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V. Sammanfattning

En mäsättning med denna studie harvarit att
visa att agrikulturkemins framväxt måste ses
utifrån ett samhälleligt perspektiv för att bli
förståelig. Som vi sett fanns det redan i de teG
retiska utgångspunkterna ekonomiska och
samhälleliga målsättnin gar. Agrikulturkemin
var en "finalized science" där hotande faror,
som befolkningstillvåixt, svålt, krig och ekolo-
gisk kris, var drivande i institutionaliseringen
av ämnel lill en självsländig disciplin. Även
framtidsvisioner, som ett vetenskapligt och
ekonomiskt vinstrikt jordbruk, en stark lands-
bygd med en professionaliserad befolkning
och en stark nation med inre lugn och harmo-
ni, var viktiga för det agrikulturkemiska pro-
jektet. Genom den flytande gränsen mellan
vetenskapliga och samhälleliga tillämpningar
kom agrikulturkemin att spegla övergripande
samhälleliga och icleologiska förändringar
som inföll under undersökningsperioden.

Agrikulturkemin är inte bara intressant i
sig, utan den är även väsentlig för att förstå in-
stitutionaliseringen av lantbruksvetenskaper-
na i stort under l80Gtalets andra hälft. Agrar-
kemisterna var de första professionella fors-
karna som knöts till lantbruksvetenskapen
och kring dem våi-xte de nya försöksstationer-
na Iram. Den övergripande beler kringen agri-
kulturkemi kom med tiden att sönderfalla och
nya agrarvetenskapliga discipliner kunde eta-
bleras. I ett ännu vidare perspektiv kan jord-
brukskemin ses som en av föregångarna till
statligt stödd, tillämpad forskning. De agriL:ul-
turkemiska försöksstationerna blev en plats,
utanför universiteten och akademierna, dit
vetenskapsmän kunde söka sig för att bedri-
va sin verksamhet. Med tanke på de agrara
näringarnas dominans under 1800-talet är
detta inte konstigt. Genom de övergripande

förändringarna mot ett modernt och industri
aliserat samhälle uppstod det många pro-
blem men också möjligheter inom jordbruket,
som statsmakten behövde råda bot på och få
kunskap om, mecl hjälp av tillämpad forsk-
ning.

Som beskrivits fanns agrikulturkemi och
lantbruksvetenskap långt tidigare. Rötterna
kan åtminstone dras tillbaka till den veten-
skapliga revolutionen på l60Gtalet. Lantbruks-
vetenskap passade bra in i Bacons nlttoinrik-
tade vetenskapsprogram, där teori skulle för-
enas med teknik och praktisk tillämpning för
åstadkomma ett bättre samhälle. Genon
Jethro Tulls betoning av civil användning av
vetenskap och uppvärdering av lantbruket
som ett forskningsområde i England blev
agrarvetenskap något som en gentleman bor-
de ägna sig åt. De fysiokratiska ideernas ge-
nombrott förstärkte denna tendens l.tterliga-
re. och under 170O-talets andra hålft och i
början av 1800-talet grundlades en mängd
agrarvetenskapliga sälskap runt om i Europa.
För Sveriges del inrättades Patriotiska sällska-
pet 1766, Lantbruksakademien 181I och un-
gefär samtidigt de regionala hushållningssäl-
skapen. Ett internationellt lantbruksveten-
skapligt nätverk skapades, inom vilket olika
id6er, metoder och ny teknik kunde förmed-
Ias. Kunskap, tänkte man sig, spreds på ett
hierarkiskt vis från centrum till periferin, där
regionala sällskap, godsägare, präster m.fl.

)tterst skulle förmedla id€erna till den lokala
omgivningen.

Agrarvetenskapen var hur,udsakligen prak-
tiskt handlingsinriktad och den vetenskapliga
verksamheten bestod främst av systematiska
försök och praktisk rådgivning. Den teoretis-
ka qrunden var svaq och kan mest ses som en
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efterlegitimering av de praktiska bruknings-
metoder som förordades. Humusteorin, som
var dominerande under romantiken och före-
språkades av bl. a. Albrecht Thaer, gick inte
att applicera annat ån Iokalt, och clen byggde
på gamla kemiskateorier. Den historiska brlt-
punkt som betonas i alla aqrikulturkemiska
översikter var utgivandet av Justus von Lie-
bigs bok Die Clrcmie in ihrer Anaendung auf
Agricultur und Physiologie år 1840. Liebigs
mineralteori och minimumlag gav lantbruks-
vetenskapen en naturvetenskaplig grund och
innebar att agrikulturkemin hamnade i fokus.
Mineralteorin förklarade betydelsen av konst-
gödsel och ett kemiskt paradigm etablerades
inom jordbruket.

Styrkan i mineralteorin var, som vi sett, att
Liebig lyckades "översätta" den kemiska teo-
rin till en samhällelig angelägenhet och ett
samhälleligt problem. Liebigtydliggjorde för-
hållandet mellan tillgången på olika mineral-
åmnen iåkerjorden och ett samhälles "håll-
barhet". Lantbrukarna och samhället behöv-
de hjälp av kemisterna för att analysera jor-
den och få kunskap om vilket slags konstgöd-
sel som betrövde tillsåttas. Lantbruket blev
genom den allt större kommersialiseringen
och användandet av konstgödsel beroende
av vetenskaplig kunskap för att kunna bedri-
va sin verksamhet. Agrikulturkemin blev, för
att anvånda Bruno Latours begrepp, "an obli-
gatory point of passage".

Med hjälp av Latours nåtverksteori har vi
även visäl på all andra samhällsgrupper än
vetenskapsrnännen själva - administratörer,
finansiårer poliliker m.fl. - hade en avgöran-
de betydelse [ör inslitutionaliseringen a\ Jgri-
kulturkemin. Genom Liebigs f ramgångsrika
propaganda och häftiga utfall mot sina me-
ningsmotståndare spreds de agrikulturkemis-
ka ideerna till en relativt stor skara människor
i olika positioner isamhället. Framförallt ad-
ministratörer och politiker kopplade till den
statliga byråkratin och de lantbruksveten-
skapliga sällskapen fick en tongivande roll.
Detta innebar också att Liebigs syn på lant-
brukskemin kom att omvandlas från ett ke-
miskt synsätt till en praktiskt nyttoinriktad
vetenskap där man betonade prefixet "agri-
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kultur" i begreppet agrikulturkemi. När detta
var gjort och ett samhälleligt stöd etablerats,
grundades i snabb takt en mångd försökssta-
tioner runt om i Europa och USA. Detta öpp-
nade ett stort verksamhetsområcle för agri-
kulturkemisterna och nätverket bestående av
andra f örsöksstationer, tidskif ter, f inansiärer,
politiker, organisationer m.m. gav dem en
auktoritet att uttala sig och a{era i samhället.

I Sverige började de nya agrikulturkemiska
id€erna diskuteras relati\,t tidigt. Lantbruks-
akademien och framförallt dess sekreterare
Johan Theofil Nathhorst fick en centräl roll
för utformandet av den svenska agrikulturke-
min. Akademiens f örvaltningskommitte blev
1849 en del av den statliga byråkratin och
kom därigenom att fä en stark position som
ämbetsverk, intresseorganisation och veten-
skaplig institution. Både som initiati\tagare
och utredare och som genomförare av riks-
dagsbcslul Lunrle akademien (lriva igenom
sina idder och utdefiniera andras. Införandet
av agrikulturkemin är ett tydligt exempel på
detta. Nathhorst företrädde ett s)arsätt där en
agrikulturkemist skulle vara en person som
hacle både en gedigen vetenskaplig kompe-
tens och en praktisk skolning. Detta gjorde ätt
varken rena kemister eller de äldre gentle-
mannajordbrukarna kunde bli agrikulturke-
misler. Del lanns överhuvudtaget ingen inum
landet som hade denna kompetens. Först sex
år efter det att riksdagen beviljat meclel för en

agrikulturkemist kunde tysken Alexander
Mr,lllel anslållas. På grunr I av blisl på pengar

och resurser för forskninq kom Miillers titl
som akademiens kemist att inriktas mot prak-

tiska försök, inventering, rådgiming samt för-
sök att etablera agrart inriktad industri.

Nästa mål för Lantbruksakadenien var att
inrätta försöksstationer. Argumenten för det-
ta anknlter till två diskussioner som fördes
inom agrarvetenskapen uncler hela 180(ltalet.
Den ena gällde förhållanclet mellan de univer-
sella naturlagarna och cle lokala förhållande-
na. Enligt Thaers "rationella lantbruk" skulle
systematiska försök på ett försöksfält så små-
ningom kunna generaliseras till naturlagar.
Liebig hävdade tvårtemot att mineralteorin
var universell men att vetenskapens tilläInp-
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ningar måste anpassas till de krkala förhållan-
dena som var unika. Detta kan ses som en tan-
ke i den humboldtianska traditionen. Alexan-
der von Humboldt betonade att de lokala
platsbetingelserna var avgörande för våxt-
och djurlivet. Viktigt var att kartlägga klimatG
logiska, geologiska och kemiska faktorer för
att lokalisera olika vä{geograJiska zoner. Slut-
satsen av detta resonemang blev att det inte
gick att lita på utländsk forskning. Inhemska
försöksstationer måste upprättas för att un-
dersöka landets unika förutsättningar.

Den ancira diskussionen handlade om för-
hållandet mellan teori och praLlik. Problemet
gäilde huruvida vetenskapliga teorier kunde
tillämpas på jorclbruket och hur detta skulle
gå till. Nathhorst anslog här tonen och före-
språkade att agrikulturkemin skulle inta en
gränsöverskridande position mellan lantbru-
kets praktik och den teoretiska kemin. Agri-
kulturkemisten måste samarbeta direkt med
lantbrukarna för att åstadkomma största
möjliga nl.tta. I argumenteringen för försöks-
stationer framfördes att de kemiska teorierna
inte visat sig så framgångsrika som ntan hop-
pats. Försöksstationen skulle bli den plats där
de kemiska teorierna genom långsiktigt arbe-
te skulle utvecklas för att ge praktiska resul-
tat. Försöksstationen skulle också vara den
plats dår kemisteD och lantmannen samman-
strålade för att tillsammans förverkliga fram-
steget.

Diskussionen om teori och praktik knlter
an till ett annat genomgåencle tema i denna
stuclie, nämligen hur olika vetenskapliga ide-

al upprättades inom agrikulturkemin. Skulle
agrikulturkemisten vara en person soln ge-

nom grunclforskning åstadkom nya teorier
eller var målet att tillämpa vetenskapen och
betjäna lantbrukarna? Upprättandet av olika
jdeal hlnrllarle,'clså om skilda svnsält på

kunskap och hur man förhöll sig till jordbru-
ket. Som studien visat, kom det mer praktiska
idealet och det teoretiska att avlösavarandra
iolika vågor under vår tidsperiod. Under
agrarkemins första årtionden befann sig agri-
kulturkemisterna i ett trängt läge. De kom
sent in i utformandet av disciplinen och olika
samhällsgrupper ställcle krav på snabba re-

sultat. Detta bidrog till att inriktningen främst
blev praktisk och att den utåtriktade verk-
samheten mot lantbrukarna betonades.

Uppfiirandet av försöksstationen på Expe
rimentalfältet 1864 visar på detta. På Experi-
mentalf ältet utförde agrikulturkemisten och
jorclbruksavdelningen gemensamma försök.
Agrikulturkemins vetenskapliga auktoritet
gav också en ökad trovärdighet åt Lxperimen-
talf ältets pralliska verksamhet. Försöksf ältet
utformades på ett sådant sätt att besökare
genom åskåclningsundervisning 1ätt skulle
förstå vikten av ett vetenskapligt jordbruk
och se vilka sorters konstgödsel som fungera-
de bäst. Ur ett strikt vetenskapligt perspekliv
var man dock medveten om att den kompara-
tiva metod som användes inte höIl. Varaktiga
resultat utebleV, lnen f örsöksverksamheten
betonades ändå eftersom clen var så central
f ör det agrikulturkemiska f örhållningssättet
och hade den utåtriktade funktionen.

Åven hos lantbrukskemisterna själva fanns
det under denna tid ett idealistiskt pak)s för
jordbrukarna och en stråvan att akti\,t delta i
omvandlingen av jordbruket. Agrikulturke
min har istuclien satts in i sin "conte{ of use"
för att den skall bli belyst på ett fullständigt
sätt. Miillers efterträdare Carl Erik Berqstrand
exemplifierade hur man under den klassiska
agrikulturkemiska epoken agerade i samhäl
let. Bergstrand deltog i upprättandet av indu-
strier, i utredandet av städernas avfallsfråga
och i organiserandet av lantbruksutställning-
ar m.m. Än viktigare var den utåtriktade verk-
samheten. Genom resor, råclgivning, föreläs-
ningar och utgivandet av skiftet kunde Berq-
strand såväl sprida det vetenskapliga jord-
bruket sonl få kontakt med lantbrukarna. Det-
ta var mycket viktigt för att få erfarenhet och
erhålla clen råtta agrikulturkemiska "känslan"
vilket gjorde det möjligt kunna producera
praktiskt användbar kunskap.

Agrikulturkemin var också som vetenskap
mångsidig och kan nårmast ses som en sam-
lingsbeteckning f iir all tillämpad naturveten-
skap med inriktning på jorclbruket. I Hum-
boldts anda betonades vikten av att kartlågga
så många faktorer som möjligt. Vicl siclan av
kemisk kunskap var det främst geologisk kun-
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skap som framhävdes. Agrikulturkemin var
en lältvetenskap där resor, spridda försök
och lokala undersökningar var viktiga för kun-
skapsuppbyggandet medan laboratoriearbe-
tet tonades ner

Denna vida definition av agrikulturkemin
var i längden svår att upprätthålla och på
l870.talet uppstod kritik såväl internt som ut-
ifrån, vilket ledde till en arbetsdelning och
specialisering inom det agrarvetenskapliga
området. Andra ämnesområden som dittills
sorterat under agrikulturkemin började bry-
ta sig loss och institutionaliseras. Först ut var
botanik och v:ixtfysiologi som 1885 fick en
egen försöksstation på Experimentalfältet.
Agrikulturkemins serviceinriktning kritisera-
des också för att ha lett till att forskningsupp-
giften försummades. Regionala stationer upp
rällådes 1877 som skulle sve113 selvlcpupp-
gifterna medan försöksstationen på Experi-
mentalfältet blev en renodlad forskningsan-
stalt. Detta innebar, enligt Bergstrand, att agri-
kulturkemin förlorade kontakten med lant-
bruket och därmed sin gränsöverskridande
position mellan teori och praktik.

Bergstrand tvingades avgå 1882 och efter
honom anstålldes Lars Fredrik Nilson, Detta
innebar ett definiti\t skifte till ett kemiskt ide-
al vilket sammanföll med ett generationsskifte
på alla de ledande posterna inom Lantbruks-
akademien. Nilson såg sig som kemist och
framhö11 vikten av noggranna experiment i
laboratoriet och utvecklandet av teorier. Det-
ta skifte avspeglades också i ombyggnationen
avlaboratoriet och försöksfältet. Laboratori-
et omvandlades från en undanslqmd roll med
dålig utrustning till att bli en forskningsmiljö
och hjärtat i verksamheten. Nästan allt sam-
arbete med jordbruksavclelningen avbröts
och försöksfältet omgestaltades till en för-
söksgård med mer exakta metoder Nilson
strävade efter att distansera sig från under-
sökningsobjektet, och jordbruket som ett
hantverk och som ett ideologiskt laddat be-
grepp utestängdes från forskningen. Detta
skulle på sikt vara till större nltta fijr lantbru-
ket hävdade Nilson.

Förbinclelsen med lantbruket och samhäl-
Iet ändrade också karaktär. Den direkta kon-
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takten med jordbruket minskade medan sam-
röret med den lramvärande industrin stärk-
tes. Detta hängde ihop med förbättrade kom-
munikationer och det moderna samhällets
och industrins ökande behov av vetenskaplig
expertis. Nilson bidrog bl. a. till att etablera
betsockerindustrin på Gotland och utveckla
nya former av mineralgödsel, vilket innebar
att jordbruket kom att kopplas samman med
gruv- och järnindustrin och i förlängningen
med vattenkraft och annan energiproduce-
rande industri. Utvecklinsen ledde också till
att staten, industrin, kommersiella intressen.
agrara intressen och vetenskapen knöts sam-
man och där blev bl. a. Lantbruksakademien
och hushållningssällskapen viktiga mötes-
platser. Agrikulturkemisterna intog en central
position i vad som i studien kallats clet "lant-
bruksindustriella komplexet". Som kunskaps-
producent, kontrollant och spridare och in-
samlare av information fick agrikulturke-
misterna, vid sidan av andra professionella
grupper, en viktig lunklion i detta nätverk och
kom således att bidra till framväxten av ett
intensi\,t och kommersialiserat lantbruk.

Siunhällsomvandlingen gick emellertid inte
smärtfritt och i reaktionen mot utvecklingens
avigsidor kom även Lantbruksakademiens
samhällsroll och dess sl.'n på agrarvetenskap
att ifrågasättas. Förvaltningskommittens äm-
betsverksuppgifter våxte den över huvudet
och akademiens liberala hållning och frihan-
delsvänliga inställning i tullfrågan, framförallt
företrådd av dess sekreterare Christian Lo-
v6n, gjorde att opinionen vände sig mot aka-
demien som därmed förlorade sin position.
Staten tog ett fastare grepp om samhållsorga-
nisationen och Lantbruksstl,Telsen inrättades
1890 och tivertog f örvaltningskommittens
alla ämbetsuppgifter. K.ritik riktades även mot
akademiens vetenskapliga verksamhet på
Experimentalfältet. Den striktavetenskapliga
hållningen och det kemiska iclealet hade inne.
burit att agrarvetenskapen hade vänt sig från
lantbrukarna och jordbrukets praktik. Lant-
bruksstyrelsens chef Theodor Odelberg me-
nade att vetenskapen istället var ett medel för
att lindra de sociala problemen på landsbyg-
den. Detta innebar en renässans för det prak-
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tiska idealet och den utåtriktade verksamhe-
ten. Akademien försökte förstärka Experi-
mentalfältets ställning som den ledande
agrarvetenskapliga institutionen genom att
lämna in ansökningar om medel för upprät-
tandet av en anstalt för mejerinäringen och
för en entomologisk anstalt. Lantbruksstyel-
sen lyckades få akademiens planer att gå om
intet genom att systematiskl lägga motförslag
och förhala utredningarna.

lddn om att Lxperimentalfåltet skulle bli en
centralzulstalt med flera olika avdelningiu dog
emellertid inte ut. Främst på initiativ av det
nyr,rpprättade jordbruksdepartementet med
Odelberg som chef, kom frågan att utredas och
ett förslag om en centralanstalt för det agrara
f örsöksvlisendet f ramlades. Centralanstaltens
organisali,,n kän ses som en kompromiss
mellan det vetenskapliga och det praktiskt
utåtriktade idealet. Arbetet på Experimental-
fältet skulle i stort fortsätta som tidigare men
en del av verksamheten skulle organisera lo-
kala praktiska försök runt om i landet. På ),tan
f reflslår även centralanstallens sl)'rning som

en seger för Lantbruksakademien. Akade-
mien fick en majoritetsposition i anstaltens
styrelse men i realiteten hade akademien för-
lorat sin maktposition. Dessutom upphörde
motsättningen mellan akademien och den
protektionistiska majoriteten genom ett gene
rationsskifte inom akademien, där t. ex. Her-
man Juhlin Dannfelt, med ett stort patos för
lantbrukets utövare, blev ny sekreterare. Lant-
bruksakademien var inte längre det agrara or-
gan som kontrollerade händelseförloppet.

Vi har här sett hur agrikulturkemins fram-
vzlxt och vidare utveckling hela tiden påver-
kats av övergripande samhällsf örändringar
och ideologiska f örskjutningar. Olika innebör-
der har lagts in i begreppet under olika tider
och agrikulturkemisterna själva har bytt ide-
al. Kemins betydelse för omvandlingen av
jordbruket under 1g0Gtalet kan inte nog beto-
nas. Även de konnotationer som kopplats till
beteckningen lantbrukskemi har radikalt för-
ändrats. Framförallt efter 1960 har den tidiga-
re positiva instållningen vänts till sin motsats.

Exkurs: Lantbruksakademiens
kemiska försöksstation i tryck
1858-1906

I Henrik Gustaf Söderbaums S0-årshistorik
över Lantbruksakademiens kemiska laboratG
rium finns det en förteckning över utgivna
skrifter Här finner man att under tidsperio-
den 185&-i906 261 publikationer utgavs ge-

nom lörsöksstationen eller av de personer
som var verksamma där. Det är oklart eller
vilka lsiterier Söderbaum har fört in publika-
lionerna i lörteckningen. En hel del artiklar,
böcker, småskvi{ter etc. skrirma av Lantbruks-
al<ademiens agrikulturkemister finns inte
med i förteckningen; samtidigt är det llera av
publikationerna i {örteckningen som inte be
rör agarkemi. Förteckningen ger dock en god
överblick över vilka som publicerade sig och
vilka ämnen som togs upp. Det är lätt att
strukturera publikationerna kronologiskt ef-

ter de olika föreståndarna och deras verksam-
hetstid.

Alexander Miiller utgav mellän åren 1858

och 1869 hela 69 uppsatser varav drygt hålf-
ten var skrivna på tyska och utgivnä i tyska
tidskrilter. Med tanke på de rådande omstän-
digheterna år detta imponerande. Han fick
böria att, med bristande resurser, bygga upp
verksamheten från ingenting och på slutet
var han dessutom i konflikt med akademien.
Det går inte att aydligt att utlåsa något områ-
de som Miiller ägnat särskilt intresse, utan
Miiller behardlar i stort seit alla de agrikul-
turkemiska intresseområdena: jordanalyser,
viixtn,?idngs-och konstgödselanalyser, under-
sökning och framställning av konstgödsel,
fodermedels niiringshalt och utfodringslåra,
kemiska undersökningar av mjölk och mejeri-
varor, återvinning av städernas avfall, bet-
sockerodling och ånvändning av torv som
bränsle. Förutom detta slcev Miiller också de
obligatoriska uppsatserna, "Beråttelse om
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agrikulturkemins framsteg" och "Åkerbruks-

kemistens berättelse".
Trots att Carl-Erik Bergstrand var verksam

en något lAngre tid (1869-1882) vid Experi-
mentallältet än Möller, så {inns det endast 41

skrifter förtecknade för hans del. Här sal<nas

dock flera uppsatser skrivna av Bergstrand,

eftersom endast de aftiklar som han skrivit i
KSTAI finns med i förteckningen. Den relati\'t
sett låga utgiwfngen kan också vara ett s)'mF
tom på att rådgivnings- och serviceverksam-

heten kom att ta så mycket tid i anspråk att
övrig verksamhet blev Iidande. Bergstrand
hade precis som Miiller en bred agrikulturke-
misk utgivning, men man kan se en tydlig in-

riktning mot sådant som handlar om artificiel-
la konstgödsel och andra jordförbättrings-
medel.

Den som publicerade sig allra mest var
Lars Fredrik Nilson. Mellan åren 1883 och
1899 finns det förtecknat 87 skri{ter med Nil-

son som författare eller medlörfattare. Dock

behandlar ett stort antal av dem (24 st.) NiF

sons tidigare forskning rörande säls;'nta jord-

arter och analytiskkemi. Nästan alla avdessa

är skrir.na i början av Nilsons anställning vid
den kemiska anstalten, tillsammans med an-

tingen tysken Gerhard Kriiss eller Otto Pet-

terison, och ett antal av dem är utgivna på

tyska och franska. Vad det gäller Nilsons

agrarkemiskä skrifter har även hal en bred
repertoar. Dock kan man utläsavissa special-

områden som undersökningar av konstgöd-

sel (sårskilt thomas- och Wiborghs{osf at),

sockerbetsodling på Gotland samt analys av

fetthalt i mjölk, något som blev allt mer aktu-

ellt genom iordbrukets omställning mot ani-

malieprodulftion. Förutom att Nilson publice-

rade sig i KS1ÄI skrev han även flera lant-

brukskemiska artiklar för "Svensk kemisk tid-

skrilt".
Av de uppsatser Nilson publicerade var 6

stycken skivna tillsammans med Carl Gustal

Eggertz, som var assistenl på försöksanstal

ten mellan 1877 och 1905. Han kom under sin

tid vid den lantbrukskemiska anstalten att
doktorera i kemi- Eggertz som främst intresse-

rade sig för mosskulturodling publicerade ock-

så 15 egna agrarkemiska uppsatser, där han

framförallt inriktade sig på att undersöka mull-

ämnen och kemiskt analysera mossjordar'

Slutligen linns medtagna i förteckningen 28

skrifter som Henrik Gustaf SÖderbaum själv
skrivit mellan åren 1900 och 1906. Detta är
langt ifrån Söderbaums hela lantbrukskemis-

ka utgivning eftersom han var verksam vid
Experimentalfätet och Centralanstalten ända

fram till 1923. Under de tidiga åren kan man

dock se atl han. precis som sina föregångare'

fortsätter att undersöka nya konstgödsel och
metoder att framst:iila viixtnäring. Tydligt är

också att det blir allt mer aktuellt med forsk-

ning rörande mikroorganismer, bakteriologi
och bindning av luftens kväve

Förutom fÖreståndarnas namn är det en-

dast några få andra författarnamn som finns

med i Iörtecknirgen. Det gäller fråmst nam-

nen på assistenterna {öre Eggertz;desutom åir

det namn på personer utifrån, som {örestån-

darna har skrivit artiklar tillsammans med'

Enda undantaget från detta år uppsatsen "Ke,

misk undersökning al m).rjord lrån Norrbot-

ten". KSIÄT 1894, som är skriven av Märtha
Rubin. Detta är ertra intressant eltersom na-

turvetenskaplig bildnlng hos kvinnor vid den-

na tid var något mycket ovanligt. I början av

1870-talet tog den första kvinnan studentexa-

men i Sverige, på privat väg. Först 1927 fick
kvinnor möilighet att genomgå ]åroverket och
på så sätt öppnades vägen mot naturveten-
skapliga studier på universiteten. Kunskap

om naturvetenskap och vetenskapliga meto-

der kunde kvinnor också få genom att arbeta
som assistenter eller handräckare i laboratc
rier etc. Hur Rubin fick sin naturvetenskapli
ga bildning och varför hon skrev denna upp-

sats har dock inte gått att få fram, då uppgif-
ter om henne saknas.
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EPILOG

Centralanstalten påbörjade sin verksamhet
1907. Vissa föråndringar hade skett från det
ursprungliga förslaget. Istället för tyra avclel-
ningar var det nu sex. Jordbruksförsöken fick
en egen avdelning där även Hushållningssäll-
skapens lokala fåltförsök ingick, och lantbruks-
kemin fick likaså en egen avdelning. En sär-
skild avdelning för bakteriologi inråttades
191 1.30r Både den lantbrukskemiska, clen vär1-
fysiologiska och den entomologiska anstalten
kom sålunda att utan förändringar uppgå i
Centralanstalten.

Lantbrukskemin f ick en mindre domine-
rancle roll på Centralanstalten än vad den haft
på Experimentalfältet. Agrarkemi var inte
längre ensamt Iösningen på jordbrukets pro-
blem. Den lantbrukskemiska avdelningens
syfte inom Centralanstalten var tvåfaldigt.jrD
Dels skulle avclelningen bedriva självständiga
undersökningar inom det agrarkemiska områ-
det, dvs. främst konstgijdselanalyser. Dels
skulle avdelningen betjäna de andra avdel-
ningarna vid Centralanstalten. Återigen in-
skränktes sålunda den agrarkemiska forsk-
ningen genom uppdragsverksamhet åt andra.

Ny föreståndare efter Nilsons hastiga bort-
gång 1899 blev Henrik Gustav Söderbaum
(1862-1933). Han hade en doktorsgrad i kemi
fr.ån Uppsala universitet och blev lektor vid
Chalmers tekniska institut 1893. Precis som
I'lilson såg han sig först och främst som ke-
rnist. I de biografiska översikterna om honom
jntar hans agrarkemiska vårv en undanslqrud
plats. Istället är han ihågkommen för sitt en-
gagemang inom Vetenskapsakademien och
för sitt 1ärdomshistoriska intresse. Han var
preses för Vetenskapsakademien 1912 till
l91li, vice sekreterare 1918 och sade upp sig
irån Centralanstalten 1923 för att bli Veten-
skapsakademiens sekreterare, vilket han var
iram till sin döcl. Han satt också som ledamot
och ordförande i Nobelkommitt6n och som
styrelseledamot i Nobelstiftelsen. Han skrev
en lånq rad lärdomshistoriska verk dfu hans
stora livsuppgift var att sarnmanställa Berze-
.ius' brelvildingar och skriva hans biografi.

Söderbaum var med andra ord en känd

och inflltelserik vetenskapsman i sin samtid.
Det var självklart betydelsefullt för Centralan-
stalten att ha en sådan person i sin organisa-
tion, men han delade inte det patos för lant-
bruket och den resultatinriktade praktiska
syn som många av hans kollegor hade. Som
nämnts fick lantbrukskemin en mer undan-
sLf/md roll under Söderbaums ledning. Den
agrarkemiska forskningen som bedrevs vid
CenlralJnslalten hade inle sämma visionära
konnotationer och idealism vid ingången av
1910-talet som den tidigare agrikulturkemin
haft.

Kemin hade dock inte spelat ut sin roll som
jordbrukets frälsare. En stor del av de lokala
konstgödselförsök som bedrevs runt om i lan-
det handlade om att sprida clet kemiska jord-
bruket. Kemisk och entomologisk forskning
kom att utveckla bekämpningsmedel i kriget
rnot skadeinsekterna. Förhoppningar ställdes
även under mellankrigstiden på att kemin
skulle kunna utveckla alternativa användning-
ar avjordbrukets produkter som t. ex. alkohol
för clrivmedel och råmaterial till industrin. I
USA grunclades t.o.m. en hel rörelse. "The
Chemurgic Movement", för att lösa landsbyg-
dens ekonomiska problem och avfolkning
med kemisk kunskap.ir0ir De båda världskrigen
visade på behovet av lantbruksvetenskaplig
forskning för att göra nationerna självförsör-
jande under kristider, och under efterkrigsti-
den blev agrarvetenskap en 1ösning på den
globala befolkningsökningens konsekvenser
Fiirst på 1960talet började lantbrukskemin få
den negativa klang hos clen allmänna opinio-
nen som den har idag, där Rachel Carsons
bok fys, dr (1962) hacle en avgörande bety-
delse för den nya inställningen.

Hela Centralanstalten kom att utgöra en
ganska imponerande vetenskaplig miljö med
många hus och försöksfält efter alla tillbygg-
nader Vid 191,1 fanns det ca 30 personer mer
stadigvarande anställda om man räknar med
vaktnästare etc., och dessutom låg Lant-
bruksakademiens trädgårdsskola inom områ-
det med personal och elever. Hur.uddelen av
de anställda hade sina bostäder på platsen och
clet fanns ett knappt trettiotal byggnader på
området.rOa Trädgårdsskolans elever ansvara-
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Herman Juhlin Dannfett (1852-j937) skotr'-
des redan sotn unq in lantbruhsDetenskapen.
Harts far Carl Juhlin-Dennfelt (1823 lg04), sont
uar intende nt för Lantbruhsatkadenie ns Experi-
mentalfölt rnel[on 1860 och i880, ordndde så att
sonen redan på somrnarlouen under qymnosie-
tidpn ti.k otb, to Dtd L.rpcnmpntoltiltpi

Heta Jultlin Dannfelts utbildningsg(itlg speslarp sttöDan utt prlållo såuiil tporpti:.h sorrt or,rk-
tish.bitdning. Åt 187J börjatte han tösa heni, aeo-
bgi ocll botanik uitl Uppsala uniDersitet. Fö; uft
finansiera studierna gaL) hen porelle!tt priL)altek-
tioner i hemi och orbetade soil tdrate i tL)å sho
lor lJnder uniuersitetstiden orbetade han dessut-
om utlder tre so trar som eeolog uid SGLI, tDå
soitror assisterade hetl sin far ui(t alrldsLttstlilt
ningdrna i Wien oclt Phitadetphia oclt läsåret
1872 1873 L)(u hon [abardtorie.]ssistent ål Han-
pus uon Post uid U[tuna. Samtidigt sont han höll
på ett doktorere, påbörjade hQn [antbruhsirstitLr
tets tuååriqd kurs och sQmma år so.n lkln dispute-
rodp. lRR2 tulode lntn ot hso 0!r,)numcxo r.
för olt yltctltpdrc [ötböftr,J stn lortthuhsuettn
skdpliga bildning gjorde han 188.,1 en stutlieres.t
till kontinenten d(ir han besöJate oliha eara ctcn-
s ka p lige institutioner oc h s kolor.

de förått ge ånstalten en representativ utform-
ning. Ar 1923 hade de arställda ökat till ca 40
personer och en del nybyggnader hade till-
kommit.:t05 Centralanstaltens lokalisering kom
att bli ett tungt vägande argument för etable-
rardet av den s.k. Vetenskapsstaden på Fresca-
tiområdet pä 19l0.talet.:r0ri I Centralanstaltens
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. Trots sin eedignQ L)e.tenskaptigQ utbiktning
hont]uhlin Dannfett inte dtt fortsätto på forshar-
honan. Hon: mölsilnir& ltodp ll'l,r tidpn uont a
lå ogrr,! sig (it lontbruksttunuqen uih tn.)rn de a
, 'mrådp blpL) ll(tn pn tuttmstöehtte per1u4og. oclmi-
utstrdtora, lt:lttibpnt Ar l^ai bh L) hon lörcstån
dare för Vossbo lantbruhssko[a i Dalarn(r och un
der sine sju år dät uar hon ochså sekreterere för
Kuppor[, yg: lins ItusltåIItungssöItskul. År !,t12
llyllLldp htn !illbuka ttll I ltu u eltpr d lto bliL)it
ursedd till rektor fiir lantbruhsitlstitutet. Juhlin
Dannfelt uor nu en centrulperson i de sDenshu
letlthrukskretsdnlo ocll soit sådon Derhode hon
bletld antlat f& att ök(1 det nordishe sondrbetet
och deltog tlitiet i både nordiska och interndtic)
nella [antbruhsfisfu[lninqar, hongresser etc År
19A2 accepterode .luhtin Donnfett posten som
sehreterare i Lantbruhsakddemien ned krauet att
få refctrntero akademien. Han hom att Dara sehre-
terare fnTnl till l!)19 oclt återkorn som tf. sekrete
rure 1926 1928. Genom denna position fick han
en uDgöronde roll för omfomdndet dD Experi-
mentolfältet tilI Centralanstalten, i uars syreIs(,.
ItOn sed4n ho41 ,,11 q,11t.

Sin kanske största betydelse hom Juhtin Dann-
fell dock ott få som sfulbent och lantbruksueten-
skaplig poputotisotor [lnder sin tid i Dolerna gaD
hon ut en lontbruhstidnint:, merjuerkatle i ius
h,illrtingsstillsh,eets hondlint:dt oih skt, D dpn
Dit \pri(ldd Jorrlbrukorens lån,Jl.r&on . X,lellLln
åren 1894 och 1901 redigerade hul til[sdmmans
nled Willrcln Floch tidskriften "Landtmannen,'.
orh sedun lnn htiutt rchptt rarc i Luntbruhroko
rlemien lcdde han utgiDnineen au dess hund[ing
ar, uttri han sjölu skreu uppsatser orn de rnest ui
skilda äftlnet1. .luhlin DdnnfeIt uer ochså nlannen
bakotn tiobondsoerket "Landtbrukets bcth',. uaro|
hetl sjölD fötfattade tre band Dessutom deltog
llan i ett stort ontal somlingsuerk och skreu ei
mAngd ertihlu om jo bruk i ',Nordish fami1e
bok" oclt "Bonniers honaersationslexikotl". I sam-
band med Lantbruksahudemiens hundreåfijubi
1, t,111 5pro' ltun J, strtlortt dcrt tcdignu brthpn'Kttngl Lontbruhs.tkLtdc ti,.n lFt3 lLt2 samt
saenska letldthushål[ningen undet n[ttonde år-
hundrddet" (1913), som fortforende dr ett sten
darduerk för den son ui!! få hunskap (Jn1 lg00
talets jordbruk. (Foto: KB)

omedelbaua niirhet placerades Vetenskapsata-
demien, Vetenskapsakademiens nobelinstitut.
Naturhistoriska riksnuseet, SGU, Skoeshöe-
skolan och Veterinärhögskolan och redan 1885
fanns Bergianska trädgården där.

Centralanstalten blev emellertid inte lång-
livad. Redan i början av 1920-talet, i samband
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te rträdare som Lantbruhsahademie ns la ntbruks-
hemist 1899. Tidigarc lnde Sijderbuun forskot om
kotnp lexd p ldtinafijre ninqar sorn t undersö kt D issa
organisha förcningqr.

Utlder sina 21 år uid Experimentalfö[tet och
Centralanstdlten publicerade Söderbauul ett sex
tiotal agrorhemisho uppsatser. Desse behondlade
nöstan utes lutande göds I ingsftågor. Ftamföruut
Ltndersökte lnn gijdslingsuärdet hos fosfot och ut-
rcddc tlur hDiL)p\öLls, l påuprkadp Dö-xlanos mäL
liglrct (rtt uppta suårlösligt fosfot.

Söderbaun uar ochså rcdan tidigt engegerud i
Kungl Vetenskapsahademien där h(n inL)aLdes
1898. Hör flch hon med tiden betyde[sefuLLa pos
ter, som preses 1912-191,j och uice sekreter(te
1 918, och nfu hon utsågs till sekreterare 1923 aL)

gtch lwn ftön sin tjdnst Did Centtelanstalten. Un
der sina tio år som sekreterure korn Söderbaum
ett fremgångsrikt skiita Velenshopsokade m[en
oclt bleu ochså under denna tid ordförande för
Nobelhommiften f hemi ocll t)ice ordfiiratlde för
Nobe[stiftelsen.

Söderbeums liusgörring måste dock sägas
uaro hons forshning rörande kemils ]listorie ocll
då i synnerlrct lizns studier om Jijns Jacob Berze-
Iius. Redatl 1898 skreu lnn sin första uppsots om
Berzelius som åren dörpå fölides aD flera andrd
uppsotser. Hon gou ut Berzelius' själDbiografiska
antec ktlingor, reseante c kt1 ingar oc h bre L). Me llan
1929 oclt 1931 f.irdicstöLlde han ochså det stora
trebandsDerket "Jac. Berze [ius Leunodsteckning".
Åt 1933 stutade Söderhaun som vetensktTpsah(l
demiens sehreterore för dtt skr[L]e akudemiens
historio ti tuåhundrcårsjubiteet 1939. Bera en
kott tid ddtpå dog emellertid Söderboum. (Foto:
KB)

vandlades samma år till Statens vä*skydds-
anstalt, och denna kom att ligga kvar på E)Qe.
rimentalfältet fram till 1938.:rrrs Den sista av
Centralanstaltens ursprungliga avdelningar,
jordbruksavdelningen, överfördes 1949 till
Ultuna.3!rr Endast Lantbruksakademiens träd-
gårdsskola, Statens lantbrukskemiska kon-
trollanstalt och Lantbruksmuseet fanns på
området 1963, clå Stockholms universitet biir-
jade byggas.3'0 En nästan 150-årig lantbruks-
vetenskaplig miljö gick i graven.

Henrih Gustaf Söderbaum (1862-1933) uar
född I Kotmar dtu hans far uar ttikare. År 1879 bleu
han studetlt i Upps(rl.t ocll dtygt tio år senare,
1888, disputerode hon ihemi ech b[eu docent. Iln
dr:r åren J890 och 1891 stLtdercde han L)id Poly-
technicurn i Ziirich och I89;J bteL) hdn lektor i
hemi, hemisk teknobgi, milerebgi och geologl
uid Clnlmers tekniskd itlstitrt. Något (iDerroskan'
de, eftersorn han oLdrig tidigore sysslot med ogrur-
kerni. bLeu jkut utsedd till Larc Frctuik Nitsons ef

med diskussioner om hur den högre lantbruks-
undervisningen skulle ordnas, f ramkastades
clet förslag om att Centralanstaltens verksam-
het skulle fllttas över till Ultuna.30i År 1929
utreddes frågan och det beslutades att lant-
bruksinstitutet i UItuna skulle omvandlas till
lantbrukshögskola. Detta innebar att det åven
skulle bli forskningsinstitutioner där, och hu-
\.tlddelen av Centralanstaltens vetenskapliga
verksamhet överfördes clit 1932. Den botanis-
ka och den cnlomoloqiska avrlelninqell onr-
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Karta öDer vetenskapsstaden, ur "Djurgården såsom naturtig park" (lgl7). Det första decenniet efter sehe[,
skiftet 1900 uppstod iden.rtt Norra Djutgården skulle bti en aetenskepsstad. Detta hängde samman med att
Stockholms tillu,Ztt medfört att det hade börjat bli trångt för de Detenskap[iga instituti;nerna och för Stoch-
hotms högs_kola so_m 

_låg 
samlade längs Drottninggatan uppe Did obsernatoriehutten. Djurgården som föroaI

tades aa .riksmarskalhsömbetet etbiöd stora ytor för offentliga och uetenskapliga instiiu{onet. Ett aiktigt ar-
g.ument föt byggandet au Natuthistorisha rihsmuseet och Veienskapsakademie-n uid Frescati uarjust, ait dcir
fanns redan Lantbruksahademiens Experimentatfält, Statens entomologiske anstalt, Betgiansha"trödgården
och rihmusei macerationsanstalt (anuAndes för att preparera utst(ittnings- och forshninlsföremål) p"lacera-
de. På 191A+akt förlades (iDen Nobelinstitutet föt fysihatisk kemi, Shog;högsholan och-VeterintirÄögskolan
till områdeL Sedan 1960-talet har omfidets karahtdr (iu Detenshapsst;d fö;st(irkts yttertigare, trorc ätt både
Centralanstalten, Skogshögskolan, Veterinörhögskolan och Nobelinstitutet ftyttat från omftdet. Stockholms
uniuersitets etob[ering på 1960lalet och på sencrre t[den ströoan att förtdgga atla unfuersitetets institutioner
tillFrescati, har inneburit att omtådet idag hat fått karakttiren au ett campus. Äuen Kungliga Tehnisha Hög-
sholan och Wenner-Gren Center shulle hunna röhnas ti detta uetenskapliga område. -
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LANTBRU
EXPERIME

Institutionell
ändringar:
181 1, Lantbrul

1813, trrperime
broäng, Norra

1816, Lantbrul
samhet på Exp

1820, Trädgård
samhet på Exp

1832, Trädgård

1859, Omorgan
Experimentalfä

1863, Agril-ultu

1876, Lantbru
viixtfysiologisk

1881, Frökontn

1885, V:txtfysio

1906, Lantbruk
fiskerimuseum

Centralanstal,
på jordbruksc
1907, Jordbruk:
Lantbrukskemir
Husdjursavdeln
Botariska avdel
Entomologiska r

1911, Bakteriolc


