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II. Lantbruksvetenskapens framväxt
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Vetenskap och qentlemän
År 1761 myntade den svenske kemisten Jo-
han Gottschalk Wallerius begreppet "agrikul-
turkemi" i sin bok Åkerbrukets hemiska grun-
der. Agrikulturkemin som undersökningsfält
fanns emellertid tidigare. Lantbruksveten-
skap i en modern mening kan sägas ha upp-
stått på l600,talet och insått som en del av
den nya naturfilosofi som växte fram uncler
den vetenskapliga revolutionen. Det var då
som id€n föddes om att jordbruket med veten-
skapens och teknikens hjälp på ett medvetet
sätt skulle gå att omvandla och förbättra.

Det var också under 1600-talet som veten-
skapen började institutionaliseras. En av dem
som legitimerade vetenskapens plats i sam-
hället var den enqelske lordkanslern Francis
Bacon. Han betonade starkt kunskapens och
vetenskapens instrumentella sida, dvs. att
den skulle användas som ett medel för män-
niskans bästa. Praktisk och teoretisk kunskap
skulle fiirenas för att människan skulle kunna
behärska och utnl,ttja naturen. För Bacon var
forskning en samhällelig angelägenhet och
han pläderade för statligt organiserad forsk-
ning. Detta kom att inspirera grundandet av
Royal Society 1660.r Jordbruket var ett områ-
de som betonades. I Bacons utilistiska anda
1åg intresset för de areella näringarna nära till
hands, där kunde teori och praktik förenas.r0
Bilden av den ideale vetenskapsmannen som
växte fram var en gentleman som sökte den

sanna kunskapen och som sedan delade med
sig av sin kunskap för allas bästa.tr

Den amerikanska miljöhistorikern Carolyn
Merchant hävdar att för att förstå Bacons sy'n
på velenskapen måsle man se närmare på
hans historiesyn. r' Enligt Bibelns skapelsebe-
rättelse gjorde Gud Adam/människan till her-
re över skapelsen. Genom syndafallet förlora-
de människan kontrollen över naturen. Natu-
ren förvandlades från en prunkande trädgård
där naturen villigt gav ifrån sig av sina frukter
till människan. till en öken där Adam fick ar-
beta "i sitt anletes svett" och bruka den mot-
spänstiga jorden för att överleva. Bacon me-
nade att syndafallets straffperiod nu var till
ända och att människan av Gud fått förmågan
att återskapa Paradiset. Det var ett människG
skapat artificiellt paradis som Bacon såg fram,
för sig, där naturen hade tämjts till ett bördigt
produktionslandskap.

Merchant hävdar alt delrla * grond norro
Ilue - metaberättelse. om fallet och återska-
pandet av paradiset, är något som hela tiden
återkommer i det västerländska civilisations-
projektet. Bacon beskrev sitt program som
"The Great Instauration" - den stora återföd-
elsen eller restaurationen. I detta projekt in-
tog jordbruket en central roll. Det blev en mo-
ralisk handling och plikt att odla jorden och
brlta ny mark. Merchant visar hur kolonisa-
tionen av Nordamerika beskrevs metaforiskt
som ett nltt land, som i Guds namn togs i
anspråk med hjälp av plog, 1c<a och modern
teknik.r3 Hela projektet sick med andra ord ut
på att ordna och restaurera den fallna natu-
ren. Det västerländska tankesättet känneteck-
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Titetbtadet titIJ.G. Watterius "Åherbruhets chemisha grunder" från I761.
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Lantbruksvetenskapliglitteratur från 1600-

och 170O-tzrlen var tylld med sådanavårdelad-
dade ord. Titlar på lantbruksböcker från före
gångslandet England var t. ex: The Inrichrnent
of the \leald of Kent (1625), The Engtish hnprct-

uer (1649). The English Improuer Improued
(1652') och Rural ImproL)ements. or Esseys on
the Most Roti()no[ Methods of ImproL)inq Estates

18

(1775). Just orden "improve" och "improve-
ment" återkommer ständigt och i den engel-
ska historieskrivningen beskrivs just 1700-

talet ofta som "The Age of Improvement". På

1700-talet började man alltmer betona gent-

lemannens roll:-AlnB to Gentlemen of Landed
Property (1775'1.The Gentleman Farmer (I776)
oc|r The Nobleman, Oentlenan, Land Seuard
an<l Surueyrr's Complete Guide (1787).tl

I samband med upplys[ingstidens beto-
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ning av vetenskapens och teknikens praktis-
ka tillåmpning och nltta blev jordbruket ett
område som ägnades extra stort intresse.
Den merkantilistiska statsideologin under-
strök förhållandet mellan en stor och växan-
de befolkning och en rik nation och eti starkt
försvar. Befolkningen var nyckeln till natio-
nellt välstånd. Med befolkningslåra och statis-
tik, s.k. politisk aritmetik, skulle nationens nu-
varande tillstånd undersökas och dess "po-
tentiella" resurser uppmärksammas. Det var
ett "slöseri" att låta dem ligga oanvända.
Snabba åtgårder var nödvändiga. Ekonomi-
professorn Anders Berch och lantmäteridi-
rektören Jacob Faggot var exempel på perso-
ner som i Sverige kopplade ihop ett sådant
tånkesätt med visioner om ett bättre och rika-
re samhälle. Viktigt i dessa reformsträvanden
var nyodlingsprojekt och jordbruksreformer
för att stimulera en befolkningstillv:i-xt.15

Den ledande lantbruksteoretikern under
1700-talet var engelsmannen Jethro Tull
(167,t-1741). Han ville förajordbruket ur "det
medeltida mörkret" och gripa tillbaka på an-
tika auktoriteter son Vergilius och Columella
Teoretiskt menade Tull att v:Lxterna levde av
jordpartiklar och att det därför var viktigt att
jorden bearbetades så att den blev porös.
Hans teori skall dock främst ses som en legi-

timering i efterhand av hans brukningsmeto-
der och de redskap han uppfann.t6 Störst be-
tydelse fick emellertid Tull genom sin uppvdr-
dering av agrarvetenskapen. Tull kritiserade
att vetenskaplig och teknisk kunskap hittills
hade använts för militära ändamål och för
abstrakta astronomiska beräkningar, medan
väldigt få hade försökt förbättra plogarnas ut-
formning. Kanonerna borde smältas ner och
göras om till plogbillar Nyttig kunskap som
kunde anvärdas i det civila samhället för allas

bästa måste få högre status.rT

I Tulls anda uppstod vid mitten av 1700-

talet en rad frivilliga lantbrukssällskap runt
om i Europa. Det första var The Dublin Socie-

ty som grundades 1731. Tongivande var The
Society for the Encouragement ofArts, Manu-

factures, & Commerce (1754) i London, Socie-

t€ d'agriculture (1757) i Rennes och det eko-

nomiska sällskapet i Bern (1759), där bl. a.

Voltaire, Linn6, Young och flera av de ledande
fysiokraterna var medlemmar.r3 Det danska
Landhusholdningsselskabet inråttades 1769

och i Sverige grundades Patriotiska sällska-
pet 1766 som vid sidan av Vetenskapsakade-'
mien (1739) ägnade sig åt jordbruket.

Gemensamt för dessa sällskap var att de
inte själva bedrev vetenskap i någon större
utsträckning. Sltet var istållei att "uppifrån"
propagera, sprida och uppmuntra använd-
ningen av ny teknik och vetenskapliga meto-
der. Ordet "patriot" i Patriotiska sällskapet
visar på viljeinriktningen. Begreppet hade
ännu inte fått sin romantiska betydelse utan
syftade på medborgarpatriotism och med-
borgarplikt och var motsatsen till egennltta.
Det var för "de efterkommande" som veten-
skapligt lantbruk och jordbruksreformer var
nödvåndiga. Det var alltså i Tulls altruistiska
och filantropiska anda som man försökte nå
ut till bönderna genom broschyrer och alma-
nackor och belönade de duktiga.r!)

Dessa sällskap hade också en internatio-
nellt gränsöverskridande karaLtår Den dans-
ke teknik- och vetenskapshistorikern Dan Ch

Christensen har visat att dessa sällskap ut-
gjorde ett internationellt nätverk för spridan-
det av agrarvetenskaplig kunskap och teknik.
Det fanns en vision om att samverkande lant-
brukssällskap skulle arbeta för framsteg och
mot en vårldsomspännande fred. Fysiokrati-
ska tankegångar under lT0Gtalets andra hdlft
kritiserade väsentliga drag inom merkantilis-
men. Merkantilistisk protektionism och hem-
lighetsmakeri skulle b).tas mot öppenhet och
fri id6spridning från land till land. Medlem-
marna i dessa sällskap tillhörde ofta elitskik-
tet i samhället och var adelsmän, godsägare

m.m. Under bildningsresor Lunde sådana per-

soner bli medlemmar i utländska sällskap.
Sällskapen var uppbyggda med en stor del
utländska korresponderande medlemmar
Genom korsvist medlemskap, personliga kon-

takter och översättning av skrifter skapades

ett nätverk inom den europeiska samhällstoP
pen. Tanken var sedan att agrarvetenskapliga
brukningsmetoder och teknik skulle "sippra
ner" till de breda befolkningslagren.'?o

Den fysiokratiska ideologin utvecklade en

'19
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vision om ett nltt dygdigt och moraliskt le-

verne i kontakt med naturen: en renad mora-
lisk samhållsmedborgare sonverkade på den
jord där han var uppvä\t skulle bli ett möns-

ter för samhället.21 Vetenskapligt jordbruk
blev en ärbar sysselsättning för adeln och
godsägarna.'?2 Vetenskap symboliserade för-
ändring och fransteg som glmnade såväl de

enskilda individerna som nationen. Att ägna

sig åt lantbruksvetenskap blev ett kulturellt
kapital vid sidan av konst och litteratur. I en

riktig gentlemans utbildning skulle lantbruks-
vetenskap och agrarkemi ingå.23 Här fram-
kommer det starka draget av elitism inom
a grarvel enska pen. Godsägare sågs som na-

turliga ledare för utveckling och förbättring
av landet. De hade den rätta utbildningen,
den rätta ansvarskänslan och tid att ägna sig
åt experiment och nya brukningsmetoder' Att
bedriva vetenskapligt lantbruk blev ett teck-

en på att godsägarna också besatt hög mora-

lisk karaktär och var kulturellt högtstående.
''Participation in agricultural improvement
had become a sign of improved moral charac-

ter"2a
Det var framförallt i England som denna

godsägarkultur utvecklades. För dessa "gent-

lemen farmers" blev godset - the Esldle - ett
sätt att visa sitt vetenskapliga intresse och sin

ädla karakår Hela godset arrangerades som

en förebilcl. Marken anlades efter rationella
metoder, ny teknik och nya odlingsmetoder
infördes och man bedrev vetenskapliga för-
sök vid speciella experimentfält.2i Meningen
var att godsen skulle fungera som centra för
teknikspridning men också för civiliserad kul-

tur och moral till de omgivande "tröga" och
konservativa bönderna. Man kan dock också
se andra bakomliggande orsaker till intresset
för vetenskap. Införandet av nya rationella
metoder och skiftesreformer ledde till högre

vinst och en övergång till ett kommersiellt
jordbruk. Det vetenskapliga jordbruket legiti-

merade dessa sociala förändringar':6

I Sverige sågs den engelska adeln som en

förebild med sina "estates". Problemet i Sve-

rige var att det inte fanns någon godsägarkul-

tur. Godsen överlämnades till okunniga för-
valtare medan adeln flockades kring hovet i
Stockholm. Detta sågs som en viktig förkla-
ring till jordbrukets underutveckling Patrio-
tiska sZillskapet propagerade för att fler adels-

män skulle flltta ut till sina gods för att före-
gå med gott exempel och höja jordbrukets
status.27 En lösning på detta problem var att
annan bildad överhet, framförallt prästerna,

fick ta adelns roll.'?3 Hos denna grupp fanns

också en öppenhet för tekniska och veten-

skapliga nyheter. Ämbetsmän, särskilt präster

och officerare som var indelta, hade en lång

tradition att få en del av lönen i form av jord.

Eftersom dessa grupper även hade inkomster
från annat håll var de mer benågna att expe
rimentera och prova nyheter Det fanns i
dessa läskunniga ketsar också en god känne-

dom om utländsk litteratur.2e I predikstolen
och i myndighetsutövandet predikade präs-

terna detvetenskapliga jordbrukets välsignel-
ser.

Exempel på "gentleman farmers" fanns
dock; Rutger Maclean är kanske den mest

kände. På sitt slott Svaneholm i Skåne hade

han i sitt bibliotek den senaste upplysnings-
och lantbrukslitteraturen från Frankrike och
England, och han sympatiserade med den
franska revolutionens id€er. Han bedrev expe
rimentellt jordbruk, provade nyteknik och har
gått till historien som den som införde enskif-

tet. De organiskt framvLxna byarna med sina

oordnade tegar skulle ordnas och regleras.
Byarna sprängdes och marken delades upp
och slogs samman i perfekta fyrkanter och
gårdarna placerades var för sig vid respekti-
ve mark. Byalagen splittrades och bönderna
skulle istället agera som enskilda rationella
entreprenörer Dessa spår av upplysningen
kan man avläsa i det skånska landskapet än

idag.iro

Prooapandttbtld Ltr "Pottiotish? sältshopets Hondlittgar" 1771. Lättiu och flit kontftistefas Ett tydtigt
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Sociala och ekologiska samman-
hang
Lantbruksvetenskaperna är intressanta att
undersöka då de på ett tydligt sätt visar på

samspelet mellan miljö, samhälle och rränsk-
liga ideer Agrarforskningen ingår i den vida
krets av livsvetenskaper, geovetenskaper och
andra tillämpade vetenskaper som växte
fram under 1800- och 1900-talen som ett svar
på det framväxande industrisamhällets be-
hov och därmed sammanhängande problem.
Grärsen mellan de vetenskapliga och de sam-
hälleliga tillämpningarna var fl1'tande. I Woll
gang Krohns och Wolf Schäferens uppsats
"The Origins and Structure of Agricultural
Chemistry" (1976) klassif icerar de agrikultur-
kemin som en "finalized science". Med detta
begrepp menar de, "a term chosen to indicate
that human needs and interests explicitly
take part in forming the subject field of a sci-
ence. As teleological causes they are the cog-
nitive impetus of theory-building."3l

Agrikulturkemin var inte bara en tillämpad
vetenskap i den meningen att den applicera-
de kemisk vetenskap direkt på jordbruket.
Agrikuilurkemin utarbelade också en egen

teori, skild från moderdisciplinen, där sam-
hälleliga målsättningar kom att styra teorins
utformning. Samhällets behov gav agrarke-
min en "nisch" i vetenskapssamhället och le-
gitimerade dess institutionalisering. Ser man
bakom de samhålleliga behoven finner man
ekonomiska och ekologiska orsaker: försörj-
ningsproblem, befolkningstillvät och ett jord-
brukssystem i ekologisk obalans. Ekonomiska
bristsituationer och ekologiska problem ska-
pade de samhålleliga kraven som i sin tur gav

utrymme för framvilxten av ett vetenskapligt
fält som slutligen påverkade jordbrukets
praktik och därmed miljön o.s.v

År 1798 publicerade Thomas Robert Malt-
hus sin dystra framtidsprofetia.Essay on ffte
Pinciple of Populallon. Boken skrevs som en
reaktion på 1700-talets optimistiska upplys-
ningstänkande. Under 1700-talet påbörjades
den snabba befolkningsökning i Europa som
kom att karakterisera 1700- och 180O-talen.

Som en fölid av denna ijkninq startade en de-

22

batt om folkmängdens relation till försörj-
ningsmöjligheterna och nationernas resurser.
Slutet av 1700-talet var en orolig tid och kän-
nelecknades av såväl oplim isliska som pessi.
mistiska tongängar. Till de mest optimistiska
hörde fransmannen Marquise de Condorcet
och engelsmannen William Godwin. De mena-
de att naturen inte satte några restriktioner
för framsteget. Med förnuft, vetenskap och
teknik skulle jorden kunna odlas bättre och
nymarktas i bruk. Som en automatisk följd av
kunskapstillväx1en skulle även sociala fram-
steg komma.:r2

Malthus vånde sig explicit mot dessa båda
herrar i sin bok. Han menade att en okontrol-
lerad befolkningsökning så småningom skul-
le komma att överstiga produktionen av mat
med massvält, epidemier och krig som följd.
Likt en biologisk naturlag tenderar allt levan-
de att föröka sig utöver tillgången på föda,
ansåg han. Malthus va-r väl insatt i sin sämtids
lantbruksvetenskapliga debatt och insåg ve-
tenskapens värde men trots dess insatser
sLxlle inte matproduktionen kunna hålla jåmn
takt med befolkningstillvZlxten. Medan måt-
produktionen växte aritmetiskt (1.2.3.4,..),
växte befolkningen geometriskt (1.2.4.8...).
Människan skilde sig dock från allt annat le-
vande genom sitt förnuft. Malthus'lösning på
problemet var att få människorna att själva
inse faran och därigenom låra sig leva mer
gudf ruktigt så att bef olkningstillv:ixten skulle
kunna bromsas. Malthus' bok väck1e stor de-
batt redan i samtiden och debatten har fort-
satt fram till idag. 33

Den danske historikern Thorkild Kjar-
gaard beskriver i boken Den danshe reuolu-
tion 1500-1800 (.1991)jr, utifrån ett danskt per-
speLliv den samtid som Malthus levde i. Un-
der slutet av 1700-talet började miljöproblem
uppstå. Miljökrisen var ett resultat av folk-
ökningen och det ökade resursuttag som
framväten av den starka nationalstaten kräv-
de. Obalansen mellan samhälle och resurser
fungerade som ett destrul*1i\,t kretslopp vilket
medförde avs kogning. jordtJykt. översvänt-
ningar, urlakning av jordar och växtsjukdo-
mar. En liknande utveckling förekom i andra
europeiska länder. Ekonom-historikern Carl-
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Johan Gadd har visat på sådana tendenser
också i Sverige. Ökad befolkning medförde att
åkrarna expanderade på lingarnas bekostnad.
Obalans mellan fodermark och åker ledde till
brist på foder vilket i sin tur ledde till brist på
dragdl'ur och gödsel.35

Befolkningstillviixt, svält och ekologisk kris
var alltså påtagliga hot som Malthus satte in
i ett sammanhang och sammanfattade i en
mental bild. Vetenskapsmän har alltsedan
dess tagit sig an jordbruket med denna bild
på nälhinnan. Mallhus beskrivning av sam-
hällets förhållande till naturresurserna tydlig-
gjorde ett påtagligt problem. Ledande engel-
ska lantbruksvetenskapsmän, som föresprå-
karen för demografisk statistik och presiden-
ten för Board of Agriculturerr6 Sir John Sinclair
och dess sekreterare Arthur Young, hade re-
sonerat kring liknande problem redan före
Malthus.irT Den kånde kemisten Humphry
Dar,y anspelade på Malthus när han höll agri-
kulturkemiska föreläsningar Iör Board of Agri-
culture under 1800-talets första decennium.38

Även senare återkommer det malthusian-
ska tänkandet inom agrarforskningen. Liebig
målade upp svält och krig som hotbilder,
hans samtida kollega skotten James F. W
Johnston inleder sin bok Landtbrukets natur-
Detenskapliga grunder (.1842. sv. övers. 1848)
med att redogöra för det senaste seklets be-
folkningsökning, och i modern tid kan agrar-
forskaren och miljödebattören Ceorg Borg-
ström nämnas med sin bok.lorden - uårt ötle
(1953), som tydliggjorde de globala aspekler-
na. Den malthusianska tesen visar allvaret
och hoten samtidigt som den pekar på jord-
bruksvetenskapens viktiga roll i samhället.
Agrikulturkemin försökte bemästra hotfulla
försörjningsproblem och miljöf örändringar
och samtidigt svara mot samhälleliga krav på
en uthållig och ökande avkastning. Krohn och
Schäfer skriver, "The object of agricultural
chemistry is to acquire knowledge of the che-
mical conditions of primary natural repro-
duction of culture, which had been seriously
threatened by the exploding population".3e

Lantbruksvetenskapens uppsift var emel-
lertid inte primärt att undersöka hur naturen
fungerar, utan ett medel för att uppfylla sam-

hällets behov - ett jordbruk som kan lösa de
hotfulla miljöföråndringarna och ge en lång-
siktigt ökad avkastning och därigenom lindra
hungersnöd, höja både nationens och den
enskilde bondens ekonomiska vinst och ge
lugn och stadga åt landet:

"Thus, agricultural chemistry becomes a
social science operating with the methods of
natural science. [... ] in agricultural chemistry
the social purpose is not the resuft of scienti-
fic knowledge but Ihe condition of scientific
inquiry. Agricultural chemistry does not
provide insights into .rftl agriculture func-
tions but rather constitutes a design of hou t
masl function." ao

Samhälleliga problem och krav styrde de
vetenskapliga frågestälningarna och målsätt-
ningarna redan från början. Det agrarkemiska
f orskningsområdet, dess f rågestiillningar och
institutionella ramar avspeglade det rådande
samhället och de var med andra ord histo-
riskt föråinderliga. Nif jordbrukets vetenskap
liggörande intensifierades vid sekelskiftet
1800 var det med avsiLt att skapa en alterna-
tiv framtidsbild till den av Malthus framförda.
Md sekelskiftet 1900 var sltet främst att stöd-
ja framväxten av det industriella samhället
och lindra sociala problem som följde dårav
Agrikulturkemin kan ses som en del av det
stora moderniseringsprojekt som har domi-
nerat västerlandet under de senaste seklerna.
Ett vetenskapligt jordbruk skulle grundas
som hade till syfte att av naturen skapa ett
kulturellt system som kunde ge en långsiktig
och evig tillvilrt.

Grundandet av Lantbruksakade
mien och dess Experimentalfält
Höjdpunkten för lantbruksivern i Sverige var
instiftandet av Kungl. Lantbruksakademien
1811.41 Den skulle fungera som ett slags cen-
tralt hushållningssällskap för de regionala
hushållningssällskap som på kungtig upp-
maning grundades i snabb takt på 1810-talet.
Syftet med akademien var:

"Att tända och sprida upplysning, för att
befrämja undervisning, uppmuntra idoghet-
en, stadga erfarenheten, lätta utöfningen och
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Abraham Nicltts Edelcrartz (1751 1821),otje
nålning ao L. Hansen. (FQIQburen, 1975)

Edetcrentz faid.les 1754 i Åbo dAt fQdern L)ar teo'
logie professor. SjA[o intresserude sig EdeLcrantz
för matematik ach natun)eteltsk(tp och tog mogis'
tergroden på en dL)handling om K[ingenstiemds
hritik eu Neutons refraktionslog. Han påuerha
dps lidtgt ou kultuPlto o, h cslPti5kt sltämnittqot
i sin sdntid och bteL) poet, när(t Dän till Johdn
Henik Kettgrcn och I771 metllent (ln Aurorcfiir'
bundel. Genon rojolistisha ocll pdtriotiska L)erh

bleL) hon kiind och oaltles 1786 irt i Soenshtt Aha'
denien. Sin försörjning fick Ede[crantz so'n and'
rp dircklöt lry dp hutlSligo tPl!nttno.

I'ram emc)t sekelskiftet 1800 inriktodes hans
intresse t'tämst xtot teknisha uppfinnirtgar och it'
förande aD ny tehnik titl Suerige. Hösten 1791
konstruerdde hon en optisl? telegrof efter ffansk
förcbitd som under det finska krig,et 1803 1809

strdckte sig öuet hekt Stockhotrns ikiirgårti. Åren
18Al-1804 gjorde Ede[crantz en stor utlöndsh
resd och besökte Tyskl(tnd, HollQnd, Frankrihe
och Eng,lan(l för ott studero leknologiskd n)'helet
Llnder resan umgicks han b[. a. rned ldmes Watt

och utrltles i London itl i Society for the Enccur
dgentert of Arts. Mest p(iDetkad bleu han oL) de
e nge I s k a anrgma s k u1 erna oc 11 i or dbr u ks re fo r m e r
na u ka han sedan försökte infijra l SL)erige Sorn
ku[rnen pti sin teknolo!]ishort(IturuetenskQpliga
kerrid bleo han 1811 utnönuld till Lontbrnksaha-
deniens förste. dircktör och 1816 hleD lQn prcsi
dent för Kommerskollegium.

Experinentalfältet L)ar i tämligen dåligl skick då det 1814 öneftogs ou ohadenlien Denna fich läggd net

stora rcsLtser på att bringa elgenclctien i ett sådant skich att den shulle kunno "tiAnu til eftersyn i af'

seende pti joråbrttksmet;der,"trddgårdsodling och erbetss(itt, samt dessutom genom onst(illande af rijn

mett kultiiering al min(lre höndd men för fdderneslandet nyttiga L)dxter". Skogen Dar dåligt skött,.öng'

en ntossbeDiix; och L)dttensjuk och det fanns nöstan inga byggrtuder På grurul au ekotl()m$kQ problenl

och dålig ledning på Expetimentatfättet (lrojde det fran titl s|rftet a"' 1830-to[et innun ottlrådet uor någor

Ialda otdnat.
Lantbfuket på ExpefinentLlföltet skulle bedriutts som ett rnönstetiordbruh och nya metodet och

utixlsorter shttlle pronas. En stor i1ät18(l oliha sätlessorter, DOIIL)äxter och gräs först;lsadladeS Tr(id

gårdsaL)detningen på Experintentatftilte.t hade en liLutad uppgift Genom gåL)or och utbyte.me'd^utlönd'
'iha 

institutionZr inhon en ntangd fruhtträd oc1 buskar so t proL)ades. Red(In 1825latltls det6000bus'
ker och trdd.L) f6 olika ottet på f1tpt oc1 I8:J0 hade somtingen uöxt titl näro 6 400 buskar och 16 700

tröd.
På 1830 totet intensifieftdes dennQ uefl?samhet yttetLigarc då botutiste.n och ptofessorn Peter Ffed'

rih wahlberg hle"- föfedfallQnde för skogs- octl ta(lgåftlsaudelninqen. Genrtm hans kontokter inhotn

uöxter och fön, äuen sådina sont inte uor Jordbruhs- eller tftidgårds"-öxter, från olikQ de[ot QD udrldetl

l'ia hushåttningssi)tlskapen iJönttand ocll västefbotten samlade bland annQt bot(Inistetl ttch hytko

herrlen Lars Låi Lozstadius iKuresuando och hyrkoherden Jacob Fellnurt i Utsjoki it olika frön och

plQntof ffån n{)rfl.indslu L)dxter och fjätlu-öxter som uat L)ihtig,Q fiit det utlät1dsk0 utbytet.

Karta önef ExpetinentLllfdltet (1830-tatet). I mitten på kartan sef ndn hur otnffldel kring huuud

byQpntttlen aar h.,imat sum en goLlsrniljö ned fLygetbySgnadet och olika pdrhonl(iggningar och l1äckar.

ÅiJrtitlton är ochså tlul{tant nutnrcradc och aDgr(insade (Jul1lit1 Dlnnfelt, I9I3)
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afhjelpa hindren i alla delar af Landthushål1-
ningen i Fäderneslandet. Dess oafbrutna be-
mödande bör vara, att meddela kunskaper
eller råd, att frambringa täflan eller efter-
dömen." a'?

Grundandet av Lantbruksakademien kan
också ses som ett led i det nationella uppvak-
nande och den revanschlusta som uppstod
efter 1809 års krig med efterföljande epide-
mier och svält. Ett förbåttrat jordbrukvar ett
effektivt sätt att mobilisera landets resurser
och "inom Sveriges gränser erövra Finland
åter". I det kungliga brevet angående inrättan-
det av akademien skrev kronprins Carl Johan
att nationen skulle göras oberoende av ut-
ländska rrakter och akademien skulle, "...
återgifua den försvagade idogheten nya kraf-
ter, nyvärma åt National-andan hos Vårt Folk,
öfvertygade om nödvändigheten, att uti Lan-
dets egen naturs Iörmåga söka grunden till
Landets slelfbestånd".air

Den drivande kraften inom Lantbruksaka-
demien var upplysningsmannan Abraham
Niclas Edelcrantz (1754-1821, före adlandet
Clewberg). Edelcrantz hade en brokig bak-
grund och hade gjort karriär som ämbets-
man. skald och tekniker. Han blev 1773 do-
cent i naturkunnighet och lärdomshistoria i
sin hemstacl Åbo. Eftersom han var.lohan
Henrik Kellgrens nårmaste vän och medlem i

Aur, rralörbundel lick Cuslav TII upp ögonen
för honom och han flyttade till Stockholm.
Han var bl, a. medlem av Svenska Akaclemien,
preses för Vetenskapsakadenien, ledamot av
Patriotiska sällskapet och ledamot av Vitter-
hetsäkademien. Mest kånd blev han emeller-
tid för sina tekniska insatser. Han uppfann en
optisk telegraf som användes under 1809 års
krig, han införde fyra Watt-ångmaskiner som
anlades vid Eldkvarn i Stockholm och han
gjorde flera andra uppf inningar. 11

Edelcrantz utsågs till Lantbruksakademi-
ens direktör 1812. Redan istadgarna frär
1811 stod det att akademien skulle upprätta
ett experimentalfält och en moclellsamlingri
dfu det vetenskapliga lantbruket skulle pro
vas ut till cle svenska böndernas fromma. På

en rundresa i Europa 1801-1804 hade Edel-
crantz bl. a. kommit i kontakt med Sinclair,
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Boaud ofAgriculture och deras "experimental

Iarms" och han hade tidigare ett stort intres-
se för vetenskapligt jordbruk.a6 På sin fastig-
het Stora Skuggan på norra Djurgården an-
lade har.r som en riktig "gentleman farmer"
försöksodlingar och provade ny teknik. Detta
kom att bli en föregångare till Experimental-
fältet som grundades 1814 på fastigheten
Skeppsbroäng (den plats där Stockholms uni-
versitet idag är beläget) mellan Stora Skuggan

och Lilla Frescati.
Det var just experimentalfältet, modell

kammaren och de praktiskt vetenskapliga in-

satserna som skulle göra att Lantbruksakade
mien fick en ny roll jämfört med tidigare lant-
brukssällskap. Edelcrantz skriver på sin döds-
bädd 1820 ett slags "testamente" och instruk-
tioner för Experimentalfåltet, där han fram-
håller:

"Akadenins förnämsta medel dertill ligger
uti dess Experimental Fält, och Modellkam-
mare samt deras rätta användande. Att in-
skränka företagen på dessa ställen vore att
inskränka Akaclen)ins verkan och nytta. Att
upphåfva Experimental Fältets beståmmelse
och inrättning vore att upphåfva själfua Aka-
demin, eller att reducera denna Stiftelse till en

vanlig ekononisk Societet." !i

Humusteorin
Den teori som dominerade agrarkemin under
den romantiska eran. under l80Gtalets första
decennier varden vitalistiska "humusteorin".
Våxter ansågs leva av döda och förmultnade
vii-xter och diur. Humus var grunden för livet.
Den återförcle de livgivande egenskaperna, en
oförklarlig "livskraft', till nya växter. Liv och
död ingick i ett organiskt kretslopp och mås-
te ses isin helhet. Viktigt var att återställa
balansen på åkern efter inhämtad skörd ge-

nom tillfiirsel av gödsel och komposterat
material.a3

En av de mest kända lantbruksteoretikerna
vid denna tid var tysken Albrecht Thaer. Vid
sitt lantbruksinstitut i Möqlin utvecklade han

det "rati(nella lantbruket". Han var framför
allt påverkad av engelsk lantbruksvetenskap
och Arthur Young, vilket ett av hans mest kån-
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daverkEinleitung zur KennniB der englischen
Landwirtschaft (1797, sv övers. 1801) tydtigt
visar Han tillförde lantbruksvetenskapen en
företagsekonomisk aspekt som han hämtat
från England och som han praktisll utprova-
de i Tyskland. Thaer fick också intryck från
tysk Kameralwissenschaft som växt fram
inom de små tyska staternas statsförvaltning-
ar under 170O-talets andra hälft. Kameralis-
men var en hushållningsideologi där den star-
ka statsb,'råkratin med hjälp av vetenskaplig
kvantifiering noggrant skulle övervaka och
kontrollera statens intressen. Ett vikligt områ-
de där sådan rationell hushållning praktisera-
des var inom skogs- och jordbruksskötseln.1e

För det rationella ihans lantbruksmetod
stod systematiska försök som skulle leda till
vetenskapliga resultat. Vid Möglin anlades ex-
perimentfält för utprovande av nya metoder.
Vid dessa försök utprovades olika jordar,
iordlörbättringsmedel, redskap och olika vär-
ter och djur. Dessa systematiserade erfaren-
heter skulle sedan generaliseras till en säker
vetenskaplig grund, ett rationellt lantbruk.
Den nystartade Lantbruksakademien tog in-
tryck av det rationella lantbruket och stor
vikl lades vid [örsök. Av akademiens sju av-
delningar skulle fy'a arbeta med hjälp av för-
sök.50

Thaer gjorde humusteorin till ett input-out-
putsystem som kvantitati\.t gick att beräkna
genom balansräkning. Med ekonomisk natur-
resurshushållning och noggrann bokföring
skulle jordbruket bli ekonomiskt lönsamt.
Målet var att öka mängden humus och orga-
niskt material i åkern och därmed fruktbar-
heten. Uttag av skörd innebar att kretsloppet
mellan liv och död bröts vilket var ett pro-
blem eftersom organiskt material fördes ut ur
systemet. Om inget gjordes åt detta skulle
alltså skördarna stagnera och jordarna tappa
livskraften. Thaer hade dock en lösning på
detta problem. Genom ökad animalisk pro-
duktion, övergång till värelbruk och intensi-
vare bearbetning av jorden skulle mängden
av gödsel öka och fruktbarheten behållas.51

Senare tids historisk forslming har emeller-
tid påpekat att varken humusteorin eller and-
ra samtida agrarvetenskapliga teorier hade

Albrecht Tlraer ( 1752-1828) uar son titl houme-
dikus Joh(rnn Friedrich Thaer i Celle. Han hom ett
fiilja i sin faders fotspår och b[eL) medicine dohtor
i Gaittingen 1771, och 178A öDertog lwn sin faders
ömbete Did det lnnnoDersho honet i Celle .;nort
bö4ade llan intressero si!! fa;r lantbruksDetenshap
ocll köpte 1886 ett stort lontbruk utonför sin hem
stad ddr han börjode experimentera med bruh-
ningsmetoder, D(ixtet ([ramfajrallt klöL)er) och L)dyt-
följdet. Han inröttade 1802 en t(lntbruksskota på
sin qård. Thuer oar starkt inspirerad au det engel-
sko llnlbnth(t Dcn pnpt lskc hunp,'n :om (iu n
nar kurfurste ao HonnoL)er hade upprdttat ett [ant
brukssdltshop i Celle efter engelsh modelt. Thaet
oor en aD de ledende personeno i s(illskapet ocll
han fich ddrigenom god titlgång till ensetsk tont
b r u ks 0 e te ns kap I ig ! itt e ra t u r

Tllaers ryhtbdthet bteL) ol[t större och lB04
katlades hdn till Preussen där han 1806 öppnode
det beömda tantbruhsinstitutet på godset Möglin
(ndra Potsdam). Möglin oar ett utamot gods med
sandry och dålig jord. Detto uor ett meduetet Da[
och hade en pedagogish och moralish funktion.
Thaer sku[[e Disa att med [antbruhsnetenskaDeDs
hjätp kundp de mpst tpdeöngna jotdar åt"rlå rin
fruktbarhet. Titl Möglin kom studenter hån hela
Eurcpa och Möglin bleu en modell för hur ett lont
bruhsinstitut shulle se ut. Thderc ideer kom på
detta Dis att spriclas och hons skrifter öuersattes
till de flesto europeisho språk. (Mijnniskan och
mitiön, 1991)
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någon större betydelse för jordbruket under
1800-talets första hälft. Det skedde dock sto-
ra förändringar av lantbruket under dennatid
där lantbruksvetenskapen spelacle en av-
görande roll genom propaganda och spridan-
det av nya brukningsmetoder. Förbättrade
odlingsmetoder som växelbruk, bättre om-
händertagarde av gödsel, märgling och, fram-
förallt, nya grödor som kunde binda kväve ur
luften t. ex. klöver gjorde att jordbruket kom
ur den ekologiska 1700'talskrisen. Dessa fram-
steg var dock inte resultat av vetenskapliga
teorier utan en förbättring av jordbrukets
praktik, övergång till oorganiska material, för-
bättrad teknik och en ökad arbetsinsats. Ve-

tenskapen bekräftade bara clet som pral'1iken
visat. I vissa fall skedde t.o.m. omvandlingen
av jordbruket "trots" lantbruksvetenskapen.

Systematiska försök och praktiska förbätt-
ringar kallacles för vetenskap, mcdan agrarve-
tenskap som var baserad på vetenskapliga
teorier helt enkelt inte bidrog till att lösa den
ticlens ekologiska och samhälleliga problem.
Humusteorin byggcle på föråldrad kemisk te-
ori. Det rationella lantbruket beaktade inte
jorclbrukets förhållande till naturen på ett iiver
gripande sätt och cle experiment som utfördes
gick inte att generalisera så att de kunde apl}
liceras annat än lokalt. Lantbruksvetenskapen
var i ett "paraclignlöst" tillstånd.i'?

Varför var då entusiasmen inon ledandc
qrupper i samhället så stor fiir vetenskapligt
jorclbruk när de praktiska resultaten uteblev?
Vetenskapshistorikern SaraWilmot menar att
cletta beroclde på att vetenskapen symbolise-
rade föränclring. framsteg och nationell franl-
åtanda. De lantbruksvetenskapliga teorierna
byggcle inte så mycket på samtida iakttagel-
ser av fiirbåttrir.rg utan på visioner och för-
väntningar om f ramtida skiirclar.5n Lantbruks-
akademiens motto var just "Stundande skör-
dar, miidornas Iön". Med denna svaga teore-
tiska qrund var det inte konstiqt att intresset
fiir lantbruksvetenskap korr att gå i botten i
sambancl med den ekonomiska kris som
drabbade Europa efter napoleonkrigen. Expc-
rimentalfältet var ett tydligt exempel på det-
ta. Efter en entusiastisk start gick gnistan ur
projektet i samband mecl Eclelcrantz död
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1821. Edelcrantz var medveten om lantbruks-
vetenskapens oförmåga att åstadkomma an-
vänclbara resultat men försvarade sitt experi-
mentalfält genom att det p.g.a. sina misslyck-
ade experiment kunde förhindra att bönder-
na upprepacle desamma:

"Om Nitton av Tjusu blard dem skulle miss-
lyckas, så har väl Experimental F'ältet derige-
nom ådragit sig en verkelig förlust, men alla
de Svenska enskilte Landtbrukare. som der-
igenom blitvit hindrade ifrån Nitton olycklige
försök. och uppmuntrade att fortsätta det
Tjugonde med framgäng, skola anse sig af
denna Akademins förlust på Experimental
Fältet hava dragit en ren behållning och
winst.";a

ETT NYTT KEMISKT
PARADIGM

Liebig och den progressiva
omvandlinqen
L,fter 1840 börjacle agrarkemin spira av opti
misnl, lantbruksvetenskapen ansågs ha kon]-
mit in i en ny vetenskaplig era. Den man sont
både av sanltiden och eftervärlclen setts som
en "symbol" för dennä omsvängning var den
tyske kemisten Justus von Liebig (1803-
1873). Han var reclan en av Europas nest kär-
da kemistcr när han började ägna sig åt agrar-
kemi och skrev boken Die Chemie in iltrer
Anuendung auf Agria tur und Phl,siologie
(1840J.ii Liebig revolutionerade agrikulturke-
min genom att tillföra den en naturvetenskal}
lig teorigrund - ett paradigm. Mycket av det
Liebig gjorde var emelierticl inte nytt. Han för-
cle in ny kunskap från kemi, botanik, fysiologi
och geologi under beteckningen agrikultur-
kenri. Det blev möjligt att vetenskapligt analy-
sera lantbruket både i laboratorierna och på
fälten och det blev möjligt att förutsåga och
generalisera resultaten. Agrikulturkernin blev
en universell vetenskap.

En gammal fråga som han kunde besvara
genom att studera och använda cle senaste
kemiska f orskningsrönen (Lavoisier, Priest
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Justus xon Liebig (18{).}-1.973) föddes i Darnt
stadt d(ir han for aar hdndlare och sålde nålar-
tillbehöt, föryer oclt andra henisha xeror. Sont
|rkesmon aL) detta slog hade fadent ett kettliskt
ldbordtoriu1l och Liebig kom såtedes tidigt i hon'
takt tned proktisk kemi ocll bijrjode tidigt att själu
expeimenter(l. N(igon he mis h profess it>n e er
aelenskapligt ilstitutionoliserad disciplin fanns
etnellertid inte DId denna tidpunkt. Det uihtigaste
rcsultatet aL) hons gfuning Det just hdns roll föt
et(lblerandet aD kemidmnet sorn en sjö1"'stöndig
dlsciplin Did aiaersiteten och att l1at1 influerade
den tiltämpede kenin och grundandet aD he'nish
industri.

Liebig påbötjade sino uniuersitetsstudier L)id

u ioersitetet i Bonn 1E20 ocll bytte året dörpå stL!-

dieort tiu uniDersitetet i Erlangen Gerbm ett sti

ley, Berzelius, Ingenhousz n.fi.), var hur jor-
dens resurser kunde vara konstanta när väx-
ter och djur hela tiden livnärde sig av dessa.
Det var alltså samma fråga som humusteore-
tikerna hade brottats med. Resurserna kunde
inte vara oä.rdliga och han förkastade humus-
teoretikernas vitalism. Logiskt visar Liebig att
svaret istället måste v.rra att naturen fungera-
cle genom olika cykler Upptäckterna av kol-
och syrecykeln, den hydrologiska cykeln och
senare kvävecykeln visade hur allting hängde
ihop genom olika mekaniska omvandlingar
där cyklerna reproducerade sig själva. De

pendium kom lnn till Patis 1822 dör han studera-
de under de mest h(inda fransha kemisterna. ful[
bordode sin dohtorsexatnen ocll kom i hontakt
med detl i samtiden beriimde noturolhistorikenl
Alexander uon HumboLdt. B\and annat med hjälp
(D Hurnb()l dts rehomtnetldationer utsågs Lie b ig
nid tjugoett års ålder titt professor i hemi uid det
lilla utliDersitetet i Ciessen.

Titl att böia med möttes Ltebig aL) matstånd i
Giessen men ga6ho snart bLe!,) llan uniuersitetets
mest Lönda person ach gdD utliuersitetet en plats
som ett europeiskt [(irdornscentrwn under en tid
(eflet Liebigs diil bytte uniuersitetet namn till Jus
tus L)on Liebig uniDersitetet, sotn det fortferande
leter). Att L)era professor oid denna tid L)ar doch
ilte så prestigefllll oclt luchrahDL Ttots att han uar
professor fich hatls far till att bijrja med undetstöd-
j0 honam med pengar

Vbtensk(rpligt fich Liebig störst betydeLse fijr ut
uech[andet aD detl arganiska kentit och föt bätt-
rondet au anal)rsnletodernd. Hon hom också ett
lå stor betydelse fi)r den titlänlpade hemin. Förul'
om inem agrihltlturhemin oar ltan ochså harnstå-
ende itlotn djurkerni, metens hemi och n(irings
lAra. H(rn utuecklade b[end onnat grutldernu för
tilLL)erkandet oa höllextrckt och rnotlersrnjölks-
ersöttning ()clt lem på så s(itt utt få bet,\rdelse för
Liustnedelsindustrin. Trots att han nted tiden kom
att se sig som en fijrespråhare för den rena hentin
så D(tr han flera g,ånget engagerdd i mer prohtiska
problem ach hoixnersiella företeg. Bland otlnat
tog han tillsatnnlans med den engelske aflärsman
nen Jatnes Muspratt p(ltet1t på Liebigs superfos
IAL tnen aff(ireme gich dåligl. Liehig itltrcsserode
sig ochså för hur Londons a"'bppssysten skulle
byggos sd att aafallet kutlde anuiindos sotn göd
ningsmedel för jordbruhen runtotnkring staden.
F& sino Detenshapliga insatser bleu Liebig adtad
1845 och utsedd till baron, och efter öaertahling
bleLr han profess()r i Mijnclrcn 1852. (Bntch, 1997)

naturlagar, som styrde jordbruket, synliggjor-
des.

Mot dessa lagar stred det rådande kom-
mersiella jordbruket. Liebig hävdade att jord-
bruket. för att använda ett nutida ord, var
"ohål1bart" och tillämpade ett destruktivt
kretslopp. Han dpllde in värlnå ringsSmnena
i två olika sorter, cle oreaniska och de oorga-
niska. De organiska var gasformiga och upp-
l'gs i r, ilrlens blad ocl g1es6r genom respira-
tion. Genom sin flyktiga form fanns de orga-
niska ämnena jämnt spridda i atmosfären
över hela jorden och dfuigenom kunde ingen



brist på dessa ämnen uppstå. Däremot kunde
en brist uppstå på de oorganiska, eftersom
"De fasta eller oorganiska kunna icke utan
främmande inverkan förflJttas från den plats
der naturen fåstat dem."'"

Genom export av spannmål till städer och
främmande länder fördes de fasta mineraläm-
nena bort från åkern. Genom dålig återvin-
ning av stadens avfall och mänskliga exkre-
menter och genom export av såd till utlandet
försvann viktiga näringsämnen. Stora expor-
terande lantbruk var tvivelaktiga ur ett veten-
skaplist perspektiv Liebig förnekade också
trädans och vilrelbrukets välsignelser Jord-
bruket bröt det naturliga kretsloppet och åk-
rarna sögs sakta men säkert ut tills de blev
obrukbara. Della Raubuirtschalr, rof ferijord-
bruk, skulle leda till malthusianska följder om
det fick fortsätta. Ett intressant exempel som
visar hur nära agrikulturkemin låg de sanhäl-
leliga och politiska frågorna, var att Karl Marx
i Kapitalet anvärde sig av Liebigs slutsatser
för att visa att det kapitalistiska systemet inte
bara sög ut arbetarklassen utan även sög ut
jordarna och undergrävde samhållets bär-
kraft.57 Liebig avslutade sin bok med att ta ro-
marrikets fall som en varning:

"På samma sätt uppslukade under en följd
af århundraden den oerhörda verldsstadens
kloaker clen romerska bondens välstånd, och
clå dennes åkerfält icke mer förmådde att lem-
na näringsmedel till innevånarnes lifsuppe-
hälle, så sjönko uti dessa kloaker Siciliens och
Sardiniens rikedomar, jemte de från Afrikas
fruktbara kustländer" i8

Samma väg sLrlle även de stora expofteran-
de lantbruken i Europa gå. "Efter en följd af år
är detta land en öken, liksom den romerska
campagnan. Detta är den naturenliga grunden
till ländernas utarmande genom kulturen."'e

Problemet som Liebig stod inför var hur
nan skulle öka människans andel av naturens
resurser Lrtan att överexploatera och urlaka
iorden. Syftet mecl lantbruksvetenskapen var
ju att öka människans del av naluretts ,.låvor
genom att "styra" naturens lagar till nånni-
skans favör. För en lärgsiktig vinst måste jor-
den få tillbaka det den gav ifrån sig. Liebig lös-
te detta problem genom sin "mineralteori".'ii'
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Liebig menade, i stark polemik med humus-
leorelikerna. alt vlixterna li'".närde sig av mi-
neraler som fosfor, kalcium m.m. Det fanns
ingen livgivande princip som växterna upp-
tog via humusen, utan förvandlingen i natu-
ren skedde på ett mekaniskt vis. Liebig kunde
påvisa att den begränsande faktorn för en
plantas tillvä\t var tillgången på ett mineral i

förhållande till viixtens behov av den. Ett för-
hållande sorrr han ka]lade "minimumlagen".
Det räckte att ett enda mineraldmne saknades
för att skörden skulle slå fel. Liebig skrev:

"Vi veta att atmosferen icke innehåller nå-
got af dessa ämnen, och att denna icke ersät-
ter desamma: vi veta att deras borttagande
frän åkern medför en ojemnhet i produktio-
nen, en brist på fruktbarhet; att vi genom till-
förande af dessa ämnen kunna bibehålla, ja
till och med föröka bördigheten." 6l

Mineralteorin innebar en ny syn på nä-
ringsämnen. Det var alltså inte gödseln i sig
som gjorde jorden fruktbar utan mineralerna
i gödslet. Dessa nödvändiga oorganiska äm-
nen kunde håmtas utanför den lokala miljön
och framställas och koncentreras på fabriks-
mässig väg i form av konstgödsel. De "levan-
de gödselfabrikerna", djuren, blev onödiga
och istället för växelbruk skulle man värla
mellan olika sorters konstgödsel. På detta
sått skulle det bli möjligt att år efter år oclla
samma växt. Liebig pläderade för en speciali-
sering i riktning mot monokulturer.6': Liebigs
kritik av det kommersiella och exporterande
lantbruket vändes således till sin motsats.
Genom jorclanalyser och analyser av plantor-
nas innehåll kunde kemisten tala om för bon-
den vilka mineraler som fattades i hans jord
och bonden kuncle sedan tillsätta dem på ar-
tificiell väg. Skörclen kunde sedan säljas och
näringsfilrlusten kompenseras med konst-
gödse1. Med noggranna kemiska analyser
skulle nu. till skillnad från Thaers "tillhöftade"
balansräkning. naturens processer kunna
kontrolleras med vetenskaplig precision. De
mest ofruktbara jordar skulle åter kunna bli
fruktbara på detta sätt. En expansion för
mänskligheten stocl för dörren. Liebig skrev:

"Det skall komnra en tid, då man förser
hvarje på åkern ocllad planta ned den för
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JUSTUS v. LIEBI0.

öFvEnsiTTNrNc FniN 8:D! oqrcrNAr,u?pr,Ac,rN aa FöBF:S,'rr!
CIIIMIE IN IERER, N.N'WXNDUNG 4UF ÄGN,ICOIAUS

UND lI{YSIOtrOOInT ERSTIR TFEII,: lIR CIIDMISCE!
pRocEss Dn! nF,NiEnuNc DnR vrcnl,\Brr,tnN"

J.0llRlETEnSS0il.

ORXBBO,
M. r,rN DIl, 1868.

Titetbladet titt Ltebigs "Naturlogdrno för D(hrtnöringen". Första upplegan hom lg4a och boken bleu
mycket omdebdtterad redan från början och fich såDdt omfattande kritik som louord. Redan lg43 hade
den utkommit i fem upplator och 186.? i åtta. Meltan de olika upp[alorna omorbetade och utökode
Liebig boken och h.rn bytte ochså ståndpunht i flerd uiktige ftågor MTst ht)nd ör hans syn på kL)äne-
gödsel l de fö6ta uppl.goma menade han att hodDegödsöl hade en uiss betyrlelse föt uårterna nen i
den tredje upplagan ifiDdade hon att kuduegiidset uar hert öuetfrödig efters;m hon ansåg ott uäxtena
kunde tiltgodogöra sig [uftens kuöae. senQre dndrade han sig igen och etktinde att hudiegödse! hade
en uiss betydelse. Bohen hom att snabbt öuersöttas titt de flesia europeiska språk och till siensha öuer-
sattes den för första gången 1816.
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henne mest passande gödsel, som man bere-
der i kemiska fabriker; då man blott påför
åkerfälten sådana ämnen, som tjena vå)'1erna
till verklig näring ..."63

Skapandet av en ny kronologi
Trots att Liebigs patenterade konstgödsel
blev ett totalt misslyckande, trots att han un-
derskattade kvävegödslets betydelse, trots
ätt andra kemister snabbt visade att Liebigs
teorier vau för generaliserande och enkla och
trots att hans teorier var svåra att tillåmpa i

praktiken kom hans paradigm att bli domine-
rancle och inspirera en hel generation av ve-
tenskapsmän. Agrikulturkemi blev s).nonymt
med lantbruksvetenskap, ett slags "universal-
åmne" för jordbruket under ett par decen-
nierr'l Precis som den tidigare lantbruksveten-
skapen byggde dock tilltron till Liebigs teori
på framtida förhoppningar och inte på sam-
tida resultat.

Överhuvudtaget finns det en anbivalens
till Liebigs betydelse för agrikulturkemins
framväxt inom den interna lantbruksveten-
skapliga historieskrivningen.'5 Han f inns mecl

som en självklar utgångspunkt eller milstolpe
i alla historiska översikter och lyfts fram i ha-
giografisk stil s(nn "agrikulturkemins, lant-
bruksvetenskapens och konstgödslets f ader",
men samtidigt betonas hans brister. Man kan
säga att Liebig och hans berömda /y'orarlagar
na för Döxtnöringen från 1840 utgör ett slags
"år 0" i den agrikulturkemiska kronologin.
Kemister verksamma före Liebig blir före-
gångare och de som kommer efter blir anting-
en anhängare eller kritiker av Liebigs läror.

I Naturlagarna lör uäxhAringen går Liebig
hårt åt humusteorin. Den tidigare lantbruks-
vetenskapen liknas närmast vid alkemi och
kvacksalveri. Tiden före Liebig kallas "ett fam-
lande i mörker" jämfört med hur lantbruket
sedan kom att få en stark vetenskaplig grund.
Bonden måste med kemins hjälp 1ära sig att
dominera naturen i baconiansk ancla:

"Hvad som han Ibonden] kallar för bm-
stiindigheter' och'förlfillanden', efter hvilka
han utöfvar sitt yrke, är nalurlaqar, som han
måste lära känna om han vill beherrska dem.
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ty annars är han en slaf af dessa lagar." 66

Gud har för Liebig reducerats till naturla-
gar Dessa lagar måste bli kända så att män-
niskan kan följa och kontrollera dem och på
så sätt bli fri från dem. Ett tydligt exempel på
hur Liebig ställer sig själv mot det förflutna,
var ett översatt stycke ur en senare upplaga
av hans bok som tryckles i Tidshrift för suenskt
landtbruk och dess öinorlngdr 1864 med titeln
"Landtbruket före och efter 1840".6i Årtalet
1840 framställs av honorn som ett radikalt
brott. Liebig blir därigenom, dock utan att
nämna sitt namn, en banbrltare och epokska-
pare. Att foma historien är att skaffa sig makt
och legitimitet.6s

Schling-Brodersen har emellertid visat att
striden mellan mineralteorin och humusteo-
rin till stor del var en historisk konstruLlion.t'e
I själva verket hade humusteorin till stor del
redan övergetts och mineralernas betydelse
var kända. Det var en väl förberedcl revolu-
tion. Redan 1804 hade kemisten Theodor de
Saussure betonat mineralernas betydelse för
vär,1erna och 1826 hade kemisten Karl Spreng-
el i stort sett formulerat både mineralteorin
och minimumiagen.irr Liebig kände väl till sina
föregångare och dessutom kom Liebig rätt i
tiden. Det var först vid 1840 som den kemiska
analystekniken förbättrats så mycket att det
blev möjligt att tillämpa kemin på jordbruket
och då hade också depressionen efter napo-
leonkrigen släppt sin förlamande hand. Liebig
kuncle också med sin teori vetenskapligt för-
klara betydelsen av cle mineralgödsel som det
sedan 1820 hade bedrivits omfattande handel
med. Agrikulturkemin låg med andra ord i

tiden. Den samtida kritiken kom inte från nå-
gon rivaliserande humusteori utan från andra
kemister sonl till stor del höll med Liebig men
soln kritiserade honom för hans extrema för-
nekelse av betydelsen av organiska material,
för undervärderingen av kvävegödsling (Liebig
ansåg att växterna kunde uppta kväve från
luiten) och för att han inte baserade sin teo-
ri på strikl vetenskapliga grunder;' Liebig fick
senare också rrrodifiera sin uppfattning på
dessa punkter.

Styrkan i Liebigs teori, vilket gjorde att den
fiill säväl ut, var att han lyckades visa att agri-
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Ltebigs minittumlog. Liebig liknat en t)öxts tillnäxtpatential Did ett kar som är sannansatt au brädor
(närings(imnen och andro faktctrer) aa oliho löngd. Karets kapacitet ilr begränsad dL) den hortoste
brädan (i det hdr fallet ka[t) och kan bara l1öjas genon att dennd bftda för[tings. Ntir dctte är gjott öt
det en annan brädo (närinqsdmne) som blir den begrtinsande fohtorn. På bilden anoänds Liebigs mini
rnumlag för att ptopogero för en ijh(rd anDdndning ou kuligödset. (Liebig and after Liebiq, 1942)



kulturkemin hade en avgiirande roll för Iösan-

clet av de rådande samhällsproblemen. Detta
gjorde han genom att tydliggöra nineraläm-
nenas roll. Det var mineralerna ijorden som
var avgörande för hur stor avkastningen skul-
le bli och i förlängningen om samhället var
hållbart. Liebig tydliggjorde fiirhållandet mel-

lan samhället ocli jordresurserna; han "över-
satte" de vetenskapliga slutsatserna till ett
samhälleligt problem, för att använda Latours
orcl.i: De som kunde uttolka dessa "osynliga"
mineraler och göra dem uppenbara för alla
var vetenskapsmännen med hjälp av kemiska
analyser. Fiir att bon.len skulle få en god

skörd och samhället inte drabbas av hungers-

nöd octr oro måste man alltså ta hjälp av ve-
tenskapen. Vetenskapen blev en "obligatory
point of passage", en omväg som jordbruket
och samhället måste ta.i:r

Det var inte amatörvetenskapsmån det
skulle vara frågan om, utan professionellt ut-
bilclacle och verksamma kemister. Detta skul-

le kosta pengar, men agrikulturkenin skulle
ge igen till samhället rnångdubbelt mer än

vad det skulle kosta att anställa kemister I det
agrikulturkemiska konceptet fanns er tro på

människans förmåga att förstå naturens lagar

och en tro på att det gick att förändra männis-
kan och samhället efter clessa. Det innehiill
med andra ord en nonrativ och politisk kär-
na redan från biirjan. Agrikullurkentin var en
"finalizecl science" där clet integrerat iteori-
bilclningen fanns samhälleliga lnå1, en moclern
fraurstegstanke sarnt en tro på lantbruksve-
tenskapens förmåga att lösa sociala problem
genom agrara reformer

Försöksstationsrörelsen
Det skulle dock vara att gå för långt att säga
att det var Liebig ensam som gjorde tlopkopp
lingen mellan agrikulturkemin och samhället.
I historieskrivningen tilldelas Liebig fler för-
tjänster än vad han i verkligheten ägde. Han
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Inte d fftin Liebills lah.tatoflan i Giessen 18,12. Till Giesscn hoil studcnter från lela LhroPa ocll frårt

USA t att strkle;Q fair Liebig tjndet sin(t hnappt trcttb åt i Ciessen hann Liebi{ utbild(t nrcr An l0l)
stu.lenter. Liebigs kenisko leoier, meto(ler ocll sdtt etl otganisera ell l.Lbot?toriun spreds på så L)is till
andra liinder, fiåmförollt till Storbriktnrien o(11 li.\A uetifråt1 rrLångtL tto huns lör|urtgdr kont PådettaDis
fickLicbigen centftrIr.)ll fijt utfonl(lrdet o(:h irtslitutbndliserandet uL) ke liånx1et (qtuch 1997)
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gjorde få experiment och drog snabba slut-
ledningar. En "obligatory point of passage",
en vetenskaplig disciplin, skapas inte av en
person. Det krävs att den vetenskapliga teo-
rin "översätts" så att grupper i samhället bör-
jar inse att de måste använda sig avvetenska-
pen och att det ligger i deras intresse att spri-
da den insikten och att etablera ämnet. Cen-

tralt placerade personer och organisationer
måste knytas till disciplinen så att de i sin tur
väcker intresse för frågan och sprider den så
att kontakter med finansiärer och makten
knyts. I det här fallet kråvdes således att de
agrikulturkemiska teorierna sammåulf ogades
med de tidigare agrära orgilnisationernas in-
tressen. Liebigs idder spreds inte av sig själva
utan av ett stort antal människor. en hel rörel-
se, i den redan existerande lantbruksveten-
skapliga miljön.

I själva verket hade Liebig en underordnad
roll i agrikulturkemins institutionalisering.
Liebig var ingen disciplinbildare utan hans
påverkan var indirelt.il Han lade på ett tydligt
och tilltalande sätt den teoretiska grunden för
det nya agrarkemiska paradigmet, gjorde
"översättningen" mellan kemin och samhället
och gav impulser som utvecklade agrikultur-
kemin mot en egen disciplin. Detta skedde
dock mot Liebigs egen vilja. Liebigs syfte var
inte att skapa en ny disciplin utan ått ge den
rena naturvetenskapen ett erkännande i Tysk-
land. Vid hans laboratorium i Gie8en utveck-
lades en modell för mer systematisk "forskar-
utbildning" och runt om i Europa och Ameri-
ka sattes forskningslaboratorier upp efter
Liebigs mönster.?5 Han fick en avgörande be-
tydelse för höjandet avvetenskapens sociala
status.

Liebig menade att lantbrukskemin skulle
vara en del av den rena kemin och bedrivas
vid universiteten på ett teoretisl't vis och där-
igenom få en hög vetenskaplig legitimitet. Det
som dock attraherade måLnga av hans efterföl-
jare var agrarkemins tillämpbara sidor. Inom
Iantbrukskretsar såg man kemins nltta fÖr att
lösa deras problem. Mot denna utilism och
mot sina vetenskapliga kritiker, både i och
utanförTyskland, polemiserade Liebig hårt.76

Hans betydelse för framväxten av agrikultur-

kemin låg just i hans förmåga att popularise-
ra, polemisera och sprida den vetenskapliga
debatten. Han debatterade i dagspressen, gav
ut den populärvetenskapliga boken Che
mische Biefe (.1844) och var utgivare och re-
daktör (1830-1852) för den vitt spridda tid-
skrifren Annalen derChemie und Pharmacie.TT
På detta sätt trängde de agrarvetenskapliga
frågorna långt utanför de lärdas krets och
blev under ett avgörande skede en del av den
offentliga debatten. Detta ledde också till att
hans kritiker lyftes fram i ljuset och att agri-
L-ulturkemi blev ett ord i det allmänna medve.
tandet.

Ur kritiken av Liebigs teorier vä\te en "för-
söksstationsrörelse" fram i Tyskland. Den
spred sig sedan till övriga Europa och USA.

Tyskland blev det nya stora föregångslandet
såväl vetenskapligt som organisatoriskt, med-
an den engelska lantbruksvetenskapen så-

småningom hamnade i bakvattnet. Under 180G

talets andra h:ilft dominerade det tyska områ-
det nästan helt vad det gäller influenserna på
utvecklingen av den svenska agrarkemin.

Den första statsfinansierade kemiska för-
söksstationen. som kom att bli mönsterbil-
dande, grundades 1850 i sachsiska Möck-
ern.?8 En bidragande orsak till att institutiona-
liseringen av agrarforskningen inträffade just
då var svältåret 1847 vilket underströk agri-
kulturkemins betydelse.is Det var inte heller
konstigt att initiativet kom från Sachsen sorr
var centrum för den tyska sockerbetsodling-
en. Sockerbetorna kävde mycket gödsel och
de hade visat sig speciellt mottagliga för mi-
neralgödsel. Sachsen var den största import-
ören av konstgödsel i Tyskland före 1870.30

Vid Iörsöksstationen i Möckern ställdes
Liebigs optimistiska synsätt mot ett långsik-
tigt vetenskapligt arbete. Samma mä som Lie-
bigs Iåg fast, men det skulle nås på längre sikt.
Initiativet kom från både vetenskapsmän,
jordågare och staten. De hävdade, att en för-
söksstation skulle vara nl,ttigare för jordbru-
ket än laboratorierna vid universiteten. Vid
f örsöksstationen kunde vetenskapliga labora-
torieexperiment kompletteras med arbete
ute på fåltet med försök i långa serier där ke-
mister och jordbrukare samarbetade.
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En av de drivande krafterna bakom för-
söksstationen i Möckern var Julius Adolph
Stöckhardt (1809-1886) som blivit tillsatt som
Tysklands förste professor i agrikulturkemi
vid Tharlands skogs- och lantbruksakademi
1847. Han hade varit en av Liebigs mest hän-
givna elever men kom också att bli den som
fick mottaga de häItigaste utfallen från Liebig.
Till skillnad från sina kollegor vid universite-
ten betonade Stöckhardt vetenskapens till-
lämpning och spridning. Stöckhardt blandade
det vetenskapliga synsättet med ett idealis-
tiskt patos för jordbruket. Han ville förenkla
och popularisera vetenskapen och föra ut
den till bönderna. I hans uppgifter ingick för-
utom jord- och konstgödselanalyser också att
ge rådgiming, organisera offentliga möten och
hålla föreläsningar ute i byarna. För Stöckhardt
skulle den kerniska försöksstationen vara ett
centrum för agrarvetenskaplig kunskapsupp
byggnad men också för praktisk vetenskaplig
propaganda.sr Från 1855 gav han ut tidskriften
Der Chemtsche Ackersmann.

En annan viktig person bakom Möckerns
grundande var jordbruksministern i Sachsen
och clirektören för rikets lantbruksf öreningar
Theodor Reuning. Ekonomhistorikern George
Grantham hävdar att byråkraterna hade en
avgörande betydelse för det snabba genom-
slag som försöksstationsriirelsen fick i Tysk-
land.32 I de tyska staterna fanns en centrali-
seracl och effektiv byråkrati med vålutbiidade
administratörer som skolats i det kameralist-
iska tänkandet. Kommersialisering av jord-
bruket och ökat befolkningstryck skapade ett
behov av ny vetenskaplig kunskap för att
rationalisera och stärka staten. Det fanns en
öppenhet att prova vetenskapliga och teknis-
ka nyheter på kronans mark och skog som de
var satta att förvalta. En annan väsentlig för-
utsättning var de tyska lantbruksföreningar-
na. Lenduirtschaftlichen Vereine, som vuxit
fram i samband mecl napoleonkriget. Till skill-
nad från sina föregångare fick de en stark
koppling till staten med en officiell status.
Dessa föreningar blev mötesplatser för agra-
ra, statliga och vetenskapliga intressen. Här

kunde agrarkemiska teorier sammanfogas
med samhälleliga intressen. Välinformerade
byråkrater som Reuning kunde genom fören-
ingarna effekti\,t driva försöksstationsfrågan.

I Möckerns efterföljd grundades 52 för-
söksstationer i Tyskland mellan åren 1851

och 1871.r31USA blev det genom den s.k. The
Hatch Act 1887 lag på att varje delstat vid sina
Land Grant Colleges skulle upprätta Experi-
mental stations och aret dårpå fanns det sam-
manlagt 46 stationer i landet.8! Åven i anclra
västerlåndska stater skedde en liknande ut-
veckling. Sverige var tidigt med och under
perioden 1860-1900 inrättades 11 kemiska
stationer och 21 friikontrollanstalter35 Dan-
mark som annars ofta verkar ha legat något
före Sverige vad det gällde agrarvetenskap
under 1700- och 1800-talen upprättade inga
sijrskilda agrarkemiska anstalter, utan den ve-
tenskapliga verksamheten bedrevs vid den
1858 nyuppråttade Landbohojskolen och i
Landhusholdningsselskabets regi.36 I Finland
etablerades agrikultr,rrkemin något senare.
Kemisten Arthur Rindell anställdes 1874 som
lärare i agrikulturkemi vid lantbruksinstitutet
i Mustiala där han kom att bygga upp en lant-
brukskemisk försöksverksamhet. Rindell blev
år 1900 professor i agrikulturkemi och fysik
vid Helsingfors universitet.si

De första stationerna hade agrarkemisk in-
riktning men under 1800-talets andra hälft
skedde en specialisering och bl. a. växtfyskr
logiskä, entomologiska och bakteriologiska
anstalter uppstod. Vicl sekelskiftet 1900 fanns
det i Europa och Amerika mer än 500 agrara
försöksstationer och ungefär 1500 veten-
skapsmän var anstållcla inom agrarvetenska-
pen i Europa.33 De agrara näringarnas domi-
nans i 1800-talets samhälle gjorde att lant-
bruksvetenskapen tillmåttes en stor betydel-
se. Jämfört med annan tillämpad och teknisk
f orskning etablerades lantbruksvetenskapen
tidigt och expanderade snal)bt. Agrarveten-
skap var en föreeångare vad det gällde statligt
stödd forskning utanför universiteten och
akademierna.
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