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Foretal

Näppeligen finnes i Europo eller på hela jorden
en stom, som med större flit och omuårdned ser
jordens shötsel till qodo dn den nordiska. Ehuad
det qdller tider eller redskqp, förstår mdn att rdtt
trdffa sino mdtt och steg i hL)aie stirshildt fall och
följer sålunda tiimpligoste söttet icke blott uid jor-
dens plöjning, utun AfDen uid dess gödsling. Sä
skiver Olaus Magnus i "On åkrarnas gödslan-
de" i sin "Historia om de nordiska folken" '. Han
skriver självmedvetet och kaftfullt, kanhända
något överdrivet. Men texten visar vilken vikt
man redan vid mitten äv 1500-ta1et lade vid att
återföra n:Ling till den brukade jorden. Detta är
lika angeläget idag, ja ånnu viktigare eftersom
större delen av den näring som produkterna
innehåller konsumeräs i städerna, varifrån det
är stora svårigheter att få restprodukterna åter-
förda.

Under 1840-talet började den agrara veten-
skapen etableras tillsammans med det praktis-
ka agrara kunnandet, och 1907, då id6histori
kern Erland Måralds bok "l mötet mellan kemi
och jordbruk" slutar, hade den nått en nivå dår
den kunde arbeta på ett modernt sått. Denna
bok, som år en bearbetning av Måralds opubli-
ceräde licentiatavhandling, utgår från den agri
kulturkemi son vå'1e fram på Lantbruksakade-
miens experimentalfält mellan åren 1850 och
1907 och speglar de lantbrukvetenskapliga ide
erna och landvinningarna under perioden. Må-
rälds boksätter in Experimentalfältet i ett inter-
nationellt sammanhang, i de idder som rörde sig
i det europeiska forskarsamhället. Att ge ut av-
handlingen - nu bearbetad, illustrerad och för-
sedcl med utförliga bildtexter m.m. samt med
f1.ra appendix- iserier Skogs- och lantbrukshis-
toriska meddelanden, SOLMED, år ett led i att
Akademien främjar forskningen i Experimental-
fältets historia. Ett annat led är engagerandet av
Ulrich Lange, doktorand i agrarhistoria vid Sve-
riges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Hans av-
handling, som har arbetsnamnet "Experimental
f ältet. Kungl. Lantbruksatademiens experiment-
och försöksverksamhet på Djurgården i Stock-
holm 1816-1960", kommer att ge en bild av hela
verksamheten. Forskningen år finansierad av

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och av-
handlingen beråknas vara färdig år 2000.

Appendixen i Måralds bok består av tre käll-
skrifter och en äldre historik. Den senare kom-
pletterar på ett intressant sätt hans egen text
genom att ge en bild inifrån av verksamheteD
vid Lantbruksakademiens kemiska laboratori-
um på Experimentalfältet under åren 1856-
1906. Det är dess dåvarande föreståndare H.G.
Söderbaum som har författat denna institu-
tionshistorik. -Appendix 2 utgörs av en skrivel-
se från Akademien till Kongl. Maj:t 1850 - en an-
sökan, stödd av en utredning, om statliga medel
"för anställandet af agrikultur-kemister i riket".
Författaren Lars Fredrik Svanbergvar kemipro-
fessor och föredragande förAkademiens veten-
skapsa\ delning. Vid läsningcn lascileras man
av att skrivelsens frågeställningar känns så an-
gelägna än idag och av hur liten skillnaden är
mellan då och nu. Akademien befann sig vid
frontlinjen, tog del i den moderna agrarveten-
skapens framväxt och verkade med ett starkt
engagemang för de areella näringarnas utveck-
ling, liksom den gör idag. Det är både förvånan-
de och tillfredsställande att så betydelsefulla
tankar kom till klart uttryck redan då, tankar
son också har en bäring på dagens frågor. Fram-
syntheten och kvaliteten iverksamheten, där-
iblard att få fram fal'1a så att beslut kan fattas på
saklig grund,:ir även nu Akademiens ledstjärna.

Id6er om kretslopp och månniskans förhål-
lande till laturen har funnits i alla tider och alla
kulturer. Genom framväxten av den moderna
lantbruksvetenskapen på 1700- och 1800-talen
blev dessa id€er föremål för systematiska un
dersökningar och kunskapsinsamling. Frågor
om hur ett hållbart jordbruk och samhålle skul-
le skapas, hur naturresurserna skulle tas till
vara på bästa sätt och hur land -stad skulle bin-
das samman var redan då mycket aktuella. Ett
förbättrat och uthålligt jordbruk skulle lindra
ef f eliterna av befolkningstillväxten, stoppa miss-
värtema och svälten och minska de sociala pro
blem som följde i industrialiseringens spar. Det
gållde också att försöka hushålla med de ändli-
ga nalurresurserna o( h hindra utarmningen a\



jordarna sall]tidigt som skördarna skulle öka.
Forskare och åvel praktiska jordbrukare utpro-
vade olika odlingssysteln och tekniska system
för att åstadkomna ett uthålligt jordbruk och
samhålle, och de experimenterade med olika
brukniDgsmetoder, nya vli{er, vii-,<tföljder och
alternativa växtnäringskällor. Ur ett historiskt
perspektiv är det intressant att ta reda på när
jordbruket blev ett vetenskapligt undersöknings-
onråcle och hurjordbrukarna blev beroencle av
vetenskapen.

Mårald redogör i boken för aqrikulturkemins
f örhållande till den f ramvä\ande agrarindustrin.
Han beskriver vidare på vilket sätt agrarveten
skapen bidrog till att ]ägga en viktig gruDCl- ve-
tenskapligt, praktiskt och ideologiskt - tör det
intensivä jordbruk som har uppstått under
1900-talet med anväDdning av mineralgödsel
och vetenskapliga metoder. Historiskt sett har
det intelsiva ]antbruket löst många av de sam-
hällsproblem som fanns under 1800-talet och
den kroniska brist på växtnäring som har fun-
nits alltsedan jordbrukets begynnelse, men det
har också bidragit till de miljöproblem som
finDs idag. Genom att oijan kom in i biiden och
dårllled motoriseringen blev jorclbruket allhner
storskaligt. Kemiska bekämpningsmedel ut-
vecklades och behovet av nineralgödseln klar-
lades..brdbruket blevett modernt företagande
med strikt ekononiskt tänkande. Miljöfrågorna
fick allt större betydelse. I detta sammänhang
kan vetenskapen ses som både en "bov'och en
"räddare". VetenskapeD har hjälpt till att iram-
ställa ämneD och metoder som har skapat mil
jöprobiem, men det är ocksä vetenskapen son
kan lösa de problenl som uppkommer.

Idag är frågor om att skapa ett ]ångsiktigt
hållbart samhälle högaktuella- hur energi- och
resursförbrukringen skall minskas, hur utsläpp
och fiiroreningar skall minirneras, hur samhället
skall anpassas efter kretsloppets principer och
hur lancl och stad skall knltas samnan. De se-
naste decennierna har mycken agrarvetenska]}
lig forskning inriktats rnot dessa frågor. På alla
nivåer inom jordbruket arbetar man nu för ett
uthålligt jordbruk. vad gåller både folkförsörj-
ning och miljö. Som en bakgrund tilllåget nu är
det viktigt att kuDna gå tillbaka i historien för att
se av vilka orsaker man förändrade jordbruket
och vilka valmijjligheter och alternativ som då
fanns.

Erlancl Mårald är doktorand vid institutionell
för iddhistoria, avdelningen för miljöhistoria,

B

vid Umeå universitet. Hans handledare är pro-
fessor Sverker Sörlin, som bl.a. är ledamot av
Akademiens biblioteks- och arki\,Trämnd. Denna
bok publiceras parallellt i universitetets serje
Idehistoriska skrifter. Inom Måralds avhand-
lingsprojekt "Mellan vetenskap och praktik:
Agrikulturkemin och spridanclet av det veten-
skapliga jordbruket 1850-1930 ' har tidigare tre
uppsatser fårdigställts, nämligen "'Landtbruket
före och efter 1840': Framväxten av det kemiska
jordbruket'. "Land och stad: Från 'kretslopps
tänkande' till resursexploatering" och "Natural
or Artificial?: The Innovation of Fertilizers in Nine
teenth Century Agriculture". De tar upp olikaagri-
kulturkemiska forskningsontråden sOm avfalls-
hantering, latrinbearbetning och oorganisk växt
nåring. Mårald skall vidare undersöka Svenska
Mosskulturföreningens historia och utveckling.
Efterett antal samm.urslagningaruppgickdeDna
förening i Svenska Vallföreningen.

AkadernieD vill tacka dem som ekonomiskt
har bidragit till bokens utgi!'ning. Namnen visar
på deD spånnande spridniDg som finns bland
dem som intresserar sig för jordbrukets histo a
och utvecklingen mot dagens jordbruk. Ku gl.
Patriotiska Sällskapet och C.F. I-undströms stif-
telse verkar fijr de agrara nåringarnas historia,
Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplie forsk
ning stöder skogs och lantbruksvetenskap, Stif-
telsen Svdrsk Vä\1näringsforskning stijder tek-
niskt vetenskaplignåringsforskningmedal Hyd-
ro Agri AB medverkar till att utveckla det mo-
derDa jordbruket.

Att idoghet var en ledstjärlra fijr Sveriges
jordbrukare under Olaus Magnus'tid, liksom
den är det i vår, framgår .rv slutet på det kapitel
som inledde detta företal Ty enligt landtniin-
ne/..s erfarenhet brukar det så uora. att den dör i
sitt anletes sL)ett med ontanhe och flit qår till Der
ket, gödslar. bereder och besår sina Dreter och
iche endost uiintor på reen, osL)ihligt kon hoppQs
på att få biirqa den ikoste skiird. .Så rnåste man
hertdla, orn rnen icke Dill shiircla och insamla
hqrgL diir man sått karyL

KUNGL, SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN
SDen Uno Shorp, Akudetnisehre.tetore oclt VD

I Ur trcttonde boken, iörsta kapitlet, av Olaus Mag
nus. "llistoria om de nordiska folken". D. Uppsala
1916. Boken, som utkom illom ar 1555, varskriven på
latin - "Historia de gentibus scptentrionalibus" - och
lästes 1änge på detta språk inom den lärda världen.
På svenska utgavs clen fijrst i början av I900-talet.
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Forord

Denna studie handlar om hur jordbruket ve
tenskapliggjordes under 1800-talets senare
hålft och början av 1900-ta1et. Min utgångs-
punkt har varit att framväten av agrikultur-
kelnin har haft betydelse för lantbruksveten-
skapens institutionalisering och professiona-
lisering i stort. I centrum för undersökningen
står Lantbruksakademiens Experimentalfält,
som var beläget på Norra Djurgården (där
idag Stockholms universitet ligger), och de
vetenskapsmän som var verksamma där. Jag
skall visa hur agriL:ulturkemin utvecklades till
en tillåmpad naturvetenskap som kunde stu-
deras både på fältet och i laboratoriet. En ge-

nomgående målsättning har varit att under
söka hur agrikulturkemin uppstod och hur
den påverkades av samhälleliga förändringar
och ideologiska förskjutningar men åven hur
agrikulturkemisterna försökte etablera en pG
sition i samhället.

Studien har tillkommit inom ramen för mitt
avhandlingsprojekt "Mellan vetenskap och
praktik: Agrikulturkemin och spridandet av
det vetenskapliga jordbruket 185G-1930" som
bedrivs vid Institutionen för iddhistoria, av-
delningen för miljöhistoria, Umeå universitet
och finansieras av SJFR (Skogs- och jordbru-
kets forskningsråd).

I den kommande doktorsavhandlingen
skall denna studie, som främst har ett veten-
skapshistoriskt angreppsätt, sättas in i ett vi-
dare id€historiskt och miljöhistoriskt per-
spektiv. Avhandlingen är tånkt att beskriva
hur agrarvetenskapens resultat spreds till
iantbrukarna och vilket genomslag denna id6
spriclning fick. Vidare skall avhandlingen ana-
lyseravilken roll Iantbruksvetenskapen hade
i den övergripande samhällsomvandlingen
från ett aqrarsamhälle till ett industrisamhälle

vilket ledde till att jordbruket kommersialise-
rades och frigjordes från sitt lokala samman-
hang. Slutligen skall avhancllingen visa hur
detta förändrade Iandskapet och samhället
och vilken s5m agrarvetenskapsmännen själ-
va hade på denna utveckling. Arbetet grundar
sig empiriskt pä en jämförande studie av någ-
ra lantbruksvetenskapliga institutioner som
växte fram under 1800-talets senare del och
de vetenskapsmän som var verksamma där.
Förutom Lantbruksakademiens Experimen-
talfält kommer främst Svenska Mosskultur-
föreningen och den Kemisk-växtbiologiska
anstalten i Luleå att undersökas.

När jag försöker rekonstruera i mitt minne
varför jag började intressera mig för lant-
bruksvetenskapens historia har jag svårt att
finna någon tycllig orsal< eller genomtänkt tan-
ke bakom mitt val. Det var långt ifrån själv-
klart att jag skulle ta mig an ett arbete om agri-
kulturkemin när jag som färsk D-student i ide
historia försökte finna ett ämne som skulle
passa för vidare forskarstudier Som stadsbo
och med akademiska föräldrar var det när-
maste jag kommit jordbruk några romantiskt
skimrande somrar som barn vid vår sommar-
stuga där jag iblancl hjälpte den lokale bon-
den med höskörd och inhämtning av korna
för mjölkning. Genom studier på den sam-
hällsvetenskapliga linjen på gymnasiet och
senare på Kulturvetarlinjen vid universitetet
inriktades mitt kunskapsinhämtande mot de
humanistiska ämnena, och de uppsatser jag
slqev handlade om allt arnat än jordbruk. Det
är alltså utan någon som helst kvalificerad
sakkuirskap om vare sig jordbruk eller natur-
vetenskap som jag har angripit mitt forsk-
ningsområde. Detta har stundtals varit pro-
blematiskt men iag tror dock att mitt "utifrån-



perspektjv" har öppnat andra sätt att se på
agrarvetenskapernas historia.

Mitt ämnesvalkan emellefiid spåras tillbäl<a
till ett intresse för tvärvetenskapliga perspek-
tiv som väcldes genom kurser i humanekologi
och miljöhistoria. Jagville ha ett forskarämne
som knöt ihop id€historia, vetenskapshisto-
ria och miljöhistoria. En id€ om att undersö-
ka framväxten av vilrtförädlingen vid Svalöf
och hur detta speglade den rådande sam-
hållssynen tycktes passa utmärkt. Agrarve-
tenskap och jordbruk var för mig det mest
miljöhistoriska man kunde tänka sig. Mina
intentioner har emellertid allt sedan dess för-
skjutits och förändrats, både ämnesmässigt
och kronologiskt, från växtförådling under
1g0Gtalet till agrarkemi under 1800.talet. Agri-
kulturkemins etablering som en professionell
disciplin vid 1800,talets mitt framstår som
kanske det viktigaste skedet i grundläggandet
av den moderna agrarvetenskapen och ska-
pandet av ett intensi\,t och vetenskapsbert>
ende jordbruk.

Under arbetets gång har jag fått mycket
hjälp och många synpunkter. Md id6historis-
kä institutionens högre seminarium har upp-
satsen i olika versioner ventilerats ett par
gånger. Förutom mina handledare Sverker
Sörlin och Bosse Sundin vill jag också särskilt
tacka Christer Nordlund och Pär Eliasson för
kitisk närläsning av uppsatsen eller delar av
den. Andra personer utanför institutionen som
har läst och kommenterat manuset är Ronny
Pettersson, institutionen för ekonomisk histr>
ria, Stockholms universitet, Ulrich Lange, av-
delningen för agrarhistoria, Sveriges Lant-
bruksuniversitet. och chefsbibliotekarie Lars
Ljunggren, Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien. Aven några "insiders" har läst upp-
satsen: Tord Erikson, akademiagronom; Göte
Bertilsson, Hydro Aqri AB; Hans lvar Svens-
son, tidisare chef fiir Lantbrukskemiska sta-

tionen i Kristianstad: Sigvard Ekelund, tidiga-
re chef för Sveriges Lantbrukskemiska Labo-
ratorium i Uppsala; Sven Ohlsson, tidigare di-
striktsförsöksledare i Våstra jordbruksför-
söksdistrili:tet, och Sven Gesslein, tidiqare chef
för hushållningssällskapet i Malmöhus 1än.

Denna studie lades fram i november 1997
som en licentiatavhandling i idehistoria. Oppc>
nent var Dan Bäcklund, institutionen för eko-
nomisk historia. Uneä universitet och i be
tygsnämnden satt Lars Östlund, institutionen
f ör vegetationsekologi, skogsvetenskapliga
fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet,
och Kerstin Thtirn. institutionen för idehisto-
ria, Umeå universitet. Slmpunkter som fram-
kom vid avhandlingsseminariet har delvis ar-
betats in i studien. Alla son] hjälpt till skall ha
ett stort tack. Eventuella felaktigheter och
tolkningar ansvarar jagdocknaturligtvis själv
fiir. Lars Ljunggren har dessutom isin egen
skap som cllefsbibliotekarie vid Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademiens bibliotek haft en
avgörande betydelse för tillkömsten av clenna
studie. Tillsammans med Ulrich Lange, som va-
rit redal{tör för utgivningen av boken, Joachim
Siöcrona och Eva Tullgren har Lars hjä)pt och
servat mitt forslaringsarbete på alla tåinkbara vis.

Slutligen vill jag tacka de fonder och insti-
tutioner som bidragit till att finansiera forsk-
ningen. Inleclande medel fick jag genom ett
stipendium från Kungl. Skogs- och Lantbruks,
akademiens samordnade foncler. Denna stu-
die kan ses som en slutrapport för detta sti-
pendium. Senare har SJFR finansierat mitt
avhandlingsarbete och givit mig möjlighet att
forska på heltid. Jag vill också tacka Kungliga
Patriotiska sällskapet, Carl Tryggers stiftelse
och C. F. Lundströms stiftelse fiir trycknings-
bidrag.

Umeå i juni 1998
Erland Mårold
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I. Inledning

''Såsom vetenskap är landtbruket den )Tgsta
af alla- men såsom )a'ke är det ädsta. Det har
från forntiden allt intill närvarande stund va-
rit det örsfa och förnämsta af alla yken, och
såsom modernäringen skall det alltid intaga
detta rum. Såsom vetenskap är det ett barn aJ

r'åra dagar Men på den bana det nu inträdt
skall det fortgå och städse vinna rikare och
vålsignelserikare skördar. För denna dess
fortgång kan ingen gräns uppgifvas, icke ens
anas. Ty för all vetenskap, all sann forskning
ligger alltid ett oändligt fält öppet. [... ] Hvem
inser icke hvad sälunda )tterligare är att hop
pas älven för landtbrukets vidare utveckling!
Den skall med raska steg fortgå i jemnbredd
med all vår öfriga vetenskapliga kultur." L

Så avslutade Lantbruksakademiens sekre-
terare Johan Theofil Nathhorst sin skrift om
jordbrukets historia år 1851. Denna optimis-
tiska syn på jordbruket var vanlig vid 1800-
talets mitt. Den tyske kemisten Justus von
Liebis hade 1840 sett ut sin bok Die Chemie in
ihrer Anuendung auf Agricultur und Physiclo,
gle, vilken visade de naturlagar som styrde
jordbruket. Kemi tillämpad på lantbruk, agri-
kulturkemi, blev den vetenskap som skulle
liisa jordbrukets problem och ned hjälp av
konstgödsel skulle åkrarna bli fruktbara. En
kemikalisering av lantbruket påbörjades.

Ur ett efterhandsperspektiv kan det kon-
stateras att Nathhorsts framtidsprof etia till
stora delar kom att upplyllas. Lantbruksve-
tenskapen påbörjade vid denna tid en radikal
förändring och jordbruket och dess produk-
ter blev föremål för omfattande vetenskapliga
undersökningar. Framvåxten av agrarveten-
skaperna ingick iden stora omvandlingen av
jordbruket som påbörjades under 1800-talet
och som efter andra världskriget har resul-

terat i dagens högproduktiva Iantbruk. Det
moderna samhällets framvåixt hängde intimt
Samman med lantbrukels modern isering:
utän ett rationellt jordbruk hade inte industri-
samhället varit möj1igt.

Denna process har medfört att lantbruket
blivit allt mer beroende av vetenskaplig kun-
skap. Vetenskapen har förändrat lantbrukets
metoder och jordbrukarnas medvetande om
odlingens villkor och processer. Bönderna
har traditionellt setts som "tröga" och konser-
vativa, men jordbruksnäringen år faktiskt en
av de såmh ä llsscktorer där m, 'derniseringen
har gått längst. Detta har lett till att de grund-
läggande relationerna mellan människan och
jorden har blivit abstrakta. Lantbrukarna ut-
gör idag endast ca 2-3% av befolkningen i Sve-
rige och vi köper mat på snabbköp dit maten
transporterats i flera led och över lånqa
sträckor. Bönderna och jordbruket ses som
ett politiskt och historiskt "särintresse". Men
även i det högteknologiska informationssam-
hället äter vi oss mätta och dricker oss otörs-
tiga av jorclbrukets produkter.

Tidigare forskning
Trots att agrikulturkemin i dåtiden tillmåttes
stor betydelse och trots att den på 1900-talet
fick en reell inverkan för jordbrukets omvand-
linq är den fösa behandlad inom såväl veten-
skapshistoria som andra historiska discipli-
ner. Lantbruksvetenskap har alltid tillhört
naturvetenskaperna. I traditionella veten-
skapshistoriska översikter f inns emellertid
inte agrarvetenskaperna med. De råknas i re-
gel som tillämpad forskning och teknologi
och ses som ett agrarhistoriskt intresse. Till-
lämpad forskning har lägre status i vetenska-
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pernas historia. Men även inom agrarhistori-
er faller ofta naturvetenskapliga tillämpning-
ar på jordbruket och dess institutionella sida
bort.

I den vida internationella agrar- och veten-
skapshistoriska forskningen upptar agrarke-
mins historia litet utrymme. Det finns en hel
del artiklar och bokavsnitt som kortfattat
behandlar agrikulturkemin eller aspekter av
den, men väldigt få har detta som huvudsfl-
te. Sådana som dock på ett mer grundligt sätt
behandlar agrikulturkemin är: John Russell,Ä
History of Agricultural Science in Great Britein,
1620-1954 (1966), G.E. Fussell, Corp Nutrition
(1971), Margaret Rossiter, Ifte Emergence of
AEricultural Science (1975), Charles Rosen-
berg, No Other Gods (1976), Alan Marcus,,4gn-
culturol Science and the Quest for Legitimecy
(19t35), Richard Wtnes, Fertilizer in America
(1985), Nicholas Goddard, The Haruests of
Cåange (1988), Ursula Schling-Brodersen,
Entaicklun4 und Institutionalisierunq der Agri-
kulturchernie im 19. Jahrhundefi (1989), Sara
Wilrnot,'Zre Basr}r ess of Improuement' (1990).
Fritz Andreas ZehetmaiL Carl Nikolaus Fraas
(1810-l875) (1995) och William H. Brock, Jus-
tus uort Liebig (1997). För en nordisk jämförel-
se kan det särskilt hänvisas till Dan Ch. Chris-
tensens,ef /noderne proje kt (1996).

Inom svensk historieforskninq finns det
ingen studie som har inriktat sig på att beskri-
va lantbrukskemins framvii-xt på ett mer me-
todiskt vis. Av agrarvetenskapsmännen sjålva
finns det en del kortare uppsatser och till-
bakablickar i jubileumsskrifter och i samtida
beskrivningar över agrarkemins utveckling
och framväxten av olika institutioner. Det
oövertrdJfade verket, för en övergripande bild
av lantbruksvetenskaperna, är f ortfarande
Herman Juhlin Dannfelts Kungl. Londtbruks-
akademien 1 8 13-l 9 I 2; Samt suensha landthus-
hållningen under nittonde åh undradet (1913:).

Bland de historiska studier som på ett mer
utförligt sätt berör agrarvetenskap och agri-
kulturkemi kan dock nämnas: Gustav Utter-
ström..Iordbruhets arbetare: Leunadsuillhor
och arbetsliu på landsbyeden från frihetstiden
till nitten aD l8qarakt (1957), staffan Hög-
berg, Potriotiska sällshapets histoia; Med sör-
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skild lrinsyn till den gustaL)iansko tidens agra-
ro reformströL)anden (1961), Rolf Torstendahl,
Teknologins nyna: Motiuerinpar för det suensha
te knis ku utbildningsL)ösendets framuöxt fram-
förda au rihsdagsmön och utb ildningsar.lminis-
tratöret 1810-1870 (1975) och Gunnar Eriks-
son, Kartlöggorna: Nataxetens kapens ti ll L)iLXt

och till(impningar i det industriella genombrctt-
tets Suerige 187ty1914 (1978).Under senare år
har också ny forsknine påböriats. Särskilt
måste nämnas Ulrich Langes pågående av-
handlingsprojekt om Lantbruksakademiens
Experimentalf älts historia 1816-1960, som
bedrivs vid Avdelningen för agrarhistoria,
Sveriges Lantbruksuniversitet.2

Slten och tolkningsram
Denna uppsats är ett försök att vidga forsk-
ningen inom detta område. Ett övergripande
syfte mecl studien är att historiskt undersöka
jordbrukets vetenskapliggörande och fram-
växten av en lantbruksvetenskaplig diskurs.
En viktig utgångspunkt i detta sammanhang
är agrikulturkemins institutionalisering vid
lS0Gtalets mitt. Agrikulturkemin var vid den-
na tid det dominerande ämnet inorn lant-
bruksvetenskaperna. Dess utövare var också
de Iörsla professioneilä vetens kaps män nen
som etablerade sig inom lantbruksforskning-
en och kring dem växte nya former av veten-
skapliga institutioner fram, främst den agri,
kulturkemiska försiiksstationen.

Till skillnad från agronomerna var agrikul-
turkemisterna forskare, som hade fått sin ut-
bildning vid universiteten i teoretiska ämnen
och som sedan knutits till lantbruksvetenska-
pen. Förknippat med lantbrukskemin fanns
visioner om ett frantida vetenskapligt jord-
bruk, en stark och levande landsbygd och en
rationell och professionell lantbrukarbefolk-
ning. Med kemins hjälp skulle samticlens sam-
hälleliga och ekonomiska problem lösas. Uti-
från sådana visioner började jord, viixter och
konstgödsel vetenskapligt undersökas såväl
på fålten som i laboratorierna.

Vad betycler då agrikulturkemi? För att be-
svara denna fråga nåste först begreppet lant-
bruksvetenskap definieras. Under 160G och
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1700-talen och långt in på 1800-talet är clet
svårt att finna några skarpa gränsdragningar
nrcllan olika naturvetenskaper. Enskilda per-
soler kunde besitta en orycket bred veten-
skaplig repertoar. Inom naturvctcnskapcn
ingick a]lt, från astronomiska teorier till veter-
skapliga tillämpningar, som agrarvetenskap.
Som idehistorikern Sten Lindroth visat utqjor-
de frågor kring ekonomi eller hushållning en
väsentlig del av Kungliga Vetenskapsakademi
ens verksanhet under hela 1700-talet.ri Det
som Sick under beteckningen lantbruksveten
skap var fråmst praktiska försök, tekniska ny-
heter och rådgivning [redan teoretiska per-
spcktiv hade en mindre framträdande roll.
Centralt var clen praktiska och utilistiska in-
riktningen. Det går således inte att utifrån det
vi idag benämner naturvetenskap definiera
dåtidens lantbruksvetenskap och som histo-
riker bör man inte heller göra det. Lantbruks-
vetenskap var ett sätt att mer systematiskt,
kvantitati\'t och metocliskt f tirsiika åstadko[r-
rna ett effektivare lantbruk jämfört med det
traditionella jorclbruket och spridå det bland
befolkningen.

På samma sätt är agrikulturkemin svår att
få något grepp orr utifrån dallens synvinkel.
AgrikuJturkemi är inte ett stationärt begrepp.
Den har en historia och under skilcla tider har
olika innebörder laqts till och fallit bort. Den
har även gått under flera beteckningar fi)rut-
om agrikulturkemi, som agrarkemi, jordbruks-
kemi, lantbrukskemi och åkerbrukskeni.l
Istället nåste beqreppet undersökas utifrån
sin samtid och med hänsyn till vilken aktör
som använder det. Den tyska vetenskapshis-
torikern Ursula Schling-Broclersen har en
rrycket vid definition av agrikulturkemi som
stämmer bra med situati(n.ren vid 1800-talets
r)litt. Hon menar att lantbrukskemi vid denna
tid var ett slags kollektilt namn för all natur-
vetenskap som tillänpades på jordbruket
och under en period i praktiken synonymt
med lantbruksvetenskap.5 lnom agrikulturke-
rnin ingick andra tillämpa.]e naturvetenska-
per, som botanik, geologi, fysik, fysiologi, nä-
ringsfysiologi och biokemi, vilka först senare
kom att bilda egna discipliner. I kärnan av
denna beteckning fanns en n)ttoinriktacl eko

nomisk kerni som direkt vånde sig till jordbru-
ket. industrin och sanhället i stort.

ldag diskuteras inte längre begreppet agri-
kulturkeni och även inon lantbruksvetenska-
pen har ordet ersatts av det modernare be-
greppet lartbrukskerni, som i sin tur kan de-
las upp i olika subcliscipliner Agrarkenin har
förlorat den allomlattande karaktären och de
visionlira inslagen. Jämfört lecl clen positiva
s)m som fanns vicl 1800'talets mitt, så fijrknip
pas nu jordbrukskcmi rv den lllmänna opini-
onen med giftiga bekämpningsmeclel, rnono-
kulturer, miljöproblen och miljövidrigt stor-
jordbruk. Ett syfte med denna studie är att
anaiysera påvilket sätt begreppet agrikultur-
kemi speglacle sin samtid och hur det kom att
förändras under den tidsperiod undcrsök-
ningen täcker.

Arbetet med denna uppsats har påverkats
av de senaste decenniernas breddning av det
vetenskapshistoriska betraktelsesättel. Det
har blivit allt vanligare att studera vetenska-
pens framvdxt ur ett sociologiskt perspektiv
eller att se på vetenskapen som ett kulturellt
beteende, vilket kan studeras mcd antropolG
giska metoder Det är alltså vetenskapen som
ett samhälleligt och kulturellt fenooren sorr
är huvudintresset. Uppkomsten av veten-
skapliga discipliner och deras firrändringar
avspeglar sarnhällsföråndringar maktrelatiG
ner, finansiering och sociala gruppers inbör-
des positioner. Även vetenskapers varclag,
det vetenskapliga hantverket, kollektiva kon-
\entioner och byggnarlernas utformning vi
sar på vacl sorn anses vara bra eller clålig ve-
tenskap, hur olika discipliner försöker av-

!{ränsa sig mot andra och vilket s}'ite de ansåg
sig ha mecl sin verksamhet. Med andra orcl.
det går inte att se agrikulturkemisterna som
isoleracle inclivicler utar de måste sättas i re-
lation till sin omgivning.6

Det är således inte de agrikulturkemiska
teorierna och den interna vetelskapliga cle-

bätten som står ifokus idenna studie. Syftet
är att undcrsöka hur agrikulturkemin etable-
rades och fick en plats i samhället. Stuclien
skall redogöra fiir hur man argumentcrade för
att institutionalisera och professionaliserzr
aqrikulturkemin, och på vilket sätt lantbruks-
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kemin legitimerade sin ställning i förhälande
till andra vetenskaper, till samhället och till
jordbrukarna. Det blir viktigt att se agrikultur-
kemin i dess kulturella och samhälleliga sam-
manhang och analysera hur detta påverkade
dess teoriuppbyggnad och sflte. Undersök-
ningen skall skildra hur olika agrarkemiska
ideal skapades och hur dessa förändrades i
samband med samhällets omvandlingar och
ideoloeiska f örskjutningar.

Ett perspektiv som kommer att användas
för att undersöka agrikulturkemins förhållan-
de till samhället är vetenskapssociologen
Bruno Latours nätverksteori.T Latour intres-
serar sig för hur vetenskapliga teorier kon-
strueras för att andra skall övertygas om
deras riktighet och sprida dem vidare. Kun-
skapsproduktionen är en kollektiv process
och kunskapen är i någon mening socialt kon-
struerad. Ett påstående, en teori eller en upt)-
Iinning som ingen bry/r sig om faller snabbt i
glömska. För att få tyngd och trovärdighet
används ett vetenskapligt retoriskt språk
med mårga hänvisningar, tabeller och ligurer
för att förankra teorin inom vetenskapssam-
hället. Än viktisare är den "starka retoriken",
dvs. vetenskapens 

'ttre 
former, tidskrifter,

böcker, medförfattare, laboratorier, institutiG
ner sammanslutningar och finansiärer. som
ger vetenskapen en plats i samhälet. Tillsam-
mans utgör detta ett nätverk som vetenskaps-
mannen blir en talesman för. Med hela nätver-
ket i ryggen kan lorskaren ullala sig som en
objektiv uttolkare av naturen. På detta vis,
hävdar Latour, blir det viildigt svårt att ifråga-
sätta vetenskapsmannens auktoritet. Det går
inte att säga att den enskilde forskaren har fel
utan all hela nälverkel ilrågasälts.

Hur byggs då sådara nätverk upp och hur
hålls de samman? Latour hävdar att veten-
skapsmän agerar likt militärstrateger som
värvar och kontrollerar allierade. Olika "flis-
ten" (strongholds), discipliner, institutioner
och professioner, måste upprättas. Dessa ut-
gör en insida där kunskapen skapas. Kunska-
pen är emellertid inte universell, utan Iör att
en teori eller en artefakt skall kunna spridas i
tid och rum måste man investera i ett ökat
antal personer och element som vårvas och
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binds ihop. Det gäller att "översätta" (transla-
te) sina intressen så att även andra utanför
den egnavetenskapen ser det som sitt intres-
se att vidareutveckla den. Detta kan göras på
flera sätt: genom att Iå andra att göra en "liten
omvåg", som att föreslå en uppfinning/metod
som de behöver i sina projekt, eller genom att
skapa nya grupper med nya behov som blir
beroende av den vetenskapliga disciplinens
verksamhet. Det gäller att få verksamheten
att framstå som en n,.ttighet för samhållet (i
nationens namn, för framsteget, miljön, fre-
den etc.). Om detta lyckas blirvetenskapen en
"obligatory point of passage", dvs. en plats
som andra i samhället måste passera Iör att
kunna bedriva sin verkamhet. Når dettaskett
ökar fönroendet ]tterligare, pengar strömmar
in, nya institutioner byggs, fler allierade kom-
mer till och ny kunskap kan produceras.

Ur Latours synvinkel är det således inte
bara forskarna i laboratoriet som skall stude-
ras utan även de som arbetar utåt för att ska-
pa kontakter och mobilisera resurser. Fors-
karna är beroende av administratörer, finan-
siärer, politiker m.fl. för att få makt. Det här
kan förklara hur de få svenska agrikulturke
misterna (de var inte mer ån några enstaka
personer vid 1800-talets mitt och ännu vid
sekelskiftet 1900 inte fler ån drygt 20) kunde
få ett sådant inflltande över den lantbruksve
tenskapliga debatten och över de förändring-
ar som skedde inom jordbruksnäringen. De
ingick i ett internationellt nåtverk med en stor
mängd agrara lörsöksstationer bakom sig,
och ej heller på det nationella planet stod de
ensamma. De backades upp av olika agrara
och industriella intressen framförallt före-
trädda av hushållningssiillskapen, Lantbruks-
akademien och agrart inriktad industri. Deve
tenskapliga rönen som producerades spreds
inte heller av sig själva. Hushållningssällska-
pen och Lantbruksakademien var hierarkiskt
uppbyggda med tidskrifter, agronomer och
vandringsrättare som förmedlade de veten-
skapliga metoderna ut över landet.

Agrikulturkemin användes med andra ord
i samhället för att skaffa sig en position och
för att kritisera och föråndra den rådande
ordningen. Vetenskapshistorikern Steven

Shapin hävdar al
bli förståelig mås

brukades i samh
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Shapin hävdar att för att en vetenskap skall
bli förståelig måste man undersöka hur den
brukades i samhället. Den vetenskapliga di-
sciplinen måste sättas in i sin "context of
use".8 För de tidiga agrikulturkemisterna var
det väsentligt att sprida sina resultat till jord-
brukarna. Om inte lantbruksbefolkningen
anvånde sig av det vetenskapliga jordbruket
hade ju agrarkemin ingen mening. Det gällde

att skaffa sig inflytande över det traditionella
jordbruket och reformera det. Betydelsefullt
blir att utreda hur agrarkemisternas kun-
skapsinhämtande, metoder och verksamhet
avspeglar detta förhälande. En genomgående
motsåttning som belyser hur olika agrikultur-
kemister såg på sin roll i samhållet år relatio-
nen mellan teori och praktik. Skulle agrikul-
turkemin vara en vetenskap som utvecklade

Srocrmo

Experimentolfältet uat betöget på Norrc Djurgården i Stochholm. Deto[j ou ehonomish harta 19A7.
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teorier i ensamhet eller var agrarkemin en till-
låmpad vetenskap där den direkta kontakten
med bönderna var viktig?

Ett annat s]'fte är att beskriva ett historiskt
förlopp. Det är Lantbruksakademiens Experi-
mentalfälts historia som kommer att beråttas.
Lxperimentalfältet grundades 1814 på norra
Djurgården stra-x efter det att akademien in-
rättats. Vid Experimentalfältet växte en lant-
bruksvetenskaplig miljö fran under 1800-ta-

lets andra hälft med ett antal olika vetenskap
liga institutioner, där den agrikulturkemiska
anstalten 1864 var den första. Det är dock inte
frågan om en heltäckande beskrivning av Ex-
perimentalfältets historia. En sådan studie
håller för övrigt på att utarbetas genom Lang-
es nyss nämnda avhandlingsarbete. Experi-
menlalfältet är islåilel främst en begränsning
för analysen av agrarvetenskaperna. Det är
Experimentalfältet som en vetenskaplig miljö
och Lantbruksakademiens roll för vetenskaI}
liggörandet av lantbruket som här står i fokus
för intresset. Akademiens tjänstemän och
Experimentalfåltets vetenskapsmän och de-
ras åsikter och visioner utgör den empiriska
grunden för studien.

Avslutningsvis kan denna studies syften
sammanfattas i följande punkter:

- att utifrån agrikulturkemin beskriva jord-
brukets vetenskapliggörande och f ramväx-
ten av en Iantbruksvetenskaplig diskurs.

- att undersöka på vilket sätt agrikulturkemi
var ett tidsbundet begrepp som kom att
förändras under den tidsperiod undersök-
ningen täcker

- att analysera argumentationen för att insti-
tutionalisera och professionalisera agrikul-
turkemin, och på vilket sätt lantbrukske-
min legitimerade sin ställning i förhållande
till andra vetenskaper, till samhället och till
jordbrukarna.

- att undersöka hur olika agrikulturkemister
såg på sin roll isarrhället och hur olika
agrikulturkemiska icleal upprättades.

- att beskriva omvandlingen av Experimen-
talfältet till en vetenskaplig miljö och Lant-
bruksakaderriens roll f ör vetenskapliggör-
andet av lantbruket.
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Avgränsningar och uppläggning
Tidsmässigt begränsas undersökningen till
perioden 1850-1907. Vid 1800-talets rritt på-

börjades diskussionen om agrikulturkemin,
och Experimentalfältet omvandlades till en
vetenskaplig plats. A. t907 gicL E"perimental-
fältet ur Lantbruksakademiens händer och
omformades till Centralanstalten för försöks-
väsendet på jordbruksområdet. Lantbruks-
vetenskapen hade då genomgått en speciali-
sering och arbetsdelning. Agrikulturkemin
var bara en av flera agrarvetenskapliga sub-
discipliner. Tyngdpunkten kommer dock att
ligga på tidsperioden 1850-1880, agrikultur-
kemins klassiska epok och jordbrukskemins
pionjärtid.

Studien inleds med en bakgrundsbeskriv-
ning av agrarvetenskapen från den veten-
skapliga revolutionen frarr till 1840. Här görs
också en översikt som beskriver de grundläg-
gande samhälleliga och ekologiska förutsätt-
ningarna för institutionaliserandet av lant-
bruksvetenskapen under 1800talet. Sedan
beskrivs hur Liebigs minerälteori revolutione-
rade leoriqrunden för aqrikullurkemin. upp-
komsten av den tyska "försöksstationsrörel-
sen" och hur dessa nyheter mottogs i Sverige.

Huvuddelen av studien behandlar hur per-
soner knul na I ill Lanlbruksakademien argu-
menterade för agrikulturkemi och upprättan-
det avagrikulturkemiskaförsöksstationer. M-
dare undersöks hur den tidiga agrikultur-
kemin professionaliseracles och hur agrar-
kemisterna själva såg på sin verksamhet och
dess syften. Olika "lantbrukskemiska ideal"
som upprättades under perioden 1860-1900
beskrivs. Tonvikten kommer läggas på hur
dessa ideal speglade samhälleliga och kultu-
rella strömningar utanför det rent vetenskap-
liga. Agrikulturkemisternas vardagliga \rerk-
samhet på fältet och i laboratoriet komIner
också att tecknas liksom den praktiska bety-
delse deras arbete fick för lantbruket och in-
dustrir. Avslutningsvis beskrivs hur Lant-
bruksakademiens samhälleliga och politiska
position förändrades och hur Experimental-
fältet on]vandlades till Centralanstalten för
försöksväsendet på jordbruksområdet.
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