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IV. Tillväixt och arbetsdelning 1870-1910

TANTBRUKS-
VETENSKAPEN VAXER

Regionala stationer
Idealet att agrikulturkemisten skulle vara en
''allt i allo" som både var forskare, allmänhe
tens tjänare och upplysningsman var svårt
att uppnå i verkligheten. Jordbrukets kom-
mersialisering och ökande kontakt med and-
ra näringar och omvärlden ledde till nya pro-
blerr. Det blev omöjligt för en person att över-
blicka hela det agrarvetenskapliga området
och arbetsdelning och specialisering följde
som en konsekvens härav Under lS0Gtalets
andra hälft skedde en omfattande tillväxt av
det lantbruksvetenskapliga f orskningsområ-
det. Utbyggnaden av lantbruksskolor på olika
nivåer och hushållningssällskapens allt star-
kare ekonomiska ställning medförde att en
ständigt vlijrande skara av agrara experter-
agronomer, vandringsrättare, lantbruksingen-
jörer, konsulenter rn.fl., kunde etablera sig.
Inom agrikulturkemin skedde en liknande ut-
veckling.

I Tysklancl hade försöksstationerna utveck-
lats till en hierarki av vetenskapliga anstalter
som specialiserat sig sinsemellan. Somliga
var främst vetenskapliga stationer medan
andra endast fungerade som praktiska kon-
troll- och serviceinstitutioner.':o:r I Sverige rik-
tades kritik mot den rådande organisationen
av det agrarvetenskapliga försöksväsendet i
början av 1870-talet. Det fanns ju bara två för-
söksstationer; den på Ultuna fungerade dåligt
men även försöksanstalten på Experimental-
fältet fick kritik. I flera hushållningssällskap
kom s.k. länsagrikulturkemister att anställas

Glaskärl för uottenkulturmetoden. Med hiAb au
uattenhdltumetoden hLtnde antdlet fahtorer som
påL)erhade ett fötsök reduceras. På detta uis bleD
det [dttote att bedriDa hontro[lerade hompardtiDa
fötsök, d(ir irnehåuet i glashärlen Ddr noggrant
andlyserat och där endosl ett dtnne shilde sig i
fråga om de prouer sont shulk jA,nföras. (Mayer,
t 895)
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med uppgift att betjäna regionens lantbruka-
re och även privata kemiska laboratorier ut-
förde analyser för lantbrukets behov

År 1873 inlämnades en framställning till re-

geringen från h ushålln ingssällskapen i Älvs-
borgs län och Jönköpings län angående an-
slag till en försöksstation i västra Sverige.'?ol

Ärendet lämnades över till Lantbruksakade-
mien och i början av året därpå togs frågan
åter upp på Hushållningssällskapens om-
budsmöte (en gemensam samordnande orga-
nisation för Iandets hushållningssällskap) ef-

ter en motion av lanclshövding Erik Sparre.
Motionen bereddes i ett särskilt utskott. Det-
ta inledde sitt betänkande genom att ställa
den retoriska frågan: vacl kunde motionären
tänkas mena med orclet försöksanstalter?
Menade han vad som i Tysklancl kallades
"Agrikultur-Chemisches Laboratorien, Dting-
mittel Control-Stationen o.s.v", kunde jord-
brukare få sådana kemiska analyser gjorda
vicl Alnarps lantbruksinstitut, Chalmers eller
hos flera hushållningssällskap. Däremot:

"Åsyftar åter motionåren, med agrikultur-
kemisk försöksanstalt, hvad i Tyskland be-
nämnes'Landwirthchaftliche Versuchs-Sta-
tionen'. och som utom föreståndaren hafva I
å 2 kemister, en physiolog m. m. samt jemte
fullständigt kemisLl och physiOlogiskt labora-
torium, jemvä f örsöksstallar, vegetationshus,
försöksfält n.r. m.; så eger Sverige lclre någon
såclan anstalt ..."':0'

Varken Lantbruksakaclemiens f örsökssta-
tion eller "-.. den sri ka11acle Försöksstationen
vid Ultuna"':ori godkändes alltså som riktiga
försöksstationer. Djupare sett handlade frå-
gan om vad som skulle ingå i agrikulturketnin
och vilka uppgifter den skulle ha. Klarare ut
tryckt, var lantbrukskemins frärsta uppgift
att forska eller var syftet att betjäna lantbru-
ket genom praktisk handräckning? Utskottet
stod splittrat i denna fråga. Maioriteten po-

ängterade att det viktigaste inte var antalet
anstalter utan vilken vetenskaplig kvalitet de

upprätthöll och på vilket sätt de förvaltades.
Slutsatsen blev att den nödvåndigaste åtgär-
alen var att omorganisera försiiksstationen
vid Experimentalfältet till en fullständig ke
misk och fysiologisk anstalt så att det åtmins-
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tone fanns en sådan. Mot detta reserverade
sig några av utskottets medlemmar som på-

pekade, att det också var angelåget att se till
att det anställdes kemister och upprättades
laboratorier runtom i landet som skulle betjä-
na jordhrukel och andra praktiska näringar.

Frågan överlämnades till Lantbruksakade-
mien, dfu agrikulturkemisten, intendenten för
Experimentalfältet och föreclragande för ve-
lenskapsavdelningen Iungerade som remiss-

instanser. I sitt remissvar intog Bergstrand en
mellanposition. För honom ingick forskning
och utåtriktacl verksamhet i den agrarkemis-
ka helheten. Bergstrand valde inte sida utan
förespråkade både-()ch. För det första måste
försöksanstalten upprustas och moclernise-
ras till ett tidsenligt skick. Ett viktigt skäl till
dettavar att kvalificera anstalten för deltagan-
de i de nyligen startade internationella kon-
gresserna rörande försöksväsendet.'?0i Berg-

strand ställde sig dock skeptisk till omvand-
landet av anstalten till en fullständig försöks-
station. Detta skulle innebära orimliga kostna-
der och några såclana fullståndiga stationer
existerade inte ens en gång i Tyskland. I re-
missvaret förordade han ett mindre omorga-
niserilrgsförslag. Det innebar att några ordina-
rie assistenter skulle anställas varav en skul-
le ha botanisk utbildning och kunskaper i
mikroskopiska undersökningar. Till laborato-
riet måste också ett våi-{thus byqqasr men an-
nars skulle endast smärre ombyggnationer
göras.

För clet anclra var det angeläget att upprät-
ta laboratorier runtorr i lanclet. I den här frå-
gan var Bergstrard mer odelat positiv Såda-

nä laboratorier skuile. vid siclan av labora-
torieuppgifterna, kunna fungera som spricla-
re av vetenskapliga rön och tillämpningar till
jordbruket och lantbrukarna skulle där kunna
få råcl och upplysningar. En viktig funktion var
också att inventera naturresurser inoln regi-

onen. Fyra kemiska laboratorier borde till att
börja med upprättas i landets stidra, västra,
iistra respektive norra del. Laboratorierna
skulle anläggas i regionernas centralorter
med bra kommunikationer så att de skulle
vara lätta att nå för regionens biinder
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ienskapsavdelningen professor Nils .lohan
Berlin kom in med ett gemensamt remiss-
svar203 Dessa gick inte på Bergstrands linje
utan förespråkade mer specialisering och ar-
betsdelning. Allmänt sett gällde kritiken agri-
\ulturkemins allomf attande karaktär. Agrar-
xemin hade försökt täcka ett stiirre områcle
än clen hade kompetens för. Istället borde
Ian specialisera verksamheten efter tyskt
mönster. Månssyssleriet var också en huvud-
,rrsak till att försöksanstalten vid Experimen-
iaifältet inte hade åstadkommit vad man hade
roppats. Under de senaste sex åren hade an-
stalten i medeltal per år utfört 56 analyser åt
sig själv jämfört med 226 åt enskilda. Dessut-
oIn hade nan årligen i mecleltal svarat skrift-
iigt på 300 förfrågningar och hanclhaft kon-
irollen över konstgödselmarknaden. Dessa
service- och kontrolluppgifter hade tagit så
mycket tid ianspråk att själva försöksverk-
samheten blivit kraftiqt lidande.

Berlin och Juhlin-Dannfelt franrlade ett för-
slag som i stort sett överensstämde med
Bergstrands lnindre omorganiseringsf örslag
ired det viktiga tillägget att anstaltens verk-
samhet måste begränsas till dess egentlirra
hu\'rlduppgift, den vetenskapliga f örsöksverk-
samheten. Bara genom denna åtgärd skulle

mycket tid och stora resurser frigöras. Detta
förslag passade väl ihop med etablerandet av
agrikulturkeniska laboratorier runt om i lan-
det. Dessa skulle överta alla service.och kon-
trollsysslor rnedan fiirsöksanstalten skulle bli
en renodlacl vetenskaplig försöksstation. För-
slagställarna f örordade således en arbetsdel-
ning och specialiserinq inom aqrikulturkemin.
Det var en förkortad version av detta remiss-
svar som kom att ligga till grund för den hem-
ställan som Lantbruksakademier sände till
Kungl. Maj:t och som Riksdagen godkände
I 876.'?r! De fyra agrikulturkemiska laboratori-
erna placerades i Halmstad, Skara, Kalmar
och Västerås 2r0

Kunskap och hierarki
Inråttandet av cle fyra stationerna innebar att
reglementen för stationerna lnåste upprättas
och föreståndare anställas. I ansökan hade
försöksstationen på Experimentålfältet tillde-
lats kontrollen av de nya stationerna. Vid till
sättandet av förestånclarplatsen i Halmstad.
korr således Bergstrand att dra upp riktlinjer-
na för de fordringar som man kunde kräva av
en föreståndare. Vilka var då kvalifikationer-
na? Bergstrand ställde upp en lång iinskelista

leniir från Hcirnösttntls
.:n1isl?e stetiotl. Den l?e-
- isk.l stationen i Hä 1ii-
.ttl grundatles 1886
.tlo fob At tulget någon

- r1g under 19AA tukb
' tste decernier. (HcL
:,itn. 1917)
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på olika förmågor och meriter vilket i stort
påminner om kravet på den "dubbla" kompe-
tens som fastställts 1849. Föreståndaren skul-
le inte endast kunna utföra kemiska analyser,
utan han måste åven ha förmåga att bedöma
dessas praktiskavärde och göra sig förtrogen
med traktens jordbruksförhållanden. Han
skulle på ett bra sätt umgås med enskilda
lantmän och ge dem råd och upplysningar,
vidare samarbeta med hushållningssällska-
pen och slutligen behärska konsten att ut-
trvcka sig i tal och skrift. Föreståndarens vik-
tigaste uppgift var att "... gifva åt hela institu-
tionen ett visst vetenskapligt anseende, som
kan bidraga att öka allmänhetens förtroende
för densamna".2r' Akademiska meriter be-
hövdes för att ge stationerna denna veten-
skapliga Iegitimitet. För detta krävdes stu-
dentexamen, någon filosofisk grad vid univer-
sitetet i naturvetenskapliga åmnen med kemi
som specialitet, att ha genomgått lantbmksin-
stitutet eller arbetat någon tid på ett agrikul-
turkemiskt laboratorium och slutligen att äga
ett stort intresse för kemins prakliska tillåmp
ningar. Föreståndarens kvalifikationer skulle
således vila på adekvat utbilclning, teknisk
skicklighet och ett stort intresse för jordbru-
kets och vetenskapens tillämpningar.

Den slutsats som kan dras utifrån de sök-
ande år att det måste ha varit ganska attrak-
tiva tjänster. Sammanlagt inkom 25 ansök-
ningar till föreståndarplatserna vid stationer-
na i Halmstad, Skara och Kalmar och till assis-
tentplatsen vid Lantbruksakademiens sta-
tion; flera personer sökte på mer än ett stäl-
le.2r2 Det var en välmeriterad skara sökande.
Sju hade ävlagl doktorsexamen. nio genom-
gått teknisk högskola, sex studerat vid lant-
bruksinstitut, några hade egna laboratorier
och flera hade dessutom varit verksamma
med agrikulturkemi. I Bergstrands kommen-
tarer om de sökande framkommer att det inte
räckte med enbart akademiska meriter Låg
ålder var inte heller någon fördel. För att sta-
tionerna snabbt skulle få ett gott rykte måste
det vara erfarna mån som kunde inge respekt
hos jordbrukarna. I slutändan verkar person-
liga kontakter ha spelat en stor roll. Några av
dem som fick tjänsterna hade tidigare arbetat
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som assistenter under Bergstrand och den
som fick föreståndartjänsten i Våsterås var
Bergstrands egen bror Johan Olof.2lirFlera av
de sökande blev istället assistenter och nå-
gon blev sedermera föreståndare vicl senare
grunclade anstalter. Bergstrand betonade just
att framtidens föreståndare skulle hämtas
bland assistenterna. Inom de egna leden kun-
de de agrikulturkemiska idealen träderas.

Vad skulle då de nya anstalterna konkret
sysselsätta sig med? För att få ut budskapet
om stationernas öppnande och deras ända-
mål skrev Bergstrand en artikel i Läsning för
folAef.2ra Deras primära syfte var att fungera
som kontrollanstalter f ör jordbruksproduk-
ter. Bara denna uppgift skulle bespara bön-
derna en kostnad, "... som vore minst tiodub-
belt större än hvad de ifrågavarande statio-
nerna kosta"2lr, håvdade Bergstrand. Andra
uppgifter var att kontrollera farliga gifter och
då särskilt arsenik i handelsvaror?rb, utföra
jorclprov, finna lokala jordf örbättringsmedel
som tång, sjöväxter, torv och märgel, göra
resor och hålla föredrag. Bergstrzrnd återkom-
mer till viLlen av att ånstalten etablerade ett
gott änseende i bygden. Med rutinerade före-
ståndare som förstod sig påjordbrukets prak-
tik och lantbrukarnas mentalitet och genom
äll man syslemaliskl antecknade varje anä-
lys, alla data och erfarenheter man samlat in,
skulle jordbrukaren snart finna:

"... att en nitisk och insigtsfull föreståndare
vid en kemisk station verkligen är i tillfäle att
lemnasäkrare och fullstäncligare upplysning-
ar i hvarjehanda till jordbruket hörande frå-
gor, än landtbrukarne sjelfva äro i stånd till på

egen hand." 2r7

Stationerna skulle ned andra ord bli ett
slags regionala "kunskapsbanker". Systema-
tiskt kunskapsinsamlande gav kemisten ett
ointagligt försprång gentemot lokalbefolk-
ningen. I stationerna skulle data samlas och
ordnas så att vetenskapsmännen skulle få en
klarare förståelse av regionen än någon en-
skild kunde uppnå. Bergstrands förhoppning
var att stationerna skulle få en sådan auktori-
tet att lantbrukarna insåg att de måste ta
hjälp av stationerna för att få riktig konstgöd-
sel och för att kunna beclriva ett framqånqs-
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rikt jordbruk. Stationerna skulle på detta sätt
bli en "obligatory point of passage". De loka-
Ia stationerna rapporterade i sin tur till statiG
nen på Experimentalf ältet som också utförde
inspektioner. Den första inspektionsresan
gjorde Bergstrand redan i slutet av 1877 bara
någon månad efter att stationerna öppnats.rs
Lantbruksakademien och Experimentalfältet
befann sig i centrum med den nationella över-
blicken.

Genom utbyggnaden av flera stationer kan
man nu tala om en liten grupp av professio-
nella agrikulturkemister inom landet. År 1879
hölls det första mötet för landets agrikultur-
kemister i Stockholm. Det hade 16 deltagare:
f öreståndarna vid Experimentalf ältets anstält.
Ultuna och de fyra nya stationerna, sju läns-
agrikulturkemister och en deltagare från vart-
dera Danmark, Norge och Finland.rr! Diskus-
sionen var av rent professionell karaktär. Frå-
gor om teoretisk forskning och resultat var
inte framträdande. Istället behandlades frå-
gor om att finna standardiserade analysmeto-
der gemensamma för hela landet. Dessa frå-
gor var av största vikt för att legitimera statiG
nernas verksamhet. Det gällde att ha en ge-
mensam hållning så att man kunde fungera
som en domare mellan de kommersiella in-
tressena och jordbrukarna. Med riktiga och
objektiva metoder skulle kontrollstationerna
bli vad man hoppades på, nämligen en mode-
rator på marknaclen som sL:ulle ge riktiga prG
dukter till bönderna till rätta priser samtidist
som man sållacle bort de dåliqa handelsföre-
tagen för de hederliga företagens skull. Alla
skulle tjäna på att bekosta kontrollstationer:
jordbrukarna, företagen och nationalkassan.

Den botanisk-växtfys iologiska
anstalten
Lantbruksvetenskapens fortsatta specialise-
ring och tillvZi-xt kom att ske på agrikulturke-
nlins bekostnad. Agrikulturkemins roll som
en upphöjd "universal vetenskap" för lant-
bruksvetenskapen gick mot sitt slut. Som
ovan nämnts uppstod kritik mot agrikulturke
mins dominans i början av 1870-talet. Agrikul-
turkemin hade fungerat som en "väqröjare"

f ör institutionaliseringen av agrarforskningen
som helhet och när detta väl var gjort, be-
gränsades och sönderföll denna "samlingsbe-
teckning". Annan tillämpad vetenskap som
tidigare underordnats agrikulturkemin insti-
tutionaliserades inom lantbruksvetenskapen.

Först ut var botanik och viixtfysiologi.
Vilxtfysiologin hacle vid 1800-talets mitt, ut-
vecklats till en professionell vetenskap, som
en reaktion mot den romantiska och amatör-
inriktade naturalhistoriska traditionen. påver-
kad av kemin blev väYtrysioiogien e4Jerimcn-
tell vetenskap som bedrevs i laboratorier och
den blev ett snabbt expanderande ämne vid
de tyska universiteten. En av de mest kända
forskarna inom tysk växtfysiologi var Julius
von Sachs. Han kom också att påverka agrar-
f orskningen. Värtfysiologin hade tillämpbara
sidor som vette mot jorclbruket och var un-
der dess tidiga institutionalisering i nära kon-
takt med den agrikulturkemiska forskningen.
De agrikulturkemiska försöksstationerna var
den första platsen utanför universiteten som
vzixtfysiologin kom att etableras vid.

Den vätf ysiologiska inf allsvinkeln vidgade
synen på jordbruksforskningen. Inom växt-
fysiologin var inte bara interna faltorer intres-
santa att studera. Externa faktorer som tem-
peratur, fuktighet och ljus var också av stort
intresse. Växters anpassning, utbredning och
fiirändring studerades och ftirhållandet mel-
lan våx1en och den omgivande miljön blev ett
forskningsområde. Inom denna vetenskaps-
gren uppstod tankegångar som så småning-
om i början av 1900-talet utvecklades till den
ekologiska vetenskapen. Men inom växtfysio-
login förbättrades också studiet av växternas
inre. Med hjälp av förbättrad mikroskoptek-
nik kuncle växternas struktur, uppbyggnacl
och lysiologiska processer undersökas. FotG
slmtesen studerades och cellteorier utveckla-
des."o

Vä{fysktogin kom till och börja med att få
stor betydelse för utvecklingen avförsöksme-
toder inom agrarforskningen genom införan-
det av de s.k. vatten- och sandkulturmetoder-
na. Detta innebar att vä\ten placerades i tätt-
slutande kärl innehållande antingen vatten
eller sand som noga analyserats på sitt inne-
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håll. På detta sätt kunde påverkande faktorer
begränsas och isoleras. Genom att förånclra
en faktor åt gånqen eller tillföra ett visst ämne
sonl man ville undersöka blev det möjligt att
utlåsa kvantifierbara kausalsanband."r Det
tidigare problemet med att standardisera.
reproducera och dra generella slutsatser ut-
ifrån fåltförsiiken löstes säledes. Värtfysiolo-
giska fiirsöksmetoder användes av Stöck-
hardt redan vid slutet av 1850-talet,!,, 1869
öppnades den första vilxtfysiobgiska försöks-
anstalten i Tharland och 1877 fanns det 20
försöksstationer som använcle sig av växtfy-
siokrgiska mctoder iTyskland. Även Berg
strand hade i slutet av 1860-talet provat dessa
nya metoder.

I enliqhet med förändrinqarna anställdes
1876 en botanist vid Experinentalfältet och
stationen fick det nya namet "Lantbruksaka-
demiens kemiska och växtfysiologiska för-
söksanstalt". Redan innan den nya verksam-
heten hann komma igång framställdes clet
krav på att upprätta en separat våxtfysiolo-
gisk anstalt. Den som framförde kravet var
den lunclensiske växtfysiologen Fredrik W C.

Areschoug (1830-1908) i en rapport frär en
resa vid tyska växtfysioloqiska fiirsöksstatio-
ner som trycktes i Konql. Landtbruks-Akade-
ttriens tidskrift 1876."4 Areschoug var en av
förgrundsfigurerna i institul ionaliseringen a\
den experimentella botaniken och var en
f ramstående växtgeograf och växtfysiolog.
Under sin tid sorn professor i Lund byggcle
han upp en kreativ vetenskaplig miljö mecl
studenter som Bengt Lidforss, Gunnar An-
dersson och Herman Nilsson-El.rle. Areschoug
hade själv nära kontakt med lantbruksveten-
skapen. Han var verksam som lärare vid Aln-
arps lantbruksinstitut under perioden 1867-
1879 och vid den botaniska institutionen i
Lund fanns en frökontrollstation inrymd.2:5

Ett självklart sätt, som Areschoug använcle
sig av, för att framföra den botaniska syn-
punkten var att kritisera föregångaren och
konkurrenten agrikulturkemin. Kritiken an-
slöl å ena sidan till r le anmärkr ingar som agri-
kulturkemister under 1ång tid riktat mot Lie-
bigs rent kemiska synsätt. Å anclra siclan ifrå-
gasatte Areschoug lantbrukskemins utilistis-
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ka inriktning och tog därmed fasta på den
kritik Liebig riktat not tillämpad forskning.
Areschoug håvdade att agrarkemin bara un-
dersök1e vilka ämnen som växten hade behov
av för jordbruksproduktionen och inte vilken
funktion dessa ämnen hade för växten som
helhet. Växtfysiologin vilacle istället på "en
verkligt vetenskaplig grund"'::6 och tog hän-
syn till alla faktorer som påverkade växten
oberoende av om cle hade någon direkt prak-
tisk betydelse fijr jordbruket eller inte. Den
kemiska inriktningen ledde till dåliga resultat:

"Oläqenheterna häraf äro i öqonfallande.
Ty, såsom erfarenheten noqsamt utvisar,
kemisten betraktar växten nåstan uteslutan-
de som en kemisk apparat och förbiser helt
och hället, att den är en lefvande varelse. som
påverkas af många anclra krafter än de rent
kemiska och hvarssaväl J,'1lres"m inreorgJ-
oisation äfven kan modifierande inverka på
de r'unna resultaten." 22i

Areschougs argument mot agrikulturke-
Inins clominerande ställning gällde fränst två
onrstärdigheter. Det första var att Iantbruks-
kemisterna använde sig av växtfysiologiska
metoder utan att ha kompetens för detta vil-
ket ledde till enkla misstag. De glömcle t. ex.
bort något så viktigt som temperaturen. Inte
vicl någon av de agrikulturkemiska stationer-
na iTyskland som Areschoug besökte såg
han någon ventilation i växthusen. Detta qjor-
de att det blev för varmt och försöken slog fel.
Fiir det andra menacle Areschouq att de ke-
niska försöken hade drivits så långt att de
nått sin bortre gräns. Ett vä{fysiologiskt per-
spektiv skulle revitalisera det agrarveten-
skapliga försöksväsendet och ge nya resultat.
Areschoug avslutade necl att framföra ett för-
slaq om upprättande av värtfysiologiska för,
siikstationer. I en sådan station skulle växtfy-
siologen vara överordnad agrikulturkemisten
och försöksanstaltens mål skulle vara, "... ut-
redandet af sådana förhållanden. som stå i
samband med växternas näringsprocess,
oberoende af deras mera i ögonfallancle stör-
re eller mindre vigt för det praktiska jordbru-
ket'.r28

Den nye botanisten som hade anställts vid
Experimentalfältets anstalt var Jakob Eriks-
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Jahob Erihsson (1848-19.Ji ) lftrstammade från
,-n sÄdnslr lantbrukarcliikt acll föddes på gårtlen
J\ llie tlöru Maltnö. Som .,-ngre sort horn Erihsson
.rtt oöljo den ahadetniska barutn mt:dcrn hcrrts öltl-
.e brcir i.tuertog rlriften eD ftid('rneg(irden. Åt 186(;

.åbiitjede Erihsson sitru LtniL)ersitetsstudier i
Lund oclt 1872 aDlade llan et1 fil. kend. exaiten
'tted botanik sotn lluDuddnule. TiLI ott bör]a tned
:ntressereale hun siq för forrcrogatnenas systema
:ik och tloristih, nlen getlom lnns kirttre Fredrilt
teschoug kotn istälktt hans lntresse dlt riktas
not moric'logish och llistologisk lii.,skninq. År
I 374 dis pule rcde Etlkss ot1 på do kb rsea hend I i ng
ln "Studier öfuer Legumirtosernas rolknölar".
Detta ner ett forshningsonråde som bdra ett de
:et1r1iuD1 senere fich stor betyde[se då rnan påui
)et ott alet aor bakterier sotn orsekode dessa rot-
Inölar, Dilka giofue det nijjli4t töt L)äxternd ett
\i1da luftens hL)A"-e. Eriksson giorde inte själu
lenne koppLing nlen aisatde dtt det fr]ntls bekte
,ter på rotknö[an7.

Erikss()n bleD satnuno år som disputdtionen ut
.edd ti[[ docent, i1et1 redatl 1875 flyttade han titl
'1.'.kllolltt li;r Lttt tLt-tl,trtsten sL'm odlunht ut I l\'y,,t
tpm?nturskulLt 4ret dorpå hlpL) hLtn L t<rclld

iom botonist ocll aöxtfysiobg uid Lonlbruksaka-

de mie ns agrikulturlte m i s ho fötsökss tat io t1. Tj ii n s

terna son botottist och [ärare kombinerode lnn
fratn titt 1885 då l1(ul blel) föreståndare oclt profes-
sor för den nya botonish-Ddxtrysiologiska ansteI
ten. Denno befattning kom han ett ltu ändd frarn
tiL[ petlsionen 1913. Erihsson uor så[edes t)erl$afi1
L)id Expeitnetltalfältet i hela 37 år och under denna
t[d hantl h(u1 med ott publicera ca 400 uetenskep
[iga shrifter. En slor deI aD desse bestod aL) popu
I iiu e tens Lap |igt s kriL)nd s mås krifter oc h artik[or
so'rl aL)etl innehö[[ pruktiske råd fd lontbruhate.

Eriksson lnde en bonbrytarde roll för fo6k'
ning om purusltsL)arnpar och udrtsLukdomdr i
S"^erige. Genont egno studier ocll tillsdmm(u1s
nrcd snenska ()clt ut[ötldska törskare utldersiikte
Erihsson en tnötqd olika adxtsjuhdottler och ut
uechlade uetenskdpliga teoricr. Bland annot lade
Eriksson frem cn egen teori, den s.L. myhoptas-
tneteorin. Er[ksson ilerrude ott parasitsL)anlpdr
under uiloliden kunde leL)e ctt laterlt [iD son ej
kunde iakttdges på ett nornrcll Dis. SDetnpen be-
futn sig då i ett plesnlatiltstånd, utun celluägger,
ocll L)ar me.d andra or.l ilte dugrAnsad ftån aAx-
ternes eqetl pLasnd. Vid gnnsantma ofi1ständig
heter kunde ntyhoplosrnart tränge LIt ur L)ijxt( ell
erno oclt bil(la tn)tcelietråder ocll pr? sd iirtt -s,ftd

da uäxterna. I)et1na teofi nächE lill en bötjan ett
Ltisst intresse tnen hont sedon i stort sett etlli(illigt att
,rrÄd-stcs or-r endta forskdre. Er[ksson fiirsuanttle
dock sin teori Iiuet ut.

Det Diktigestc resultdtet ot) t A.s.so/Is lblsA-
nin!. b.t'1, prahlt"ht L'clt t ptPrtsh,tPligt. uur pm"l
1t rtd hdns unJptsohningorou t;iLl"sr,'sl. Ar 1889
drabbodes hauretl aL) rost och extre nledel tiLIde-
Lades för att Eriksson shuLk studera dessa rost-
sL)empur och finno bakiledel mot deras skode
görelse. TilLsarnmatls tned sin essistent Ernsl
Hetiling. sonl sederm..ra bleu Erihssons eftertrd-
dere, fortsatte llan denn(i forshnitlg under f[ere år
uilke! resuLlerade i ett etltul rnindre rapporler
som seddtl semmenstAlldes i boken "Die Getre
ideroste: Ihre Geschiclte und Netru soaie Moss'
regeln g,egen dieselbetl" (1896). Eriksson uisode
att samma suamp(rrt kunde bestå aD skild(t s.k.
bio[ogiska raser, sorn såg exakt likadana ut metl
hade olika speciatise ng oclt leutle på o[iha
shgs uArdplatltor. Dcnna forshtling hom att få
st.)r betydelse för efterhommande lorskning och
löt dett(1 tilltlelades Etihsson såDdl Lentbtuksaha'
denliens jet()ng i gu[d som den franskcr Acod€nie
des Sciences "Prix Destrlaziares". Vid lontbruhs-
högsholon i Wageningen i Holland hom man se

nare att deLa rt det inlernotiotlelle "Ertksson hize"
för yngre fctrshare på u(L\tsjuk(k)murnos område.
(Foto:KB)



son (1848-1931). Eriksson var uppvåixt på går-
den Hyllie utanför Malmö. I läroverket var han
bl. a. kamrat med Hjalmar Nathorsts son Al-
fred Gabriel (sedermera berömd qeoloq och
velenskaplig rosenärr. År 1874 log triksson
doktorsgraden i botanikvid Lunds universitet
under Areschougs ledning. Han fllttacle till
Stockholm 1875 fiir att bli adjunkt vid Nya ele
mentarskolan, ett arbete soll1 han kom att ha
samtidigt med sin anställning på Experimen-
talfältet under de första nio åren. Eriksson
blev med tiden en av de mest internationellt
kända av dem som var verksamma vid Expe-
rimentalfältet, med bl. a. ett pris uppkallat
efter sig i Holland. Efter 37 års tjänst och om-
kring 400 publicerade uppsatser gick han i
pension 1913.2211

Nästan direkt efter att ha börjat sin anställ-
ning som botanist tog han upp tråden efter
Areschoug och började att propagera för en
utbyggnad av en separat botanisk-vätfysio-
logisk anstalt. År 1878 publicerade han arti-
keln "Om några vä\tfysiologiska försökssta-
tioner och om frökontrollanstalter jemte någ-
ra ord om parasitsvampar"2ir0, där haD gick till
angrepp mot agrikulturkemin:

"Skälet till denna begränsning af de vär:lfy-
siologiska f örsöksstationernas verksamhets-
fält är helt visst att söka i den omständighe
ten, att de personer, som hafua sig högsta led-
ningen af den anförtrodd, på ytterst få un-
dantag när, äro rena kemister. Om någon b<>
tanist vid dem finnes. sä innehar denne en
jämförelsevis underorclnad ställning." 2:rr

Den kemiska inriktningen inskränkte vad
som ansågs viktigt. Eriksson kritiserade även
det aqrikullurkemiska idealet som en korn-
plett vetenskapsman. Det var, "... omöjligt, att
kemisten, denne må vara inom sitt fack huru
utmärkt som helst, skulle kunna omfatta alla
dessa omräden".':3' Agrikulturkemin kunde
inte täcka alla områden utan måste komplet-
teras. Det räckte dock inte med att anställa en
botanist; växtfysiologin måste få en jämlik
ställning mot kemin med en egen institution
och laboratorium. Artikeln avslutades på näs-
tan samma vis son) Areschougs mecl ett krav
på upprättandet av en växtfysiologisk för-
söksstation.
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Denna kampanj ledde dock inte till någon
åtgård. År 1882 lämnade Eriksson in en skri-
velse till förvaltningskommitt6n som följdes
av en ny året därpå.2:r:r Den senare skrivelsen
var en rapport från två studieresor i Tyskland
men kom till stor del att utformas som ett för-
släg mcd deläljplaner och rilningar över {.n
ny fysiologisk anstalt. Eriksson ly'fte fram de
brister som fanns vid den rädande stationen
och kom med konkreta förslag till förändring-
ar. Till skrivelsen bifogades också tre bilagor
som hade skrivits av samtidens stora på om-
rådet, Areschoug, intendenten förNaturhisto-
riska Riksmuseets botaniska avdelning och
Bergianska trädgården Veit Brecher Wittrock
samt den internationellt kände danske bota-
nisten Eugen Warming, som vid denna tid
var professor och rektor vid Stockholms hög-
skola.'rra Nu föll förslaget i god jord och akade-
mien sände 1884 en hemställan till Kungl.
Maj:t om upprättandet av en fullständig v:i-xt-
fysiologiskt lörsöksstation. Riksdagen god-
kände förslaget och i885 påbörjades arbetet
med den nva stationen

DET KEMISKA IDEALET

Lars Fredrik Nilson och den nva
generationen
Även inomvetenskapliga förändringar gjorde
den klassiska agrikulturkemin gammalmodig.
Louis Pasteurs forskning om mikroorganis-
mer kunde 1876-1877 översättas till jord-
bruksforskningen av cle franska forskarna
Jean-Jacques-'Ih6ophile Schloesing och Char-
les-Achille Miintz. De visade att mikroorganis-
mer har stor betydelse för v:rxternas livspro-
cess. Bakterier svarar för clet viktiga ornvand-
landet av luftens kväve till en sådan form som
kan upptagas av växten.2ni Liebigs mineral-
teori Inodifierades och blttes mot ett bioke-
miskt synsätt där organiska material åter till-
mättes ett värde som nödväncliga för mikro-
(xganismernas välbefinnande. Den franske
agrikulturkemisten Louis-Nicolas Grancleau
lanseracle 1878 en moderniserad humusteori.
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Lars Ftedrih Nilson (1810 1399) Ddr son till
'onlhnthorcn Vi.o/oui Vlton oclt r ixl, upp på
gården Shönberga i Östergöttand. Vid titten oD
1850-talet flyttade han med sina för(ildrdr till Cot-
land dör hons far höpt en gård och 1859 tog hdn
studentexamen i Visby. So tma år påbörjade han
s[t1a unlL)ersitetsstudier i uppso[a där han fromfiir
allt l(iste ketni, geologi och zoologi. Kerniprofes
sorn Lurs Fredrih Suanberg bleD mentor för Nilson
som således Lont ott sholos in i den berzelianshtt
haditionen ned inriktning not onalytish hemi. År
1866 disputerdde Nilson och bleD dArefter anstd[[d
som ofitanuens aid den kemisha instituticnen.

I nekrologen I ".sbenså hemish tidskrift"
1 1899) hornstår Nits.)t1 i sitt erbete sotn praktisht
slnnad, torr och "sdtdeles" arbetsern. Han Der
inte intressercd aL) spehulatiu forshning och filo
sofisku id€er. lståtlet frumstod han som en skick-
ltg och noggrann loborotorieforshare som bellArs-
kade glosblåsning. Detta uor en nötlutindig kttn

Han menade efter studier av den "svarta jor-
den i Ryssland att det finns ett ämne som
han kallade för malråre nolre. Halten av detta
ämne, som är en förening av en organisk sub-
stans och mineralämnen, var avgörande för
bördigheten i åkerjorden.'?:rc

Förändringen inom agrikulturkemin be-
stod dock inte främst i att den kemiska teori-
byggnaden förändrades. Det var istället fråga

shop för en kemist på 18001alet föt att kunna
konstruero hemisko apporuter och instrument.
Dr:sse egenskaper uat uösentltga tör hons exohta
och ana[ytiske forsknings inriktning. Genom att
förbättra hemisho apporater och förfina analys
metoder fick lnn stor fromgång uod det gdllde
fr.trshning om de sälLsyntd jordarterna. Genom
speJatrolona[ys upptdckte han bland annat grund-
(imnet Scondium 1879. Nilson hom ochså genom
fr:rsknirtg om betyuiuns otomDiht och ualens utt,
tillsemtnans tned professor Otto Pettercon, be'
hröfta Deletlsteorin och det periodisha systemet

Samrnu exukta anttlytiska metoder kom ochså
ott ptägla Nilsons Derks.fmhet som Ldntbruksaka-
demiens kemist tiu t)ilhen tjänst han bleL) hand-
plockad 1882. Han uisude fijgo intresse fijr de teo-
retiska aspehterna uton försijktu hAmst förbdttr(t
tl, 'Bturh"mirka mptodcno o.lt göru p\ppnmpn
ten och försöken mer exohta. Pd detta sött hunde
hatl behrAftu rcorierna om kuäLtets kretslopp ocll
rnikrobenas betydelse för uissa L)ajxters fijrmågd
att bind(r trftens kaöDe. Annars bestod hans Derk-
sdmltet hdnst uu ett en.t[yserd mineralgödse[,
pudrett, fetthalter I homjölh etc. Genorn försök
med thomasfosfat oclt Wiborghfosfat fich Nitson
en L)ihtig roll i intrcducerandet aD dessa mineral-
gödset i Suerige. Med sind starka kopplingar titt
Gotletld lode lnn ochså ner mycket tid för ett eta-
blera socherbetsodlingen dör. Denno uerhsomhet
bidtog tiu att Rotne socherbruk grundades 1894.

Nilson engageftule sig nlot slutet au sitt lia
mycket ahttut i diskussionen om Alfred Nobels
testamente. Hon htitiserode att så stor deI aL) No-
be[s pcngar skulle gö till "onyttighetet" som store
internati.)nelle betiiningar, d.D.s. Nobetpiset.
Detta au en uonlig åsiht bland samtidens konser-
u.ttiud ocll fosterlondsuänner. Man ensåg dtt No
belpriset fijrde rikedomar ut ur landet ocll [)å så
sätt gynnode forskningen utomlands meddn t1a-
turuetenskapema i SDeige homnode på efteftdl
hen. Istillet L)ar Ni[son en au dem som tidigdst
framförde idön att Nobets pengor shulle anudn
dus fijt ett upprätto o[iho forshningsinstitut som
shulle uara till större tlytta för nationetl. Nobelin-
stitutet Lorn ochså ett inrätt(6 strex före Nilsons
dajd 1899. (Foto. KB)

om en mentalitetsförändring. Som vi sett upp-
kom i samband med försöksstationens omor-
ganisering kravet att agrikulturkemin såväl
skulle begränsa sina undersökningsområden
som strildare inrikta verksamheten mot forsk-
ning. Den kiassiska agrikullurkemins missio-
nerande inställning, patos för jordbruket och
betoning av den prakliska tillämpningen tona-
des ner. De vetenskapliga metoderna strama-



des upp och andra undersökningsområden
överlämnades till andra experter.

Betonandet av f orskningsuppgiften sam-

manfaller med vetenskapens allt starkare
ställning i samhället. Jämfört med hur situa-
tionen varit vid 1800-talets nitt hade veten-
skap och teknologi fått en stark position med
medföljande maLl och prestige. Universiteten
lade om sin verksamhet från att bara ägna sig
åt utbildning till att allt ner framhålla sin roll
inom forskningen. Gunnar Eriksson skriver
att de sista decennierna av 1800-talet fram till
f örsta världskriget var nåturvetenskapens
glansperiod. Det blev allt tydligare att såväl
grundforskning som tillämpad vetenskap och
teknologi hade betydelse för att höja människ-

ornas levnadsstandard och främja framste-
get.r3t På 1880-talet ansågs clet inte längre
vara nödvändiqt att fiirsvara forskningens
sociala berättigande. Nlttoargumentet ned-
värderades och istället betonades forskning-
en som sanninqssökare.'i'"

Vid världsutställningarna visade nationer-
na upp sig på den internatbnella arenan och
jämf ördes enligt darwinislne[s utvecklings-
tanke. Det som var avgörande för hur natio
nerna placerades På civilisationsstegen var
framförallt hur väl utvecklacle de var veten-
skapligt och industriellt. Även inåt hade ve-

tenskapen en våsentlig funkion i den nationa-
listiska överideologin. Vetenskapen stod höjd
över politisk splittring och ställde upp harmG
niska framtidsbilder som folket kunde samlas
kring.231'

Vad fick cletta för betydelse för agrarveten-
skaperna i stort? Forskningsuppgiften fick
jämfört med titligare en starkare ställning vid
lantbruksvetenskapens centrala anstalter.
Dettr innehar dock inle att del missioneran-
de och praktiska idealet försvann, dessa ide-
al "clecentraliserades". Som vi sett framhävde
de regionala stationerna sin serviceuppgift
även om de snart kom att ägna sin huvudsak-
liga tid åt handels- och industrinäringarna.'?r(r
Åven den växancle skaran av agrononer,
vandringsrättare, lantbruksingenjörer, konsu
lenter m.fl. hade ett patos fiiriordbruket. Det

fanns nu utrymme inom det lantbruksveten-
skapliga området att dela upp arbetsuppgift-
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erna och ägna sig åt forskning, medan andra
tick änsvara lilr den praklisLa tillåmpningen
och spridandet det vetenskapliga iordbrtrket.
Denna uppdelning mellan teoretiker och prak-

tiker kom snart att leda till vissa konflikter
Medan forskarna höll påvetenskaplig objekti-
vitet och specialisering, kom agronomer att
betona erfarenhet, mångsidighet och känsla

Kritik riktades också mot att forskninqen av-

lägsnade sig från pralliken. Detta betydde inga-

lunda att vetenskapsmännen själva ansåg att
jordbrukets höjande var målet för deras verk-
samhet. Vetenskaplig grundforskning skulle i
förlängningen göra större nltta för jordbruket
5ll snå\,1 prJlliskl inriklad Iorskning.

Dessa nya tendenser började göra sig tyd-
liga på 1870-talet och ledde i början av 1880-

talet till paradigmskif tet inom agrikulturke-
min. År 1877 uppställdes ett nltt reglenente
för försiiksanstalten och Bergstrand fick skri
vä ett nytt kontrakt med Lantbruksakade-
mien.r1l Däri fastslogs:

"Föreståndaren, s<tm oaflåtligen bör egna

sir tid åt cle arbeten, hvilka enligt cletta regle-

mente skola utgöra förenål för försöksan
staltens verksamhet. är befriad från den hit-
tills honom åliggande sLf/ldigheten att utfiira
analyser eller kemiska undersökningar åt en-

skilcle jordbrukare eller industriidkare. Såda-

na undersiikningar eller kontroller å gödsel-
fabrikater eller foderärnnen, må fiirestånda
ren ickc åtaga sig, utan att hafva dertill erhållit
tillstånc{ af Lantbruks-Akaderniens Förvalt-
nings Komit€."':r':

Bergstrancl förbjöds således att utfiira de

rppgifter som hittills upptagit hu\uddelen av
hans ticl. Kontrollverksamheten kom dock att
fortgå )'tterligare några år vilket ledde till allt
starkare motsättningar mellan Bergstrand
och f örvaltningskomnitt6n. En av orsakerna
till att Bergstrand fortsatte mecl kontrollerna
var att det inte fanns någon kemisk station i

Stockholms{mrådet.21:r Bakom detta kan man

emellertid spåra skilda synsätt på agrikultur-
kemins syfte. Bergstrand höll fast vid det klas-

siska agrikulturkemiska idealet samtidigt s()ln

akademien började orientera sig i nya rikt-
ningar. Detta sammanföll med ett genera-
tionsskifte inom akademien. Flera av dem
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som hade varit verksamma under aqrikultur
kemins införande blev gamla och gick i pen-
sion. Akademiens direktör från 1858, statsrå-
det och greven Carl Göran Mörner, avgick
1878 och både Juhlin-Dannfelt och akade-
miens sekreterare Johan Arrhenius avgick i
början av 1880 efter att ha innehaft sina pos-
ter i drygt två decennier och dessförinnan ha
funnits i den lantbruksvetenskapliga miljön
,tterligare några decennier. Viktigast för ny-
orienteringen var dock att professorn i kemi
och farmaci Sten Stenberg (1824-1884) vid
Karolinska institutet blev ny föredragande för
vetenskapsavdelningen 1li78.

Med Stenberg bröts det gamla mönstret att
tillsätta personer som inte bara hade veten-
skapligt kunnande utan även god kännedom
i lantbruksfrågor som föredragande för veten-
skapsavdelningen. Stenberg hade doktorerat
i medicin och gjort karriär inom det medicin-
ska området. Han hade haft ringa beröring
med jordbruk och dess praktiska frågor. Nå-

gon större personlig erfarenhet av jordbruk
hade han inte heller. då hans far hade varit
förvaltare på Gripsholms kemiska fabrik. Med

andra ord var hans patos för de praktiska

iordbruksfrågorna inte desamma som Berg-

strands. Stenberg företrädde en annan s),n på

förhållandet mellan teori och praktik. Akade-
miens kemist skulle ägna sig åt vetenskapliga
undersökningar och utvecklandet av teorier.
Bergstrand behandlar denna föråndring med
bitterhet i sina memoarer:

"Emellertid hacle vederbörande myrtdighet

ILantbruksakademien] trott sig finna, att man

borde förändra planen för den verksamhet,
som tillkom l-andtbruksakademiens agrikul-
turkemist. Denna verksamhet borde enligt
dess förmenande. vara uteslutande teoretisk.
De förutvarande agrikulturkeniska och resor-
na inom lande Isic] borde upphöra, och nå-
gon egentlig beriiring med det praktiska jord-
bruket ansågs obehöflig. Icke heller borde
förekomma, att kemisten verkställde några
unclersökningar fiir enskilda jorclbrukares
räkning. Han skulle uteslutande vara ansluten
till Experimentalfältet och endast befatta sig

med rent vetenskapliga och teoretiska frågors
utredning."'?aa

a2

Kontakten med jordbrukarna, det prakliska
läntbruketoch den missionerande inställnins-
en som varit den klassiska agrikulturkenins
grundpelare ansågs alltså onödig. Bergstrands
fortsatta kontrollverksamhet ledde till en allt
större konflil't med de sty'rarde på akademien.
För Bergstrand innebar uppgivandet av kon-

täkten med det praktiska jordbruket att han

skulle reduceras från agrikulturkemist till van-

lig kemist. Ar- 1883 lämnacle Bergstrand in sin
avskeclsansökan. I memoarerna fick Stenberg ta
på sig skulden för detta. Når Svanberg, Joachim
Åkerberg och Berlin hade varit föredragande
för vetenskapsavdelningen fanns det förståelse
för den agrikulturkemiska saken:

"Men efter den [sic] kom Professor Sten

Stenberg, som var läkare och visserligen ock
vetenskaplig kemist, men deremot alldeles
icke agrikulturkemist. Det visade sig ganska

snart. att han alls icke förstod eller kände till.
hvad agrikulturkemi var och huruledes en

såclan vetenskap skulle kunna blifua af gagna

för den praktiske lafidtmannen. Ei underligt
då, om sådana bestämmelser och åsigter
gjorde sig gällande, att den agrikulturkemiska
verksamheten vid Akademien råkade på afvä-

gar och ej längre blef agrikulturkemi, utan
något helt annat annat lsic], såsom t. ex. en

undersökningsanstalt för sällsynta jordmetal-

ler, beträffande undersökningen af deras
atomvigter och tysiska egenskaper m.m." r1i

I den sista meningen sftade Bergstrand pa

sin efterträdare Lars Freclrik Nilson (18'10-

1899) sorr var en framstående forskare inorrt
de sällsynta jordarternas kemi men som en-

ligt Bergstrand "... var en stor och berömc
vetenskapsrnJn oclr kemist. men ingen agri

kulturkemist."2r'j Hans akademiska utbildning
liknar dock Bergstrands. Han var bara tio år
yngre än Bergstrancl och hade doktorerat i

kemi vid Uppsala universitet under Svan'

bergs ledning. Nilson fortsatte emellertid dell
kemiska banan och i Berzelius'efterföljd ut-
vecklade han den analytiska kemin. Genor
framgångsrik forskni[g upptäckte han de:
nya grundännet scandium och nådde vikig:-
resultat angående beryllium vilka bekräftad:
riktigheten i Mendelejevs periodiska syster.
och av valensteorin.zri
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Att använda en memoar för att belägga
Bergstrands antipati mot nyordningen är tvi-
velaktigt ur källkritiskt perspektiv I ett brev
till von Post skrivet strax efter Bergstrands
avgång framkommer emellertid samma bit-
terhet. I brevet konstaterar hån att akademien
inte ville ha en riktig agrikulturkemist. "Man
s),rtes vilja undvika att till min efterträdare få
en person, som befattat sig mecl agrikulturke-
mi. Platsen anslogs derför ej heller till ansök-
ning ledig."2a8 Nilson blev med andra ord
handplockad för uppgiften vilket tydligt visar
på akademiens nya s1n. Kravet på både teore-
tisk och praktisk utbildning som uppställts
1849 hade slutligen övergivits. Nilsons korr-
petens låg ivetenskaplig noggrannhet och
hans arbete kom att koncentreras på att ut-
veckla exakta försöksmetocler och förbättra
analystekniken.

För Bergstrand hade inte noggrannhet och
exakthet i forskningen på samma sätt varit
hur,r-rdsal<en. Hans humboldtianska holistiska
perspektiv stod emot en konventionell expe-
rimentell metod. Att röra sig i fält och komma
i nårkontakt med det pral<tiska hantverket var
det viktigaste för Bergstrand. För Nilson var
exakta undersökningar i laboratoriet det vä-
sentliga. Här framkommer tydligt en grund-
läggande skillnad mellan Bergstrands och
Nilsons syn på vad kunskap är och hur man
skaffar sig kunskap. Bergstrand framhöll i
sina memoarer att han under ett fjärdedels
sekel skaffat sig en nycket stor erfarenhet
och känsla för hur agrikulturkemin på bästa
sätt skulle gagna jordbruket. Genom stor för-
ståelse för såväl de teoretiska som praktiska
frågorna menade han sig ha förvärvat en auk-
toritet och ett erkännande hos jordbrukarna.
Känsla och erfarenhet kom emellertid inte att
gocltas som en väg till kunskap och ett veten-
skapligt argument av Stenberg och Nilson.
Bergstrand var mycket kritisk till detta och i
brevet till von Post kommenterar han Nilsons
bristf älliga erfarenhet:

''Jag tror ej. att våra rena och theoretiska
kemister lStenberg och Nilsonl förstå att be-
dtjma cten praktiska, tillämpade eller agrikul-
turkemiens fordringar och behof. Endast den,
sorn sjelf sysselsatt sig red agrikulturkeni i

flera år och haft beröring med landtmännen,
kan rätt inse och förstå betydelsen deraf."':a!)

Denna motsättning mellan Bergstrand och
Nilson kan ses som en konflikt mellan två oli-
ka vetenskapliga generationer. En generation
av vetenskapsmän består av personer med
Iiknande bakgrund, erfarenheter, utbildning
och professionell inriktning. De är verksam-
ma under samma tidsperiod och i samma
sociala sammanhang men de behöver inte
nödvändigtvis vara lika gamla, komma från
samma plats eller ens ha träffat varandra. De
identifieras av sig själva eller av andra som
tillhörande en grupp och har tagit sig an ett
problem i samhället på ett för gruppen ty-
piskt sätt. Genom ett nätverk av personet tid-
skrifter, kongresser och allierade i samhället
förs en dialog inom gruppen och det uppstår,
fiir att använda kunskåpssociologen Ludwik
Recks begrepp, ett tankekolleltiv med en viss
tankestil. Tankestilen styr hur individen upp
fattar vad som är vetenskap, kunskap och vad
som är rationellt. De delar också ett likartat
synsätt på sin roll isamhället. Vid genera-
tionsskiften tar en ny generation över med
andra förhållningssätt och förändrar veten-
skapens inriktning och sociala roll. Den nya
generationen övertar och vidareutvecklar vis-
sa delar nedan andra delar förkastas som
ovetenskapliga och förlegade. De olika gene-
rationerna har låg förståelse för varandras
f ijrhållningssätt vilket leder till konflikter.ri0

Denna teori påminner om Thomas Kuhns
paradigmmodell.2sr Under perioder av nor-
malvetenskap styr ett visst paradigm hur ve-
tenskapsmännen betraktar omvärlden. Vissa
frågor och förhållningssätt styr den veten-
skapliga forskningen. Svårigheter att förklara
vissa fenomen inom paradigmets ram leder
så småningom till att ett alternativt paradigm
uppstår, vilket ser radikalt annorlunda på
omvärlden. Kuhn menar att det inte är så en-
kelt att den gamla generationen forskare som
skolats in i det gamla paradigmet inser fördel-
ar0a med det nya paradigmet och byter
ståndpunkt. Det finns er oöverstiglig oförstå-
else mellan de två paradigmen. Det gamla
paradigmet försvinner fiirst när den sista ge-

nerätionen av dess anhänqare dör



En liknande generationsklyfta mellan de
olika synsätten kan spåras i agrikulturkemins
föråndring åven om man inte kan tala om nå-
got paradigmskifte i Kuhns mening. Berg-
strand hade en romantiskt influerad bak-
grund; han tillhörde den första generationen
av agrikulturkemister och företrädde en pion-
järanda samtidigt som han hade fått kämpa
mot olika intressen för att forma en egen iden,
titet. Nilson å andra sidan kom in frår.r den
rena kemin i ett skede då agrikulturkemin re-
dan var institutionaliserad och vetenskapen
hade fått en självklar auktoritet i samhället.
Deras tankestilar skilde sig avsevärt. Berg-
strand kunde inte förstå det nya synsättet
som han tyckte bara förstiirde agrikulturke-
min och reducerade den till vanlig kemi. Sam-
tidigt fanns clet en oförståelse för Bergstrands
agrikulturkemiska hållning hos hans efterf öl-
jare vilka beskrev det synsättet som ostruktu-
rerat och ovetenskapligt.

Det är lätt att förledas att tro att det fanns,
som ett Ied i professionaliseringsprocessen,
en stråvan hos alla vetenskapsmän att för-
ändra agrikulturkemins inriktning mot mer
grundforskning. Skiftet innebar ju att forsk-
ningsrollen fick en starkare position och integ-
ritet gentemot jordbruksivrarnas praktiska
synsätt. Fallet med Bergstrand visar att det
inte var på detta vis. Bergstrand och andra i
hans generation såg sin roll som vetenskaps-
män som något mer än bara forskning. Det
var svårt för den gamla generationen att änd-
ra sitt sätt att tänka. Förändringen i riktning
mot teoretisk forskning gjorde att Bergstrand
kände sig missförstådd och ilvergiven. Till
von Post, som var en "riktig" agrikulturkemist
av den gamla skolan, skrev han:

"Wid tillfälle skulle jag bra gerna vilja träffa
Dig och samtala med dig om agrikulturkerni-
ens ställning och uppgift i vårt land. Jag hade
mången gång tänkt att skrifva till Dig härom;
hår har jag ingen att resonnera med, som för-
står agrikulturkemi egentligen, då inga af här-
varande kemister dermed sysselsatt sig. .iag
känner clerföre ett verkligt behof af att någon
gång få sarntala mecl en person, som i detta
hänseende kan förstå mig och den sak, för
hvilken vi arbeta och verka.":52

a4

Hela det sociala sammanhang som Berg-
strand hade varit verksam i hade förs\,'unnit.
Md Experimentalfältet och i akademien fanns
bara fråmlingar kvar I den interna kemiska
historieskril'ringen beskrivs däremot Nilsons
iivertagande som "en effektiv systemföränd-
ring"253 i riktning mot större vetenskaplighet.
Nilson skrev i sin första "Berättelse" som för-
söksstationens föreståndare om den tidigare
agrikulturkemins oförmåga att nå otvetydiga
resultat:

"... man har saknat den nödvändiga förut-
sättningen för deras Icle agrikulturkemiska
frågornasl lösning, nämligen en säker och till-
förlitlig arbetsmetod; en massa försök hafua
väl blifvit gjorda, men utan tillbörlig kontroll
och utan nödig hänsyn till fel och felkällor
dervid, hvarföre också det enda fullt säkra
resultatet af det ändlösa arbetet synes vara.
att man på den hittills beträdda vägen icke
kan komma till målet." 25a

Generationsskiftet visar också tydligt hur
språkbruket förändrades som en följd av
identitetsförskjutningen och av nya intentio-
ner. Begreppen "agrikulturkemi" och "agrikul-
turkemist" kom att användas allt mindre un-
der lsSGtalets lopp och försvann nästan helt
efter 1887. Den agrikulturkemiska försökssta-
tionen kallades därefter "Lancltbruks-Akade-
miens kemiska laboratorium" och personalen
där benåmnde sig "kemister".':ss Ordet agri-
kulturkemi var alltfiir historiskt belastat och
knutet till ett speciellt socialt ätagancle. När
Bergstrand avgick och senare när von Post
gick i pension tog den "klassiska agrikulturke-
miska epoken" slut i Sverige. Det s),'nsätt som
Liebig stått för, där rena kemister tog sig an
jordbruket ur ett strikt f orskningsperspektiv
hade sålecles slutligen slagit igenom.

Anstalten omgestaltas rumsligt
En angelägen uppgift, som Nilson tog sig an
ciirekt efter att ha tillträtt sin plats. var att
omvandla anstalten till ett "tidsenligt" skick.
Nilsons sätt att arbeta kråvde att laboratori-
et blev mer likt ett forskningslaboratorium
vid universiteten. Det fysiska rum clär verk-
samheten bedrevs måste omgestaltas för att
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forskningen överhuvudtaget skulle kunna be-
drivas på ett korrekt vis. Ombyggnationen av
laboratoriet, som påbörjades efter extra bidrag
irån staten, avspeglade också tydligt den för-
ändring som hade skett inom agrikulturkemin.

Laboratorier, försöksfält m.m. avskiljer den
plats dår forskningen bedrivs, såväl rumsligt
som socialt, och vetenskapsmånnen blir ge-

nom rummets fysiska utformning synliga.z56

Genom detta rums utformning kan veten-
skapsmännen framhäva sin exklusivitet och
den speciella roll som de vill representera.
Den vetenskapliga platsen kan också, med
utgångspunkt i den amerikanske sociologen
Erving Goffmans teorier, isin tur indelas i en
fram- och en baksida (offentligt-privat). På
framsidan demonstreras de vetenskapliga
sanningarna för allmänheten i välordnade
och lyckade presentationer, vilket är viktigt
för clen vetenskapliga legitimiteten. På bak-
sidan pågår det mödosamma och ofta stökiga
arbetet med att producera de vetenskapliga
resultaten.2sT

Konf Iikten mellan det agrikulturkemiska
och det kemiska forskningsidealet gällde vil-
ken samhällelig funktion försöksanstalten
skulle ha. Var anstaltens uppgift att sprida det

vetenskapliga lantbruket eller var anstalten
en miljö för forskning? Försöksstationens
baksida, laboratoriet, hade före ombyggna-
den bestått av tre rum varav ett mycket litet
och de andra två av medelstorlek. Ett av de
större anvåndes till gröwe kemiska undersök-
ningar och de andra två till mer noggranna
analyser. Det fanns få vetenskapliga instru-
ment och bristfälig tillgång på gas och vatten.
Laboratoriet var både mindre och sämre ut-
rustat än de flesta regionala kemiska labora-
torierna. Den ringa storleken och bristande
utrustningen visaratt agrikulturkemins baks!
davårderades lågt. Där skulle främst kontroll-
analyser ske och inte någon egentlig forsk-
ning. En agrikulturkemist skulle synas utåt
och vara i direktkontakt med jordbrukarna,
agrikulturkemins publika och handlingsinrik-
tade sida prioriterades.

Genom Nilsons ombyggnad blev laborato-
riet en Iorskarmiljö. Efler moderniseringen
kom laboratoriet att uppta hela bottenvåning-
en av huvudbyggnaden och bestå av tio rum
med en förbindande korridor. En stor mängd
nya apparater införskaffades, laboratoriet
knöts till Stockholms gasnåt och vattentill-
gängen såkrades genom en sinnrik konstruk-
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tion som samlade in nederbiirden på taket
och förde ner den i kållaren. Nu kunde nog-
granna analyser utföras och genom de många
rummen kunde olika undersökningsmetoder
få egna rum med speciell utrustning och spe-
ciella fiirhållanden. Viktigt vicl exakta under-
sökningar var avskildhet så att kemisten kun-
de arbeta ostörd. Föreständaren och assisten-
ten fick egna arbetsrurn och genom den för-
bindande korridoren undveks att laboratorie
rummen blev qenomgångslokaler med onö-
digt spring.2;8

Anstaltens framsida, försöksfältet, genom-
gick också en drastisk förändring. Som
nämnts ovan var hela Experimentalfältet ut-
format som en mönstergårcl där anstaltens
försöksiält utgjorde en del. Den ambitiösa
början som försöksfältet hacle haft på 1860-

talet kom snart att mattas av Försöksfåltet
blev inte den skårningspunkt mellan teori och
praktik som man hacle tänkt sig. Detta berod-
de dels på den personliga konflikten mellan
Möller och.luhlin-Dannfelt men åven efter clet
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att Bergstrand hade blivit föreståndare var
verksanheten låg. De utåtriktade service och
kontrollsysslorna var alltför tidskrävande
men bakom detta fanns en medvetenhet om
försöksfältets oförmåga att ge säkra veten-
skapliga resultat. Trots detta kom försöksfäl-
tet att upprätthållas och betonas. Försöksfål-
tet som en plats där kemisten och jordbruka-
ren förenades i gemensamma strävanden var
centralt för den agrikulturkemiska tanken och
ett mål som man åtminstone bekände sig till.
Fältets direkt förmedlande och kommunikati-
va uppgift var också viktig. Försöksfältet fun-
gerade som ett demonstrationsfält med ve-
tenskaplig status.

Efter det att Nilson tagit över upphörde
salnarbetet mellan lantbruksavdelningen och
clen kemiska anstalten nästan helt och de ge-

mensanma fiirsöken avbröts med undantag
för något enstaka göclsel och utfodringsför-
sök.:i! År 1890 påbörjades ombyggnaden av
försöksfåltet till en försöksgård för värtLultur-
försök som skulle (öra exakta vetenskapliga
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undersökningar möjliga. På ett 0,5 hektar
stort område i direkt anslutning till anstalten
uppråttades försöksgården med olika sorters
försöksmetoder som jordfasta parceller av
cement och zinkplåt (dvs. små försöksrutor
som var inklädda i antingen cement eller
zink) och ett stort.antal fristående glascylind-
rar för kiirlförsök. Aven ett "skyddshus" (vii.x1-

hus) upprättades för att skydda kärlen vid
dåligt väder.'?'io Med dessa metoder kunde all-

sidiga och exakta försök bedrivas som tog h:in-

syn till )ttre påverkande faktorer och felkällor
som vattenförhållanden i jorden, temperatur,
klimat, jordförhållanden, gödselmångd och
utsåde. Kontrasten till Bergstrands s)'n på ett
försöksfält, som han framfört i861, där för-
söken skulle utsättas för väder och vind för att
bli praktiskt änvändbara kan knappast bli stör-
re.261

Giär det, utifrån försöksanstaltens omvand-
ling, att se vilka nya ideal som Nilson ställde

upp för jordbrukskemin? Genom modernise-
ringen blev försökslältet inte längre en plats
där vetenskapsmän och lantbrukare förena-
des. Anstaltens privata sfär expanderade ut-
anför själva laboratoriets väggar och innefat-
tade även försöksgården. Anstalten skulle
vara en plats för utvecklandet av vetenskaP
liga teorier Därmed förlorade försöksfältet
ocksä sin funktion som demonstrationsfält.
Genom dess utformning med många kärlför-
sök med bara enstaka växter och med en mer
svåröverskådlig struktur uteblev den pedago-

giska askådningseff ekten. Försöksgården blev
en avskild plats för kemisk forskning.

Vetenskapshistorikern Dorinda Outram
skriver i en artikel att när laboratorieforsk-
ningen började institutionaliseras inom natu-
ralhistorien vid 1800-talets början, avskilde
man sig från den fältbotaniska traditionen
genom att hävda att dennavar subjektiv262 De
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fältbotanikerna förlorade sin distans till un-

dersökningsobjektet genom att de fysiskt gav
sig ut i naturen och blev övervåldigad av den.
Dessutom blev kunskapsinhämtandet knutet
till dem som personer och det område som
de rört sig inom, vilket ledde till relativism
och subjektivism. Istället försöke laboratorie-
forskarna distansera sig från sitt studieobjekt.
I laboratoriet studerade de enskilda värter
och prover bortkopplade från sitt samman-
hang genom vetenskapliga instrument. Det
var inte bara frågan om en fysisk distansering
utan även en psykisk. På ett behärskat och
analltiskt vis skulle man studera undersök-
ninqsobiektet utan att emotionellt ta ställning
till det. Detta är också tydligt i Nilsons förhåll-
ningssätt till jordbruket som vetenskapligt
undersökninqsområde.

Med Nilsons viljeinriktning mot grund-
forskning och vetenskapens allt högre status
i samhållet var det möjligt att skapa en av
ski)d forskarmiljö. Försiiksanstalten vände sig
inåt med laboratoriet som den centrala plat-
sen. För en kemist var laboratoriet hjärtat i
verksamheten, Det var där som clet huvud-
sakliga arbetet bedrevs och som nya teorier
utvecklades. Jordbruket som ett praktiskt
hantverk och som ett ideologiskt laddat be-
grepp utestängdes från verksamheten. Det
var dock inte frågan om att avskärmä sig från
omvärlden. Antalet uppsatser som procluce-
rades med mer vetenskaplig karaktär ökade.
Agrarkemins grundläggande utilistiska mål-
sättning låg också fast. Syftet var att skapa ett
högproduktiit och rationellt iordbruk för så-

vål de enskilda inclividerra som för nationens
bästa. Detta skulle dock ske utan att kemister-
na som vetenskapsntän förlorade sin clistans
och objellivitet vilket i längden skulle äventy-
ra resultatet. Detta synsätt markerades i allt.
från vetenskapliga metoder och retorik till
anstaltens utformning.

Åkerbrukskemin i industri-
samhället
Granskar nan närmare hur den praktiska
verksamheten kom att utvecklas sedan Nil-
son blev föreståndare. slås man av kontinuite-
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ten. Trots att Nilson markerade ett avstånds-
tagande från sin föregångare kom han att ta
över och arbeta vidare inom i stort sett sam-
ma undersökningsområden. Att kontrastera
sig mot det som kom före var, som vi tidigare
sett, ett medel att förstärka sin egen ställning.
Arbetsmetoderna stramades visserligen upp
och clen teoretiska forskningen ökade. Inrikt-
ningen på praktiskt användbara resultat låg

dockfortfarande fast. Laboratoriets arbetstid
upptogs även nu huvudsakligen av gödsel-,
focler- och fetthaltsundersökningar och av
försöksodlingar. Den direkta uppdragsverk-
samheten upphörde, men de "vetenskapliga
frågeställningarna" som styrde undersökning-
arnavar ofta direkt kopplade till samhälleliga
verksamheter utanför det rent vetenskapliga.

Här framträder ett tydligare brott. Förbin-
delsen med samhället ändrade karaktär Den
direkta kontakten med lantbrukarna minska-
de medan kopplingar till industrin fortsatte
att förstärkas. Frågan är clock om cletta kan
ses som ett resultat av det kemiska idealet.
Ungefär samtidigt började t. ex. Bergstrand
allt mer engagera sig i olika industriella pro-
jekt. Det var snarare en följd av det rnoderna
samhällets framväxt och industrins iikande
behov avvetenskaplig expertis. Å]<erbrukske-
misterna var en liten gruljp i en allt större
professionell kår av praktiskt inriktade natur-
vetare, ingenjörer, agrononer, jäginästare
m.fl. som tillämpade sina kunskaper i samhäl-
let. Agrarkemins förhållande till inclustrin
skedde på flera nivåer. Kemisterna gjorcle in-

venteringar över cr enluella råvaror sotn in-

dustrin kuncle använda och de stod äver för
kontrollen av de färdiqa produkterna. Agrar-
kemin fungeracle också sorn rådgivare i den
industriella processen och dess planering.

Nilson korn främst att ägna sig åt l.'ra tracli-
tionella agrikulturkemiska f orskningsområ-
clen med kopplingar till industrin, nämligen
unclersökningar om städernas renhållning och
latrinhantering. mjölkens fetthalt och fram-
ställning av margarin, betsocker och forskning
riirarde mineralgiidsel. Franfiirallt de två sis-

ta tillämpningsområde na visar tydligt hur
den statligt stödda agrarkemin k()m att sam-
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institutioner, lantbruksorganisationer och in-
dustrin i mobiliseringen av det industriella
samhället. Agrarkemin verkade för ett ratio-
nellt och industrialiserat jordbruk och bidrog
till att lantbruksnäringen integrerades med
den industriella sektorn och den globala eko-
nomin.

Som tidigare påpekats fanns det ett sam-

band mellan agrikulturkemins framväxt och
uppkomsten av en europeisk betsockerindu-
stri. De första större sockerbetsodlingarna
startade i samband med napoleonkrigen un-
gefär samtidigt som handel med benmjöl och
andra jordförbättringsmedel kom igång. Det

var heller ingen slump att den försia statsfi-
nansierade försöksstationen kom att ligga i

Sachsen, som var ett viktigt sockerbetsområ-
de. AgriL:r-rlturkenin behövdes för att undersG
ka vilken jordmån och vilka sorters konstgöd-
sel som erfordrades fiir att betorna skulle tri-
vas. Vidare kunde agrikulturkemisterna analy-

sera betornas sockerhalt och kontrollera att
utvinningen av sockret skedde på ett effektiit
sätt. Åven Lantbruksal<ademien hade på 185G

talet propagerat för betsockerodling och både

\,liiller och Bergstrand utförde försöksodling-
ar med betor runtom i landet. Resultatet blev
att ett flertal mindre fabriker startade i början
av 1870-talet. Dessa kom emellertid snart att
iäggas ner med undantag för ett i Skåne.'zdrl

Nilson tog sig an betsockerfrågan med för-
hoppningen att sprida odlingen så att landet
skulle bli oberoende av utländsk import inom
denna "fosterländska näring". En stor svensk
betsockerindustri skulle få Ilera positiva sam-
hällseffekter Jordbrukaren skulle få en mer
inkomstbringande gröda än de traditionella
sådesslagen och sockerindustrin gav dessut-
om många arbetstillfällen för arbetarbefolk-
ningen såväl sommar som vinter. Lantbruka-
ren borde också ha en vinstandel i sockerbru-
ket så att det fanns ett drivande egenintresse
i verksamheten. Sockerbruket och de ongi-
vande lantbrukarna skulle på detta sätt bli
ömsesidigt beroende av varandra genom

starka ekonomiska band. Det var ett kommer-
sialiserat lantbruk Nilson förespråkade.

Sockerbetsodlingen skulle också få positi-
va effekter på lantbruksmetoderna. Avfallet

från bruken kunde användas till foder åt bo-

skapen vilket skulle öka mängden djur och
gödsel. Dessutom krävde betorna djupare
bearbetning av jorden, en ökad användning
av nineralgödsel och "ett oaflåtligt krig mot
ogräsen" vilket skulle höja jordens produkti-
vitet. Detta var en viktig punkt för Nilson.
Odling av betor drev fram utvecklingen av ett
intensi\t och prof essionellt jordbruk,

"... som tager långt mer omtanke, vaksam-
het och intelligens i anspråk än sädesslagens,
för den skull tvingar jordbrukaren att drifva
ett rationelt, tidsenligt och intensi\t jordbruk;
'im Zucker steckt mehr Intelligenz als im Ge
treide' ..." 264

Konket bestod Nilsons arbete i att försöka
etablera betsockerindustrin på Gotland, vil-
ket även Miiller försökt på 1860-talet. Efter
undersökningar av förutsåttningarna för bet-
odling på Gotland kom Nilson till slutsatsen
att de var bättre än t.o.m. i Skåne. Klimatet
var mycket gynnsamt med måttligt varma
somrar och blida höstar och vintrar. Kalkrik-
heten i marken var en stor fördel vilket till-
sammans med klimatet gjorde att betan inne
höll en ovanligt hög andel socker Vad som

\tterligare talade för Gotland var att dår fanns
vidsträckta m1'rmarker Dessa skilde sig avse
värt från dem som fanns på fastlandet. De var
inte uppkomna av mossor utan av faneroga-
mer och sötvattensdjur och de utgjorde sto-
ra, fullkomligt impedimentfria fält. De var
ovanligt mineral- och kalkrika och i deras
humusämnen fanns mycket kväve lagrat. Nil-
son konstaterade att "... endast de inom
mossodlingens annaler så berömda mossar-
ne vid Cunrau i provinsen Sachsen kunna
komma i någon jämförelse med dem".':65

Åtgärderna för att få mlrarna i odlingsbart
skick var tämligen enkla. Det som behövdes
var att de torrlades och utdikades vilket på
grund av deras beskaffenhet inte var svårt.
Genom kemiska analyser och Iörsöksodling-
ar kunde Nilson visa att de mineralämnen
som saknades i myrjorden endast var fosfor
och kali. Detta kunde lätt åtgärdas genom
konstgödning. Nilsons insatser tillsammans
med insatser från bl. a. hushållningssällska-
pet och Svenska mosskulturföreningen samt
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skattelättnader från statens sida resulterade
i att Roma sockerfabriks aktiebolag grunda-
des 1894. Som en clirekt följd av detta upprät-
tades en kemiskstation iMsby 1896 med upp
gitl all beliånä sockerbrukel o( lr näringarna
på ön.

I Gotlands läns hushållningssällskaps be-
rättelse från 1898 kan man konstatera att
många av de samhållseffekter Nilson förut-
spått hade inträffat. Den arbetande klassen
hade fått arbete, ångbåtstrafiken till fastlan-
det hade blivit tätare och en järnväg hade
byggts. Utdilaringen av mlrarna, den ökande
användningen av konstgödsel, djurfoder från
fabriksar''fallet och införande av ardra rotfruk-
ter hade lagt grunden till ett intensirt vilrel-
bmksjordbnrk. Detta v en framtida våg att gå
Iör det gotländska lantbruket. "Fördelarna af
sockerbetsodlingens införande ådagalägges
bäst genom de lifliga sträfvanden att få den
fortast möjligt utsträckl till alla delar af ön.":66

Det andra området där lantbrukskemin bi-
drog till att kn]'tä ihop jordbruket med indu-
strin var inom konstgödselforskningen. I sii
kandet efter substitut för organiskt gödsel
blev järn- och gruvindustrin viktig. Ett pro-
blem för konstgödselindustrin var att det sitk-
nades inhemska råvaror Detta gållde speci-
ellt den dominerande superfosfattillverkning-
en där endast en liten del av råfosfatbehovet
kunde täckas med inhemskt benmjö1. Genom
agrikulturkemisk forskning pä 1870-talet uppr-
täcktes att väLlerna även kunde uppta fosfor
i dess råa form. Detta öppnade vågen för att
direkl ur berget brlta fosforrik apatit. Gruvor
med brJtvärd apatit fanns emellertid endast
i Canada och Norge. En betydelsefull utveck-
ling inoli järnutvinningen som fick direkt in-
verkan på jordbruket virr den s.k. basiska bes-
semerprocessen eller thomasprocessen. Med
denna metod kunde man nu ur den dittills, på
grund av apatiten, oanvändbara malmen av-
skilja järnet från fosforn. Detta innebar inte
bara att ny grurv- och jdrnindustri kunde växa
fram utan även att en ny källa till fosfor upp-
stod. Slaggen från järntillverkningen kunde
efter att ha bearbetats i elektrokemisk indu-
stri säljas som konstgödsel, den s.k. thomas-
fosfaten.

90

Nilson fungerade som agitator för thomas-
fosfat och påvisade bl. a. genom kemiska ana-
lyser och försöksodlingar den nya produk-
tens förträfflighet. Slaggmjölet hade ett brett
användningsområde och kunde nyttjas på
såväl myr- och ängsmarker som på sandjor-
dar och andra kalkfattiga jorclar I sin propa-
ganda utgick Nilson från det betydande natio-
nalekonomiska intresse som det skulle inne-
bära för både järnindustrin och jordbruket
om thomasfosfat framställdes i Sverige.,6r
Brltningsbara fyndigheter fanns i Gränges-
berg och genom Malmbanans färdigställande
1888 öppnades tillgängligheten till de enorma
tyndigheterna i Gällivare och Kiruna. Nilson
menade att det var viktigt att vidareförädla
dessa "slumrande rikedomar" merr:

"l stället exporteras malmen alltjemt och
med den går fosfors),1an deri utan ersättning
och för alltid förlorad för landet. som samti-
digt utifrån måste införa fosforsyrehaltiga
gödslingsämnen till den betydande mängd ...

lför ett värde av tre mi]lioner kronor om
äret]." tr

Det var först mot slutet av 1890-talet som
tillverkning av thomasjärn kom i gång på
Domnarvets järnverk. Förbättringar skedde
ocksåavkonstgödselframställningen. Profes-
sorn i metallurgi och hlttkonst vid Bergssko-
lan Johan Gustav Wiborgh utvecklade en ny
metod för att ur Gällivare-malmen utvinna
apatiten till ett gödselämne vilket av Nilson
döptes till Wiborghsfosfat. Även för detta pre.
parat bedrev Nilson en kampanj för att en till-
verkningsindustri skulle kunnaetableras. Han
skrev bl. a. en uppsats vilken kom att översät-
las till både lyska och engelska. År 1896 tog
industrialisten och mecenaten Gustav Emil
Broms patent på uppfinningen och en fabrik
grundades på Svartön iLuleå.

Krinq sekelskiftet hade alltså lantbruksnä-
ringen, gruv- och järnindustrin och de kom-
mersiella intressena blivit integrerade och
beroende av varandra. Förbättrade kommuni-
kationer gjorde det möjligt att spricla kon-
mersiella produkter och att samla in lant-
bruksprodukter för vidareförädling och för-
säljning. En allt större skara av agrononer,
ingenjörer, vetenskapsnän m.fl. behövcles för
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att få detta att fungera. Agrikulturkemisterna
hörde till de tidigaste aktörerna med uppgift
att inventera råvaror och kontrollera en kao-
tiskt framvii-xarde marknad. Agrarkemin hade
också en viktig roll att fylla för att ge veten-
skaplig legitimitet åt utvecklingen. Lantbruks-
organisationer som Lantbruksakademien och
hushållningssällskapen tjänade som knyt-
punkter mellan de olika näringarna och mel-
lan landsbvqden och omvärlden. Med sina
hierarkiska organisäliuner och genom sina
tidskdfter kunde de samla in och sprida infor-
mation inom detta system. Man skulle kunna
säga att ett "lantbruksindustriellt komplex"
hade uppstått.

Den statligt stödda agrarkemin samverka-
de således med andra vetenskapliga och tek-
niska institutioner, lantbruksorganisationer
och industrin i mobiliseringen av det industri-
ella samhället. Agrarkemin verkade för ett
rationellt och intensi\,t jordbruk och bidrog
till att lantbruksnåringen integrerades med
den industriella seLtorn och den globala ekc
nomin. Det förlopp som här har teckr.rats led-
de till en kommersialisering av jordbruket
och en ökad användning av ändliga råvaror
och energikrävande produkter

EN CENTRAIANSTALT
FOR DET AGRARA

FORSOKSVASENDET?

Lantbruks akademiens f örändra-
de samhällsroll
Under 1880-talet uppstod, utan direkt statlig
inblandning, flera regionala "föreningar" med
syfte att själva organisera vetenskapliga un-
dersökningar och sprida det vetenskapliga
iordbruket. År 1886 grundades "syclsvenska
föreningen för odling och förädling av utsäde"
i Svalöf. Initiativet kom från godsägare Birger
Welinder som tillsammas med några andra
ledande skånska godsägare, Hjalmar Nat-
horst och docenten i botanik Bengt Jönsson
utgjorde den första stlrelsen. Från att ha haft

en sydsvensk inriktning blev verksamheten
snabbt rikstäckande med statliga bidrag, och
föreningen bltte namn till "Allmänna svenska
utsädesf öreningen". Utsädesf öreningen blev
en framgångsrik institution inom den fram-
v?ixande vätförädlingen rned ledande namn
som Hjalmar Nilsson och Herman Nilsson-
Ehle.261l

Samma år tillkom också "Föreningen till
mosskulturens befrämjande inom mellersta
och södra Sverige". Den allt större använd-
ningen av konstgödsel lovade en framtid för
landets vidsträcL1a mossmarker. Drivkraf ten
bakom föreningen var föreståndaren för den
kemiska stationen i Jönköping Carl von Feilit-
zen. Syftet var att både sprida kunskap om
och praktiskt verka för uppodlandet av myr-
marker samt att bedriva vetenskapliga för-
sök. Ar 1890 arlades en försöksmosse vid Fla-
hult i Småland.':i0 På samma sätt som utsädes-
föreningen fick man snabbt statligt stöd och
verksamheten blev rikstäckande med namnet
Svenska mosskulturf öreningen. Både Moss-
kultudöreningen och Utsädesföreningen bygg-
de under l900lalels lörsla decenniurn upp
rikstäckände organisationer med ett flertal fili-
aler runt om i landet.

Lantbruksvetenskapernas allt starkare
ställning mot seklets slut innebar emellertid
inte att Lantbruksakademien stärkes. Tvårt-
om undergråvdes dess position och akade-
mien förlorade sin exklusiva ställning inom
det agrarvetenskapliga området. Grunden till
Lantbruksakademiens minskade betydelse
inom lantbruksvetenskapen och inom det
agrara området i stort 1åg dock mycket djupa-
re. Vid 1sO0-talets slut våixte industrin, ett
modernt partiväsende uppstod, nya kommu-
nikationer byggdes ut och ett allt mer mo-
dernt och kommersialiserat sämh:ille började
f ormas. Industrialiseringen skedde parallellt
med ett uppsving för jordbruket. Nyodling
och mekanisering höjde produktionen. En
ävgöran( lc faktor för jordbrukets expansion
var stigande efterfrågan från en allt större
hemmamarknad. Ökande inkomster såväl i
städerna som på landsbygden stimulerade
förbättringar och effektiviseringar. Det sked-
de också en övergång från huvudsakligen
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spannmålsproduktion till animalieproduk-
tion. Detta var en följd av en ökad diversifie-
ring i efterfrågan och en allt hårdare konkur-
rens pä den internationella spannmålsmark-
naden.2ir

Samhällsomvandlingen gick dock inte
smärtfritt. Effekterna av urbanisering, arbets-
1öshet, de ökande inkomstklyftorna och sön-
derfallet av traditionella sociala skyddsnät
blev tydligast i städerna. Viktigt att komma
ihåg är emellertid att Sverige fortfarande var
ett agrart land och de sociala problem som
följde i samhållsförändringarnas spår var inte
bara ett problem för ståderna utan även fiir
landsbygden. I den samtida debåtten var det
också vanligt att söka orsakerna till städernas
missförhållanden på lanclsbygden. Den s.k.
sociala frågan bestod väsentligen av lands-
bygdsproblem där jordbruks-, Norrlands-,
jordbruksarbetar- och emigrationsfrågorna
utgjorde viktiga delproblem.'?;2

Omvandlingarna slällde nya krav på sam
hällets organisering för att såväl lösa medföl-
jande påfrestningar som ta tillvara dess möj-
ligheter. Under den liberala eran vid 1800-ta-
Iets mitt hade idealet varit en nattvättarstat
ned minimala statliga ingripanden. Under
1880-talet skedde en ideologisk förskjutning
mot ett statsinterventionistiskt förhållnings-

sätt. Staten skulle bygga upp institutionella
förutsättningar för att stödja det moderna
samhällets framväxt. Uppkomsten av lant-
bruksvetenskapen, som här har tecknats, är
emellertid ett exempel på att staten redan ti-
digare gripit in för att stödja det allmännas
båsta. Denna s.k. organiserade kapitalism
innebar att staten och kommersiella intres-
sen nu allt mer öppet kom att samarbeta för
att mobilisera nationen.':Til

Den ökande slatliga inlervenlione inne-
bar att staten tog ett fastare grepp om sam-
hällets organisering och statsf örvaltningen
växte. För en sådan organisation som Lant-
bruksakademien medförde detta att utrym-
met minskade. Som tidigare beskrivits så kan
den myndiqhetsposition som akademien fick
vid l800.lalets milt ses som en lösning som
passade i en period mellan två olika samhälls-
formationer Detta fick emellertid snart karak-
tären av "nödlösning". Nathhorst hade så ti-
digt som 1856 kommit med ett försla{ att upp-
rätta ett speciellt verk för jordbruket, och året
efter väckte han ett förslaq om ett särskilt
departement.?7r Problemen kring jordbruket
på 1880-talet ledde till att administrationen
växte den nio man starka förvaitningskom-
mitten över hu\''udet. Akademien var inte ska-
pad för att kunna hantera den uppkonna
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satnhällssituationen. Sympatierna svängcle
bort från akademien och denna började ses
som en anomali i slals[ör\ällningen. Även
akademiens instälning till lantbruksf orskning
blev ett argument emot den, som vi skall se.

Det som slutligen avgjorde akademiens
framtida samhällsroll var dess ställningsta-
gande i den s.k. tullstriden. Den stora spann-
mäsexporten från USA och Ryssland medför-
de allt hårdare konkurrens och ett prisfali på
världsmarknaden. Detta ledde till en opinion
mot den frihandelsvänliga politiken. Tullstri-
den började vid 1885 års riksdag där protek-
tionister stod mot frihandlare. Frihandlarna
menade utifrån den marknadsekonomiska
doktrinen att frihandel ledde till lägre priser
och i förlängningen till ett ökat välstånd för
alla..lordbrukets problem skuJle lösas genom
rationalisering så att lantbruket klarade kon-
kurrensen bättre. Protektionisterna såg där-
enot frihandeln som ett hot mot jordbruket
och en orsak till emigration och sociala miss-
förhållanden. Efter en hard och invecklad poli-
tisk strid i riksdagen kom tullvännerna att avgå
med segern 1uuU. Tullstriden innebar även en
splittring bland jordbrukets f öreträdatre.zi5

Lantbruksakademiens f örvaltningskom-
mitte tog ldar ställning för frihandel. Drivande
inom akaclemien vid den här tiden var dess
ständise direktör Pehr.lacob von Ehrenheim
och sekreteraren Christian Lov6n (1834-
1904). Både von Ehrenheim och Lov6n var
mycket aktiva inom politiken. von Ehrenheiln
hade varit konsultatilt statsråd i Louis de
Geers regering (1867-1870) och satt i Första
kammaren mellan 1867 och 1902. Han var en
ledande person inom den konservativa hö-
gern och en bestämd motståndare till tullar
och Lantmannapartiet. Lov€n blev efter en
karriär som forskare inom medicin 1874 clen
förste professorn i fysiologi vid Karolinska
institutet och 1884 tillträdde han sekreterar-
posten i akademien. Politiskt var han liberal
och en dogmatisk anhängare av frihandeln.

Redan i sin första berättelse som sekretera-
re klargjorde Lov6n sin inställning. "[H]ög-
Ijudda klagorop öfuer 'jordbrukets betryckta
ställning'..."276 frarrfördes enligt Lovdn av
trånqslmta personer som inte förstod att ekG

nomiskt dåliga perioder alltid med jämna
mellanrum återkommer likt en naturlag.
Dessa dåliga perioder skulle dock inte enbart
ses som något negati\,t:

"... det är nemligen de, som äro den väsent-
ligaste pådrifvande sporren till jordbruks-
konstens utveckling till allt större fullkomlig-
het. Ty det är isl,'nnerhet under sådana perio-
der, som jordbrukaren väckes till eftertanke
om, huruvida allt är så klokt och väl beställdt
och dermed till en ofta helsosam kritik af
herrskande jordbruksmetoder och hushåll-
ningssystem samt till ansträngningar att utfin-
na bättre.":ii

Dagens jordbruk hade dessutom bättre
möjligheter att lösa krisperioderna med hjålp
av den moderna vetenskapen, sammanfatta-
cle Lovdn. I ett anförande från slutet av 1887,

under tullstriclens kulmen, framkommer åter-
igen hans liberalistiska samhällssyn och på-
verkan av socialdarwinistiskt tänkande. Sam-
hället förändras delerminislisld på samma vis
som naturen enligt evolutionsteorin. Klago-
mål över svårigheten att säja spannmål leder
bara till allt sämre förutsättningar för den
som klagar med konkurs som följd. Istället
måste lantbrukarna pressa produktionskost-
naderna och anpassa sig:

"Det återstår då att se till, om vi icke. då vi
ju icke kunna hoppas att hämma ellervända ti-
dens ström, d. v s. den naturliga utvecklingens
gång, möjligen skulle inrätta oss derefter, der-
vid f öljande tillpassningens, adaptationens,
eviga naturlag. I der organiska naturen gäller
det ju såsom en oblidkelig regel, att allt det är
clömdt till undergång, som icke förmår att af-
passa sig efter de bestående förhållandena,
hvaremot det, som böjer och lämpar sig efter
dem, kommer till kralt och utveclding ..."':73

Förbättrade kommunikationer och upp-
komsten av en global marknad var den avgö-
rande omständigheten till de förändrade för-
utsättningarna. Della med[örde på samma
naturbestämcla vis att små vattenkvarnar
m.m. och många mellanhärder mellar produ-
cent och konsument i Sverige gjorde det lätt
för stora utländska kvarnar och handelsföre-
tag att konkurrera ut de svenska. Lösningen
var "associationen", d.vs. frivilliga föreningar
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av jordbrukare som gemensamt samordnade
sin försäljning, byggde centralaspannmålsma-
gasin och ordnade med billiga transporter och
vidaref örädling i större anläggningar' Förening-

arna skulle också göra gemensamma inköp av
utsäde, konstgödsel m.m. På så sätt skulle lant-

brukarna kunna skapa stora och rationella
produktions- och distributionssystem som
kunde konkurrera på världsmarknaden.

Lovens och förvaltningskommittens stäl1-

ningstagande i tullstriden togs inte väl emot

hos en majoritet av lantbruks befolkningen
och flertalet av landets hushållningssällskap
tog ställning för tullar. Uppmaningen att lant-
brukarna måste ta saken i egna händer för att
ta sig ur krisen fiill inte heller i god jord 2ie

Följden blev att Lantbruksakademien förlora-
de sina ml.'ndighetsbefogenheter vilket var en

lättnad för akademien men samtidigt innebar
att dess betydelse kraftigt minskade. År 1890

övertog den nyinrättade Kungliga Lantbruks-
styrelsen alla akademiens f örvaltningsuppgif-
ter. Åven kontrollen av de kemiska anstalter-
na övergick till Lantbruksstyrelsen. Bara tio
år senare inrättades också ett jordbruksde-
partement. Lantbruksakademiens " glansperi-

od" var över och akademien hade spelat ut
sin politiska roll.

Chef för LantbruksstyTelsen under de fiirs-
ta tio åren och senare den fiirste jordbruksmi-

nistern var Theodor Odelberg (1847-1938).
Han tillhörde den protektionistiska högern

''ch hade varit en domineran(lc person inom
hushållningssällskapens ombudsmöte vilket
hade ställt sig kritiskt mot Lantbruksakade-
mien. Odelberg betonade de mindre jordbru-

ken och verkade för att förbåttra deras villkor.
Överhurudtaqet skedde en omvändning från
statens sida mot ett större intresse för små-

böncler Denna omsvängning måste kopplas
till det socialpolitiska tänkande som växte
fram vid 18O0-talets slut. Historikern Nils Ed-

ling har i sin avhandling Det fosterlöndsh(t
hemmer (1996) visat hur både den konserva-
tiva högern och senare liberalerna såg socia-
la reformer angående snåbruk, egna hem

m.m. som ett sätt att lindra samhållsomvand-
lingarnas effekter och stärka landsbygden
mot industrialismen.
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Lantbrukssty-elsen och Odelberg hacle ett
ganska fientligt förhållningssätt till sin före-
gångare. I behandlingen av de praktiska jord-

bruksf rågorna begärde Lantbruksstlrelsen in
remissvar från hushållningssällskapen med-
an Lantbruksakademien stålldes helt utanför.
Akademiens möjlighet att påverka minskade
drastiskt och reclan tidigade hade dess tid-
skrilt förlorat många prenumeranter':30 Istål-
let intog nd.s/rrlft f.i r landtnän och den 1891

grundade ,andtmannen med Wilhelm Flach

som redaktör (efterträdde sedemera Odel-
berq som chef för Lantbruksstyrelsen) ställ-
ningen som de allmänna och rikstäckande
agrara tidskrifterna.23r Aven i Landnn(Innen
framkomner en negativ hållning till Lant-

bruksakademien och ett ställningstagande för
småjordbruken.

Kritik riktades mot akademiens vetenskaP
tiga verksamhet vilken irämst ansågs glmna

stora jordbruk.'N2 Som tidigare påpekats var
det var först och främst herrgårdar och gods

som clen tidiga lantbruksvetenskapen vände

sig till och stora kommersialiserade lantbruk
hade dessutom större förutsättningar att ut-
nlttja den vetenskapliga kunskapen och eko-

nomiska resurser att köpa in konstgödseln
och tekniska hjälpmedel. De dåliga tiderna
och den frihandelsvänliga politiken drabbade
dock småbönder och torpare med negativa
sociala konsekvenser som följd. Lantbruks-
akademien hade bidragit till att fiårmaveten-
skapen från den breda majoriteten av lant-

brukarna. vilkel nu måsle ändras.
De politiska förändringarna innebar en re-

nässans för praktiska jordbruksförsök och
utåtriktad verksamhet. Praktiken tillmättes
åter en betydelse då det gällde att förbättra
småjordbrukens framtidsutsikler Kulmen för
detta intresse var grundandet av "Centralan-

stalten Iör Hushållningssällskapens lokala
jordbruksförsök" som anlades år 1900 i Väs-

by. Denna anstalt skulle samordna alla de

konstgöclselförsök som de enskilda hushåll-
ningssällskapen bedrev runt om i landet

Den förste föreståndaren Pehr Bolin kon-

staterade att praktiska försök behövdes efter-

som den agrikulturkemiska forskningen ännu
inte lyckats åstaclkomt1la tillf örlitliga jordana-
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lyser som kunde ge lantmännen tillfredsstäl-
lande svar Laboratorieundersökningar kun-
de inte åstadkomma resultat som hade bety-
delse för praktiken. Bolin vänder alltså upp
och ner på den tidigare kritiken mot fältför-
sök. Dessa var i och för sig inte strikt veten-
skapliga men de gav användbara resultat på
den plats där de var belägna. Lokala försök
tog häns1,r till förhållanden som vetenskapen
ej kände till. Små utlokaliserade fältförsök
skulle dessutom sprida ett ekonomiskt vinst-
rikt jordbruk direkt till småbönderna utan
någon omväg via herremännen.28'r

Kontrollen över agrarveten-
skaperna
Lantbruksakademien försökte, som svar på
de nya yttre förhållandena, att befästa och
utöka sin position inom lantbruksvetenska-
pen. Under 1890-talets första hälft lämnade
akademien in två ansökningar angående upp
rättandet av nya vetenskapliga institutioner
på Experimentalfältet. Det var betydelsefullt
för akademien att förstärka Experimentalfäl-
tet som landets centrala lantbruksvetenskap
Iiga institution. Tillsammans med den förlora-
de myndighetsvärdigheten skulle en förlust
av den vetenskapliga ställningen reducera
akademien till en intresseförening och sam-
lalsklubb. vilket redan Edelcrantz 1820 hade
uttryckt farhågor för.

Den första ansökan, författad av Lov6n
1891, gälde anlåggandet av en "anstalt för för-
sök på boskapsskötselns och mejerihandte-
ringens område". I takt med den omvandling
sonl hade skett frän hur'udsaklig inriktning på
spannmålsproduktion till inriktning på bo-
skapsskötsel och mejerihantering blev detta
en viktig forskningsuppgift. Agrikulturkemin
hade förut tagit hand om detta område ge-
nom utfodringsförsök, mjölkanalyser och
iorskning inon näringsläran. Här var dock
djurfysiologiska kunskaper mer relevanta och
genom bakteriologins utveckling blev kemisk
kunskap otillråcklig.

Syftet med den nya anstalten skulle vara
att genom experimentell forskning utreda och
fastställa regler för rationell utfodring som

skulle främja mejerinäringen. lnom anstalten
skulle både djurfysiologisk kompetens och
kompetens inom mejeriområdet och den mo-
derna bakteriologin samlas så att hela proces-
sen från foder via djuret till mjölkprodukten
kunde följas. Lov6n betonade att för att detta
sL:ullevara möjligtvar det viktigt att anstalten
fick ordentligt med resurser och personal.
Därför skulle det vara tre anstdllda på den nya
anstalten, en föreståndare och två assistenter
Assistenterna skulle var för sig ansvara för de
fysiologiska undersökningarna respektive
mejeriundersökningarna. Föreståndaren skul
le ha hög vetenskaplig utbildning inom båda
områdena medan praktisk erfarenhet inte var
lika viktig:

"Utan tvifuel skulle det ju äfuen vara fördel-
aktigt, om föreståndaren derjemte vore i be-
sittning af agronomiska kunskaper och någon
crfarenhet i landlhushållningens praxis. men
då det under nuvarande förhållanden vål icke
lärer vara möjligt att åtminstone inom landet
finna någon lämplig, sä qvalificerad person,
torde man så mycket hellre kunna eftergifva
krafvet på denna sistnämda egenskap ..."':&

Det gamla kravet på "dubbel kompetens"
verkar mest ha funnits med för slns skull.I an-
sökan förordade Lovdn också den mer strikt
vetenskapliga modell som man följt i Tyskland
med fasta anstalter och professionell perso-
nal. Att som i Danmark ha mer praktiska för-
sök och sprida ut ett stort antal försöksdjur
hos enskilda jordbrukare hade visserligen
många fördelar, men det innebar också bris-
tande vetenskaplig kontroll vilket ledde till att
de statistiska primäruppgifterna blev opålitli-
ga. Lov€n höll således fast vid akademiens
strikt vetenskapliga hållning och var emot de

)ttre kraven på mer praLlisk inriLlning.
Intressant är också att Loven särskilt betG

nade platsens betydelse för att anstalten skul-
le kunna upprätthålla en hög vetenskaplig
nivå. Anstalten borde ligga i omedelbar för-
bindelse med ett större vetenskapligt cent-
rum där forskning inom närbesläktade fält
bedrevs. Detta var speciellt viktigt då anstal-
tens s),'fte var "utpregladt praktiskt" och där-
för lätt utsattes för påtryckningar utifrån. En
isoleräd anstält kunrie lätt falla:



aetenskdpss(rmhäl[et Did ]800+alets rnitt. Sjdlt)
bijtjdde Christion lösa medicil i Uppsdla 1852.
Under semma tid stlderade Inn också neturalhis-
toia ocll gjorde en b()tonisk resa i Härjedalen.
Nåera år senare gjorde hen en ny L)etenskQp[ig
reso, derilo gång til[semmons med Sur:n I'ou€n
lör att utldersöhe cnertebrulet (tyggredslöso djur)
! Bolluslät1. På grund dD studier och sjuhtlont res-
te LoL)ön afte söderut. Illend annal gjorde llan
1857 1858 en teso tilt Egypten oclt Algeriet. På
lrcntaöqen studeftide han i P,Jris, London och
Berltn. Åren 1860 1861 fötjde LouAn ned som
Itikarc på ct1 L)ctenshopLig expedition i Sydonle-
tike och V(istlndien.

Eftrr sln tid i Upl)sala Ldste Christion Lou4n
Didare Did Katrolilsl?d institute! under h(lt1dled
n[rE aD prcfessor Anders Retziut och ble"^ fdrdig
löhdrc l86l. Vid dcn tiden Dor tl,7tnnet Louön inte
Längrc gåtlgbert i Uppsala, eftersorrt Suen Lou€n
sterkt fiircspråhat (1tt utliDersitetet skulle flytta
lrån Uppsala tlll Stotkholrn. lstölLet kom La"^ån
att disputeftt i medicin uid Lutlds IniDersitet 186.:J.

Vetenshapligt uat Loa4n fftimst inrihtod mot fysi)
logi ocll lnn L)ar en tidig förespråkare för Daroins
[äror. Rederl 1863 skreu lnn tL)å uppsatser ofl1 dar-
ain[smen sofit uächte stor uppn(irksonhet. På
Karo[insho institutel uppriittade Lou€n ett fJsiak)
gisht lobaratorium och 1874 blea lnn uttlämnd tilt
institutets förste prafessot i lysiololli. På grLtnd aL)

siuh,lvtt, uot hon d.' k lrönLtttrunJ tn.v kcl
Ät lsi4 hlct) loD,'n * hreletarc lör Ltntbrukt

crhademien och s(ule tryp sig liåt1 K(traiinsha in'
stitutet. Som frihunde[sL)ön ocll frdmst intresserod
dD lentbruksDetenshopetls teoti miittes jtan aL)

tnotstånd hån många inom de ledonde dgrara
hretsarna. Arbetende i rtotuind anstfungde sig
dock LoL)dt1 utt stärho Expe mentolfA et och
Luntbruksal?odetniens L)etenshapliga profit ge-
noil att försök(r etablera såL)äL en (nsta[t för
melerihantering sorn en etltotnok)liish onstalt uid
Experirnent(rlfältet. Detta arbete hom dock ett gå
otn intet och det förneftligddes inte förrön efter
LoL)1t1s död då Centratdnstalten grLtndades.
( Foto: KB)

Detta nedlåtande uttaliude kan ses som ett
sätt att framhäva den tilltänkta anstaltens
vetenskapliga status och att stå emot kravet
på ökad tillämpning. Hela resonemanget kan
dessutom ses som ett sätt för Lantbruksaka-
demien att tala i egen sak. Nära kontakt med
andra institutioner skulle innebära samord-
ningseffekler vad det gäler bibliotek, samling-
ar, utrustning och rådgivning mellan anstal-
terna. Lov€ns slutsats blev: "Vid sådant för-

Christian Lobön (1835-1904) kan ndstan sägas
uara "född" in i den s'ensk(l både politisj.a och
uetenskepLigo eliten. Hans fdr Lurs Joltan Louört
L)ar en [edonde liberel politil]et oc]t sonl ordfö
rande för borg(lrstttndet 1863 L)at lnn en en dent
sotn kAnlpade hård.1st för re presentationsrefor'
mur 186.1. Lars.Johan LoDön uar ochså en aa ini
t[utiutogoma till Stochhalms enshilda bQtlh, och
Chrisiatls bror kthan Henrih Loudn blen seder'
mero statsråd och presidetlt fijr kd1ltnarrAften.
SjAb hade Christidn också politiske anspråh, dar
llatl stod för en liberal ocll frillandelsuöntig linjc.
Hon satt bland annet i Stoch|loltns stadsfuttmähti'
pe och i riksdaqens andra kdmmdre.

ÅDen uetenskaptigt fenns det storha traditio
ner i slöl?ten Lon1n. ChristiatB lahrot Nils Henrih
LoD€n L)dr professor i teoretisk medicin Did Lunds
unil)ersitet. Viktigare ner doclt fodems kusitl och
til[iha sL)åger Sr]en Louen. Denne L)er intendetlt
uid N.ttnrhistorisha riksmuseet och professor i
zoololli och en berydelscfull person i det suetlsk,J

"... för frestelsen att gifva efter för denna
påtryckning med uppoffring af den noggrann-
het och den omsorgsfulla pröfning af alla på
undersökningsobjektet inverkande faktoreq
som just karakteriserar den vetenskapliga
forskningen till skillnad från flertalet bland de
vanliga s. k. 'praktiska' försöken med deras
ofta mycket lösliga beskaffenhet och i följd
deraf föga tillförlitliga eller allmängiltiga resul
tat.! 'j85
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hållande lärer väl näppeligen någon Iämpliga-
re plats för anstalten kunna föreslås än Landt-
bruks-Akademiens Experimentalfält ...".r3ri

Detta var en fortsättning på akademiens
strategi att på Experimentalfåltet upprätta en
nationellt övergripande centralanstalt. Denna
strävan hade redan Nathhorst antylt 1849 i
samband med anstållandet av den förste agri-
kulturkemisten; den framkom ocksä i diskus-
sionen kring upprättandet av den kemiska
stationen 1859 och vid anläggandet av de re-
rionäla stalioncrna 1877. Den här gången gav
emellerticl ansökan ingen framgång. Akade-
mien fick inga bidrag till anstalten efter det att
förslaget diskuterats och utretts av både Hus-
hållningssällskapens ombud, lantbruksinsti-
tuten och Lantbruksstyrelsen under en lång
följd av år Lantbruksstyrelsen lade även ett
motförslag som innebar att den tänkta anstal-
ten borde delas itvå och lokaliseras till Ul-
tuna respektive Alnarp.

Två år senare, 1893, lämnacle akademien
likväl in en ny ansökan, nu anqående upprät-
tandet av en entomologisk anstalt. Ansökan
var även denna gång skriven av Lovdn. En
sådan anstalt skulle vara betydelsefull för att
åstadkomma en fullständiB forskning kring
åkerbruket. Kemin och växtfysiologin hade
på sina områden uppnått stora frarrgångar,
framhöll Lov6n, men trots detta kunde skör-
den och avsevärda ekonomiska vinster spo-
lieras av rärlsjukdomar åstadkomna ar in-
sekter och andra lägre ståen(le djur. Det här
var inte första qången Lantbruksakademien
hade ansökt om medel till entomologi. Åren
1878 och 1879 hade ansökningar låmnats in
för att anställa en entomolog, vilket också
beviljades 1880. Denna tjånst överfördes
emellertid 1890 till Lantbruksst),.relsen. Lant-
bruksstyrelsens entomologs uppgift var att
ge rådgivning och upplysningar till allmänhe
ten. Det var alltså inte en forskningstjånst och
det saknades således vetenskapligt under-
byggd entomologi vilket gjorde att praktiska
resultat uteblev I ansökan konstaterade Lo-
ven en aning ironiskt:

"För att verkligen kunna komma till säkra
och tillförlitliga resultat är det derför nödvän-
digt att börja på ett annat sätt, nälrligen så,

att grundliga undersökningar och experiment
få göras, innan man uppträder och meddelar
råd och upplysningar till allmänheten eller
föreslår statsmakterna några bestämda åtgär-
der gent emot skadedjurens härjningar" z37

Försöksstationens uppgift skulle vara att
på ett experimentellt sätt studera skadeinsek-
ternas levnadsvanor och utveckling samt
undersöka medel för deras "... utrotande eller
hämmandet af deras härjningar". På nl,tt lade
Lov6n ner stor energi i ansökan för att argu-
mentera kring anstaltens lokalisering. Om sta-
tionen placerades i Stockholms närhet och i
närheten av andra statsstödda agrara anstal
ter skulle stora hesparingar kunna göras ge-
nom samordningar Där fanns också Riksmu-
seet med dess samlingar och andra betyclel-
sefulla institutioner. Avgörande för cle praLlis-
ka experimenten var även tillgången på kul-
turväxter inom såväl åkerbruket som träd-
gårds- och skogsbruket samt att resultaten
kunde studeras i samband med olika skötsel-
metoder. Slutsatsen av denna utläggning blev
återigen att Experimentalfältet var den själv-
klara platsen för den entomologiska statio-
nen.

Utgången av ansökan blev dock ännu en
besvikelse för akademien. Hushållningssäll-
skapens ombud godkände förslaget men
Lantbruksstyrelsen menade att anstalten
p.g.a. dess praktiska inriktnins borde förval-
tas av den. De hävdade alltså att även strikt
vetenskaplig forskning med praktiska mål
skulle räknas till de praktiska jordbruksfrå-
gornavilka låg under Lantbruksstyrelsen och
inte under akadenien. Riksdagen gick på
Lantbruksstyrelsens linje och 1896 gavs med-
el för upprättandet av stationen på Experi-
mentalf ältet men under Lantbrukssty.relsens
fiirvaltning. Som svar på detta rneddelade
Lantbruksakademien att de inte ville upplåta
mark åt anstalten eftersom Experimentalfäl-
tet skulle ha en enhetlig leclning. Istället kom
Statens entomologiska anstalt att 1897 förläg-
gas till Frescati i omedelbar anslutning till
Experimentalf ältet.288

Lantbruksstyrelsen kom således systema-
tiskt att gå emot Lantbruksakademiens för-
slag. Genom att obstruera och lägga motför-



slag lyckades man också stoppa akademiens
alla initiativ'zs'g Denna motsättning skall inte
tolkas som en konflikt mellan två institutioner
utan istället som en icleologisk spänning mel-
lan de ledancle personerna i de respektive in-
stitutionerna. I denna dragkamp kan man spå-
ra hur akademien försvagats och hur den
politiska mal<ten förskjutits till följd av föriind-
ringar i den statliga agrara organisationen.
Vid sekelskiftet var Lantbruksakademiens
motstånd brutet och akaclemien rättade in sig
iledet.

Inrättandet av Centralanstalten
Förslaget att upprätta en övergripande cen-
tralanstalt tog emellertid inte slut i och med
Lantbruksakademiens misslyckande. Frågan
diskuterades på många håll och år 1900 läm-
nade bruksägaren och riksdagsmannen Gus-

taf Benedicks in en motion till Första kamma-
ren angående inrättandet av en centralt an-
ordnad experimentalanstalt med en tillhöran-
de bakteriologisk station.z'3rr Hans motion
hade en helt annan utgångspunkt än vad
Lantbruksakademien tidigare haft i sina för-
slag. Benedicks tillhörde precis som Odelberg
Första kammarens konservativa majoritet
och var en av de flitigaste aktörerna för eta-
bleringen av småbruk och egna hem fiir att
lösa landsbygdens problem. Kopplat till expe-

rimentalanstalten måste det upprättas för-
söksfält spridda över landet. Viktigt var att
resultaten från dessa vetenskapliga verksam-
heter "... måste äfven trånga ned till de djupa
leden..."2er Detta, tänkte sig Benedicks, skul-
le liisas med "uppvisningsfält" som ambule-
rande lärare kunde förevisa men där framför-
allt jordbrukaren sjäIv "... med egna ögon får
se och erfara"2!2 - en direktförmedlande
åskådningsundervisnin g.

Denna fråga blev således en av de första
uppgifterna som Odelberg började arbeta
med som ny jordbruksminister. Han tillsatte
en utredning med bl. a. Benedicks som sak-
kunnig. I betänkandet som presenterades
1901 framkom ett förslag dår en centralan-
stalt för jordbruksförsöksvåsendet skulle
upprättas vilken sLrrlle vara placerad på Lant-
bruksakademiens Experimentalf ält.'?e:r Detta
var dock inte ett genomförande av akade-
tniens tidigare planer. Den vetenskapliga verk-
samheten måste, betonades det, komma när-
mare jordbrukarna. De sakkunniga kritisera'
de akademiens alltför strikt vetenskapliga
hållning som framkommit i deras ansökan
från 1891. Istället för att följa den tyska model
len förordade man den danska modellen med
en stor mångd utlokaliserade försök som
samordnades av centralanstalten. Benedicks
id6 om uppvisningsfält borde också genom-
föras. Mycket av den gamla verksanheten på

Folo aa detl entonlologisha
anstelten 1 9 1'l.SI Zte ns e nb-
tnol()gisha atlstdlt låg till att
börj0 ned placerad utanför
Experinentalfdlk t, på den
pl\ts där serlere Sftogsäö,q-
sholLn bJggdes på 191(I
talet. I och nted detta kom
Shogshijqsholan att ta öDer
dess! [ohaler ocll den ento-
tnologis ka ende h i nge n flyt-
tade ti I I Expe ime tltatfdlte t.

(fuLtqren, 1911)
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Karta öuer Cenlralanstalten i bijrjdn aL) I9l Otalet. Flera oD bygsnadema finns huar än idag på uniuer-
sitetsotnrödet. Huuudbyggnaden, B[oms hus (nr 20), Skära uillan (nr 25), Gu[o uil[an (nr 19), Skogs-
torpet (nr 28), Greens uitla (nr 7), Fiskeri- och lentbruhsiluseet, Lantls, (nr 3), snåbruhorhemmet (nr
2) och Vilta Bellona, den enda kuaruaronde au professorsDiLtorntt, (nr 1.3). (Centralanstalten för föt-
sö hs uöse nde t på j ordbruksområdet, I 9 I 4)

Experimentalfältet skulle dock Iortsåtta som
tidigare. De sakkunnigas förslag kan sålunda
sägas vara en kompromiss mellan en veten-
skapligt sammanhållen centralanstalt och en
bred praktiskt inriktad försöksverksamhet.

Konkret föreslogs att den nya centralan-
stalten skulle bestå av fyra avdelningar. Den
första avdelningen skulle vara sammarsatt av
den agrikulturkemiska anstalten och Experi-
mentalfältets jordbruksavdelning. Denna av-
delning skulle ansvara för såväl kemisk analy-
tisk verksamhet som försöks- och uppvis-
ningsverksamheten. Den andra avdelningen
skulle utgöras av den nlarpprättade anstalten
för försök på boskapsskötselns, mejerihante-

ringens och bakteriologins områden och den
tredje avdelningen av den nuvarande växtfy-
siologiska anstalten. Den fjärde avdelningen
slutligen var den entomologiska anstalten
som nu skulle inrättas under samma ledning
som de andra. Kommitten ansåg också att en
femte avdelning för lantbrukstekniska utred-
ningar och undersökningar så småningom
borde inrättas.

För att öka samarbetet och samordningen
föreslogs inrättandet av en nämnd bestående
av de olika avdelningarnas föreståndare och
överassistenter, vilken skulle ledas av Lant-
bruksakademiens sekreterare. Akademien
skulle dock fråntas rätten att ensam styra



Experimentalfältet. Istället f öreslogs en sär-
skild styrelse bestående av fem ledamöter
vilka skulle tillsättas av akademien och reger-
ingen. Ekonomiskt innebar förslaget en kraJtig
f örstärkning av Experimentalfältet.':ea Lönerna
måste höjas så att en tjänst vid Centralanstal-
ten skulle bli ett eftersträvansvärt mål för
högt kvalif iceracle personer Vidare presente-
rades omfattande ut- och ombyggnationer
Nya institutionsbyggnader skulle upprättas
och gamla renoveras. Ståndsmässiga profes-
sorsbostäder för föreståndarna måste byggas
och senare tillkom dessutom ett förslag till
byggandet av ett lantbruksmuseum (nuvaran-
de Stockholms universitets matsal, "Lantis"),
för utställandet av jordbrukstekniska model-
ler

Förslaget nottogs relatirt väl av alla berör-
da parter men såväl Odelberg som Lantbruks-
akademien hade några kritiska invändningar
Odelbergs kritik gällde främst sammankopp-
lingen mellan de prakliska jorclbruksf örsilken
och clen kemiska avdelningen. Detta, menade
Odelberg, skulle med automatik innebära att
agrikulturkemisten som hade den höASta aka-
demiska graden och vetenskapliga kompeten-
sen blev föreståndare för den gemensamma
avdelningen. Utifrån tidigare erfarenheter be
farade Odelberg att detta skulle leda verksam-
hetens intresse bort från de praktiska frågor-
na. Dessutom kråvdes det stor agronomisk
fackkunskap och praktisk erfarenhet fiir att
försöken skulle ge resultat.rj'Man kan tydligt
se hur Odelberg åter pläclerade för ett liknan-
de kunskapsideal som clen klassiska agrikul-
turkemin hacie haft. Erfarenhet, kännedom
om det agrara hantverket och en utåtriktad
verksamhet var minst lika viktigt som veten-
skaplig kunskap.

Akademiens tveksamhet gällde kontroller.t
över den lramtida centralanstalten. Akade-
mien var t\.ungen ati uppge äganderätten till
sina marker och byggnader på Experimental-
fältet för att centralanstalten skulle kunna in-
rättas. Dessutom innebar förslaget att den
särskilda styrelsen skulle frånta akademien
dess vetenskapliga verksamhet, och därmed
kunde inte första paragrafen i stadgarna upp-
fyllas, "... att med stiid af vetenskap och erfa-
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renhet verka för svenska landtbrukets och
dermed tillhörande nåringsgrenars utveck-
lir.rg och förkofran."216 Det vore bättre om för-
valtningskommitt6n ensam f örvaltade cen-
tralanstalten så att den fick en enhetlig led-
nins. Kritiken kom att leda till vissa föränd-
ringar till akademiens fördel. Den tänkta sty-
relsen ökacles från fem till sju ledamöter Aka-
demiens direktör och sekreterare skulle ingå
tillsammans med tre ledamiiter som utsågs
av regeringen och ]tterligare två som utsågs
av akademien. Lartbruksåkademien fick sålun-
da en majoritet i centralanstaltens st),Telse.

Det år emellertid svårt att se cietta som en
seger fiir akaclemien. Den egentliga makten
låg nu hos regeringen och jordbruksdeparte-
mentet. Stora förändringar skedde inom Lant-
bruksakademien under 1900 talets fiirsta år.

von Ehrenheim avgick 1901 som direktör ef-
ter 23 år på posten och Lov€n lämnade sek-
reterarstolen 1902 p.g.a. sjukdom. Akade-
miens självständighet försvann och den strik-
ta vetenskapliga hållningen tonades ner. Som
efterträdare till Lovdn utsåqs professor Her-
man Juhlin Dannfelt (1852-1937), sonen till
den fiirre intendenten för Experimentalfältet.
Han hade en lång karriär inom de agrara orga-
nisationerna bakom sig och hade närmast
varit rektor för Ultuna lantbruksinstitut. Re-

dan innan han acccptcradc befattninsen gjor-
cle han klart att han tånkte reformera Lant-
bruksakadenien så att den skulle komma
närmare lantbrukarna,'|r'i Någon varaktig ef
terträdare på direktörsposten lyckades aka
demien inte finna. utan det ena namnet avlös-
te det andra. Oclelberg var bl. a. direktör mel-
lan 1905 och 1909.

Det genomfördes en inre reformering av
Lantbr uksakademien. Flera förslag till ändra-
de stagar inkom där den genomgående strä-
van var att åter koppla akademien till prakti-
ken och till jordbrukets utövare.'!e8 Ett förslag
som var utarbetat av bl. a. Juhlin Dannfelt och
påskrivet av 50 av ledamöterna lämnades
1903. Förslaget gick ut på att kringskära fijr-
valtningskommitt6ns befogenheter. Förvalt-
ningskommitt6n hade fått en negativ klang
efter 1880- och 1890.talens förda politik."'! Det
konstaterades kritiskt att den nuvarande för-
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valtningskommittdn var starkt Stockholms-
centrerad. och av de nio ledamöterna var
bara en jordbrukare. Förvaltningskommitten
skulle hädanefter bara vara ett exekuti\t or-
gan. Istället skulle akademien omvandlas till
ett slags centralorgan för hushållningssällska-
pen där de "delegerade", en kommitte bestå-
ende av 70 personervarav 26 var från hushåll-
ningssällskapen, blev det beslutande organet.
På så sätt skulle akademien förbättra sin kon-
takt ned hushållningssällskapen och det öv-
riga landet. Efter en lång utredning genomför-
des dessa förändringar 1907.

Lantbruksakademien blev dock aldrig vad
den en gång varit. Juhlin Dannfelt konstatera-
de i slutet av sitt stora översiktsverk om Lant-

bruksakadeniens första hundra år att akade-
mien förlorat mycket av sin kraft. Allt färre av
ledamöterna deltog i sammanträdena och få
nya förslag kom upp. Det var inte längre nå-
gon id6 att driva frågor genom akademien
sedan den hade förlorat sin politiska roll. Pes-

simistiskt, men inte helt utan hopp, skevJuh-
lin Dannfelt:

"Erf arenheten torde emellertid tillräckligt
hafua visat, att en ändring af formen Iör Aka-
demiens verksamhet ej är tillräcklig för att
komma denna att återvinna sin förra styrka
och åter komma till fullt gagn för landets mo-
dernäring. Det ligger i sakens natur, att detta
kan ernås endast genom en innerlig och liflig
samverkan med denna närings utöfuare ..."300

Exkurs: Kort konstgödselhistorik

Olika sorter vli"1näring, som naturligt gödsel,
latrin, ar,'fall, kompost, lera, torv, märgel och
tång m.m., har av erfarenhet använts av lant-
brukare under flera tusen år. V:Lxtnäringen
håmtades lrån den lokala omgivningen och
fördes till åkerjorden. Den industriella revolu-
tionen och urbaniseringen under 1800-talet
förändrade i grunden Iörutsättningarna Iör
att bedriva jordbruk. Den förbättrade trars-
portteknologin gjorde det möjligt att hämta
vzixtnåring och andra naturresurser utanför
den lokala regionen och kommersiella pro-
dukter kunde spridas till de mest perifera
områdena.

Detta medförde att iordbruket blev en del
av världsmarknaden och att hanleringen av
viixtnäring kommersialiserades och industri
aliserades. Den konstanta bristen på vlbdnå-
ring och jordbruksmark ledde till ständiga
försök atl finna nya kållor för viixtnäring och
substitut för det naturliga gödslet. Först rit
var krossade ben som det från 182Gtä1et be-
drevs omfattande handel med. Tidens ledan-
de jordbruksnation Englånd importerade stc
ra miingder ben från öwiga Europa, däribland
Sverige. Handeln med vli-rtnäring blev global
när guano, d.vs. spillning {rån häckande havs-

{åglar som skapat tjocka lager på öar utanför
Perus kust, introducerades i början av 184&
talet.

Vid mitten av 1800-talet expanderade han-
deln med s.k. artificiellt gödsel betydligt.
Konstgödselfabriker började anläggas i stä-
dernas utkanter och olikä handelsbolag grun-
dades för att nå ut med de nya produkterna.
Konstgödsel tillverkades av Iatrin och annat
organiskt stadsa!'Jall, industriella biproduk-
ter, djuryödsel, fisk, aska, ben och andra sor-
ters slaktavfall. Man kan säga att ett slags in-
dustrialiserat återvinningssystem uppstod.
De agrikulturkemiska leorierna, bland annat
Liebigs teorier, förstärkte detta "kretslopp-
stålnkande". En vanlig tanke var att den vlixt-
näring som genom handeln med agrara pro-
dukter fördes från landsbygden till staden
måste återlöras till å,i<erjoden. Genom att oli-
ka slags konstgödsel och pudrett tillverkades
av städerna avfall kunde balansen mellan
Iand och stad upprätthälas.

Den generella trenden under 1800-talets
andra häl{t var emelledid att de organiska rå-
ämnena b\,ttes mot oorganiska resurser vid
tillverloingen av konstgödsel. Detta är tydligt
i fallet med den tidens viktigaste konstgödsel,
superfos{at. Korpolitmjö1, d.vs. fossila 1åm-

ningar av urtidsdjur, och apatit bröts i Eng-
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Iand och i USA Iör konstgödseltillverkning.
Nya teorier inom agrikulturkemin på 1880-ta-
let visade att växtena även kunde uppta mer
svårlöst raf osf at. Gilchrist-Thomasprocessen
inom stäindustrin gjorde det möjligt ati tillgc
dogöra sig den fosforrika järnmalmen och
skilja jitnet {rån fosforn. Den fosforrika slag-
gen som uppstod som en biprodukt i stål-
framställningen kunde rnalas och kemiskt
bearbetas. Detta konstgödsel gick under be,
teckningen thomasf osf at.

Ett stort problem i slutet av 180Gtalet var
dock fortfarande hur man skulle kunna skaf-
{a tillräckligt stora mängder kväve för att till-
godose jordbrukets behov "Kvävefrågan"
sågs som ett allvarligt och viktigt problem {ör
lantbruksvetenskapen att lösa. Lant bruksaka-
demiens sekreterare Christian Lov€n diskute
rade detta problem i sin årsberättelse om lant-
bruksvetenskapens framsteg år 1890 (KSLAI'
1890, 321-329). Han hävdade att trots att kvä-
ve fanns i outsinliga mängder i luften så, "...

[är] det just detta lkväve], på hvilket en stor
del af våra ädlare kulturviixter oftast lida
brist; de försmåkta, så att säga, aJ qväfvetörst
midt i det stora qväfuehafuet." Åven i Storbri-
tannien var man be$mrad över läget. Den
engelska {lottan skickade bland annat på
i87&ta1et en expedition till Peru för att under-
söka hur länge guanolagren som var en viltig
källa till kväve skulle räcka och så sent som

1898 diskuterades kvävefrågan i The British
Association for the Advancement of Science.

Bara något decennium senare var bilden
förändrad. Redan på 1880-talei hade man
inom lantbruksvetenskapen Jått klart för sig
att mikroorganismer hade en viktig funktion
för att binda lultens kväve i olika baljvårxter.
Första decenniet efter sekelskiftet 1900 ut-
vecklades elektro-kemiska metoder för att in-
dustriellt tillverka nitrat och kalksaltpeter
qenom att fixera atmosfäriskt kvåve. Bland
annat utvecklade norrmännen Birkeland och
Eyde den s.k. ljusbågemetoden. Genom att
blåsa lu{t bestående av en blandning av sl,re
och kväve genom en ugn ddr elektriska gnis-
tor upphettade luften till 3 000 grader åstad-
kom man en oxidation mellan q/ret och lryä-
vet. Den oiderade gasen kom sedan i kontakt
med vatten och då clen absorberades bilda-
des saltpetersyra. Slutligen fick saltpeter-
sl,.ran rinna över en kalksten varvid kalcium-
nitrat eller kalksaltpeter uppstod, som sedan
såldes som konstgödsel. Denna elektrokemi-
ska metod var mycket energislukande och
konstgödselindustrin kom därför att utveck-
las i nlira kontakt med vattenkraftsindustrin.
Senare under 1900-talet då oljan fick allt stör-
re betydelse som enereikälla vid tillverkandet
av konstgödsel, fick de stora multinationella
oljebolagen, däribland Norskhydro, en domi-
nerande st:illning inom konstqödselindustrin.
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