick till K. landtbruksakademien med en

skdfvelse, hvari anhölls, att alademien hos K.
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Maj:t ville göra underdånig framställning i
detta slte. Sedan ärendet vid akademiens
sammankomst den l6 februari 1850 remitte
rats till föredraganden på vetenskapsafdel-
ningen (L. F. Svanberg) och därefter vid sam-
mankomsterna den 16 mars, 13 april och 1 1

maj samma år varit föremål för akademiens
öfverläggning, beslöt akademien vid sist an-
förda tillfäIle, att underdånig skritvelse i åren-
det skulle afgå till K. Maj:t i öfverensstämmel-
se med föredragandens utlåtande. I denna
skifvelse, som är daterad den 11 maj 1850,

föreslås anställandet af en agrikulturkemist,
hvilken det borde åligga: "att enligt bestämd
taxa göra ett visst antal kemiskt analytiska be
stämmelser, för hvilkas anställande han sjä1f

borde tillhandahålla de erforderliga apparat-
erna och förnödenheterna", "att under någon
viss tid af året vara disponibel till sådana re-
sor inom landet. under hvilka han ... borde till-
handagå de landtmän, hvilka hans biträde
äskat, med sådana råd och praktiska under-
sökningar, som till deras utförande vore bero
ende af kemiska kunskaper", "att afgitva )tt-
randen öfver sådana ämnen, hvartill han af
landtbruksakademien eller andra publika
auktoriteter blefve uppmanad", "att årligen
inkomma med berättelser öfuer sin verksam-
het", "samt att i denna berättelse, som borde
till trycket befordras, redogöra Iör de vikti-
gaste uti kemisk-agronomisk riktning såväl
inom- som utomlands gjorda upptäckter."

Såsom af detta förslag framgår, var pro-
grammet för den tilltänkte agrikulturkemis-
tens verksamhet ganska omfattande: han bor-
de jämte de åligganden, som i våra dagar till-
komma föreståndaren för en vetenskaplig
agrikulturkemisk f örsöksanstalt, äfu en Iullgö
ra en kontrollanalytikers och en pral'1isk jord-
brukskonsulents värf.

Beträffande aflöningen hade man tänkt sig,
att denna endast delvis skulle utgå af stats-
medel- förslagsvis niimnes en summa af 1333

rdr 16 sk. banko -; för hvad aqrikulturkemis-



ilhing i

emiens
lemitte-
raJdel-
id sam-
och 11

emiens
sist an-
e i åren-
ämmel-
denna

{ 1850,

kemist,
estämd
bka be
an sjailf
pparat-
rnfuon
lana re-
rde till-
titråde
under-
€ berG
h? )tt-
han af

xrblika
årligen
r*sam-
r borde
e \ikti-
; såväl
ter.-

pro-
temis-
an bor-
gar till-
&aplig
f. gö
* jord-

rLl sig,
I stats-
rf 1333
kemis-

ten dårutöfuer kunde tarfua till sitt uppehåille,

skulle han vara hänvisad till "sin egen verk-
samhet", hvarmed uppenbarligen förstås ke-

miska undersökningar, mot afgift utförda åt

allmänheten.
Redan efter en krlapp månads förlopp före

låg regeringens svar, hvaraf inhämtas, att K.

Maj:t "funnit godt gilla akademiens yttrande
om nyttan och behofvet af en agrikulturke-
mists antagande och därjämte icke ansett
något vara att erinra emot hvad i afseende på

hans verksamhet och aflÖningssätt föresla-
gits, viljande K. Maj:t taga frågan om medel

för det erforderliga löneanslaget i öfvervägan-
de, när akademien framdeles anmäler tillfälle
vara för handen att erhålla en för befattning-
en lämplig person."a - Man skulle under såda-

na omständigheter hafva förmodat, att den
nya institutionen snart nog borde hafua trädt
i verksamhet, men detta dröide ov:intadt l:inge

- öfuer sex å:r.

Om orsaken till detta långvariga uppskof
erhåller man en anMan uti landtbruksakade
miens memorial af den 15 mars 1856, däri det
heter, att "oaktadt akademien låtit genom all-

männa tidningarna flere siirskilda gånger I'-un-

göra, att arsölmingar till ifrågavarande befatt-
ning kunde till akademien ingifvas, likväl ing-

en till befattningen kvalificerad person sig
siäsom sökande anmäIt". Då ändtligen i böriar
af år 1856 en antaglig sökande gifvit sig till
känna, var denne en utländsk man, nämligen
läraren vid tekniska och landtbruksskolan i
Chemnitz, dr Alexander Miiller.

Denna svårighet att inom riket erhalla kom-
petenta kandidater kan slmas förvånande, då

man ju vet, att Sverige vid denna tid ingalun-
da led brist på dugliga och ätuen i praktiska
viirl skolade kemister -flertalet af Berzelii Iår-
jungar stodo just nu i sin kraftigaste manna-
ålder. Möjligt är, att de formella kompetens-
fordringar, som uppställdes för platsens blif-
vande innehafuare, i till?impningen stAlde sig

väl strilnga: akademien hade i sin ofvarnlimn-
da skrifvelse till K. Maj:t uttalat såsom sin
uppfattning, att agrikarlturkemisten icke blott
borde till fullo beh;irska sitt egentligafack, ke-

mien, utan äfuen hafua "inhämtat säker kän-

nedom" i iysik, botanik, fysiologi och anatomi

samt därjämte hafva genomgått fullständig
kurs vid någon utmärktare landtbruksskola
Möjligt är å andra sidan också, att de med
platsen förbundna allöningsvillkoren icke fG
refallit allt för lockar.rde.s

Miiller, hvars ansökan understöddes af re
kommendationsskrifuelser från trenne fram-
stående tyska vetenskapsmän6 och 2ifven för-
ordades af föredraganden på landtbruksaka-
demiens vetenskapsafdelning (Svanberg),
blef af akademien i dess lörut omnämnda
memorial af 15 mars 1856 anmäld till erhållan-
de af agrikulturkemistbefattningen, hvilket i
kungligt bref aJ 9 april samma år bifölls. I sam-

ma kungabref fastställdes agrikulturkemis-
tens årliga arfuode definiti\t till det af akade
mien tidigare föreslagna beloppet.

Då emellertid sedermera kontrakt skulle
upprättas mellan akademien och Miiller, yp-
pades snart nog svärigheter, väsentligen al
ekonomisk art. Under framhållande af nöd-
vändigheten att söka undanröja dessa, "om

det för Sveriges jordbruk viktiga ändamålet
skulle vinnas", ingick akademiens förvalt-
ningskommitte till regeringen med framståi.ll-

ning om följande )tterligare anslags: "till inrät-

tande aJ ett kemisl't laboratorium högst 4000

rdr rmt för en gång"; "till hyra för lokal till
nämnda laboratorium, med hvad därtill hö-
rer, 600 rdr rmt årligen"; "till ersättning Iör
fllttningskostnader åt dr Miiller för en gång

1500 rdr rmt". Dessa anslag blefuo af K. Maj:t
i nådigt brel af 12 juni 1856 beviliade.

Den 1 oktober samma år tillträdde den nye
agrikulturkemisten sin befattning. Hans första
uppgift blef nu att ombesörja inredningen aI

ett luinpligt laboratorium. Erforderliga lokaler
såväl Iör ett dylikt som för agrikulturkemis-
tens bostållsvåning upplåtos af landtbruks-
akademien i östra flygeln af dess dåvarande
fastighet i Stockholms stad med adressnum-
ret 36 vid Mästersamuelsgatan. Detta hus var
uppfördt på samma tomt, som nu intages af

tekniska skolan, och laboratoriets läge torde
närmast motsvara de åt Sergelgatan belägna
lokaler, som för nåirvarande (1906) dispone
ras aI Sveriges geologiska undersökning.

Redan flere månader före afresan lrån
Tyskland togs Miillers verksamhet i anspråk
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för att dårstädes anskaffa nödiga laboratorie-
utensilier, kårl, reagentier o, s. v Efter hans
ankomst till Stockholm i september påbörja-
des genast arbetet med laboratoriets inred-
ning, "och ehuru många hinder mötte ... fort-
gick arbetet oafbrutet, så att den huf!'udsak-
ligaste delen af det hela eller det analytiska
laboratoriet, om också endast i sitt enklaste
skick, kunde för akademiens ledamöter i med-
let af februari månad 1859 förevisas".e

En väsentlig förtjiinst om detta arbete inla-
de - utom Miiller själf - föredraganden på
Iandtbruksakademiens mekaniska af delning,
öfversten C. StåI, som i huhr.rdsak uppgjorde
planen för lägenhetens omåndring "från en
den mest olämpliga lokal till ett kemiskt labG
ratorium, hvilket för srlt ändamä tilh,'unnit sig
bifall af alla vetenskapsmän, som hedrat det
med sitt besök".Lo

Anstalten bestod i detta sitt första skick af
fem rum, nämligen två laborationsrum, det
ena afsedt för anall,tiska, det andra för prepa-
rativa arbeten, vidare ett förrådsrum, en mind-
re preparat- och instrumentkammare samt ett
skdl och mottagningsrum. Dessutom funnos
bostadslågenheter för samtliga vid laborato-
riet anställda personer. Lokalerna beskrifvas
af Miiller på följande sätt:

"Det analltiska laboratoriet med omkring
500 kv-fots gol$ta och 8 fots höjd innehäler vid
ena väggen tvenne större, af schakt- och flam-
rum bestående ugnar för smätning, glödgning
och aldunstning, en muffelugn och ett torkskåp
... \4d vtiggen midt emot denna förening al ugnar
finnes en apparat för vattendestillering, bestå-
ende aI ångpanna med kylinrättning, från hvil-
ken det destillerade vattnet uppfångas uti en li-
len under golfuel nedgriild kälare ...

Afskildt genom en mellanliggande förstuga
befinnes preparatlaboratoriet, icke fullt häll
ten så stort som det anålltiska. Här är en stör-
re arbetsugn af eldfast tegel såmt llera vägg-
fasla och plåtkJädda bord. Gollvet al Ölands
kålkslen ... lnnanföre della rum ligger magasi-
net för reagentier, glasredskap m. m., och
uppsamlas åfven regnvatten genom ett rör
f rån takrännans stuprör.

Från det analltiska laboratoriet kommer
man genom en dörr till agrikulturkemistens
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skrif- och mottagningsrum, och afskildt från
detta genom en försluga äro tre smärre rum
belägna, hvaraf det ena bebos af assistenten,
ett begagnas till lörvadng åf finare preparater
och instrumenter, och det tredje är alsedt till
bostad för en laboratoriidräng".rt

Med institutionen förenades genast från
början en boksamling, hvilken, efter skedd in-
ventering, och sedan den af landtbruksakade
miens seketerare blifuit katalogiserad, öfuer-
Iämnades till Miiller våren 1857.r2

En ungefärlig föreställning om storleken
och beskaJfenheten af laboratoriets dåvaran-
de utrustning erhåller man af brandförsäk-
ringssumman, som år i857 för samtliga inven-
tarier: "redskap, verktyg, apparater, böcker,
möbler och reagentier m. m." uppgick till ett
belopp af 3500 rdr banko = 5250 kr.'3

Redan häraf framgår, att det af statsmedel
beviljade anslaget,4000 kr., som var afsedt
både för lokalens inredning och anskaffande
af utensilier, måste hafua befunnits otillräck-
ligt. Det felande synes hafva dels förskotte-
rats af Miiller, dels tillskjutits af akaderniens
egna medel. I hvarje {all klagas ännu 1859 öf-
ver, att akademiens tillgångar blifuit så starkt
anlitade "för inrättandet af det agrikulturke
miska laboratoriet", att medel saknades för
utsändande af ett reseombud till Norge på
akademiens vägnar, till efterkommande af en
därifrån ingåLngen inbjudning.ra Från Möllers
sida lramställdes våren 1859 dels ersätt-
ningsanspråk "för gjorda utgifter i och för K.
akademiens kemiskalaboratorium", delslrkan-
de på "inlösen för akademiens räkning af en
mängd redskap och reagentier, som han inköpt
såsom oundgiingligen nödv2indiga". På gmnd af
hemstälan från lörua.ltningskommittdn bevilja-
de sedermera K. Maj:t ]tterligare ett anslag åJ

tillsammans 3900 rdr rmt, hvaraf 2300 rdr så-
som ersättning till Möller "för resor i Tyskland,
frakt för dåirijrån inköpta redskap och apparater
samt diverse andra utgifter", och återstoden,
1600 rdr, såsom "godtgörelse för åtskilliga
kemiska redskap och reagentier, hvilka såsom
för laboratoriet oundg:ingliga blitvit af Miiller
för egna medel i Tyskland inköpta".r5

Agrikulturkemistens sLyldigheter och rät-
tigheter såsom sådan skulle, enligt hvad
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ofvan blifvit antydt, regleras genom ett mellan
honom och landtbruksakademien upprättadt
kontrakt. Förslag till ett sådant underställdes
K. Maj:ts pröfning och fastställdes genom
kungl. bref af 20 mars 1857. Det innehåller
väsentligen samma föreskrifter, som redan i
kungl. bretuen af 8 juni 1850 och 9 april 1856
blifuit meddelade, med åliggande för förvalt-
ningskommitten att upprätta en taxa till be-
stämmande af algilterna för de kemiska un-
dersökningar och analyser m. m., hvilka af
agrikulturkemisten för enskilda personers
räkning komme attverkstållas. Samtidigt före
skrefs, att alla ansökningar från allmänhetens
sida om agrikulturkemistens bitråde först
skulle handläggas i f örvaltningskommitt€n,
hvilken ägde att bestämma den ordning, i
hvilken bitrådet borde lämnas, "så att viktiga-
re föremål må företrädesvis vinna afseende".
Förslag till ta-\a granskades och godkåndes aJ

speciella f örvaltningskommittdn den 29 maj
1857.

I februari månad 1857 slnas arbetena med
det nya laboratoriet varit så lfuigt framskrid-
na, att verksamheten därstädes kunde taga
sin början. Saknaden af ett bestämdt anslag
till sådana experimentalundersökningar, för
hvilka ersåttning i form af inflltande aralysat
gifter icke kunde påräknas, synes dock allt
från första början hatua gjort sig kiinnbar. Så-

lunda finner man, att Mtiller redan vid akade-
miens sammankomst den 16 februari nyss-
nämnda år såg sig föranlåten att till "anstäl-
landet af försök rörande bästa sättet att så-
som gödningsämne behandla urin" beg?ira ett
anslag af 100 rdr rmt, hvilket ock vid akade-
miens nästlöljande marssammantråde blef
honom beviljadt.

Under sådana omständigheter kunde den
egentliga försöksverksamheten i förstone
icke blifva synnerligen omfattande. Också
bestod agrikulturkemistens uppgift under de
första åren företrädesvis uti "att gå de enskil-
da rekvirenterna till handa med de upplys-
ningar, som kemien för närvarande har att
erbjuda det praktiska landtbruket, dels efter
beskrifning eller besiktning på stället, dels
efter kemisk undersölming i laboratoriet"16; el-
ler med andra ord, agrikulturkemisten funge

rade samtidigt som ett slags praktisk jord-
brukskonsulent. För de talrika och till dels
rätt vidstråckta resor inom landet, som med
anledning håraI för honom blefuo nödvåndi-
ga, tillerkändes honom hösten 1857 rätt till
ersättning af statsmedel.rT Kort förut hade
han på förvaltningskommittens därom gjorda
framställning erhållit namn och värdighet af
professotr3

Såsom vi sett, var den nyinrättade institu-
tionen väsentligen ett undersökningslabora-
torium, till sin utrustning närmast jämförligt
med en nutida kemisk kontrollstation. Tillfälle
till utöfvande af agrikulturkemisk försöks-
verksamhet i egentlig mening saknades dock
icke helt och hållet, islnnerhet sedan riksda-
gen beviljat anslag till försöks anstiillande vid
landtbruksakademiens strax utanför Stock-
holm belägna experimentalfät.'e H:ir företogos
redan ar 1859 dylika rön. Dessavoro dels göds-
lingsförsök, alsedda att utröna verkan aJ tven-
ne nya svenska gödslingsmedel, nämligen
"W€rns superfosfat" och "Hazelii svafuelsyra-
de ammoniak", dels försök "angående bästa
sättet att förvandla latrinspillning till lättare
handterligt gödningsåmne". Äfuen utfodrings-
försök voro afsedda att samtidigt anställas.
Dessa måste dock "till följd aJ Experimental-
fåltets ännu mindre lämpliga organisation"
afbrltas och uppskjutas. Likaså anföres, att
omständigheterna ej medgifuit några våixtty-
siologiska undersökningar.':o

Fullt i ordning kom det nya laboratoriet
först i början af al 1858. Då anmäldes nämli-
gen, att "iordningst,ii.llandet aJ den till kemisLt
laboratorium och boningsrum åt professor
Mtiller upplåtna lägenhet i akademiens hus
var färdigt", hvarefter lokalerna i behörig ord-
ning afsynad es.'' Md samma tid blef det till in-
stitutionen utgående anslaget af rikets stän-
der uppfördt å ordinarie stat med 2600 rdr
rmt, hvaraf 2000 rdr såsom arfuode åt agrikul-
turkemisten och 600 rdr "till hyra för hans
agrikulturkemiska laboratorium"."

Aliggandet för den redan i och för sig lågt
allönade agrikulturkemisten att aJ egna medel
bekosta laboratoriets underhä1, anskaf f andet
af reagentier, apparater, kol, o. d. blef, som
man lätt kan föreställa sig, med tiden allt för
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betungande. Sedan befattningens innehafua-
re fästat vederbörandes uppmärksamhet på
de häraf härrörande svårigheterna, ingick
akademien (uti memorial af l3 april 1861) till
K. Maj:t med en framställning om beviljande
af ett tillfälligt anslag af 1000 rdr rmt för labo-
ratoriets underhåll. Detta anslag beviljades
och blef äfuen under de två närmast följande
åren lörnyadt, intill den nya statens faststäl-
lande år 1864.'ir Denna åtgärd torde varit des-
to mera behöflig, som de inflltande afgifterna
för å laboratoriet utförda undersökningar
stundom rätt lång tid läto vänta på sig. Sålun-
da finner man, att f örvaltningskommitt6n
först våren 1861 slutbehandlade en från agri-
kulturkemisten ingifven ansökan "att för åt-
skilliga under 1857-1860 verkstållda agrikul-
turkemiska försök äfvensom för foderanaly-
ser l'ämte beräkningar angående herr frih.
Braunerhjelms utfodringssätt under vintern
1859-60 m. m. bekomma ersåttning med ett
sammanräknadt belopp af 850 rdr rmt".':a

Olägenheterna af f örsöksverksamhetens
splittring mellan ett inom staden befintligt la-
boratorium och ett utom densamma beläget
försöksområde synas snart nog halva gjort
sig gällande. och del dröjde icke länge. innan
man kom till insikt om, att den nya institutiG
nen behöfde både omorganiseras och utvid-
gas för att på ett till{redsställande sätt fylla
sitt ändamåI. På landtbruksakademiens där-
om gjorda hemstållan äskade K. Maj:t redan
1860 hos rikets ständer, att för "iordningbring-
ande och underhållande" af en agrikulturke-
misk anstalt å akademiens experimentalfält
måtte anvisas dels för en gång 25000 rdr och
dels 5000 rdr såsom årligt anslag. Ständerna
funno emellertid detta förslag allt för dla-bart
och ansågo sig i stället böra anlita den mindre
kostsamma utvägen att för åvägabringande aI
en agrikulturkemisk anstalt vid Ultuna landt-
bruksinstitut anvisa dels 4000 rdr såsom an-
slag till år1iga utgifter, dels 3000 rdr för en
gång till uppsällande at ett laboralorium.

Frågan var emellertid af för stort allmänt
intresse för att på detta sätt kunna helt och
hållet förfalla. Det understöd, som icke kun-
nat erhällas fråLn statens sida, sök1e man - åt-
minstone tillsvidare - åvågabringa från annat
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håll. Redan i april månad följande år (1861)
anmäldes i landtbruksakademien, att Stock-
holms iäns hushållningssällskap hos de öfri-
ga hushållningssälskapen i riket väcL1 förslag
om ärligt anslag af sällskapens egna medel till
understödjande af akademiens under organi-
sation varande agrikulturkemiska försöksan-
stalt på Experimentalfältet, "på det de krafter,
som akademien nu hade till sitt förfogande ... ,

måtte så snart som möjligt komma i full verk-
samhet".'6 Vid det gjorda erbjudandet voro
likväl vissa villkor fästade. dem akademien
icke utan vidare ansåg sig kunna bitråda. Så-

lunda hade hushållningssällskapen fordrat,
att akademiens agrikulturkemist skulle ägna
sin tid och verksamhet uteslutande åt för-
söksstationen. hvilket enligt alademiens upp
Iattning svårligen lät förena sis med den ho-
nom vid statsanslagets beviljande bestämdt
ålagda skyldigheten att någon viss tid af året
vara disponibel till resor inom landet. Lika li-
tet fann sig akademien kunna medgifva, att
försöksanstalten till väsentlig del skulle stå
under hushållningssällskapens kontroll och
stlTelse, en åtgård, "hvarigenom ett systema-
tiskt ordnande af försöken blefue försvåradt.
om icke omöjligt". Däremot ansågs icke något
hinder möta för medgifuande åt hushållnings-
sållskapen att inom viss bestämd tid inkom-
ma med uppgift på de försök, som de företrä-
desvis önskade att få vid anstalten verkställ-
da. Dessa förslag borde remitteras till agrikul-
turkemisten och Experimentalfältets inten-
dent och därefter underkastas pröfning af
akademiens speciella förvaltningskommitt6,
hvilken skulle äga att bestämma, hvad som
däraf borde komma till verkställighet,'z7

Sedan på denna grundval en sammanjämk-
ning aI åsikterna ågt rum, emottog akademien
följande år en förnyad skrifvelse från Stock-
holms läns hushållningssällskap, hvaraf in-
hämtades, att tio aJ landets hushållningssäll-
skap utfäst sig att under åren 1862 och 1863

bidraga med 2600 rdr till "denvid akademiens
experimentalfält afsedda försöksanstalten".
Och då därjämte upplystes, att enskilda per-
soner förklarat sig villiga att tillskjuta det be-
Iopp, som därutöfver erfordrades för försöks-
stationen under de nämnda tvenne åren, så
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beslöt akademien, "att den ifrågavarande an-
stalten oförtöfvadt borde organiseras, så
långt förhandenvarande tillgångar och om-
ständigheter det medgåfve". Samtidigt skulle
till de tio bidragande hushållningssälskapen
afgå tacksägelsebref med tillkännagifvande,
att dessa sällskap före maj månads utgång
skulle äga att till akademien inlämna förslag
till de försök, som de ansäge Iöreträdesvis
böra komma ifråga vid anstalten.'!H

En plan till den kemiska Iörsöksanstaltens
ordnande uppgjordes nu af en inom förvalt-
ningskommitten tillsatt beredning i samråd
med agrikulturkemisten, och skulle enligt
denna plan de hushållningssällskap och en-
skilda personer, som lämnat bidrag till för-
söksanstalten, äga rättighet att kostnadsfritt
få dit insända föremål undersökta.'ze I början
af 1863 beslöt lörvaltningskommitten, att de
"subskriberade enskilda bidragen nu borde
uppbåras och anteckningslistan för sådant
ändamål öfuerlämnas till prof. A. Miiller, som
borde ombesörja uppbörden.":o

Det var emellertid tydligt, att anstaltens
framtid ingalunda kunde anses betryggad, så

länge dess verksamhet på detta sätt skulle stå
i beroende af mer eller mindre tillfälliga bi-
drag från korporationer eller enskilda. Detta
så mycket mera, som dessa bidrag uti föreva-
rände fall uttryckligen blifuit anvisade att utgå
endast intill slutet af dåvarande statsregle-
ringsperiod eller till och med år 1863. Också
fann sig landtbruksakademien redan 1862 för-
anlåten att ingå till K. Maj:t med förnyad fram-
ställning om anslag till en agrikulturkemisk
{örsöksanstalt.3r

Ungefär samtidigt tillstötte en annan om-
ständighet, som vållade, att frågan om det
agrikull urkemiska låboraloriets omorganise-
ring icke längre kunde uppskjutas. fu 1862t
våcktes nämligen förslag om att utbyta landt-
bruksakademiens dåvarande hus och tomt3'z

nr 36 Mästersamuelsgatan mot teknologiska
institutets (:ildro hus, nr 43 vid sanma gata&,

ett fastighetsblte som sedermera af regering
och riksdag sanktionerades.35 I samna mån
detta förslag närmade sig sitt förverkligande,
blef det tydligt, att ny lokal inom kort måste
beredas åt det agrikulturkemiska laboratori-

et, och den tanken låg då nära till hands att
utf lltta detsamma till Experimentallältet och
sålunda sammanslå försöksanstalten och la-
boratoriet till en åfuen i lokalt hänseende en-
hetlig institution.

Frågan hade nu kommit uti ett i alla afseen-
den gynnsammare läge. Det motstånd, som
anslagskrafuet tidigare väcld inom riksdagen,
var brutet, och 1863 års ständer beviljade
utan afprutning de medel K. Maj:t på akade
miens hemställan äskat för den nya anstal-
tens ävägabringande. Dessa sålunda bevilja-
de anslag voro Iöljande:

För en gång: Till 'akademiens experimen-
talfålt och tillärnade agrikulturkemiska för-
söksanstalt" 45500 rdr, däraf 40500 rdr till
byggnader och öfriga anordningar samt 5000

rdr till den odlade jordens grunddikning.
Årliga anslag: "Tillökning i agrikulturke-

mistens lön och hushyresersåttning" 1400

rdr; "Till laboratoriets underhäI, anskaffande
af kärl, reagentier, kol m. m." 1500 rdr; "Till aJ-

löning åt agrikulturkemistens assistent" 1200

rdr; "Till handräckning vid laboratoriet" 300
rdr

2. Agrikulturkemisk försöks-
anstalt å Experimentalfältet.
1864-1876.
Redan på sommaren 1863, eller så snart det
blifvit kändt, att dessa anslag al stånderna
beviljats och att äfuen det för akademien ifrå-
gasatta fastighetsbltet bifallits, tog förvalt-
ningskommitten byggnadslrågan omedelbart
under behandling, "då högst angeläget vore,
all bostaden vid Fällel [ör akademiens agri-
kulturkemist samt det dår afsedda laboratori-
et blefve i ordning före den tid, då akade-
miens nuvarande hus (nr 36 Måstersamuels-
gatan) komme att rifuas", och beslöt kommit-
ten, att inredningen af laboratoriet och ke-
mistens boningsrum borde oförtöfuadt före-
tagas samt bedrifuas så, att desamma kunde
blifua färdiga till hösten. Dessa byggnads- och
reparationsarbeten upplätos icke på entre-
prenad utan utfördes under inseende af Lrpe
rimentalfältets intendent C. Dannfelt, "helst
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L1boratoiebyggnaden från N.

arbetet därigenom borde blifva billigare och
äfven med större omsorg utfördt, än hvad
annars kunde påräknas". Till omkostnader-
nas bestridande förskotterade akademien af

egna medel l0 000 rdr, hvilket förskott skulle
godtgöras af det först år 1864 utfallande stats-
anslaget.3i

De nu igångsatta byggnadsarbetena afsågo
för laboratoriets vidkommande dels inredan-
det af erforderliga arbetslokaler i den förut till
museum använda s. k. "stenhus- och man-
gårds-byggningen" på Experimentalfältet, - i
hvilken äfuen agrikulturkemisten skulle erhål-

la sin boställsvåning - dels också uppföran-
det af ett särskildt gasverk, en åtgärd som vid
denna tid ansågs ur ekonomisk sl.npunkt för-
delaktigare än att Iåta utdraga en gasledning

till Experimentalfältet från Stockholms stad.
På grund af en del mellankommande svå-

righeterrr3 blefvo arbetena något fördröjda, så

att laboratoriets utf ll,ttning till Experimental-
fältet först i slutet af mars månad 1864 kunde
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taga sin början. I mangardsbyggnadens vinds-
våning hade då ett provisoriskt laboratorium
blifuit inredt, dår "smärre arbeten" kunde ut-
föras. De första dagarna af april samma år
påbörjades inredningen af laboratoriilägen-
heten på nedre botten af samma hus och var
i september mänad att anse såsom i det når-
maste afslutad. "Vid samma tidpunkt kunde
ock det till laboratorium hörande stenkols-
gasverk afprofvas, som enligt förvaltnings-
kommitt€ns beslut blifvit ... uppfördt." Först
mot slrrtet af 1864 kom det således till en ord-
nad verksamhet i de nya lokalerna.

Dessa voro följande: På nedre botten (i
mangårdsbyggnadens östra del) trenne labo-
ratoriirum och ett arbetsrum för förestånda-
ren. I vindsvåningen ett laboratoriirum och
tvenne förrådsvindar I jordvåningen en källa-

re för laboratoriets behof. Dessutom i ett sär-

skildt hus en vedbod.
På nedre botten, omedelbart intill laboratG

riet, var en bostållsvåning anordnad för före-
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ståfldaren, hvilken dessutom förfogade öfver
en större hushållsvind, källare, vedbod, stall-
rum för t håst och ett planteringslard aJ 3990

kv.-fots omlång. I vindsvåningen funnos slut-
ligen tvenne assistentrum.3e

Någon egentlig tillökning i utrlanme hade
anstalten emellertid knappast vunnit genom
lokalombltet, i hvarje fall icke sjålfua labora-
toriet. Detta framgår ur förestiåndarens beråt-
telse öfuer verksamheten vid K. landtbruks-
akademiens försöksanstalt under året 1864,

hvari han bl. a. )ttrar följande: "Då man jäm-

för det nya laboratorium med det gamla, så
likna de hvarandra däruti. att båda två blifvit
inhysta uti förut färdiga och för andra ända-

mål uppförda byggnader ... Det nya laborato-
rium disponerar i det närmasle öfver såmma

kvadrat)4å som del gamla: arbclsrummen äro

betydligt högre och ljusare, men mera skilda
från förvaringsrummen. Den mest vZisentliga

skillnad torde dock böra finnas ddruti, att det
nya laboratorium blifuit inrättadt på en landt-
egendom och således stålldt i intim beröring
med det praktiska landtbruket. Nlttan af den-

na åtgård kan dock ej göra sig gällande, förr:in
Iandtegendomen erhållit i byggnader och or-
ganisalion den omgeslallning. hvarigenom
den skall förvandlas till ett experimentalfält i
ordets närvarande bemårkelse."a0

Kostnaden för det nya laboratoriet och
därmed i sammanhang stående anordningar
framgår af efterföljande öfversikt.4r

"Stora huset": inredning af bostad
för kemisten och dennes assistent,
laboratorier m. m. .................... rdr 8460,34

"Stora huset": anskaffande af
laboratorieinvent arier ............. rdr 2420,1 4

Gasverk byggnaden ..................... rdr 4885,86

Gasverk inventarier ........................... rdr 49,61

Gasverk:vedbod och brunn......... rdr 140.00

S:a rdr 15955,95

De statsanslag, som till dessa arbeten varit
disponibla, voro:
Till laboratorium och

inventarier................................. rdr 8500,00

Till qasverk..................................... rdr 3000.00
S:a rdr 11500'00

Hvad särskildt gasverket beträffar, blef det
redan så tidigt som hösten 1863 uppenbart,
att man väsentligt underskattat de med dess

uppförande förenade utgifterna; här nödga-
des landtbruksakademien träda emellan och
förskjuta de utöfver statsanslaget erforderli-
ga medlen, "tills kändt blefve, om af det an-

visade anslaget för samtliga byggnaderna å
Fältet detta förskott möjligen skulle kunna
betackas.'"

Laboratoriets utrustning med erforderliga
apparater o. d. möjliggjordes - likasom vid
inredningen af laboratoriet i staden - därige
nom att föreståndaren af egna medel inköpte
de inventariipersedlar, som befunnos mest
nödvändiga, - denna gång till ett våirde af 3350

rdr - och därpå hembjöd dem ät akademien
till inlösen. Större delen af detta belopp, eller
2550 rdr, blef sedermera å[ akademien rever-
seradt och infriades till fullo först samma år
Möller faltisK frånträdde sin befattning i aka-

demiens tjänst.a3 Värdet af laboratoriets samt-

liga inventarier uppgick vid denna tid enligt
ett i början af 1865 upprättadt värderingsin-
strument till 9578 rdr 14 öre.aa

De förärdringar, som i och med fllttningen
och omorganiseringen inträdt i laboratoriets
verksamhet, ansågos vara så omfattande, att
såvål n1.tt kontrakt med agrikulturkemisten
som dfven ny taxa för dennes enskilda arbe-
ten funnos af behofuet påkallade.a5 Ur taxan,
som kungjordes dels i de allmänna tidningar-
na, dels i akademiens egen tidskrift, må följan-
de detaljer anföras såsom i sin mån belysan-
de för den tidens arbetssätt. Algifterna voro:
För hvarje beståndsdel i en oorganisk fören-
ing, kvalitati\t bestämd rdr 0,67, kvantitati\,t
beståmd rdr 2:-; För hvarje beståndsdel i en

organisk förening, kvalitati\'t bestämd rdr 1:-,

kvantitati\t bestämd rdr 3:-.
Då den genom analys bestämda bestånds-

delen utgjorde mindre än 1 %, förhöjdes aJgil
ten med 50 %, och då den utgjorde mindre än

0,1 %, blef afgiften fördubblad. - Om under-
sökningen innefattade sönderdelning med flu-
orväte. smältande alkalier o. d., eudiometrisk
bestämning eller organisk elementaranalys,
erlades härför särskildt rdr 7,50. - Kvantitativ
bestämning af fosforsyra eller salpetersyra i
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förening med andra baser än alkalierna drog
en kostnad af rdr 5:-. För beräkning af foder-
blandningar erlades 3-5 rdr och Iör hvarje
förrättningsdag vid resor rdr 7,50.a6

I planen för den nya anstalten ingick, att
den egentliga agrikulturkemiska f örsöksverk-
samheten hådarefter skulle vara baserad på
samarbete mellan agrikulturkemisten och Ex-
perimentalfältets intendent, d. v s. förestån-
daren för egendomens jordbruk. Dessa bägge
funktionårer hade att gemensamt uppgöra
förslag till de försök, som voro afsedda att
utföras under loppet al hvarje år, hvilka för-
slag sedermera understålldes förvaltnings-
kommitt6ns granskning och stadfästelse. En
sådan lörsöksplan för det första arbetsåret
efter den nya ordningen finnes intagen i aka-
demiens Handlingar för 1864. Den är ganska
bredt anlagd och omfattar a) lörberedande
arbeten, b) talrika undersöloingar rörande la-
dugårds- och mejerihushälningen, betrålff an-
de mjölkens beskaffenhet och konservering,
smörfettets afskiljande under gäddsättningen,
kärning. smörsaltning. osttillverkning o. s. v.

Jämför man denna plan med berättelsen öf-
ver de sedermera i verkligheten utförda arbe
tena finner man, att åtskilliga hinder uppen-
barligen ställt sig i vågen för det ursprungliga
programmets realiserande. Brist på arbets-
kraft och lämpliga hjälpmedel torde härtill
hafua medverkat. Möjligt åir också, att samver-
kan mellan de tvenne afdelningsföreståndame,
huru plausibel den än må hafua förefallit på
papperet, i praktiken visat sig förbunden med
vissa sva-righeter, en förmodan som i alla hiin-
delser icke jäfuas al förvaltningskommittens
protokoll från senare håi,lften af 186Gtalet.ai

Huru som helst, fortfor laboratoriet nu un-
der en l?ingre följd al att tåimligen ostördt af
ingrepp utifrån lungera i sin dubbla egenskap
af kontroll- och försöksanstalt, äfven sedan
dess förste föreståndare ar 1868 uppsagt sin
befattning och till följd däral personomblte
ägt rum.a8 Dess verksamhet reglerades lrtter-
ligare genom år 1868 utfärdade "Stadgar för
den kemiska afdelningen af ätademiens för-
söksanstalt".as

Dessa stadgar framhalla såsom anstaltens
ändamål "att genom vetenskapliga rön och
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undersöli:ningar samt praktiska försök beford-
ra det svenska landtbrukets utveckling och
förkofran" och föreskrifua till detta ändamåls
vinnande en oaflåtlig samverkan mellan an-
staltens båda afdelningar, den ena omfattan-
de jordbruket vid egendomen, den andra "la-
boratorium med hvad därtill hörer". Upply-
sande med afseende på den dubbla uppgift
laboratoriet alltjämt ansågs böra fylla, är den
punkt, hvarigenom agrikulturkemisten rilag-
ges "att på diirom skiftligt framställd beg?iran
för enskild räkning ... utföra undersökningar
af landtmannaprodukter eller till deras fram-
bringande nödiga råämnen äfuensom afgifua
skdftligt svar å framställda agrihllturkemiska
frågor". För de analyser, som på detta sätt
utfördes åt enskilda personer, tillkom hälften
af den enligt ta\an erlagda betalningen före.
ståndaren: den andra hålften skulle af honom
redovisas till intendenten "såsom ersättning
till försöksanstalten för reagentier samt be-
gagnandet af dess Iaboratorium och appara-
ter".

Vid denna tidpunkt var man inom landt-
bruksakademien äfuen betänkt på att söka
åstadkomma ett samarbete mellan akade-
miens institutioner på Experimentalfliltet och
den i början af 1860-talet inrättade agrikultur-
kemiska försöksanstalten vid Ultuna landt-
bruksinstitut. Till uppnående af detta önske-
mål beslöt förvaltningskommitten, att den ar
1869 för Experimentalfältet uppgjorda för-
söksplanen skulle delgifuas Ultunastyr.elsen
för att kunna tjäna till ledning vid uppgöran-
de aI planen Iör försöksanstaltens vid Ultuna
verksamhet under samma år, af hvilken sena-
re plan förvaltningskommitten anhöll att i sin
ordning likaledes få del, "så att båda anstalter-
na måtte, såsom med dem vid deras inrättan-
de afsetts, kunna i huivudsaken verka i ena-
handa sltning och genom utförande af likar-
tade försök åstadkomma större säkerhet och
ömsesidig kontroll å de för svenska jordbru-
kets utveckling afsedda arbeten, som vid
båda försöksanstalterna företagas". Stl,'r'elsen
för Ultuna landtbruksinstitut afgaf på denna
Iramstälning ett tillmötesgående svar, och ett
dylikt kommunicerande al försöksplaner mel-
lan Utuna och Experimentalf:iltet ägde seder-
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mera årligen rum ända till och med år 1875,
hvarefter det af sig sjålft s)'nes hafva afstan-
nat; åtminstone återfinnas sedan icke några
ant€ckningär d:irom i akademiens handlingar.

Ar 1873 ingick landtbruksakademien till re-
geringen med framställning om lönetillök-
ningar resp. dyrtidstillågg för akademiens
ämbets- och tjänstemän i allmänhet, där-
ibland äfuen för agrikulturkemisten och hans
assistent.5r Sedan i anledning häraf proposi-
tion aflåtits till 1874 års riksdag, beviljade
denna åt agrikulturkemiska anstaltens före-
stånda,re tvenne äderstillägg, hvartdera å 500
kr., efter 5 resp. 10 års väl vitsordad tjänstgö-
ring samt höjde assistentens aflöning från
1200 till 1500 kr.s'?

3. Agrikulturkemisk och växt-
fysiologisk försöksanstalt å
Experimentalfältet. I 877-1 885.
Ehuru själlva det agrikulturkemiska försöks-
väsendet genom 1864 års reform blifuit ord-
nadt på ett mot tidens fordringar svarande
sätt, blef det dock i liingden icke möjligt för ett
enda laboratorium med den begränsade ar-
betskraft, som stod till den agrikulturkemiska
försöksanstaltens förfogande, att fungera
som en kemisk kontrollanstalt Iör hela riket.
allrahelst som jordbruksnåringens behof af
kontrollanalj,tiker ständigt ökades, i mån som
densamma allt mera allmänt började tillgodG
göra sig den nyare tidens hjälpmedel i form af
konstgl'orda gödslingsiirnnen, fodermedel o. d.
Redan 4:de allmänna landtbruksmötet hade
l'u, såsom vi sett, på sin tid betonat önskvärd-
heten aJ flera agrikulturkemisters anstållande
i olika delar af riket, och förnyade framställ-
ningar i samma sfte läto sig under loppet af
1870-talet allt oftare afhöras.

Sålunda inkommo i slutet af 1873 ordför-
andena i ÄUsborgs, Skaraborgs och Jönkö-
pings låirs hushållningssållskap med en fram-
ställning till regeringen om anslag till "en agri-
kulturkemisk Iörsöksanstalt för västra Sve-
rige". Ärendet remitterades till landtbruksa-
kademiens förvaltningskommitt6, som dock
ansåg sig "icke för det närvarande kunna för-
orda bilall till framst:illningen". I öfuerensstiim-

melse härmed befanns densamma icke heller
Iöranleda någon åtg:ird från K. Maj:ts sida.5:l

Några månader senare ingick till förvalt-
ningskommitten en skrifuelse från hushåIl-
ningsslillskapens ombud "om agrikulturkemis-
ka försöksanstalten vid Fältet samt om änstäl-
lande af agrikulturkemistervid hushållnings-
sällskapen". Kommitten beslöt till en början,
att frågan härom skulle tillsvidare hvila.sa I slu-
tet aJ 1874 återupptogs den ånyo till behand-
ling på det sätt, att den remitterades till agri-
kulturkemisten för afgifvande af utlåtande,
hvilket senare.jämte ombudens skrifvelse se
dermera öfuerlämnades till akademiens leda-
möter Berlin55 och Dannfelt med anmodan att
inkomma med förslag i ärendet.56 Sedan så
skett, ingick akademien, i huhudsaklig öfuer-
ensstämmelse med dessa kommitterades för-
slag, till regerinsen rned en skrifuelse, hvari
Iöreslogs omorganisering af akademiens agri-
Lr turkemiska försöksanstalt samt inråttande
af fyra nya kemiska stationer för hushälnings-
sällskapens behof.57 Härom aflåts ock den 14
januari 1876 proposition till riksdagen, som i
skrifvelse af 11 maj samma år anmälde bevil-
jandet af efterföljande anslag:

Till uppförande af ett vä..thus vid den agri-
kulturkemiska försöksanstalten på Experi-
mentalfältet 10500 kI

Till arfvode åt en för mikroskopiska och
vär.ttysiologiska undersökningar vid agrikul-
turkemiska försöksanstalten anstålld botanist
1000 kr.

Såsom bidrae till underhåll af fia'a kerniska
stationer för jordbrukets och näringarnas
behof tillsammans 12000 kr. Allt på edra stat
för 1877.53

Härmed var uppslaget gitvet till en genom-
gripande förändring af försöksanstaltens
verksamhet, för det första diirigenom att den-
na utvidgades, så att den kom att innefatta
åfuen undersökningar af v?Lxtfysiologisk art,
för det andra därigenom att de kontrollanaly-
tiska arbetena öfverflyttades på särskilda, i
olika landsändar fördelade laboratorier, hvar-
igenom anstalten på Experimentalfältet hä-
danefter sattes i tillfälle att mera odeladt ägna
sig åt vetenskaplig försöksverksamhet i egent-
lig mening.
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Till beredande aJ lokaler för de viixtfysiolo
giska arbetena uppfördes år 1877 ett stycke
öster om laboratoriet en särskild nybyggnad,
bestående af ett v?ixthus iämte bostållsrum
för den i egenskap af botanist anställde 2:e

assistenten.
Denna omorganisering medförde äfuen en

förändring i institutionens benämning, som
hädanefter blef: "Landtbruksakademiens agri-

kulturkemiska och viixtfysiologiska f örsöks-
anstalt". Upprättandet af ett nltt reglemente
för anstalten äfvensom af ett nytt kontrakt
med dennas föreståndare blef Iikaledes en

omedelbar följd af den timade förändringen.
Enligt sagda reglemente var agrikulturke-

misten numera uttryckligen "befriad från den

hittills honom åliggande sLyldigheten att ut-
föraanalyser eller kemiska undersökningar åt

enskilda jordbrukare eller industriidkare". Ja,

det stadgades till och med, att han öfuer huf-
r.ud taget icke vore berättigad att åtaga sig
dylika undersökningar lika litet som kontroll
å gödsellabrikat, foderåmnen o. d. utan att
dårtill hatua erhållit sårskildt tillstånd af aka-

demiens f örvaltningskommitte, hvilken lika-
ledes förbehöll sig att bestämma de afgifter,
som borde erläggas till laboratoriet för arbe-
ten aJ detta slag.se

Faktiskt synes emellertid denna kontroll-
verksamhet ännu några år hafua fortgått vid
laboratoriet, väl närmast till fölid däraf, att
ingen bland de nyinrättade kemiska stationer-
na kommit att förläggas till Stockholm eller
dess närhet, trots därom från intresseradt
håll gjorda framstållningar.6o Först med det år
1883 timade personombltet på föreståndare-
platsen inträffade i detta afseende en eftektiv
systemförändring. Efter denna tid hafua kon-
trollaralyser endast undantagsvis förefallit på

laboratoriet och då vanligen för att åväga-

bringa ett afgörande utslag mellan sinsemel-
lan divergerande analysresultat, som förut
erhållits af andra kontrollanalltiker.

Vid den nye föreståndarens tillträde till sin
befattning undergick anstalten äfven till det

)ttre ånyo en grundlig omgestaltning och ut-
vidgning.

En väsentlig olägenhet, förorsakad af labo
ratoriets afskilda läge utanför hufr,r.rdstaden,
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låg i svarigheten att på ett ekonomiskt och till-
fredsställande sätt förse institutionen med
den för dess dagliga verksamhet nödvändiga
lysgasen. Msserligen hade, såsom i det före
gående anförts, redan 1864, i samband med
laboratoriets utfllttning till Experimentalfål-
tet, ett särskildt gasverk anlagts därstädes
Men detta gasverk var och förblef allt ifrån sin
första beg)mnelse, och så länge det existera-
de, ett verkligt sorgebarn för institutionen
genom de ständiga besvär och kostnader det
förorsakade.

Redan vid dess anläggning visade det sig,

att man grundligt missråknat sig på kostna-
derna. (Jåmför ofuan sid. 171.) Den ursprung-
liga, vid statsanslagets begärande uppgiorda
kostnadsberåkningenbelöpte sigtill 3000 rdr,

men denna summa befanns snart nog alldeles
otillräcklig, hvadan f örvaltningskommitt€n
såg sig nödsakad låta inställa det redan på-

började arbetet och för frågans närmare ut-
redning tillsätta en särskild kommitt6.6r Den-

na kommittd, inom hvilken - i förbigående
sagdt - enigheten ej synes hafua varit särde-

les stor, inkom med en ny kostnadsberill'ming,
som slutade på en totalsumma al 5000 rdr,
och tillstyrkte kommitten att antaga ingen-
iören C. J. Hammars anbud att uppföra gas-

verket för 4750 rdr. Så skedde, och akademien
beslöt, såsom redan anförts. vid sin januari-

sammankomst 1864 att förskottera de utöfuer
statsanslaget erforderliga medlen. Hösten
1864 kunde arbetet slutligen anmälas till afsy-

ning och likvid.63
Det dröjde emellertid icke mer än två och

ett halft år, förrän en ganska genomgripande
reparation visade sig nödvändig, i det att dels

sjäfua ugnen tarfvade ommurning, dels en ny
retort måste anskaflas. Afuen denna repara-
tion - ombyggning kallas den i protokollen -
uppdrogs åt ingeniör Hammar och medförde
en kostnad af 550 rdr.6a Glädjen öfuer att gas-

verket sålunda återigen försatts i brukbart
skick, blef dock föga långvarig: två månader
hade knappast förflutit efter räkningens före-

dragande i förvaltningskommitt6n, förrän
anmålan inkom från intendenten, att den nya
retorten remnat. Ytterligare tvenne nya retor-
ter beställdes nu från Ankarsrums bruk- där
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äfven den felaktiga retorten tillverkats - och
f örvaltningskommittdn infordrade i tämligen
snäfua ordalag en förklaring af laboratoriets
t. f. föreståndare "för erhållande af kännedom
om, huru gasberedningen vid Fätet bedrifves
samt hvad uppsikt t. f. föreståndarenoi därvid
utöfuar". Såclan förklaring afgaJs men minska-
de ej utgifterna för gasverkets iordningställan-
de, som denna gång kostade 210 rdr I öre.0o

Nu inträdde en period af relativt lugn till
hösten 1875, då i f örvaltningskommitten an-
mäldps. att gasverket vid Fället ej vore nöj-
aktigt samt att tillverkningen af gas vid det-
samma sJmtes medtaga större kostnader, än
som med annan konstruktion af samma gas-
verk borde vara erforderliga".6? - Det har se-
dermera beräknats. att den vid anstalten till-
verkade lysgasen stältde sig omkring fyra
gånger dyrare ån den gas, som samtidigt till-
handahölls allmänheten från Stockholms gas-
verk.68 * Ett och ett halft år senare lämnade

Foto: H. c. Sö

vetenskapsaf delningens föredragande (N. J.

Berlin) inför kommitten en redogörelse "för
kostnaderna för gasverket vid Fåltet samt för-
sök till beredning af gas efter andra metoder,
som utförts af prof. Bergstrand, och beslöt
kommitt6n, att gastillverkningen vid Fältet
skulle ännu ett år få lortsåttas såsom hittills,
men att under tiden borde anskaffas under-
rättelser, om för laboratorii räkning skulle
kunna begagnas, med större fördel, kompri-
merad gas, som transporterades från staden
ut till Fältet."6e

Det gamla gasverket fick emellertid nöd-
torltigt fungera under ytterligare sex år, innan
det omsider spelat ut sin roll. År 1883, ctå re-
paration af detsamma ånyo ifrågasattes, fann
man en sådan icke långre löna mödan. Det
upplystes nämligen, att en gasledning från
Stockholms stad (närmare angifuet från Nor-
ra Tullportsgatan eller nuvarande Döbelnsga-
tan) till laboratoriet skulle kunna anbringas
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för omkring 7,000 kr. Enär gasverkets försät-
tande i lämpligt skick skulle komma att med-

taga en lika stor summa utan att ändock bere
da laboratoriet samma fördelar som en direkt
gasledning frå{r staden, så ansåg förvaltnings-
kommitt€n detta senare alternativ vara vida
att föredraga och anhöll för dess realiserande
om ett understöd af statsmedel till anförda
belopp, hvilket ock af K. Maj:t beviljades.Ti)

I samband med denna hÖgst väsentliga för-
bättring vidtogos :ifven andra omfattande för-
åindringar, hufrudsakligen i slte att åt institu-
tionen bereda ett ökadt utrymme och en

meratidsenlig anordning.
Uti den skrifuelse, i hvilken förvaltnings-

kommitten påkallade statsbidrag för dessa för-
iindringars genomförande, framhålles, huru-
som laboratoriet ifråga om utrymme ej läng-
re motsvarade de fordringar, som måste stäl-
las på en dylik anstalt. Detta framginge däraf,
"att hela laboratoriilokalen utgjordes af en-

dast tre ntm, ett mvcket litet och de två andra
snarare under än öfuer medelstorlek, af hvil-
ka ett af de större användes för gröfre kemis-
ka operationer och de öfriga såsom egentligt
analytiskt laboratorium". Ur denna sl.npunkt
stode laboratoriet efter llertalet kemiska sta-

tioner, hvilket åfuen kunde med fullt skål sä-

gas med hänsyn till sjålfva laboratoriiattiral-
jen. En följd af dessa omständigheter vore,
"att några mera omfattande vetenskapliga
undersökning öfveragrikulturkemiensstör-
re och viktigare frågor svårligen kunde ge-

nomföras å försöksanstaltens laboratori-
um, ehuru dylika undersökningar dock borde
vara hufvudlöremål för försöksanstaltens
verksamhet".

På grund af denna förvaltningskommittens
framstiillning anvisade K. Mai:t aJ statsmedel

]tterligare 10000 kr. till laboratoriets inred-
ning samt förseende med nödiga apparater,
utensilier etc.7r, hva{iimte akademien al egna

medel anslog 6500 kr. för själva reparationsar-
betena i den kemiska byggnaden. Denna blef
nu i sin helhet upplåten för anstaltens behof
på det sätt, att föreståndaren erhöll sin bo-
stad i våningen I trappa upp?2, hvaremot la-

boratoriet utsträcktes till hela bottenvåning-
en, som för ändamålet blef tidsenligt anord-
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nad och inredd. Genom denna utvidgning er-
höll laboratoriet det omfång och den anord-
ning, som det sedar dess i det väsentliga bi-
behållit ända till nuvarande tid.

Om det skick, hvari laboratoriet i midten åJ

1880-talet tedde sig efter den genomgångna
reparationen, erhåller man en god föreställ-
ning genom dåvarande föreståndaren, prof. L.

F. Nilsons "agrikulturkemiska berättelse för
1884 , ur hvilken löliande må anlöras.

"De särskilda rum. af hvilka laboratorievå-
ningen består, och af hvilka flertalet står i di-
rekt förbindelse med en längs husets midt
löpande korridor, åro på följande sätt använ-

da. Till höger (v:ister) om ingången tu ett mind-
re rum inredt till en centralt belägen och lätt
tillgänglig upplagsplats för d.e förråd, hvar-
med ett kemiskt laboratoriurn nödvändigt
måste vara försedt. Därbredvid Iigga åt norr
två smärre rum, af hvilka det ena år alsedt att
begagnas vid tifreringsbeståmningar och in-
r).'rnmer alla därtill behöfliga kärl, apparater
och inrättningar, det andra är inredt att an-
vändas vid ilslft allsåt-Aemrsft a undersökning-
ar, såsom spektral- och gasanalltiska årbeten
m. m. med en samling för dylika ändamål be
råknade instrument. Vid korridorens västra
iinde ligger iifuenledes ett mindre rum, alsedt
för sådana operationer, som taga i anspråk
höga uörmegrader, här äro sålunda uppställ-
da: förbråinningsugn till utförande af organisk
elementaranalys, muffelugn för inaskning af

organiska ämnen, bläster för komprimerad
luft och slrgas o. s. v Närmast dårintill tråffa
vi i byggnadens sydvästra hörn ett större
rum, inredt till föreståndarens laboratorium
och för detta ändamål försedt med nödiga
och tidsenliga anordningar. Bredvid detta och
nästan i husets midt befinner sig /örestånda-
rens skrifrum, som tillika inrlanmer luftpump
och preparatsamling samt plats för två vågar.

Md sidan af detsamma är ett litet rum anord-
nadtlör boksamlingen, ... hvarjämte plats dår
äfven blifvit beredd för uppställandet af ett
par vågar. På andra sidan om biblioteksrum-
met är cssrifenlens arÖefsrum beläget, till stor-
lek och inredning lika med föreståndarens,
och d:tbredvid ett mindre rum, apteradt dels
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produkters torkning med ånga, hvarjämte
plats där måst beredas äfuen för en slamap
parat och en preparatsamling. Slutligen har
ett rum, beläget i byggnadens nordöstra hörn,
blifuit inredt att begagnas vid gröfre kemiska
och mekaniska arbeten och innehåller utom
vindugn en ångnaskin om två hästkrafter,
som i främsta rummet användes för upplord-
ring af vattenförrådet (se nedan), men tilllika
tages i anspråi( såsom motor för en och annan
mindre, i ett laboratorium behöflig maskin.
Rummen uppvärrnas med vanliga fajanskakel-
ugnar. I fem af dem ärc ... ventilerade och med
fajanskakel invändigt beklädda dragskåp an-

bragta för att anviindas vid försök, d:i.r utveck-
lade ångor och gaser behöfua afledas."73

En kännbar brist i det gamla laboratoriet
var saknaden af vattenledning. Med hänsyn
till de dryga kostnader, som en utsträckning
af Stockholms stads vattenledning till Experi-
mentalfältet skulle hafua medfört, sökte man
nu afhjälpa nåmnda brist genom anläggning
af en lokal vattenledning, uteslutande afsedd
Iör laboratoriets behof. Denna ledning, som
ihnu (1906) fungerar, åir anordnad på det sätt,
att den atmosfäriska nederbörd, som faller på
byggnadens tak, diirifrån nedledes i källarvå-
ningen och här uppsamlas i en cementerad
behållare om 50 kub.meters rymd, hvarifrån
vattnet med maskinkraft uppumpas i en på
vinden uppställd järncistern om 5 kub.meter
för att slutligen hårilrån genom ledningsrör
sprida sig till de olika aftappningsställena i
byggnaden. Härvid år den ordning vidtagen,
att det vatten, som icke förorenas vid anv:ind-
ningen - exempelvis kylvatten från destille-
ringar -, åter nedledes i cementbehållaren.
Det vattentryck, som med tillhjälp af denna
anordning kan erhållas i laboralorierummen.
uppgar till vid pass en atmosfär

Anläggningen af den nu beskrifna vatten-
ledningen medtog af de anslagna medlen 1741

kr. Till instrumentinköp användes 3000 kr;
resten åtgick till rummens reparation och in-
redning.

Med sin nya anordning och utrustning kun-
de laboratoriet någorlunda uthärda jämförel-

se med motsvarande anstalter i andra länder

- åtminstone hvad betrdffar förutsättningar-

na för utförande af kemiska undersökningar i
egentlig mening.

Frår och med år 1886 blef anstaltens vilrt-
fysiologiska afdelning skild från den kemiska
såsom en själfstärdig institution under egen
föreståndare och med egna anslag.7l

4. Agrikulturkemiskt laboratorium
å Experimentalfätet. 1886-1906.
Midten al 1880-talet karakteriserades af an-
märkningsvärda f ramsteg på agrikulturkemi-
ens område. Dessa gåfuo sig bland annat till-
känna genom utarbetandet af exakta arbets-
metoder för arställande af kulturförsök öfver
de odlade växternas nåringsbehof och den
verkan de olika vittnäringsämnena, hvart
och ett för sig, på dem utöfva. I betraktande af
dessa spörsmåls vikt och betydelse såvål ur
vetenskaplig slnpunkt som för det praktiska
jordbruket kunde det icke undgås, att äfuen
vid hiirvarande agrikxlturkemiska f örsöksan-
stalt behofuet af nödig materiel och lämpliga
anordningar för utförande af dylika kulturför-
sök alltmera gjorde sig gällande. På därom aJ

Iandtbruksakademien i skrifuelse den 14 sept.
1888 g1'ord framställning anvisade K. Maj:t i
början af 1890 ett anslag af 12500 kr till anläg-
gande af en försöksgård för växtkultur vid
akademiens kemiska laboratorium.T5

Redan på våren samma år togo arbetena
med den nya försöksgården sin början på ett
åt densamma upplåtet jordområde om 0,5
heLtar, beläget omedelbart söder om den ke-
miska byggnaden. De anläggningar, som då
utfördes, äro i hutr,udsak ännu bestående (se
planritningen taJl. III, s, 80. För upplag och be
arbetning af den jord, som vid kulturförsöken
kommer till användning, finnas tvenne cister-
ner i cementbeton, försedda med en lätt tak-
betäckning åJ korrugerad plåt, som vid behof
lätt kan aflägsnas. En tredje dylik cistern tjä-
nar till uppsamling af det regnvatten, som
genom rännor och rörledningar ditledes från
en del (a) aI byggnadens tak Iör att anvåndas
till försöksväxternas bevattning. t en ftärde
cistern aJ samma slag hafua slutligen 12 styck-
en i cementbeton gjutna, vattentäta och med
reglering för grundvattnet försedda parceller
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om 1 kub.meters rymd och 1 kv.meters )ta
blifuit inrättade för v:Lxtkultur. För öfrigt äro
anlagda 150 stycken åifuenledes jordfasta men
i botten öppna parceller af zinkplåt om 1,3

meters djup och 0,3 kv.meters yta. För utför-
ande aJ s. k. kåirlförsökhar anskaffats ett stör-
re antal fristående glascylindrat de flesta om
50 x 25 cm. med en egen häfvertinrättning,
afsedd att hålla grundvattnet vid konstant
nivå. Såsom arbetslokal vid jordens bearbetan-
de, kulturkärlens beskickning och besåning,
skördeprodukternas tillvaratagande o. s. v tiå-
nar ett "skyddshus" om 14x 7 x4,5 meter, kon-

strueradt i järn och glas. Detta:ir, som namnet
antyder, ?ifuen afsedt att vid inträffande oSlmn-
sam väderlek, frost, hagel eller dylikt, bereda
sLydd åt kiirlkulturerna och rlnnmer 300 styck-
en al de nyssnämnda cylindriska glaskärlen,
som under försökstiden ?iro uppstälda på låga
vagnar, hvilka utan anstrlingning kunna skjutas
ut eller in på flyttbara jämskenor enligt Decau-
villes system. Vid g)Tlnsamt väder äro vagnar-
na med försökskiirlen placerade i det fria å ett
framför sLyddshuset beläget, fritt och soligt
område, som vid tiden {ör skördens mognande

omgifues med nät af järntråd och garn till
sLydd mot fröätande fågla"r.

På ett särskildt område inom försöksgår-
d,en äro de meteorologiskd instrument och aP
parater uppställda, medelst hvilka laborato-
riets alltsedan 1881 regelbundet tre gånger
om dagen fortgående väderleksobservatio-
ner anstållas och aJläsas. De återstående om-
rådena äro reserverade för frilandskulturer
och för lramtida utvidgning. Slutligen omgif-
ves försöksgården åt N. och NV. af griisplarer
med ett stort antal prydnadsträd och -buskar,
låimningar från det "arboretum", af hvilket om-
rådet förr utgjorde en del; därinom har på
senare tiden en särskild redskapsbod af trä
blituit uppförd.

Under en följd af år åtnjöt laboratoriet i
statsanslag 1500 kr. Iiirnför ofvan) till "under-
håll och förkofran", hvartill sedermera lades
I 500 kr. "för försöks anställande" samt från
och med år 1877 ytterligare 500 kr. till det då
nybyggda vli-rthusets uppvårmning och un-

derhåll. Efter den vll{fysiologiska anstaltens
afsöndrande (1886) minskades anslaget till
2500 kr., men från och med 1891 utgår det
med 3250 kr. om året i anledning af de dryga
utgifter, som äro förenade med Iörsöksgår-
dens drift och underhåll. Laboratoriets nuva-
rande stat upptager i öfrigt följande poster:
Föreståndarens lön 4000 kr.76; Assistentens
lön 1500 kr.; Vaktmästarens lön 750 kr

I kungl. bref al 31 maj 1888 förklarades då-
varande assistenten berättigad att från och
med år 1889 komma i åtnjutande aI ett (per-
sonligt) ålderstillägg om 300 kr. En några år
senare gjord framsiällning om beviliande af

'tterligare 
ett personligt lönetillägg om 1200

kr. årligen åt samme assistent vann dåremot
icke riksdagens bifall.77

Efter förändringarna 1883-1884 och 1890

har laboratoriet icke undergått någon mera
genomgripande omgestaltning hvarken till
sina lokaler eller till arten af sin verksamhet,
hvilken senare oafbrutet kunnat fortgå med
tillhjälp af den utrustning och de anslag, som
stått tili buds. De enda [örbättringar som vi-
sat sig al behofuet påkallade, hafva bestått
däruti, att ett fåtal rum ansetts böra apteras
för andra ändamåI, än med dem ursprungli-
gen afsetts, - så har t. ex. ett särskildt vågrum
numera inrättats med läge mot norr - samt
att enligt sakens natur den instrumentella ut-
rustningen tid elter annan tillökats och kom-
pletterats för att hälas i jåimbredd med veten-
skapens framsteg.

Det bokfördaviirdet af laboratoriets samt-
liga inventarier uppgick vid slutet af år 1905

till 23048 kr. 74 öre.
Sedan riksdagen år 1905 anvisat medel till

upprättande aJ en centralanstalt för försöks-
väsendet på jordbruksområdet, afsedd att
förläggas lill K. landtbruksakadem iens expe-

rimentalfält, och sedan 1906 års riksmöte yt-
termera faststii,llt stat för samma anstålt, kom-
mer akademiens kemiska laboratorium - ef-
ter en tillvaro af jämnt ett halft århundrade -
att från och med år 1907 ingå såsom en afdel-
ning af nämnda centralanstalt.

1. Före
Dr Carl .Ä
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II. PERSONALEN.

l. Föreståndare.
Dr Carl Alexander Miiller var, såsom redan
anf örts, institutionens förste föreståndare.
Född på Wellershof i Oberpfalz den 9 maj
1828 och lärare vid tekniska och landtbruks-
skolan i Chemnitz sedan 1851. utnämndes
han 1856 till landtbruksakademiens agrikul-
turkemist och tillträdde sin befattning den I
oktober samma år Hans verksamhet på den-
na post, dfu han kvarstannade i tretton ar, har
i den föregående framställningen flerstådes

bliMt vidrörd. Det mellan akademiens förvalt-
ningskommittd och prof. Miiller upprättade
kontraktet uppsades af den senare i juni 1868,i8
hvarpå han, efter att någon tid hafva åtnjutit
tjänstledighet, definitilt lämnade sin befatt-
ning i juni 1869. Han var sedermera en längre
följd al år bosatt i Berlin, till dess han 1886 in-
köpte egendomen Stensjöholm i Kronobergs
län, där han nu en tid vistades om somrarna
och efter 1898 äfven tog sitt stadigvarande
hemvist. Han afled här den 28 jaruari 1906.

,,k"r,4-ä.r,
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Efter Miillers afskedstagande anslogs fö-
reståndarplatsen ledig till ansökan, hvarvid
fJ.Ta aspiranter anmälde sig, nämligen profes-

soren C. E. Bergstrand, dr C. J. Keyser, liiraren
vid Alnarp D. F. Brunius och löjtnanten Ham-
pus von Post. Bland dessa gaf förvaltnings-
kommitten företrädet åt den förstnämnde.7e

Dr Carl Erik Bergstrand, född den 12 mars
1830 i Ki1a, Västmanlands län, blef 1857 lära-
re i kemi, geologi och fysik vid Ultuna landt-
bruksinstitut samt erhöll 1864 professors
namn, heder och värdighet. Han öfuertog be
fattningen såsom landtbruksakademiens agri-

kulturkemist från och med 1869, först såsom
vikarie, sedan- från juni månad - såsom ordi-
narie.80 Professor Bergstrand kvarstod som
anstaltens föreståndare till den 15 januari

1883, då han afgick efter att den 12 maj 1882

hafua dårom inlämnat ansökan.8rHan har se-

dermera i eqenskap af låirare Iör eleverna vid
landtmäterikontoret och privat agrikulturke
mist varit bosatt i huhudstaden.

Dr Lars Fredrik Nilson, född i Skönberga,
Östergötlands län, den 27 maj 1840, blef 1866

docent och 1875 adjunkt i kemi vid Uppsala
universitet. Å'r 1878 utnämndes han till e. o.
professor i analltisk kemi vid samma univer-
sitet och utvecklade i denna egenskap en

f ramstående vetenskaplig verksamhet, sår-
skildt på den oorganiska kemiens område.
Bland hans arbeten från denna tid må här
endast erinras om upptäckten af grundämnet
skandium (1879), som gjorde hans namn eu-

ropeisLl ryktbart. Efter prof. Bergstrands till-
bakaträdande blef Nilson af landtbruksakade-
miens f örvaltningskommitte utan ansökan
kallad att intaga den lediga platsen såsom
akademiens agrikulturkemists'z, på hvilken
han sedermera kvarstannade till sin död den
l4 maj 1899. Nilson inlade stora förtjälster om
den nydaning och omgestaltning i en mera tids-
enlig riktning, som laboratoriet undergick un-

der l8SGtalets midt. Afuen försöksgårdens an-

läggning 1890 var i allt hufuudsakligt hans verk.

Dr Henrik Gustaf Söderbaum, född i Kal-
mar den 12 mars 1862, docent i kemi vid Upp-
sala universitet 1888, lektor i kemi och kemisk
teknologi med mineralogi och geognosi vid
Chalmers' tekniska läroanstalt i Göteborg
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1893, kallades af landtbruksakademien till
agrikulturkemist och föreståndare för dess

kemiska laboratorium den 16 oktober 1899

och tillträdde befattningen den 1 ianuari 1900.

2. Assistenter.
Dr C. M. Eisenstuck, bördig från Sachsen,

tjänstgjorde som assistent från hösten 1859

till midsommartiden 1864. Han kallas till en

början f öreståndarens privatassistent.s3 Från

den 1 dec. 1861 till maj manads slut 1862 inne
hade han förordnande att bestrida förestån-
darens åligganden under dennes tjänstledig-
het.84 År 1863 uppgifues dåriämte hr Renner-

felt hafua i egenskap aJ assistent biträdt labc
ratoriets förestårdarc, antagligen under någon

kortare tid.s Såvidt förf. Lunnat finna, innehäla
landtbruksakademiens eller dess förvaltnings-
kommitt€s protokoller därutöfver icke någon

som helst uppgift om varc sig Eisenstucks eller
Rennerfelts officiella anstälande i akademiens
tjänst.

I april 1864 antog förvaltningskommitten,
efter förslag af professor Mtller, till labora-
toriiassistent studeranden vid Lunds univer-
sitet, sedermera filosolie doktorn Sven Fred-

rik Ekman (född 1839) "med rättighet för ho-
nom att uppbära lönen från den tid han be-

fattningen tillträder; och anmäldes, att dr Ei-

senstuck, som tjänsten under året förestått,
förklarat sig villig att såsom vikarierande as-

sistent fortsätta, intill dess Ekman inträder i
tjänstgöring".36 Det sistnämnda inträffade
hösten 186487; dock tog Ekman redan den 15

februari 1866 afsked från sin befattning. Han

ägnade sig liingre fram åt det prästerliga kal-
let och är sedan 1889 kyrkoherde i Vendels
församling af årkestiftet.

Assistentbefattningen kungjordes nu ledig
till ansökan under samtidigt förordnande för
förestå,ndarens dåvarande privatassisten, "f . d
eleven vid teknologiska institutet", Martin
Nyström,88 att bestrida densamma intill den
15 april 1866, ett förordnande som sedermera
förlZirgdes till utgången aJ maj mfuiad samma

år. Några år senare, oktober och november
1870, erhöll Nyström för andra gången en kor-
tare tids assistentförordnarde vid anstalten.se
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Bland de sökande lämnade förvaltnings-
kommitt6n företrädet åt lilosofie kandidaten
Oscar Nylander (född 1834, död 1898), "som
varit amanuens vid kemiska laboratoriet i
Lund under 4 och vid Landbohöiskolen i KG
penhamn I läsetermin". Han erhöll till en bör-
jan förordnande frår I juni 1866 till årets slut,
men blef sedan definitilt anställd såsom as-
sistent genom konstitutorial i vanlig form.e0

Från 15 nov 1867 till 15 maj 1868, under
hvilken tid Nylander vikarierade för anstal-
tens föreståndare, var sedermera förest,ånda-
ren för kemiska stationen i Örebro C. G. Zet-
terlund (född 1840, död 1892) förordnad att
förestå assistentbefattningen. Som vikaderan-
de assistenter för kortare tid tjänstgjorde vi-
dare:

1869-1870 studeranden Axel Lindström
(född 1839, geolog vid Sveriges geologiska un-
dersökning 1879-1899);

I87I-I872 studeranden vid Uppsala uni-
versitet Carl Adolf Nordström (född 1845, se-
dermera civilingeniör, lårare i kemi vid K. sjö
krigsskolan sedan 1879);

1872-1873 utexaminerade eleven från Aln-
arps landtbruksinstitut Hampus Bergman (se-
dermera 1:e liirare vid Kilanda landtbrukssko
lu);

1873_1874 civilingeniören Carl Gustaf Nis-
beth (född 1849, sedermera verkställande di-
rektör för Uppsala ångkvarns aktie bolag
1886-1892 och för Reijmersholms spritföräd-
lings aktie bolag; godsägare).e'

Arledningen till dessa täta vikariatsförord-
nanden är att söka däruti, att Nylander dels
på grund af utlåndska studieresor, dels på
grund af sin verksamhet som undervisare i
landtbrukets tekniska binåringar ofta var för-
hindrad att uppehålla sin ordinarie befatt-
ning. Då dessa förhinder syntes blifva af allt
mera permanent natut fann sig förvaltnings-
kommittdn föranlåten besluta, "att kungörel-
se skulle utfärdas om ansökning till erhållan-
de af förordnande för assistentbefattningen
vid akademiens agrikulturkemiska försöksan-
stalt mot uppbärande af hela assistentlönen
såsom arfvode under den tid tjänsten komme

att på förordnande bestridas".eT Efter gransk-
ning af de inkomna arsökningshandlingarna
uppdrogs vikariatet åt sedermera förestånda-
ren för kemiska stationen i Halmstad, Emil
Lyttkens (född 1847), som nu uppehöll det-
samma under llera år, nämligen från 1 april
1874 till 1 juli 1877.

Sistnämnda år blef assistentplatsen defini-
ti\t ledig genom Nylanders befordran tilll fö-
reståndare för kemiska stationen i Skara och
Llttkens' utnämning till innehafvare ai ena-
handa befattning i Halmstad. Efter skedd an-
sökan besattes den nu med dåvarande filoso
fie kandidaten Carl Gustaf Eggertz, som till-
trådde densamma den 1 oktober 1877.e3 Un-
der tiden I juli -l oktober nåmnda år uppe-
hölls tjihsten pä förordnarde aI M. Lundgren.
Såsom vikarier för Eggertz hafva tjänstgjort
under en del af 1880 cMlingeniören E. G. Löth-
nersa och under de 7 sista månaderna af 1899
Iilosofie kandidaten Hugo Witt (född 1875, liira-
re vid K. skogsinstitutet i Stockholm från 1901),

hvilken senare äfuen under en del af år 1898
tjänstgjorde som extra assistent å laboratoriet.

Eggertz, som är född 1845 och 1889 promr>
verades tlll filosofie doktor, Iwarstår ännu no-
minellt som laboratoriets assistent, men har
på grund af försvagad hälsa åtnjutit tjänstle-
dighet alltsedan den I april 1905. Från denna
tid har filosofie doktorn Ove M. Hofman-Bang
(född 1874) varit tillförordnad assistent.

3. Vaktmästare.
I de dldre handlingarna omnämnas tvenne vid
institutionen anställda "laboratoriidrängar"
vid namn Johansson och Andersson.es Alltse-
dan juni 1883 tjänstgör såsom laboratoriets
vaktmästare Lars Henrik Klang (född 1846),
som tidigare (1876-1883) varit anställd i ena-
handa befattnine vid laboratoriet för allmån
och analttisk kemi vid Uppsala universitet. På
grund af Klangs långvariga och trogna verk-
samhet i laboratoriets tjänst har K. Mal':t år
1906 tillerkänt honom Vasamedaljen af 5:e
storleken i guld.
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III. FRÅN LABORÄIORIET
I TRYCK UTGIFNA SKRIFTER.

Då verksamheten vid laboratoriet båst kan
bedömas af de skrifter, som från detsamma
blifuit i tryck offentliggjorda, meddelas i det
efterföljande en förteckning öfuer dessa, kro-
nologiskt ordnade.

1858, ,41ar. Mtiller Om användande af torf
såsom bränsle. Handl. 18, s. 126-171.

1859. ,41ex Mriller Åkerbrukskemistens Be-
rättelse. Handl. 19, s. 88-95.

Alex. Miiller Agrihtltur-kemisten, prof . Alex.
Milllers beråttelse om hans verksamhet
under åren 1856-1859. Handl. 19, s.
255-294.

Alex. Miiller Bildung des Höhenrauches.
Pogg. Ann. Phys. 106, s. 289-294.

AIex. Miiller Zur Geschichte der Runkel-
riiben. Lw. Ys. I, s.241-249.

1860.,41ex. Mä11er Chemische Notizen. J.
prakt. Ch. 80, s. 118-120.

Alex. Mijller Ueber das Sättigungsvermögen
der Phosphorsäure in einigen Lösung-
en. J. prakt. Ch.80, s. 193-204.

Alex. Miiller Ueber Trocknung des Getreides.
Lw Vs. 2, s.217-219.

1861. Alex. MiillerDeva igaste Fodermed-
lens och födoämnenas kemiska sam-
mansättning grafiskt framställd. Stock-
holm 1861.

Alex. Mii[lerZv Geschichle der Brunnenwäs-
ser grosser Städte. J. prakt. Ch.82, s.
465475.

Alex. Mtiller Bemerkungen zu Bessemer's
Stahlbereituns. J. prakt. Ch. 82, s. 496-
504.

C. M. Eisenstuch: Beiträge zur Kenntniss der
Futtermittel. Lw. Vs. 3, s. 237 -241.

1862. Aler. Miitler. i*erbrukskemistens Berät-
telse (för ar 1860). Handl. 20, s. 73-80.

Alex. Miiller Landtbruks-kemistens Berättel-
se för år 1861. Handl. 20. s. 187-198.

Alex. Miiller Om utfodring med benmjöI.
Tidskr. I, s. 25-28.

Alex. Miller Om smörberedning och hvad där-
med eger sammanhang. Tidsk 1, s.41-54.

Alex. Miiller Om torfkolningen vid Staltach.
Tidskr I, s. 170-173.

Alex. Miiller Redogörelse Iör vid K. landt-
bruksakademiens experimentalf ält un-
der åren 1859 och 1860 utförde göds-
lingsförsök. Tidskr. l, s. 287-298.

Alex. Mäller Nägra ord om Sveriges kemiska
indusl riaf delning vid Londoner-exposi-
tionen 1862. Tidskr. 1, s.334-339.

Alex. Mtiller Om kalfutfodring. Tidskr. 1, s.
37 7-379.

Alex. MiillerWarmlultofen fiir Trocknung und
Abdampfung. J. prakt. Ch. 86, s. 351-354.

Alex. Miller Ngue Methode der Kohlensåure.
bestimmung. Z. anal. Ch. 1, s. 147-149.

Alex. Miiller Beiträge zur Kenntniss von der
Zusammensetzung der Ackererde. Lw.
Ys. 4. s.225-237.

1863. Alex. MiillerRedogörelse Iör ett nltt göd-
nings:imne, Phosphorperuguano. Phos-
phoperuvian-guano. Tidsk 2, s. 15.

Alex. Mtiller Omrätta beskaffenheten af godt
smörsalt. Tidskr. 2, s. 6l-63.

Alex. Miiller Om smörberedning. Tidskr. 2, s.

306-314.
A lex. Mii I ler Den kemiska sammansättningen

af smör efter olika beredningssätt.
Tidskr. 2, s. 419-423.

Alex. MijllerBeobachtungen auf dem Gebiete
der Milchwirthschaft. J. pralt. Ch. 90, s.

351-355.
Alex. Mtiller. Mittheilungen aus der neueren

Geologie Schwedens. J. prakt. Ch. 90, s.
385-399.

Alex. Mdllen Sludien am Complementär-Colo-
rimeter. Z. anal. Ch.2. s. 143-156.

Alex. MA er Agriculturchemische Unter-
suchungen auf dem Gebiete der Milch-
wirtschaft, I-IV. Lw Vs. 5, s. l6l-188.

1864. A le x. Mtil ler Agrikulturkemisk berättel-
se för år 1862. Handl22, s.3544.

Iajra för Kongl. Landtbruks-Alademiens Agri-
kulturkemist, f aststålld till ef terrättelse
från 1 april 1864. Handl. 22, s. 49-50.

Alex. Miiller Arbeten och Försök år 1864 vid
Landtbruks-Akademiens Agrikultur-
kemiska Försöksanstalt. Handl. 22. s.
82-46.
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Alex. Mtjller Anteckningar under en resa i
Holland och England. Tidskr. 3, s. 149-
166.

Alex. Miller Beiträge zur Colorimetrie des
Erlractbrauns. Z. anal. Ch. 3, s. 407-420.

Alex. Mt)ller Chemische Untersuchungen auf
dem Gebiete der Milchwirthschaft, V-
VII. Lw Vs. 6, s. 3-9, 373-381.

1865. Alex Mr11er Berättelse om Agrikultur-
kemiens framsteg. Handl. 23, s. 56-69.

Alex. Miillen Ber^llelse öfver agrikulturkemiens
framsteg och verksamheten vid Kongl.
Landtbruks-Akademiens lörsöksanstalt
under året 1864. Handl.23. s. 158-176.

,41ex. Mu11er: Ny'tt sätt att bereda kreatursben
till pulverisering. Tidskr. 4, s.87-90.

Alex. Mtiller Om s rets betydelse för komjölk-
ens gräddsättning. Tidskr 4, s. 273-281.

Alex. MiillerOmexport al fosfor genom landt-
mannaprodukter. Tidskr 4, s. 332-334.

Alex. Mäller Enmetod för Cheddarostbered-
ning. Tidskr 4, s. 363-368.

Alex. Miller Berättelse öfver de af Kongl.
Landtbruks-Akademiens agrikulturke-
mist under åren 1862-1863 utförde arbe
ten. Ber, öfver verksamheten vid K. L.
A:s f örsöksfält och agrikulturkemiska
laboratorium uncler åren 1862 och
1863. Stockholm 1865. s. 79-112.

Alex. Miller Neue Ergebnisse der Comple-
mentär-Colorimetrie. J. prakt. Ch.95, s.

3642.
Alex. Miiller Chemische Mittheilungen. J.

prakt. Ch. 95, s. 43-52.
Alex. Miller Mitlheilungen. J. prakt. Ch. 96, s.

339-346.
1866. A1ex. Miiller Den nya utfodringsläran

med särskildt aJseende på boskapsgöd-
ning. Tidskr 5, s. 15-26, 72-86.

Alex. Miiller Om betydelsen af de Stass-
further kalisalterna för landtbruket.
Tidskr. 5, s. 101-103.

Alex. Miiller Ueber die chemische Analyse
der Ackererden. J. prakt. Ch. 98, s. l-12.

Alex. Mijller Der Stickstoffgehalt der Ackerer-
den. J. prakt. Ch.98, s. 12-13.

Alex. Mäller Ueber die Bestimmung des
Quarzgehaltes in Silikatgemengen. J.
prakt. Ch.98, s. l,t-23.
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Alex. Mäller Mittheilungen aus der Chrono-
metrie. J. prakt. Ch.99, s.337-365.

Alex. Miiller Chemische Untersuchungen auf
dem Gebiete der MilchwirthschaJt, Vm,
IX. Lw. Vs.8, s.69-74,394-404..

1867, Alex. Mu11e,: Berättelse om agrikultur-
kemiens framsteg under åren 1865-66.
Handl.25, s.49-61.

Alex. Miiller Berättelse om agrikulturkemiens
framsteg under år 1866. Handl. 25, s.
202-215.

Alex. Mtiller Om några orsaker till ladugardar-
nas mindre afkastning under och elter
våta somrar. Tidskr 6, s. 150-155.

Alex. Miiller Chromometrische Studien iiber
Ferridsulfat. J. prakt. Ch. 101. s. 193_204.

Alex. Miller Ueber einige chromatische Ver-
hältnisse des Annattos, Ferridacetats
und Kaliumbichromats. J. prakt. Ch.
101. s.204*216.

Alex. Mtiller Chemische Untersuchungen auf
dem Gebiete der Milchwirthschaft, X-
XIV Lw Vs. 9, s.37-49, 120-150, 276-
298,364-396.

1868. Alex. Miller Berättelse ötuer agrikultur-
kemiens framsteg under år 1867. Handl.
26. s. 159-170.

Alex. Mtiller Dialytische Lösunq von Casein
und Amylum. J. prakt. ch. 103, s.49-51.

Alex. Miiller Die Chromometrie der Ober-
flåchenfarben. J. prakt. Ch. 104, s. 1*10.

Alex. Miller Die Schlämmanalyse. Lw. Vs. 10,
s. 25-51.

Alex. Miiller Ueber die Aufsammlung der
menschlichen Auswurfstoffe in den
Städten und die Nutzbarmachung
durch die Lanclwirthschaft. Lw. Vs. 10.

s. 143-148.
O. Nylander Sockerbetor från olika delar af

landet. Tidskr. 7, s. 150-154.
1869.Alex. Mul1er: Några ord om kalkpudrett

och latrinspillninq. Tidskr. 8, s.5-9.
Alex. Miiller Om den svenska sockerbetsindu-

strien. Tidskr. 8, s. l4-30.
Alex. Miiller Studien iiber AJfinität in Ferridace

tat-Lösungen, ohne Verånderung des
Aggregatzustandes. .1. prakt. Ch. 106, s.
321-356.
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Atex. Miller Ueber die Wässerung der Gar-
tengewächse aus dem Untergrund. Lw
Vs. 11. s. 168-176.

Alex. Miiller. Ueber die Benutzung des Renn-

th iermooses zur Brannlweingewin-
nung. Lw. Vs. I l. s.321-361.

C. G. Zetterlund: Analyse von Bromus Schrade-
ri. Lw. Vs. 11. s. 176_177.

C. E. Bergstrtnd: Berättelse öfver de senaste
framstegen inom agrikulturkemien.
Handl.27, s. 186-202.

C. E. Bergstranrl: Undersökning å svenska
sockerbetor år 1869, iemte några upp-
lysningar om betsockerindustriens be-
tydelse för jordbruket. Tidskr 8, s. 360-

1870. Alex. Mrillen Några försök med span-
målstorkning. Ber. öfuer verksamheten
vid K. L. A:s försöksfält under åren
1865-1868 jemte utdrag ur berättelsen
öfver verksamheten vid K. L. A:s agri-
kulturkemiska laboratorium. Stock-
holm 1870. S. 255-289.

C. E. Bergstrand'. Om de sednaste framstegen
inom agrikulturkemien. Handl. 28, s.

179-196.
C. E. Bergstrand:lJndersökning å svenska sock-

erbetor etc. (slut). Tidskr.9, s. 14-22.

C. E. Bcrgstrand: Arlificiellå gödningsämnen
under år 1869 analyserade å Kongl.
Landtbruks-Akademiens laboratorium.
Tidskr. 9, s. 34-43.

C. E. Bergstrand: Om kalkens betydelse och
användning för jordbruket. Tidskr. 9, s.

109-123.
C. E. Bergstrand'.Betsockerindustrien såsom

en landtbrukets binäring. Tidskr.9, s.

158-162.
C. E. Bergstrand: Om de fosforsyrehaltiga

konglomeratlagren i Dalarne. Tidskr 9,

s.249-252.
O. Nylander. Om v'ixternas föda, samt om de

medel, genom hvilka jordens fruktbar-
het kan underhällas och förökas. Stock-
holm 1870. IV + 79 s, 12:o. (Smärre sam-
lade skrifter i landthushållningen ut-
gifna af J. Arrhenius, 12.)

O. NylanderTabeller öfuer värtfödan, grafisk
framställning. Stockholm 1870.

l87l.C. E. Berystrand: Om de senaste framste'
gen inom agrikulturkemien. Handl. 29,

s. 157-173.
C. E. Bergstrand: Om hafstå,ngens användande

som gödningsmedel. Tidsk 10, s. 65-71.
C. E. Bergstrand'. Om rostning eller bränning aJ

leror för agronomiskt ändamål. Tidskr.
10, s.208-222

C. E. Bergstrand'. Utställningen af artificiella
gödningsämnen vid trettonde allmänna
Svenska Landtbruksmötet i Göteborg
1871. Tidskr. 10, s. 287-303.

C. E. Betgstrand: Nyzfe senast i hardeln komna
gödningsåmnen. Tidskr. 10, s. 30L304.

1872. C. E. Bergstrand: Om kalkgödning.
Tidskr. 11, s. 28!292.

C. E. Betqstrand:U\dersökning aJ den flltande
spillningen från ladugården vid Bergs-
hamra, i nårheten af Ulriksdal, samt om
gödselvattnets värde och användning
vid landtbruket. Tidskr 11, s. 365-375.

C. E. Bergstrand: 

^tskilliga 
nya och anmärk-

ningsvärda fodermedel. Tidskr 11, s.

J 1_JD.

C. E. Bergstrand: Beråttelse om framstegen
inom agrikulturkemien, afgifven å
Kongl. Landtbruks-Akademiens hög-
tidsdag ... 1872. Hardl.30, s.65-86.

1873.C. E. Bergstrand: Beråttelse öfver de sed-
naste framstegen inom agrikulturke-
mien, å Kongl. Landtbruks-Akademiens
högtidsdag 1873, afgituen. Handl.31, s.

r47 -175.
1a74. C. E. Bergstrand: Om åkerjordarternas

kapilliira och hygroskopiska vattenled-
ningsförmåga. Tidskr. 13, s. 193-200.

C. E. Bergstrand'. Om de artificiela gödnings-
ämnena. Tidskr 13, s. 285-292.

C. E. Bergstrond'. Agrikulturkemisk berättelse,
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade-
mien å dess högtidsdag ... 1874. Handl.
32. s. 81-110.

1875. C. E. Berytrand: Om inhemska växtnä-
ringsämnen och jordf örbättringsmedel.
Tidskr 14, s. 129-136.

C. E. Berpstrand: Om alunjorden i Vesterbot-
tens lån, samt om sätten att bringa den-

na ofruktbarajord till bördighet. Tidskr'
L4. s.213-221.
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C. E. Betgstrand: Om användningen af minera-
liska fosfater som gödnings- och jordför-
bättringsmedel utan löregående behand-
ling med syor. Tidskr. 14, s. 257-268.

C. E. Berystrand: Agrikulturkemisk berättelse,
afgifuen till Kongl. Landtbruks-Akade
mien å dess högtidsdag ... 1875. Handl.
33, s. 11!142.

1a76. C. E. Bergstrand: Hvilken behandling af
Ioderämnena för husdjuren har befun-
nits mest ändamålsenlig för åstadkom-
mande af största näringseffekten i för-
ening med djurens välbefinnande?
Tidsla. 15, s. 3-14.

C. E. Berestrond: Undersökning af torl- och
dyjordarter från Trystorp i Nerike.
Tidskr. 15, s.96.

C. E. Bergstrand: Hvilken erfarenhet har man
hos oss !'unnit om kalisalters verkan
såsom gödningsmedel, och hvilka re-
sultat hafua de sista åren gifvit vid han-
den angående användning af svafuel-
syrad ammoniak och chilisalpeter till
förökande af den odlade jordens bör-
dighet? Tidskr. 15, s. 148-162.

1877. C. E. Bergstrand: 
^grikulturkemisk 

be-
rättelse, algifuen till Kongl. Landtbruks-
Akademien å dess högtidsdag ... 1876.

Tidskr. 16, s. 3-27.
C. E. Bergslrund'. Om kreatursspillningens be

handling samt om sättet för beräkning-
en af den arliga gödselmiingden efter de
större husdjuren. Tidskr. 16, s.94-122.

C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk Berättelse,
algifuen till Kongl. Landtbruks-Akade-
mien å dess högtidsdag ... 1877. Tidskr.
16, s.287-300,34&361.

1878. C. E. Bergstrand: Åtskilliga vid Landt-
bruks-Akademiens agrikulturkemiska
laboratorium nyligen verkstälda under-
sökningar. Tidskr. 17,s. 17, 129-132.

1879. C. E. Bergstrand: Agriktllturkemisk be-
rättelse, afgifuen till Kongl. Landtbruks-
Akademien å dess högtidsdag ... 1878.

Tidskr. 18, s.321, 69-80.
C. E. Bergstrand: Om gipsens inverkan på åker-

jordarterna. Tidskr. 18, s. 123-130.

C. E. Bergstrand: Elt literaturhistoriskt bidrag
till frågan om åkerjordens kemiska sam-
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mansättning och sättet att undersöka
densamma. Tidskr. 18, s.249-254.

C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk berättelse,
algifven titl Kongl. Landtbruks-Akade-
mien å dess högtidsdag ... 1879. Tidskr.
18. s. 267-300.

C. E. Bergstrand: Om dy'ordens användning
som gödnings- och förbättringsmedel
inom landtbruket. Tidskr 18, s. 361-
370.

1880. C. E. Bergstrand: Redogörelse för mötet
i Stockholm år 1879 med landets
Agrikulturkemister. Tidskr. 19, s. 3-28.

C. G. EgerE:Omden kemiska beskaflenheten
af jorden från åtskilliga mossar, dels re-.

dan odlade, dels afsedda att odlas.
Tidskr. 19, s. 129-157.

1881. C lq Bergstrand: Agrikulturkemisk be-
rättelse, aJgifuen till Kongl. Landtbruks-
Akademien å dess högtidsdag ... 1880.

Tidskr. 20, s. 3-34.
C. E. Bergstrond: Agrikulturkemisk berättelse,

afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade-
mien å dess högtidsdag ... 1881. Tidskr
20, s. 280-300, 325-333.

1883. C E. Bergstrand'. Agrikulturkemisk be
rättelse, aJgifuen till Kongl. Landtbruks-
Akademien å dess högtidsdag ... 1882.

Tidskr. 22, s. 14-32.
I. -E flr1son: Föredrag hiållet vid K. Landtbruks-

Akademiens högtidsdag... 1883, 1. Om
salpeterns bildning och sönderdelning
i åkerjord. 2. Om verksamheten vid de
kemiska stationerna under år 1882.

Tidskr. 22, s. 32-330.
L A 1y'l1son: Recherches sUI la thorite d'Arendal.

Ann. chim. phys. V 30,s.429432.
1,. .[ Nilson: D€termination de l'6quivalent du

thorium. Ann. chim. phys. V 30, s. 563-
567 .

L. F Nilson: Sur les propri€tes du thorium
metallique. Ann. chim. phys. { 30, s.

568-573.
I 884- l. .E ly'ilson: Om arv?indbarheten aI olös-

liga fosfat som gödningsmedel på moss-
jord. Tidsk 23, s. 170-176.

L -E.lvlhon: Notiser. Referat ur den nyaste agri-
kulturkemiska litteraturen. Tidskr. 23, s.

3r7-320.
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L. E Nilson & Otto Pettersson: Beståmning af
chlorberylliums specifika vigt i gas-
form. Öfuers. 41. Äfuen i Berl. Ber XVII:
987 och Compt. rend. T 98, s. 988.

1885. I. A iVrhon: Agrikulturkemisk berättel-
se, afgilven till Kongl. Landtbruks-Aka-
demien å dess högtidsdag ... 1884.
Tidskr. 24, s. 3-20.

L. F Nilson: Referat ur den nyaste agrikultur-
kemiska litteraturen. Tidskr. 24, s. 61-63,
t20-126 , r65-t7 4.

1886. t. f lvilson: Berättelse från Kongl.
Landtbruks-Akademiens agrikulturke-
miska och fysiologiska försöksanstalt.
Tidskr. 25, s. 3-15.

L. E Nilson'. Om "margarin" eller konstgjordt
smör. Tidskr. 25, s.15-22.

l. .E Nilson: Om ursprunget till vä\ternas qviiJ-
vehalt. Tidskr. 25, s. 183-192.

L. E Nilson: Studier öfver komjölkens fett.
Tidskr. 25, s. 271-285. Medd. fr. K. L. A:s
exp:f. nr 2.

L. E Nilson & Otto Pettersson: Nouvelle m6-
thode pour d€terminer Ia densit6 de
vapeur des corps volalisables en meme
temps que la temperature de l'ex-
pdrience. Bih. XI, nr 6, 16 p. avec 2

plarches. Ätuen i J. prakt.. Ch. 141, s. l-
17 och Ann. chim. phys. VI: 9, p. 55,t-
57 4.

1887. Z. Ä lVilson: Kemiska stationernas verk-
samhet 1885. Tidskr. 16, s. 30-33.

L. F Nilson: Studier öfver komjölkens fett.
Tidskr 26, s. 33-60. Medd. fr K. L. A:s
exp:f. nr 2.

l. .E lfilson: Berättelse från Kongl. Landtbruks-
Akademiens kemiska laboratorium. Af-
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1886.
Tidskr. 26, s. 65-74.

l. Ä .lVilson: Om utsigterna för en inhemsk till-
verkning af thomasjern och dess bety-
delse för svenska jordbruket. Tidskr. 26,

s. 169-175.
.1. .E Nrhon: Om guano aJ sill. Tidskr. 26, s. 247-

253. Ätuen i Tidskr. f. landtm. 1887.

l. f 1y'r1son: Om chilisalpeterns betydelse och
användning såsom gödningsmedel.
Tidskr. 26, s. 310-320. Ätuen i Tidskr. f.

landtm. 1888.

1,. f Nrlson: Om skogsvialen, Lath),Tus silvest-
ris L., såsom foderviixt. Tidskr. 26, s.
37&380. Ätuen i Tidskr. f. landtm. 1888.

L. E Nilson & Otto Pettersson: Bestämning af
några fysikaliska konstanter för germa-
nium och titan. Öfvers. 44, s. 3-17. AJ-

ven i Z. phys. Ch. I, s. 27.
L. E Ntlson & Otto Petlersson : Om chloralumi-

niums ångtäthet och grundämnenas
atomvärde i aluminiumgruppen. Öf-
vers. 44, s. 507-514. Ätuen i Z. phys. Ch.
I, s.459.

Cerhard Kriss & L. E Nilson: Om thoriums
eqvivalent och atomvigt. Öfvers. 44, s.
251-265. Ätuen i Berl. Ber. XX, s. 1665.

Gerhard Kriiss & L. F Nilson: Om jordarterna
och niobsyran i Fergusonit. Ötvers.44.
s. 267-285. Ätuen i Berl. Ber XX, s. 1676.

Gerhard Krtiss & L. Ä Nilson: Om produkten af
niobfluorkaliums reduktion med natri-
um. Ötuers. 44, s. 287-297. Ätuen i Berl.
Ber XX, s. 1691.

Gerhard Kriiss & L. F Nilson: Om kaliumger-
manf luorid. Öfvers.44. s.299-303. AJ-

ven i Berl. Ber. XX, s. 1696.

Gerhard Kräss &L. E N/son: Studier öfuer såll-
synta jordarters absorptionsspektra
och komponenter Ölvers. 44, s. 361-
404. Afven i Berl. Ber. XX, s. 2134, och
Chemical News 1888, T. 56.

Gerhard Kriiss & L. E /y'r1son: Die Componenten
der Absorptionsspektra erzeugenden
seltenen Erden. Berl. Ber. XX, s.3067.

Gerhard Kriss &L. E lVllson: Ueber die Dampf-
dichte des Thoriumchlorids. Z. phys.
Ch. I, s.391.

Gerhard Kriiss &L .E 1y'r'1son: Ueber die speci-
fische Wärme des Niobwasserstoffs
und der Niobsäure. Z. phys. Ch. I, s. 391.

1888. C. G. Egeertz: Studier och undersökning-
ar öfver mullämnen i åker- och moss-
jord. Tidskr 27, s.3342,80-116, 143-
163. Medd. fr. K. L. A:s exp:f. nr 3.

Z. E 1y'l1son: Kemiska stationernas verksamhet
1886. Tidskr. 27, s. 2&33. Åtuen i Tidskr.
f. landtm. 1888.

L. F Nilson: Om den förlust af qväfve, som
eger rum vid stallspillningens lagring,
och medlen att förekomma densamma.

tet
ås
8.
en
le-
LS.

te.
as-

n.

ie.

l€-

f.

e
s-
2.

s-
n
€
le
2.

u

tr

187



L. E Nilson &Otto Pettersson: Sur deux nou- tidskr. 1889.

veaux chlorures d'indium et sur la den- Insfiaktion för de med understöd af statsme
sitd de vaFeur des chlorures d'indium, del inråttade kemiska stationerna för
de gallium, de fer et de chrome. Bih. XIV jordbrukets och nåringarnes behof, ut-
nr 6, 24 s. Afuen i Ann. chim. phys. VI: färdad af Kongl. Landtbruks-Akade-
15, p.545-570; Journ. chem. Soc. 1888, miens förvaltningskomitd. Stockholm
Trans. p. 814; Z. phys. Ch. II, s. 657. 1889, 42 s. 8:o.

Gethard Kriiss &L. F N/son: Die Componenten Z. .[ lVdson: Om smörundersökning. Tidskr. f.

der Absorptionsspektra erzeugenden landtrn. 1889, s. 17-24.
seltenen Erden. Ber1. Ber. XXI, s. 585. L. ,E lfllson: Om qväfuebestämning enligt Kjel-

Tidskr.27, s. 177-187. AJven iTidskr. f-

landtm. 1888.

Gerhard Krtiss & L. F Nilson: Schlusswort an
Hrn G. H. Bailey. Berl. Ber XXI, s. 2019.

L. F Nilson &Ofto Petfersson: Sur les clorures
de gallium et sur lavaleur des €l€ments
du groupe de I'aluminium. Compt. rend.
T. CVII, p. 527-528.

L. F Nilson & Otto Pettersson'. Sur le chlorure
ferreux et les chlorures de chrome.
Compt. rend. T. CVII, p. 529-530.

L. F Nilson &Otto PeffeÄson: Sur les chlorures
d'indium. Compt. rend. T CVII, p. 500-
502.

1889. C G Eggertz & L. E Nilson: Kemisk un-
dersökning al moss- och myrjord.
Tidskr 28, s. 147-187. Medd. fr. K. L. A:s
expj. nr 7.

I. -[ Iy'/son: Berättelse friän Kongl. Landtbruks-
Akademiens kemiska laboratorium. Af-
gifven på Akad:s hög-tidsdag ... 1888.
Tidskr.28, s.46-61. Afven i Tidskr. f.

landtm. 1889.

L -E /y'r1son: Kemiska stationernas verksamhet
1887. Tidskr 28, s. 14l-146. Äfven i

Tidskr. f. landtm. 1889.

I. f /y'r1son: Försök att utstilla sillfoderkakor åt
mjölkkor. Tidskr 28, s. 257-280. Medd. f.

K. L. A:s exp:f. nr 8. Äfven i Tidskr f.

landtm. 1890 och Sv kem. tidskr. 1889.

L. E Nilson: Om komjölkens qvåfvehalt.
Tidskr. 28, s. 281-283. Medd. f. K. L. A:s
exp{. nr 9. Äfven i Sv kem. tidskr. 1889.

L. E Äl/son: Handlingar rörande tillämpningen
af Instruktionen för de kemiska statio-
nerna. Tidskr. 28, s. 296-308.

L. F Nilson: Om gödsling med kalisalter och
fosfat för kulturviixter enligt Schultz-
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Lupitz. Tidskr 28, s.373-379. Afven i
Tidskr. f. landtm. 1890 och Sv kem.

dahl. Sv kem. tidsk 1889, s.52-58.
L. F Nilson: Metod för analys af komjölk. Sv

kem. tidskr. 1889, s. 10&111.
L. E Nilson:Zur Butteranalyse. Z. anal. Ch. 28,

s. 175-183.
C. G. Eggertz: Om äkerjordsanalysen. Tidskr. f.

landtm. 1889, s. 642-647 ,66+668.
C. C. Eggertz: Ytterligare om jordanalysen.

Tidskr. f. landtm. 1889, s. 760-765.
f890. ,4. E Törnebohm & C. G. Eggertz: Om

åkerjordens halt af fosforslra och dess
härstamning. Tidskr. 29, s. 193-200.

l-. f N/son: Hardlingar rörarde lillämpningen
af Instruktionen för de kemiska statio-
nerna. Tidskr. 29, s. 110-127. Medd. f. K.
L. A:s exp:f. nr 10.

1,. Ä./Vllson: Kemiska stationernas verksamhet
1888. Tidskr. 29, s. 129-139. Äfven i

Tidskr. f. landtm. 1890.

L. E Nilson: On förloppet af näringsämnenas
upptagande och dess betydelse för kul-
turväxternas gödslingsbehof . Tidskr.
29, s. 305-318. Afven i Tidskr. f. landtm.
1891 och Sv kem. tidskr. 1890.

L ,4 ly'r/son: Om fodervärdet hos odlade och vil-
da svenska baljvii"rter. Sv kem. tidskr.
1890. s. 115-126.

L. F Nilson: Om gödslingsvärdet hos den vid
Löfsta försöksvis tillverkade torfmulls-
pudretten, 5 s. samt Om ändamålsenlig-
heten af torf mullspudrettillverkning vid
Löfsta, 1 s. Bihangtill Stockholms stads-
fullmåktiges beredningsutskotts utlå-
tanden och memorial.

L. F Nilson & Otto Pettersson: Sur le poids
mol6culaire du chlorure d'aluminium.
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Bih. XV nr 2, 22 s. LIven i Ann. chim.
phys. VI: 19, p. 145-171 och Z. phys. Ch.

M s. 206.
189f. l,. Ä.lVi1son: Berättelse från Kongl.

Landtbruks-Akademiens kemiska labo-
ratorium. Afgifven på Akad:s högtids-
dag... 1890. Tidskr. 30, s.3-21.

L. E Nibon: Om torfströ, dess egenskaper och
användning för särskilda ändamål.
Tidskr.30, s.65-87. Afven i Tidskr f.

landtm. 1891.

L. E Nilson'. Laktokriten jemförd med andra
metoder för bestämning af mjölkens
fetthalt. Tidsk 30, s. 151-174. Medd. f.

K. L. A:s exp:f. nr 12. Äfuen i Chem. Zei-
tung i891, nr 37.

,. { -/Vilson: Baljv:Lderna och deras samman-
sättning. Tidskr. f.landtm. 1891, s. 122-
127, 140-144, 163-168.

C. G. Eggertz: Berättelse om de af Kongl.
Landtbruks-Akademien anordnade
mosskulturförsök, åren 1889 och 1890.

Tidskr. 30, s. 193-232. Medd. f. K. L. A:s
exp:f. nr 13.

1892, C. G. Eggeftz &I. li /y'ilson: Om utsigter-
na för betsockerindustrins införande på
Gotland. Tidskr 31, s. 129-168. Medd. f.

K. L. A:s exp:f. nr 14. Åfuen i Ber om
Gotl. hush. sällsk. verks. 1891.

C. G. Eggertz & L. A /y'l1son: Kulturförsök med
krutjord frår Martebo m1'r. Tidsk 31, s.

193_201, Medd. f. K. L. A:s expJ. nr 15.

C. G. Eggertz &L. F /y'ilson: Kemisk undersök-
ning af några nordsvenska jordmåner.
Tidskr.31, s.201-208. Medd. f. K. L. A:s
exp:f. nr 16.

C. G. Eggera &L. E Nilson:Jemförande försök
öfuer några fosfatformers gödslingsvär-
de för gotländsk myjord. Tidskr. 31, s.

293-306. Medd. f. K. L. A:s exp:{. nr 18.

Äfven i Tidskr. f. landtm. 1893.

l,. .E lvilson: Beståmning al qväfuesubstanser-
nas småltbarhet hos några kraftfoder-
medel. Tidskr.31, s.361372. Medd. f. K.

L. A:s exp:f. nr 19. Åtuen i Tidskr. f.

landtm. 1894.

Z. ,[ 1{rhon: Berättelse fråLn Kongl. Landtbruks-
Akademiens kemiska laboratorium. AI-
gituen på Akad:s högtidsdag ... 1892.

Tidskr.31, s.372-379. Medd. f. K. L. A:s
exp1. nr 20.

L -E,ryikon: Berättelse om en resatill Tyskland
och Österrike.20 s. Bih.t. Stockholms
stadsf ullmäktiges beredningsutskotts
utlåtanden och memorial.

f893.,4. G Kellgren &L.,f 1V/son: Undersök-
ning aI svenska foder- och betesväxter.
I. Tidskr 32, s. 3_32,88-106. II. anf. st. s.

129-183. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 21 &
22.

C. G. Eggeftz:Berältelse om mosskulturförsök
af Kongl. Låndtbruks-Akademien arord-
nade 1891. Tidskr.32, s. 183-192.

C. G. Eggertz: Berättelse om Kongl. Landt-
bruks-Akademiens mosskulturörsök
1892. Tidskr.32, s. 193-216. Medd. f. K.

L. A:s exp:f. nr 24.

C. G. Eggertz'. Om i handeln förekommande
konstgjorda gödslingsämnen och deras
användning. Stockholm 1893. 47 s. 8:o.
(Småskrifter i landtbruk. V.)

Z. .E lvilson: Undersökning af svenska baljvZi-x-

ter. Tidskr. 32, s. 257-298, 321-355.
Medd. f . K. L. A:s exp:f. nr 23.

L F Nilson: Genmäle till Podewil'ska fabriks-
direktionens anmärkningar. 9 s. Bih. t.
Stockholms stadslullmäktiges bered-
ningsutskotts utlåtanden och memo-
rial.

1894. Märtha Rubin: Kemisk undersökning af
myrjord från Norrbotten. Tidskr.33, s.

3-13. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 25.

Z. l lyilson: Berättelse från Kongl. Landtbruks-
Akademiens kemiska laboratorium. AJ-

gifven på Akad:s högtidsdag ... 1894.

Tidskr 33, s. 65-90. Medd. f. K. L. A:s
exp:f. nr 26.

L. E NiLson: Torfmullens värde såsom rnedel
för renhållning och desinfeltion. Tidslir.
33, s. 1 13-124. Ätuen i Tidskr. f. landtm.
och Sv kem. tidskr. 1894.

Z. ,E Nilson: Värdet af Gellivaraapatiten och
några andra fosfatformer för vårt jord-
bruk. Tidsk f.landtm. 1894, s.5l+519,
591-597.

L. F Nilson: Olika verkan af olöslig och löslig
foslorsyra på korn och sockerbetor.
Tidskr. f. landtm. 1894. s.609-613.
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L. F Nikon:Försök öfuer sillguanons gödslings-

värde. Tidskr. f.landtm. 1894. s. 627-629.

C. G. Eggertz'. Berättelse om Kongl. Landt-
bruks-Akademiens mosskulturlörsÖk
1893. Tidskr. 33, s. 191205. Medd. f. K.

L. A:s expJ. nr 28.

C. G. Eggertz:Kan svårlöslig thomasslagg för-
vandlas till låttlöslig? Sw kem. tidskr.
1894. s. 147-148.

1895.Ä. G KeLlgren &L. E Nilson: Undersök-
ning af svenska foder- och betesväxter
III. Tidsk 34, s. 67-159. Medd. f. K. L. A:s

exp{. nr 31.

I. -E ly'llson: Acetylen såsom lysgas. Sv kem.
tidskr. 1895, s. 4'l-45.

L. E Nilson &Klas Sonddn: Best?imning af fett-
utbytet vid bearbetning af mjölk med
radiator eller med separator och kerna.
Tidskr. 34. s. 206-215. Medd. f. K. L. A:s

exp:f. nr 33.
f896. C G. Eggertz: Ber^IIelse om Kongl

Landtbruks-Akademiens mosskultur-
försök 1894. Tidskr.35. s.34-45. Medd.
f. K. L. A:s exp:f. nr 35.

C. G. Eggertz &L. f lVl/son: Om kalits bestäm-
mande i stassfurtersalter. Tidskr. 35, s.

326-356. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 44.

Äfuen särskildt tryckt på tyska språket:
"Ueber die Bestimmung des Kalis in
Stassfurtersalzen, Gutachten aus dem
chem. Laboratorium der Königl. Akade
mie der Landwirtschaft zu Stockholm."
Stockholm 1897. T. 37 s. 8:o.

L. F Nibon: Omlhomasslaggens sammansätt-
ning och bestämning afdess bruksvär-
de. Tidskr. 35, s. 46-55. Atuen i Tidskr f.

landtm. 1896 och Sv kem. tidskr. 1895

t. -f lVllson: Berättelse från Kongl. Lardtbruks-
Akademiens kemiska laboratorium. Af-
gifven på Akad:s högtidsdag . 1896

Tidskr. 35, s. 64-86. Medd. f. K. L. A:s

exp:f. nr 36.

l. .E 1{l/son: Om melass-snitsel, ett nl.tt foder-
medel. Tidskr. 35, s. 218-222. Medd. l. K
L. A:s exp:f. nr 41. Äfven i Tidskr f.

landtm. 1896.

I. ,E ffi,lson: Kulturförsök med sockerbetor på
gotländsk myrjord. Tidskr. f. landtm.
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1896, s.89-96, 109-114, 147-153. Afven
i Ber. om Gotl. läns hush. sällsk. verks.
1895. Bil. 2, samt i Mittheil. d. Vereins
zur Förd. d. Moorkultur im deutschen
Reiche 1896, s. 129-141.

Z. .E Nllson: Sockerbetans odling på gotländsk
my'rmark. Sv. kem. tidsla. 1896, s. 52-66.

1857. A. G. Kel@en &L. -E /y'i/son: Undersök-
ning af svenska foder- och betesv:i-xter.
IV Tidskr 36, s. 299-348. Medd. f. K. L

A:s exp:f. nr 50. Ätuen i Tidsk I. landtm.
1897.

C. C. Eggertz: Agrikulturkemiens framsteg
under de sista 25 åren. Sv kem. tidskr.
1897, s. 70-76-

1898. Z. f lVilson: Om Wiborghsfosfat, ett ur
Gellivaremalmens apatit framstäldt
gödslingsämne. Tidskr 37, s. 49-63.
Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 52. Äfven i
Tidskr. f. landtm. och Sv kem. tidskr
1898. På tyska språket i Lw. Vs. 51, s.

401-420 samt särskildt tryckt: "Ueber
Wiborghphosphat, ein aus dem Apatit
des GelliwareErzes dargestelltes Diing-
ungsmittel", Stockholm 1899. 19 s. 8:o.

Z. -E lVllson: Berättelse från Kongl. Landibruks-
Akademiens kemiska laboratorium, al
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1898

Tidskr.37, s. 110-131. Medd. f. K. L. A:s

expJ. nr 55.
l. .[ Nllson: Utfodringsförsök med jäst mjölk-

foder. Tidskr. 37, s. 309-342. Medd. f. K.

L. A:s exp:f. nr 57. ÄIven i Tidskr f.

Iandrm. 1898.

C. G. Eg4ertz: Omkemisk undersöloing af vat-
tenlösliga kalisalter. Sv kem. tidskr.
1898, s. 10-14.

1899. Z. A 1r'i1son: Wiborghsfoslatets använd-
ning. Promemoria. Stockholm 1899, 4 s.

8:o.
C. G. Eggertz: Om kalkens betydelse och an-

vändning i jordbruket. Stockholm 1899

39 s. 8:o. (Småskrifter i Iandtbruk. X.)

1900, C. G. Eggertz: Berättelse om verksamhe-
ten vid Kongl. Landtbruks-Akademiens
kemiska laboratorium åren 1898 och
1899. Tidskr. 39,s.226-257. Medd f. K.

L. A:s exp:f. nr 63.
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Hugo Witt Foderv'årters förändring vid förva-
ring. Tidskr. 39, s. 139-146. Medd. f. K. L.
A:s exp:f. nr 61.

Hugo Witt Om analysen af fodermedel . Tidskr
39, s. 133-137. Afven i Sv kem. tidskr.
1899.

H. G. Söderbaum:Nyare rön på jordanalysens
område. Tidskr. 39 , s.267-274.

H. G. Söderbaum: P erkloratfrågans utveckling
och nuvarande ståndpunkt. Tidskr. 39,
s. 33&-345.

H. G. Söderbaum: Om kopparacetylid och
dess arvåndbarhet för analytiska ända-
måI. Sv kem. tidskr. 1900, s. 29-34.

H. G. Söderbaum: Utkast till en biografisk öf-
versilt af den kemiska forskningens his-
toria i Sverige. Sv. kem. tidskr. 1900, s.

7V79.
1901. H G Söderbaum: Öfversikt af de vikti-

gaste framstegen inom agrikulturkemi-
ens område under ar 1900. Tidskr.40, s.

92-108.
H. G. Söderbaum:Kulturförsök med fälldt kal-

ciurnfosfat. Tidskr.40, s. 109-121 + I pl.
Medd. f. K. L. A:s expJ. nr 67.

H. G. Söderbaum: Hvilken betydelse äga de
senaste årens bakteriologiska rön för
frågan om ett rationellt tillgodogörande
al stallspillningens kväfuehalt? Tidskr
40, s.272-284. lJven i Tidskr. f. landtm.
1902.

H. G. Söderbaum: Om den kemiska samman-
sättningen af några baljv:ixter under
olika utvecklingsskeden. Ett bidrag till
foderväxtanalysens metodik. Tidskr. 40,
s. 36,!-381. Medd. f. K. L. A:s expJ. nr 70.

H. G. Söderbaum: Artikeln "Kemi" i Sveriges
land och folk, historisk-statistisk hand-
bok, utgifven af G. Sundbårg, Stockholm
1901, s. 427431.

1902, H. G. Söderbaum: Kulturförsök med
fälldt kalciumfosfat IL Medd. f. K. L. A:s
exp:f. nr 75. Stockholm 1902. 14 s. 8:o *
1 pl.

S. Stefdnsson &H. G Södertraum: lslärdska fo
der- och betesv?i*er I. Medd. f. K. L. A:s
expf. nr 74. Stockholm 1902.50 s.8:o.

H. G. Söderbaum: Hvilka lärdomar har jord-
bnrket att håmta af de senare årens

forskningar rörande de vid salpeterns
bildning och sönderdelning verksamma
mikroorganismerna? Ber öfver 19:e
allm. Svenska landtbruksmötet i Gefle
1901, afgifven af Carl L. Bendix. Stock-
holm 1902, s. 27&291.

H. G. Söderbaum: Ytterligare om benmjölet.
Sv. kem. tidskr. 1902, s. 177-181.

19O3. H. G. Söderbrzum: A. Petermann (nekro-
log). Tidskr.42, s. 3-6.

H. G. Söderbaum: Om benmjölsfosforslrans
vdrde som våixtn,iiring. TdsItr 42, s. 42-53.

H. G. Söderbaum:Kulturförsök med s. k. släm-
pegödning. Tidskr. 42, s. 85-94. Medd. f.
K. L. A:s exp:f. nr 77.

H. G. Söderbaum:Berättelse från Kongl. Landt-
bruks-Akademiens kemiska laboratori-
um, afgifven på Akad:s högtidsdag ...

1903. Tidskr.42, s. 103_121. Medd. f. K.
L. A:s exp{. nr 78.

H. G. Sötlerbaum: Öfversikt af de viktigaste
framstegen inom agrikulturkemiens
område under 1901-1902. Tidskr.42. s.
261-282.

H. G. Söderbaum: A;rtikeln "Konstgjorda göds-
lingsämnen" i Uppfinningarnas bok VII,
s.441472.

H. G. Siderbaum: Om kalciumryanamid, ett nltt
kviifuegödselmedel. Sv kem. tidsls. 1903,

s.121-125.
H. G. Söderbaum: Nils Peter Hamberg Qel

nadsteckning). K. Vet. Akad:s årsbok
1903, s. 103-118.

1904. H. Juhlin Dannfelt & H. G. Söderbaum:
Undersökningar af i Sverige odlade rot-
fruLter Tidskr 43, s. 42-95. Medd. f. K.
L. A:s exp:f. nr 80.

S. Stefdnsson & H. G. Söderbaum: Isländska
foder- och betesvåixter II. Tidskr. 43. s.

324-368. Medd. f. K. L. A:s expJ. nr 83.
H. G. kiderbaum: Om nyäIe metoder att i jord-

brukets tjåinst tillgodogöra luftens hräf-
ve. Tidskr. 43, s. 377-401. Medd. I. K. L.
A:s exp:f. nr 85.

H. G. Söderbaum: Hvad veta vi för ndrvarande
om de af mikroorganismer förorsakade
kemiska processerna i åkerjorden? Sv.

kem. lidskr. 1904. s. 165-169. Ätven i

Tidskr. f. landtm. 1904, s. 855-€60.

191



H. G. Söderbaum: Årets Nobel-pristagare i
kemi. Sv. kem. tidskr. 1904, s. 183-187.

H. G. Söderbaum: Johan Gustaf Wiborgh Qel
nadsteckning). K. Vet. Akad:s årsbok
1904, s. 147-160.

C. G. Eggertz: Om grundvilkoret för landtbru-
kets framsteg. Göteborg 1904,23 s.8:o.

1905. H. JuhLin Dannfelt & H. G. Sötlerbaum:
Undersökningar af i Sverige odlade rot-
frukter.ll. Tidskr.44, s. 81-104. Medd. f
K. L. A;s expJ. nr 86.

H. G. Söderbaum:Beråttelse från Kungl. Ländt-
bruks-Akademiens laboratorium. AJgif-

ven till Akad:s högtidsdag ... 1905.

Tidskr. 44, s. 289-315. Medd. f. K. L. A:s

exp:f. nr 88.
H. G. Söderbaum: Om bestämning af kalium

enligt perkloratmetoden. Sv kem.

tidskr. 1905, s. 126-128, 138-146.
H. G. Söderbaum:Studier och iakttagelser vid

utländska agrikulturkemiska f örsöksan-
stålter. Reseberättelse. Stockholm 1905.

52 s. 8:o. Medd. fr. K. Landtbruksstltel-
sen nr 102.

H. C. Söderbaum: Zur Kenntnis der Faktoren,
welche die Diingewirkrrng der Knochen-
mehlphosphorsäure beeinflussen. Lw.

Ys.63, s.247-262.

Undersökningar af i Sverige odlade rot-
frukter. lll. Tidskr. 45, s. lM1.

Bilaga.
Förtechning öfuer kungliga breI och
ö m be tss kri f ue lser frå n slo lsd e parle-
menten rörande K. llndtbruksakade-
miens ke misko I aboro lori um.

1. Kungliga bref.

1850, juni 8, angående antagande af en agri-
kulturkemist m. m..

1856, april 9, i fråga om Alex. Miillers från
Chemnitz anställande såsom agrikultur-
kemist här i riket.

1856, juni 12, ang. anslag till inrättande af ett
laboratorium jemte flere utgifter i följd
af dr A. Miillers anst:lllande såsom agri-
kulturkemist.
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1857, mars 20, ang. kontrakt med dr Alexan-
der Miiller rörande hans anställning
såson agrikulturkemist samt om utbe'
talning af arfvode och hyresersåttning
åt honom.

1857, okt. 27, ang. professors namn och vär-
dighet för akademiens agrikulturke-
mist.

1858, febr 23, ang. rikets ständers beslut i af-

seende å akademiens åkerbrukske-
mists artvode m. m.

1861, maj 4, ang. beviljadt anslag för underhål-
let af akademiens agrikulturkemiska la-

boratorium under år 1861 samt i fråga

om förhöjning af agrikulturkemistens
resetraktamente.

1861, nov.9, ang. uppdrag åt filosofie doktor
C. M. Eisenstuck att bestrida agrikultur-
kemistens tjänsteåligganden under
denne senares utrikes resa.

1862, mars 28, i fråga om utblte af akade-
miens tomt och åbyggnad vid Mäster
Samuels gata i Stockholm emot det åt
Teknologiska institutet hittills upplåtna
hus vid sarnma gata m. m.

1863, aug. 7, ang. beviljadt anslag till uppför-
ande af en nybvggnad å akademiens
tomt m. m.

miens experimentalfält m. m.

1863, now 13, ang. beviljadt anslag till åväga-
bringande af en agrikulturkemisk för-
söksanslall vid akademiens experimen-
talfält.

1867, okt. 25, ang. agrikulturkemisten, profes-

soren A. Miillers ansökning om tjänstle-
dighet m. m.

1868, okt. 9, ang. tjänstledighet för agrikultur-
kemisten, professor A. Mi.iller

1869, febr. 19, ang. professoren C. E' Berg-

strands antagande till akademiens agri-
kulturkemist efter A. Miiller m .m

1874. jan. 23. ang. gjord Iramstä)lning om an-

slag till en agrikulturkemisk försöksan-
stalt för västra Sverige.

1874, dec. 18, ang. ålderstillägg vid aJlöningen
åt akad:s sekreterare samt intendenten
och agrikulturkemisten vid åkademiens
experimentalfålt.

1906. H. Juhltn DannfeLt & H. G. Söderbaum: 1863, nov. 13, ang. beviljade anslag till akade-

1876, maj 19,

uppföra
akadem
anstalt,
ka static
arnas br

1879, dec. 19, i

agrikult
E. Bergs

1883, jan. 19,

byggnar
perimel

1883, dec. 14,

vidgnin
akadem
anstalt.

1888, maj 31,
vid lant
kemiski

1888, nov 3C

soren L
1890, febr. 14

akaden
en försr

1893, nov 3, a

m.m.L
1899, juli 7, a

kulturk
mien fö

1900, okt.5, i
indragr
miens r
mån.

2. Ämbetsski
1857, juli 14,

demier

Noter: AI
i K. br. 8 juni
s Att i alla häl
nades, kän tag
Iandtbruksaka(
185,1en skrifve
fessor och rätt
som sökande t
ått man likväl
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1876, maj 19, ang. beviljade anslag dels för
uppförande af ett vlixthus m. m. vid
akademiens agrikulturkemiska f örsöks-
anstalt, dels för underhåll aI f5.ra kemis-
ka stationer för jordbrukets och näring-
arnas behof.

1879, dec. 19, ang. äderstillägg åt akademiens
agrikulturkemist, professoren m. m. C.

E. Bergstrand.
1883, jan. 19, ang. beviljadt anslag till en ny-

byggnad vid landtbruksakademiens ex-
perimentalfålt.

1883, dec. 14, ang. anvisande af medel till ut-
vidgning af laboratoriet vid Iandtbruks-
akademiens agriLrrlturkemiska f örsöks-
anstalt.

1888, maj 31, ang. ålderstillågg åt assistenten
vid landtbruksakademiens agrikultur-
kemiska afdelning.

1888, nov 30, ang. ålderstillägg för profes-
soren L. F. Nilson m. m.

1890, febr 14, ang. anslag till inrättande vid
akademiens kemiska laboratorium af
en försöksgård fär vllxtkultur m. m.

1893, nov 3, ang. ålderstillågg för professoren
m. m. L. F. Nilson.

1899, juli 7, ang. disposition af den med agri-
kulturkemistbefattningen vid akade-
mien förenade lön.

1900, okt. 5, ang. rätt till pension å allmänna
indragningsstaten för lardtbruksakade
miens med statsmedel aflönade tjänste
män.

2. Åmbetsskrifuelser flån K. ciDildepaftementet.
1857, juli 14, om ifrågasatt reseanslag åt aka-

demiens åkerbrukskemist dr Miiller.

1857, nov 3, om utbetalning af agrikulturke-
mistens resekost nadsersäl tning.

1859, maj 13, ang. )tterligare anslag till agri-
kulturkemiska laboratorium m. m.

1860, nov 9, ang. beviljadt anslag för inrättan-
de af en agrikulturkemisk försöksan-
stalt vid Ultuna landtbruksinstitut.

1862, juli 11, ang. professoren A. Miiller bevil-
jadt anslag (för år 1862) till underhållet
af landtbruksakademiens agrikulturke-
miska laboratorium m. m.

1863, juni 12, ang. beviljadt anslag till under-
hå11 af akademiens agrikulturkemiska
laboratorium.

1881, juni 3, ang. beviljadt reseunderstöd för
landtbruksakademiens agrikulturke-
mist, professoren C. E. Bergstrand.

1883, okt. 19, ang. beviljadt anslag för gasled-
ning från staden till Experimentalfältet.

1883, dec. 21, ang. ifrågasatt ålderstillägg för
akademiens agrikulturkemist.

1887, juli 4, ang. beviljadt reseunderstöd åt
landtbruksakademiens agrikulturke-
mist, professoren L. F. Nilson.

1891, febr. 27, ang. ödning af anslaget till an-
ställande af nödiga försök vid Experi-
mentalfältet m. m.

1892, juni 10, ang. ifrågasatt lönetillågg åt as-
sistenten Eggertz.

3. Åmbetsskrifuetser från K. jordbruksdepafte-
mentet.

1904, old. 7, ang. ålderstillägg till agrikulturke-
misten vid K. landtbruksakademiens
experimentalfält.

1905, Iebr 3, ang. anslag till assistent vid K.
landtbruksakademiens kemiska labora-
torium.

Noter: APPENDX 4.
a K. br. 8 juni 1850.
5 Att i alla håndelser inhemska aspiranter icke sak-
nades, kan tagas för algjordt. Sålunda upplästes vid
landtbruksakademiens sammankomst den 11 nov
1854 en skrifvelse från dr Hamberg, (sedermera pro-
fessoa och rättskemist), hvari denne anmälde sig så-
som sökande till agrikulturkemistbefattningen, utan
att man likväl iinner, att denna skrifvelse föranledt

någon akademiens åtgärd. - Under tiden blef behof-
vet af agrikulturkemiska arbetskrafter inom landet
allt mera trängande. Till dess provisoriska fyllande
vidtog akademien för sin del den utvägen att med ke-
mie studerande i Uppsala gång efter annan upprätta
kontrakt om utföraDde af kemiska undersökningar tili
jordbrukets gagn. Se t. ex. F. k. prot- 14 april 1853 och
6 april 1854.
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I Professorerna O. L. Erdmann iLeipzig, E. Th. Stöck-
hardt iChemnitz ochAd. Stöckhardt i Tharand.
I Som, på samrna gång han uttalar sig synnerligen
erkännande om Miillers vetenskapliga skicklighei, lik-
väl - på tal om sina tyska kollegers rekommenda
tionsbrel spetsigt nog tillfogar: 'blott man icke hade
sig bekant, med hvilken lätthet utländska vetenskaps'
män ofta afgifva i högsta måtto lofordande intyg om
personer, hvi lka vi sserl igen icke alltid skulle afsvens
ka vetenskapsmäD erhålla därmed jåmiörbara rekom-
mendationer".
3 Sp. f. k. prot.29 maj 1856.

's Handl. 1859 s.255.
io Anf. st.
r1 Handl. 1859, s.256 och följ.
I F. k. prot. 1äpril 1857.
Lr K. L a. prot. 18 maj 1857.
L] K. L a. prot. 1tj aprii 1859.

'; Civ. deprt 13 maj 1859.

"i Handl. 1859 s. 88.
rt Civ dep:t 3 nov. 1857.
rs K. br. 23 okt. 1E57.
rlr Den 25 november 1858 uttalade iörvaltningskom
mitt6n tjll protokollet siD afsikt att för den agrikultur'
kemiska försöksanstalten af Experimentalf ältets om-
råde aisätta en erfor(lerlig jordareal, ej öiverstigande
4, högst 5 tunnländ.

':r Handl. 1859 s. 88 och följ.

'1r Sp. f. k. prot. 23 febr., 1:l och 18 mars 1858.

" K. br.2ll febr. 1858.
ij K. br 4 mäj 1861, Civ dep:t ll juli 1862, 12juDi
r863.

'r n k. prot.22 april 18tjl.

" Civ dep:t I nov. 1860.

':r K. l. a. prot. 13 april 1861.
l...pror.l4nov l86l K.l.å prol. l6no\ sdmmaår.

'3 K. L a. prot. 12 april 1862. Inom den utsatta tiden
inko,n sedermera endast ett sådant lijrslä9, nåmligen
från Cefleborgs läns hushållningssällskap (K. L a. prot.
14 junj 1862J.
21r K. 1. a. prot. 17 nov- 1862.
r! F. k. prot. 12 febr. 1863.
r Memorial af 14 juni 1E62.

" F. k. prot. l0 mars 181i2.

Som öfverlåtits til1 akademien genom kungl. bref ai
7 dec. 1841.
rr EIler enligt nu qällande nunmerordning nr 47.
rr K. br. 7 aug. 1863.
rd K. br 13 nov. 1863.
rr Sp. l. k. prot. l l juni 1863; K. L å. prot. 14sept.sam
ma år.
13 Jänför Sp. f. k. prot. 1 okt. 1863.
I F k. pr.jt. 12lebr. 186,1.
1! tlandl. 1865 s. 159.
r' Intendenten Dannlelts promemoria till Iörv. kom
mitt€n clen 10 dec. 1867.
r: K. l. a. prot. 26 jan. 1864.
r:rlik.prot. 14dec. 1864; 9mars1865; l9dec. I867;
K. L a. prot. 1E jån. 1i168.
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r1 F. k prot. 9 mars 1865.
ai F. k. prot. 5 febr., 2 och 7 april 186,1.
i" Handl. 1864 s. 49.
ir Se F. k. prot. 7 och 17 jan- samt 14 nov. 1867; l1juni
1868.
i3 F. k. prot. ll juni 1868.
j'3 

F. k. prot. ll dec. 1868.
5i F. k prot. 23 jan. och 16 april 1869; 21 jan. 1870; 13

jan. 1E71; 13 jan. 1872; 16 jan. 1873; l6 april 1875.
s' Sp. f. k. prot.2l nov. 1E73.
s': Civ. dep:t 29 maj 1874.
53 Sp. L k. prol. 9 jan. och 13 märs 187,1; K. br. 23 jan.
samma år.
5a F. k. prot. 17 april 1871.
5t Generaldirektören N. J. Berlin.
5r' Sp. f. k. prot. 13 nov 1874.

"' K. I a. prot. 18 okt. 1875.
i3 K. br. 19 maj 1876;jfr Sp. l. k. prot. 9 juni och K. L a.

prot. 12 juni 1876. Det tillkom under en iöljd af år la
boratoriets föreståndare att inspektera de kemiska
stationerna och årligen atgifva berättelse om deras
verksamhet, ett uppdrag som upphörde 1890 i och
med dessa anstalters förläggande uDder den nybilda
de landtbruksstyrelsens öfverinseende. Den ai akade-
miens lörvaltningskommitt6 år 1889 utiärdade irl
struktionen för dessa stationer, innehållande Dog
granna föreskrifter rörande de arbetssått och analys-
nletoder, som dessa anstalter hade att följa, förutofil
fornulär lijr bokfairing. anålysattester etc., och åsyl
tande att åstadkomma en länge eltersträlvad öfver
ensstänlmelse i arbetssätt och undersökningsresul-
tat de särskilda stationerna emellan, har också blifvit
utarbetad på akadenliens ken)iska laboratorium. (Se

sid. 1tl8).
5' Sp. L k. prot. 2 junj 1876; F. k. prot. 15 dec. 1876 och
16lebr. 1E77.
6' Sålunda ingick Stockholms 1äns hushållningssäll
skap till iörvaltningskommitt6n mecl en begäran om
anslag till en kemisk station i Stockholm, mot det att
hushållningssällskapet utfäste sig att genom en i huf
vudstaden seclan flera år tillbaka praktiserande ke-
mist (W Cronqvist) fullståndigt "ordrä och uppehål
la" en dylik station därstädes- l'örvaltningskommit
t6ns majoritet iann sig dock icke kunna tillstyrka bi
fall till dennä ansökan. ett beslut hvaremot tre af dess
Iedamöter annlålde sin reservation under änförande.
att då det hädanefter icke lärer medgifvas den vid
landtbruksakademiens experimeDtalf ält anstäl1de ke-
mjst att gå allmänheten tillhanda, på sått hittills
skeit, en institution af beskaffenhet, som med den ke-
miska stationen afses, år ytterst nödvändig i hufvLrd
staden'. (Stockholms låns hushållningssällskaps skrif
velse 28 sept. 1876; Sp. L k. prot. 24 nov. samma är.)
dr Bestående ai akademiens ledamöter frih. Fock.
Äkernlan, Stål och agrikuliurkemisten prof. Miiller.
S.p.l.k. prot. I okt. 186:].
d: Till utlåtandet var fogad en reservation al prof.
Mr:]ller. Sp. f. k. prot. 25 jaD. 1864.
1r F. k. Drol. 16 seDl. 186,1.

dr F. k. prot. 15
," Möller var \
utrikes.
66 F. k. prot. 13
li' I k. prol. 18

'i3 Tidskr. 1885
i'! F. k. prot. 16
rr K. br. 19 okt
ir K. br. 14 dec
i': Förut anvär
fältets intender
1 Tidskr. 1E85
11 K. br. 2 okt.
15 K. br. 14 feb
ri Med två åld
rr Civ. dep:t 1l:
rN F. k. prot. 11
l' F. k. prot. 1l
3f F. k. prot. 11
3' F. k. prot. 12

Förkortning
Ann. chim. p
Berl. Ber. = B

Bih. = Bihan!
Civ clep:t = I
Compt. rend.
F. k. prot. = K

Handl. = Har
Akademien.
J. prakt. Ch.
K. br. = Kung
K. l. a. prot. .

Lw. Vs. = Die
Medcl. f. K. L
Sp. f. k. prot.
Sv kem. tids
Tidskr. = K. L
handlingar <r

Tidskr f. lanr
Z. anal. Ch. =

Z. phys. Ch.
Leipziq.
öfvers. = öfr



ia F. k. prot. t5 mars och 24 okt. 1867. 3, Protokoll, hållet vid K. landtbruksakademiens all
65 Miiller var vid denna tid tiänstledig och vistades männa kommitt6s extra sammantläde den 7 juni

6;: l1 juni

L 18,0r 13

:!;;.

br. l3 jan.

utrikes.
6d F.k.prot. 13ochl9dec. 1867, lTapril 1868.
57 F. k. prot. 18 sept. 1875.

'r3 Tidskr. 1885 s. 17.
61' F. k. prot. 16 mars 1877.
io K. br. 19 okt. 1883.
I' K. br. 14 dec. 1883.
72 Förut använd till bostältsvåning åt ExPerimental-
iältets intendent.
73 Tidskr 1885ss. 15. 16.
rr K. br 2 okt. 1885.
;5 K. br. 14 febr. 1890.
?6 Med två ålderstillägg, hvartdera å 500 kr.
r? Cjv dep:l 10 juni 1892.
13 F. k. prot. 11 juni 1868.
r! F. k. prot. t I dec. 1868.
30 F.k.prot. IIdec. 1868;K.br. 19febr 1869.
3r F. k. prot. l2 maj 18E2.

1882.
$r Handl. 1859 s. 88i 1865 s. 158.
3d K. br.9 nov. 1861.
35 F. k. prot. 15 okt. 18tj3.
3n F. k. prot. 2 april 1864.
rr Handl. 1867 s. ii1.

'88 Född 1845; blel sedermera telegrafkommissarie
och är för närvarande (1906) ledamot för Stockholms
stad al riksdagens 2:a kammare.
3'g F. k. prot. 6 okt. 1870.
!r n k. prot. 3 mäj och 13 dec. 1866.

'g' F. k. prot. 12 okt. och 14 nov. 1867; 1l juni 1868; 17

sept. 1869; 2 juni t87l; 11 okt. 1872; 14 nov 1873; K. L

a. prot. 23 sept. 1872.
,': Sp. f. k. prot. 16 jan. 1874.
'r:r F.k.prot. 11dec. 1874; 14jan.och15dec. 1876;Sp.
f. k. prot. 16 jan. 1875; 21 sept. 1877.

'g1 F. k. prot. 16 april 1880.
!5 F. k. prot. 10 febr. l8ii8 och l5 mars 1874.
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Förkortningar, ånviinda vid citaten i föreliggande skrift.
Ann. chim. phys. = Annales de chimie et de physique. Paris.

Berl. Ber = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Berlin.
Bih. = Bihang till K. Vetenskaps-Akademiens handlingar.
Civ dep:t = Ämbetsskrifvelse från K. civildepartementet.
Compt. rend. = Comptes rendus hebdomadaires des s6ances de I'acad6mie des sciences. Paris.

F. k. prot. = K. landtbruksakademiens f örvaltningskommittds protokoll
Handl. = Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar, utgifna af K. Svenska Landtbruks-

Akademien.
J. prakt. Ch. = Journal fiir praktische Chemie. Leipzig.
K. br = Kungligt bref.
K. l. a. prot. = K. landtbruksakademiens protokoll.
Lw. Vs. = Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen. Berlin.
Medd. f. K. L. A:s exp:f. = Meddelanden från K. Landtbruks-Akademiens experimentalfält.
Sp. f. k. prot. = K. landtbruksakademiens speciella f Örvaltningskommitt€s protokoll
Sv kem. tidskr = Svensk kemisk tidskrift.
Tidsk = K. Landtbruks-Akademiens tidskrift. Från och med ar 1877: K Lardtbruks-Akademiens

handlingar och tidskrift.
Tidskr. f. landtm. = Tidskrift för landtmän, utqifven af H. L. O. Winberg och N. Engström.

Z. anal. Ch. = Zeitschrift f0r analltische Chemie, begrtindet von R. Fresenius. Wiesbaden.

Z. phys. ch. = zeitschrift fiir physikalische chemie, stöchiometrie und verwandschaftslehre.
Leipzig.
Öfvers. = Öfversigt af K. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar.
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