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lnsilden om kemins betydelse för jordbruket ledde vid mitten av 1 S0Gtalet till den moder-
na agrikulturkemins genombrott. Denna kom att få stor betydelse för det praktiska jord-
bruket och folklörsörjningen. Snart nog framstod också andra infallsvinklar som lika vik-
tiga och v:ixtiysiologin steg fram som en egenvetenskap. Resultatet blev att såväl jorden
och vattnet som viixterna började studeras i förhållande till en speciell miljö, något som
under var tid bl. a. lett fram till den ekologiska vetenskapssynen.

Denna bok handlar om agrikulturkemins lramviixt i Sverige och dess påverkan på det
svenska jordbruket och vetenskapssamhället. I centrum står de första professionella
agrarkemisterna: Alexander Miiller, som hämtades hit från Tyskland då kompetens fort-
farande salinades inom vårt eget land, och efterträdarna Carl Erik Bergstrand och Lars
Fredrik Nilsson. Mötet mellan det svenska jordbruket och kemin skedde vid det agrikul-
turkemiska laboratoriet på Lantbruksakademiens Experimentalfält i Stockholm, varifrån
de vetenskapliga rönen spreds till hushälningss?iJlskap och forskare, till försöksstationer
och lörsöksgardar, till lantbruksskolor och inte minst till landets jordbrukare.

Förfatlare fu Erland Mårald,idåhisloriker vid Umeå universitet, som 1997 lade fram en
licentiatavhandling om agrikulturkemins framvåixt, vilken ligger till grund för denna bok.
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