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Företal 

Näppeligen finnes i Europa eller på hela jorden 
en stam, som med större flit och omvårdnad ser 
jordens sl?ötsel till godo än den nordislw. Ehvad 
det gäller tider eller redsl?ap, förstår man att rätt 
träffa sina mått och steg i hvarje särsl?ildt fall och 
följer sålunda lämpligaste sättet icl?e blott vidjor
dens plöjning, utan äfven vid dess gödsling. Så 
skriver Olaus Magnus i "Om åkrarnas gödslan
de" i sin "Historia om de nordiska folken" 1• Han 
skriver självmedvetet och kraftfullt, kanhända 
något överdrivet. Men texten visar vilken vikt 
man redan vid mitten av 1500-talet lade vid att 
återföra näring till den brukade jorden. Detta är 
lika angeläget idag, ja ännu viktigare eftersom 
större delen av den näring som produkterna 
innehåller konsumeras i städerna, varifrån det 
är stora svårigheter att få restprodukterna åter
förda. 

Under 1840-talet började den agrara veten
skapen etableras tillsammans med det praktis
ka agrara kunnandet, och 1907, då idehistori
kern Erland Måralds bok "I mötet mellan kemi 
och jordbruk" slutar, hade den nått en nivå där 
den kunde arbeta på ett modernt sätt. Denna 
bok, som är en bearbetning av Måralds opubli
cerade licentiatavhandling, utgår från den agri
kulturkemi som växte fram på Lantbruksakade
miens experimentalfält mellan åren 1850 och 
1907 och speglar de lantbruksvetenskapliga ide
erna och landvinningarna under perioden. Må
ralds bok sätter in Experimentalfältet i ett inter
nationellt sammanhang, i de ideer som rörde sig 
i det europeiska forskarsamhället. Att ge ut av
handlingen - nu bearbetad, illustrerad och för
sedd med utförliga bildtexter m.m. samt med 
fyra appendix - i serien Skogs- och lantbrukshis
toriska meddelanden, SOLMED, är ett led i att 
Akademien främjar forskningen i Experimental
fältets historia. Ett annat led är engagerandet av 
Ulrich Lange, doktorand i agrarhistoria vid Sve
riges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Hans av
handling, som har arbetsnamnet "Experimental
fältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment
och försöksverksamhet på Djurgården i Stock
holm 1816--1960", kommer att ge en bild av hela 
verksamheten. Forskningen är finansierad av 

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

Appendixen i Måralds bok består av tre käll
skrifter och en äldre historik. Den senare kom
pletterar på ett intressant sätt hans egen text 
genom att ge en bild inifrån av verksamheten 
vid Lantbruksakademiens kemiska laboratori
um på Experimentalfältet under å ren 1856-
1906. Det är dess dåvarande föreståndare H.G. 
Söderbaum som har författat denna institu
tionshistorik. -Appendix 2 utgörs av en skrivel
se från Akademien till Kongl. Maj:t 1850- en an
sökan, stödd av en utredning, om statliga medel 
"för anställandet af agrikultur-kemister i riket". 
Författaren Lars Fredrik Svanberg var kemipro
fessor och föredragande för Akademiens veten
skapsavdelning. Vid läsningen fascineras man 
av att skrivelsens frågeställningar känns så an
gelägna än idag och av hur liten skillnaden är 
mellan då och nu. Akademien befann sig vid 
frontlinjen, tog del i elen moderna agrarveten
skapens framväxt och verkade med ett starkt 
engagemang för de areella näringarnas utveck
ling, liksom den gör idag. Det är både förvånan
de och tillfredsställande att så betydelsefulla 
tankar kom till klart uttryck redan då, tankar 
som också har en bäring på dagens frågor. Fram
syntheten och kvaliteten i verksamheten, där
ibland att få fram fakta så att beslut kan fattas på 
saklig grund, är även nu Akademiens ledstjärna. 

lcleer om kretslopp och människans förhål
lande till naturen har funnits i alla tider och alla 
kulturer. Genom framväxten av den moderna 
lantbruksvetenskapen på 1700- och 1800-talen 
blev dessa ideer föremål för systematiska un
dersökningar och kunskapsinsamling. Frågor 
om hur ett hållbart jordbruk och samhälle skul
le skapas, hur naturresurserna skulle tas till 
vara på bästa sätt och hur land - stad skulle bin
das samman var redan då mycket aktuella. Ett 
förbättrat och uthålligt jordbruk skulle lindra 
effekterna av befolknings tillväxten, stoppa miss
växterna och svälten och minska de sociala pro
blem som följde i industrialiseringens spår. Det 
gällde också att försöka hushålla med de ändli
ga naturresurserna och hindra utarmningen av 
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jordarna samtidigt som skördarna skulle öka. 
Forskare och även praktiska jord brukare utpro
vade olika odlingssystem och tekniska system 
för att åstadkomma ett uthålligt jordbruk och 
samhälle, och de experimenterade med olika 
brukningsmetoder, nya växter, växtföljder och 
alternativa växtnäringskällor. Ur ett historiskt 
perspektiv är det intressant att ta reda på när 
jordbruket blev ett vetenskapligt undersöknings
område och hur jordbrukarna blev beroende av 
vetenskapen. 

Måralcl redogör i boken för agrikulturkemins 
förhållande till elen framväxande agrarindustrin. 
Han beskriver vidare på vilket sätt agrarveten
skapen bidrog till att lägga en viktig grund - ve
tenskapligt, praktiskt och ideologiskt - för det 
intensiva jordbruk som har uppstått under 
1900-talet med användning av mineralgödsel 
och vetenskapliga metoder. Historiskt sett har 
det intensiva lantbruket löst många av de sam
hällsproblem som fanns under 1800-talet och 
elen kroniska brist på växtnäring som har fun
nits alltsedan jordbrukets begynnelse, men det 
har också bidragit till de miljöproblem som 
finns idag. Genom att oljan kom in i bilden och 
därmed motoriseringen blev jordbruket alltmer 
storskaligt. Kemiska bekämpningsmedel ut
vecklades och behovet av mineralgödseln klar
lades. Jordbruket blev ett modernt företagande 
med strikt ekonomiskt tänkande. Miljöfrågorna 
fick allt större betydelse. I detta sammanhang 
kan vetenskapen ses som både en "bov" och en 
"räddare". Vetenskapen har hjälpt till att fram
ställa ämnen och metoder som har skapat mil
jöproblem, men det är också vetenskapen som 
kan lösa de problem som uppkommer. 

Idag är frågor om att skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle högaktuella - hur energi- och 
resursförbrukningen skall minskas, hur utsläpp 
och föroreningar skall minimeras, hur samhället 
skall anpassas efter kretsloppets principer och 
hur land och stad skall knytas samman. De se
naste decennierna har mycken agrarvetenskap
lig forskning inriktats mot dessa frågor. På alla 
nivåer inom jordbruket arbetar man nu för ett 
uthålligt jordbruk, vad gäller både folkförsörj
ning och miljö. Som en bakgrund till läget nu är 
det viktigt att kunna gå tillbaka i historien för att 
se av vilka orsaker man förändrade jordbruket 
och vilka valmöjligheter och alternativ som då 
fanns. 

Erland Mårald är doktorand vid institutionen 
för idehistoria, avdelningen för miljöhistoria, 
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vid Umeå universitet. Hans handledare är pro
fessor Sverker Sörlin, som bl.a. är ledamot av 
Akademiens biblioteks-och arkivnämnd. Denna 
bok publiceras parallellt i universitetets serie 
ldehistoriska skrifter. Inom Måralds avhand
lingsprojekt "Mellan vetenskap och praktik: 
Agrikulturkemin och spridandet av det veten
skapliga jordbruket 1850-1930" har tid igare tre 
uppsatser färdigställts, nämligen "'Lancltbruket 
före och efter 1840': Framväxten av det kemiska 
jordbruket", "Land och stad: Från 'kretslopps
tänkande' till resursexploatering" och "Natura! 
or Artificial?: The Innovation of Fertilizers in Nine
teenth Century Agriculture". De tar upp olika agri
kulturkemiska forskningsområden som avfalls
hantering, latrinbearbetning och oorganisk växt
näring. Mårald skall vidare undersöka Svenska 
Mosskulturföreningens historia och utveckling. 
Efter ett antal sammanslagningar uppgick denna 
förening i Svenska Vallföreningen. 

Akademien vill tacka dem som ekonomiskt 
har bidragit till bokens utgivning. Namnen visar 
på den spännande spridning som finns bland 
dem som intresserar sig för jordbrukets historia 
och utvecklingen mot dagens jordbruk. Kungl. 
Patriotiska Sällskapet och C.F. Lundströms stif
telse verkar för de agrara näringarnas historia, 
Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forsk
ning stöder skogs- och lantbruksvetenskap, Stif
telsen Svensk Växtnäringsforskning stöder tek
niskt-vetenskaplig näringsforskning medan Hyd
ro Agri AB medverkar till att utveckla det mo
derna jordbruket. 

Att icloghet var en ledstjärna för Sveriges 
jordbrukare under Olaus Magnus' tid, liksom 
elen är det i vår, framgår av slutet på det kapitel 
som inledde detta företal: Ty enligt landtmän
nens erfarenhet brukar det så vara, att den där i 
sitt anletes svett med omtan!?e och flit går tiff ver
ket, gödslar, bereder och besår sina vretar och 
icke endast väntar på regn, osvikligt kan hoppas 
på att få bärga den rikaste skörd Så måste man 
handla, om man icke vill skörda och insamla 
kargt, där man sått kargt: 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
Sven-Uno Skarp, Akademisekreterare och VD 

' Ur tret tonde boken. första kapitlet, av Olaus Mag
nus, "Historia om de nordiska folken". D. Uppsala 
1916. Boken, som utkom i Rom år 1555, var skriven på 
latin - "Hist oria de gentibus septen trionalibus" - och 
lästes länge på detla språk inom den lärda världen. 
På svenska u tgavs elen först i bör jan av 1900-talet. 
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Förord 

Denna studie handlar om hur jordbruket ve-
tenskapliggjordes under 1800--talets senare 
hälft och början av 1900--talet. Min utgångs-
punkt har varit att framväxten av agrikultur-
kemin har haft betydelse för lantbruksveten-
skapens institutionalisering och professiona
lisering i stort. I centrum för undersökningen 
står Lantbruksakademiens Experimentalfält, 
som var beläget på Norra Djurgården (där 
idag Stockholms universitet ligger), och de 
vetenskapsmän som var verksamma där. Jag 
skall visa hur agrikulturkemin utvecklades till 
en tillämpad naturvetenskap som kunde stu
deras både på fältet och i laboratoriet. En ge
nomgående målsättning har varit att under
söka hur agrikulturkemin uppstod och hur 
den påverkades av samhälleliga förändringar 
och ideologiska förskjutningar men även hur 
agrikulturkemisterna försökte etablera en po
s ition i samhället. 

Studien har tillkommit inom ramen för mitt 
avhandlingsprojekt "Mellan vetenskap och 
praktik: Agrikulturkemin och spridandet av 
det vetenskapliga jordbruket 1850-1930" som 
bedrivs vid Institutionen för idehistoria, av-
delningen för miljöhistoria, Umeå universitet 
och finansieras av SJFR (Skogs- och jordbru
kets forskningsråd). 

I den kommande doktorsavhandlingen 
skall denna studie, som främst har ett veten
skapshistoriskt angreppsätt, sättas in i ett vi
dare idehistoriskt och miljöhistoriskt per
spektiv. Avhandlingen är tänkt att beskriva 
hur agrarvetenskapens resultat spreds till 
lantbrukarna och vilket genomslag denna ide
spridning fick. Vidare skall avhandlingen ana
lysera vilken roll lantbruksvetenskapen hade 
i elen övergripande samhällsomvandlingen 
från ett agrarsamhälle till ett industrisamhälle 

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

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

Mitt ämnesval kan emellertid spåras tillbaka 
till ett intresse för tvärvetenskapliga perspek
tiv som väcktes genom kurser i humanekologi 
och miljöhistoria. Jag ville ha ett forskarämne 
som knöt ihop idehistoria, vetenskapshisto
ria och miljöhistoria. En ide om att undersö
ka framväxten av växtförädlingen vid Svalöf 
och hur detta speglade den rådande sam
hällssynen tycktes passa utmärkt. Agrarve
tenskap och jordbruk var för mig det mest 
miljöhistoriska man kunde tänka sig. Mina 
intentioner har emellertid allt sedan dess för
skjutits och förändrats, både ämnesmässigt 
och kronologiskt, från växtförädling under 
1900-talet till agrarkemi under 1800-talet. Agri
kulturkemins etablering som en professionell 
disciplin vid 1800-talets mitt framstår som 
kanske det viktigaste skedet i grundläggandet 
av den moderna agrarvetenskapen och ska
pandet av ett intensivt och vetenskaps bero
ende jordbruk. 

Under arbetets gång har jag fått mycket 
hjälp och många synpunkter. Vid idehistoris
ka institutionens högre seminarium har upp
satsen i olika versioner ventilerats ett par 
gånger. Förutom mina handledare Sverker 
Sörlin och Bosse Sundin vill jag också särskilt 
tacka Christer Nordlund och Pär Eliasson för 
kritisk närläsning av uppsatsen eller delar av 
den. Andra personer utanför institutionen som 
har läst och kommenterat manuset är Ronny 
Pettersson, institutionen för ekonomisk histo
ria, Stockholms universitet, Ulrich Lange, av
delningen för agrarhistoria, Sveriges Lant
bruksuniversitet, och chefsbibliotekarie Lars 
Ljunggren, Kungl. Skogs- och Lantbruksaka
demien. Även några "insiders" har läst upp
satsen: Tord Erikson, akademiagronom; Göte 
Bertilsson, Hydro Agri AB; Hans Ivar Svens
son, tidigare chef för Lantbrukskemiska sta-
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tionen i Kristianstad; Sigvard Ekelund, tidiga
re chef för Sveriges Lantbrukskemiska Labo
ratorium i Uppsala; Sven Ohlsson, tidigare di
striktsförsöksledare i Västra jordbruksför
söksdistriktet, och Sven Gesslein, tidigare chef 
för hushållningssällskapet i Malmöhus län. 

Denna studie lades fram i november 1997 
som en licentiatavhandling i idehistoria. Oppo
nent var Dan Bäcklund, institutionen för eko
nomisk historia, Umeå universi tet och i be
tygsnämnden satt Lars Östlund, institutionen 
för vegetationsekologi, skogsvetenskapliga 
fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
och Kerstin Thörn, institutionen för idehisto
ria, Umeå universitet. Synpunkter som fram
kom vid avhandlingsseminariet har delvis ar
betats in i studien. Alla som hjälpt till skall ha 
ett stort tack. Eventuella felaktigheter och 
tolkningar ansvarar jag dock naturligtvis själv 
för. Lars Ljunggren har dessutom i sin egen
skap som chefsbibliotekarie vid Kungl. Skogs
och Lantbruksakademiens bibliotek haft en 
avgörande betydelse för tillkomsten av denna 
studie. Tillsammans med Ulrich Lange, som va
rit redaktör för utgivningen av boken, Joachim 
Siöcrona och Eva Tullgren har Lars hjälpt och 
servat mitt forskningsarbete på alla tänkbara vis. 

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

Umeå ijuni 1998 
Erland Mårald 
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I. Inledning 

''Såsom vetenskap är landtbruket den yngsta 
af alla - men såsom yrke är det äldsta. Det har 
från forntiden allt intill närvarande stund va
rit det första och förnämsta af alla yrken, och 
såsom modernäringen skall det alltid intaga 
detta rum. Såsom vetenskap är det ett barn af 
våra dagar. Men på den bana det nu inträdt 
skall det fortgå och städse vinna rikare och 
välsignelserikare skördar. För denna dess 
fortgång kan ingen gräns uppgifvas, icke ens 
anas. Ty för all vetenskap, all sann forskning 
ligger alltid ett oändligt fält öppet. [ ... ] Hvem 
inser icke hvad sålunda ytterligare är att hop
pas äfven för landtbrukets vidare utveckling! 
Den skall med raska steg fortgå i jemnbredd 
med all vår öfriga vetenskapliga kultur." 1 

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

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

terat i dagens högproduktiva lantbruk. Det 
moderna samhällets framväxt hängde intimt 
samman med lantbrukets modernisering: 
utan ett rationellt jordbruk hade inte industri
samhället varit möjligt. 

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

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

I den vida internationella agrar- och veten
skapshistoriska forskningen upptar agrarke
mins historia litet utrymme. Det finns en hel 
del artiklar och bokavsnitt som kortfattat 
behandlar agrikulturkemin eller aspekter av 
den, men väldigt få har detta som huvudsyf
te. Sådana som dock på ett mer grundligt sätt 
behandlar agrikulturkemin är: .John Russell,A 
History of Agricultural Science in Great Brita in, 
1620-1954 (1966), G.E. Fussell, Corp Nutrition 
(1971), Margaret Rossiter, The Emergence of 
Agricultural Science (1975), Charles Rosen
berg, No Other Gods (1976), Alan Marcus, Agri
cultural Science and the Quest for Legitimacy 
(1985), Richard Wines, Fertilizer in America 
(1985), Nicholas Goddard, The Harvests of 
Change (1988), Ursula Schling-Brodersen, 
Entwicklung und 1nstitutionalisierung der Agri
kulturchemie im 19. Jahrhundert (1989), Sara 
Wilmot, 'The Business of Improvement' (1990), 
Fritz Andreas Zehetmair, Carl Nilwlaus Fraas 
(1810-1875) (1995) och William H. Brock,Jus
tus von liebig (1997). För en nordisk jämförel
se kan det särskilt hänvisas till Dan Ch. Chris
tensens Det moderne projekt (1996). 

Inom svensk historieforskning finns det 
ingen studie som har inriktat sig på att beskri
va lantbrukskemins framväxt på ett mer me
todiskt vis. Av agrarvetenskapsmännen själva 
finns det en del kortare uppsatser och till
bakablickar i jubileumsskrifter och i samtida 
beskrivningar över agrarkemins utveckling 
och framväxten av olika institutioner. Det 
oöverträffade verket, för en övergripande bild 
av lantbruksvetenskaperna, är fortfarande 
Herman .Juhlin Dannfelts Kungl. Landtbruks
akademien 1813-1912: Samt svenska landthus
hållningen under nittonde århundradet (1913). 

Bland de historiska studier som på ett mer 
utförligt sätt berör agrarvetenskap och agri
kultur kemi kan dock nämnas: Gustav Utter
ström, Jordbrukets arbetare: Levnadsvillkor 
och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden 
till mitten av 1800-talet (1957), Staffan Hög
berg, Patriotiska sällskapets historia: Med sär-
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skild hänsyn till den gustavianska tidens agra
ra reformsträvanden (1961 ), Rolf Torstendahl, 
Teknologins nytta: Motiveringar för det svenska 
teknislw utbildningsväsendets framväxt fram
förda av riksdagsmän och utbildningsadminis
tratörer 1810-1870 (1975) och Gunnar Eriks
son, Kartläggarna: Naturvetenskapens tillväxt 
och tillämpningar i det industriella genombrot
tets Sverige 1870-1.914 (1978). Under senare år 
har också ny forskning påbörjats. Särskilt 
måste nämnas Ulrich Langes pågående av
handlings projekt om Lantbruksakademiens 
Experimentalfälts historia 1816- 1960, som 
bedrivs vid Avdelningen för agrarhistoria, 
Sveriges Lantbruksuniversitet.2 

Syften och tolkningsram 
Denna uppsats är ett försök att vidga forsk
ningen inom detta område. Ett övergripande 
syfte med studien är att historiskt undersöka 
jordbrukets vetenskapliggörande och fram
växten av en lantbruksvetenskaplig diskurs. 
En viktig utgångspunkt i detta sammanhang 
är agrikulturkemins institutionalisering vid 
1800-talets mitt. Agrikulturkemin var vid den
na tid det dominerande ämnet inom lant
bruksvetenskaperna. Dess utövare var också 
de första professionella vetenskapsmännen 
som etablerade sig inom lantbruksforskning
en och kring dem växte nya former av veten
skapliga institutioner fram, främst den agri
kulturkemiska försöksstationen. 

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

Vad betyder clå agrikulturkemi? För att be
svara denna fråga måste först begreppet lant
bruksvetenskap definieras. Under 1600- och 
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1700-talen och långt in på 1800-talet är det 
svårt att finna några skarpa gränsdragningar 
mellan olika naturvetenskaper. Enskilda per
soner kunde besitta en mycket bred veten
skaplig repertoar. Inom naturvetenskapen 
ingick allt, från astronomiska teorier till veten
skapliga tillämpningar, som agrarvetenskap. 
Som idehistorikern Sten Lindroth visat utgjor
de frågor kring ekonomi eller hushållning en 
väsentlig del av Kungliga Vetenskapsakademi
ens verksamhet under hela 1700-talet.3 Det 
som gick under beteckningen lantbruksveten
skap var främst praktiska försök, tekniska ny
heter och rådgivning medan teoretiska per
spektiv hade en mindre framträdande roll. 
Centralt var den praktiska och utilistiska in
riktningen. Det går således inte att utifrån det 
vi idag benämner naturvetenskap definiera 
dåtidens lantbruksvetenskap och som histo
riker bör man inte heller göra det. Lantbruks
vetenskap var ett sätt att mer systematiskt, 
kvantitativt och metodiskt försöka åstadkom
ma ett effektivare lantbruk jämfört med det 
traditionella jordbruket och sprida det bland 
befolkningen. 

På samma sätt är agrikulturkemin svår att 
få något grepp om utifrån dagens synvinkel. 
Agrikulturkemi är inte ett stationärt begrepp. 
Den har en historia och under skilda tider har 
olika innebörder lagts till och fallit bort. Den 
har även gått under flera beteckningar förut
om agrikulturkemi, som agrarkemi, jordbruks
kemi, lantbrukskemi och åkerbrukskemi.4 

Istället måste begreppet undersökas utifrån 
sin samtid och med hänsyn till vilken aktör 
som använder det. Den tyska vetenskapshis
torikern Ursula Schling-Brodersen har en 
mycket vid definition av agrikulturkemi som 
stämmer bra med situationen vid 1800-talets 
mitt. Hon menar att lantbrukskemi vid denna 
tid var ett slags kollektivt namn för all natur
vetenskap som tillämpades på jordbruket 
och under en period i praktiken synonymt 
med lantbruksvetenskap.5 Inom agrikulturke
min ingick andra tillämpade naturvetenska
per, som botanik, geologi, fysik, fysiologi , nä
ringsfysioiogi och biokemi, vilka först senare 
kom att bilda egna discipliner. 1 kärnan av 
denna beteckning fanns en nyttoinriktad eko-

nomisk kemi som direkt vände sig till jordbru
ket, industrin och samhället i stort. 

Idag diskuteras inte längre begreppet agri
kulturkemi och även inom lantbruksvetenska
pen har ordet ersatts av det modernare be
greppet lantbrukskemi, som i sin tur kan de
las upp i olika subdiscipliner. Agrarkemin har 
förlorat den allomfattande karaktären och de 
visionära inslagen. Jämfört med den positiva 
syn som fanns vid 1800-talets mitt, så förknip
pas nu jordbrukskemi av den allmänna opini
onen med giftiga bekämpningsmedel, mono
kulturer, miljöproblem och miljövidrigt stor
jordbruk. Ett syfte med denna studie är att 
analysera på vilket sätt begreppet agrikultur
kemi speglade sin samtid och hur det kom att 
förändras under den tidsperiod undersök
ningen täcker. 

Arbetet med denna uppsats har påverkats 
av de senaste decenniernas breddning av det 
vetenskapshistoriska betraktelsesättet. Det 
har blivit allt vanligare att studera vetenska
pens framväxt ur ett sociologiskt perspektiv 
eller att se på vetenskapen som ett kulturellt 
beteende, vilket kan studeras med antropolo
giska metoder. Det är alltså vetenskapen som 
ett samhälleligt och kulturellt fenomen som 
är huvudintresset. Uppkomsten av veten
skapliga discipliner och deras förändringar 
avspeglar samhällsförändringar, maktrelatio
ner, finansiering och sociala gruppers inbör
des positioner. Även vetenskapens vardag, 
det vetenskapliga hantverket, kollektiva kon
ventioner och byggnadernas utformning vi
sar på vad som anses vara bra eller dålig ve
tenskap, hur olika discipliner försöker av
gränsa sig mot andra och vilket syfte de ansåg 
sig ha med sin verksamhet. Med andra ord, 
det går inte att se agrikulturkemisterna som 
isolerade individer utan de måste sättas i re
lation till sin omgivning.6 

Det är således inte de agrikulturkemiska 
teorierna och den interna vetenskapliga de
batten som står i fokus i denna studie. Syftet 
är att undersöka hur agrikulturkemin etable
rades och fick en plats i samhället. Studien 
skall redogöra för hur man argumenterade för 
att institutionalisera och professionalisera 
agrikulturkemin, och på vilket sätt lantbruks-
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kemin legitimerade sin ställning i förhållande 
till andra vetenskaper, till samhället och till 
jordbrukarna. Det blir viktigt att se agrikultur
kemin i dess kulturella och samhälleliga sam
manhang och analysera hur detta påverkade 
dess teoriuppbyggnad och syfte. Undersök
ningen skall skildra hur olika agrarkemiska 
ideal skapades och hur dessa förändrades i 
samband med samhällets omvandlingar och 
ideologiska förskjutningar. 

Ett perspektiv som kommer att användas 
för att undersöka agrikulturkemins förhållan
de till samhället är vetenskapssociologen 
Bruno Latours nätverksteori.7 Latour intres
serar sig för hur vetenskapliga teorier kon
strueras för att andra skall övertygas om 
deras riktighet och sprida dem vidare. Kun
skaps produktionen är en kollektiv process 
och kunskapen är i någon mening socialt kon
struerad. Ett påstående, en teori eller en upp
finning som ingen bryr sig om faller snabbt i 
glömska. För att få tyngd och trovärdighet 
används ett vetenskapligt retoriskt språk 
med många hänvisningar, tabeller och figurer 
för att förankra teorin inom vetenskapssam
hället. Än viktigare är den "starka retoriken", 
dvs. vetenskapens yttre former, tidskrifter, 
böcker, medförfattare, laboratorier, institutio
ner, sammanslutningar och finansiärer, som 
ger vetenskapen en plats i samhället. Tillsam
mans utgör detta ett nätverk som vetenskaps
mannen blir en talesman för. Med hela nätver
ket i ryggen kan forskaren uttala sig som en 
objektiv uttolkare av naturen. På detta vis, 
hävdar Latour, blir det väldigt svårt att ifråga
sätta vetenskapsmannens auktoritet. Det går 
inte att säga att den enskilde forskaren har fel 
utan att hela nätverket ifrågasätts. 

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

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

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

Shapin hävdar at 
bli förståelig måE 
brukades i samh 
sciplinen måste 
use".8 För de tidi! 
det väsentligt att 
brukarna. Om i1 
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Shapin hävdar att för att en vetenskap skall 
bli förståelig måste man undersöka hur den 
brukades i samhället. Den vetenskapliga di
sciplinen måste sättas in i sin "context of 
use".8 För de tidiga agrikulturkemisterna var 
det väsentligt att sprida sina resultat till jord
brukarna. Om inte lantbruksbefolkningen 
använde sig av det vetenskapliga jordbruket 
hade ju agrarkemin ingen mening. Det gällde 

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

Experimentalfältet var beläget på Norra Djurgården i Stockholm. Detalj au ekonomis!? !?arta 1907. 
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t eorier i ensamhet eller var agrarkemin en t ill
lämpad vetenskap där den direkta kontakten 
med bönderna var v iktig? 

Ett annat syfte är att beskriva ett historiskt 
förlopp. Det är Lantbruksakademiens Experi
mentalfälts historia som kommer att berättas. 
Experimentalfältet grundades 1814 på norra 
Djurgården strax efter det att akademien in
rättats. Vid Experimentalfältet växt e en lant
bruksvetenskaplig miljö fram under 1800-ta
lets andra hälft med ett antal olika vetenskap
liga institutioner, där den agrikulturkemiska 
anstalten 1864 var elen första. Det är dock inte 
frågan om en heltäckande beskrivning av Ex
perimentalfältets historia. En sådan studie 
håller för övrigt på att utarbetas genom Lang
es nyss nämnda avhandlingsarbete. Experi
mentalfältet är istället främst en begränsning 
för analysen av agrarvetenskaperna. Det är 
Experimentalfältet som en vetenskaplig miljö 
och Lantbruksakademiens roll för vetenskap
liggörandet av lantbruket som här står i fokus 
för intresset. Akademiens tjänstemän och 
Experimentalfältets vetenskapsmän och de
ras åsikter och visioner utgör den empiriska 
grunden för studien. 

Avslutningsvis kan denna studies syften 
sammanfattas i följande punkter: 
- att utifrån agrikulturkemin beskriva jord

brukets vetenskapliggörande och framväx
ten av en lantbruksvetenskaplig diskurs. 

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

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

- att undersöka hur ol ika agrikulturkemister 
såg på sin roll i samhället och hur olika 
agrikulturkemiska ideal upprättades. 

- att beskriva omvandlingen av Experimen
talfältet till en vetenskaplig miljö och Lant
bruksakademiens roll för vetenskapliggör
andet av lantbruket. 
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Avgränsningar och uppläggning 
Tidsmässigt begränsas undersökningen t ill 
perioden 1850-1907. Vid 1800-talets mitt på
börjades diskussionen om agrikulturkemin, 
och Experimentalfältet omvandlades till en 
vetenskaplig plats. År 1907 gick Experimental
fältet ur Lantbruksakademiens händer och 
omformades till Centralanstalten för försöks
väsendet på jordbruksområdet. Lantbruks
vetenskapen hade då genomgått en speciali
sering och arbetsdelning. Agrikulturkemin 
var bara en av flera agrarvetenskapliga sub
disci pliner. Tyngdpunkten kommer dock att 
ligga på tidsperioden 1850-1880, agrikultur
kemins klassiska epok och jordbrukskemins 
pionjärtid. 

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

Huvuddelen av studien behandlar hur per
soner knutna t ill Lantbruksakademien argu
menterade för agrikulturkemi och upprättan
det av agrikulturkemiska försöksstationer. Vi
dare undersöks hur den t idiga agrikultur
kemin professionaliserades och hur agrar
kemisterna själva såg på sin verksamhet och 
dess syften. Olika "lantbrukskemiska ideal" 
som upprättades under perioden 1860-1900 
beskrivs. Tonvikten kommer läggas på hur 
dessa ideal speglade samhälleliga och kultu
rella strömningar utanför det rent vetenskap
liga. Agrikulturkemisternas vardagliga verk
samhet på fältet och i labor atoriet kommer 
också att tecknas liksom elen praktiska bety
delse deras arbete fick för lantbruket och in
dustrin. Avslutningsvis beskrivs hur Lant
bruksakademiens samhälleliga och politiska 
position förändrades och hur Experimental
fältet omvandlades till Centralanstalten för 
försöksväsendet på jordbruksområdet. 
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Il. Lantbruksvetenskapens framväxt 
1600-1850 

BAKGRUND 

Vetenskap och gentlemän 
År 1761 myntade den svenske kemisten Jo
han Gottschalk Wallerius begreppet "agrikul
turkemi" i sin bok Åkerbrukets kemislw grun
der. Agrikulturkemin som undersökningsfält 
fanns emellertid tidigare. Lantbruksveten
skap i en modern mening kan sägas ha upp
stått på 1600-talet och ingått som en del av 
den nya naturfilosofi som växte fram under 
elen vetenskapliga revolutionen. Det var då 
som iden föddes om att jordbruket medveten
skapens och teknikens hjälp på ett medvetet 
sätt skulle gå att omvandla och förbättra. 

Det var också under 1600-talet som veten
skapen började institutionaliseras. En av dem 
som legitimerade vetenskapens plats i sam
hället var elen engelske lorclkanslern Francis 
Bacon. Han betonade starkt kunskapens och 
vetenskapens instrumentella sida, dvs. att 
den skulle användas som ett medel för män
niskans bästa. Praktisk och teoretisk kunskap 
skulle förenas för att människan skulle kunna 
behärska och utnyttja naturen. För Bacon var 
forskning en samhällelig angelägenhet och 
han pläderade för statligt organiserad forsk
ning. Detta kom att inspirera grundandet av 
Royal Society 1660.9 Jordbruket var ett områ
de som betonades. I Bacons utilistiska anda 
låg intresset för de areella näringarna nära till 
hands, där kunde teori och praktik förenas. 10 

Bilden av den ideale vetenskapsmannen som 
växte fram var en gentleman som sökte elen 

sanna kunskapen och som sedan delade med 
sig av sin kunskap för allas bästa.11 

Den amerikanska miljöhistorikern Carolyn 
Merchant hävdar att för att förstå Bacons syn 
på vetenskapen måste man se närmare på 
hans historiesyn. 12 Enligt Bibelns skapelsebe
rättelse gjorde Gud Adam/människan till her
re över skapelsen. Genom syndafallet förlora
de människan kontrollen över naturen. Natu
ren förvandlades från en prunkande trädgård 
där naturen villigt gav ifrån sig av sina frukter 
till människan, till en öken där Adam fick ar
beta "i sitt anletes svett" och bruka den mot
spänstiga jorden för att överleva. Bacon me
nade att syndafallets straff period nu var till 
ända och att människan av Gud fått förmågan 
att återskapa Paradiset. Det var ett människo
skapat artificiellt paradis som Bacon såg fram
för sig, där naturen hade tämjts till ett bördigt 
produktionslanclskap. 

Merchant hävdar att denna - grand narra
tive - metaberättelse, om fallet och återska
panclet av paradiset, är något som hela tiden 
återkommer i det västerländska civilisations
projektet. Bacon beskrev sitt program som 
"The Great lnstauration" - den stora återföd
elsen eller restaurationen. I detta projekt in
tog jordbruket en central roll. Det blev en mo
ralisk handling och plikt att odla jorden och 
bryta ny mark. Merchant visar hur kolonisa
tionen av Nordamerika beskrevs metaforiskt 
som ett nytt land, som i Guds namn togs i 
anspråk med hjälp av plog, yxa och modern 
teknik. 13 Hela projektet gick med andra ord ut 
på att ordna och restaurera den fallna natu
ren. Det västerländska tankesättet känneteck-
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Titelbladet till J. G. Wal/erius "Åkerbrukets chemiska grunder" från 1761. 

nas av ord som förädla, förbättra, utveckla, 
kontrollera och ordna. 

(1775). Just orden "improve" och "improve
ment" återkommer ständigt och i den engel
ska historieskrivningen beskrivs just I 700-
talet ofta som "The Age of lmprovement". På 
I 700-talet började man alltmer betona gent
lemannens roll: Hints to Gentlemen of Landed 
Property (1775), The Gentleman Farmer (1776) 
och The Nobfeman, Gentleman, Land Seward 
and Surueyor'.~ Complete Guide (1787).14 

Lantbruksvetenskaplig litteratur från 1600-
och 1700-talen var fylld med sådana värdelad
dade ord. Titlar på lantbruks böcker från före
gångslandet England vart. ex: The lnrichment 
ofthe Weald of Kent(l625), The English lmpro
ver (1649), The English Improver lmproved 
(1652) och Rural lmprovements: or Esseys on 
the Most Rationaf Methods of lmproving Estates 
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ning av vetenskapens och teknikens praktis
ka tillämpning och nytta blev jordbruket ett 
område som ägnades extra stort intresse. 
Den merkantilistiska statsideologin under
strök förhållandet mellan en stor och växan
de befolkning och en rik nation och ett starkt 
försvar. Befolkningen var nyckeln t ill natio
nellt välstånd. Med befolkningslära och statis
tik, s.k. politisk aritmetik, skulle nationens nu
varande tills tånd undersökas och dess "po
tentiella" resurser uppmärksammas. Det var 
ett "slöseri" att låta dem ligga oanvända. 
Snabba åtgärder var nödvändiga. Ekonomi
professorn Anders Berch och lantmäteridi
rektören Jacob Faggot var exempel på perso
ner som i Sverige kopplade ihop ett sådant 
tänkesätt med visioner om ett bättre och rika
re samhälle. Viktigt i dessa reformsträvanden 
var nyodlingsprojekt och jordbruksreformer 
för att stimulera en befolkningstillväxt. 15 

Den ledande lantbruksteoretikern under 
1700-talet var engelsmannen Jethro Tull 
(1674-1741). Han ville föra jordbruket ur "det 
medeltida mörkret" och gripa tillbaka på an
tika auktoriteter som Vergilius och Columella. 
Teoretiskt menade Tull att växterna levde av 
jord partiklar och att det därför var viktigt att 
jorden bearbetades så att den blev porös. 
Hans teori skall dock främst ses som en legi
timering i efterhand av hans brukningsmeto
der och de redskap han uppfann.16 Störst be
tydelse fick emellertid Tull genom sin uppvär
dering av agrarvetenskapen. Tull kritiserade 
att vetenskaplig och teknisk kunskap hittills 
hade använts för militära ändamål och för 
abstrakta astronomiska beräkningar, medan 
väldigt få hade försökt förbättra plogarnas ut
formning. Kanonerna borde smältas ner och 
göras om till plogbillar. Nyttig kunskap som 
kunde användas i det civila samhället för allas 
bästa måste få högre status.17 

I Tulls anda uppstod vid mitten av 1700-
talet en rad frivilliga lantbrukssällskap runt 
om i Europa. Det första var The Dublin Socie
ty som grundades 1731. Tongivande var The 
Society for the Encouragement of Arts, Manu
factures, & Commerce (1754) i London, Socie
te d'agriculture (1757) i Rennes och det eko
nomiska sällskapet i Bern (1759), där bl. a. 

Voltaire, Linne, Young och flera av de ledande 
fysiokraterna var medlemmar. 18 Det danska 
Landhusholdningsselskabet inrättades 1769 
och i Sverige grundades Patriotiska sällska
pet 1766 som vid sidan av Vetenskapsakade
mien (1739) ägnade sig åt jordbruket. 

Gemensamt för dessa sällskap var att de 
inte själva bedrev vetenskap i någon större 
utsträckning. Syftet var istället att "uppifrån" 
propagera, sprida och uppmuntra använd
ningen av ny teknik och vetenskapliga meto
der. Ordet "patriot" i Patriotiska sällskapet 
visar på vilje inriktningen. Begreppet hade 
ännu inte fått sin romantiska betydelse utan 
syftade på medborgarpatriotism och med
borgarplikt och var motsatsen t ill egennytta. 
Det var för "de efterkommande" som veten
skapligt lantbruk och jordbruksreformer var 
nödvändiga. Det var alltså i Tulls altruistiska 
och filantropiska anda som man försökte nå 
ut till bönderna genom broschyrer och alma
nackor och belönade de duktiga.19 

Dessa sällskap hade också en internatio
nellt gränsöverskridande karaktär. Den dans
ke teknik- och vetenskapshistorikern Dan Ch. 
Christensen har visat att dessa sällskap ut
gjorde ett internationellt nätverk för spridan
det av agrarvetenskaplig kunskap och teknik. 
Det fanns en vision om att samverkande lant
brukssällskap skulle arbeta för framsteg och 
mot en världsomspännande fred. Fysiokrati
ska tankegångar under 1700-talets andra hälft 
kritiserade väsentliga drag inom merkantilis
men. Merkantilistisk protektionism och hem
lighetsmakeri skulle bytas mot öppenhet och 
fri idespridning från land till land. Medlem
marna i dessa sällskap tillhörde ofta elitskik
tet i samhället och var adelsmän, godsägare 
m.m. Under bildnings resor kunde sådana per
soner bli medlemmar i utländska sällskap. 
Sällskapen var uppbyggda med en stor del 
utländska korresponderande medlemmar. 
Genom korsvist medlemskap, personliga kon
takter och översättning av skrifter skapades 
ett nätverk inom den europeiska samhällstop
pen. Tanken var sedan att agrarvetenskapliga 
brukningsmetoder och teknik skulle "sippra 
ner" till de breda befolkningslagren.20 

Den fys iokratiska ideologin utvecklade en 
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vision om ett nytt dygdigt och moraliskt le
verne i kontakt med naturen: en renad mora
lisk samhällsmedborgare som verkade på den 
jord där han var uppväxt skulle bli ett möns
ter för samhället.21 Vetenskapligt jordbruk 
blev en ärbar sysselsättning för adeln och 
godsägarna.22 Vetenskap symboliserade för
ändring och framsteg som gynnade såväl de 
enskilda individerna som nationen. Att ägna 
sig åt lantbruksvetenskap blev ett kulturellt 
kapital vid sidan av konst och litteratur. I en 
r iktig gentlemans utbildning skulle lantbruks
vetenskap och agrarkemi ingå.23 Här fram
kommer det starka draget av elitism inom 
agrarvetenskapen. Godsägare sågs som na
turliga ledare för utveckling och förbättring 
av landet. De hade den rätta utbildningen, 
elen rätta ansvarskänslan och tid att ägna sig 
åt experiment och nya brukningsmetoder. Att 
bedriva vetenskapligt lantbruk blev ett teck
en på att godsägarna också besatt hög mora
lisk karaktär och var kulturellt högtstående. 
··Par ticipation in agricultural improvement 
had become a sign of improvecl moral charac
ter. "24 

Det var framförallt i England som denna 
godsägarkultur utvecklades. För dessa "gent
lemen farmers" blev godset - the Estate - ett 
sätt att visa sitt vetenskapliga intresse och sin 
ädla karaktär. Hela godset arrangerades som 
en förebild. Marken anlades efter rationella 
metoder, ny teknik och nya odlingsmetocler 
infördes och man bedrev vetenskapliga för
sök v id speciella experimentfält.25 Meningen 
var att godsen skulle fungera som centra för 
teknikspridning men också för civi liserad kul
tur och moral till de omgivande " tröga" och 
konservativa bönderna. Man kan dock också 
se andra bakomliggande orsaker till intresset 
för vetenskap. Införandet av nya rationella 
metoder och skiftesreformer ledde till högre 
vinst och en övergång till ett kommersiellt 
jordbruk. Det vetenskapliga jordbruket legiti
merade dessa sociala förändringar.26 

I Sverige sågs den engelska adeln som en 
förebild med sina "estates". Problemet i Sve
rige var att det inte fanns någon godsägarkul
tur. Godsen överlämnades till okunniga för
valtare medan adeln flockades kring hovet i 
Stockholm. Detta sågs som en v ikt ig förkla
ring ti ll jordbrukets underutveckling. Patrio
tiska sällskapet propagerade för att fler adels
män skulle flytta ut till sina gods för att före
gå med gott exempel och höja jordbrukets 
status.27 En lösning på detta problem var att 
annan bildad överhet, framförallt prästerna, 
fick ta adelns roll.28 Hos denna grupp fanns 
också en öppenhet för tekniska och veten
skapliga nyheter. Ämbetsmän, särskilt präster 
och officerare som var indelta, hade en lång 
tradition att få en del av lönen i form av jord. 
Eftersom dessa grupper även hade inkomster 
från annat håll var de mer benägna att expe
rimentera och prova nyheter. Det fanns i 
dessa läskunniga kretsar också en god känne
dom om utländsk litteratur.29 I predikstolen 
och i myndighetsutövanclet predikade präs
terna det vetenskapliga jordbrukets välsignel
ser. 

Exempel på "gentleman farmers" fanns 
dock; Rutger Maclean är kanske den mest 
kände. På sitt slott Svaneholm i Skåne hade 
han i sitt bibliotek elen senaste upplysnings
och lantbruksli tteraturen från Frankrike och 
England, och han sympatiserade med den 
franska revolutionens icleer. Han bedrev expe
rimentellt jordbruk, provade ny teknik och har 
gått till historien som den som införde enskif
tet. De organiskt framvuxna byarna med sina 
oordnade tegar skulle ordnas och regleras. 
Byarna sprängdes och marken delades upp 
och slogs samman i perfekta fyrkanter och 
gårdarna placerades var för sig v id respekti
ve mark. Byalagen splittrades och bönderna 
skulle istället agera som enskilda rationella 
entreprenörer. Dessa spår av upplysningen 
kan man avläsa i det skånska landskapet än 
idag_:io 

Propagandabild ur "Patriotiska Sällskapets Handlingar" 1771. Lättja och flit kontrasteras. Etl tydligt 
exempel på hur moral och lwraktär knöts ihop med lantbruksvetenskapen. Använde man sig inte av 
ny teknik och nya brukningsmetoder var man per definition lat och omoralisk och förfall väntade. 
(Gyllene äpplen, i 99 i ) 
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Sociala och ekologiska samman
hang 
Lantbruksvetenskaperna är intressanta att 
undersöka då de på ett tydligt sätt visar på 
samspelet mellan miljö, samhälle och mänsk
liga ideer. Agrarforskningen ingår i den vida 
krets av livsvetenskaper, geovetenskaper och 
andra tillämpade vetenskaper som växte 
fram under 1800-och 1900-talen som ett svar 
på det framväxande industrisamhällets be
hov och därmed sammanhängande problem. 
Gränsen mellan de vetenskapliga och de sam
hälleliga tillämpningarna var flytande. I Wolf
gang Krohns och Wolf Schäferens uppsats 
"The Origins and Structure of Agricultural 
Chemistry" (1976) klassificerar de agrikultur
kemin som en "finalized science". Med detta 
begrepp menar de, "a term chosen to indicate 
that human needs and interests explicitly 
take part in forming the subject field of a sci
ence. As teleological causes they are the cog
nitive impetus of theory-building."31 

Agrikulturkemin var inte bara en tillämpad 
vetenskap i den meningen att den applicera
de kemisk vetenskap direkt på jordbruket. 
Agrikulturkemin utarbetade också en egen 
teori , skild från moderdisciplinen, där sam
hälleliga målsättningar kom att styra teorins 
utformning. Samhällets behov gav agrarke
min en "nisch" i vetenskapssamhället och le
gitimerade dess institutionalisering. Ser man 
bakom de samhälleliga behoven finner man 
ekonomiska och ekologiska orsaker: försörj
ningsproblem, befolkningstillväxt och ett jord
brukssystem i ekologisk obalans. Ekonomiska 
bristsituationer och ekologiska problem ska
pade de samhälleliga kraven som i sin tur gav 
utrymme för framväxten av ett vetenskapligt 
fält som slutligen påverkade jordbrukets 
praktik och därmed miljön o.s.v. 

År 1798 publicerade Thomas Robert Malt
hus sin dystra framtids profetia Essay on the 
Principle of Population. Boken skrevs som en 
reaktion på 1 700-talets optimistiska upplys
ningstänkande. Under 1700-talet påbörjades 
den snabba befolkningsökning i Europa som 
kom att karakterisera 1 700- och 1800-talen. 
Som en följd av denna ökning startade en de-
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batt om folkmängdens relation till försörj
ningsmöjligheterna och nationernas resurser. 
Slutet av 1700-talet var en orolig tid och kän
netecknades av såväl optimistiska som pessi
mistiska tongångar. Till de mest optimistiska 
hörde fransmannen Marquise de Condorcet 
och engelsmannen William Godwin. De mena
de att naturen inte satte några restriktioner 
för framsteget. Med förnuft , vetenskap och 
teknik skulle jorden kunna odlas bättre och 
ny mark tas i bruk. Som en automatisk följd av 
kunskapstillväxten skulle även sociala fram
steg komma?2 

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

Den danske historikern Thorkild Kjrer
gaard beskriver i boken Den danske revolu
tion 1500-1800 (1991 )14

, utifrån ett danskt per
spektiv, den samtid som Malthus levde i. Un
der s lutet av 1 700-talet började miljöproblem 
uppstå. Miljökrisen var ett resultat av folk
ökningen och det ökade resursuttag som 
framväxten av den starka nationalstaten kräv
de. Obalansen mellan samhälle och resurser 
fungerade som ett destruktivt kretslopp vilket 
medförde avskogning, jordflykt, översväm
ningar, urlakning av jordar och växtsjukdo
mar. En liknande utveckling förekom i andra 
europeiska länder. Ekonom-historikern Carl-
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Johan Gadd har visat på sådana tendenser 
också i Sverige. Ökad befolkning medförde att 
åkrarna expanderade på ängarnas bekostnad. 
Obalans mellan fodermark och åker ledde till 
brist på foder vilket i sin tur ledde till brist på 
dragdjur och gödseP5 

Befolkningstillväxt, svält och ekologisk kris 
var alltså påtagliga hot som Malthus satte in 
i ett sammanhang och sammanfattade i en 
mental bild. Vetenskapsmän har alltsedan 
dess tagit sig an jordbruket med denna bild 
på näthinnan. Malthus' beskrivning av sam
hällets förhållande till naturresurserna tydlig
gjorde ett påtagligt problem. Ledande engel
ska lantbruksvetenskapsmän, som föresprå
karen för demografisk statistik och presiden
ten för Board of Agriculture1

(i Sir John Sinclair 
och dess sekreterare Arthur Young, hade re
sonerat kring liknande problem redan före 
MalthusY Den kände kemisten Humphry 
Davy anspelade på Malthus när han höll agri
kulturkemiska föreläsningar för Board of Agri
culture under 1800-talets första decennium.38 

Även senare återkommer det malthusian
ska tänkandet inom agrarforskningen. Liebig 
målade upp svält och krig som hotbilder, 
hans samtida kollega skotten James F. W. 
Johnston inleder sin bok Landtbrukets natur
vetenskapliga grunder (1842, sv. övers. 1848) 
med att redogöra för det senaste seklets be
folkningsökning, och i modern tid kan agrar
forskaren och miljödebattören Georg Borg
ström nämnas med sin bok Jorden - vårt öde 
(1953), som tydliggjorde de globala aspekter
na. Den malthusianska tesen visar allvaret 
och hoten samtidigt som den pekar på jord
bruksvetenskapens viktiga roll i samhället. 
Agrikulturkemin försökte bemästra hotfulla 
försörjningsproblem och miljöförändringar 
och samtidigt svara mot samhälleliga krav på 
en uthållig och ökande avkastning. Krohn och 
Schäfer skriver, "The object of agricultural 
chemistry is to acquire knowledge of the che
mical conditions of primary natura! repro
duction of culture, which had been seriously 
threatened by the exploding population".39 

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

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

"Thus, agricultural chemistry becomes a 
social science operating with the methods of 
natura! science. ( ... ] in agricultural chemistry 
the social purpose is not the result of scienti
fic knowledge but the condition of scientific 
inquiry. Agricultural chemistry does not 
provide insights into why agriculture func
tions but rather constitutes a design of how it 
must function." 40 

Samhälleliga problem och krav styrde de 
vetenskapliga frågeställningarna och målsätt
ningarna redan från början. Det agrarkemiska 
forskningsområdet, dess frågeställningar och 
institutionella ramar avspeglade det rådande 
samhället och de var med andra ord histo
riskt föränderliga. När jordbrukets vetenskap-
liggörande intensifierades vid sekelskiftet 
1800 var det med avsikt att skapa en alterna
tiv framtids bild till den av Malthus framförda. 
Vid sekelskiftet 1900 var syftet främst att stöd
ja framväxten av det industriella samhället 
och lindra sociala problem som följde därav. 
Agrikulturkemin kan ses som en del av det 
stora moderniseringsprojekt som har domi
nerat västerlandet under de senaste seklerna. 
Ett vetenskapligt jordbruk skulle grundas 
som hade ti ll syfte att av naturen skapa ett 
kulturellt system som kunde ge en långsiktig 
och evig tillväxt. 

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

"Att tända och sprida upplysning, för att 
befrämja undervisning, uppmuntra idoghet
en, stadga erfarenheten, lätta utöfningen och 
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Abraham Niclas Edelcrantz (I 754-1821), olje
målning av l. Hansen. (Fataburen, 1975) 

Edelcrantz föddes l 754 i Åbo där fadern var teo
logie professor. Själv intresserade sig Edelcrantz 
för matematik och naturvetenskap och tog magis
tergraden på en avhandling om Klingenstiernas 
kritik av Newtons refraktions/ag. Han påverka
des tidigt av kulturella och estetiska strömningar 
i sin samtid och blev poet, nära vän till Johan 
Henrik Kellgren och 1771 medlem av Auroraför
bundet. Genom rojalistiska och patriotiska verk 
blev han känd och valdes 1786 in i Svenska Al?a
demien. Sin försörjning fick Edelcrantz som and
re direktör för de kungliga teatrarna. 

Fram emot sekelshiftet 1800 inriktades hans 
intresse främst mot tekniska uppfinningar och in
förande av ny telmik till Sverige. Hösten l 794 
konstruerade han en optisl? telegraf efter fransk 
förebild som under det finslw kriget 1808-180.9 
sträckte sig över hela Stockholms sl?ärgård. Åren 
1801-1804 gjorde Edelcrantz en stor utländsk 
resa och besökte Tyshland, Holland, Franhrike 
och England för att studera teluwlogislw nyheter 
Under resan umgicks han bl. a. med James Watt 
och valdes i London in i Society for the Enccur
agement of A rts. Mest påverhad blev han av de 
engelska ångmashinerna och jordbrul?sreformer
na vilka han sedan försökte införa i Sverige. Som 
kulmen på sin teknologiska-naturvetenskapliga 
twrriär blev han 1811 utnämnd till lantbruksaka
demiens förste direktör och 1816 hlev han presi
dent för Kommerskollegium. 

Experimentalfältet var i tämligen dåligt skick då det 1814 övertogs av akademien. Denna fich lägga ner 
stora resurser på att bringa egendomen i el/ sådant shick att den skulle kunna "tjäna till eftersyn i af
seende på j ordbruksrnetoder, trädgårdsodling och arbetssätt, samt dessutom genom anställande af rön 
med kultivering af mindre kända men för fäderneslandet nyttiga väx ter ". Shogen var dåligt shött, äng
en mossbeväxt och vattensjuh och det fanns nästan inga byggnade,: På grund av elwnomiska problem 
och dålig ledning på Experimentalfältet dröjde det h·am ti ll slutet av 1830-talet innan området var någor
lunda ordnat. 

Lantbruket på Experimentalfältet skulle bedrivas som ett mönste1jordbrul? och nya metoder och 
växtsorter skulle provas. En stor mängd olilw sädessorter, vallväxter och gräs försöhsodlades. Träd
gårdsavdelningen på Experimentalfältet hade en lilw rtad uppgift. Genom gåvor och utbyte med utländ
ska institutioner inkom en mängd fruk/lräd och buslwr som provades. Redan 1825 fanns det 6 000 bus
kar och träd av 76 olika arter på fältet och 1830 hade samlingen växt till nära 6 400 buskar och 16 700 
träd. 

På /830-talet intensifierades denna verksamhet ytterligare då botanisten och professorn Peter Fred
rik Wahlberg blev föredragande för Skogs- och trädgårdsavdelningen. Genom hans kontal?ter intwm 
växter och frön, även sådana som inte var jordbrul?s- eller trädgårds växter, från olika delar av världen. 
Via hushållningssällslwpen i Jämtland och Västerbotten samlade bland annat botanisten och kyrko
herden Lars Levi L<Estadius i Karesuando och l?yrkoherden Jacob Fellman i Utsjoki in olika frön och 
plantor från norrländska växter och fjällväxter som var viktiga för det utländska utbytet. 

Karta över Experimentalfältet (1830-talet). I mitten pci lwrtan ser man hur området kring huvud
byggnaden var format som en godsmiljö med flygelbyggnader och olika parkanläggningar och häckar 
Akerfälten är också noggrant numrerade och avgränsade. (Juhlin Dannfelt, 1913) 
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afhjelpa hindren i alla delar af Landthushåll
ningen i Fäderneslandet. Dess oafbrutna be
mödande bör vara, att meddela kunskaper 
eller råd, att frambringa täflan eller efter
dömen." 42 

Grundandet av Lantbruksakademien kan 
också ses som ett led i det nationella uppvak
nande och den revanschlusta som uppstod 
efter 1809 års krig med efterföljande epide
mier och svält. Ett förbättrat jordbruk var ett 
effektivt sätt att mobilisera landets resurser 
och "inom Sveriges gränser erövra Finland 
åter". I det kungliga brevet angående inrättan
det av akademien skrev kronprins Carl Johan 
att nationen skulle göras oberoende av ut
ländska makter och akademien skulle, " ... 
återgifva den försvagade idogheten nya kraf
ter, ny värma åt National-andan hos Vårt Folk, 
öfvertygade om nödvändigheten, att uti Lan
dets egen naturs förmåga söka grunden till 
Landets sjelfbeståncl".4

:i 

Den drivande kraften inom Lantbruksaka
demien var upplysningsmannan Abraham 
Niclas Edelcrantz (1754-1821, före adlandet 
Clewberg). Edelcrantz hade en brokig bak
grund och hade gjort karriär som ämbets
man, skald och tekniker. Han blev 1773 do
cent i naturkunnighet och lärdomshistoria i 
sin hemstad Åbo. Eftersom han var Johan 
Henrik Kellgrens närmaste vän och medlem i 
Auroraförbundet fick Gustav III upp ögonen 
för honom och han flyttade till Stockholm. 
Han var bl. a. medlem av Svenska Akademien, 
preses för Vetenskapsakademien, ledamot av 
Patriotiska sällskapet och ledamot av Vitter
hetsakaclemien. Mest känd blev han emeller
tid för sina tekniska insatser. Han uppfann en 
optisk telegraf som användes under 1809 års 
krig, han införde fyra Watt-ångmaskiner som 
anlades vid Eldkvarn i Stockholm och han 
gjorde flera andra uppfinningar.11 

Edelcrantz utsågs till Lantbruksakaclemi
ens direktör 1812. Redan i stadgarna från 
1811 stod det att akademien skulle upprätta 
ett experimentalfält och en moclellsamling4" 
där det vetenskapliga lantbruket skulle pro
vas ut till de svenska böndernas fromma. På 
en rundresa i Europa 1801-1804 hade Edel
crantz bl. a. kommit i kontakt med Sinclair, 
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Board of Agriculture och deras "experimental 
farms" och han hade tidigare ett stort intres
se för vetenskapligt jordbruk.46 På sin fastig
het Stora Skuggan på norra Djurgården an
lade han som en riktig "gentleman farmer" 
försöksodlingar och provade ny teknik. Detta 
kom att bli en föregångare till Experimental
fältet som grundades 1814 på fastigheten 
Skeppsbroäng ( den plats där Stockholms uni
versitet idag är beläget) mellan Stora Skuggan 
och Lilla Frescati. 

Det var just experimentalfältet, modell
kammaren och de praktiskt vetenskapliga in
satserna som skulle göra att Lantbruksakade
mien fick en ny roll jämfört med tidigare lant
brukssällskap. Edelcrantz skriver på sin döds
bädd 1820 ett slags "testamente" och instruk
tioner för Experimentalfältet, där han fram
håller: 

"Akademins förnämsta medel clertill ligger 
uti dess Experimental Fält, och Modellkam
mare samt deras rätta användande. Att in
skränka företagen på dessa ställen vore att 
inskränka Akademins verkan och nytta. Att 
upphäfva Experimental Fältets bestämmelse 
och inrättning vore att upphäfva själfva Aka
demin, eller att reducera denna Stiftelse till en 
vanlig ekonomisk Societet." 4

i 

Humusteorin 
Den teori som dominerade agrarkemin under 
den romantiska eran, under 1800-talets första 
decennier, var elen vitalistiska "humusteorin". 
Växter ansågs leva av döda och förmultnade 
växter och djur. Humus var grunden för livet. 
Den återförde de livgivande egenskaperna, en 
oförklarlig "livskraft", till nya växter. Liv och 
död ingick i ett organiskt kretslopp och mås
te ses i s in helhet. Viktigt var att återställa 
balansen på åkern efter inhämtad skörd ge
nom tillförsel av gödsel och komposterat 
material.48 

En av de mest kända lantbruksteoretikerna 
vid denna tid var tysken Albrecht Thaer. Vid 
sitt lantbruksinstitut i Möglin utvecklade han 
det "rationella lantbruket". Han var framför 
allt påverkad av engelsk lantbruksvetenskap 
och Arthur Young, vilket ett av hans mest kän-
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da verk Einleitung zur Kenntnifs der englischen 
Landwirtschaft (1797, sv. övers. 1801) tydligt 
visar. Han tillförde lantbruksvetenskapen en 
företagsekonomisk aspekt som han hämtat 
från England och som han praktiskt utprova
de i Tyskland. Thaer fick också intryck från 
tysk Kameralwissenschaft som växt fram 
inom de små tyska staternas statsförvaltning
ar under 1700-talets andra hälft. Kameralis
men var en hushållningsideologi där den star
ka stats byråkratin med hjälp av vetenskaplig 
kvantifiering noggrant skulle övervaka och 
kontrollera statens intressen. Ett viktigt områ
de där sådan rationell hushållning praktisera
des var inom skogs- och jordbruksskötseln.19 

För det rationella i hans lantbruksmetod 
stod systematiska försök som skulle leda till 
vetenskapliga resultat. Vid Möglin anlades ex
perimentfält för utprovande av nya metoder. 
Vid dessa försök utprovades olika jordar, 
jordförbättringsmedel, redskap och olika väx
ter och djur. Dessa systematiserade erfaren
heter skulle sedan generaliseras till en säker 
vetenskaplig grund, ett r ationellt lantbruk. 
Den nystartade Lantbruksakademien tog in
tryck av det rationella lantbruket och stor 
vikt lades v id försök. Av akademiens sju av
delningar skulle fyra arbeta med hjälp av för
sök.50 

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

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

Albrecht Thaer (J 752-1828) var son till hovme
dikus Johann Friedrich Thaer i Celle. Han kom all 
följa i sin faders fotspår och blev medicine doktor 
i Göttingen 1774, och 1780 övertog han sin faders 
ämbete vid det hannoverslw hovet i Cel/e. Snart 
började han intressera sig för lantbruks vetenskap 
och köpte 1886 ett stort lantbruk utanför sin hem
stad där han började experimentera med bruk
ningsmetoder, växter ( framföra/It klöver) och växt
följder. Han inrättade 1802 en lantbruksskola på 
sin gård. Thaer var stark/ inspirerad av det engel
ska lantbru!?e/. Den engelske kungen som även 
var kurfurste av Hannover hade upprättat etl lant
brukssällskap i Cel/e efter engelsk modell. Thaer 
var en av de ledande personerna i sällskapet och 
han ficl? därigenom god tillgång till engelsll lant
bruksvetenskaplig litteratur. 

Thaers ryktbarhet blev allt större och 1804 
kallades han till Preussen där han 1806 öppnade 
det berömda lantbruksinstitutet på godset Möglin 
( nära Potsdam). Möglin var ett utarmat gods med 
sandig och dålig jord. Detta var ett medvetet val 
och hade en pedagogisk och moralisll funMion. 
Thaer skulle visa att med lantbruksvetenskapens 
hjälp kunde de mest nedgångna jordar återfå sin 
fruktbarhet. Till Möglin kom studenter från hela 
Europa och Möglin blev en modell för hur el/ lant
bruksinstitut slwlle se ut. Thaers ideer kom på 
detla vis all spridas och hans skrifter översatles 
till de flesta europeiska språk. (Människan och 
miljön, 1991) 
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någon större betydelse för jordbruket under 
1800-talets första hälft. Det skedde dock sto
ra förändringar av lantbruket under denna tid 
där lantbruksvetenskapen spelade en av
görande roll genom propaganda och spridan
det av nya brukningsmetoder. Förbättrade 
odlingsmetoder som växelbruk, bättre om
händertagande av gödsel, märgling och, fram
förallt, nya grödor som kunde binda kväve ur 
luften t. ex. klöver, gjorde att jordbruket kom 
ur den ekologiska 1 700-talskrisen. Dessa fram
steg var dock inte resultat av vetenskapliga 
teorier utan en förbättring av jordbrukets 
praktik, övergång till oorganiska material, för
bättrad teknik och en ökad arbetsinsats. Ve
tenskapen bekräftade bara det som praktiken 
visat. I vissa fall skedde t.o.m. omvandlingen 
av jordbruket "trots" lantbruksvetenskapen. 

Systematiska försök och praktiska förbätt
ringar kallades för vetenskap, medan agrarve
tenskap som var baserad på vetenskapliga 
teorier helt enkelt inte bidrog till att lösa den 
tidens ekologiska och samhälleliga problem. 
Humusteorin byggde på föråldrad kemisk te
ori. Det rationella lantbruket beaktade inte 
jordbrukets förhållande till naturen på ett över
gripande sätt och de experiment som utfördes 
gick inte att generalisera så att de kunde app
liceras annat än lokalt. Lantbruksvetenskapen 
var i ett "paradigmlöst" tillstånd.s, 

Varför var då entusiasmen inom ledande 
grupper i samhället så stor för vetenskapligt 
jordbruk när de praktiska resultaten uteblev? 
Vetenskapshistorikern Sara Wilmot menar att 
detta berodde på att vetenskapen symbolise
rade förändring, framsteg och nationell fram
åtanda. De lantbruksvetenskapliga teorierna 
byggde inte så mycket på samtida iakttagel
ser av förbättring utan på visioner och för
väntningar om framtida skördar.53 Lantbruks
akademiens motto var just "Stundande skör
dar, mödornas lön''. Med denna svaga teore
tiska grund var det inte konstigt att intresset 
för lantbruksvetenskap kom att gå i botten i 
samband med den ekonomiska kris som 
drabbade Europa efter napoleonkrigen. Expe
rimentalfältet var ett tydligt exempel på det
ta. Efter en entusiastisk start gick gnistan ur 
projektet i samband med Edelcrantz' död 
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1821. Eclelcrantz var medveten om lantbruks
vetenskapens oförmåga att åstadkomma an
vändbara resultat men försvarade sitt experi
mentalfält genom att det p.g.a. sina misslyck
ade experiment kunde förhindra att bönder
na upprepade desamma: 

"Om Nitton av Tjugu bland dem skulle miss
lyckas, så har väl Experimental Fältet derige
nom ådragit sig en verkelig förlust, men alla 
de Svenska enskilte Lancltbrukare, som der
igenom blifvit hindrade ifrån Nitton olycklige 
försök, och uppmuntrade att fortsätta det 
Tjugonde med framgång, skola anse sig af 
denna Akademins förlust på Experimental 
Fältet hava dragit en ren behållning och 
winst."i4 

ETT NYTT KEMISKT 
PARADIGM 

Liebig och den progressiva 
omvandlingen 
Efter 1840 började agrarkemin spira av opti
mism, lantbruksvetenskapen ansågs ha kom
mit in i en ny vetenskaplig era. Den man som 
både av samtiden och eftervärlden setts som 
en "symbol" för denna omsvängning var elen 
tyske kemisten Justus von Liebig (1803-
1873). Han var redan en av Europas mest kän
da kemister när han började ägna sig åt agrar
kemi och skrev boken Die Chemie in ihrer 
Anwendung auf Agricultur und Physiologie 
(1840).55 Liebig revolutionerade agrikulturke
min genom att tillföra elen en naturvetenskap
lig teorigrund - ett paradigm. Mycket av det 
Liebig gjorde var emellertid inte nytt. Han för
de in ny kunskap från kemi, botanik, fysiologi 
och geologi under beteckningen agrikultur
kemi. Det blev möjligt att vetenskapligt analy
sera lantbruket både i laboratorierna och på 
fälten och det blev möjligt att förutsäga och 
generalisera resultaten. Agrikulturkemin blev 
en universell vetenskap. 

En gammal fråga som han kunde besvara 
genom att studera och använda de senaste 
kemiska forskningsrönen (Lavoisier, Priest-
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Justus vo11 Liebig (1803-1873) föddes i Darm
stadt där han far var handlare och sålde målar
tillbehör, färger och andra kemiska varor. Som 
_vrkesman av detta slag hade fadern el/ kemiskt 
laboratorium och Liebig lwm således tidigt i kon
tal1t med praktisk kemi och bö1jade tidigt att själv 
experimentera. Någon kemis!? profession eller 
vetenslwpligt institutionaliserad disciplin fanns 
emellertid inte vid denna tidpunkt. Det viktigaste 
resultatet au hans gärning var just hans roll för 
etablerandet au l?emiämnet som en självständig 
disciplin vid universiteten och att han influerade 
den tillämpade kemin och grundandet au kemisk 
industri. 

Liebig påbörjCJde sina uniuersitetsstudier vid 
universitetet i Bonn 1820 och bytte året därpå stu
dieort till universitetet i Erlangen. Genom ett sti-

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

pendium kom han till Paris 1822 där han studera
de under de mest kända franska kemisterna, full
bordade sin doktorsexamen och kom i lwntal?t 
med den i samtiden berömde natura/historikern 
Alexander von Humboldt. Bland annat med hjälp 
uv Humboldts rekommendationer utsågs Liebig 
vid tjugoett års ålder till professor i kem i vid det 
lilla universitetet i Giessen. 

Till att börju med möttes Liebig au motstånd i 
Giessen men ganska snart blev han universitetets 
mest liända person och gav universitetet en plats 
som ett europeiskt li.irclomscentrum under en tid 
(efter Lie/Jigs död bytte universitetet namn till .lus
tus von Liebig universitetet, som det fo11farande 
heter). Att vara professor vid denna tid var dock 
inte så prestigefyllt och luchrativt. Trots att han var 
professor fick hans far till att bö1ja med understöd
ja honom med pengar 

Vetenskapligt fick Liebig störst betydelse för ut
vech/andet au den organiska hemin och förbätt
randet au analysmetoderna. Han lwm också att 
få stor betydelse för den tillämpade kemin. Förut
om inom agrihulwrkemin var han också framstå
ende inom djurkemi, matens kemi och närings
/ära. Han utvechlade bland annat grunderna för 
tilluerhandet av höttextrakt och modersmjölks
ersättning och lwm på så sätt att få betydelse för 
livsmedelsindustrin. Trots att han med tiden kom 
att se sig som en förespråkare för den rena kemin 
så var han flera gånger engagerad i mer praktisha 
problem och kommersiella företag. Bland annat 
tog han tillsammans med den engelske affärsman
nen James Muspratt patent på Liebigs superfos
fat, men affärerna gick dåligt. Liehig intresserade 
sig ochså för hur Londons avloppssystem slwlle 
byggas så alf avfallet l?uncfe användas som göd
ningsmedel för jordbruken runtomkring staden. 
För sina vetenslwpliga insatser blev Liebig adlad 
7845 och utsedd till baron, och efter övertalning 
blev han professor i Miinchen 1852. (Broch, 1997) 

naturlagar, som styrde jordbruket, synliggjor
des. 

Mot dessa lagar stred det rådande kom
mersiella jordbruket. Liebig hävdade att jord
bruket, för att använda ett nutida ord, var 
"ohållbart" och tillämpade ett destruktivt 
kretslopp. Han delade in växtnäringsämnena 
i två olika sorter, de organiska och de oorga
niska. De organiska var gasformiga och upp
togs i växtens blad och grenar genom respira
tion. Genom sin flyktiga form fanns de orga
niska ämnena jämnt spridda i atmosfären 
över hela jorden och därigenom kunde ingen 
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brist på dessa ämnen uppstå. Däremot kunde 
en brist uppstå på de oorganiska, eftersom 
"De fasta eller oorganiska kunna icke utan 
främmande inverkan förflyttas från den plats 
der naturen fästat dem."s6 

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

"På samma sätt uppslukade under en följd 
af århundraden elen oerhörda verlclsstadens 
kloaker den romerska bondens välstånd, och 
då dennes åkerfält icke mer förmådde att lem
na näringsmeclel till innevånarnes lifsuppe
hälle, så sjönko uti dessa kloaker Siciliens och 
Sardiniens rikedomar, jemte de från Afrikas 
fruktbara kustländer." 58 

San1ma väg skulle även de stora exporter an
de lantbruken i Europa gå. "Efter en följd af år 
är detta land en öken, liksom den romerska 
campagnan. Detta är den naturenliga grunden 
till ländernas utarmande genom kulturen."59 

Problemet som Liebig stod inför var hur 
man skulle öka människans andel av naturens 
resurser utan att överexploatera och urlaka 
jorden. Syftet med lantbruksvetenskapen var 
ju att öka människans del av naturens gåvor 
genom att "styra" naturens lagar till männi
skans favör. För en långsiktig vinst måste jor
den få tillbaka det den gav ifrån sig. Liebig lös
te detta problem genom sin "mineralteori".6u 
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Liebig menade, i stark polemik med humus
teoretikerna, att växterna livnärde sig av mi
neraler som fosfor, kalcium m.m. Det fanns 
ingen livgivande princip som växterna upp
tog via humusen, utan förvandlingen i natu
ren skedde på ett mekaniskt vis. Liebig kunde 
påvisa att den begränsande faktorn för en 
plantas tillväxt var tillgången på ett mineral i 
förhållande till växtens behov av den. Ett för
hållande som han kallade "minimumlagen". 
Det räckte att ett enda mineralämne saknades 
för att skörden skulle slå fel. Liebig skrev: 

"Vi veta att atmosferen icke innehåller nå
got af dessa ämnen, och att denna icke ersät
ter desamma; vi veta att deras borttagande 
från åkern medför en ojemnhet i produktio
nen, en brist på fruktbarhet; att vi genom till
förande af dessa ämnen kunna bibehålla, ja 
till och med föröka bördigheten." 61 

Mineralteorin innebar en ny syn på nä
ringsämnen. Det var al ltså inte gödseln i sig 
som gjorde jorden fruktbar utan mineralerna 
i gödslet. Dessa nödvändiga oorganiska äm
nen kunde hämtas utanför den lokala miljön 
och framställas och koncentreras på fabriks
mässig väg i form av konstgödsel. De "levan
de gödselfabrikerna", djuren, blev onöd iga 
och istället för växelbruk skulle man växla 
mellan olika sorters konstgödsel. På detta 
sätt skulle det bli möj ligt att år efter år odla 
samma växt. Liebig pläderade för en speciali
sering i riktning mot monokulturer.62 Liebigs 
kritik av det kommersiella och exporterande 
lantbruket vändes således till sin motsats. 
Genom jordanalyser och analyser av plantor
nas innehåll kunde kemisten tala om för bon
den vilka mineraler som fattades i hans jord 
och bonden kunde sedan tillsätta dem på ar
tificiell väg. Skörden kunde sedan säljas och 
näringsförlusten kompenseras med konst
gödsel. Med noggranna kemiska analyser 
skulle nu, till skillnad från Thaers "tillhöftade" 
balansräkning, naturens processer kunna 
kontrolleras med vetenskaplig precision. De 
mest ofruktbara jordar skulle åter kunna bli 
fruktbara på detta sätt. En expansion för 
mänskligheten stod för dörren. Liebig skrev: 

"Det skall komma en tid, då man förser 
hvarje på åkern odlad planta med den för 
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NATURLAGARNA FöR VÄXTNÄRINGEN 
ELLER 

KEMIEN TILLÄ.MP .A.D PÅ L.A.NDTHUSHÅLLNING 
OCH FYSIOLOGI. 

JUSTUS v. LIEBIG. 

ÖFVERSÄTTNING FRÅN 8 :DE ORTGINALUPPLAGAN Al' FÖRF:S "DI E 

CHEMIE IN lllltER ANWENDUNG AUF A GRICU LT U R 

UNO PIIYSIOLOG I E, ERSTER THEJL: DER CIIEMISCIIE 

PROCESS DER ERN.:i.HRUNG DER VEGETABrLIEN
00 

AF 

J. GHRISTERSSON. 

ÖREBRO , 
N. M. LINDH, 1868. 

Titelbladet till Liebigs "Naturlagarna för växtnäringen". Första upplagan kom 1840 och boken blev 
mycket orndeballerad redan från början och fick såväl ornfa/lande kritik som lovord. Redan 1843 hade 
den utkommit i fem upplagor och 1863 i åtta. Mellan de olika upplagorna omarbetade och utökade 
Liebig boken och han bytte också ståndpunkt i flera viktiga frågor. Mest känd är hans syn på kväve
gödsel. I de första upplagorna menade han att lwävegödsel hade en viss betydelse för växterna men i 
elen tredje upplagan hö velade han att kvövegöclsel var helt överflödig eftersom han ansåg att växterna 
kunde tillgodogöra sig luftens lwöve. Senare ändrade han sig igen och erkände att kvävegödsel hade 
en viss betydelse. Boken korn att snabbt översättas till de flesta europeiska språk och till svenska över
sattes den för första gången 1846. 
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henne mest passande gödsel, som man bere
der i kemiska fabriker; då man blott påför 
åkerfälten sådana ämnen, som tjena växterna 
till verklig näring ... " 63 

Skapandet av en ny kronologi 
Trots att Liebigs patenterade konstgödsel 
blev ett totalt misslyckande, trots att han un
derskattade kvävegödslets betydelse, trots 
att andra kemister snabbt visade att Liebigs 
teorier var för generaliserande och enkla och 
trots att hans teorier var svåra att tillämpa i 
praktiken kom hans paradigm att bli domine
rande och inspirera en hel generation av ve
tenskapsmän. Agrikulturkemi blev synonymt 
med lantbruksvetenskap, ett slags "universal
ämne" för jordbruket under ett par decen
nier.6'1 Precis som elen tidigare lantbruksveten
skapen byggde dock tilltron till Liebigs teori 
på framtida förhoppningar och inte på sam
tida resultat. 

Överhuvudtaget finns det en ambivalens 
till Liebigs betydelse för agrikulturkemins 
framväxt inom den interna lan tbruksveten
skapliga historieskrivningen."" Han finns med 
som en självklar utgångspunkt eller milstolpe 
i alla historiska översikter och lyfts fram i ha
giografisk stil som "agrikulturkemins, lant
bruksvetenskapens och konstgödslets fader", 
men samtidigt betonas hans brister. Man kan 
säga att Liebig och hans berömda Naturlagar
na för växtnäringen från 1840 utgör ett slags 
"år 0" i den agrikulturkemiska kronologin. 
Kemister verksamma före Liebig blir före
gångare och de som kommer efter blir anting
en anhängare eller kritiker av Liebigs läror. 

I Naturlagarna för växtnäringen går Liebig 
hårt åt humusteorin. Den tidigare lantbruks
vetenskapen liknas närmast vid alkemi och 
kvacksalveri. Tiden före Liebig kallas "ett fam
lande i mörker" jämfört med hur lantbruket 
sedan korn att få en stark vetenskaplig grund. 
Bonden måste med kemins hjälp lära sig att 
dominera naturen i baconiansk anda: 

"Hvacl som han [bonden] kallar för 'om
ständigheter' och 'förhållanden ', efter hvilka 
han utöfvar sitt yrke, är naturlagar, som han 
måste lära känna om han vill beherrska dem, 
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ty annars är han en slaf af dessa lagar." 66 

Gud har för Liebig reducerats till naturla
gar. Dessa lagar måste bli kända så att män
niskan kan följa och kontrollera dem och på 
så sätt bli fri från dem. Ett tydligt exempel på 
hur Liebig ställer sig själv mot det förflutna, 
var ett översatt stycke ur en senare upplaga 
av hans bok som trycktes i Tidskrift för svens!?t 
/andtbrul~ och dess binäringar 1864 med titeln 
"Landtbruket före och efter 1840".6i Årtalet 
1840 framställs av honom som ett radikalt 
brott. Liebig blir därigenom, dock utan att 
nämna sitt namn, en banbrytare och epokska
pare. Att forma historien är att skaffa sig makt 
och legitimitet.1

i8 

Schling-Brodersen har emellertid visat att 
striden mellan mineralteorin och humusteo
rin till stor del var en historisk konstruktion.69 

I själva verket hade humusteorin till stor del 
redan övergetts och mineralernas betydelse 
var kända. Det var en väl förberedd revolu
tion. Redan 1804 hade kemisten Theodor de 
Saussure betonat mineralernas betydelse för 
växterna och 1826 hade kemisten Karl Spreng
el i stort sett formulerat både mineralteorin 
och minimumlagen.711 Liebig kände väl till sina 
föregångare och dessutom kom Liebig rätt i 
tiden. Det var först vid 1840 som elen kemiska 
analystekniken förbättrats så mycket att det 
blev möjligt att tillämpa kemin på jordbruket 
och då hade också depressionen efter napo
leonkrigen släppt sin förlamande hand. Liebig 
kunde också med sin teori vetenskapligt för
klara betydelsen av de mineralgödsel som det 
sedan 1820 hade bedrivits omfattande handel 
med. Agrikulturkemin låg med andra ord i 
tiden. Den samtida kritiken kom inte från nå
gon rivaliserande humusteori utan från andra 
kemister som till stor del höll med Liebig men 
som kritiserade honom för hans extrema för
nekelse av betydelsen av organiska material, 
för undervärcleringen av kvävegödsling (Liebig 
ansåg att växterna kunde uppta kväve från 
luften) och för att han inte baserade sin teo
ri på strikt vetenskapliga grunder. 71 Liebig fick 
senare också modifiera sin uppfattning på 
dessa punkter. 

Styrkan i Liebigs teori, vilket gjorde att elen 
föll så väl ut, var att han lyckades visa att agri-
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Liebigs minimum/ag Liebig liknar en växts tillväx/potential vid ett kar som är sammansatt av brädor 
( i1äringsämnen och andra faktorer) av olika längd. Karets kapacitet är begränsad av den lwrtaste 
brädan (i det här fallet kali) och kan bara höjas genom af/ denna bräda förlängs. När detta är gjort är 
det en annan bräda (näringsämne) som blir den begränsande faktorn. På bilden används Liebigs mini
mum/ag för att propagera för en ökad användning av kaligödse/. (Liebig and after Liebig, 1.942) 
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kulturkemin hade en avgörande roll för läsan
det av de rådande samhällsproblemen. Detta 
gjorde han genom att tydliggöra mineraläm
nenas roll. Det var mineralerna i jorden som 
var avgörande för hur stor avkastningen skul
le bli och i förlängningen om samhället var 
hållbart. Liebig tydliggjorde förhållandet mel
lan samhället och jordresurserna; han "över
satte" de vetenskapliga slutsatserna till ett 
samhälleligt problem, för att använda Latours 
ord.72 De som kunde uttolka dessa "osynliga" 
mineraler och göra dem uppenbara för alla 
var vetenskapsmännen med hjälp av kemiska 
analyser. För att bonden skulle få en god 
skörd och samhället inte drabbas av hungers
nöd och oro måste man alltså ta hjälp av ve
tenskapen. Vetenskapen blev en "obligatory 
point of passage", en omväg som jordbruket 
och samhället måste ta .7:

1 

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

le kosta pengar, men agrikulturkemin skulle 
ge igen till samhället mångdubbelt mer än 
vad det skulle kosta att anställa kemister. I det 
agrikulturkemiska konceptet fanns en tro på 
människans förmåga att förstå naturens lagar 
och en tro på att det gick att förändra männis
kan och samhället efter dessa. Det innehöll 
med andra ord en normativ och politisk kär
na redan från början. Agrikulturkemin var en 
"finalized science" där det integrerat i teori
bildningen fanns samhälleliga mål, en modern 
framstegstanke samt en tro på lantbruksve
tenskapens förmåga att lösa sociala problem 
genom agrara reformer. 

F örsöksstationsrörelsen 
Det skulle dock vara att gå för långt att säga 
att det var Liebig ensam som gjorde hopkopp
lingen mellan agrikulturkemin och samhället. 
I historieskrivningen tilldelas Liebig fler för
tjänster än vad han i verkligheten ägde. Han 

Interiör från liebigs laboratorium i Giessen 1842. Till Giessen lwm studenter från hela Europa och från 
USA för att studera för liebig Under sina knappt trettio år i Giessen hann liebig utbilda mer än 700 
studenter. liebigs kemiska teorier, metoder och sätt all organisera el/ laboratorium spreds på så vis till 
andra länder, framföra/Il till Storbritannien och USA varifrån många av hans /ä,jungar kom. På detta vis 
ficl? liebig en central roll för utformandet och institutionaliserandet av kemiämnet. (Brock, 1997) 
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gjorde få experiment och drog snabba slut
ledningar. En "obligatory point of passage", 
en vetenskaplig disciplin, skapas inte av en 
person. Det krävs att den vetenskapliga teo
rin "översätts" så att grupper i samhället bör
jar inse att de måste använda sig av vetenska
pen och att det ligger i deras intresse att spri
da den insikten och att etablera ämnet. Cen
tralt placerade personer och organisationer 
måste knytas till disciplinen så att de i sin tur 
väcker intresse för frågan och sprider elen så 
att kontakter med finansiärer och makten 
knyts. I det här fallet krävdes således att de 
agrikulturkemiska teorierna sammanfogades 
med de tidigare agrara organisationernas in
tressen. Liebigs ideer spreds inte av sig själva 
utan av ett stort antal människor, en hel rörel
se, i den redan existerande lantbruksveten
skapliga miljön. 

I själva verket hade Liebig en underordnad 
roll i agrikulturkemins institutionalisering. 
Liebig var ingen disciplinbildare utan hans 
påverkan var indirekt.74 Han lade på ett tydligt 
och tilltalande sätt den teoretiska grunden för 
det nya agrarkemiska paradigmet, gjorde 
"översättningen" mellan kemin och samhället 
och gav impulser som utvecklade agrikultur
kemin mot en egen disciplin. Detta skedde 
dock mot Liebigs egen vilja. Liebigs syfte var 
inte att skapa en ny disciplin utan att ge elen 
rena naturvetenskapen ett erkännande i Tysk
land. Vid hans laboratorium i GieBen utveck
lades en modell för mer systematisk "forskar
utbildning" och runt om i Europa och Ameri
ka sattes forskningslaboratorier upp efter 
Liebigs mönster.7" Han fick en avgörande be
tydelse för höjandet av vetenskapens sociala 
status. 

Liebig menade att lantbrukskemin skulle 
vara en del av den rena kemin och bedrivas 
vid universiteten på ett teoretiskt vis och där
igenom få en hög vetenskaplig legitimitet. Det 
som dock attraherade många av hans efterföl
jare var agrarkemins tillämpbara sidor. Inom 
lantbrukskretsar såg man kemins nytta för att 
lösa deras problem. Mot denna utilism och 
mot sina vetenskapliga kritiker, både i och 
utanför Tyskland, polemiserade Liebig hårt.;r; 
Hans betydelse för framväxten av agrikultur-

kemin låg just i hans förmåga att popularise
ra, polemisera och sprida elen vetenskapliga 
debatten. Han debatterade i dagspressen, gav 
ut den populärvetenskapliga boken Che
mische Briefe (1844) och var utgivare och re
daktör (1830- 1852) för den vitt spridda tid
skriften Anna len der Chemie und Pharmacie. 77 

På detta sätt trängde de agrarvetenskapliga 
frågorna långt utanför de lärdas krets och 
blev under ett avgörande skede en del av den 
offentliga debatten. Detta ledde också till att 
hans kritiker lyftes fram i ljuset och att agri
kulturkemi blev ett ord i det allmänna medve
tandet. 

Ur kritiken av Liebigs teorier växte en "för
söksstationsrörelse" fram i Tyskland. Den 
spred sig sedan till övriga Europa och USA 
Tyskland blev det nya stora föregångslandet 
såväl vetenskapligt som organisatoriskt, med
an elen engelska lantbruksvetenskapen så
småningom hamnade i bakvattnet. Under 1800-
talets andra hälft dominerade det tyska områ
det nästan helt vad det gäller influenserna på 
utvecklingen av elen svenska agrarkemin. 

Den första statsfinansierade kemiska för
söksstationen, som kom att bli mönsterbil
dande, grundades 1850 i sachsiska Möck
ern.78 En bidragande orsak till att institutiona
liseringen av agrarforskningen inträffade just 
då var svältåret 1847 vilket underströk agri
kulturkemins betyclelse.79 Det var inte heller 
konstigt att initiativet kom från Sachsen som 
var centrum för den tyska sockerbetsodling
en. Sockerbetorna krävde mycket gödsel och 
de hade visat sig speciellt mottagliga för mi
neralgödsel. Sachsen var den största import
ören av konstgödsel i Tyskland före 1870.80 

Vid försöksstationen i Möckern ställdes 
Liebigs optimistiska synsätt mot ett långsik
tigt vetenskapligt arbete. Samma mål som Lie
bigs låg fast, men det skulle nås på längre sikt. 
Initiativet kom från både vetenskapsmän, 
jordägare och staten. De hävclacle, att en för
söksstation skulle vara nyttigare för jordbru
ket än laboratorierna vid universiteten. Vid 
försöksstationen kunde vetenskapliga labora
torieexperiment kompletteras med arbete 
ute på fältet med försök i långa serier där ke
mister och jordbrukare samarbetade. 
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En av de drivande krafterna bakom för
söksstationen i Möckern var Julius Adolph 
Stöckhardt (1809-1886) som blivit tillsatt som 
Tysklands förste professor i agrikulturkemi 
vid Tharlands skogs- och lantbruksakademi 
1847. Han hade varit en av Liebigs mest hän
givna elever men kom också att bli den som 
fick mottaga de häftigaste utfallen från Liebig. 
Till skillnad från sina kollegor vid universite
ten betonade Stöckhardt vetenskapens till
lämpning och spridning. Stöckhardt blandade 
det vetenskapliga synsättet med ett idealis
tiskt patos för jordbruket. Han ville förenkla 
och popularisera vetenskapen och föra ut 
den till bönderna. I hans uppgifter ingick för
utom jord- och konstgödselanalyser också att 
ge rådgivning, organisera offentliga möten och 
hålla föreläsningar ute i byarna. För Stöckhardt 
skulle elen kemiska försöksstationen vara ett 
centrum för agrarvetenskaplig kunskapsupp
byggnad men också för praktisk vetenskaplig 
propaganda.81 Från 1855 gav han ut tidskriften 
Der Chemische Ackersmann. 

En annan viktig person bakom Möckerns 
grundande var jorclbruksministern i Sachsen 
och direktören för rikets lantbruksföreningar 
Theodor Reuning. Ekonomhistorikern George 
Grantham hävdar att byråkraterna hade en 
avgörande betydelse för clet snabba genom
slag som försöksstationsrörelsen fick i Tysk
lancl.82 I de tyska staterna fanns en centrali
serad och effektiv byråkrati med välutbildade 
administratörer som skolats i det kameralist
iska tänkandet. Kommersialisering av jord
bruket och ökat befolkningstryck skapade ett 
behov av ny vetenskaplig kunskap för att 
rationalisera och stärka staten. Det fanns en 
öppenhet att prova vetenskapliga och teknis
ka nyheter på kronans mark och skog som de 
var satta att förvalta. En annan väsentlig för
utsättning var cle tyska lantbruksföreningar
na, Landwirtschaft/ichen Vereine, som vuxi t 
fram i samband med napoleonkriget. Till skill
nad från sina föregångare fick de en stark 
koppling till staten med en officiell status. 
Dessa föreningar blev mötesplatser för agra
ra, statliga och vetenskapliga intressen. Här 
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kunde agrarkemiska teorier sammanfogas 
med samhälleliga intressen. Välinformerade 
byråkrater som Reuning kunde genom fören
ingarna effektivt driva försöksstationsfrågan. 

I Möckerns efterföljd grundades 52 för
söksstationer i Tyskland mellan åren 1851 
och 1871.83 I USA blev det genom den s.k. The 
Hatch Act 1887 lag på att varje delstat vid sina 
Land Grant Colleges skulle upprätta Experi
mental stations och året därpå fanns det sam
manlagt 46 stationer i landet.84 Även i andra 
västerländska stater skeclcle en liknande ut
veckling. Sverige var tidigt med och under 
perioden 1860-1900 inrättades 11 kemiska 
stationer och 21 frökontrollanstal ter.8' Dan
mark som annars ofta verkar ha legat något 
före Sverige vad det gällde agrarvetenskap 
under 1700- och 1800-talen upprättade inga 
särskilda agrarkemiska anstalter, utan den ve
tenskapliga verksamheten bedrevs vid den 
1858 nyupprättade Landboh0jskolen och i 
Lanclhusholdningsselskabets regi.86 I Finland 
etablerades agrikulturkemin något senare. 
Kemisten Arthur Rindell anställdes 1874 som 
lärare i agrikulturkemi vid lantbruksinstitutet 
i Mustiala där han kom att bygga upp en lant
brukskemisk försöksverksamhet. Rindell blev 
år 1900 professor i agrikulturkemi och fysik 
vid Helsingfors universitet.87 

De första stat ionerna hade agrarkemisk in
riktning men under 1800-talets andra hälft 
skeclcle en specialisering och bl. a. växtfysio
logiska, entomologiska och bakteriologiska 
anstalter uppstod. Vid sekelskiftet 1900 fanns 
det i Europa och Amerika mer än 500 agrara 
försöksstationer och ungefär 1500 veten
skapsmän var anställda inom agrarvetenska
pen i Europa.88 De agrara näringarnas domi
nans i 1800-talets samhälle gjorde att lant
bruksvetenskapen tillmättes en stor betydel
se. Jämfört mecl annan tillämpad och teknisk 
forskning etablerades lantbruksvetenskapen 
tidigt och expanderade snabbt. Agrarveten
skap var en föregångare vad det gällde statligt 
stödd forskning utanför universiteten och 
akademierna. 
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111. Agrikulturkemins pionjärtid i Sverige 
1840-1870 

INFÖRANDET AV 
AGRIKULTURKEMIN 

I SVERIGE 

Den svenska lantbruksveten
skapliga miljön 
Liknande administrativa förutsättningar som 
Grantham betonar vad det gällde de tyska 
staterna fanns även i Sverige. Sverige hade 
traditionellt en effektiv centralförvaltning. Det 
fanns emellertid inte något särskilt statligt 
organ som ansvarade för jordbrukets utveck
ling och statsapparaten befann sig i omvand
ling. Genomgripande förändringar från en feo
dal samhällsformation i riktning mot ett kapi
talistiskt civilt samhälle under 1 700- och 1800-
talen innebar att nya behov och krav upp
stod. Historikern Torkel Jansson har i sin av
handling Adertonhundratalets associationer 
(1985)89 visat att denna omvandling var en ut
d ragen process där den gamla feodalstaten 
sakta monterades ner innan ele n moderna 
samhällsorganisationen tog form kring sekel
skiftet 1900. I "tomrummet" mellan de två 
samhällsformationerna uppstod olika fören
ingar och sammanslutningar där medborgar
na själva, ofta utan direkt inblandning från 
staten, tog på sig ansvaret för att organisera 
fattigvård , folkbildning, nykterhetssträvan
den och försvar. Staten hade under denna 
period en restriktiv hållning mot att gripa in i 
lokala och privata angelägenheter. 

Patriotiska sällskapet och de tidigaste hus
hållningssällskapen uppstod utan att först ha 

fått någon officiell sanktion. Grundandet av 
Lantbruksakademien och hushållningssäll
skapen på 1810-talet kan ses som sätt för 
statsmakten att försöka ta ett fastare grepp 
om jordbruksfrågorna utan att helt och hållet 
överta ansvaret. De grundades på statligt ini
tiativ och var tydligt knutna till statsmakten 
med dess maktbefogenheter och officiella sta
tus. De var dock, ur ett efterhandsperspektiv, 
en märklig blandning av intresseorganisation, 
vetenskaplig institution och ämbetsverk. På 
samma vis som cle tyska lantbruksföreningar
na blev Lantbruksakademien och hushåll
ningssällskapen en mötesplats för agrara, 
statliga och vetenskapliga intressen. De olika 
intressena och den statliga förvaltningen på 
jordbruksområdet separerades först 1890 då 
Lantbruksstyrelsen grundades. 

Sverige följde även med i den allmänna 
ekonomiska uppgången och det ökade intres
set för lantbruksvetenskapen på 1840-talet.90 

Initiativ och innovationer kom att kanaliseras 
via hushållningssällskapen och Lantbruks
akademien. Nya krafter t illsattes på de ledan
de positionerna i Lantbruksakademien. Förre 
statsrådet och presidenten för kommerskolle
gium Gabriel Poppius (1769-1856) blev direk
tör och Johan Theofil Nathhorst (1794-1862) 
blev sekreterare. Denna duo genomdrev en 
rad förändringar och akademiens verksam
het omorganiserades. 

Nya stadgar för Lantbruksakademien upp
rättades 1841 där bl. a. förva ltn ingskommit
te n stärktes. Förvaltningskommitten kom 
1849 att förordnas av regeringen för att ta 
hand om tillsynen över lantbruksinstituten, 
de lägre lantbruksskolorna, agronomerna 
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Johan Theophil Nathhorst (1794-1862) föddes 
på Knutstorps gård i Flisby soc/?en i Jönköpings 
län som enda barn till regementsläfwren och as
sessorn Johan Theophil Nathhorst och hans fru 
Hedvig Meurling. Redan vid tio års ålder hade 
han förlorat båda sina föräldrar och uppfostrades 
au familjen Ehrenkrona på gården Hulterstad i 
Östergötland. Sjutton år gammal började Nath
horst läsa vid Uppsala universitet, tog där en 
kansliexamen och uerlwde därefter några år som 
ämbetsman. 

År 1819 slog han sig ned på Näs säteri i Jön
köpings län, som han ärvt efter sina föräldrar, och 

m.m. Förvaltningskommitten blev ett statligt 
ämbetsverk under civildepartementet och 
skulle hålla departementet underrättat om 
frågor rörande jordbruket. Juridiskt stod 
dock akademien fortfarande utanför staten. 
Med andra ord, Lantbruksakademien för
vandlades från att främst ha varit en veten
skaplig institution till att inneha en central 
maktposition. Ekonomhistorikern Gustav 
Utterström skriver att Lantbruksakademiens 
"guldålder" påbörjades här och fortsatte ett 
par decennier framåt.91 
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kom framförallt att ägna sig åt fårskötsel. Fåravel 
hade en högkonjunktur under 1820- och 1830-
talen och Nathhorsts verksamhet på Näs blev nå
got au ett nationellt centrum. Nathhorst gav ut ett 
flertal skrifter om fåravel, medverkade i organi
seramfet au det s.k. VI/kontoret och upprättade en 
herdesfwla på Näs 1831. År 1826 gjorde han en 
resa till Thaers Möglin samt besötae schäferier, 
ullmarknader och ullsorteringsanläggningar i 
Tyskland. Nathhorst fortsatte sina agronomiska 
studier i Möglin 1828-1829. Genom sitt intresse 
för fåravel kom han i nära f<ontaht med kommers
kollegiums president Gabriel Poppius som också 
var en stor förespråf<are för fårskötsel. I slutet av 
1830 hårdnade den transoceana konf<urrensen 
och ul/priserna sjönk. Nathhorst tvingades lägga 
ner herdesf<olan och sin fårskötseluerksamhet 
och han sålde Näs. 

Som sekreterare för lantbruksalwdemien 
mellan 1841 och 1862 fick Nathhorst stor betydel
se för omorganiseringen och uppryckningen au 
akademien samt uetenskapliggörandet au jord
bruket. Akademien och lantbruksuetenskapen 
fick på så sätt en central plats i samhället. Nath
horst hade även en viktig roll för inrättandet au 
de svenska lantbruksmötena 1846. Förutom au 
lantbruksakademien var han också ledamot au 
Vetenskapsakademien, Sällskapet för nyttiga lwn
skaper.~ spridande, de flesta fwshållningssäl/ska
pen och el/ flertal utländska agrara akademier 
och sällslwp. 

Privat hann Nathhorst under ett 37-årigt äkten
skap med Lovisa Sophia Jonsdotter få 16 barn 
varav 14 blev vuxna. Flera au sönerna följde i 
faderns fotspår. En blev föreståndare för lant
bruksslwlan i Wassbo, en annan för Dagsholm 
och en undervisade i statlig regi i boskapsskötsel 
och mejerihantering. Mest känd blev emellertid 
professor Hjalmar Nathorst som 1862 blev den 
förste föreståndaren för det nyupprättade lant
bruksinstitutet i Alnarp. ( Foto: KB) 

Som en halvstatlig organisation med ett väl 
utbyggt nationellt kontaktnät och samtidigt 
själv utövare av vetenskapligt jordbruk på 
Experimentalfältet, erhöll Lantbruksakade
mien en stark position. Akademien fick här
igenom en mycket viktig roll i etableringen av 
den svenska agrikulturkemin. Speciellt akade
miens sekrete rare Nathhorst hade ett stort 
inflytande på hur agrikulturkemin kom att 
gestaltas. Lantbruksakademien fanns med på 
nästa alla nivåer i genomförande- och besluts
processerna inom jordbruksområdet. Såväl 
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på eget initiativ som efter påtryckningar från 
annat håll samlades nyheter och impulser in. 
Efter behandling och vidare utredning av aka
demien sändes ansökningar och förslag till 
Kungl. Maj:t. Slutligen fick akademien av re
geringen i uppdrag att genomföra riksdagens 
beslut och kontinuerligt kontrollera verksam
heten. Akademien och Nathhorst hade ge
nom sin centrala placering möjlighet att sty
ra utvecklingen och utdefiniera andras åsik
ter. 

Nathhorst hade starka rötter i den gamla 
lantbruksvetenskapen och dess filantropiska 
och praktiskt inriktade synsätt. Samtidigt var 
han lyhörd för de nya vetenskapliga inrikt
ningarna och kraven på en mer professionali
serad och institutionaliserad agrarvetenskap. 
Nathhorsts hållning visar att perioden 1840-
1860 inte främst var en vetenskaplig bryt
punkt utan istället en period av organisato
risk omvandling och professionalisering. 
Nathhorst hade själv ingen vetenskaplig bak
grund men han hade byggt upp ett stort in
tresse för både praktiskt lantbruk, lantbruks
vetenskap och utbildningsfrågor inom lant
bruket.n Som godsägare hade han på 1820-
talet gjort en studieresa till Tyskland där han 
bl. a. besökte Thaers lantbruksinstitut i Mög
lin. 

Tillbaka i Sverige började han bedriva får
avel på sitt gods och upprättade där en herde
skola 1831. I en av Lantbruksakademien utlyst 
tävling 1832 angående lämplig organisation 
av en undervisningsanstalt för lantbrukare 
skrev Nathhorst en uppsats som belönades 
med akademiens mindre guldmedalj. Redan i 
denna uppsats diskuterar han ingående ve
tenskapens förhållande till jordbruket och 
praktiken.93 Nathhorst betonade i uppsatsen 
att den moraliska uppfostran skulle vara det 
viktigaste i utbildningen och att färdigheter i 
det praktiska jordbruket var väsentligare än 
teoretisk kunskap. Överhuvudtaget visar han 
upp ett skeptiskt förhållningssätt till veten
skapliga teorier vilket var vanligt i samtiden.94 

Hans förslag till hur ett lantbruksinstitut 
skulle se ut låg nära organisationen vid Mög
lin som också blev förebilden för Nathhorsts 
vän Edward Nonnen (1804-1862) som grun-

dade Sveriges första lantbruksinstitut i Dege
berg (nära Lidköping) 1834. En viktig del av 
den lantbruksvetenskapliga mobiliseringen 
var just etablerandet av lantbruksinstituten. 
En professionell kår av agronomer ansågs vä
sentlig för att sprida det rationella lantbruket. 
Lantbruksinstitutet i Degeberg låg avsides 
och fick få elever. Istället grundades 1848 lant
bruksinstitutet i Ultuna. Initiativtagare och 
drivande i inrättandet var Robert von Krce
mer, landshövding och ordförande för hus
hållningssällskapet i Uppsala län. von Krce
mer var vid denna tid en av de mest drivande 
personerna inom de agrara kretsarna och 
kring honom och Ultuna uppstod en nyska
pande agrarvetenskaplig miljö. Senare grun
dades också lantbruksinstitutet i Alnarp 1862. 

Även på det vetenskapligt teoretiska områ
det uppstod ett ökat intresse. Någon intensi
fierad forskning var det till en början inte frå
gan om. Istället blev det en ökad debatt kring 
lantbruksvetenskapliga problem. Från 1820-
talet hade akademiens Handlingar fört en täm
ligen tynande tillvaro och de lantbruksveten
skapliga bidragen bestod av privata odlare 
som redovisade sina egna försök. I samband 
med akademiens omorganisering revitalisera
des även Handlingarna. Det professionella in
slaget i Handlingarna ökade och ett antal upp
satser av utländska auktoriteter trycktes.95 

Lantbruksakademien stimulerade även en 
ökad kontakt med utlandet genom bidrag till 
utlands- och studieresor. Resorna gick oftast 
till det tysktalande området med vissa besök 
i Frankrike och England. Denna verksamhet 
var intensiv under 1800-talets andra hälft och 
efter 1890 sände också Lantbruksstyrelsen ut 
resenärer för kunskapsinsamlande. 

Den lantbruksvetenskapliga debatten för
siggick dock inte bara i Lantbruksakademiens 
regi. Tidskrift för landtmanna- och kommunal
elwnomien blev ett forum där nyorientering
en inom agrarforskningen diskuterades. Tid
skriften hade grundats 1840 och 1845 blev do
centen i botanik Johan Arrhenius (1811-1889) 
medredaktör; med honom följde en moderna
re agrarvetenskaplig diskussion. Arrhenius 
blev sedermera Ultunas förste föreståndare 
och 1862 efterträdde han Nathhorst som sek-
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reterare för Lantbruksakademien, en post 
han kom att inneha till 1881. 

Speciellt beträffande tidskriften kan näm
nas ett programmatiskt stycke ur Alexander 
von Humboldts bok Kosmos som trycktes 
med rubriken "Öfver naturvetenskapernas in
flytande på praktiska lifvet" (1845)96 och som 
visar på den nya tilltron för vetenskaplig teo
ri. Här publicerades också den första moder
na agrikulturkemiska uppsatsen, "Agrikultur
kemiska relationer" (1850-1852), skriven av 
den vid Ultuna verksamme Hampus von 
Post.97 Tidskrin för landtmanna- och kommunal
ekonomien slogs 1862 samman med akade
miens handlingar och omformades till Kongl. 
Lantbruks-Alwdemiens Handlingar och Tid
skrift. 

En annan central person för spridandet av 
mineralteorin och nyare agrarvetenskap var 
agronomen och sekreteraren för Stockholms 
hushållningssällskap Johan Teoclor Bergelin 
(1822-1864). Han var en flitig översättare och 
utgivare av lantbruksvetenskaplig litteratur. 
Han gav ut Tidskrift för svens!?t landtbruk och 
dess binäringar (1855-1864), där den lant
bruksvetenskapliga debatten följdes och där 
bl. a. flera artiklar av Liebig och andra utländ
ska kemister publicerades. Bergelin översat
te bl. a. Thaers Grundsatser i den rationella 
landthushållningen (1846 och 1861) och Lieb
igs Naturlagar för åkerbruket (1864). Enstaka 
artiklar om agrikulturkemi fanns också i dags
pressen och i elen populära tidskriften Läs
ning för foll?et. Jorclbruksvetenskapliga frågor 
blev således föremål för en allt större offent
lig debatt. 

Från kemi till agrikulturkemi 
Historikern Rolf Torstendahl konstaterar i 
boken Teknologins nytta (1975) att Lantbruks
akademien inte gick i bräschen i jordbruksve
tenskapens nyorientering under 1840-talet.98 

Mineralteorin fick ett ganska skeptiskt och 
trevande mottagande, och Liebigs Die Chemie 
in Ihrer Anwendung auf Agricultur und Physio
logie översattes inte på in itiativ av akade
mien utan av elen kemiintresserade liberale 
tidningsmannen Lars Johan Hierta och tryck-
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tes på hans förlag 1846. Först på 1850-talet tog 
akademien initiativet och skred till handling. 
Denna skeptiska hållning inom lantbrukskret
sar fanns även på kontinenten. Lantbruksve
tenskapen hade före 1840, som tidigare visats, 
en svag teoretisk grund. Det var en vetenskap 
som huvudsakligen utövades av privatperso
ner och som byggde på en teori vilken inte 
gick att applicera i praktiken. Samtidigt fanns 
en väl utbyggd organisation bestående av en 
hierarki av statligt styrda lantbrukssällskap. 
Liebigs teori innebar att agrarvetenskapen 
fick en stadigare vetenskaplig grund och legi
timitet, samtidigt som det för utbildade ke
mister öppnades ett unclersökningsfält och 
ett stort nätverk där de kunde utöva sin skick
lighet och tjäna sitt uppehälle. 

Problemet var dock att Liebig och andra 
"rena" kemister hade ett annat syfte med agri
kulturkemin än vad de redan existerande lant
bruksorganisationerna hade. Man skulle kun
na säga att de inte tog tillräcklig hänsyn till 
den lantbruksvetenskapliga traditionen. Lie
big menade, som tidigare påpekats, att agri
kulturkemin skulle tillhöra den rena kemin. 
Agrikulturkemi var en syssla bland andra som 
en kemist kunde ägna sig åt. Tillämpad forsk
ning och försök förkastade Liebig, vars syfte 
var ren forskning för forskningens egen skull. 
Detta bröt totalt med vad lantbruksorganisa
tionerna ville åstadkomma. För dem skulle 
agrikulturkemin användas i praktiken och det 
var mycket viktigt att ele n spreds till lantbru
karna. Agrikulturkemi var ingen bisyssla utan 
huvudsaken och den inbegrep en tydiig prak
tisk målsättning. Liebigs teorier passade med 
andra ord inte in i den rådande lantbruksve
tenskapliga miljön. Teorin måste översättas 
och anpassas och agrikulturkemin avskiljas 
från den rena kemin. 

Även från vetenskapligt håll fanns det en 
skeptisk inställning till Liebig. Sverige hade 
starka traditioner inom det agrikulturkemiska 
området. I samtida historiska tillbakablickar 
hänvisar man till föregångare som Wallerius 
och framförallt ti ll arvet efter Jöns Jakob Ber
zelius (1770-1848). Berzelius hade varit med 
vid grundandet av Lantbruksakademien och 
var föredragande för dess vetenskapsavdel-
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Jöns Jacob Berzelius (1779- 1848) var född i 
\ ·äuersunda i Östergötland. Berzelius gjorde sig 
ett internationellt känt namn genom sin forskning 
inom den oorganiska kemin och analytisk be· 
stämning av grundämnens egenskaper och före
komst. Som vetenskapsman var Berzelius också 
mycket internationellt utåtriktad och han förde 
omfattande brevväxling med flera kända europe
iska !?emister och gjorde resor runt om i Europa. 
Till hans laboratorium kom både suens!?a och ut
länds!?a kemister för att studera, däribland elen 
kände tyske kemisten Friedrich Wöhler och agri
kultur!?emisten JF W Johnston. Även med Justus 
1.,'0ll Liebig utuecldades det en vänskaplig förbin
delse genom en långvarig brevväxling. I Brocl~s 
biografi över Liebig står det att liebig betrahtacle 
Berzelius som sin föregångare och något av en 

ning från 1813 fram till s in död 1848. Hans 
a ktiva engagemang i agrikulturkemin och 
lantbruksvetenskapen, till skillnad från hans 
formella anknytning, var dock varierande. 
Berzelius var framstående inom djurkemin 
och i början av sitt åtagande vid akademien 
skrev han några artiklar om agrikulturkemi i 
Kongl. Svenska Landtbruks-Academiens Anna
ler 1813. Därefter var hans aktivitet på områ
det låg fram till 1840-talet. 

fadersfigur, även fast de bara träffades en ensta
ka gång vid naturforslwrmötet i Hamburg 1830. 
Flera inbjudningar till varandra och ytterligare 
försök art träffas misslyclwdes au olika anled
ningar. Detta ledde med tiden till misstänksamhet 
dem emellan och de började vetenskapligt att kri
tisera varandra. Berzelius reagerade också myck
et snabbt på liebigs "Die Chemie in ihrer Anwen
dung auf Agricultur und Physiologie" (1840) som 
han dömde ut som spekulativ och dåligt empi
riskt och experimentellt förankrad. 

Detta var emellertid inte den första gången 
Berzelius ägnade sig åt agrikulturkemi. Redan i 
början av 1800-talet skrev han el/ antal uppsatser 
om djurkemi och utgav en bok i ämnet. Berzelius 
var också med vid instiftande/ av Lantbruksaka
demien 1811 och han blev utnämnd till direktör 
och föredragande för a/wclemiens uetenskapsav
delning 1813. Under 1810-talet publicerade han 
ett tiotal uppsatser om agrikulturkemi och lant
bruksvetenskap i "Lantbruksafwdemiens Anna
ler". Emellertid minskade hans intresse för agrar
vetenskapen under 1820- och 1830-talen då han 
endast publicerade en uppsats i akademiens 
handlingar. Kring år 1840 började Berzelius åter 
att intressera sig för lantbrul?suetenskapen vilket 
speglar de internationella tendenserna. År 1839 
publicerade han den agrikulturgeologiskt intres
santa uppsatsen "Om beskaffenheten af Sveriges 
berg och mark" i "Läsning för folt?et" och han 
skrev också ett antal uppsatser till "Lantbruksaka
demiens handlingar" (en 1840 och två 1845). 
Även praktiskt utförde Berzelius en del agrilwl
turkemiska experiment vid denna tid. Den agri
kulturkemisht intresserade gentlemannajord
brukaren greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeis
ter hade vid sitt slott Tro/le-Ljungby i Skåne upp
rättat ett laboratorium. Vid sina besök i Trol/e
Ljungby granskade Berzelius bland annat Lie/Jigs 
minera/teori och undersöf?te jordarter: Ända fram 
till sin död 1848 var Berzelius föredragande för 
Lant/Jruksakademiens vetenslwpsavdelning, en 
position som han dci således innehaft i 35 å1; 
(Foto KSLA) 

Berzelius var personligt bekant med Liebig 
och de förde en livlig korrespondens.99 Liebig 
hade i den internationella debatten om den 
organiska kemin stött Berzelius teorier. IIJO För
bindelsen mellan dem blev emellertid an
strängd under 1830-talets slut och Liebigs in
träde på det agrikulturkemiska området led
de till en brytning i deras relation. Berzelius 
accepterade Liebigs mineralteori i grunden, 
men redan i samband med utgivanclet av Lie-
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bigs bok var Berzelius starkt kritisk till dess 
vetenskaplighet. I ett personligt brev till Lie
big sparade han inte på kritiken: 

"Dina beräkningar giva ofta mycket beak
tansvärda och påfallande resultat , men om 
man betraktar de grunder, varifrån de utgå, så 
äro deribland många av den beskaffenhet, att 
vi om dem ännu icke kunna äga någon tillför
li t lig kunskap, och därigenom kommer det 
vackra resultatet att hänga i luften. Detta sätt 
att behandla vetenskapen ger en fängslande 
och underhållande lektyr, men synes mig 
innebära en återgång till Fourcroys metod, 
som uppbyggde vetenskapen av färgskimran
de såpbubblor, vilka, bortblåsta av den nog
granna prövningen, icke en gång kvarlämnar 
det såpskum, varav de uppkommit." 101 

Diskussionen mellan dem fortsatte och i en 
uppsats i Lantbruksakademiens handlingar 
gjorde Berzelius slutligen upp med Liebigs 
teorier. 102 Även om Berzelius inte själv var 
speciellt aktiv inom agrikulturkemin och inte 
hann spela någon roll i dess institutionalise
ring kom hans arbete inom kemin att få bety
delse. Flera av hans lärjungar fick viktiga rol
ler i etablerandet av agrikulturkemin och via 
dem levde hans anda kvar. 

En av Berzelius' lärjungar var skotten Ja
mes F. W. Johnston (1796-1855). Johnston tog 
sin examen vid universitetet i Glasgow, stude
rade en tid i Stockholm för Berzelius vid 1830-
talets början och blev sedan professor i kemi 
och mineralogi vid det nyupprättade univer
s itetet i Durham. I samband med uppmärk
samheten kring Liebigs bok övergick han till 
agrikulturkemi och blev en känd agrikulturke
mist. År 1842 grundades Agricultural Chemis
try Association, en underavdelning till det 
skotska lantbrukssällskapet. Syftet med för
eningen var att genom föreläsningar, utgivan
de av s krifter m.m. verka för spridandet av 
vetenskapligt lantbruk och att själv bedriva 
forskning genom såväl försökverksamhet 
som kemisk forskning i laboratoriet. 103 

Johnston blev anställd som föreningens ke
mist 1843 och anlade ett laboratorium i Edin
burgh.101 Tyngdpunkten i arbetet låg på prak
tisk tillämpning av kemin, jord- och gödse l
analyser och propaganda med mycket uppsö-
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kande verksamhet . I Johnstons laboratorium 
väckte Liebigs namn lö je.1ns Teoretiskt tog 
Johnston mer fasta på den agrikulturgeologis
ka traditionen i Storbritannien. Det var före
trädare för den geologiska vetenskapen som 
redan på 183O-ta let hade börjat förespråka 
användandet av kemiska metoder inom jord
bruket. 11)6 Liksom Berzelius kritiserade han 
Liebig för bristande vetenskaplighet men 
även för hans brist på tillämpning. Johnston 
kan sägas vara en av de viktigaste personer
na för omformulerandet av Liebigs teori, från 
en kemisk teori till en självständig agrikultur
kemisk teori som väl passade in i den rådan
de lantbruksvetenskapliga miljön och dess 
syften. Liknande ideer var vanliga även i Tysk
land. Stöckhardt var påverkad av Johnston 
och det skotska systemet när han 1845 pläde
rade för organiserandet av s.k. Kreis-Chemi
kern, dvs. att en krets av bönder gemensamt 
s kulle ans tälla en ambulerande kemist.107 

Den johnstonska synen på agrikulturkemi 
kom att bli dominerande i Sverige. Johnston 
blev tidigt utsedd till korresponderande leda
mot i Lantbruksakademien. Han gav ut flera 
agrikulturkemiska böcker vilka snabbt över
sattes på akademiens initiativ (bl. a. av Nath
horst själv): en mer populärvetenskaplig bok, 
Katekes i jordbrukets !?emi och geologi (1846), 
och två mer vetenskapliga läroböcker, Första 
grunderna i åkerbruks-chemi och geologi 
(1842, sv. övers. 1846), samt fyrbandsverket 
Landtbru!?ets naturvetenskapliga grunder (I 848). 
Dessa blev agrikulturkemiska standardverk 
och användes vid lantbruksinstituten. 

Som framhållits kom agrikulturkemin och 
"försöksstationsrörelsen", under en relativt 
kort tid efter 1850, att snabbt spridas över 
Europa och Amerika. Detta visar att den inled
ningsvis långsamma nyorienteringen från de 
redan etablerade lantbruksorganisationerna, 
i Sveriges fall Lantbruksakademien, inte be
rodde på bristande intresse och kraft utan på 
att man avvaktade en lämplig teorigruncl an
passad till elen lantbruksvetenskapliga miljön. 
Det krävdes att personer som Johnston och 
Stöckhardt översatte elen kemiska teorin så 
att den överensstämde med de agrara intres
sena. När detta väl var gjort agerade lant-

~S2...-5.lll;:>e 
- ,...., :::-"--Ea7. 



Jratorium 
E.:.iskt tog 
::-geologis
' ,·ar fö re
apen som 
>respråka 
:-!Om jord
::-ade han 
~et men 
Johns ton 
personer
,eori. från 
:g:ri ku It ur -
.c.7 rådan
och dess 
"ffl i Tysk
.Johns ton 
~5 pläde
---Chemi
mensamt 
~- t_ lOi 

.....::urkemi 
Johnston 
.:;de leda
t·,- ut flera 
..:Jbt över
- a,· :--Jath
apUg bok, 
gi (1846), 
.i:T. Första 
: geologi 
~sYerket 
:er(l848). 
dardverk 
en. 
e.."11.i n och 
n relativt 
'das över 
~en inled
::1 från de 
:.:ionerna, 
:. inte be
:. utan på 
~ d an
gamiljön. 
- on och 
~eorin så 
~ in tres
ade lant-

brukssällskapen snabbt i den agrikulturke
miska frågan. 

Den agrikulturkemiska frågan 
Ett viktigt forum för lantbruksvetenskaplig 
debatt under 1800-talets andra hälft var de 
Allmänna Svenska Lantbruksmötena. Det 
första mötet anordnades i Stockholm 1846. 
Robert von Kr;emer hade kommit med initia
t ivet och Lantbruksakademien var en av hu
vudorganisatörerna. Nathhorst hade gjort 
studieresor i både England och Tyskland och 
hämtat förebilder därifrån. 108 Tyngdpunkten 
låg i början på diskussioner, efter tyskt exem
pel, men med tiden blev utställningen allt vik
tigare. Lantbruksmötet blev ett slags "stor
möte" där storjordbrukare kunde samtala 
med lantbrukets organisatörer samt med poli
tiker och vetenskapsmän. Vid Lantbruksmöte
na fördes en offentlig resonerande debatt om 
problem och nyheter som uppstod i sam
band med att lantbruket blev allt mer kom
mersialiserat. Syftet med mötena var att ut
byta erfarenhet och kunskap mellan jordbru
kets olika intressegrupper. Där väcktes och 
diskuterades frågor som efter beslut kunde 
utredas av Lantbruksakademien och sedan 
föras vidare till Kungl. Maj:t och riksdag. HY.J 

I Sverige kom frågan om att anställa agri
kulturkemister upp för första gången vid det 
fjärde Allmänna Svenska Lantbruksmötet i 
Malmö 1849.110 På initiativ av ryttmästaren Pe
ter von Möller väcktes frågan: 

"Då kemiens tillempning på jordbruket 
äfuen hos oss gör sig mer och mer gällande, 
vore det då ej önskligt och af behofuet påkal
ladt, att landtmannen sattes i tillfälle att få sina 
jordarter säkert analyserade, utan för stor kost
nad?" 111 

Vad som menades med agrikulturkemister 
framgår inte av diskussionen men det fram
kommer att man ville ha en kemist som skul
le fungera som en serviceresurs för landets 
bönder som i Skottland och Tyskland. Agri
kulturkemisten skulle ägna sig åt att analyse
ra jord prover åt bönderna och inte så myck
et åt teoretisk forskning. 

Redan här, innan det fanns några agrikul-

turkemister överhuvudtaget i Sverige, kan 
man spåra två olika inställningar till agrikul
turkemi. Det ena synsättet förespråkades från 
rent vetenskapligt håll och det andra från 
lantbrukssidan, alltså samma motsättning 
som fanns mellan Liebigs och Johnstons för
hållningssätt. Föreståndaren för Chalmers 
slöjdskola, kemisten Carl Palmstedt, menade 
att problemet med agrikulturkemister lättast 
kunde lösas om Lantbruksakademien tog 
hjälp av privata laboratorier samt av lärare 
och elever vid Chalmers och Teknologiska 
institutet i Stockholm för att utföra de kemis
ka analyserna. På samma linje var lundapro
fessorn i kemi Nils Johan Berlin som menade 
att det också vid universiteten fanns gott om 
kvalificerade kemister som kunde utföra agri
kulturkemiska analyser. 112 De menade med 
andra ord att det inte behövdes någon sär
skild agrikulturkemist utan att vanliga kemis
ter och kemiska metoder kunde tillämpas för 
att lösa jordbrukets problem . 

Mot detta synsätt reagerade Nathhorst 
häftigt och hävdade," ... att Sverige, långt ifrån 
att äga rik tillgång på Agrikulturkemister, tvert
om är i stor brist på sådane ... ".11:l Här fram
kommer ett annat synsätt. En agrikulturke
mist var inte bara en kemist, utan Nathhorst 
tryckte på prefixet "agrikultur". Agrikulturke
mi skulle vara en egen disciplin skild från den 
rena kemin. Jordbrukskemi var inget som en 
kemist kunde utföra med vänster hand vid si
dan av sina vanliga sysslor. Diskussionen av
slutades med ett beslut om att Lantbruksaka
demien skulle göra en framställan hos kungen 
angående anslag till agrikultur kemister på fle
ra orter i landet. 

Den efterföljande ansökan och utredning
en gjordes av kemiprofessorn Lars Fredrik 
Svanberg på akademiens uppdrag; de återges 
i sin helhet i Appendix 2 i denna bok.114 Svan
berg hade efterträtt sin lärare Berzelius som 
föredragande för akademiens vetenskaps
avdelning. Med akademien vid rodret kom 
dess linje att förordas. Svanberg framförde 
akademiens ståndpunkt och de avvikande 
åsikter som framkommit vid Lantbruksmötet 
nämndes inte alls. Lantbruksakademiens 
starka ställning blev med andra ord styrande. 
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I ansökan framkommer tydligt hur akademien 
ville att en agrikulturkemist skulle vara, vilka 
uppgifter han skulle utföra och vilka kvalifika
tioner en sådan måste ha. Det var synnerligen 
höga krav som ställdes: 

" ... hvartill fordras, att han [ agrikultur
kemisten ], utom de grundligaste vid högre 
undervisningsverk förvärfvade studier i 
kemien, bör hafva inhämtat säker kännedom 
i fysik, botanik, fys iologi och anatomi, samt 
derjemte hafva genomgått en fullständig kurs 
vid någon utmärl?tare Landtbruks-skola." 115 

Nathhorsts inställning från Lantbruks.mö
tet återkommer och redan i nästa stycke kon
stateras: 

Det bör härvid icke lemnas oanmärkt, att, 
så vidt Akademien har sig bekant, ingen så bil
dad vetenskapsman för närvarande finnes i 
vårt land, och att således ingen utsigt är för
handen att snart kunna anställa en sådan.116 

En agrikulturkemist skulle ha en "dubbel" 
kompetens med både teoretisk och praktisk 
skolning. I ansökan fastställdes att agrikultur
kemisten skulle klara av att utföra arbetsupp
gifter som: rådgivning, praktiska undersök
ningar, uppsökande resor i landet samt spri
dande av kunskap via det skrivna ordet, förut
om de rent vetenskapliga uppgifterna. 

Kravet på välutbilclacle agrikulturkemister 
framkom även i ett cirkulär från Lantbruks
akademien till hushållningssällskapen som 
publicerades i handlingarna samma år.117 Det 
var ett svar på en förfrågan från Lantbruks
mötet 1848 om akademien kunde uppställa 
ett schema för hur jordbruksförsök skulle ut
föras. Akademien svarade att man inte kunde 
uppställa något absolut sådant. Att utföra 
strikta försök var ett ytterst komplicerat arbe
te som krävde långsiktighet och noggrannhet. 
Påverkan från en mycket komplex omgivning 
gjorde att enskilda faktorer var nästan omöj
liga att isolera och resultat var därför svåra 
att nå. Akademien fortsatte" ... att cle föreskrif
ter som ett sådant schema borde innehålla 
för att svara mot forclringarne af sträng veten
skaplighet, vore under närvarande omstän
digheter praktis!?t overl?ställbara" .118 Det fanns 
med andra ord inga förutsättningar för en 
strikt försöksverksamhet och akademien re-
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kommencleracle därför att endast sådana för
sök som inte gjorde anspråk på vetenskaplig
het skulle genomföras. Detta var ett resultat 
av elen bristande vetenskapliga kompetensen 
i landet: 

"Men agrikulturkemien är en i Sverige hit
tills alldeles försummad vetenskap, och i vårt 
land finnes ingen kemist med åliggande att 
biträda lancltmannen vid de talrika undersök
ningar, af hvilka han i och för sitt yrke är i be
hof. De strängt vetenskapliga försöken i landt
bruksväg måste således för närvarande lem
nas åsido." 119 

Detta var inte bara ett krav på agrikulturke
mi utan även ett underkännande av Thaers 
rationella lantbrukssyn och dess förhoppning 
att enbart ur försöksverksamheten skapa ett 
vetenskapligt jo rdbruk. Ett teoretiskt per
spektiv måste till och de praktiska försöken 
måste kopplas till elen kemiska vetenskapen. 
Det var även ett underkännande av elen tidi
gare lantbruksvetenskapens praktik och alla 
cle privatpersoner som experimenterade på 
egen hand. Dessa ostrukturerade försök gav 
tvivelaktiga resultat vilka dessutom lätt sking
rades för vinden. Det framkommer tydligt att 
Lantbruksakaclemien eftersträvade att få en 
nationellt överblickande roll. Resultaten " ... 
måtte på ett ställe kunna samlas och i sam
manhang allmängöras. - Underlåtes detta, så 
kunna - såsom hittills skett - försök göras i år
huncl raclen, utan att vetenskapen genom dem 
bringas ett steg framåt." 120 Personer som inte 
hade tillräcklig kunskap skulle överhuvudta
get inte befatta s ig med försök. Akademien 
uppmanade: 

" ... att hvar och en, som icke så fullständigt 
uppfattat s itt yrke, att han kan uttänka sättet 
huru sådana försök böra ordnas, för att af 
naturen få svar på cle frågor man förelägger 
henne, gör bäst att icke befatta s ig med dyli
ka vetenskapliga forskningar, såsom liggande 
utom gränserna för hans förmåga." 121 

Försöksverksamheten avskildes således 
från de utövande lantbrukarna. Några profes
sionella agrikulturkemister fanns dock inte i 
landet . Jordbruket stod helt plötsligt utan ve
tenskaplig ledning. I ansökan till Kungl. Maj:t 
framförde Svanberg ett förslag för att råda bot 
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på denna brist. En ny lärostol vid universite
ten måste inrättas. Det måste skapas en agri
kulturkemisk disciplin för att få ungdomar 
intresserade. Bristen skulle avhjälpas om " ... 
endast de i landet befintlige, yngre personer 
se någon möjlighet för sig att finna deras ut
komst, om de åt denna utgrening af vetenska
pen rikta sina själsförmögenheter". 122 

Det måste följaktligen skapas en profession 
och en karriärväg inom agrikulturkemin. Uni
\·ersitetsundervisningen måste läggas om 
irån sin tidigare ensidiga inriktning på kemisk 
teori till att också innefatta praktisk tillämp
ning. Detta gällde inte bara för jordbruket 
utan även för mineralogin och geologin och 
iör medicin och farmaci som också borde få 
egna professurer. Att utbilda unga i tillämpad 
fo rskning vid universiteten skulle skapa dug
liga lärare vid lantbruksinstituten och lant
bruksskolorna och bra agrikulturkemister. 

Detta uttalande måste ses i relation till na
turvetenskapens ställning vid 1800-talets mitt. 
Lindroth har haft ett stort inflytande över hur 
idehistoriker sett på detta. Han menade att 
denna tid knappast kunde ses som någon 
svensk storhetstid för naturvetenskapen utan 
istället, med få undantag, kännetecknades av 
en påtaglig stagnation. 123 Universiteten var 
starkt påverkade av romantisk idealism. Hu
maniora och filosofi värderades högt och 
sågs som andligt upphöjande. Naturvetenska
pen däremot sågs som rå och materialistisk. 

Lindroths beskrivning måste dock modifie
ras . I denna tid fanns också början på något 
nytt. Visserligen fanns det en negativ inställ
ning till naturvetenskap från många håll men 
det var också då som naturvetenskap och 
teknologi började mobiliseras för ekonomis
ka ändamål. Allt fler röster hördes för upprät
tandet av nya vetenskapliga institutioner och 
statligt stöd. ldehistorikern Anders Lundgren 
menar dessutom att striden mellan naturve
tenskapsmän och idealister har varit starkt 
överdriven i historieskrivningen. Även hos de 
förra, somt. ex. Svanberg, fanns det idealistis
ka drag. Ren empiri och praktik kunde inte nå 
målet utan måste kombineras med veten-

skapliga teorier. Det var dock en instrumen
tell syn på dessa vetenskapliga hypoteser 
som framfördes. Vetenskapsmännen kunde 
inte lösa livets gåta vilket var en fråga för filo
sofin. Teorierna skulle tillsammans med ve
tenskapens praktik skapa materiella framsteg 
åt staten och hela samhället. 124 Den omvärde
ring av tillämpad forskning och teknologi som 
slog igenom på 1870-talet i samband med in
dustrialiseringen hade alltså en förhistoria. 

Agrikulturkemin kan i detta sammanhang 
ses som ett tidigt exempel på ett förändrat 
förhållningssätt till naturvetenskapen och 
dess tillämpningar. Med tanke på de agrara 
näringarnas dominans under 1800-talet är 
detta inte konstigt. Inom jordbruket fanns det 
många problem men också möjligheter, som 
statsmakten behövde råda bot på och få kun
skap om med hjälp av tillämpad forskning. 
Det fanns också ett tydligt idealistiskt drag 
inom agrikulturkemin. Syftet var inte bara att 
åstadkomma materiella och ekonomiska fram
steg utan också att höja lantbruket och hela 
samhället kunskapsmässigt. 

Lantbruksakademien fick avslag på sin an
sökan om en ny universitetsprofessur. Nya 
försök gjordes emellertid, utan akademiens 
inblandning, och 1853 inrättades vid Uppsala 
universitet en professur i geologi och minera
logi och en i teoretis k- och åkerbrukskemi 
som Svanberg blev förste innehavare av. Där
emot lyckades akademien få ett positivt svar 
på hemställan om att anställa en agrikulturke-
mist.125 Det kom dock att dröja länge innan 
tjänsten som agrikulturkemist ti llsattes. Det 
annonserades flera gånger i dagstidningarna. 
De hårda kraven på att ha både vetenskapliga 
och praktiska meriter och den inte alltför 
höga lönen gjorde att det inte gick att finna 
någon kvalificerad person. Det fanns dock 
sökande; bl. a. ansökte den blivande profes
sorn i rättskemi Nils Petter Hamberg utan att 
det ledde till någon åtgärd från akademien.126 

Detta kan ses som ett led i Nathhorsts och 
Lantbruksakademiens hållning. Man höll hårt 
på de formella kraven, det skulle vara en rik
tig agrikulturkemist inte en kemist. 
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Alexander Muller 
- Sveriges förste agrikulturkemist 
Efter sex års sökande, både inom och utanför 
landet, inkom på vintern 1856 en ansökan från 
den tyske kemisten Alexander Muller (1828-
1906). Bakgrunden till detta var att akademi
ledamoten Carl Juhlin-Dannfelt (1823-1904), 
sedermera intendent för Experimentalfältet 
1860-1880, hade lärt känna Muller i Tyskland 
1855, då han var där på uppdrag av akade
mien för att studera agrikulturkemiska för
söksstationer.127 Muller hade fått en gedigen 
utbildning i Freiburg och vid universitetet i 
Leipzig där han tog sin doktorsgrad i kemi. 
Därefter blev han anställd vid tekniska- och 
lantbruksskolan i Chemnitz och blev förestån
dare för dess nyinrättade försöksstation 
1853.128 Efter en av Svanberg utförd gransk
ning av Mullers meriter, i vilken Muller fram
förde ovanstående kvalifikationer plus goda 
vitsord från bl. a. Stöckhardt och några skriv
na uppsatser i ämnet, godtogs han till tjäns
ten som agrikulturkemist.129 

I kontraktet som fastställdes mellan Lant
bruksakademien och Muller framgår vilka 
uppgifter han skulle ha. 130 Han skulle upprät
ta ett laboratorium, utföra kemiska undersök
ningar och analyser enligt en bestämd taxa, 
företaga resor i landet och förmedla upplys
ningar och råd till dem han mötte under 
dessa resor och till dem som så begärde. Vi
dare skulle han avge två berättelser varje år, 
en över verksamheten och utförda experi
ment och en berättelse över de senaste upp
täckterna inom ämnet både inom och utanför 
landet. Dessa berättelser skulle publiceras i 
Handlingarna och de skulle vara skrivna så 
enkelt att en bildad jordbrukare lätt skulle 
kunna förstå innehållet. Det framgår således 
av kontraktet att viktigare än forskning var att 
sprida det vetenskapliga jordbruket. 

Mullers verksamhet under de första åren 
kom framförallt att handla om att bygga upp 
ett någorlunda väl fungerande laboratorium 
samt lära känna det nya landets förutsättning
ar och de ledande personligheterna på områ
det. rn Verksamheten bedrevs ända fram till 
1864 i akademiens trånga lokaler på Mäster 
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Samuelsgatan 36. Det rådde vid Mullers an
komst stor brist på laboratorieutrustning och 
pengar. Muller fick för egna medel resa till 
Tyskland för att inköpa den nödvändiga ut
rustningen.132 Pengabristen gjorde också att 
någon egentlig försöksverksamhet inte kom 
igång under de första åren. I sin första verk
samhets berättelse skriver han att han främst 
såg som sin uppgift att vara något slags jord
brukskonsulent: 

"l likhet med den för agronomerna utstaka
de verksamhet, är agrikulturkemistens upp
gift ännu företrädesvis att gå de enskilda re
qvirenterna tillhanda med de upplysningar, 
som kemien för närvarande har att erbjuda 
det praktiska landtbruket, dels efter beskrif
ning eller besigtning på stället, dels efter ke
misk undersökning i laboratoriet." 133 

Verksamheten styrdes utifrån efterfrågan 
och inte av vetenskapliga frågeställningar. Att 
Muller ändå betonade i citatet, att detta var 
fallet "ännu", antyder att han såg en utveck
ling mot mer forsknings uppgifter när väl de 
ekonomiska förutsättningarna hade förbätt
rats. 

Den första tiden var Muller ofta på resande 
fot. Under de tre första åren hann han se näs
tan hela landet med norra Norrland som un
dantag. Det var framförallt hushållningssäll
skap och godsägare han besökte, dvs. det tra
ditionella lantbruksvetenskapliga etablisse
manget. På dessa resor inventerade han ri
kets naturresurser och gjorde sig en bild av 
Sverige. På vissa platser gjorde han mer nog
granna kartläggningar. Gotlands myrar och 
geologiska beskaffenhet undersökte han ett 
flertal gånger för att studera Gotlands lämp
lighet för sockerbetsodling. På begäran av 
hushållningssällskapen i Gävleborg, Jämt
land, Västmanland och Skaraborg utförde 
Muller övergripande kartläggningar av länens 
kemiska och geologiska förutsättningar för 
jordbruk och tillgång på andra naturresurser 
som kunde vara till nytta för lantbruket och 
industrin. 

Muller kunde sammanfattningsvis efter 
sina resor konstatera att, "Snart nog försvin
ner den fördom, som hvarenda utlänning hy
ser om Sveriges obörclighet i föl jd af dess 
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Alexander Miiller (1828- 1906) föddes i Ober
pfalz i Bayern. Han studerade i Freiburg och tog 
v id tjugotre års ålder sin do!uorsgrad i kemi vid 
universitetet i Leipzig. Samma år blev han an
ställd som lärare i kemi vid lantbruks- och tell
niska sllolan i Chemnitz och ett par år senare ut
nämnd till föreståndare för dess naturvetenskap
liga avdelning och för den nyupprättade försöhs
stationen. 

År 1856 vid tjugoåtta års ålder blev Muller ut
nämnd till lantbruksakademiens agrikultur
kemist och professor i agrilwlturhemi, och han 
flyttade till Stochholm. Trots att det inte fanns 
något färdigt agrihulturhemiskt laboratorium och 
än mindre någon försöksstation vid Mullers 
anhomst. och trots att resurserna var bePränsade, 
så hann ·,wn utföra mycket under sin första tid i 

nordliga läge ... "rn, men han fastslog också," ... 
att landthushållningen icke bedrifves i full öf
verensstämmelse med landets natur".m För
utsättningarna fanns således men gödseln 
vanvårdades, andra förbättringsmedel togs 
det ännu mindre hänsyn till, åkrarna var då
ligt täckdikade och nya brukningsmetoder 
var sent införda om de överhuvudtaget in
förts. Myrmarker måste tas till vara på ett 
bättre sätt och binäringar som skogsbruk och 
fiske förbättras. Det som Mi.iller dock såg som 
den främsta orsaken till missförhållandena 
var att man försökte bedriva spannmålsod
ling vilket inte passade till klimatet och jorden 

Sverige. Han gjorde många resor inom landet, 
gjorde flera regionala undersökningar, undersök
te foderrnedel, mejeriprodukter och gödselämnen 
och gav ut skrifter om spannmålstorkning, bet
socherindustrin, torvindustrin och mossodling. 

Särskilt intressanta är hans undersökningar 
rörande användningen av städernas avfall och 
latrin som gödselärnnen. År 1860 gav han ut 
"Gödselbolwn eller grunderna för göd.se/ämne
nas behandling i städer och på landet". Där plä
derade han starkt för att man skulle använda 
"Herr Marinos patenterade k/osettinrättning". 
Detta var en torrklase/I som avskilde de fasta 
ämnena från de flytande vilket var viktigt av sa
nitära skäl men framföra/It för jordbruket. Den 
kväverika urinen gjordes luktfri med salt- eller 
svavelsyra och blandades sedan med kall< vi/het 
blev ett mychet höghvalitativt gödsel. Den fasta 
avföringen blev dessutom på detta sätt lättare att 
torlla och att honcentrera i gödselfabriker för till
verkning av pudrell . 

Under 1860-talet, efter att den agrihulturke
miska försöksstationen upprättats på Experimen
talfältet, uppstod konflikter mellan Mil/ler och 
ahademien, och efter flera längre tjänstledigheter 
sade han upp sig 1869 och flyttade till Berlin. Där 
fortsatte han att verlw som agrikulturkemist och 
horn framförallt att engagera sig för hur storstä
ders kloaf<system shulle konstrueras så att av
loppsvattnet skulle kunna utnyttjas somlödsel
ämne för att höjajordbruhets avkastning. r 1886 
köpte Mil/ler gården Stensjöholm i Kronobergs 
län, där han till att börja med endast bodde på 
sommarhalvåret men efter 1898 året om. Gården 
omvandlade han till en mönstergård och 1900 
övertog sonen Sven Mil/ler driften. Sven Mil/ler 
hade tidigare blivit anställd som Svenska Moss
hulturföreningens första lwlturingeniör och han 
blev sedan föreståndare för Kronobergs läns lant
bruhsskola. (Foto. KB) 

i Sverige och elen glesa befolkningen. Istället 
pläderade han för boskapsskötsel och krea
tursavel vilket passade för stora vidder och 
gav sysselsättning året om. Det skedde också 
en strukturomvandling av jordbruket i den 
riktning som Mi.iller hade förespråkat men 
först ett par decennier senare och inte p.g.a. 
Mullers åsikter utan genom en allt hårdare in
ternationell konkurrens på spannmålsmark
naden. 

För att åstadkomma förbättringar föresprå
kade Mi.iller den traditionella lösningen med 
spridning av kunskap uppifrån. Han pekade 
särskilt på undervisning vid lantbruksskolor 
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och anställande av länsagronomer, uppbyg
gande av mönstergårdar som skulle föregå 
med gott exempel, väckande av samhällsan
dan samt förbättrade kommunikationer. Un
der sina resor såg Muller också flera goda 
exempel på hur godsägarna tog sitt ansvar: 

"Det är de s. k. Herremännens vackra upp
gift, att från sina väl skötta gårdar sprida in
sigter om det bättre bland allmogen och att 
hjelpa den att införa en klokare och naturen
ligare hushållning." i:iG 

Detta visar att det filantropiska gentleman
naidealet fortfarande var en viktig del av lant
bruksvetenskapen. Godsägarna måste ta s itt 
ansvar genom att följa de senaste vetenskap
liga rönen och sköta sina gods som förebilder. 
Det är tydligt att man tänkte sig att det veten
skapliga lantbruket först och främst nådde ut 
till godsägare, präster och annan överhet för 
att sedan som ringar på vattnet spridas till 
deras omgivning. Först på 1880-talet kan man 
se en omsvängning i denna inställning och 
försök att direkt nå ut till bönderna. Den mas
siva ökningen av lantbrukslitteratur, tidskrif
ter och pamfletter är ett bevis för detta. 

Under Mullers första år bedrevs nästan 
ingen forskning alls. Mycket tid gick åt till att 
besvara frågor, hålla föredrag, undervisa och 
utföra allehanda provanalyser i laboratoriet. 
Han studerade också olika foclersubstitut och 
hur städernas latrin skulle kunna användas i 
jordbruket samt gjorde mjölkanalyser. Vid Ex
perimentalfältet utfördes endast några försök 
som gällde utprovning av konstgödsel. Sedan 
Liebig hade pläderat för konstgödsel hade 
efter 1850 en mängd olika preparat börjat dyka 
upp på marknaden. Ett stort problem som 
uppstod var konstgödselbedrägerier. 137 Illa
luktande sand kunde t. ex. säljas som konst
gödsel och diverse mirakelmedel utan egent
ligt näringsinnehåll var vanliga. Muller utpro
vade två preparat som fanns på marknaden 
nämligen W<Erns superfosfat och Hazelii sva
velsyrade ammoniak. 138 Denna uppgift kom 
att bli viktig och ta mycket tid för agrikultur
kemisterna och försöksstationerna. De fick en 
kontrollfunktion för att stävja den kaotiska 
marknaden. 
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ARGUMENT FÖR 
FÖRSÖKSSTATIONER 

Mellan teori och praktik 
Efter att ha fått Muller anställd riktade akade
mien nu krafterna mot att inrätta agrikultur
kemiska försöksstationer. Under den långa tid 
det hade tagit att finna en agrikulturkemist 
hade försöksstationer hunnit bli det senaste 
inom lantbruksvetenskapen. Från akademi
ens sida fanns det en god kännedom om ut
vecklingen i Tyskland, dels genom litteratur 
och tidskrifter, dels genom resor och person
liga kontakter. Argumentationen för försöks
stationer kom därför till stor del att erinra om 
de tyska. Uppdragandet av rikt linjer och stra
tegier för inrättandet av försöksstationer kom 
även denna gång huvudsakligen att ske ge
nom Lantbruksakademien med lantbruks
mötena som viktiga debattforum. 

Debatten kring försöksstationerna kopplar 
till ett genomgående tema inom lantbruksve
tenskapen under hela 1800-talet, nämligen 
förhållandet mellan teori och praktik. Proble
met gällde huruvida vetenskapliga teorier var 
tillämpbara i jordbruket och hur teorierna 
skulle förmedlas och anpassas så att de för
väntade resultaten skulle kunna uppnås. Som 
tidigare beskrivits fanns det en utpräglad 
misstro mot vetenskapliga abstrakta teorier 
före 1840. 1 Liebigs efterföljd hade å andra si
dan en stor tilltro till vetenskapliga teoriers 
direkta tillämpning på jordbruket uppstått. 
Vissa entusiastiska efterföljare menade t.o.m. 
att det var möj ligt att lära bönderna att utföra 
vissa centrala vetenskapliga analyser för jord
bruket. Bönderna skulle bli vetenskapsmän! 
Detta synsätt kom dock snart på skam, jord
bruket var alltför komplext för att kunna sty
ras av några vetenskapliga teorier. 

Den som startade debatten var Nathhorst 
som 1850 höll föredraget "Vetenskapens för
hållande till Praktiken i Landtbruket". n9 Här 
redogjorde han för det "agrikulturkemiska 
synsättet" på detta problem, en position mel
lan lantbrukets praktik och kemin och mellan 
teorifientlighet och teorioptimism. Om kemis-
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temas optimism skrev han: "Den [kemin] var 
i deras tanka en trollstaf, genom hvars blotta 
beröring ofruktbara hedar och kärr skulle för
vandlas i bördiga åkrar och ängar" .140 Agrikul
turkemin skulle inte heller endast utöva den 
hantverksmässiga sidan av kemin. Nathhorst 
ställde upp en agrikulturkemisk metod. Först 
skulle agrarkemisten genom rent teoretisk 
forskning uppställa vetenskapliga hypoteser 
om jordbruket. Utifrån dessa teorier skulle 
praktiska resultat dras genom att agrarke
misten tillämpade dem. Slutligen måste han 
koppla tillbaka utslaget av cle praktiska åtgär
derna ti ll elen vetenskapliga utgångspunkten 
och försöka få dem att stämma överens. Efter 
fortsatta försök kunde så småningom hypote
sen övergå till visshet, en naturlag. Nathhorst 
uppställde med andra ord elen hypotetisk
deduktiva metoden som det agrikulturkemis
ka ti llvägagångssättet. 

På detta sätt förenades teori och praktik. 
\athhorst påpekade dock att agrikulturkemisten 
måste ha hjälp av jordbrukaren och hans hand
lag och erfarenhet för att tillämpa teorierna: 

''Men häraf följer en annan satts, den nem
ligen, att åkerbrukskemiens framst eg icke en
dast bero af de undersökningar som ske i la
boratoriet. Den högre utvecklingen af denna 
del af kemien, som hittills endast gjort några 
iå steg på en bana af oöfverskådlig längd, 
måste t illvägabringas genom förenade bemö
danden af kemisten och landtmannen, hvar 
och en af dem inom sina gränser, båda stöd
jande den ena den andra, utan all ensidighet, 
och å ömse sidor clragancle fördel af hvaran
dras erfarenhet." 141 

Konsekvensen av Nathhorsts resonemang 
blev att agrikulturkemin avskildes både upp
åt och neråt, från elen rena kemin och från 
jordbrukarna. Varken lantmannen eller kemis
ten kunde bli agrikulturkemist. Samtidigt var 
agrarkemin beroende av båda och clå framför
allt av lantbrukarna för att i praktiken kunna 
pröva sina t eorier och realisera framsteget. 
.-\grikulturkemin och lantbrukets företrädare 
var ömsesidigt beroende och hade gemen
samma intressen. Nathhorst försökte med 
andra ord jämka samman vetenskapen med 
den älclre lantbruksvetenskapens syften. 

Vid det åttonde Allmänna Svenska Lant
bruksmötet i Jönköping 1858 ställdes för för
sta gången frågan om anslag t ill anläggandet 
av försöksstationer vid Experimentalfältet 
och vid lantbruksinstituten. Nu var det Hjal
mar Nathorst (1821- 1899), sonen till akade
miens sekreterare, som inledde diskussionen. 
Hjalmar Nathorst hade gått i sin faders fot
spår och studerat vid Degebergs Iantbruksin
stitut och i Tyskland och Schweiz. Efter ut
b ildningen var han verksam vid olika lant
bruksskolor och 1861 blev han utnämnd till 
professor och den förste föreståndaren för 
lantbruksinstitutet i Alnarp. Hans argument 
skilde sig inte från hans fars resonemang från 
1850 men han fortsatte den historiska expo
sen genom at t även krit isera den t idiga agri
kulturkemins snävt serviceinriktade målsätt
ning. En ensam agrikulturkemist som genom 
jordprovsanalyser i laboratoriet skrev ut 
konstgödsel-"recept" till lantbrukarna upp
nådde inte agrikulturkemins syfte. På detta 
vis fungerade inte agrikulturkemisten som en 
bro mel lan teori och praktik. Det krävdes 
långsiktighet och fasta anläggningar för att 
kunna omvandla teorierna till praktiska åtgär
der. Detta förhållande hade lett till att agrikul
turkem iska försöksstationer hade uppstått i 
Tyskland: 

"Meningen dermed var att noggranna för
sök skulle anställas, hvilka såväl åker bruka
ren som kemisten borde öfver vaka; den ene 
skulle tillse att vetenskapens fordringar upp
fylldes å ena sidan, under det åkerbrukaren å 
andra sidan iakttog att sådana frågor väcktes 
till lösning, som för det praktiska åkerbruket 
vore af vigt." 14t 

En försöksstation skulle alltså vara en plats 
där det fanns både laboratorium och försöks
fält och både vetenskapsmän och lantbruka
re, en skärningspunkt mellan teori och prak
tik. Nathorst kom att vidareutveckla sina ide
er i boken Några ord om vi/koren för svenska 
jordbrukets utvec!?ling (1858). Där pläcleracle 
han även för utveckling av den högre utbild
ningen inom jordbruket. Precis som sin far 
1832 såg han utbildningen som framförallt 
moralisk och karaktärsdanande. Genom att 
lantmännen skolades höjdes deras andliga 
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bildningsgrad. Samtidigt var jordbrukarna 
bundna vid jorden och det materiella. Detta 
gjorde dem till samhällets ryggrad och jord
bruket till "modernäringen". Nathorst fram
förde en konservativ syn som visade hur lant
bruksvetenskapen kopplades ihop med soci
ala och politiska frågor: 

"Nya sceptiska läror finna hos honom 
[lantbrukaren] icke någon ingång, ty han har 
bevarat i ett enkelt sinne hvad som utgör 
hans lifs dyrbaraste egendom, hans glädje i 
medgången, hans förhoppning under mot
gången. [ ... ] Det är fabrikernes och städernes 
arbetarebefolkning som vanligen åstadkom
ma upplopp och revolutioner ... " 143 

Den nya hotbilden framkommer tydligt. 
Det var den tidiga industrialiseringen, urbani
seringen och klassdifferentieringen som Nat
horst såg som ett hot mot samhällsordning
en. För samhällets bevarande måste man sat
sa på jordbruket. "Lyckligt derföre det land, 
som har jord nog för alla sina innebyggare 
... " 144 Han kritiserade det rådande liberalistis
ka samhället och "låt gå-principen". Detta 
pekar framåt mot den protektionistiska sidan 
av lantbrukarna i Tullstriden i slutet av 1880-
talet. Nathorst pläderade för ett ökat statligt 
ingripande för att förstärka jordbruket och 
dess befolkning. Ett viktigt led i den ökande 
statliga interventionen var, enligt Nathorst, 
inrättandet av försöksstationer. 

Mellan det universella och det 
lokala 
Ett annat genomgående problem inom agrar
kemin, vilket användes som argument för för
söksstationer, var relationen mellan lokala 
förhållanden och universella vetenskapliga 
teorier. Frågan som ställdes var: Går det att 
lita på utländsk forskning när det svenska kli
matet och elen svenska miljön är unik? Detta 
var en av huvudpunkterna i Liebigs kritik av 
Thaers rationella lantbruksprogram. Om 
Thaers strävan att utifrån sina lokala experi
ment vid försöksfälten i Möglin skapa en uni
versell vetenskap som skulle gälla överallt 
skrev Liebig ironiskt: 
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"Ett åkerbrukssystem på ett litet stycke 
jord å Möglin blef i Tyskland ett mönster för 
alla jordbruk; ... De gödningsmedel, som i 
Möglin hade en gynnsam inverkan på jorden, 
egde samma verkan öfver allt. Benmjölet, 
som der var utan inflytande på sädesgrödor
na, blef ansedt såsom ej medförande någon 
verkan på alla tyska åkerfält." 115 

Liebig framförde däremot ett omvänt för
hållande. De naturlagar han fastställt var uni
versella men alla jordar var individuella. Ve
tenskapens praktiska tillämpning måste an
passas till elen lokala platsens kemiska och 
geologiska förhållanden, i enlighet med mine
ralteorin och minimumlagen. I 46 

Detta resonemang knöt an till en större ve
tenskaplig tradition som vidgade perspekti
vet utanför det rent kemiska synsättet, näm
ligen den humboldtianska. Den för samtiden 
världsberömde Alexander von Humboldt 
(1769-1859) utvecklade växtgeografin, gjorde 
viktiga vetenskapliga resor och blev en myck
et central person i vetenskapssamhället. 
Humboldt var för övrigt den förste som upp
märksammat Liebigs vetenskapliga talang.I47 

Humboldt hade ett holistiskt synsätt och be
tonade de komplexa lokala platsbetingelser 
som styrde växt- och djurlivet. Ett mycket vik
tigt inslag i elen humbolcltianska vetenskapen 
var kartografi och topografi. Klimatologiska, 
geologiska och andra faktorer skulle kartläg
gas för att man skulle se hur de skapade olika 
zoner med sina speciella växt- och djurarter. 
För att göra detta behövdes en stor mängd 
resenärer, observatörer, insamlare och veten
skapliga stationer som var lokaliserade över 
hela jorden och organiserade i ett nätverk. 
Utifrån information ifrån alla dessa lokala 
observationer kunde sedan mer generalisera
de och universella slutsatser dras. I48 

För agrikulturkemin, som inte bara sökte 
efter universella teorier, utan vars främsta 
syfte var att applicera vetenskapliga teorier 
på lokala förhållanden, innebar detta att re
sultat från en plats inte självklart kunde över
föras till en annan. Kontentan blev att all ut
ländsk forskning var värdelös för svenska för
hållanden. Sverige måste ha egen agrikultur
kemisk forskning och egna försöksstationer 
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som undersökte landets speciella förhållan
den och hjälpte den enskilde lantmannen 
med hans unika behov. 

Den humboldtianska traditionen framkom
mer tydligt i Mullers anförande vid Lantbruks
mötet 1858. Betonas måste att detta var för
sta gången en akt ivt verksam agrikulturke
mist var med och utformade agrarkemins 
framtid i Sverige. Muller påpekade att agrikul
turkemin mer än många andra vetenskaper 
var beroende av naturförhållanden och att 
jordbruket kunde liknas v id ett "hasardspel" 
i händerna på vädrets och klimatets nycker . 
Därför måste lantbrukskemin för att kunna nå 
säkra slutsatser ha långvariga försök, och för
söksstationer upprättas runt om i r iket. På 
Lantbruksmötet kom man fram till att det 
borde finnas minst två försöksstationer för 
att öka säkerheten i resultaten. I förlängning
en, drömde Muller visionärt, när förståelsen 
för agrikulturkemin vuxit, skulle: 

" ... äfven de ol ika länderna ... anlägga en 
mängd försöksstationer på sina områden, så 
att man kan hoppas att dessa slutligen blifva 
organiserade öfver hela jordklotet på samma 
sätt som de meteorologiska stationerna; och 
då skall man, likasom man nu häpnar öfver de 
framsteg denna vetenskap på 10 år gjort, äf
ven förundra sig öfver de framsteg jordbruket 
på samma tid vunnit." 149 

Agrarkemin kan ses som en del av den sto
ra vetenskapliga kartläggning som pågick un
der 1800-talets senare del och som idehistori
kern Gunnar Eriksson har uppmärksammat i 
sin bok Kartläggarna (1978). 1511 Ett viktigt om
råde inom lantbrukskemin var agrikulturgeo
login. Geognostiska kartor över den svenska 
jordmånen måste upprättas så att jordens 
dolda resurser uppenbarades och jordbru
karna kunde avläsa hur deras mark var upp
byggd. År 1855 tog von Krc:emer och Uppsala 
läns hushållningssällskap initiativet till att 
upprätta geognostiska kartor över sitt områ
de och samma år diskuterades frågan på det 
Allmänna Svenska Lantbruksmötet och ett 
förslag att upprätta kartor över hela riket sän
des t ill kungen från Lantbruksakademien.151 

Professor Axel Erdmann menade att geologin 
·· ... uppdagar för jordbrukaren de förråder af 

fruktbärande jordarter, som förefinnas på 
hans egor ... ". 152 Geologins nyttoaspekt kom 
att bl i ett av de v iktigaste argumenten för att 
1858 upprätta Sveriges geologiska undersök
ning (SGU) med Erdmann som förste före
ståndare. 

Detta kartläggande var också ett uttryck 
för det nationella intresset. Det var den svens
ka jordmånen som skulle kartläggas och de 
svenska naturresurserna som skulle invente
ras och detta skulle göras för de svenska lant
männens bästa och för att stärka den svens
ka nationen. Sverige skulle höja sig på civilisa
tionsstegen och mobiliseras. Försöksstatio
ner skulle dels vara utposter för vetenskapen, 
dels skulle de införskaffa kunskap om foster
landet. Självklart fanns det ekonomiska motiv 
bakom de nationella strävandena. Lantbruks
vetenskapen skulle visa vägen för de enskilda 
bönderna, leda förbi misstag och gammal för
felad kunskap till ett ekonomiskt vinstrikt jord
bruk. Forskningen skulle också ge en grund för 
kommersiell industri. Sockerbruk drog nytta 
av vetenskapliga upptäckter och konstgödsel
industrin var en direkt följd av de vetenskapli
ga landvinningarna. Försöksstationerna hade 
här en betydelsefull funktion i kunskapsupp
byggnaden och för det vetenskapliga jordbru
kets spridande. Genom sin kontrollfunktion av 
kommersiella produkter dömde man inte bara 
ut v issa produkter utan lyfte även fram andra 
och bidrog på detta sätt t ill marknadsföringen 
och jordbrukets kommersialisering. 

Resultatet av Lantbruksmötet 1858 blev att 
Lantbruksakademien gjorde en framställan 
om att inrätta försöksstationer vid Ultuna och 
Alnarp. Det framkommer också att akade
mien hade planer på att etablera en försöks
station på Experimentalfältet.153 År 1859 gjor
de akademien en framställan där man begär
de anslag t ill Ultuna och Alnarp, och därtill 
begärde man medel till Experimentalfältet . 
I denna framställan tänkte man sig att Expe
rimentalfältet, " lämpar sig särdeles väl till 
en centralanstalt och sammanhållningspunkt 
för de båda andra anstalterna" . 154 På detta 
sätt skulle akademien kunna behålla kontrol
len över agrikulturkemins fortsatta utveck
ling. 
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Riksdagen gick emellertid inte på Lant
bruksakademiens linje utan beviljade bara 
medel till Ultuna som påbörjade sin verksam
het 1861. Frågan om inrättandet av försöksan
stalter vid Experimentalfältet och Alnarp åter
kom vid Lantbruksmötet i Göteborg 1860155, 
och 1862 lämnades en ny ansökan in där aka
demien ytterligare betonade Experimentalfäl
tets centrala roll och begärde mer medel till 
denna jämfört med förra gången. På eget ini
tiativ hade akademien också lagt upp en plan 
där hushållningssällskapen och privatperso
ner skulle skänka pengar till Experimentalfäl
tets försöksstation mot att de skulle få kost
nadsfria analyser. Riksdagen beslutade dock 
om anslag till Experimentalfältet och upprät
tande av en försöksstation där, medan Alnarp 
fick avslag.15i; 

Försöksstationens etablering på 
Experimentalfältet 
År 1863 påbörjades arbetet med att upprätta 
försöksanstalten på Experimentalfältet, vilket 
brådskade eftersom elen gamla lokalen i cen
trala Stockholm skulle rivas. Den agrikultur
kemiska stationen inrättades i bottenvåning
en på huvudbyggnaden som färdigställts 1838 
(idag Stockholms universitets förvaltnings
byggnacl). Här skulle både laboratoriet och 
Mullers bostad rymmas medan assistentens 
rum och laboratoriets förråd inreddes på vin
den. Ett litet gasverk byggdes också för att 
tillgodose laboratoriets behov av gas. 

Det var i en redan väl inarbetad lantbruks
vetenskaplig miljö som försöksstationen anla
des, både vad det gällde åkerbruk, djursköt
sel och trädgårdsskötsel. Sedan grundandet 
1814 hade dock aktiviteten vid Experimental
fältet varit låg med undantag för några inle
dande intensiva år. Visserligen bedrevs för
söksverksamhet vid akademiens lantbruksav
delning och trädgårdsavdelning sedan 1820 
men det gick trögt och försöken var få. Även 
ekonomiskt var Experimentalfältet ett sorge
barn och kom så att förbli under hela 1800-
talet. Därför kom försöken att tonas ner, och 
1835 omorganiserades Experimentalfältet till 
ett vanligt jordbruk som skulle bedrivas med 
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största sparsamhet och själv täcka sina kost
nader.157 

Genom intresset för agrikulturkemin på 
1840- och 1850-talen blev Experimentalfältet 
åter uppmärksammat som en vetenskaplig 
plats. Inrättandet av försöksstationen på Ex
perimentalfältet var, vilket redan nämnts, vik
tigt i akademiens strategi för att skaffa sig en 
dominerande position inom lantbruksveten
skapen. Experimentalfältet kunde emellertid 
inte svara mot denna roll, i det skick det be
fann sig i vid 1850-talets början, utan det mås
te omorganiseras, upprustas och göras mer 
vetenskapligt. Sedan Muller anställts integre
rades snabbt hans verksamhet med Experi
mentalfältets för att höja dess vetenskapliga 
status. Muller tilldelades några tunn land jord 
för agrikulturkemiska försöksodlingar. En mer 
genomgripande plan för att utveckla Experi
mentalfältet till en mönster- och försöksgård 
framlades snart därefter och anslag tilldela
des 1858. För att verksamheten skulle få en 
kraftfull ledning med övergripande ansvar 
utsågs föreståndaren för Gävleborgs läns lant
bruksskola Carl Juhlin-Dannfelt till intendent 
1860. 

I sin första berättelse över Experimentalfäl
tet 1861 redogjorde Juhlin-Dannfelt för dess 
syfte och framticlsplaner.158 Det fanns tre av
sikter med verksamheten. Först och främst 
skulle det vara en förebild och ett mönster för 
landets jordbrukare, en s.k. mönsterfarm. Kri
teriet för ett sådant mönster var att fältetskul
le skötas på ett intens ivt och rationellt sätt 
där man noggrant provade nya brukningsme
toder, teknik, grödor, jorclförbättringsmedel 
och nya utfodringsmetoder innan detta spreds 
till elen större allmänheten. 159 Viktigt var att 
det fanns kartor och fullständiga planer för 
hur verksamheten skulle utvecklas och för
bättras och allt måste noggrant bokföras som 
ett led i att utveckla de lantbruksstatistiska 
metoderna. Det andra ändamålet var att det 
på Experimentalfältet skulle upprättas för
söksfält för utprovning av utländska eller min
dre vanliga inhemska växter inom åkerbruk 
och trädgårdsodling. Genom växtodlings- och 
acklimatiseringsförsök skulle växter, buskar 
och träd utprovas för att man skulle se vilka 
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Carl Juhli11-Da1111felt (1823- 1904) var född i 
Neder!uleå och var son till bruksägaren Pehr Juh
lin och Charlotta .Ju/iana von Dannfelt. .!uhlin
Dannfelt fick endast en kort skolgång med några 
års underv isning i hemmet och skola i Karlshamn 
varefter han läste vid en junkersko/a på Riigen. 
Studierna fick dock avbrytas då han var 17 år 
eftersom hans far dog och han måste hjälpa sin 
mor att förvalta Lilla Ho/je bruk och Olofström. 
Efter ett års utbildning vid Degebergs lantbruks
institut fortsalfe .Juhlin-Dannfe/t alf driva bruket 
fram till slutet av 1840-ta/et då han i samband 
med en ekonomisk kris sålde sina egenclomm: 

Mellan åren 184.9 och 1857 arrenderade .Juh
lin-Dannfelt kronohemmanet Edeby på lovön 
och där började han experimentera med nya 
jorclbruksmetocler och korsning av kreatursraser. 
Senare drev han också en lantbruksslwla på Ede-

av dem som passade klimatet och kunde vara 
värdefulla för jordbruket. 

Slutligen var det tredje syftet att Experi
mentalfältet inte bara skulle fungera som en 
praktisk institution utan även som en veten
skaplig. Detta var ett led i kampanjen för upp
rättandet av den agrikulturkemiska försöks
stationen som just då pågick. Poängen med 
att lägga försöksanstalten på Experimentalfäl
tet var att det skulle bli ett närmare samband 

by. Under denna tid kom han i nära kontakt med 
de ledande jordbruksivrama i Stockholm, däri
bland sekreteraren för Stockholms läns hushåll
ningssällskap Axel Ode/berg och lantbruksaka
demiens sekreterare Johan Theophi/ Nathhorst. 
Han invaldes också i såväl hushåflningssällska
pet som Lantbruksakademien. Några av hans förs
ta uppdrag åt akademien var att göra en resa i 
Tysf?land för att studera agrikulturkemiska statio
ner och att ordna det svenska lantbruksbiclraget 
vid världsutställningen i Paris. På hemmaplan 
var han dessutom en mycket af?tiv översättare av 
engelsk och tysk lantbrukslitteratur och han var 
meclreclaktör för Johan Teodor Bergelins "Tid
skrift för svenskt landtbruk och dess binäringar". 

A r 1857 flyttade .Juh/in-Dannfelt till Gävle för 
alf bli föreståndare för en nystartad lantbruks
slw/a och sekreterare för länets hushållningssä/l
skap. Bara elf par år därefter flyttade han emel
lertid tillbaka till Stockholm för alt bli intendent 
för Experimentalfältet och leda dess omorganise
ring och de praktiska j orclbruksförsöken. Denna 
verksamhet kom till att börja med att vara myck
et ahliv, men ganska snart blev han allt mer en
gagerad i att organisera och deltaga i olika inter
nationella lantbruks- och vär/clsutställningar. Han 
organiserade det svenska deltagandet vid världs
utställningarna i London 1862, Paris 1867, Mosh
va 1871, Wien 1873, Philade/phia 1876 och Paris 
18 78, och dessutom organiserade han i Stock
holm elen skandinaviska industriutställningen i 
Kungsträclgården 1866 och lantbruksmötel i Hum
legården 1868. De långa ullandsvistelsema ledde 
!il/ att .!uhlin-Dannfelt var frånvarande från Expe
rimentalfältet under långa tider och på 1870-talet 
kunde han inte längre leda verksamheten trots 
at/ han fortfarande formellt var intendent. 

År 1881 blev .Juhlin-Dannfelt svensk general
konsul i Finland och efter fem år by /fe han till 
mo/svarande tjänst i London. I England stannade 
han kvar fram till 1899 då han vid 75 års ålder 
tog avsked och flyttade hem. Under sin tid i Eng
land lwm han all arbeta för att etablera kontakter 
för svenska och norska industrier, företag och 
vetenskapsmän. (Foto: KSLA) 

mellan kemisten och den praktiska försöks
verksamheten så att teori och praktik kunde 
förenas. Redan innan flyttningen ut till Expe
rimentalfältet var klar upprättade Muller och 
Juhlin-Dannfelt gemensamt långsiktiga för
söksplaner.160 Planerna gällde främst försök 
med jordförbättringsmedel samt växtodlings
och utfodringsförsök. I den första planen från 
1862 utgjorde det förberedande arbetet en 
viktigt bit. Det var mycket som behövde åt-
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gärdas innan försöksverksamheten kunde 
komma igång. Hela området måste täckdikas, 
jorden analyseras och försöksfältet delas in i 
150 små rutor, en s.k. provkarta, så att jäm
förande växtodlings- och acklimatiseringsför
sök skulle bli möjliga. Hela fältet måste om
gestaltas och få en välstrukturerad och veten
skaplig karaktär. 

Laboratoriers, institutions byggnaders och 
försöksfälts "design" visar inte bara på hur de 
förändrats e fter vetenskapens funktionella 
behov och specialisering utan även på hur 
vetenskapens status förändrats och hur ve
tenskapsmännen har sett på sin egen roll. 
Under de senaste decennierna har veten
skapshistoriker allt mer intresserat sig för 
vetenskapens "platser", hur vetenskapliga 
miljöer rumsligt utformas och vilken inne
börd detta har. 161 Laboratoriet eller ett för
söksfält är elen arena som forskarna agerar på 
och genom vilken de skapar sig en plats i sam
hället. Experimentalfältet är ett tydligt exem
pel på hur utformning kan kopplas till höjan
det av vetenskaplig status. Förändringarna på 
fältet under 1800-talets lopp speglade hur nya 
vetenskapliga metoder infördes men också 
hur agrarvetenskapen professionaliserades 
och hur de vetenskapliga idealen skiftade. 

Från början var Experimentalfältet tänkt 
att utformas likt en godsmiljö med en huvud
byggnad med tillhörande flyglar, alleer, väl
ordnade fält och försöksfältet som en liten del 
av helheten. Området kom också vid 1840-ta
let att likna en sådan. På samma sätt som 
1700-talets gentlemannalantbrukare hade for
mat sina gods som förebilder skulle Experi
mentalfältet vara ett mönster att ta efter. Lant
bruksakademiens offentliga status gav dess
utom mer långsiktighet i försöksverksamhe
ten och en offentlig kontroll. Experimentalfäl
tet skulle genom sin utformning automatiskt 
bidra till att sprida nya metoder och andra 
nyttigheter men också vara en moralisk före
bild som visade på flit och noggrannhet. 

Genom omgestaltningen 1860 och utbygg
naden av det nya försöksfältet blev Experi
mentalfältet en mer vetenskaplig miljö och 
kom på detta vis att särskilja sig från rationel
la men enbart marknadsinriktade lantbruk. 
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Tanken bakom utformningen av det tre tunn
land stora försöksfältet var komparativa stu
dier på provkartan. Avgränsningen mellan de 
rutor där t. ex. olika grödor eller jordförbätt
ringsmedel jämfördes gjorde att skillnaden 
mellan dem på ett klart sätt framgick. Denna 
åskådliga utformning kompletterades med 
skyltar som talade om vilka försök som be
drevs i de olika rutorna samt med kartor och 
bilder över området. 

Ett viktigt inslag inom agrarforskningen, 
som för övrigt var typiskt för hela den hum
boldtianska traditionen och för kameralis
men, var kvantifiering och upprättande av 
otaliga tabeller. Med statistikens hjälp skulle 
allt säkrare resultat kunna nås, och kvantifie
ringen gjorde det lättare för andra veten
skapsmän att jämföra resultaten. Siffrorna 
och tabellerna var också väsentliga förveten
skapsmännens trovärdighet och auktoritet. 
Siffrorna från försöksverksamheten var på ett 
paradoxalt vis å ena sidan väldigt tydliga men 
å andra sidan var deras egentliga betydelse 
dold. De visade t. ex. vad jorden innehöll, att 
ett konstgödsel innehöll mer verksamma 
ämnen än ett annat etc., men för att utläsa hur 
resultaten åstadkommits och vad de i själva 
verket innebar för jordbrukets praktik behöv
des agrikulturkemistens expertkunskap. 

Försöksfältet fick på detta sätt genom agri
kulturkemin vetenskaplig tyngd. Dess trovär
dighet "smittade" även av sig och hade en vik
tig funktion för hela Experimentalfältet som 
mönstergårcl. Försöksfältet var också anpas
sat efter detta. Den pedagogiska enkelheten i 
rutsystemet gjorde det lätt för vem som helst 
att visuellt avgöra vad som växte bäst och 
vilka jordförbättringsmedel som var att före
dra. Det var inte nödvändigt att förstå de ve
tenskapliga teorierna eller siffrorna i de oge
nomträngliga tabellerna. Fältet talade för sig 
självt. Detta visade på agrikultur kemins fram
gångar men framförallt var det viktigt i Expe
rimentalfältets utåtriktade funktion. Försöks
fältet kommunicerade direkt med åskådaren 
och spred därigenom det vetenskapliga jord
bruket till sin omgivning. 

Som akademien redan själv konstaterat i 
sitt cirkulärbrev från 1849 fanns det dock sto-
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Experimentalfältet 1868. I centrum syns mangårdsbyggnaden där det kemiska laboratoriet var inrymt, 
med försöksfältet framför. Till höger syns gasverket och ladugården. Detalj av litografi av J. F Meyer 
för det Allmänna Svenska Lantbruks mötet i Stockholm 1868. 

ra vetenskapliga problem bakom den kompa
rativa metoden. 162 Komparativa studier byg
ger på att de försök som skall jämföras är helt 
lika förutom en avvikande faktor. På så sätt 
skall olikheten i resultaten kunna härledas till 
just denna faktor. Problemet är emellertid att 
antalet faktorer som kan ha betydelse för väx
tens utveckling är så många. Jordmånen, kli
matet , växternas egenskaper m.m. måste 
vara exakt lika för att det skall gå att dra någ
ra vetenskapliga slutsatser. Detta var i realite
ten omöjligt att åstadkomma på ett öppet för
söksfält. 1 försöksplanen från 1862 erkände 
också Juhlin-Dannfelt och Muller att "dessa 
vilkor hafva här ännu i de flesta fall blott ofull
ständigt kunnat uppfyllas". 163 Vidare skrev 
Muller att de kemiska undersökningsmeto
clerna av jordmåner ännu inte nått elen ut
vecklingsgrad att de kunde förklara orsaker
na till varför vissa jordmåner var bättre än 

andra. 164 De resultat som man fick fram på för
söksfältet var således tvivelaktiga ur ett strikt 
vetenskapligt perspektiv. 

Ändå var försöksfältet som vi sett mycket 
viktigt för akademien och för agrikulturkemin 
som disciplin. Detta kan dels förklaras med 
att man ansåg att problemen kunde avhjälpas 
genom förbättrad dränering och ökad nog
grannhet. Den vetenskapliga utvecklingen 
skulle också med tiden lösa svårigheterna 
och innan dess hade försöksverksamheten 
även en praktisk betydelse. Juh lin-Dannfelt 
hävdade att det gick att dra praktiskt använd
bara s lutsatser från försöken, cle gav ju vissa 
resultat även om det inte vetenskapligt gick 
att förklara vad det berodde på. Försöksfälten 
hade även en rent vetenskaplig funktion för 
att utveckla nya undersökningsmetoder. Ex
perimentalfältets betydelse kan också förkla
ras utifrån dess centrala roll i det lantbruksve-
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tenskapliga och agrikulturkemiska förhåll
ningssättet. Det var här på fältet som veten
skapsmannen och lantmannen förenade sina 
krafter och som vetenskap och praktik jämka
des ihop. Det var här som användbara resul
tat åstadkoms. Med andra ord: på lantbruks
vetenskapens offentliga sida, försöksfältet, 
blev den agrikulturkemiska retoriken materia
liserad. 

DET AGRIKULTURKEMISKA 
IDEALET 

Mot en professionaliserad 
vetenskap 
Historikern Mark R. Finlay har i en uppsats 
om Möckerns grundande 1850 visat att det 
fanns många olika aktörer inblandade med 
skilda intressen och syften för stationen. 165 

Finlay lyfter fram tre personer som var för sig 
representerade olika grupper i samhället. 
Stöckhardt företrädde den första generatio
nen av agrikultur kemister. Som tidigare visats 
hade han inte strikt vetenskapliga syften utan 
företrädde även ett idealistiskt förhållnings
sätt där stati onen skulle fylla en uppgift att 
sprida vetenskapliga ideer och ge praktisk 
rådgivning. Den andra personen var storgods
ägaren Wilhelm Crusius. Han var president 
för Leipzigs ekonomiska sällskap och fungera
de i början som stationens personlige välgö
rare och mecenat. Han såg stationen som en 
fortsättning på Thaers program om det ratio
nella lantbruket och betonade, likt Thaer, elen 
ekonomiska betydelsen av agrarvetenska
pen. Praktiskt resultatinriktade försök var vik
tigare än forskning. Den tredje s lutligen, var 
Reuning, som representerade de statliga in
tressena och var elen av de tre som mest be
tonade forskning som stationens huvuclupp
gift. Han hade ett mer långsiktigt och natio
nellt övergripande perspektiv. 

Agrikulturkemisterna var således bara en 
av de grupper som påverkade utformn ingen 
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av agrikulturkemin och ibland saknades de 
helt. I Sverige hade debatten om agrikulturke
mi pågått i ett decennium innan Muller blan
dade sig i diskussionen. Då fanns det redan till 
stora delar en färdigformulerad identitet och 
ett syfte för verksamheten, som Muller hade 
handplockats av akademien för att passa till. 
Muller kom med andra ord att vara ganska 
hårt styrd ifråga om vad han fick göra och vad 
han borde uträtta. Lantbruksakademiens 
övergripande ansvar tillsammans med de 
statliga bidragen gav emellertid Muller en 
säker men begränsad plattform att agera från. 

I denna korseld mellan olika intressen och 
förväntningar försökte de första agrikulturke
misterna att forma en identitet och en själv
ständig position. De olika kraven gjorde det 
svårt för de anställda på försöksstationerna 
att själva kontrollera s in verksamhet. Även 
lantbrukarna, som stationerna var ämnade 
för, framstod som en stark påtryckningsgrupp. 
Problemet var inte främst att vissa jordbruka
re ställde krav utan framförallt att de flesta 
var helt o intresserade. Viktigt var att nå ut 
och väcka intresse för att få ett brett stöd i sin 
tänkta målgrupp och därigenom samhällelig 
legitimitet. Långsiktiga vetenskapliga mål 
ställdes mot en strävan att ge lantmännen 
service och visa på snabbt tillämpbara resul
tat som underströk lantbruksvetenskapens 
nytta och nödvändighet.16r; Detta kom att bli 
en grundläggande konflikt inom agrikulturke
min: service- och expertrollen s tälldes mot 
forskarrollen. Redan t idigt i elen svenska de
batten hade det betonats att lantbrukarna å 
ena sidan måste lära sig förstå vetenskapens 
stora betydelse för jordbruket men å andra 
sidan icke skulle ha för stora förhoppningar 
och inte misströsta ifall resultaten dröjde. 167 

De praktiska lantbruksfrågorna kom att få 
en stark ställning jämfört med de teoretiska 
frågorna. Detta berodde dels på att försöks
stationen hade brist på personal och resur
ser. Mer grundläggande var dock att det prak
tiska intresset, i Thaers anda, fortfarande var 
dominerande bland lantbruksivrarna. Med 
flyttningen till Experimentalfältet inskränktes 
den frihet som Muller hade haft när laborato
riet låg i centrala Stockholm. Den agrikultur-

Karta över fö, 
bli vetenslwp 
fö rsöh och no 



:: saknades de 
= agrikulturke
::: \ luller blan
:.s det redan till 
c identitet och 
::::: \luller hade 
~ art passa till. 
:: \·ara ganska 
~göra och vad 
!.:sakademiens 
~ans med de 
~d \ luller en 
'. a.., agera från . 
. brressen och 
.c agrikulturke
: och en själv
·-en gjorde det 
· :.:SStationerna 
:.samhet. Även 
12 \·ar ämnade 
i"C.iJli n gs grupp . 
.s.__<:a jord bruka
-• att de flesta 
, \·ar att nå ut 
;Jrett stöd i sin 
::i samhällelig 
~'.,.apliga mål 
c '.antmännen 
bpbara resul
~.-erenskapens 
- ._a kom att bli 
:: agrih.'1Jlturke
:: scälldes mot 
::.., s\·e nska de
a::.tbrukarna å 
•-e,enskapens 

.: .nen å andra 
'ör.ioppningar 
:.,en d röjde. Hi, 

ma kom att få 
. de teoretiska 
Då. att försöks
:--.a; och resur
:.-;: art det prak
oruarande var 
~=-vrarna . Med 
c.: inskränktes 
- aär laborato
:e..-1 agrikultur-

:vOOA,h·,FÖRSÖKSf AL ID 

I 
'-_-:_-_- _- _-_- _- _- _- - '!!,<- -_-_ __ - "-1 

. , .) " - In :.: · .. 
[ ' ·- tB··" .. : fT 

0 tB 
□ tEu" 
□. EE ~l j"ill1 CTIJ:: .. LUrn [□-l rn . , .. 
□-. 4-W~ ui7:11- : -•- -·· L1J c_L,'- L~7 . 
□ - :: :::: ;i:~ tJ~En 
E8 

. -. ~; EB· "T -7 ,ll l·. 
,-i+i[•I I I l ·

...... 

ITJ[Il QJ tij bbJ 8J n I~ D c:=i 

......... I· 
tcrxrrrr -- r ;:r;-
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försök och noggrant kuantifiera resultaten. (Juhlin-Dannfelt, 1864) 
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kemiska stationen inordnades i verksamhe
ten på fältet och kom att ekonomiskt kontrol
leras av Juhlin-Dannfelt. Stationen var under 
de första åren starkt inriktad på praktiska frå
gor. Detta förhållande ledde snart till en kon
flikt mellan Muller och Juhlin-Dannfelt vilket 
slutligen ledde till att Muller först begärde en 
längre tids tjänstledighet och 1868 lämnade in 
sin avskedsansökan.168 Agrikulturkemin, som 
profession, var med andra ord i en pressad 
situation som exemplet med Muller visar. 

Latour menar, som tidigare beskrivits, att 
vetenskapliga professioner och d iscipliner 
bildar exklusiva nätverk som tillsammans be
sitter mycket stora resurser och kunskaper, 
vilket ger såväl den enskilde vetenskapsman
nen som det samlade kollektivet en styrka att 
ange vad som är kunskap och vad som är ra
tionellt. För att kunna avskilja det vetenskap
liga nätverket från övriga världen och hålla 
ihop det när det växer måste omvärlden defi
nieras som irrationell. Det skapas enveten
skaplig diskurs som definierar vad som är 
vetande och vad som är tro. En asymmetri 
uppstår mellan dem som är inne i nätverket 
och dem som är utanför. Ifrågasätts veten
skapsmannens auktoritet så ifrågasätts hela 
nätverkets trovärdighet, vilket i praktiken är 
omöjligt. De utomstående antingen utdefinie
ras från det egna vetenskapsområdet eller 
knyts till professionen som allierade. 169 

Den nisch som agrikulturkemin etablerat 
mellan den rena kemin, elen tidigare lant
bruksvetenskapen och det traditionella jord
bruket måste befästas och utvidgas. För att 
stärka sin s tällning fortsatte agrikulturke
misterna att använda sig av elen strategi som 
Liebig hade använt. Andra grupper i samhäl
let förklarades som irrationella och oveten
skapliga. Det avgörande problemet för agri
kulturkemins existensberättigande var att 
visa att dess vetenskapliga metoder var över
lägsna både sina föregångare och det traditio
nella jordbruket. Det var just mot dessa två 
grupper, gentlemannajorclbrukarna och bön
derna, som man huvudsakligen kontrastera
de sig. Samtidigt gällde det att att hålla sig väl 
med båda grupperna. Jordbrukarnas välvilja 
behövdes för elen samhälleliga legitimiteten 
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och den tidigare lantbruksvetenskapen med 
dess stora hierarkiska organisationer, tidskrif
ter och inflytelserika personer behövdes för 
att ge agrikulturkemin ett stort inflytande och 
viktiga maktkanaler. 

Den svenska agrikulturkemin och dess fö
respråkare kan sägas utgöra en liten del av 
det internationella agrarkemiska nätverket. 
Den snabba utvecklingen i framförallt Tysk
land gav även större tyngd åt de få svenska 
jordbrukskemisterna och det tyska exemplet 
visade på vilken väg Sverige borde gå. På 
1860-talet påbörjades samordning och organi~ 
sering av det tyska försöksstationsväsenclet. 
Det första agrikulturkemiska mötet hölls 1863 
i Leipzig. Muller beskrev i sin "Berättelse" 
1864 att mötet gick i en anda av "association 
och arbetsdelning!". Syftet var, "Utom elen sto
ra nytta, som personlig bekantskap yrkes brö
derna emellan medför ... "170

, att d iskutera un
dersökningsmetocler, göra upp planer och 
sinsemellan fördela stora undersökningsseri
er på olika anstalter. Som gemensamt organ 
för de tyska försöksstationerna utsågs elen 
sachsiska tidskriften Die Versuchsanstalten. 
Muller hoppades att detta samordnande inte 
skulle stanna mellan de tyska staterna: 

"Vi hoppas för sakens skull, att äfven i an
dra länder forskningen skall följa berörda ex
empel af assosiation och arbetsdelning ej 
blott inom egna lanclamären utan ock inom 
hela elen bildade verlden." 17 1 

Mot gentlemannajordbrukarna ställdes 
teoretisk medvetenhet, utbildning och ett 
professionellt agerande. Den gamla lantbruks
vetenskapens huvudsakligen amatörbasera
de grund, kopplingen till humusteorin och 
den ensidiga inriktningen på praktiska frågor 
var tacksamma måltavlor. Det var inte deras 
jordbruksintresse och praktiserande av de se
naste metoderna inom lantbruket som krit ise
rades, det var ju viktigt för spridandet av det 
vetenskapliga jordbruket, utan det faktum att 
de utförde experiment och försök som på
stods vara vetenskapliga. Detta hade de inte 
kompetens för. Med akademisk utbildning, 
vetenskaplighet, professionalitet och ett stort 
antal försöksstationer i ryggen fick agrikultur
kemisterna en helt annan auktoritet. 
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Rapporter från enskilda personers försök 
och vunna erfarenheter sågs inte längre som 
vetenskapliga. Sådana rapporter fick bara 
komma från erkända lantbrukskemister. Det
ta fastslogs av Lantbruksakademien, som tidi
gare visats, redan i cirkulärsvaret till hushåll
ningssällskapen rörande regler för försöks
verksamheten 1849. Företrädare för den äld
re lantbruksvetenskapen kom att alltmer de
finieras ut från den vetenskapliga verksamhe
ten. De försvann dock inte från den lantbruks
vetenskapliga arenan utan intog en mer be
gränsad position. Slående var att många av 
ledamöterna och de styrande i institutioner 
som Lantbruksakademien, hushållningssäll
skapen och de Allmänna Lantbruksmötena 
under hela 1800-talet var ståndspersoner och 
godsägare. Det är också tydligt att t. ex. Lant
bruksakademien noggrant rekryterade infly
telserika personer ( ofta före detta statsråd) 
till de ledande posterna inom akademien. Det 
var först med demokratiseringsprocessen 
under 1900-talet som detta mönster kom att 
brytas. Dessa ståndspersoner kom nu att mer 
renodlat fungera som välgörare och som 
maktkanaler för lantbruksvetenskapen. De 
blev en viktig allierad vilket ytterligare ökade 
agrikulturkemins pondus. 

Mot bönderna avskilde man sig på ett an
nat sätt. Attityden till dem var en blandning 
av en gammal stereotyp av bonden som trög 
och konservativ och ett nyare synsätt där 
jordbrukaren framställdes som en person 
som bedrev lantbruk på ett naturvidrigt sätt 
vilket kopplade tillbaka på Liebigs resone
mang om "famlande i mörker". Lantbrukarna 
var fast i gammal traditionsbunden kunskap 
och vanföreställningar. Detta jordbruk följde 
inte naturlagarna utan av gammal vana fort
satte bonden sin verksamhet med förbundna 
ögon mot allt sämre skördar. C.J. Tranberg, 
lärare i agrikulturkemi vid Degebergs lant
bruksinstitut, beskrev 1850 på ett tidstypiskt 
vis bondens verksamhet. "Af dylika orsaker 
ser mången åkerbrukare sig nödsakad att bi
behålla växtföljd, ehuru skadlig för dess eget 
intresse, endast derföre, att den råkar vara 
ärfd från förfädren uti något föregående år
hundrade." 172 

Till skillnad från bönderna hade agrikultur
kemisterna som huvudsyfte att finna lantbru
kets naturenliga grunder. Själva åkerjorden 
och de processer som var inblandade be
skrevs som mekaniska och lagbundna. Jord
bruket var ett sätt att manipulera och behärs
ka naturen och dess syfte att åt människan ge 
en allt större avkastning. Muller skrev i Ba
cons anda: 

"Jordbruket har till uppgift att lemna men
niskan föda och kläder utöfver hvad naturen 
frivilligt lemnar, men jordbruket sjelft är icke 
elen som skapar, utan endast den som leder 
de naturkrafter, hvilka äro lämplige att åstad
komma förvandlingen från jordens och luf
tens beståndsdelar, genom vext- och djur-ri
ket till de ämnen, som för menniskans behof 
äro erforderlige." 173 

Agrikulturkemin skulle finna och undersö
ka hur dessa naturkrafter verkade men det 
viktigaste var att tämja och anpassa dessa 
krafter till ett kulturellt lantbrukssystem där 
naturens processer "skyndades på" till män
niskans bästa. Det intressanta är inte bara att 
konstatera att agrikulturkemisterna i sin reto
rik sade sig söka efter naturens lagar. Lika in
tressant är att se hur denna strävan användes 
för att kritisera samtiden och förstärka elen 
egna positionen. Agrikulturkemin måste sät
tas in i sin "context of use" för att bli förståe
lig.1 74 Genom att de påstod sig kunna definie
ra naturens egentliga ordning riktade de ock
så en kritik mot det i samhället som stred mot 
det naturliga. Agrikulturkemistens uppgift att 
bringa jordbruket och samhället i överens
stämmelse med naturen innebar inte bara en 
kritik mot gentlemannalantbrukarna och bön
derna utan ställde också upp krav på faktiska 
förändringar. 

Vetenskapsmännen steg alltså utanför det 
rent vetenskapliga och var drivande i den 
samhälleliga och sociala omvandlingen. Det
ta var särskilt tydligt i agrikulturkemins för
hållande till jordbrukarna. Det fanns en klu
ven inställning till bönderna. Samtidigt som 
de kritiserade bönderna var det dem som 
agrikulturkemisterna var ämnade för. Agrar
vetenskapl ig forskning måste, för att nå de 
samhälleliga målen och legitimera sin verk-
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samhet, tillämpa och sprida sina resultat ut 
till de praktiserande lantbrukarna. Det fanns 
ett tydligt idealistiskt patos för jordbruket 
och ett miss ionerande inslag i agrikulturke
min. Lantbruket var "Modernäringen" och 
dess utövare nationens ryggrad vilka åker
brukskemisterna skulle understödja. 

Många av de verksamma i den lantbruksve
tenskapliga miljön var själva uppväxta på 
jordbruk eller hade nära koppling till lands
bygden. Att utbilda sig till agrikulturkemist 
innebar dock att man tidigt måste flytta till 
staden för utbildning och sedan placeras vid 
en försöksanstalt som ofta låg i nära anslut
ning till en stad. 1800-talets mitt kännetecknas 
av genombrottet för städernas borgarklass, 
kommersialisering, liberalisering av de eko
nomiska förhållanderna och en gryende indu
stri. Urbana ideal som professionalitet, speci
alisering, flit och profit gjorde sig även tydliga 
i det agrikulturkemiska förhållningssättet . 
Ambitionsnivån sträckte sig utöver att bara 
understödja jordbruket. I de agrikulturkemis
ka professionaliseringssträvandena ingick, till 
skillnad från t. ex. advokaters och läkares 
strävanden, att även professionalisera sina 
klienter. Bonden och jordbruket skulle upp
höjas till ett yrke som krävde kunskap och 
skicklighet för att bedrivas . .Jordbrukarna 
måste lära sig att se och tänka på sin verk
samhet på ett nytt vis. Bönderna (en social 
klass) skulle omvandlas till lantbrukare ( en 
profession) som odlade med vetenskapliga 
metoder. 175 Agrikulturkemins inverkan på 
jordbruket beskrevs i akademiens tidskrift 
1867 som: 

"Från en simpel mekanisk handtering, 
hvars idkare icke förmådde redogöra hvarför 
man gick tillväga på det ena eller andra sättet, 
annorlunda än att sådant af den dyrköpta er
farenheten befunnits lämpligast, har agrikul
turkemien redan höjt jordbruket till ett veten
skapligt yrke, hvilket för dem, som rätt vilja 
tillgodogöra sig den naturvetenskapliga forsk
ningens resultater, förutsätter en icke så ringa 
underbyggnad af kunskaper." 176 

En höjning av lantbrukarens status innebar 
även en höjning av agrikulturkemins ställ
ning. Kriteriet för en professionell lantbruka-
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re påminner om de urbana idealen: utbild
ning, yrkesmässighet, specialisering, effektivi
tet, vetenskapliga metoder och e tt ekono
miskt tänkesätt. Ett jordbruk skulle fungera 
på kommersiella grunder med hög produkti
vitet som mål. Hög produktivitet var ett teck
en på framsteg som var lätt att utläsa kvanti
tativt. Sådana synsätt var något som måste 
läras ut vilket bl. a. gjordes vid de framväxan
de lantbruksskolorna. Samtidigt fanns det ing
en förståelse för att det ur en självförsörjan
de jordbrukares perspektiv kanske inte alltid 
var rationellt att använda sig av köpt konst
gödsel och nya metoder. Hela den agrikul tur
kemiska verksamheten vände s ig mot jord
brukarna med utåtriktad verksamhet där 
även ointresserade bönder skulle nås och för
ändras. 

I agrikulturkemisternas självbild fanns så
ledes en blandning av till synes motsatta ide
al. Rurala ideer blandades med urbana, libe
rala progressiva strävanden med konservati
va och nationalistiska värderingar och ett eli
tistiskt förhållande till lantbrukarna med en 
målsättning att även stärka dem. Det vinstri
ka och vetenskapliga lantbruket skulle stärka 
landsbygden och dess befolkning mot de väx
ande städerna och den tilltagande emigratio
nen. Som denna studie kommer att visa var 
detta dock inte ett statiskt komplex av ideer 
och förhållningssätt. Det skedde förskjutning
ar och förändringar inom den agrikulturkemi
ska självbilden under 1800-talets andra hälft 
som ett resultat av de övergripande samhälls
förändringarna. Konflikter och nya grupper 
som blandade sig i påverkade agrikulturke
mins utveckling. Det grundläggande proble
met var hur man såg på förhållandet mellan 
teori och praktik och mellan service- och fors
karrollen. Kopplat till detta fanns också skilda 
kunskapsteoretiska synsätt och vetenskapli
ga ideal. 

Carl Erik Bergstrand och den 
"klassiska" agrikulturkemin 
Carl Erik Bergstrand (1830-1914) var en cen
tralgestalt inom svensk agrarforskning under 
agrikulturkemins klassiska epok, 1850-1880. 1 
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Carl Erik Bergstrand (1830- 1.914) växte upp 
på gården Berga i Kila socken utanför Västerås. 
Bergstrand uppger själv i sina memoarer att hans 
uppväxt i nära lwntal,t med jordbruk fick betydel
se för hans framtida yrkesual och syn på agrikul
turkemin År 184.9 bö1jade Bergstrand studera vid 
universitetet i Uppsala. Där läste han kemi, fysik, 
geologi, mineralogi, botanik, zoologi och filosofi. 
.Aren 1851- 1852 avbröt han tillfälligt studierna 
för att göra botaniska resor till Åland vilket han 
fått stipendium för. Resultaten från resorna publi
cerades sedan i Botaniska notiser. Under samma 
tid var han även verföam som lärare vid Väster
ås Elementarläroverl?. 

Under ledning av professor Lars Fredrik Svan
berg fortsatte Bergstrand sina kemistudier och ef, 
ter disputationen 7857 fick han anställning som 
lärare i l<emi, geologi och fysik v id Ultuna Lant
bruksinstitut År 1858 gjorde han en fy ra månader 
lång studieresa i Tyskland och Österrike där han 
besö/ae de ledande lantbruksinstituten och för
söksstationerna. Han träffade också ett stort an-

konkurrens med Hampus von Post (1822-
1911, geolog, botanist och agrikulturkemist) 
hade han blivit ny föreståndare för akade
miens försöksanstalt efter Mullers uppsäg
ning. Bergstrand hade tidigare varit föres tån-

tal personer av uillw Stöckhardt och Liebig var de 
mest kända. Bergstrand träffade för övrigt Stöck
hardt igen 1863 då denne besökte Ultuna. År 1861 
blev Bergstrand föreståndare vid Ultunas försöks
anstalt och 1864 utsågs han till professor i agri
lwlturkemi. 

1 Ultuna stod Bergstrand i nära kontakt med 
agronomiutbildningen och samarbetade med 
lantbruksinstitutets foreståndare Johan Arrheni
us. Bergstrand var också aktiv i hushållningssäll
skapet och var utgivare av tidskrifterna "Ultuna 
Landtbruksinstituts tidskrift" och "Tidskrift för 
landtmän "_ Under sin tid i Ultuna var Bergstrand 
mycket intresserad av agrilwlturgeologi. Han ut
förde jordborrningsförsök, upprättade en agrikul
turgeologisk karta över Ultuna och gjorde geolo
giska exkursioner runt om i Uppland. 

Bergstrand blev 1869 utsedd till Alexander 
Miillers efterträdare som föreståndare för Lant
bruksakademiens agrikulturkemislw försökssla
tion På denna position kom Bergstrand alt ägna 
mycket tid åt att göra jord- och lwnstgödselanaly
ser åt privatpersoner, besvara brev och ge rådgiv
ning. Bergstrand ansåg att denna utåtriktade 
verksamhet var en viktig del au agrikulturkemin, 
men med tiden växte krilihen från Lantbruksaka
demien mot att denna verksamhet tog så mycket 
lid att det vetenskapliga arbetet blev lidande. Det
ta ledde så småningom till att Bergstrand blev av
satt från sin tjänst 1882. 

Det var inte bara den utåriktade verksamhe
ten mol lantbrukarna som Bergstrand ansåg vara 
uilaig, utan han arbetade även utåt mot industrin 
och för att etablera ny agrart inriktad industri. 
Bergstrand erkänner själv i sina memoarer all 
han bedrev ren propuganda för att hjälpa till vid 
etablerandet au de första svenska superfosfut
fabrihenw i Stockholm och Helsingborg i början 
av 1870-talet. Även efter det att Bergstrand slutat 
vid Experimentalfältet kom han all for/sälla att 
verka som såväl agrikulturkemist, lärare och 
lantbrul,svetenskaplig skribent som understödja
re for agrar industri ända fram till i bö1jan av 
1.910-talet. Ett av de sista industriföretagen som 
Bergstrancl hjälpte till att lansera var "A/aiebolaget 
Nilrammon " som drevs av ingenjören Knut Fryk
lind och vars fabriker anlades i Stockholm och 
SundsvaU. Genom alt i en speciell process blanda 
latrin och osläcl?t !?alk tillverkade man s. k. nitram
monkalk vilket såldes som konstgödsel. (Foto: KB) 

dare för Ultunas försöksstation sedan dess 
grundande 1861 och nu övertog von Post 
istället hans gamla plats på Ultuna. Berg
strands tid som föreståndare kom att känne
tecknas av en visionär pionjäranda och en 
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utåtriktad verksamhet men även av besvikel
ser och problem. 

Bergstrand var uppväxt på gården Berga i 
Kila socken utanför Västerås. 177 Gården inne
hade förutom vanligt åkerbruk också gruv
jord och var välbärgad. Redan under gymna
sietiden hade han börjat intressera sig för de 
naturalhistoriska ämnena, särskilt botanik 
och geologi. Efter studentexamen 1849 skrev 
han in sig på universitetet i Uppsala. Där läs
te han kemi, fysik, geologi, mineralogi, bota
nik, zoologi och filosofi och kom i kontakt 
med många av samtidens ledande veten
skapsmän på dessa områden. Åren 1851-1852 
avbröt han tillfälligt studierna för att göra 
botaniska resor till Åland som han fått stipen
dium för. Resultaten från resorna publicera
des sedan i Botaniska notiser. Under samma 
tid var han även verksam som lärare vid Väs
terås ' elementarläroverk. Bergstrand var 
starkt påverkad av romantisk vetenskap och 
han gav ut skriften En Blick i naturen eller 
Några ord om Naturvetenskapen i allmänhet 
(1852), som var inspirerad av den danske na
turfilosofen Hans Christian 0rsteds bok An
den i naturen (1849-50). Detta var en propa
gandaskrift för införandet av naturvetenska1}
liga studier vid läroverken, där han argumen
terade för sin sak med hjälp av ett romantiskt 
och utpräglat fysikoteologiskt resonemang.178 

Tillbaka vid Uppsala universitet inriktade 
sig Bergstrand på kemiska studier. Lars Fred
rik Svanberg som just hade tillträtt som pro
fessor i "allmän och åkerbrukskemi" kom att 
bli något av en mentor för Bergstrand. Han 
ordnade så att Bergstrand blev amanuens vid 
det kemiska laboratoriet och såg till att han 
fick det berzelianska stipendiet. Svanbergs 
kontakter med lantbruksvetenskapen kom 
också väl till pass. På hösten 1852 fick Berg
strand i uppdrag att utföra betsockerunder
sökningar för Lantbruksakademien. Han kom 
alltså redan under sin studietid i kontakt med 
agrarvetenskapliga frågor. Bergstrand fram
för själv i sina memoarer ett flertal förklaring
ar till varför han kom att bli agrikulturkemist. 
En avgörande orsak var att han var uppväxt 
på landsbygden och att han i sin ungdom del
tagit i lantbruksgöromål. 179 
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Enskilda personer hade också betydelse. 
Förutom Svanbergs inflytande betonar Berg
strand Robert von Kr~mers påverkan. Under 
studieåren var han vid ett flertal tillfällen gäst 
i von Kr~mers hem och Bergstrand menar att 
han där tog starka intryck. 18O En händelse 
som var avgörande för hans yrkesval var det 
sjunde Allmänna Svenska Lantbruksmötet i 
Uppsala 1855 med von Kr~ mer som ordför
ande och Arrhenius som sekreterare vid vil
ket agrikulturkemin var en av huvudfrågorna. 
Efter disputationen 1857 fick Bergstrand ge
nom sina tidigare personliga kontakter an
ställning som lärare i kemi, geologi och fysik 
vid Ultuna. För att öka sin kompetens på om
rådet gjorde han under 1858 en fyra månader 
lång studieresa i Tyskland och Österrike där 
han besökte de ledande lantbruksinstituten 
och försöksstationerna. Han träffade också 
ett stort antal personer av vilka Stöckhardt 
och Liebig var de mest kända. År 1861 blev 
han föreståndare vid Ultunas försöksanstalt 
och vid 34 års ålder utsedd till professor i 
agrikulturkemi. 

Bergstrand var väl införstådd med de agri
kulturkemiska förhållningssätten vilket fram
går i hans första "Berättelse" från Ultunas för
söksstation.181 Där redovisade Bergstrand sin 
syn på hur en försöksanstalt skulle vara ord
nad och vilket syfte den skulle ha. Han beto
nade i god agrikultur kemisk anda att försöks
stationen skulle sätta naturvetenskapen i för
bindelse med lantbrukets praktik och att dess 
resultat i förlängningen skulle leda "till höjan
det af landtbruket i dess helhet och föra det
samma allt mera framåt, till gagn så väl för 
samhället som för den enskilde".182 

Hur skulle då försöksanstalten vara gestal
tad för att uppnå dessa mål? Bergstrand beto
nade att det var väsentligt att låta försöken ut
sättas för väder och vind så att resultaten 
blev anpassade t ill de lokala förhållandena 
och därigenom praktiskt användbara. Detta 
innebar även att det stora försöksfältet borde 
kompletteras med små utlokaliserade fält för
lagda till skilda platser i trakten där jordarter 
och förhållanden var annorlunda. Bergstrand 
ställde sig skeptisk till nyare metoder som fle
ra stationer i utlandet hade börjat använda. 
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..En försöksstation , der man, så att säga, inom 
hus anställer sina odlingsförsök endast i lå
dor med konstlade eller på artificiell väg sam
manblandade och tillredda jordarter, har re
dan frångått hufvudprincipen."183 Agrikultur
kemin fick inte "urarta" så att den inte nådde 
sina syften. 

Bergstrand gick även till angrepp mot ke
mivetenskapens viktigaste plats, laboratoriet. 
.--\grikulturkemin var för honom, med en nu
tida term, främst en fältvetenskap. Det var ute 
i naturen eller på åkerfälten som erfarenhet 
och fakta samlades in. De t var i mötet med 
naturen som kunskap uppstod och det var 
där som vetenskapen omsattes till användba
ra tillämpningar. Sålunda skulle försöksan
staltens laboratorium vara enkelt utrustat 
och fick endast inredas för agrikulturkemiska 
ändamål. Där skulle analyser av jordarter, 
gödsel och andra jordbruksprodukter utfö
ras. Tendenser att införskaffa dyr och extra
vagant utrustning som inte hade någon direkt 
nytta för jordbruket kritiserades av Berg
s trand: 

"Ej så sällan träffar man nu för tiden vid för
söksstationer och landtbruksläroverk agrikul
tur kemiska laboratorier, vid hvars inredning 
man i allo sökt följa samma plan, som vid de 
för allmän och teoretisk kemi inrättade labo
ratorierna vid universiteten. Man anskaffar 
dyrbara apparater och förbereder med myck
en kostnad anstalter för sådana kemiska un
dersökningar och arbeten, som ligga utom 
den rena agrikulturkemiens område." 184 

Verksamheten i laboratoriet fick inte styra 
försöksodlingarna. Istället var det resultaten 
från experimentalfälten som skulle lämna 
underlag och styra laboratoriet. Förutfattade 
meningar och kemiska teorier gjorde experi
mentatom subjektiv. Genom praktiska od
lingsförsök samlade man fakta och erfarenhet 
som sedan med olika agrikulturkemiska me
toder skulle generaliseras så att allt säkrare 
slutsatser kunde dras. Laboratoriet var bara 
ett hjälpinstrument. Som synes förordade 
Bergstrand ett huvudsakligt praktiskt synsätt, 
trots att han själv var vetenskapsman. Agri
kulturkemin var inte till för att skapa stora 
kemiska teoribyggen e ller utföra avancerad 

grundforskning. Forskning var ett medel att 
höja jordbruket. 

Bergstrands idealistiska syn på agrikultur
kemins roll i samhället och vurm för lantbru
karna framkom tydligt i en uppsats som han 
skrev i samband med sin övergång till Lant
bruksakademiens försöksstation 1868: 

"Men det är ej nog dermed, att landtman
nayrket utgör grunden för statens materiella 
välstånd, äfven folkslagens intellektuella och 
moraliska kultur står dermed i ett nära sam
band. Den hungrige går ej i kyrkan; han frågar 
först efter föda för sin kropp, innan han söker 
efter själens spis, och lider han brist på den 
förra, så bekymrar han sig föga om den sedna
re, äfven då den erbjudes honom i rikt mått." 
185 

Det var rent av farligt att inte utveckla lant
bruksvetenskapen vilket visade sig vid miss
växt. Vad skulle en nationell hungerkatastrof 
förorsaka? "Utan tvifvel skulle detta åstad
komma en allmän rubbning, ja kanske en to
tal omstörtning inom hela samhället. "186 Berg
strands resonemang leder till en legitimering 
av agrarforskningen. Den var inte bara en 
angelägenhet för vetenskapsmännen och 
jordbrukarna. Den var en angelägenhet för 
hela samhällets bevarande. 

En mångfacetterad vetenskap 
I samma uppsats presenterade Bergstrand 
också sin syn på viktiga vetenskapliga per
spektiv inom jordbruksforskningen. Här fram
kom det tydligt att begreppet "agrikulturke
mi" var ett samlingsnamn för lantbruksveten
skaplig forskning. Bergstrand framställde sig 
snarare som agrikulturgeolog än jordbrukske
mist. Han ställde sig kritisk mot vad han kal
lade för den "tyska skolan", vilken kan sägas 
vara detsamma som Liebigs mineralteori. Det 
var framförallt mineralteorins förkastelse av 
jordens egen alstringskraft och dess strikt 
kemiska synsätt som Bergstrand kritiserade. 
Jordens och gödselns fysiska egenskaper och 
det historiska perspektivet förbisågs helt: 

"Den tyska skolan betraktar åkerjorden så
dan den nu är och undersöker endast dess 
närvarande halt af mineraliska växtnärings-
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AGRIKULTUR - GEOLOGISK KARTA 
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Agrilwlturgeologisk karta över Ultunas försöksfält med geologis!? profil, ur Bergstrands "Lärohoh i geo
logi en" (1867). Bergstrand upprättade denna fwrta under sin tid som föreståndare för den agrihultur
herniska försöhsstationen i Ultuna. Bergstrand betonade starkt vikten au att lwrtlägga de geologiska 
förhållandena för att hunna bedriva el/ rationellt jordbruh. De/la var uihligt för att kunna veta var på 
fällen det passade att bruha oliha växter och konstgödsel. Frågan att upprätta agrihulturgeologiska 
hartor drev Bergstrand även i Geologiska föreningen i bö1jan på 1870-talet. 
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ämnen. Den anser, att jordens fruktbarhet 
höjes endast genom åtgärder från landtman
nens sida, men ej genom naturens egen verk
samhet. Hela jordbruksläran hvilar derföre 
uteslutande på rent lwmisl, grund ... Den and
ra åsigten deremot fäster visserligen afseen
de vid jordens närvarande tillstånd, men ta
ger derjemte i betraktande jordarternas upp
komst och de förändringar, som desamma 
undergå genom naturens egen inverkan. Här 
betraktas saken följaktligen lika mycket ur 
geologis!? som hemisk synpunkt." 187 

Bergstrand hävdade utifrån sitt resone
mang att Liebigs slutsats att export av jord
bruks produkter skulle leda till jordens utarm
ning var felaktig. Genom jordarternas ständi
ga förvittring frigjordes nya mineralämnen 
vilket skapade en "räntevinst" som tillsam
mans med gödsling gjorde export av jord
bruksprodukter möjlig utan att det skedde en 
långsam utsugning. Detta var mer än bara en 
vetenskaplig kritik. På ett smidigt vis omvand
lade Bergstrand detta påstående till ett poli
tiskt uttalande. Den tyska skolans ensidiga 
teori stod i "strid" med naturen, den praktis
ka erfarenheten och: "Hela läran står dessut
om i strid med vår tids sträfvanden framåt i 
ekonomisk och social frihet, ej att landtbru
ket må hållas fjettradt inom stela och ensidi
ga former" .1

81' Bergstrand pläderade för en libe
ral isering av jordbruket och mot regleringar 
som han ansåg att Liebigs teorier kunde legiti
mera. Hans synsätt överensstämde väl med 
den för samtiden dominerande liberalistiska 
ekonomiska politiken och gav en vetenskaplig 
grund för ett marknadsinriktat jordbruk. 

Det geologiska perspektivet på agrikultur
kemin som Bergstrand stod för var långt ifrån 
nytt. Bergstrand menade själv att Sverige 
hade varit ledande på området och att det 
hela hade börjat med Berzelius' uppsats "Om 
beskaffenheten af Sveriges berg och mark" i 
Läsning för folhet 1839.189 Där gick Berzel ius 
igenom olika teorier för hur landet geologiskt 
var uppkommet, vilka formationer och jord
arter det fanns och hur vattennivåns föränd
ring påverkat landets utseende. Hxi I detta sam
manhang beskrev han också geologins bety
delse för växtlivet och i synnerhet för olika 

lantbruksförhållanden. Även Johnstons star
ka betoning på de agrargeologiska aspekterna 
var en viktig inspiratör för den svenska agri
kulturkemin. 

Agrikulturkemisterna kan t.o.m. sägas ha 
varit drivande i utvecklandet av geologin till 
en självständig disciplin i Sverige. von Posts 
uppsats "Agrikulturkemiska relationer" (1850) 
skulle med ett modernt begrepp sägas vara en 
genomgång av marklära, och von Post var 
också en av första som lanserade en inlands
isteori på 1850-talet. 191 Muller utförde, som vi 
tidigare sett , regionala kemiska och geologis
ka undersökningar, och han använde sig tidigt 
av inlandsisteorin när han förklarade förut
sättningarna för jordbruk i olika delar av ri
ket.1 92 Bergstrand själv skrev en lärobok i geo
logi, Lärobok i Geologien.· med särsl,ild tillämp
ning på Sverige och dess landtbruk (tre uppla
gor, 1859, 1868 och 1886), upprättade agrikul
turgeologiska kartor och var en av grundarna 
av Geologiska föreningen 1871, där han satt 
som ordförande 1873. 193 

Att beakta andra perspektiv på lantbruket 
än det kemiska var inget ovanligt inom den ti
d iga agrarkemin. Det verkar överhuvudtaget 
inte ha funnits några skarpa gränser mellan 
kemi, geologi, mineralogi, zoologi och bota
nik. En agrikulturkemist kunde syss la med 
all t, och det som skilde en jordbrukskemist 
från de enskilda disciplinerna var inriktning
en mot jordbruket. Detta var inte så konstigt 
med tanke på att Jantbruksvetenskapen tradi
tionellt tillhört naturalhistorien och att agrar
kemin be handlade dess tre huvudgrenar: 
djur-, växt-och mineralriket. Det var också ett 
resultat av personliga intressen hos de enskil
da jordbruks kemisterna. von Post var ett typ
exempel på detta; han hade inte någon akade
misk examen utan var till stora delar själv
lärd. Förutom att han var en framstående 
agrikulturkemist och geolog var han även en 
föregångare inom botanik och växtgeografi 
och kom att utveckla, med ett nutida ord , ett 
ekologiskt betraktelsesätt.194 Agrikulturkemin 
befann sig otvivelaktigt i en övergång mellan 
en mångsid ig naturalhistorisk tradition och 
en professionaliserad och specialiserad ve
tenskap. 
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Bergstrand hade också, som vi sett, gjort 
botaniska resor och hade ett naturalhisto
riskt intresse. Resor och exkursioner upphör
de inte när han blev agrikulturkemist. Under 
sin Ultuna-tid reste han runt i Uppland med 
elever och besökte olika egendomar. Detta 
kallades för att "agronomisera" och syftet var 
att upprätta agrikulturgeologiska kartor, in
samla mineralier, jordprov m.m. och studera 
olika platsers lantbruksförhållanden.195 Som 
Lantbruksakademiens jo rdbrukskemist hade 
han också att utföra resor som en del i det 
praktiska utövandet, även om jordprovsana
lyser, svarande på frågor etc. kom att ta allt 
mer tid i anspråk. Bergstrands negativa in
ställning till laboratorieforskning kan förkla
ras utifrån detta perspektiv. Det var ute i "fält" 
som tillämpbar kunskap byggdes upp i kon
takt med verkligheten och lantbrukarna. 

Det var dock inte i gammal linneansk anda 
som resor och exkursioner utfördes. Ända
målet var inte främst att samla in och klassi-

ficera växter och mineraler. Istället skulle man 
på ett mer övergripande sätt undersöka olika 
växtlokaler för att kunna skapa ett heltäckan
de naturvetenskapligt underlag som jord
brukaren kunde bygga sina beräkningar och 
kalkyler på. Även hos Bergstrand skiner allt
så det humboldtianska betraktelsesättet ige
nom.196 Han betonade att det var viktigt att ta 
hänsyn till och undersöka flera faktorer som 
påverkade olika platsers jordbruksförhållan
derna. Organiska krafter, geologiska jord bild
ningar, kemiska och fysiska beskaffenheter 
och klimatet var viktiga för att få en helhets
förståelse. Att bara ta hänsyn till de kemiska 
faktorerna som Liebig föll på sin ens idighet. 
På ett holistiskt vis, menade Bergstrand, mås
te jordbruket liksom naturen och dess ut
veckling studeras som en helhet: " ... ändock 
tillsammans bilda ett organiskt helt eller utgö
ra delar af ett och samma system". 19; 

Även försöksstationerna måste ordnas ef
ter detta helhetsperspektiv. Kontinuerliga 

Stockholms Superfosfat-Fabriks
Aktiebolag 

försäljer genom L, J. Hlertas Kontor, Stora Nygatan 21, 
och Landtbruksbyrän, Mäster Samuelsgatan 43, 

Superfosfat at· Cambridge coprolither med garanterade innehåll af 
12,5 proc. löslig foaforsyra, i partier om miost 100 centoer for 
4: 62 Rmt pr centner, 

samt i mindre partier for 5 Rdr Rmt pr centner. 
Stassfurter Kalisalter, af llvilka vi synnerligen vilja påpeka: 
Svatvelsyracl Kali-mngnesta med 15-18 proc. kali å. 4,25 Rmt pr ctr. 
Femtaldt koncentr. Kalisalt med GO proc. kali a 1 l " ,, 
samt Chili-Salpeter med omkring 15 proc. qvifve it. 15 ,, ,. 

Allt le•·ereradt fritt ombord å il.11gbå t elrer jeroväg i Stockbolm uti eäck&r om cirka 
2,s centner. Säck•roe ml'<lfölja kostuad.1fritt. Vigten brntlo. 

J{o11trollnnaly11 rnrkstiille~ pi\ reqvlrenters önskan kostnadsfritt af Landt
br~ksakactemi,os Agril<ultur-Kemi•t }ir Pr'!fessor C. I::_. 13.ergstrnnd, t,_,·arjemte fnllsräcd ig 
pnsk.nrafft o,·h anv,smng f1ir hegag11Rndet p11 begäran tillsanda.s portofritt. 

På E~trsmatlura-Snperfosfllt af bolagets eget fabrikat emottnga.s ordre att 
expedieru i slutet af instundande Juli mi\nad. (4304) 

Annons för superfosfat med Bergstrand som konh·ollant, 1871. Alt fungera som garant för olika konstgöd
selfabrikat var en uppgift som Bergstrand ofta tog på sig Han skrev också ett antal kortare uppsatser i pris
lwranter från olika företag, där han försökte övertyga lantbrukarna om konstgödsels fördelar och på vil
lwt sätt de bäst skulle användas. Alt kontrollera kommersiella lwnstgödsel var också en av de viktigaste 
uppgifterna för de regionala stationerna. På liknande sätt grundades ett tjugotal frökontrollanstalter i 
Sverige, med anstalten i Nydala i Halland som den första 1876. Frölwntrollansta/terna undersöhte kvali
teten på det utsäde som fanns på marfmaden och kontrollerade därvid all utsädet var fritt från ogräsfrön. 
(Stockholms superfosfat fabriks aktiebolag 1871-1.946, J.946) 
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provtagningar och observationer av jord
arter, gödsel m.m. från olika växtlokaler och 
från experimentalfälten under lång tid skulle 
så småningom kunna ge ett säkert underlag 
som kunde uttryckas kvantitativt. De agrikul
turkemiska stationerna skulle fungera på 
samma sätt som de meteorologiska stationer
na som kartlade landets klimatologiska för
hållanden. De ständiga observationerna skul
le i laboratoriet omvandlas till siffror och nog
grant bokföras och sättas upp i tabeller, och 
medelvärden för olika produkters kvalitet och 
olika ämnens förekomst i jorden m.m. skulle 
räknas ut. Bergstrand menade att de statistis
ka resultaten var försöksstationens egentliga 
syfte:" ... försöksstationernas verksamhet går 
ut på att närmare bestämma dessa medelvär
den .. . ". 19H Viktigt vid beräknandet av dessa 
medelvärden var just att ta hänsyn till flera 
faktorer: 

"Alla dessa observationer ingå nemligen 
som faktorer vid medelvärdets bestämman
de, och ju flera faktorer finnas att tillgå och ju 
större noggrannhet blifvit nedlagd på insam
landet af de speciella uppgifterna, desto säk
rare och tillförlitligare blir naturligtvis s lut
resultatet." 199 

Dessa medelvärden skulle utgöra en grund 
för lantmannens planer och kalkyler så att 
dessa praktiskt skulle gå att genomföra med 
vetenskaplig säkerhet och med goda förutsä
gelser. Slutmålet var enligt Bergstrand:" ... att 
många års arbeten stundom kunna erfordras 
blott för att bestämma ett enda siffertal, som 
det är af vigt att i landthushållningen lära kän
na. "200 På ett paradoxalt vis leder alltså Berg
strands helhetsresonemang till a tt den kom
plexa verkligheten, som lantbruket var en del 
av, efter ett långsiktigt arbete skulle gå att 
reducera till en enda siffra. Detta var ett 
mycket reduktionistiskt sätt att betrakta verk
ligheten och visar på den opt imistiska syn 
Bergstrand hade på vetenskapens förmåga 
att beskriva och kontrollera naturen. 

Agrikulturkemisten i samhället 
Agrikulturkemin var inte bara mångbottnad 
vetenskapligt för Bergstrand, även dess an-

vändningsområden och uppgifter var flera 
och sträckte sig utanför det rent agrara. 
Kopplingarna till den industriella sektorn blev 
allt fler under 1800-talets andra hälft. Vid de 
talrika industri- och lantbruksutställningar 
där Bergstrand var prisdomare och organisa
tör var kontakterna mellan de olika näringar
na tydliga. De nationella industriexpositioner
na kom ofta att samordnas med Lantbruks
mötena under 1800-talets andra hälft.201 

Bergstrand deltog också aktivt i startande 
av industrier med kopplingar till jordbruket. 
Han ägnade sig bl. a. åt ett genomgående pro
blemområde inom agrikulturkemin, nämligen 
förhållandet land-stad. Liebigs uppmärksam
mande av faran med den ensidiga exporten av 
jordbruksprodukter till städerna hade gjort 
frågan aktuell. Viktigt för ett hållbart samhäl
le var att mänskliga exkrementer och annat 
avfall återfördes till jorden. Som läget var upp
stod problem såväl på landsbygden som i sta
den. På det ena hållet fördes näringsämnena 
bort från åkern, och på det andra skapade 
avfallet sanitära problem. Bergstrand engage
rade s ig i hur städernas avfall skulle kunna 
återvinnas och återföras till jordbruket i form 
av fabrikstillverkad s.k. pudrett. Detta gjorde 
Bergstrand inte bara i sin egenskap av agrar
kemist utan även som ledamot i Stockholm 
stadsfullmäktige. 

Som rådgivare och agitator var han också 
drivande i grundandet av de första superfos
fatfabrikerna i Stockholm och Helsingborg i 
början av 1870-talet. Betsockerindustrin, som 
var beroende av lämpliga jordar och konst
gödsel, var ett annat område som Bergstrand 
lade ner kraft på, dock utan någon större 
framgång. Även efter att ha slutat som Lant
bruksakademiens kemist i början av 1880-talet 
fortsatte han att stödja en mängd nya fabriks
projekt inom jordbruksområdet. Det slutade 
dock ofta med konkurs efter en kortare tid.202 

Den utåtrikade verksamheten mot jordbru
karna var dock det centrala i Bergstrands syn 
på agrikulturkemin. Själva syftet var ju att nå 
ut och förbättra lantbruket. 1 det utåtriktade 
arbetet var servicefunktionen viktig. En stor 
del av Bergstrands arbetstid ägnades åt att 
analysera jord prover m.m. och besvara brev 
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och förfrågningar. Även resorna inom landet 
ägnades till stor del åt att ge rådgivning. För 
Bergstrand var detta inte bara en arbetsupp
gift utan det gav honom också möjlighet att 
upprätthålla en god relation med agrikultur
kemins målgrupp. Detta var viktigt för hans 
yrkesidentitet och patos för lantbruket. Det 
var ute bland lantbrukarna som han skaffade 
sig den praktiska erfarenheten och den rätta 
agrikulturkemiska "känslan". Det var detta 
som skilde en riktig agrikulturkemist från and
ra vetenskapsmän. Att han såg jordbrukske
mins servicefunktion som betydelsefull fram
går av att han snart efter det att han slutat vid 
Lantbruksakademien öppnade ett eget labo
ratorium i Stockholm för att fylla det stora 
behov av analyser åt enskilda och företag 
som fanns . 

En annan väsentlig del av den utåtriktade 
verksamheten var undervisning och upplys
ning. Efter att Bergstrand flyttat från Ultuna 
upphörde han att vara lärare. Den tidiga agri
kulturkemin var emellertid i sig ett upplys
ningsprojekt och genom föreläsningar, de
monstrationer och skrivna uppsatser kom 
Bergstrand att driva detta projekt. Han både 
skrev och översatte vetenskapliga och popu
lärvetenskapliga verk, publicerade några läro
böcker i geologi och i agrikulturkemisk analys 
och skrev dessutom ett stort antal praktiska 
hjälpredor och översikter som var ämnade 
att användas direkt i jordbruket. Även under
visandet kom han att återuppta efter att ha 
slutat vid akademien, och ända upp i åttio
årsåldern föreläste han för lantmäteri- och 
trädgårdselever. Med stigande ålder ökade 
också intresset för jordbrukets och agrarve-
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tenskapernas historia som han publicerade 
ett antal uppsatser om. 

Att Bergstrand fortsatte att undervisa, skri
va, driva ett eget laboratorium och engagera 
sig i ol ika industriella projekt långt upp i pen
sionsåldern visar tydligt att agrikulturkemi 
var mer än bara ett arbete och en vetenskap 
för honom. Det innehöll också en vision om 
ett framtida moderniserat jordbruk och ett 
helt liv i jordbrukets tjänst . Bergstrand kan 
sägas vara ett svenskt exempel på elen tidiga 
eller klassiska agrikulturkemins utövare med 
sådana som Johnston och Stöckhardt som 
utländska företrädare för samma synsätt. De 
hade en vid definition av agrikulturkemins 
vetenskapliga grund och tillämpningar. Hela 
deras verksamhet genomsyrades av pionjär
anda och idealism. 

Den idealtypiske agrikulturkemisten skulle 
enligt detta klassiska synsätt helst ha en per
sonlig bakgrund på landsbygden och ett pa
tos för lantmännen. Han skulle ha en bred och 
mångsidig vetenskaplig och praktisk utbild
ning kombinerat med ett professionellt age
rande. Han skulle på ett flexibelt och initiativ
rikt vis kunna hålla god kontakt med såväl 
statsmakterna och andra vetenskapsmän 
som lantbrukarna och hels t ha erfarenhet 
och känsla så att han snabbt skull e kunna 
sätta sig in i elen enskilde jordbrukarens pro
blem och de lokala förhållandena. Agrikultur
kemistens vetenskapliga arbeten skulle både 
hålla en hög vetenskaplig nivå och samtidigt 
stå för ett slags vetenskapligt praktiskt sunt 
förnuft. Agrikulturkemisten skulle alltså vara 
en mångsidig och komplett vetenskapsman 
med ett stort engagemang för agrara frågor. 
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Exkurs: Plundring eller tillväxt? 
En agrarvetenskaplig kontrovers 
Under året 1864 utspelade sig en intressant 
polemik mellan Carl Erik Bergstrand och före
ståndaren för Alnarps lantbruksinstitut Hjal
mar Nathorst, vilket resulterade i ett antal 
uppsatser i deras respektive tidskrifter "Ul
tuna Landtbruksinstituts tidskrift" och "Tid
skrift för landthushållning". Diskussionen 
handlade i grund och botten om frihandel 
kontra tullar men där även en diskussion om 
Liebigs läror var central. Meningsutbytet 
hade startat redan två år tidigare vid Lant
bruksmötet i Karlstad där havreexportens 
för- och nackdelar hade debatterats. Nathorst 
inledde denna diskussion med att skarpt kri
tisera havreexporten och frihandelssyste
met. Havren borde inte exporteras utan istäl
let förädlas inom landet och användas som 
foder till boskapen varigenom mer gödseläm
nen skulle kunna produceras samtidigt som 
man istället kunde exportera animalieproduk
ter. Nu så importerade Sverige istället ani
malieprodukter och en import av gödnings
funnen var också nödvändig om inte jordbru
ket skulle utarmas. 

Detta synsätt utvecklade Nathorst ytterli
gare i sin skrift "Grunderna för höjandet af 
åkerjordens bördighet" (1862) där han tydligt 
anammade Liebigs ide om det moderna jord
brukets utarmning. Liebig hävdade att ett 
jordbrukssystem som inte gav tillbaka till jor
den all den näring som det tog ifrån den i form 
av skördar, bedrev ett "Raubwirtschaft" - ett 
plundringssystem. Det ideala jordbruket skul
le istället försöka, (dock till skillnad från Nat
horst utan kreatursskötsel), öka mängden 
växtnäring i jorden genom att tillföra mer fa
brikstillverkad växtnäring än vad som togs ut 
genom skörden. Detta var emellertid inte fal
let med det intensiva lantbruket som Liebig 
såg som det sista stadiet av "utplundringssys
temet". Liebig skrev: 

"Den europeiske landtbrukarens mål och 
hufvuduppgiften för hans konst är att afvinna 
sin jord så mycket säd och kött som möjligt 
och utgifva så litet penningar som möjligt för 
återköpande af de bortförda vilkoren för skör
darne. --- ... bibehållandet af jordens fruktbar-

het [är] af skaparen lagdt i hennes [männis
kans] egen hand och hon är ansvarig för allt 
elände, som hennes handlingar bereda hen
nes efterkommande, ... " (Liebig, 1864, 76). 

I en bilaga till Berättelsen från Lantbruks
mötet 1862 replikerade Bergstrand den tull
vänliga linje som Nathorst förespråkade och 
1864 skrev han två uppsatser, "Om exporten 
af hafra" och "Något om Liebig och hans 'Na
turlagarna för åkerbruket"', där han utveckla
de sina argument mot Nathorst och kritisera
de Liebigs farhågor om det moderna lantbru
kets snara undergång. Enligt Bergstrand inne
bar Liebigs (och även Nathorsts) strävan att 
hela tiden öka mängden växtnäring i jordarna 
att det i praktiken blev omöjligt att bedriva 
jordbruk. Om insatsen av växtnäring skulle 
vara större än den uttagna skörden skulle det 
så småningom bli brist på såväl gödseläinnen 
som på kapital att köpa dessa för. Enligt Berg
strands sätt att se på saken gick inte denna 
balansräkning ihop. Havreexporten var nöd
vändig för Sverige för att utveckla såväl jord
bruket som samhället i stort. Utifrån ett mark
nadsliberalt perspektiv menade Bergstrand 
att världsmarknaden fungerade som ett öm
sesidigt utbyte mellan skilda länder och regio
ner med olika naturförutsättningar och pro
duktions inriktningar, vilket i slutändan alla 
tjänade på. Inkomsterna från exporten hjälp
te till att förbättra såväl lantbruket som ut
vecklandet av ny industri. 

Den viktigaste invändningen mot Liebig var 
emellertid att han inte tog hänsyn till naturens 
egen förmåga att upprätthålla och föröka jor
dens fruktbarhet. Genom den ständiga förvitt
ringen frigjordes hela tiden mera växtnärings
ämnen. Detta innebar enligt Bergstrand att all 
näring som fråntogs åkerfälten genom skör
den inte behövde ersättas. Ett exporterande 
lantbruk var hållbart om lantbrukaren använ
de sig av vetenskapliga metoder, tog tillvara 
tillgängligt naturligt gödsel och därtill ibland 
tillförde konstgödsel, men inte mer än nöd
vändigt. Att hela tiden försöka öka mineraläm
nena i jorden, som Liebig och Nathorst före
språkade, skulle till slut leda till att jorden blev 
mättad och de dyrbara näringsämnena rann 
iväg med vattnet eller till att växterna skada
des. Bergstrands slutsats blev: 
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"Det Liebiska systemet är i detta hänseen
de alldeles outförbart i praktiken och till the
orien derjemte oriktig, emedan detsamma 
grundar sig på ett misstag eller ett förbiseen
de af jordens egen natur och de processer, 
som derstädes utan afbrott försigå." ("Något 
om Liebig och hans 'Naturlagarna för åker
bruket"', 102). 

På detta svarade Nathorst med artikeln 
"Liebig, Ultuna-skolan och Ultuna-erfarenhe
ten", där Nathorst visserligen höll med Berg
strand att näringsämnen frigjordes genom 
förvittringen, men detta var inte tillräckligt. 
Liebigs ersättningsprincip var obönhörlig 
och endast genom att återföra mineralämne
na till fälten kunde jordbruket utvecklas. Att 
som Bergstrand lita på att naturens krafter 
skulle kompensera exporten var ogenom
tänkt och rent av farligt att framföra, då det 
uppmanade till vårdslöshet. Nathorst skrev 
" ... då han [Bergstrand] kraftigt, ehuru omed
vetet, förordat åkerfältens utsugning; då han 
indirekte uppmuntrat likgiltigheten för samla 
alla möjliga gödningsämnen till åkerfälten ... " 
(Nathorst, 1864, 222). 

Som rubriken på Nathorsts genmäle visar, 
så förde Nathorst upp polemiken till en kon
flikt mellan Ultuna och Alnarps lantbruksinsti
tut och genomgående i uppsatsen skriver han 
om "vi" och "dem". Utifrån Bergstrands rap
porter från Ultuna konstaterade Nathorst att 
ett utplundringsjordbruk bedrevs där. Under 
de 17 år som lantbruksinstitutet hade bedri
vit lantbruk där hade man i huvudsak använt 
sig av stallgödsel och litat till naturen, vilket 
nu resulterat i att vetet blev dåligt, klövern 
slog fel och övriga grödor invaderades av 
ogräs. På grund av detta tvingades man nu 
vid Ultuna att allt mer använda sig av super
fosfat, pudrett m.m. som Liebig förespråkade. 
Nathorst konstaterade: 

"Vi kunna ej begära ett mer lysande exem
pel på stallgödselhushållningens otillräcklig
het, än just detta, och vi anse det vara mera 
än en lycklig slump, att denna erfarenhet vun
nits just på det institut [Ultuna], som ifrigt för
fäktat nämnde hushållnings tillräcklighet. 
Från kathedern har en lära förkunnats , -erfar
enheten på fälten der denna lära tillämpats, 
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har nu förkunnat en annan lära ... " (Nathorst, 
1864, 219). 

I ett sista inlägg försvarade och vederlade 
Bergstrand detta påhopp. Det jordbrukssys
tem som Nathorst och Liebig förespråkade 
kunde visst vara framgångsrikt på enstaka 
platser. Detta bevisade dock inte att det nöd
vändigtvis måste bedrivas överallt. Jordbru
ket var inte endast beroende av mänsklig 
"konst" och växtnäring som anskaffats ut
ifrån, utan även beroende av jordmån och kli
mat. På vissa håll var konstgödsel mer nöd
vändiga än på andra platser där jorden själv 
i högre grad försåg plantorna med växtnäring. 
Vidare var lantbruket vid Ultuna inget bevis 
på misslyckande utan tvärt om. Bördighets
förhållandena vid Ultuna hade då institutet 
grundats varit de sämsta i hela trakten men 
nu höll problemen på att övervinnas. 

På detta inlägg svarade inte Nathorst, men 
i en fotnot till artikel "Om höjandet af åker
jordens bördighet" skriven av dansken J. B 
Krarup som 1865 publicerades i "Tidskrift för 
landthushållning", skrev Nathorst spydigt att 
Bergstrand "hållit i byskolmästarens språk" 
utan att svara på frågan och en fortsatt en 
polemik skulle bli "lika litet lärorik som ange
näm" (Tidskrift för landthushållning, 1865). 
Bergstrand skriver i sina memoarer att i och 
med detta så rann diskussionen ut i sanden. 
Nathorst och Bergstrand kom sedermera att 
umgås på ett vänskapligt vis och de var nog
granna med att aldrig mera nämna denna 
konflikt för varandra. 

På detta vis verkar det även ha varit med 
denna frågas behandling inom agrarvetenska
pen i stort. Mot slutet av seklet kunde man 
konstatera att användningen av konstgödsel 
hade bidragit till att svält och missväxter blev 
allt mer ovanliga och att 1800-talet slutade 
utan några större krig och oroligheter. Såle
des tycktes Liebigs dystra framtidsprofetior 
ha vederlagts. Med hjälp av vetenskapen och 
tekniken kunde man kontrollera naturen och 
skapa ett bättre samhälle. Denna framtidsop
timism har först under de senaste decennier
na ifrågasatts, då det kemiska jordbruket och 
dess beroende av ändliga naturresurser har 
mött allt häftigare kritik. 
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IV Tillväxt och arbetsdelning 1870-1910 

LANTBRUKS
VETENSKAPEN VÄXER 

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
blem. Det blev omöjligt för en person att över
blicka hela det agrarvetenskapliga området 
och arbetsdelning och specialisering följde 
som en konsekvens härav. Under 1800-talets 
andra hälft skedde en omfattande tillväxt av 
det lantbruksvetenskapliga forskningsområ
det. Utbyggnaden av lantbruksskolor på olika 
nivåer och hushållningssällskapens allt star
kare ekonomiska ställning medförde att en 
ständigt växande skara av agrara experter
agronomer, vandringsrättare, lantbruksingen
jörer, konsulenter m.fl. , kunde etablera sig. 
Inom agrikulturkemin skedde en liknande ut
veckling. 

I Tyskland 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.203 I Sverige rik
tades kritik mot elen rådande organisationen 
av det agrarvetenskapliga försöksväsenclet 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 vattenkulturmetoden. Med hjälp av 
vattenlwlturmetoden kunde antalet faktorer som 
påverkade ett försök reduceras. På detta vis blev 
det lättare all bedriva fwntrollerade komparativa 
försöh, där innehållet i glaskärlen var noggrant 
analyserat och där endast el/ ämne shi/de sig i 
fråga om de prover som slwlle jämföras. (Mayer, 
1895) 
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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 hushållningssällskapen i Älvs
borgs län och Jönköpings län angående an
slag till en försöksstation i västra Sverige.21

)4 

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 landets hushållningssällskap) ef
ter en motion av landshövding Erik Sparre. 
Motionen bereclcles i ett särskilt utskott. Det
ta inledde sitt betänkande genom att ställa 
den retoriska frågan: vad kunde motionären 
tänkas mena med ordet försöksanstalter? 
Menade han vad som i Tyskland kallades 
"Agrikultur-Chemisches Laboratorien, Di.ing
mittel Control-Stationen o.s.v.", kunde jord
brukare få sådana kemiska analyser gjorda 
vid Alnarps lantbruksinstitut, Chalmers eller 
hos flera hushållningssällskap. Däremot: 

"Åsyftar åter motionären, med agrikultur
kemisk försöksanstalt, hvad i Tyskland be
nämnes 'Landwirthchaftliche Versuchs-Sta
tionen ', och som utom föreståndaren hafva 1 
a 2 kemister, en physiolog m. m. samt jemte 
fullständigt kemiskt och physiologiskt labora
torium, jemväl försöksstallar, vegetationshus, 
försöksfält m. m.; så eger Sverige icke någon 
sådan anstalt ... " 21

>
0 

Varken Lantbruksakademiens försökssta
tion eller" ... elen så kallade Försöksstationen 
vid Ultuna"206 godkändes alltså som riktiga 
försöksstationer. Djupare sett handlade frå
gan om vad som skulle ingå i agrikulturkemin 
och vilka uppgifter den skulle ha. Klarare ut
tryckt, var lantbrukskemins främsta uppgift 
att forska eller var syftet att betjäna lantbru
ket genom praktisk handräckning? Utskottet 
stod splittrat i denna fråga. Majoriteten 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 nödvändigaste åtgär
den var att omorganisera försöksstationen 
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 
s ig några av utskottets medlemmar som på
pekade, att det också var angeläget att se till 
att det anställdes kemister och upprättades 
laboratorier runtom i landet som skulle betjä
na jordbruket och andra praktiska näringar. 

Frågan överlämnades till Lantbruksakade
mien, där agrikulturkemisten, intendenten för 
Experimentalfältet och föredragande för ve
tenskapsavclelningen fungerade som remiss
instanser. I sitt remissvar intog Bergstrancl en 
mellanposition. För honom ingick forskning 
och utåtriktad verksamhet i den agrarkemis
ka helheten. Bergstrancl valcle inte sicla utan 
förespråkade både-och. För det första måste 
försöksanstalten upprustas och moclernise
ras till ett tidsenligt skick. Ett viktigt skäl till 
detta var att kvalificera anstalten för cleltagan
de i de nyligen startade internationella kon
gresserna rörande försöksväsendet.207 Berg
strancl ställde sig dock skeptisk till omvancl
landet av anstalten till en fullständig försöks
station. Detta skulle innebära orimliga kostna
der och några sådana fullständ iga s tationer 
existerade inte ens en gång i Tyskland. I re
missvaret förorclacle han ett mindre omorga
niseringsförslag. 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 växthus byggas, men an
nars skulle endast smärre ombyggnationer 
göras. 

För det andra var det angeläget att upprät
ta laboratorier runtom i landet. I den här frå
gan var Bergstrand mer odelat positiv. Såda
na laboratorier skulle, vid sidan av labora
torieuppgifterna, kunna fungera som sprida
re av vetenskapliga rön och tillämpningar till 
jordbruket och lantbrukarna skulle där kunna 
få råd och upplysningar. En viktig funktion var 
också att inventera naturresurser inom regi
onen. Fyra kemiska laboratorier borde till att 
börja med upprättas i lanclets södra, västra, 
östra respektive norra del. Laboratorierna 
skulle anläggas i regionernas centralorter 
med bra kommunikationer så att de skulle 
vara lätta att nå för regionens bönder. 
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tenskapsavdelningen professor Nils Jo han 
Berlin kom in med ett gemensamt remiss
svar. 208 Dessa gick inte på Bergstrands linje 
utan förespråkade mer specialisering och ar
betsdelning. Allmänt sett gällde kritiken agri
kulturkemins allomfattande karaktär. Agrar
kemin hade försökt täcka ett större område 
än den hade kompetens för. Istället borde 
man specialisera verksamheten efter tyskt 
mönster. Mångsyssleriet var också en huvud
orsak till att försöksanstalten vid Experimen
talfältet inte hade åstadkommit vad man hade 
hoppats. Under de senaste sex åren hade an
stalten i medeltal per å r utfört 56 analyser åt 
sig själv jämfört med 226 åt enskilda. Dessut
om hade man årligen i medelta l svarat skrift
ligt på 300 förfrågningar och handhaft kon
tro llen över konstgödselmarknaden. Dessa 
service- och kontrolluppgifte r hade tagit så 
mycket tid i anspråk att själva försöksverk
samheten blivit kraftigt lidande. 

Berlin och .Juhlin-Dannfelt framlade ett för
s lag som i stort sett överensstämde med 
Bergstrands mindre omorganiseringsförslag 
med det viktiga tillägget att anstaltens verk
samhet måste begränsas till dess egentliga 
huvuduppgift, den vetenskapliga försöksverk
sam heten. Bara genom denna åtgärd skulle 
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mycket tid och stora resurser frigöras. Detta 
förslag passade väl ihop med etablerandet av 
agrikulturkemiska laboratorier runt om i lan
det. Dessa skulle överta a lla service- och kon
trollsysslor medan försöksanstalten skulle bli 
en renodlad vetenskaplig försöksstation. För
slagställarna förordade således en arbetsdel
ning och specialisering inom agrikulturkemin. 
Det var en förkortad version av detta remiss
svar som kom att ligga till grund för den hem
ställan som Lantbruksakademien sände till 
Kungl. Maj:t och som Riksdagen godkände 
1876.209 De fyra agrikulturkemiska laboratori
erna p lacerades i Halmstad, Skara, Kalmar 
och Västerås.210 

Kunskap och hierarki 
Inrättandet av de fyra stationerna innebar att 
reglementen för stationerna måste upprättas 
och föreståndare anställas. I ansökan hade 
försöksstationen på Experimentalfältet tillde
lats kontrollen av de nya stationerna. Vid till
sättandet av föreståndarplatsen i Halmstad, 
kom 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 önskelista 
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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 även ha förmåga att bedöma 
dessas praktiska värde 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
trycka 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 densamma".211 Akademiska meriter be
hövdes för att ge stationerna denna veten
skapliga legitimitet. För detta krävdes stu
dentexamen, någon filosofisk grad vid univer
sitetet i naturvetenskapliga ämnen med kemi 
som specialitet, att ha genomgått lantbruksin
stitutet eller arbetat någon tid på ett agrikul
turkemiskt laboratorium och slutligen att äga 
ett stort intresse för kemins praktiska tillämp
ningar. Föreståndarens kvalifikationer skulle 
således vila på adekvat utbildning, teknisk 
skicklighet och ett stort intresse för jordbru
kets och vetenskapens tillämpningar. 

Den slutsats som kan dras utifrån de sök
ande är 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.212 Det var en välmeriterad skara sökande. 
Sju hade avlagt 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 män som kunde inge respekt 
hos jordbrukarna. I slutändan verkar perscm
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 Västerås var 
Bergstrands egen bror Johan Olof.213 Flera av 
de sökande blev istället assistenter och nå
gon blev sedermera föreståndare vid senare 
grundade anstalter. Bergstrand betonade just 
att framtidens föreståndare skulle hämtas 
bland assistenterna. Inom de egna leden kun
de de agrikulturkemiska idealen traderas. 

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 
foll,et. 214 Deras primära syfte var att fungera 
som kontrollanstalter för jordbruksproduk
ter. Bara denna uppgift skulle bespara bön
derna en kostnad," ... som vore minst tiodub
belt större än hvad de ifrågavarande statio
nerna kosta"215, hävdade Bergstrand. Andra 
uppgifter var att kontrollera farliga gifter och 
då särskilt arsenik i handelsvaror216, utföra 
jordprov, finna lokala jordförbättringsmedel 
som tång, sjöväxter, torv och märgel, göra 
resor och hålla föredrag. Bergstrand återkom
mer till vikten av att anstalten etablerade ett 
gott anseende i bygden. Med rutinerade före
ståndare som förstod sig på jordbrukets prak
tik och lantbrukarnas mentalitet och genom 
att man systematiskt antecknade varje ana
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 tillfälle att 
Iemna säkrare och fullständigare upplysning
ar i hvarjehanda till jordbruket hörande frå
gor, än landtbrukarne sjelfva äro i stånd till på 
egen hand." 217 

Stationerna skulle med 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 bedriva ett framgångs-

rikt jordbruk. 
bli en "obliga 
la stationerna 
nen på Exper 
inspektioner. 
gjorde Bergst 
någon månad 
Lantbruksak, 
befann sig i C( 

blicken. 
Genom utt 

man nu tala c 

nella agrikult1 
hölls det förs 
kemister i Stc 
föreståndarn, 
Ul tuna och cl 
agrikultu rken 
dera Danmar 
sionen var av 
gor om teon: 
inte framträc 
gor om att fin 
der gemensa 
gor var av stc 
nernas verk~ 
mensam håll 
som en dom 
tressena och 
objektiva me 
bli vad mant 
rator på marl 
dukter till bö 
som man sål 
tagen för de 
skulle tjäna I 
jordbrukarn, 

Den bota 
anstalten 
Lantbruksve 
ring och tillv 
mins bekost 
en upphöjd 
bruksvetens 
ovan nämnts 
minsdomim 
turkemin ha 



[";d och den 
'ästerås var 
t- Flera av 
~~er och nå
: \id senare 
:.onade just 
Lle hämtas 
=:. '.eden kun
:raderas. 
na konkret 
budskapet 

leras ända
Läsning för 
art fungera 
'- produk

spara bön
nst tiodub
nde statio
md. Andra 
tgifter och 
r ·. utföra 
mgsmedel 
irgel. göra 
c återkom
}lerade ett 
:rade före-

·ets prak
ch genom 
•.-arje ana
samlat in, 

eståndare 
tf.lfälle att 
rplysning
rande frå
and till på 

:-d bli ett 
Systema
listen ett 
;albefolk
mlas och 
ulle få en 
ågon en
tOppning 
t auktori
:;:iåste ta 
onstgöd
.mgångs-

rikt jordbruk. Stationerna skulle på detta sätt 
bli en "obligatory point of passage". De loka
la stationerna rapporterade i sin tur till statio
nen på Experimentalfältet som också utförde 
inspektioner. Den första inspektionsresan 
gjorde Bergstrand redan i slutet av 1877 bara 
någon månad efter att stationerna öppnats_:!1R 

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: 
föreståndarna vid Experimentalfältets anstalt, 
Ultuna och de fyra nya stationerna, sju läns
agrikulturkemister och en deltagare från vart
dera Danmark, Norge och Finland.219 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 statio
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 marknaden som skulle ge riktiga pro
dukter till bönderna till rätta priser samtidigt 
som man sållade bort de dåliga handelsföre
tagen för de hederliga företagens skull. Alla 
skulle tjäna på att bekosta kontrollstationer: 
jordbrukarna, företagen och nationalkassan. 

Den botanisk-växtfysiologiska 
anstalten 
Lantbruksvetenskapens fortsatta specialise
ring och tillväxt kom att ske på agrikulturke
mins 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 "vägröjare" 

för institutionaliseringen av agrarforskningen 
som helhet och när detta väl var gjort, be
gränsades och sönderföll denna "samlingsbe
teckning". Annan t illämpad vet enskap som 
tidigare underordnats agrikulturkemin insti
tutionaliserades inom lantbruksvetenskapen. 

Först ut var botanik och växtfysiologi. 
Växtfysiologin hade 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 växtfysiologi en experimen
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
forskningen. Växtfysiologin hade t illämpbara 
sidor som vette mot jordbruket 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 
växtfysiologin kom att etableras vid. 

Den växtfysiologiska infallsvinkeln v idgade 
synen på jordbruksforskningen. Inom växt
fysiologin var inte bara interna faktorer intres
santa att studera. Externa faktorer som tem
peratur, fuktighet och ljus var också av stort 
intresse. Växters anpassning, utbredning och 
förändring studerades och förhållandet mel
lan växten och den omgivande miljön blev ett 
forskningsområde. Inom denna vetenskaps
gren uppstod tankegångar som så småning
om i början av 1900-talet utvecklades t ill den 
ekologiska vetenskapen. Men inom växtfysio
login förbättrades också studiet av växternas 
inre. Med hjälp av förbättrad mikroskoptek
nik kunde växternas struktur, uppbyggnad 
och fysiologiska processer undersökas. Foto
syntesen studerades och cellteorier utveckla
des.220 

Växtfysiologin kom till och börja med att få 
stor betydelse för utvecklingen av försöksme
toder inom agrarforskningen genom införan
det av de s.k. vatten- och sandkulturmetoder
na. Detta innebar att växten 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 förändra 
en faktor åt gången eller tillföra ett visst ämne 
som man ville undersöka blev det möjligt att 
utläsa kvantifierbara kausalsamband.w Det 
tidigare problemet med att standardisera, 
reproducera och dra generella slutsatser ut
ifrån fältförsöken löstes således. Växtfysiolo
giska försöksmetoder användes av Stöck
harclt redan vid slutet av 1850-talet,222 1869 
öppnades den första växtfysiologiska försöks
anstalten i Tharland och 1877 fanns det 20 
försöksstationer som använde sig av växtfy
siologiska metoder i Tyskland.m Även Berg
strand hade i slutet av 1860-talet provat dessa 
nya metoder. 

1 enlighet med förändringarna anställdes 
1876 en botanist vid Experimentalfältet och 
stationen fick det nya namet "Lantbruksaka
demiens kemiska och växtfysiologiska för
söksanstalt". Redan innan den nya verksam
heten hann komma igång framställdes det 
krav på att upprätta en separat växtfysiolo
gisk anstalt. Den som framförde kravet var 
elen lunclensiske växtfysiologen Fredrik W. C. 
Areschoug (1830-1908) i en rapport från en 
resa vid tyska växtfysiologiska försöksstatio
ner som trycktes i Kongl. Landtbruks-Akade
miens tidskrift 1876Y4 Areschoug var en av 
förgrundsfigurerna i institutionaliseringen av 
den experimentella botaniken och var en 
framstående växtgeograf och växtfysiolog. 
Under sin tid som professor i Lund byggde 
han upp en kreativ vetenskaplig miljö med 
studenter som Bengt Lidforss, Gunnar An
dersson och Herman Nilsson-Ehle. 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.225 

Ett självklart sätt, som Areschoug använde 
sig av, för att framföra den botaniska syn
punkten var att kritisera föregångaren och 
konkurrenten agrikulturkemin. Kritiken an
slöt å ena sidan till de anmärkningar som agri
kultur kemister under lång tid riktat mot Lie
bigs rent kemiska synsätt. Å andra sidan ifrå
gasatte Areschoug lantbruks kemins utilistis-
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ka inriktning och tog därmed fasta på den 
kritik Liebig riktat mot tillämpad forskning. 
Areschoug hävdade att agrarkemin bara un
dersökte vilka ämnen som växten hade behov 
av för jordbruksproduktionen och inte vilken 
funktion dessa ämnen hade för växten som 
helhet. Växtfysiologin vilade istället på "en 
verkligt vetenskaplig grund"22r; och tog hän
syn ti ll alla faktorer som påverkade växten 
oberoende av om de hade någon direkt prak
tisk betydelse för jordbruket eller inte. Den 
kemiska inriktningen leclcle till dåliga resultat: 

"Olägenheterna häraf äro i ögonfallande. 
Ty, såsom erfarenheten nogsamt utvisar, 
kemisten betraktar växten nästan uteslutan
de som en kemisk apparat och förbiser helt 
och hållet, att den är en lefvancle varelse, som 
påverkas af många andra krafter än de rent 
kemiska och hvars såväl yttre som inre orga
nisation äfven kan modifierande inverka på 
de vunna resultaten." 227 

Areschougs argument mot agrikulturke
mins dominerande ställning gällde främst två 
omständigheter. Det första var att lantbruks
kemisterna använde sig av växtfysiologiska 
metoder utan att ha kompetens för detta vil
ket ledde till enkla misstag. De glömde t. ex. 
bort något så viktigt som temperaturen. Inte 
vid någon av de agrikulturkemiska stationer
na i Tyskland som Areschoug besökte såg 
han någon ventilation i växthusen. Detta gjor
de att det blev för varmt och försöken slog fel. 
För det andra menade Areschoug att de ke
miska försöken hade drivits så långt att de 
nått sin bortre gräns. Ett växtfysiologiskt per
spektiv skulle revitalisera det agrarveten
skapliga försöksväsendet och ge nya resultat. 
Areschoug avslutade med att framföra ett för
slag om upprättande av växtfysiologiska för
sökstationer. 1 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 ögonfallande stör
re eller mindre vigt för det praktiska jordbru
ket"_22H 

Den nye botanisten som hade anställts vid 
Experimentalfältets anstalt var Jakob Eriks-
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Jakob Eriksson ( 1848-1931) härstammade från 
en skånsk lanlbrulwrsläl?t och föddes på gården 
Hy/lie nära Malmö. Som yngre son kom Erihsson 
all välja den akademiska banan medan hans äld
re bror övertog driften au fädernegården. År 1866 
påbö1jade Eriksson sina uniuersitetsstudier i 
l und och 1872 avlade han en fil. kanc/. -exomen 
med botonil? som huvudämne. Till alt börja med 
mtresserade hon sig för fanerogamernas systema
tik och florislil?, men genom hans lärare Fredrik 
Aresclwug kom istället hans intresse all rihtos 
mot morfologisk och hislologisk forskning. År 
1874 dispulerade Eriksson på doktorsavhandling• 
en "Studier öfuer Leguminosernos rollmölar". 
Detta var ett forskningsområde som bara ett de
cennium senare fick siar betydelse då man påvi
sat att del var bakterier som orsakade dessa ro/• 
knölm; vilka gjorde det möjligt för växterna att 
binda luftens kväve. Eriksson gjorde inte själv 
denna koppling rnen visade all det fanns bakte
rier på rotknölarna. 

Erihsson blev samma år som disputationen ut
sedd !il! docent, men redan 1875 flyttade hon till 
Stochholm för att ta tjänsten som adjunkt vid Nya 
elementarskolan. Åre! därpå blev han anställd 
som botanist och växtfysiolog vid Lontbruksalw-

demiens agrikulturkemiska försöks.station. 1]äns
terna som bolanist och lärare kombinerade han 
fram till 1885 då han blev föreståndare och profes
sor för den nya botanisl?-växtfysiologisko anstal
ten. Denna befattn ing kom han att ha ända fram 
till pensionen 1.913. Eriksson var således verhsam 
vid Experimentalfältet i hela 37 år och under denna 
tid hann han med all publicera ca 400 vetenskap
liga skrifter. En stor del au dessa bestod au popu
lärvelenslwpligt sl?riuna småskrifter och artiklar 
som även innehöll praktiska råd för lontbrulwre. 

Eriksson hade en banbrytande roll för forsk
ning om parasitsvampar och uäxtsjul?domar i 
Sverige. Genom egna studier och tillsammans 
med svenska och utländska forskare undersökte 
Eriksson en mängd olika växtsjukdomar och ut
vec/?lade velenskapliga teorier. Bland annat lade 
Erihsson fram en egen leori, den s.l?. myhoplas• 
mateorin. Eriksson menade all parasitsvampar 
under vilotiden lwnde leva ett latent liv som ej 
lwnde iakttagas på ett normalt v is. Svampen be
fann sig då i el/ p/asmatillstånd, utan ce/luäggm; 
och var med andra ord inte avgränsad från väx• 
temas egen plasma. Vid gynnsamma omständig
heter hunde myhoplasman tränga ut ur växtcell· 
erna och bilda mycelietrådar och på så sätt ska· 
da växterna. Denna teori vächte li/1 en början ett 
visst intresse men kom sedan i stort sett enhälligt att 
förhas1as av andra forskare. Eri!?sson försvarade 
dock sin teori livet ut 

Det viktigaste resulla/et av Eri!?ssons forsh
ning, både praktisht och uetenshapligt, var emel
lertid hans undersökningar av sädesrost. År 1889 
drabbades havren au rost och extra medel tillde
lades för att Eriksson skulle studera dessa rost
svampar och finna bolemedel mot deras skade
görelse. Tillsammans med sin assistent Emsl 
Henning, som sedermera blev Erihssons efterträ
dare, fortsatte hon denna forslming under flera år 
vi/kel resulterade i ett antal mindre rapporter 
som sedan sammanställdes i bol?en "Die Getre
ideroste: lhre Geschichte und Natur sowie Moss
regeln gegen dieselben " (18.96). Erihsson visade 
att samma svampart kunde beslå av shilda s.k. 
biologiska raser, som såg exa/,1.t likadana ut men 
hade olitw specialisering och levde på olilw 
slags uärdplanto1'. Denna forslming lwm att få 
siar betydelse för efterkommande forskning och 
lör detta tilldelades Eril?sson såväl lantbruksaka
demiens jetong i guld som den fransha Acodemie 
c!es Sciences "Prix Desmazieres". Vid lantbruhs
högsko/an i Wageningen i Holland kom man se
nare att dela ut det internationella "Eriksson-Prize" 
för yngre forshare på växtsjukdomarnas område. 
(Foto. KB) 
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son (1848--1931). Eriksson var uppväxt på går
den Hyllie utanför Malmö. I läroverket var han 
bl. a. kamrat med Hjalmar Nathorsts son Al
fred Gabriel (sedermera berömd geolog och 
vetenskaplig resenär). År 1874 tog Eriksson 
doktorsgraden i botanik vid Lunds universitet 
under Areschougs ledning. Han flyt tade till 
Stockholm 1875 för att bli adjunkt vid Nya ele
mentarskolan, ett arbete som 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 1913.229 

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-växtfysio
logisk anstalt. År 1878 publicerade han arti
keln "Om några växtfysiologiska försökssta
tioner och om frökontrollanstalter jemte någ
ra ord om parasitsvampar"2:m, där han gick till 
angrepp mot agrikulturkemin: 

"Skälet till denna begränsning af de växtfy
siologiska försöksstationernas verksamhets
fält är helt visst att söka i den omständighe
ten, att de personer, som hafva sig högsta led
ningen af dem anförtrodd, på ytterst få un
dantag när, äro rena kemiste r. Om någon bo
tanist vid dem finnes, så innehar denne en 
jämförelsevis underordnad ställning." 231 

Den kemiska inriktningen inskränkte vad 
som ansågs viktigt. Eriksson kritiserade även 
det agrikulturkemiska idealet som en kom
plett vetenskapsman. Det var, " ... omöjligt, att 
kemisten, denne må vara inom sitt fack huru 
utmärkt som helst, skulle kunna omfatta alla 
dessa områden" .232 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 som Areschougs med ett krav 
på upprättandet av en växtfysiologisk för
söksstation. 
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Denna kampanj ledde dock inte till någon 
åtgärd. År 1882 lämnade Eriksson in en skri
velse till förvaltningskommitten som följdes 
av en ny året därpå.2:n Den senare skrivelsen 
var en rapport från två studieresor i Tyskland 
men kom till stor del att utformas som ett för
slag med detaljplaner och ritningar över en 
ny fysiologisk anstalt. Eriksson lyfte fram de 
brister som fanns vid den rådande 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 för Naturhisto
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.zi4 Nu föll förslaget i god jord och akade
mien sände 1884 en hemställan till Kungl. 
Maj:t om upprättandet av en fullständig växt
fysiologiskt försöksstation. Riksdagen god
kände förslaget och 1885 påbörjades arbetet 
med den nya stationen. 

DET KEMISKA IDEALET 

Lars Fredrik Nilson och den nya 
generationen 
Även inomvetenskapliga förändringar gjorde 
den klassiska agrikulturkemin gammalmodig. 
Louis Pasteurs forskning om mikroorganis
mer kunde 1876- 1877 översättas till jord
bruksforskningen av de franska forskarna 
Jean-Jacques-Theophile Schloesing och Char
les-Achille Mi.intz. De visade att mikroorganis
mer har stor betydelse för växternas livspro
cess. Bakterier svarar för det viktiga omvand
landet av luftens kväve till en sådan form som 
kan upptagas av växten.215 Liebigs mineral
teori modifierades och byttes mot ett bioke
miskt synsätt där organiska material åter till
mättes ett värde som nödvändiga för mikro
organismernas välbefinnande. Den franske 
agrikulturkemisten Louis-Nicolas Grandeau 
lanserade 1878 en moderniserad humusteori. 
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Lars Fredrik Ni/son (1840-1899) var son till 
lantbrukaren Nicolaus Ni/son och växte upp på 
gården Skönberga i Östergötland. Vid mitten av 
1850-talet fly/lade han med sina föräldrar till Got
land där hans far köpt en gård och 1859 tog han 
studentexamen i Visby. Samma år påbörjade han 
sina uniuersitetsstudier i Uppsala där han framför
allt läste kemi, geologi och zoologi. Kemiprofes
sorn Lurs Fredrik Svanberg blev mentor för Ni/son 
som således kom att sfwlas in i den berzelianska 
traditionen med inril?tning mot analytisk kemi. År 
1866 disputerade Ni/son och blev därefter anställd 
som amanuens vid den kemiska institutfrmen. 

1 nekrologen i "Svensk kemisk tidskrift " 
(1899) framstår Ni/son i sitt arbete som praktiskt 
sinnad, torr och "särdeles" arbetsam. Han var 
inte intresserad av spelwlativ forskning och filo
sofiska ideer. istället framstod han som en skick
lig och noggrann /aboratorieforskare som behärs
kade glasblåsning. Detta var en nödvändig kun-

Han menade efter s tudier av den "svarta jor
den" i Ryssland att det finns ett ämne som 
han kallade för matiere noire. Halten av detta 
ämne, som är en förening av en organisk sub
stans och mineralämnen, var avgörande för 
bördigheten i åkerjorden.2:iG 

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

skap för en kemist på 1800-talet för att kunna 
konstruera kemiska apparater och instrument . 
Dessa egenskaper var väsentliga för hans exakta 
och analytiska forskningsinriktning. Genom att 
förbättra !?emislw apparater och förfina analys
metoder fick han stor framgång vad det gällde 
forskning om de sällsynta jordarterna. Genom 
spektralanalys upptäckte han bland annat grund
ämnet Scandium 1879. Nilson kom också genom 
forskning om berylliums atomvikt och valens att, 
tillsammans med professor Otto Petterson, be
kräfta valensteorin och det periodiska systemet. 

Samma exakta analytiska metoder lwm också 
att prägla Ni/sons verksamhet som Lantbruksaka
demiens kemist till vilken tjänst han blev hand
plockad I 882. Han visade föga intresse för de teo
retiska aspel?terna utan försökte främst förbättra 
de agrarkemiska metoderna och göra experimen
ten och försöken mer exakta. På detta sätt kunde 
han bekräfta teorierna om kvävets kretslopp och 
mikrobernas betydelse för vissa växters förmåga 
att binda luftens kväve. Annars bestod hans verk
samhet främst av att analysera minera/gödsel, 
pudrett, fetthalter i komjölk etc. Genom försök 
med thomasfosfat och Wiborghfosfat fick Ni/son 
en v iktig roll i introducerande! au dessa minera/
gödsel i Sverige. Med sina starka kopplingar till 
Gotland lade han också ner mycket tid för att eta
blera sockerbetsodlingen där. Denna verksamhet 
bidrog till att Roma sockerbruk grundades 18.94. 

Ni/son engagerade sig mot slutet au sitt liv 
mycket aktivt i diskussionen om Alfred Nobels 
testamente. Han kritiserade att så stor del av No
bels pengar skulle gå till "onyttigheter" som stora 
internationella belöningar, d.v.s. Nobelpriset. 
Detta var en vanlig åsikt bland samtidens konser
vativa och fosterlandsvänner. Man ansåg att No
belpriset förde rikedomar ut ur landet och på så 
sätt gynnade forskningen utomlands medan na
turvetenskaperna i Sverige hamnade på efterkäl
ken. i stället var Ni/son en au dem som tidigast 
framförde iden att Nobels pengar skulle använ
das för att upprätta olika forskningsinstitut som 
skulle vara till större nytta för nationen. Nobelin
stitutet lwm också att inrättas strax före Ni/sons 
död 18.9.9. (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 striktare inrikta verksamheten mot forsk
ning. Den klassiska agrikulturkemins missio
nerande inställning, patos för jordbruket och 
betoning av den praktiska tillämpningen tona
des ner. De vetenskapliga metoderna strama-
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des upp och andra undersökningsområden 
överlämnades till andra experter. 

Betonandet av forskningsuppgiften sam
manfaller med vetenskapens allt starkare 
ställning i samhället. Jämfört med hur situa
tionen varit vid 18OO-talets mitt hade veten
skap och teknologi fått en stark position med 
medföljande makt och prestige. Universiteten 
lade om s in verksamhet från att bara ägna sig 
åt utbildning till att allt mer framhålla sin roll 
inom forskningen. Gunnar Eriksson skriver 
att de sista decennierna av 18OO-talet fram till 
första världskriget var naturvetenskapens 
glansperiod. Det blev allt tydligare att såväl 
grundforskning som tillämpad vetenskap och 
teknologi hade betydelse för att höja människ
ornas levnadsstandarcl och främja framste
get.237 På 188O-talet ansågs det inte längre 
vara nöclväncligt att försvara forskningens 
sociala berättigande. Nyttoargumentet ned
värderades och istället betonades forskning
en som sanningssökare.238 

Vid världs utställningarna visade nationer
na upp sig på den internationella arenan och 
jämfördes enligt darwinismens utvecklings
tanke. Det som var avgörande för hur natio
nerna placerades på civilisationsstegen var 
framförallt hur väl utvecklade de var veten
skapligt och industriellt. Även inåt hade ve
tenskapen en väsentlig funktion i elen nationa
listiska överideologin. Vetenskapen stod höjd 
över politisk splittring och ställde upp harmo
niska framtids bilder som folket kunde samlas 
kring.239 

Vad fick detta för betydelse för agrarveten
skaperna i stort? Forskningsuppgiften fick 
jämfört med tidigare en starkare ställning vid 
lantbruksvetenskapens centrala anstalter. 
Detta innebar dock inte att det missioneran
de och praktiska idealet försvann, dessa ide
al "decentraliserades". Som vi sett framhävde 
de regionala stationerna sin serviceuppgift 
även om de snart korn att ägna sin huvudsak
liga tid åt handels- och industrinäringarna.240 

Även den växande skaran av agronomer, 
vanclringsrättare, lantbruksingenjörer, konsu
lenter m.fl. hade ett patos för jordbruket. 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 
fick ansvara för den praktiska tillämpningen 
och spridandet det vetenskapliga jordbruket. 
Denna uppdelning mellan teoret iker och prak
tiker kom snart att leda till vissa konflikter. 
Medan forskarna höll på vetenskaplig objekti
vitet och specialisering, kom agronomer att 
betona erfarenhet, mångsidighet och känsla. 
Kritik riktades också mot att forskningen av
lägsnade sig från praktiken. Detta betydde inga
lunda att vetenskapsmännen själva ansåg att 
jordbrukets höjande var målet för deras verk
samhet. Vetenskaplig grundforskning skulle i 
förlängningen göra större nytta för jordbruket 
än snävt praktiskt inriktad forskning. 

Dessa nya tendenser började göra sig tyd
liga på 187O-talet och ledde i början av 188O
talet till paradigmskiftet inom agrikulturke
min. År 1877 uppställdes ett nytt reglemente 
för försöksanstalten och Bergstrand fick skri
va ett nytt kontrakt med Lantbruksakade
mien.2'11 Däri fastslogs: 

"Föreståndaren, som oaflåtligen bör egna 
sin tid åt de arbeten, hvilka enligt detta regle
mente skola utgöra föremål för försöksan
staltens verksamhet, är befriad från den hit
tills honom åliggande skyldigheten att utföra 
analyser eller kemiska undersökningar åt en
skilde jordbrukare eller industriidkare. Såda
na undersökningar eller kontroller å gödsel
fabrikater eller foderämnen, må förestånda
ren icke åtaga sig, utan att hafva dertill erhållit 
tillstånd af Lantbruks-Akademiens Förvalt
nings-Komite." m 

Bergstrand förbjöds således att utföra de 
uppgifter som hittills upptagit huvuddelen av 
hans tid. Kontrollverksamheten kom dock att 
fortgå ytterligare några år vilket ledde till allt 
starkare motsättningar mellan Bergstrand 
och förvaltningskommitten. En av orsakerna 
till att Bergstrand fortsatte med kontrollerna 
var att det inte fanns någon kemisk station i 
Stockholrns-området.2'n Bakom detta kan man 
emellertid spåra skilda synsätt på agrikultur
kemins syfte. Bergstrand höll fast vid det klas
siska agrikultur kemiska idealet samtidigt som 
akademien började orientera sig i nya rikt
ningar. Detta sammanföll med ett genera
tionsskifte inom akademien. Flera av dem 
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Bild och ritning över det agrikullurkemiska laboratoriet 1864. På bollenvåningen i Bloms hus inreddes 
det agrilwlturkemislw laborator iet 1863. Som syns på ritningen upptog dock laboratoriet endast tre 
rum medan bostad cit kemisten upptog hela nio rum. Även på vinden fanns en del av försöksstationens 
lolwle,: På mellanvåningen fanns intendentens bostad samt akademiens högtidssal och plats för red
skapssamlingen. På träsnittet syns även i förgrunden försöksfältet med ol ika försök som märkts upp. 
fJuh lin-Dannfe/t, 1864) 
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som hade varit verksamma under agrikultur
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 
ytterligare 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 1878. 

Med Stenberg bröts det gamla mönstret att 
tillsätta personer som inte bara hade veten
skapligt kunnande utan även god kännedom 
i lantbruksfrågor som föredragande förveten
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 
jordbruksfrågorna inte desamma som Berg
strands. Stenberg företrädde en annan syn på 
förhållandet mellan teori och praktik. Akade
miens kemist skulle ägna sig åt vetenskapliga 
undersökningar och utvecklandet av teorier. 
Bergstrand behandlar denna förändring med 
bitterhet i sina memoarer: 

"Emellertid hade vederbörande myndighet 
[Lantbruksakademien] trott sig finna, att man 
borde förändra planen för den verksamhet, 
som tillkom Landtbruksakademiens agrikul
turkemist. Denna verksamhet borde enligt 
dess förmenande, vara uteslutande teoretisk. 
De förutvarande agrikulturkemiska och resor
na inom !ande [sic] borde upphöra, och nå
gon egentlig beröring med det praktiska jord
bruket ansågs obehöflig. Icke heller borde 
förekomma, att kemisten verkställde några 
undersökningar för enskilda jordbrukares 
räkning. Han skulle uteslutande vara ansluten 
till Experimentalfältet och endast befatta sig 
med rent vetenskapliga och teoretiska frågors 
utredning." 2'" 
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Kontakten med jordbrukarna, det praktiska 
lantbruket och den missionerande inställning
en som varit elen klassiska agrikulturkemins 
grund pelare ansågs alltså onödig. Bergstrands 
fortsatta kontrollverksamhet ledde till en allt 
större konflikt med de styrande på akademien. 
För Bergstrand innebar uppgivandet av kon
takten med det praktiska jordbruket att han 
skulle reduceras från agrikulturkemist till van
lig kemist. År 1883 lämnade Bergstrand in sin 
avskedsansökan. I memoarerna fick Stenberg ta 
på sig skulden för detta. När 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 t ill. 
hvad agrikulturkemi var och huruledes en 
sådan vetenskap skulle kunna blifva af gagna 
för den praktiske landtmannen. Ej 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 [sic], såsom t. ex. en 
undersökningsanstalt för sällsynta jordmetal
Ier, beträffande undersökningen af deras 
atomvigter och fysiska egenskaper m.m." 245 

I den sista meningen syftade Bergstrand på 
sin efterträdare Lars Fredrik Nilson (1840-
1899) som var en framstående forskare inom 
de sällsynta jordarternas kemi men som en
ligt Bergstrand " ... var en stor och berömd 
vetenskapsman och kemist, men ingen agri
kulturkemist."246 Hans akademiska utbildning 
liknar dock Bergstrands. Han var bara tio år 
yngre än Bergstrand och hade doktorerat i 
kemi vid Uppsala universitet under Svan
bergs ledning. Nilson fortsatte emellertid den 
kemiska banan och i Berzelius' efterföljd ut
vecklade han den analytiska kemin. Genom 
framgångsrik forskning upptäckte han de; 
nya grundämnet scandium och nådde viktiga 
resultat angående beryllium vilka bekräftade 
riktigheten i Menclelejevs periodiska systerr:: 
och av valensteorin.247 
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Att använda en memoar för att belägga 
Bergstrands antipati mot nyordningen är tvi
velaktigt ur källkritiskt perspektiv. I ett brev 
t ill von Post skrivet strax efter Bergstrands 
avgång framkommer emellertid samma bit
terhet. I brevet konstaterar han att akademien 
inte ville ha en riktig agrikulturkemist. "Man 
syntes vilja undvika att till min efterträdare få 
en person, som befattat sig med agrikulturke
mi. Platsen anslogs derför ej heller till ansök
ning ledig."248 Nilson blev med andra ord 
handplockad för uppgiften vilket tydligt visar 
på akademiens nya syn. Kravet på både teore
tisk och praktisk utbildning som uppställts 
1849 hade slutligen övergivits. Nilsons kom
petens låg i vetenskaplig noggrannhet och 
hans arbete kom att koncentreras på att ut
veckla exakta försöksmetoder och förbättra 
analystekniken. 

För Bergstrand hade inte noggrannhet och 
exakthet i forskningen på samma sätt varit 
huvudsaken. Hans humboldtianskaholistiska 
perspektiv stod emot en konventionell expe
rimentell metod. Att röra sig i fält och komma 
i närkontakt med det praktiska 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 
:'-/ilsons syn på vad kunskap är och hur man 
skaffar sig kunskap. Bergstrand framhöll i 
s ina memoarer att han under ett fjärdedels 
sekel skaffat sig en mycket 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 
godtas 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 
bristfälliga erfarenhet: 

"Jag tror ej, att våra rena och theoretiska 
kemister [Stenberg och Nilson ) förstå att be
döma den praktiska, tillämpade eller agrikul
turkemiens fordringar och behof. Endast den, 
som sjelf sysselsatt sig med agrikulturkemi i 

flera år och haft beröring med landtmännen, 
kan rätt inse och förstå betydelsen deraf." 24

(' 

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 
liknande 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 personer, tid
skrifter, kongresser och allierade i samhället 
förs en dialog inom gruppen och det uppstår, 
för att använda kunskapssociologen Ludwik 
Flecks begrepp, ett tankekollektiv 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 i samhället. 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 medan andra delar förkastas som 
ovetenskapliga och förlegade. De olika gene
rationerna har låg förståelse för varandras 
förhållningssätt vilket leder till konflikter.250 

Denna teori påminner om Thomas Kuhns 
paradigmmodell.251 Under perioder av nor
malvetenskap styr ett visst paradigm hur ve
tenskapsmännen betraktar omvärlden. Vissa 
frågor och förhållningssätt styr elen 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
arna med det nya paradigmet och byter 
ståndpunkt. Det finns en oöverstiglig oförstå
else mellan de två paradigmen. Det gamla 
paradigmet försvinner först när elen sista ge
nerationen av dess anhängare dör. 
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En liknande generationsklyfta mellan de 
olika synsätten kan spåras i agrikulturkemins 
förändring även 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 från 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 förstörde agrikulturke
min och reducerade elen till vanlig kemi. Sam
tidigt fanns det en oförståelse för Bergstrands 
agrikulturkemiska hållning hos hans efterföl
jare vilka beskrev det synsättet som ostruktu
rerat och ovetenskapligt. 

Det är lätt att förledas att tro att det fanns, 
som ett led i professionaliseringsprocessen, 
en strävan 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 övergiven. Till 
von Post, som var en "riktig" agrikulturkemist 
av elen gamla skolan, skrev han: 

"Wicl tillfälle skulle jag bra gerna vilja träffa 
Dig och samtala med dig om agrikulturkemi
ens ställning och uppgift i vårt land. Jag hade 
mången gång tänkt att skrifva till Dig härom; 
här har jag ingen att resonnera med, som för
står agrikulturkemi egentligen, då inga af här
varande kemister dermecl sysselsatt sig . .lag 
känner derföre ett verkligt behof af att någon 
gång få samtala med en person, som i detta 
hänseende kan förstå mig och elen sak, för 
hvilken vi arbeta och verka." 252 
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Hela det sociala sammanhang som Berg
strand hade varit verksam i hade försvunnit. 
Vid Experimentalfältet och i akademien fanns 
bara främlingar kvar. I elen interna kemiska 
historieskrivningen beskrivs däremot Nilsons 
övertagande som "en effektiv systemföräncl
ring"253 i riktning mot större vetenskaplighet. 
Nilson skrev i sin första "Berättelse" som för
söksstationens föreståndare om elen tidigare 
agrikulturkemins oförmåga att nå otvetydiga 
resultat: 

" ... man har saknat elen nödvändiga förut
sättningen för deras [ de agrikultur kemiska 
frågornas] lösning, nämligen en säker och till
förlitlig arbetsmetod; en massa försök hafva 
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 elen hittills beträdda vägen icke 
kan komma till målet." 254 

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 1880-talets lopp och försvann nästan helt 
efter 1887. Den agrikulturkemiska försökssta
tionen kallades därefter "Landtbruks-Akade
miens kemiska laboratorium" och personalen 
där benämnde sig "kemister".255 Ordet agri
kulturkemi var alltför historiskt belastat och 
knutet till ett speciellt socialt åtagande. När 
Bergstrand avgick och senare när von Post 
gick i pension tog den "klassiska agrikulturke
miska epoken" slut i Sverige. Det synsätt som 
Liebig stått för, där rena kemister tog s ig an 
jordbruket ur ett strikt forsknings perspektiv, 
hade således slutligen slagit igenom. 

Anstalten omgestaltas rumsligt 
En angelägen uppgift , som Nilson tog sig an 
direkt efter att ha tillträtt sin plats, var att 
omvandla anstalten till ett "tidsenligt" skick. 
Nilsons sätt att arbeta krävde att laboratori
et blev mer likt ett forskningslaboratorium 
vid universiteten. Det fysiska rum där verk
samheten bedrevs måste omgestaltas för att 
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Interiör från botanisk-växtbio· 
logiska anstalten vid sekel· 
skiftet 1900. Fotot visar det 
s.h. infektionshuset dör olika 
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drevs. (Erill.sson, 1.906) 

forskningen överhuvudtaget skulle kunna be
drivas på ett korrekt vis. Ombyggnationen av 
laboratoriet, som påbörjades efter extra bidrag 
från staten, avspeglade också tydligt den för
ändring som hade skett inom agrikulturkemin . 

Laboratorier, försöksfält m.m. avskiljer den 
plats där forskningen bedrivs, såväl rumsligt 
so m socialt, och vetenskapsmännen blir ge
nom rummets fysiska utformning synliga.256 

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, i sin tur indelas i en 
fram- och en baksida (offentligt-privat) . På 
framsidan demonstreras de vetenskapliga 
sanni ngarna för allmänheten i välordnade 
och lyckade presentationer, vi lket är viktigt 
för den vetenskapliga legitimiteten. På bak
sidan pågår det mödosamma och ofta stökiga 
arbetet med att producera de vetenskapliga 
resultaten.257 

Konflikten 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 användes till grövre kemiska undersök
ningar och de andra två till mer noggranna 
analyser. Det fanns få vetenskapliga instru
ment och bristfällig 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 visar att agrikulturkemins baksi
da värderades 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 forskarmiljö. Efter 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 gasnät och vattentill
gången säkrades genom en sinnrik konstruk-
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Ritning över det nya laboratoriet 1885. I och mec! moderniseringen och utbyggnaden av laboratoriet 
kom kemistens bostad att flyttas upp en våning och överta intendentens gamla bostad. På så sätt kom 
laboratoriet att uppta hela bottenvåningen. Planlösningen är i stort sett densamma som 1864 förutom 
att en sammanbindande korridor i mitten har tillkommit. Genom utbyggnaden kunde också olika 
kemiska procedurer få separata rum v ilket var viktigt för att öka noggrannheten för de kem iska ana
lyserna. (Söderbaum, 1906) 

tion som samlade in nederbörden på taket 
och förde ner den i källaren. Nu kunde nog
granna analyser utföras och genom de många 
rummen kunde olika undersökningsmetoder 
få egna rum med speciell utrustning och spe
ciella förhållanden. Viktigt vid exakta under
sökningar var avskildhet så att kemisten kun
de arbeta ostörd. Föreståndaren och assisten
ten fick egna arbetsrum och genom den för
bindande korridoren undveks att laboratorie
rummen blev genomgångslokaler med onö
digt spring.258 

Anstaltens framsida, försöksfältet, genom
gick också en drastisk förändring. Som 
nämnts ovan var hela Experimentalfältet ut
format som en mönstergård där anstaltens 
försöksfält utgjorde en del. Den ambitiösa 
början som försöksfäl tet hade haft på 1860-
talet kom snart att mattas av. Försöksfältet 
blev inte den skärningspunkt mellan teori och 
praktik som man hade tänkt sig. Detta berod
de dels på den personliga konflikten mellan 
Muller och Juhlin-Dannfelt men även efter det 
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att Bergstrand hade blivit föreståndare var 
verksamheten 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. Försöksfäl
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 
samarbetet mellan lantbruksavdelningen och 
den kemiska anstalten nästan helt och de ge
mensamma försöken avbröts med undantag 
för något enstaka gödsel- och utfodringsför
sök.259 År 1890 påbörjades ombyggnaden av 
försöksfältet till en försöks gård för växtkultur
försök som skulle göra exakta vetenskapliga 
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undersökningar möjliga. På ett 0,5 hektar 
stort område i direkt anslutning till anstalten 
upprättades försöksgården med olika sorters 
försöksmetoder som jordfasta parcelle r av 
cement och zinkplåt ( dvs. små försöksrutor 
som var inklädda i antingen cement elle r 
zink) och ett stort antal fristående glascylind-
rar för kärlförsök. Även ett "skyddshus" (växt
hus) upprättades för att skydda kärlen vid 
dåligt väder.260 Med dessa metoder kunde all
sidiga och exakta försök bedrivas som tog hän
syn till yttre påverkande faktorer och felkällor 
som vattenförhållanden i jorden, temperatur, 
klimat, jordförhållanden, gödselmängd och 
utsäde. Kontrasten till Bergstrands syn på ett 
försöksfält , som han framfört 1861, där för
söken skulle utsättas för väder och vind för att 
bli praktiskt användbara kan knappast bli stör-
re.261 

Går det, utifrån försöksanstaltens omvand
ling, att se vilka nya ideal som Nilson ställde 
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upp för jordbrukskemin? Genom modernise
ringen blev försöksfältet inte längre en plats 
där vetenskapsmän och lantbrukare förena
des. Anstaltens privata sfär expanderade ut
anför själva laboratoriets väggar och innefat
tade även försöks gården. Anstalten skulle 
vara en plats för utvecklandet av vetenskap-
liga teorier. Därmed förlorade försöksfältet 
också s in funktion som demonstrationsfält. 
Genom dess utformning med många kärlför-
sök med bara enstaka växter och med en mer 
svåröverskådlig s truktur uteblev den pedago
giska åskådningseffekten. Försöksgården blev 
en avskild plats för kemisk forskning. 

Vetenskapshistorikern Dorinda Outram 
skriver i en art ikel att när laboratorieforsk-
ningen började institutionaliseras inom natu-
ralhistorien vid 1800--talets början, avskilde 
man sig från den fältbotanis ka traditionen 
genom att hävda att denna var subjektiv.262 De 
stillasittande inomhusforskarna menade att 
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Plan över den nya försö!?.sgården. Genom byggandet av försö!?.sgården 18.90 blev försö!?.sver!?.samheten 
något som med precision kunde regleras och kontrolleras. 1 speciella cisterner och behållare au cement 
kunde jorden bearbetas innan den användes i fö rsöken, vatten kunde samlas in, och vattentäta försök 
med reglering av grundvattnet !?.unde utföras. Vidare fanns 150 }ordfasta parce/ler au zinkplåt och på 
långa vagnar stod 300 glascylindrar för kär/försök, som vid dåligt väder lätt kunde skjutas in på skenor 
ti ll det s.k. skyddshuset. Över detta hade även nät satts upp för att skydda mot fåglar. Viktigt var oc!?.så 
utrymme för meteorologislw instrument och apparater. Alltsedan 1881 hade regelbundet tre gånger om 
dagen väderleksobseruationer gjorts och bohförts. (Söderbaum. 1906) 
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fältbotanikerna förlorade sin distans till un
dersökningsobjektet genom att de fysiskt gav 
sig ut i naturen och blev överväldigad av den. 
Dessutom blev kunskapsinhämtandet knutet 
till dem som personer och det område som 
de rört sig inom, vilket ledde till relativism 
och subjektivism. lstället försökte laboratorie
forskarna distansera sig från sitt studieobjekt. 
1 laboratoriet studerade de enskilda växter 
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 
analytiskt vis skulle man studera undersök
ningsobjektet utan att emotionellt ta ställning 
till det. Detta är också tydligt i Nilsons förhåll
ningssätt till jordbruket som vetenskapligt 
undersökningsområde. 

Med Nilsons viljeinriktning mot grund
forskning och vetenskapens allt högre status 
i samhället var det möjligt att skapa en av
skild forskarmiljö. Försöksanstalten vände sig 
inåt med laboratoriet som den centrala plat
sen. För en kemist var laboratoriet hjärtat i 
verksamhete n. Det var där som det 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 avskärma sig från 
omvärlden. Antalet uppsatser som produce
rades med mer vetenskaplig karaktär ökade. 
Agrarkemins grundläggande utilistiska mål
sättning låg också fast. Syftet var att skapa ett 
högproduktivt och rationellt jordbruk för så
väl de enskilda individerna som för nationens 
bästa. Detta skulle dock ske utan att kemister
na som vetenskapsmän förlorade sin distans 
och objektivitet 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 man närmare hur elen 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 den teoretiska forskningen ökade. Inrikt
ningen på praktiskt användbara resultat låg 
dock fortfarande fast. Laboratoriets arbetstid 
upptogs även nu huvudsakligen av gödsel-, 
foder- och fetthaltsundersökningar och av 
försöksocllingar. Den direkta uppdragsverk
samheten upphörde, men de "vetenskapliga 
frågeställningarna" som styrde undersökning
arna var 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 dock om detta 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 moderna 
samhällets framväxt och industrins ökande 
behov av vetenskaplig expertis. Åkerbrukske
misterna var en liten grupp i en allt större 
professionell kår av praktiskt inriktade natur
vetare, ingenjörer, agronomer, jägmästare 
m.fl. som tillämpade sina kunskaper i samhäl
let. Agrarkemins förhållande till industrin 
skedde på flera nivåer. Kemisterna gjorde in
venteringar över eventuella råvaror som in
dustrin kunde använda och de stod även för 
kontrollen av de färdiga produkterna. Agrar
kemin fungerade också som rådgivare i elen 
industriella processen och dess planering. 

Nilson kom främst att ägna sig åt fyra tradi
tionella agrikulturkemiska forskningsområ
den med kopplingar till industrin, nämligen 
undersökningar om städernas renhållning och 
latrinhantering, mjölkens fetthalt och fram
ställning av margarin, betsocker och forskning 
rörande mineralgödsel. Framförallt de två sis
ta tillämpningsområdena visar tydligt hur 
elen statligt stöclcla agrarkemin kom att sam
verka med andra vetenskapliga och tekniska 
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institutioner, Iantbruksorganisationer 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 helle r ingen slump att elen första statsfi
nansierade försöksstationen kom att ligga i 
Sachsen, som var ett viktigt sockerbetsområ
de. Agrikulturkemin behövdes för att undersö
ka vilken jordmån och vilka sorters konstgöd
sel som erfordrades för att betorna skulle tri
vas. Vidare kunde agrikulturkemisterna analy
sera betornas sockerhalt och kontrollera att 
utvinningen av sockret skedde på ett effektivt 
sätt. Även Lantbruksakademien hade på 1850-
talet propagerat för betsockerodling och både 
\/li.iller 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 
läggas ner med undantag för ett i Skåne.263 

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 flera positiva sam
hällseffekter . .Jordbrukaren skulle få en mer 
inkomstbringande gröda än de t raditionella 
sädesslagen och sockerindustrin gav dessut
om många arbetstillfällen för arbetar befo lk
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 omgi
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 mineralgödsel och "ett oaflåtligt krig mot 
ogräsen" vilket skulle höja jordens produkti
vitet. Detta var en v iktig punkt för Nilson. 
Odling av betor drev fram utvecklingen av ett 
intensivt och professionellt 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 intensivt jordbruk; 
'im Zucker steckt mehr lntelligenz als im Ge
treide' ... " 264 

Konkret bestod Nilsons arbete i att försöka 
etablera betsockerindustrin på Gotland, vil
ket även Mi.iller försökt på 1860-talet. Efter 
undersökningar av förutsättningarna för bet
odling på Gotland kom Nilson till s lutsatsen 
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 
ytterligare talade för Gotland var att där fanns 
vidsträckta myrmarker. 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 kons taterade att "... endast de inom 
mossodlingens annaler så berömda mossar
ne vid Cunrau i provinsen Sachsen kunna 
komma i någon jämförelse med dem".265 

Åtgärderna för att få myrarna 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 försöksodling
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 direkt följd av detta upprät
tades en kemisk station i Visby 1896 med upp
gift att betjäna sockerbruket och näringarna 
påön. 

I Gotlands läns hushållningssällskaps be
rättelse från 1898 kan man konstatera att 
många av de samhällseffekter Nilson förut
spått hade inträffat. Den arbetande klassen 
hade fått arbete, ångbåtstrafiken till fastlan
det hade blivit tätare och en järnväg hade 
byggts. Utdikningen av myrarna, elen ökande 
användningen av konstgödsel, djurfoder från 
fabriksavfallet och införande av andra rotfruk
ter hade lagt grunden till ett intensivt växel
bruksjorclbruk. Detta var en framtida väg att gå 
för det gotländska lantbruket. "Fördelarna af 
sockerbetsodlingens införande ådagalägges 
bäst genom de lifliga sträfvanden att få den 
fortast möjligt utsträckt till alla delar af ön."266 

Det andra området där lantbrukskemin bi
drog t ill att knyta ihop jordbruket med indu
strin var inom konstgödselforskningen. I sö
kandet efter substitut för organiskt gödsel 
blev järn- och gruvindustrin viktig. Ett pro
blem för konstgödselindustrin var att det sak
nades inhemska råvaror. Detta gällde speci
ellt elen dominerande superfosfattillverkning
en där endast en liten del av råfosfatbehovet 
kunde täckas med inhemskt benmjöl. Genom 
agrikulturkemisk forskning på 1870-talet upp
täcktes att växterna även kunde uppta fosfor 
i dess råa form. Detta öppnade vägen för att 
direkt ur berget bryta fosforrik apatit. Gruvor 
med brytvärd apatit fanns emellertid endast 
i Canada och Norge. En betydelsefull utveck
ling inom järnutvinningen som fick direkt in
verkan på jordbruket var 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 gruv- och järnindustri 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. 
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Nilson fungerade som agitator för thomas
fosfat och påvisade bl. a. genom kemiska ana
lyser och försöksodlingar den nya produk
tens förträffl ighet. Slaggmjölet hade ett brett 
användningsområde och kunde nyttjas på 
såväl myr- och ängsmarker som på sand jor
dar och andra kalkfattiga jordar. 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.267 

Brytnings bara fyndigheter fanns i Gränges
berg och genom Malmbanans färdigställande 
1888 öppnades tillgängligheten till de enorma 
fyndigheterna i Gällivare och Kiruna. Nilson 
menade att det var viktigt att vidareförädla 
dessa "slumrande rikedomar" men: 

"I stället exporteras malmen alltjemt och 
med den går fosforsyran deri utan ersättning 
och för alltid förlorad för landet, som samti
digt utifrån måste införa fosforsyrehaltiga 
gödslingsämnen till elen betydande mängd ... 
[för ett värde av tre millioner kronor om 
året]." 268 

Det var först mot slutet av 1890-talet som 
tillverkning av thomasjärn kom i gång på 
Domnarvets järnverk. Förbättringar skedde 
också av konstgödselframställningen. Profes
sorn i metallurgi och hyttkonst 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 kunna etableras. Han 
skrev bl. a. en uppsats vilken kom att översät
tas till både tyska och engelska. År 1896 tog 
indus trialisten och mecenaten Gustav Emil 
Broms patent på uppfinningen och en fabrik 
grundades på Svartön i Luleå. 

Kring sekelskiftet hade alltså lantbruksnä
ringen, gruv- och järnindustrin och de kom
mersiella int ressena blivit integrerade och 
beroende av varandra. Förbättrade kommuni
kationer gjorde det möjligt att sprida kom
mersiella produkter och att samla in lant
bruksprodukter för vidareförädling och för
säljning. En allt större skara av agronomer, 
ingenjörer, vetenskapsmän m.fl. behövdes 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 framväxande 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 landsbygden och omvärlden. Med s ina 
hierarkiska organisationer och genom sina 
tidskrifter 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 intensivt jordbruk och bidrog 
ti ll att lantbruksnäringen integrerades med 
den industriella sektorn och den globala eko
nomin. Det förlopp som här har tecknats led
de till en kommersialisering av jordbruket 
och en ökad användning av ändliga råvaror 
och energikrävande produkter. 

EN CENTRALANSTALT 
FÖR DET AGRARA. 

FÖRSÖKSV ÄSENDET? 

Lantbruksakademiens förändra
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 
jordbruket. År 1886 grundades "Sydsvenska 
föreningen för odling och förädling av utsäde" 
i Svalöf. Initiativet korn från godsägare Birger 
Welinder som tillsarnmas med några andra 
ledande skånska godsägare, Hjalmar Nat
horst och docenten i botanik Bengt Jönsson 
utgjorde elen första styrelsen. Från att ha haft 

en sydsvensk inriktning blev verksamheten 
snabbt rikstäckande med statliga bidrag, och 
föreningen bytte namn till "Allmänna svenska 
utsädesföreningen". Utsädes föreningen blev 
en framgångsrik institution inom den fram
växande växtförädlingen med ledande namn 
som Hjalmar Nilsson och Herman Nilsson
Ehle.269 

Samma år tillkom också "Föreningen till 
masskulturens befrämjande inom mellersta 
och södra Sverige". Den allt större använd
ningen av konstgödsel lovade en framtid för 
landets vidsträckta mossmarker. Drivkraften 
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. År 1890 anlades en försöksmosse vid Fia
hult i Srnåland_no På samma sätt som utsädes
föreningen fick man snabbt statligt stöd och 
verksamheten blev rikstäckande med namnet 
Svenska mosskulturföreningen. Både Moss
kulturföreningen och Utsädesföreningen bygg
de under 1900-talets första decennium upp 
rikstäckande organisationer med ett flertal fili
aler runt om i landet. 

Lantbruksvetenskapernas allt starkare 
ställning mot seklets slut innebar emellertid 
inte att Lantbruksakademien stärktes. Tvärt
om undergrävdes dess position och akade
mien förlorade sin exklusiva ställning inom 
det agrarvetenskapliga området. Grunden till 
Lantbruksakaderniens minskade betydelse 
inom lantbruksvetenskapen och inom det 
agrara området i stort låg dock mycket djupa
re. Vid 1800-talets slut växte industrin, ett 
modernt partiväsende uppstod, nya kommu
nikationer byggdes ut och ett allt mer mo
dernt och kommersialiserat samhälle började 
formas. Industrialiseringen skedde parallellt 
med ett uppsving för jordbruket. Nyodling 
och mekanisering höjde produktionen. En 
avgörande 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 

91 



spannmålsproduktion till animalieproduk
tion. Detta var en följd av en ökad diversifie
ring i efterfrågan och en allt hårdare konkur
rens på den internationella spannmålsmark
naden.271 

Samhällsomvandlingen gick dock inte 
smärtfritt. Effekterna av urbanisering, arbets
löshet, 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 samhällsförändringarnas spår var inte 
bara ett problem för städerna utan även för 
landsbygden. I den samtida debatten var det 
också vanligt att söka orsakerna till städernas 
missförhållanden på landsbygden. Den s.k. 
sociala frågan bestod väsentligen av lands
bygdsproblem där jordbruks-, Norrlands-, 
jordbruksarbetar- och emigrationsfrågorna 
utgjorde viktiga delproblem.272 

Omvandlingarna ställde 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
lets mitt hade idealet varit en nattväktarstat 
med minimala statliga ingripanden. Under 
1880-talet skedde en ideologisk förskjutning 
mot ett statsinterventionistiskt förhållnings-

Foto au försöksgården. På 
detta foto taget i bö1jan au 
1.920 ser man all försöks
gården fortfarande i stort 
är densamma som 18.90. 
Framför skyddshuset står 
l<ärlförsök uppställda på 
vagnar som snabbt kan 
sättas i säl<erhet i skydds
huset. (Centra/anstalten 
för försöksuäsendet på 
jord/Jruksområdet, 1923) 
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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 
bästa. Denna s .k. organiserade kapitalism 
innebar att staten och kommersiella intres
sen nu allt mer öppet kom att samarbeta för 
att mobilisera nationen.273 

Den ökande statliga interventionen inne
bar att staten tog ett fastare grepp om sam
hällets organisering och statsförvaltningen 
växte. För en sådan organisation som Lant
bruksakademien medförde detta att utrym
met minskade. Som tidigare beskrivits så kan 
den myndighets position som akademien fick 
vid 1800-talets mitt 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 förslag att upp
rätta ett speciellt verk för jordbruket, och året 
efter väckte han ett förslag om ett särskilt 
departement.274 Problemen kring jordbruket 
på 1880-talet ledde till att administrationen 
växte den nio man starka förvaltningskom
mitten över huvudet. Akademien var inte ska
pad för att kunna hantera den uppkomna 

samhällssitL 
bort från ak, 
som en ano 
akademiens · 
blev ett argu 

Det som 
framtida sar 
gancle i elen i 

målsexporte 
de allt hårda 
värlclsmarkn 
mot den frih 
den började 
tionister sto 
menade utif 
doktrinen at 
och i förlän~ 
alla. Jordbru 
rationaliseri1 
kurrensen bi 
emot frihane 
och en orsak 
förhållanden 
tisk strid i rik: 
med segern l 
splittring blai 

Lantbruk~ 
mitte tog kla1 
inom akader 
ständige dirE 
och sekrete 
1904). Både 
mycket aktiv 
hade varit k 
Geers regeri1 
kammaren rr 
ledande per: 
gern och en 
och Lantma1 
karriär som l 
förste profei 
institutet ocl 
posten i akac 
och en dogm 

Redan i sir 
re klargjord( 
ljudcla klagm 
ställning' ... "2 

trångsynta p, 



~tutionella 
:: moderna 
.en av !ant
ecknats, är 
e.7 redan ti
aH männas 
::.apitalism 
:clla intres
narbeta för 

ionen inne
lp om sam
-.-aJtningen 
. som Lant-
att utrym
nits så kan 
:emien fick 
>Sni ng som 
asamhälls
i:laft karak
hade så ti
Jag att upp
ec_ och året 
::rt särskilt 
J,ord bruket 
3i:rationen 
:1ingskom
ar inte ska
L:ppkomna 

samhällssituationen. Sympatierna svängde 
bort från akademien och denna började ses 
som en anomali i statsförvaltningen. Även 
akademiens inställning till lantbruksforskning 
blev ett argument emot den, som vi skall se. 

Det som slutligen avgjorde akademiens 
iramticla samhällsroll var dess ställningsta
gande i elen s.k. tullstriden. Den stora spann
målsexporten från USA och Ryssland medför
de allt hårdare konkurrens och ett prisfall på 
världsmarknaden. Detta ledde till en opinion 
mot elen 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. Jordbrukets problem skulle lösas genom 
rationalisering så att lantbruket klarade kon
kurrensen bättre. Protektionisterna såg där
emot frihandeln som ett hot mot jordbruket 
och en orsak till emigration och sociala miss
förhållanden. Efter en hård och invecklad poli
tisk strid i riksdagen kom tullvännerna att avgå 
med segern 1888. Tullstriden innebar även en 
splittring bland jordbrukets företrädare. 275 

Lant bruksakademiens förvaltningskom
mitte tog klar ställning för frihandel. Drivande 
inom akademien vid den här tiden var dess 
ständige direktör Pehr Jacob von Ehrenheim 
och sekreteraren Christian Loven (1834-
1904). Både von Ehrenheim och Loven var 
mycket aktiva inom politiken. von Ehrenheim 
hade varit konsultativt 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. Loven blev efter en 
karriär som forskare inom medicin 1874 den 
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 Loven sin inställning. "[H]ög
ljudda klagorop öfver 'jordbrukets betryckta 
ställning' ... "U6 framfördes enligt Loven av 
trångsynta personer som inte förstod att eko-

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

" ... det är nemligen de, som äro den väsent
ligaste pådrifvande sporren till jordbruks
konstens utveckling till allt större fullkomlig
het. Ty det är isynnerhet under sådana perio
der, som jordbrukaren väckes till eftertanke 
om, huruvida allt är så klokt och väl beställdt 
och dermecl till en ofta helsosam kritik af 
herrskande jordbruksmetoder och hushåll
ningssystem samt till ansträngningar att utfin
na bättre." 277 

Dagens jordbruk hade dessutom bättre 
möjligheter att lösa krisperioderna med hjälp 
av den moderna vetenskapen, sammanfatta
de Loven. I ett anförande från slutet av 1887, 
under tullstridens kulmen, framkommer åter
igen hans liberalistiska samhällssyn och på
verkan av socialdarwinistiskt tänkande. Sam
hället förändras deterministiskt på samma vis 
som naturen enligt evolutionsteorin. Klago
mål över svårigheten att sälja 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 eller vända ti
dens ström, cl. v. s. den naturliga utvecklingens 
gång, möjligen skulle inrätta oss clerefter, der
vid följande tillpassningens, adaptationens, 
eviga naturlag. I den organiska naturen gäller 
det ju såsom en oblidkelig regel, att allt det är 
dömdt till undergång, som icke förmår att af
passa sig efter de bestående förhållandena, 
hvaremot det, som böjer och lämpar sig efter 
dem, kommer till kraft och utveckling ... " 278 

Förbättrade kommunikationer och upp
komsten av en global marknad var den avgö
rande omständigheten till de förändrade för
utsättningarna. Detta medförde på samma 
naturbestämda vis att små vattenkvarnar 
m.m. och många mellanhänder mellan 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.v.s. frivilliga föreningar 
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av jordbrukare som gemensamt samordnade 
sin försäljning, byggde centrala spannmålsma
gasin och ordnade med billiga transporter och 
vidareförädling 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 ställ
ningstagande i tullstriden togs inte väl emot 
hos en majoritet av lantbruksbefolkningen 
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 föll inte heller i god jord.279 

Följden blev att Lantbruksakademien förlora
de sina myndighets befogenheter v ilket var en 
lättnad för akademien men samtidigt innebar 
att dess betydelse kraftigt minskade. År 1890 
övertog den nyinrättade Kungliga Lantbruks
styrelsen alla akademiens förvaltningsuppgif
ter. Även 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 Lantbruksstyrelsen under de förs
ta tio åren och senare den förste jordbruksmi
nistern var Theodor Odelberg (1847-1938). 
Han tillhö rde den protektionistiska högern 
och hade varit en dominerande person inom 
hushållningssällskapens ombudsmöte vilket 
hade ställt sig kritiskt mot Lantbruksakade
mien. Odelberg betonade de mindre jordbru
ken och verkade för att förbättra deras villkor. 
Överhuvudtaget skedde en omvändning från 
statens sida mot ett större intresse för små
bönder. Denna omsvängning måste kopplas 
t ill det socialpol itiska tänkande som växte 
fram vid 1800-talets slut. Historikern Nils Ecl
ling har i sin avhandling Det fosterländslw 
hemmet (1996) visat hur både den konserva
t iva högern och senare liberalerna såg socia
la reformer angående småbruk, egna hem 
m.m. som ett sätt att lindra samhällsomvand
lingarnas effekter och stärka landsbygden 
mot industrialismen. 

94 

Lantbruksstyrelsen och Odelberg hade ett 
ganska fientligt förhållningssätt till sin före
gångare. 1 behandlingen av de praktiska jord
bruksfrågorna begärde Lantbruksstyrelsen in 
remissvar från hushållningssällskapen med
an Lantbruksakademien ställdes helt utanför. 
Akademiens möjlighet att påverka minskade 
drastiskt och redan tidigade hade dess t id
skrift förlorat många prenumeranter.280 Istäl
let intog Tidskrift för land/män och den 1891 
grundade Land/mannen med Wilhelm Flach 
som redaktör ( efterträdde sedemera Odel
berg som chef för Lantbruksstyrelsen) ställ
ningen som de allmänna och rikstäckande 
agrara tidskrifterna.281 Även i Landtmannen 
framkommer en negativ hållning till Lant
bruksakademien och ett ställningstagande för 
småjordbruken. 

Kritik riktades mot akademiens vetenskap-
liga verksamhet v ilken främst ansågs gynna 
stora jordbruk.282 Som tidigare påpekats var 
det var först och främst herrgårdar och gods 
som den tidiga lantbruksvetenskapen vände 
sig till och stora kommersialiserade lantbruk 
hade dessutom större förutsättningar att ut
nyttja 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 fjärma veten
skapen från elen breda majoriteten av lant
brukarna, vilket nu måste ändras. 

De politiska förändringarna innebar en re
nässans för praktiska jorclbruksförsök och 
utåtriktad verksamhet. Praktiken tillmättes 
åter en betydelse då det gällde att förbättra 
småjordbrukens framtidsutsikter. Kulmen för 
detta intresse var grundandet av "Centralan
stalten för Hushållningssällskapens lokala 
jordbruksförsök" som anlades år 1900 i Väs
by. Denna anstalt skulle samordna alla de 
konstgödselförsök 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 åstadkomma t illförlitliga jordana-

lyser som 
!ande svaI 
de inte åsl 
delse för · 
och ner p 
sök. Dess; 
skapliga r 
elen plats 
tog hänsy 
ej kände 
skulle des 
rikt jordt 
någon orr 

Kontro 
skaper 
Lantbruk 
de nya yl 
utöka sin 
pen. Und 
akademiE 
rättandet 
på Experi 
för akadE 
tet som le 
liga instit 
de mynd 
av den v 
akademi« 
talsklubt 
uttryckt · 

Den fe 
1891, gäll 
sök på b, 
ringens c 
somhad, 
spannmi 
skapsskc 
en viktig 
hade för 
nom ut f 
forsknin 
djurfysio 
genom b 
kunskap 

Syftet 
att genor 
fastställ, 



· :iade ett 
sin före

:.Ska jord
,elsen in 
>en med
~utanför. 
illnskade 
dess tid
.r_-' lstäl
cen 1891 
illl Flach 
:ra Odel
en) ställ
:äckande 
::riannen 
ål! Lant
scmde för 

::enskap
gs gynna 
~ts var 
och gods 
::n \·ände 
.antbruk 
:ar att ut
och eker 
-gödseln 
=- jderna 
:rabbade 
;:1egativa 
.:::bruks
:ia \"eten
: a\· lant-

>ar en re
~·ök och 
illmättes 
'örbättra 
::CTJen för 
e-..,rralan-
- lokala 

4 i \"äs-
2. alla de 
. :rnshåll
:1det. 
clin kon
Ges efter
gen ännu 
.~ rdana-

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 hänsyn 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.283 

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 förs tärka Experimentalfäl
tet som landets centrala lantbruksvetenskap
liga institution. Tillsammans med den förlora
de myndighetsvärdigheten skulle en förlust 
av den vetenskapliga ställningen reducera 
akademien till en intresseförening och sam
talsklu bb, vilket redan Edelcrantz 1820 hade 
uttryckt farhågor för. 

Den första ansökan, författad av Loven 
1891, gällde anläggandet av en "anstalt för för
sök på boskapsskötselns och mejerihandte
ringens område". I takt med elen omvandling 
som hade skett från huvudsaklig inriktning på 
s pannmålsproduktion till inriktning på bo
skapsskötsel och mejerihantering blev detta 
en viktig forskningsuppgift. Agrikulturkemin 
hade förut tagit hand om detta område ge
nom utfoclringsförsök, mjölkanalyser och 
forskning inom näringsläran. Här var dock 
djurfysiologiska kunskaper mer relevanta och 
genom bakteriologins utveckling blev kemisk 
kunskap otillräcklig. 

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

skulle främja mejerinäringen. Inom anstalten 
skulle både djurfysiologisk kompetens och 
kompetens inom mejeriområdet och den mer 
derna bakteriologin samlas så att hela proces
sen från foder via djuret till mjölkproclukten 
kunde följas. Loven betonade att för att detta 
skulle vara möjligt var det viktigt att anstalten 
fick ordentligt med resurser och personal. 
Därför skulle det vara tre anställda på den nya 
anstalten, en föreståndare och två assistenter. 
Assistenterna skulle var för sig ansvara för de 
fys iologiska undersökningarna respektive 
mejeriundersökningarna. Föreståndaren skul
le ha hög vetenskaplig utbildning inom båda 
områdena medan praktisk erfarenhet inte var 
lika viktig: 

"Utan tvifvel skulle det ju älven vara fördel
aktigt, om föreståndaren derjemte vore i be
sittning af agronomiska kunskaper och någon 
erfarenhet i landthushållningens praxis, men 
då det under nuvarande förhållanden väl icke 
lärer vara möjligt att åtminstone inom landet 
finna någon lämplig, så qvalificerad person, 
torde man så mycket hellre kunna eftergifva 
krafvet på denna sistnämda egenskap ___ "l84 

Det gamla kravet på "dubbel kompetens" 
verkar mest ha funnits med för syns skull. 1 an
sökan förordade Loven 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. Loven höll således fast vid akademiens 
strikt vetenskapliga hållning och var emot de 
yttre kraven på mer praktisk inriktning. 

Intressant är också att Loven särskilt beter 
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 syfte var "utpregladt praktiskt" och där
för lätt utsattes för påtryckningar utifrån. En 
isolerad anstalt kunde lätt falla: 
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Christian Loven (1835- 1.904) kan nästan sägas 
vara "född" in i den svenska både politiska och 
vetenskapliga eliten. Hans for Lars Johan Loven 
var en ledande liberal politiker och som ordfö
rande för borgarståndet 1863 var han en av dem 
som l?ämpade hårdast för representationsrefor
men 1864. Lars Johan Loven var också en au ini
tiativtagarna till Stockholms enskilda bank, och 
Christians bror Johan Henrik Loven blev seder
mera statsråd och president för kammarrätten. 
Själv hade Christian också politiska ansprål?, där 
hem stod för en liberal och frihandelsvänlig linje. 
Han satt bland annat i Stockholms stadsfullmäkti
ge och i riksdagens andra kammare. 

Även vetenslwpligt fanns det starka traditio
ner i släl<ten Loven. Christians farbror Nils Henrik 
Loven var professor i teoretis!? medicin vid Lunds 
universitet. Viktigare var dock faderns kusin och 
tillifw svåger Sven Loven. Denne var intendent 
vid Naturhistoriska riksmuseet och professor i 
zoologi och en betydelsefull person i det svenska 

" .. . för frestelsen att gifva efter för denna 
påtryckning med uppoffring af elen noggrann
het och den omsorgsfulla pröfning af alla på 
unclersökningsobjektet inverkande faktorer, 
som just ka rakteriserar elen vetenskapliga 
forskningen till s killnad från flertalet bland de 
vanliga s. k. 'p raktiska' försöken med deras 
ofta mycket lösliga beskaffenhet och i fö ljd 
deraf föga tillförlitliga eller allmängiltiga resul
tat." 28, 
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vetenskapssamhället vid 1800-talets mitt. Själv 
började Christian läsa medicin i Uppsala 1852. 
Under samma tid studerade han oc/?så naturalhis
toria och gjorde en botanisk resa i Hä,jedalen. 
Några år senare gjorde han en ny vetenskaplig 
resa, denna gång tillsammans med Sven Loven 
för att undersöka euertebrater ( ryggrads/ösa djur) 
1 Bohuslän. På grund av studier och sjukdom res
te Loven ofta söderut. Bland annat gjorde han 
1857- 1858 en resa till Egypten och A lgeriet. På 
hemvägen studerade han i Paris, London och 
Berlin. Aren 1860-1861 följde Loven med som 
läkare på en vetenskaplig expedition till Sydame
r ifw och Västindien. 

Efter sin tid i Uppsala läste Christian Loven 
vidare uid Karol inska institutet under handled
ning av professor Anders Retzius och blev färdig 
lälw re 1861. Vid den tiden var namnet Loven inte 
längre gångbart i Uppsala, eftersom Sven Loven 
starkt förespråkat att universitetet skulle fly tta 
från Uppsala till Stockholm. !stället kom Loven 
att disputera i medicin vid Lunds universitet 1863. 
Vetenskapligt var Loven främst inriktad mot fysio
logi och han var en tidig förespråkare för Darwins 
läror. Redan 1863 skrev han två uppsatser om dar
winismen som väckte stor uppmärksamhet. På 
Karolinska instilutet upprättade Loven ett fysiolo
gisk/ laboralorium och 1874 blev han utnämnd till 
institutets förste professor i fysiologi. På grund av 
sjukdom var han dock frånvarande mycl?et. 

År 1884 blev Loven sekreterare rör Lantbruks
ahademien och sade upp sig från Karolinska in
stitutet. Som frihandelsvän och främst intresserad 
av lantbruksvetenskapens teori möttes han av 
motstånd från många inom de ledande agrara 
krel.sama. Arbetande i motvind ansträngde sig 
dock Loven att stärha Experimentalfältet och 
Lantbruksafwdemiens vetenskapliga profil ge
nom att försöka etablera såväl en anstalt för 
mejerihantering som en entomologisk anstalt vid 
Experimentalfältet. Detta arbete kom dock att gå 
om intet och det förverhligades inte förrän efter 
Lovens död då Centra/anstalten grundades. 
(Foto. KB) 

Detta nedlåtande uttalande 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
ningseffekter vad det gäller bibliotek, samling
ar, utrustning och rådgivning mellan anstal
terna. Lovens slutsats blev: "Vid sådant för-
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hållande lärer väl näppeligen någon lämpliga
re plats för anstalten kunna föreslås än Landt
bruks-Akaclemiens Experimentalfält ... ".2&; 

Detta var en fortsättning på akademiens 
strategi att på Experimentalfältet upprätta en 
nationellt övergripande centralanstalt. Denna 
strävan hade redan Nathhorst antytt 1849 i 
samband med anställandet av elen förste agri
kulturkemisten; elen framkom också i diskus
sionen kring upprättandet av den kemiska 
stationen 1859 och vid anläggandet av de re
gionala stationerna 1877. Den här gången gav 
emellertid 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 i två och lokaliseras till Ul
tuna respektive Alnarp. 

Två år senare, 1893, lämnade akademien 
likväl in en ny ansökan, nu angående upprät
tandet av en entomologisk anstalt. Ansökan 
var även denna gång skriven av Loven. En 
sådan anstalt skulle vara betydelsefull för att 
åstadkomma en fullständig forskning kring 
åkerbruket. Kemin och växtfysiologin hade 
på sina områden uppnått stora framgångar, 
framhöll Loven, men trots detta kunde skör
den och avsevärda ekonomiska vinster spo
lieras av växtsjukdomar åstadkomna av in
sekter och andra lägre stående djur. Det här 
var inte första gången Lantbruksakademien 
hade ansökt om medel till entomologi. Åren 
1878 och 1879 hade ansökningar lämnats in 
för att anställa en entomolog, vilket också 
beviljades 1880. Denna tjänst överfördes 
emellertid 1890 till Lantbruksstyrelsen. Lant
bruksstyrelsens entomologs uppgift var att 
ge rådgivning och upplysningar till allmänhe
ten. Det var alltså inte en forskningstjänst 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, nämligen 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." 287 

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 nytt lade 
Loven ner stor energi i ansökan för att argu
mentera kring anstaltens lokalisering. Om sta
tionen placerades i Stockholms närhet och i 
närheten av andra statsstödcla agrara anstal
ter skulle stora besparingar kunna göras ge
nom samordningar. Där fanns också Riksmu
seet med dess samlingar och andra betydel
sefulla institutioner. Avgörande för de praktis
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 elen 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 inriktning borde förval
tas av den. De hävdade alltså att även strikt 
vetenskaplig forskning med praktiska mål 
skulle räknas till de praktiska jordbruksfrå
gorna vilka låg under Lantbruksstyrelsen och 
inte under akademien. Riksdagen gick på 
Lantbruksstyrelsens linje och 1896 gavs med
el för upprättandet av stationen på Experi
mentalfältet men under Lantbruksstyrelsens 
förvaltning. Som svar på detta meddelade 
Lantbruksakademien att de inte ville upplåta 
mark åt anstalten eftersom Experimentalfäl
tet skulle ha en enhetlig ledning. Istället kom 
Statens entomologiska anstalt att 1897 förläg
gas till Frescati i omedelbar anslutning till 
Experimentalfältet.288 

Lantbruksstyrelsen kom således systema
tiskt att gå emot Lantbruksakademiens för
slag. Genom att obstruera och lägga motför-
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slag lyckades man också stoppa akademiens 
alla initiativ.289 Denna motsättning skall inte 
tolkas som en konflikt mellan två institutioner 
utan istället som en ideologisk spänning mel
lan de ledande personerna i de respektive in
stitutionerna. I denna dragkamp kan man spå
ra hur akademien försvagats och hur den 
politiska makten förskjutits till följd av föränd
ringar i den statliga agrara organisationen. 
Vid sekelskiftet var Lantbruksakademiens 
motstånd brutet och akademien rättade in sig 
i ledet. 

Inrättandet av Centralanstalten 
Förslaget att upprätta en övergripande cen
tralanstalt tog emellertid inte slut i och med 
Lantbruksakaclemiens misslyckande. Frågan 
diskuterades på många håll och år 1900 läm
nade bruksägaren och riksdagsmannen Gus
taf Beneclicks in en motion till Första kamma
ren angående inrättandet av en centralt an
ordnad experimentalanstalt med en tillhöran
de bakteriologisk station.290 Hans motion 
hade en helt annan utgångspunkt än vad 
Lantbruksakaclemien 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 för att 
lösa lanclsbygclens problem. Kopplat till expe-

Foto av den entomologiska 
anstalten 1914.Statens ento
mologiska anstalt låg till att 
börja med placerad utanför 
Experimentalfältet, på den 
plats där senare Skogshög
sfwlan byggdes på 1910-
talet. I och med detta kom 
Skogshögskolan att ta över 
dessa lolw!er och den ento
mologiska avdelningen flyt
tade till Experimentalfältet. 
(Tullgren, 1914) 
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rimentalanstalten måste det upprättas för
söksfält spridda över landet. Viktigt var att 
resultaten från dessa vetenskapliga verksam-
heter" ... måste äfven tränga ned till de djupa 
leden ... "291 Detta, tänkte sig Beneclicks, skul-
le lösas med "uppvisningsfält" som ambule
rande lärare kunde förevisa men där framför
allt jordbrukaren själv" ... med egna ögon får 
se och erfara"292 - en clirektförmecllancle 
åskådnings undervisning. 

Denna fråga blev således en av de första 
uppgifterna som Oclelberg började arbeta 
med som ny jordbruksminister. Han tillsatte 
en utredning med bl. a. Beneclicks som sak
kunnig. I betänkandet som presenterades 
1901 framkom ett förslag där en centralan
stalt för jordbruksförsöksväsendet skulle 
upprättas vilken skulle vara placerad på Lant
bruksakaclemiens Experimentalfält.293 Detta 
var dock inte ett genomförande av akade
miens 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 elen tyska model
len förordade man elen danska modellen med 
en stor mängd utlokaliserade försök som 
samordnades av centralanstalten. Beneclicks 
ide om uppvisningsfält borde också genom
föras. Mycket av elen gamla verksamheten på 
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Karta över Centra/anstalten i början av 1910-talet. Flera av byggnaderna finns kvar än idag på univer
sitetsområdet. Huvudbyggnaden, Bloms hus (nr 20), Skära villan (nr 25), Gula villan (nr 19) , Skogs
torpet (nr 28) , Greens villa (nr 7), Fiskeri- och lantbruksmuseet, Lantis, (nr 3), småbrukarhemmet (nr 
2) och Villa Bellona, den enda k varvarande av professorsvillorna, (nr 13). (Centra/anstalten för för
söksväsendet på jordbruksområdet, 1914) 

Experimentalfältet skulle dock fortsätta 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 sammansatt av 
den agrikulturkemiska anstalten och Experi
mentalfältets jorclbruksavclelning. Denna av
delning skulle ansvara för såväl kemisk analy
tisk verksamhet som försöks- och uppvis
ningsverksamheten. Den andra avdelningen 
skulle utgöras av den nyupprättade anstalten 
fö r försök på boskapsskötselns, mejerihante-

ringens och bakteriologins områden och den 
tredje avdelningen av elen 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 frå ntas rätten att ensam styra 
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Experimentalfältet. Istället föreslogs en sär
skild styrelse bestående av fem ledamöter 
vilka skulle tillsättas av akademien och reger
ingen. Ekonomiskt innebar förslaget en kraftig 
förstärkning av Experimentalfältet.294 Lönerna 
måste höjas så att en tjänst vid Centralanstal
ten skulle bli ett eftersträvansvärt mål för 
högt kvalificerade personer. Vidare presente
rades omfattande ut- och ombyggnationer. 
Nya institutions byggnader skulle upprättas 
och gamla renoveras. Ståndsmässiga profes
sorsbostäcler 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 mottogs relativt väl av alla berör
da parter men såväl Odelberg som Lantbruks
akademien hade några kritiska invändningar. 
Oclelbergs kritik gällde främst sammankopp
lingen mellan de praktiska jorclbruksförsöken 
och elen kemiska avdelningen. Detta, menade 
Oclelberg, skulle med automatik innebära att 
agrikulturkemisten som hade den högsta aka
demiska graden och vetenskapliga kompeten
sen blev föreståndare för elen gemensamma 
avdelningen. Utifrån tidigare erfarenheter be
farade Oclelberg att detta skulle leda verksam
hetens intresse bort från de praktiska frågor
na. Dessutom krävdes det stor agronomisk 
fackkunskap och praktisk erfarenhet för att 
försöken skulle ge resultat.295 Man kan tydligt 
se hur Oclelberg åter pläderade för ett liknan
de kunskapsicleal som den klassiska agrikul
turkemin hade haft. Erfarenhet, kännedom 
om det agrara hantverket och en utåtriktad 
verksamhet var minst lika viktigt som veten
skaplig kunskap. 

Akademiens tveksamhet gällde kontrollen 
över elen framtida centralanstalten. Akade
mien var tvungen att 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 clärmecl 
kunde inte första paragrafen i stadgarna upp
fyllas," ... att med stöd af vetenskap och erfa-
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renhet verka för svenska lancltbrukets och 
clermecl tillhörande näringsgrenars utveck
ling och förkofran."296 Det vore bättre om för
valtningskommitten ensam förvaltade cen
tralanstalten så att den fick en enhetlig led
ning. Kritiken kom att leda till vissa föränd
ringar till akademiens fördel. Den tänkta sty
relsen ökades från fem till sju ledamöter. Aka
demiens direktör och sekreterare skulle ingå 
tillsammans med tre ledamöter som utsågs 
av regeringen och ytterligare två som utsågs 
av akademien. Lantbruksakaclemien fick sålun
da en majoritet i centralanstaltens styrelse. 

Det är emellertid svårt att se detta som en 
seger för akademien. Den egentliga makten 
låg nu hos regeringen och jorclbrukscleparte
mentet. Stora förändringar skedde inom Lant
bruksakaclemien under 1900-talets första år. 
von Ehrenheim avgick 1901 som direktör ef
ter 23 år på posten och Loven lämnade sek
reterarstolen 1902 p.g.a. sjukdom. Akade
miens självständighet försvann och elen strik
ta vetenskapliga hållningen tonades ner. Som 
efterträdare till Loven utsågs professor Her
man Juhlin Dannfelt (1852-1937), sonen till 
elen förre 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 accepterade befattningen gjor
de han klart att han tänkte reformera Lant
bruksakaclemien så att elen skulle komma 
närmare lantbrukarna.297 Någon varaktig ef
terträdare på clirektörsposten 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 
Lantbruksakaclemien. Flera förslag till ändra
de stagar inkom där elen genomgående strä
van var att åter koppla akademien till prakti
ken och till jordbrukets utövare.298 Ett förslag 
som var utarbetat av bl. a. Juhlin Dannfelt och 
påskrivet av 50 av ledamöterna lämnades 
1903. Förslaget gick ut på att kringskära för
valtningskommittens befogenheter. Förvalt
ningskommitten hade fått en negativ klang 
efter 1880- och 1890-talens förda politik.299 Det 
konstaterades kritiskt att elen nuvarande för-
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valtningskommitten var starkt Stockholms
centrerad, och av de nio ledamöterna var 
bara en jordbrukare. Förvaltningskommitten 
skulle hädanefter bara vara ett exekutivt or
gan. Istället skulle akademien omvandlas till 
ett slags centralorgan för hushållningssällska
pen där de "delegerade", en kommitte bestå
ende av 70 personer varav 26 var från hushåll
ningssällskapen, blev det beslutande organet. 
På så sätt skulle akademien förbättra sin kon
takt med 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-

Exkurs: Kort konstgödselhistorik 

Olika sorter växtnäring, som naturligt gödsel, 
latrin, avfall, kompost, lera, torv, märgel och 
tång m.m., har av erfarenhet använts av lant
brukare under flera tusen år. Växtnäringen 
hämtades från den lokala omgivningen och 
fördes till åkerjorden. Den industriella revolu
tionen och urbaniseringen under 1800-talet 
förändrade i grunden förutsättningarna för 
att bedriva jordbruk. Den förbättrade trans
portteknologin gjorde det möjligt att hämta 
växtnäring och andra naturresurser utanför 
den lokala regionen och kommersiella pro
dukter kunde spridas till de mest perifera 
områdena. 

Detta medförde att jordbruket blev en del 
av världsmarknaden och att hanteringen av 
växtnäring kommersialiserades och industri
aliserades. Den konstanta bristen på växtnä
ring och jordbruksmark ledde till ständiga 
försök att finna nya källor för växtnäring och 
substitut för det naturliga gödslet. Först ut 
var krossade ben som det från 1820-talet be
drevs omfattande handel med. Tidens ledan
de jordbruksnation England importerade sto
ra mängder ben från övriga Europa, däribland 
Sverige. Handeln med växtnäring blev global 
när guano, d.v.s. spillning från häckande havs-

bruksakademiens 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 ide att driva frågor genom akademien 
sedan den hade förlorat sin politiska roll. Pes
simistiskt, men inte helt utan hopp, skrev Juh
lin Dannfelt: 

"Erfarenheten torde emellertid tillräckligt 
hafva visat, att en ändring af formen för 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 utöfvare ... "300 

fåglar som skapat tjocka lager på öar utanför 
Perus kust, introducerades i början av 1840-
talet. 

Vid mitten av 1800-talet expanderade han
deln med s.k. artificiellt gödsel betydligt. 
Konstgödselfabriker började anläggas i stä
dernas utkanter och olika handelsbolag grun
dades för att nå ut med de nya produkterna. 
Konstgödsel tillverkades av latrin och annat 
organiskt stads.avfall, industriella biproduk
ter, djurgödsel, fisk, aska, ben och andra sor
ters si.aktavfall. Man kan säga att ett slags in
dustrialiserat återvinningssystem uppstod. 
De agrikulturkemiska teorierna, bland annat 
Liebigs teorier, förstärkte detta "kretslopp
stänkande". En vanlig tanke var att den växt
näring som genom handeln med agrara pro
dukter fördes från landsbygden till staden 
måste återföras till åkerjorden. Genom att oli
ka slags konstgödsel och pudrett tillverkades 
av städerna avfall kunde balansen mellan 
land och stad upprätthållas. 

Den generella trenden under 1800-talets 
andra hälft var emellertid att de organiska rå
ämnena byttes mot oorganiska resurser vid 
tillverkningen av konstgödsel. Detta är tydligt 
i fallet med den tidens viktigaste konstgödsel, 
superfosfat. Korpolitmjöl, d.v.s. fossila läm
ningar av urtidsdjur, och apatit bröts i Eng-
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land och i USA för konstgödseltillverkning. 
Nya teorier inom agrikulturkemin på 1880-ta
let visade att växterna även kunde uppta mer 
svårlöst råfosfat. Gilchrist-Thomasprocessen 
inom stålindustrin gjorde det möjligt att tillgo
dogöra sig den fosforrika järnmalmen och 
skilja järnet från fosforn. Den fosforrika slag
gen som uppstod som en biprodukt i stål
framställningen kunde malas och kemiskt 
bearbetas. Detta konstgödsel gick under be
teckningen thomasfosfat. 

Ett stort problem i slutet av 1800-talet var 
dock fortfarande hur man skulle kunna skaf
fa tillräckligt stora mängder kväve för att till
godose jordbrukets behov. "Kvävefrågan" 
sågs som ett allvarligt och viktigt problem för 
lantbruksvetenskapen att lösa. Lantbruksaka
demiens sekreterare Christian Loven diskute
rade detta problem i sin årsberättelse om lant
bruksvetenskapens framsteg år 1890 (KSLAT 
1890, 321-329). Han hävdade att trots att kvä
ve fanns i outsinliga mängder i luften så, " ... 
[är] det just detta [kväve], på hvilket en stor 
del af våra ädlare kulturväxter oftast lida 
brist; de försmäkta, så att säga, af qväfvetörst 
midt i det stora qväfvehafvet." Även i Storbri
tannien var man bekymrad över läget. Den 
engelska flottan skickade bland annat på 
1870-talet en expedition till Peru för att under
söka hur länge guanolagren som var en viktig 
källa till kväve skulle räcka och så sent som 
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1898 diskuterades kvävefrågan i The British 
Association for the Advancement of Science. 

Bara något decennium senare var bilden 
förändrad. Redan på 1880-talet hade man 
inom lantbruksvetenskapen fått klart för sig 
att mikroorganismer hade en viktig funktion 
för att binda luftens kväve i olika baljväxter. 
Första decenniet efter sekelskiftet 1900 ut
vecklades elektro-kemiska metoder för att in
dustriellt tillverka nitrat och kalksaltpeter 
genom att fixera atmosfäriskt kväve. Bland 
annat utvecklade norrmännen Birkeland och 
Eyde den s.k. ljusbågemetoden. Genom att 
blåsa luft bestående av en blandning av syre 
och kväve genom en ugn där elektriska gnis
tor upphettade luften till 3 000 grader åstad
kom man en oxidation mellan syret och kvä
vet. Den oxiderade gasen kom sedan i kontakt 
med vatten och då den absorberades bilda
des saltpetersyra. Slutligen fick saltpeter
syran 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 nära kontakt med vattenkraftsindustrin. 
Senare under 1900-talet då oljan fick allt stör
re betydelse som energikälla vid tillverkandet 
av konstgödsel, fick de stora multinationella 
oljebolagen, däribland Norsk hydro, en domi
nerande ställning inom konstgödselindustrin. 
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V. Sammanfattning 

En målsättning med denna studie har varit att 
visa att agrikulturkemins framväxt måste ses 
utifrån ett samhälleligt perspektiv för att bli 
förståelig. Som vi sett fanns det redan i de teo
retiska utgångspunkterna ekonomiska och 
samhälleliga målsättningar. Agrikulturkemin 
var en "finalized science" där hotande faror, 
som befolkningstillväxt, svält, krig och ekolo
gisk kris, var drivande i institutionaliseringen 
av ämnet till en självständig disciplin. Även 
framtidsvisioner, som ett vetenskapligt och 
ekonomiskt vinstrikt jordbruk, en stark lands
bygd med en professionaliserad befolkning 
och en stark nation med inre lugn och harmo
ni, var viktiga för det agrikulturkemiska pro
jektet. Genom den flytande gränsen mellan 
vetenskapliga och samhälleliga tillämpningar 
kom agrikulturkemin att spegla övergripande 
samhälleliga och ideologiska förändringar 
som inföll under undersökningsperioden. 

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

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

Som beskrivits fanns agrikulturkemi och 
lantbruksvetenskap långt tidigare. Rötterna 
kan åtminstone dras tillbaka till den veten
skapliga revolutionen på 1600-talet. Lantbruks
vetenskap passade bra in i Bacons nyttoinrik
tade vetenskaps program, där teori skulle för
enas med teknik och praktisk tillämpning för 
åstadkomma ett bättre samhälle. Genom 
Jethro Tulls betoning av civil användning av 
vetenskap och uppvärdering av lantbruket 
som ett forskningsområde i England blev 
agrarvetenskap något som en gentleman bor
de ägna sig åt. De fysiokratiska ideernas ge
nombrott förstärkte denna tendens ytterliga
re, och under 1700-talets andra hälft och i 
början av 1800-talet grundlades en mängd 
agrarvetenskapliga sällskap runt om i Europa. 
För Sveriges del inrättades Patriotiska sällska
pet 1766, Lantbruksakademien 1811 och un
gefär samtidigt de regionala hushållningssäll
skapen. Ett internationellt lantbruksveten
skapligt nätverk skapades, inom vilket olika 
ideer, metoder och ny teknik kunde förmed
las . Kunskap, tänkte man sig, spreds på ett 
hierarkiskt vis från centrum till periferin, där 
regionala sällskap, godsägare, präster m.fl. 
ytterst skulle förmedla ideerna till den lokala 
omgivningen. 

Agrarvetenskapen var huvudsakligen prak
tiskt handlingsinriktad och den vetenskapliga 
verksamheten bestod främst av systematiska 
försök och praktisk rådgivning. Den teoretis
ka grunden var svag och kan mest ses som en 
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efterlegitimering av de praktiska bruknings
metoder som förordades. Humusteorin, som 
var dominerande under romantiken och före
språkades av bl. a. Albrecht Thaer, gick inte 
att applicera annat än lokalt, och den byggde 
på gamla kemiska teorier. Den historiska bryt
punkt som betonas i alla agrikulturkemiska 
översikter var utgivandet av Justus von Lie
bigs bok Die Chemie in ihrer Anwendung auf 
Agricultur und Physiologie år 1840. Liebigs 
mineralteori och minimumlag gav lantbruks
vetenskapen en naturvetenskaplig grund och 
innebar att agrikulturkemin hamnade i fokus. 
Mineralteorin förklarade betydelsen av konst
gödsel och ett kemiskt paradigm etablerades 
inom jordbruket. 

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

Med hjälp av Latours nätverksteori har vi 
även visat på att andra samhällsgrupper än 
vetenskapsmännen själva - administratörer, 
finansiärer, politiker m.fl. - hade en avgöran
de betydelse för institutionaliseringen av agri
kulturkemin. Genom Liebigs framgångsrika 
propaganda och häftiga utfall mot sina me
ningsmotståndare spreds de agrikulturkemis
ka ideerna till en relativt stor skara människor 
i olika positioner i samhället. Framförallt ad
ministratörer och politiker kopplade till den 
statliga byråkratin och de lantbruksveten
skapliga sällskapen fick en tongivande roll. 
Detta innebar också att Liebigs syn på lant
brukskemin kom att omvandlas från ett ke
miskt synsätt till en praktiskt nyttoinriktad 
vetenskap där man betonade prefixet "agri-
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kultur" i begreppet agrikulturkemi. När detta 
var gjort och ett samhälleligt stöd etablerats, 
grundades i snabb takt en mängd försökssta
tioner runt om i Europa och USA. Detta öpp
nade ett stort verksamhetsområde för agri
kulturkemisterna och nätverket bestående av 
andra försöksstationer, tidskrifter, finansiärer, 
politiker, organisationer m.m. gav dem en 
auktoritet att uttala sig och agera i samhället. 

I Sverige började de nya agrikulturkemiska 
ideerna diskuteras relativt tidigt. Lantbruks
akademien och framförallt dess sekreterare 
Johan Theofil Nathhorst fick en central roll 
för utformandet av den svenska agrikulturke-
min. Akademiens förvaltningskommitte blev 
1849 en del av den statliga byråkratin och 
kom därigenom att få en stark position som 
ämbetsverk, intresseorganisation och veten
skaplig institution. Både som initiativtagare 
och utredare och som genomförare av riks
dagsbeslut kunde akademien driva igenom 
sina ideer och utdefiniera andras. Införandet 
av agrikulturkemin är ett tydligt exempel på 
detta. Nathhorst företrädde ett synsätt där en 
agrikulturkemist skulle vara en person som 
hade både en gedigen vetenskaplig kompe
tens och en praktisk skolning. Detta gjorde att 
varken rena kemister eller de äldre gentle
mannajordbrukarna kunde bli agrikulturke
mister. Det fanns överhuvudtaget ingen inom 
landet som hade denna kompetens. Först sex 
år efter det att riksdagen beviljat medel för en 
agrikulturkemist kunde tysken Alexander 
Muller anställas. På grund av brist på pengar 
och resurser för forskning kom Mullers tid 
som akademiens kemist att inriktas mot prak
tiska försök, inventering, rådgivning samt för
sök att etablera agrart inriktad industri. 

Nästa mål för Lantbruksakademien var att 
inrätta försöksstationer. Argumenten för det
ta anknyter till två diskussioner som fördes 
inom agrarvetenskapen under hela 1800-talet. 
Den ena gällde förhållandet mellan de univer
sella naturlagarna och de lokala förhållande
na. Enligt Thaers "rationella lantbruk" skulle 
systematiska försök på ett försöksfält så små
ningom kunna generaliseras till naturlagar. 
Liebig hävdade tvärtemot att mineralteorin 
var universell men att vetenskapens tillämp-
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ningar måste anpassas till de lokala förhållan
dena som var unika. Detta kan ses som en tan
ke i den humboldtianska traditionen. Alexan
der von Humboldt betonade att de lokala 
platsbetingelserna var avgörande för växt
och djurlivet. Viktigt var att kartlägga klimato
logiska, geologiska och kemiska faktorer för 
att lokalisera olika växtgeografiska zoner. Slut
satsen av detta resonemang blev att det inte 
gick att lita på utländsk forskning. Inhemska 
försöksstationer måste upprättas för att un
dersöka landets unika förutsättningar. 

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

Diskussionen om teori och praktik knyter 
an till ett annat genomgående tema i denna 
studie, nämligen hur olika vetenskapliga ide
al upprättades inom agrikulturkemin. Skulle 
agrikulturkemisten vara en person som ge
nom grundforskning åstadkom nya teorier 
eller var målet att tillämpa vetenskapen och 
betjäna lantbrukarna? Upprättandet av olika 
ideal handlade också om skilda synsätt på 
kunskap och hur man förhöll sig till jordbru
ket. Som studien visat, kom det mer praktiska 
idealet och det teoretiska att avlösa varandra 
i olika vågor under vår tidsperiod. Under 
agrarkemins första årtionden befann sig agri
kultur kemisterna i ett trängt läge. De kom 
sent in i utformandet av disciplinen och olika 
samhällsgrupper ställde krav på snabba re-

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

Uppförandet av försöksstationen på Expe
rimentalfältet 1864 visar på detta. På Experi
mentalfältet utförde agrikulturkemisten och 
jordbruksavdelningen gemensamma försök. 
Agrikulturkemins vetenskapliga auktoritet 
gav också en ökad trovärdighet åt Experimen
talfältets praktiska verksamhet. Försöksfältet 
utformades på ett sådant sätt att besökare 
genom åskådningsundervisning lätt skulle 
förstå vikten av ett vetenskapligt jordbruk 
och se vilka sorters konstgödsel som fungera
de bäst. Ur ett strikt vetenskapligt perspektiv 
var man dock medveten om att den kompara
tiva metod som användes inte höll. Varaktiga 
resultat uteblev, men försöksverksamheten 
betonades ändå eftersom den var så central 
för det agrikulturkemiska förhållningssättet 
och hade den utåtriktade funktionen. 

Även hos lantbrukskemisterna själva fanns 
det under denna tid ett idealistiskt patos för 
jordbrukarna och en strävan att aktivt delta i 
omvandlingen av jordbruket. Agrikulturke
min har i studien satts in i sin "context of use" 
för att den skall bli belyst på ett fullständigt 
sätt. Mullers efterträdare Carl Erik Bergstrand 
exemplifierade hur man under den klassiska 
agrikulturkemiska epoken agerade i samhäl
let. Bergstrand deltog i upprättandet av indu
strier, i utredandet av städernas avfallsfråga 
och i organiserandet av lantbruksutställning
ar m.m. Än viktigare var den utåtriktade verk
samheten. Genom resor, rådgivning, föreläs
ningar och utgivandet av skrifter, kunde Berg
strand såväl sprida det vetenskapliga jord
bruket som få kontakt med lantbrukarna. Det
ta var mycket viktigt för att få erfarenhet och 
erhålla den rätta agrikulturkemiska "känslan" 
vilket gjorde det möjligt kunna producera 
praktiskt användbar kunskap. 

Agrikulturkemin var också som vetenskap 
mångsidig och kan närmast ses som en sam
lingsbeteckning för all tillämpad naturveten
skap med inriktning på jordbruket. I Hum
boldts anda betonades vikten av att kartlägga 
så många faktorer som möjligt. Vid sidan av 
kemisk kunskap var det främst geologisk kun-
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skap som framhävdes. Agrikulturkemin var 
en fältvetenskap där resor, spridda försök 
och lokala undersökningar var viktiga för kun
skapsuppbyggandet medan laboratoriearbe
tet tonades ner. 

Denna vida definition av agrikulturkemin 
var i längden svår att upprätthålla och på 
1870-talet uppstod kritik såväl internt som ut
ifrån, vilket ledde till en arbetsdelning och 
specialisering inom det agrarvetenskapliga 
området. Andra ämnesområden som dittills 
sorterat under agrikulturkemin började bry
ta sig loss och institutionaliseras. Först ut var 
botanik och växtfysiologi som 1885 fick en 
egen försöksstation på Experimentalfältet. 
Agrikulturkemins serviceinriktning kritisera
des också för att ha lett till att forskningsupp
giften försummades. Regionala stationer upp
rättades 1877 som skulle överta serviceupp
gifterna medan försöksstationen på Experi
mentalfältet blev en renodlad forskningsan
stalt. Detta innebar, enligt Bergstrand, att agri
kulturkemin förlorade kontakten med lant
bruket och därmed sin gränsöverskridande 
position mellan teori och praktik. 

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

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

Samhällsomvandlingen gick emellertid inte 
smärtfritt och i reaktionen mot utvecklingens 
avigsidor kom även Lantbruksakademiens 
samhällsroll och dess syn på agrarvetenskap 
att ifrågasättas. Förvaltningskommittens äm
betsverksuppgifter växte elen över huvudet 
och akademiens liberala hållning och frihan
delsvänliga inställning i tullfrågan, framförallt 
företrädd av dess sekreterare Christian Lo
ven, gjorde att opinionen vände sig mot aka
demien som därmed förlorade sin position. 
Staten tog ett fastare grepp om samhällsorga
nisationen och Lantbruksstyrelsen inrättades 
1890 och övertog förvaltningskommittens 
alla ämbetsuppgifter. Kritik riktades även mot 
akademiens vetenskapliga verksamhet på 
Experimentalfältet. Den strikta vetenskapliga 
hållningen och det kemiska idealet hade inne
burit att agrarvetenskapen hade vänt sig från 
lantbrukarna och jordbrukets praktik. Lant
bruksstyrelsens chef Theoclor Oclelberg me
nade att vetenskapen istället var ett medel för 
att lindra de sociala problemen på landsbyg
den. Detta innebar en renässans för det prak-
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tiska idealet och den utåtriktade verksamhe
ten. Akademien försökte förstärka Experi
mentalfältets ställning som den ledande 
agrarvetenskapliga institutionen genom att 
lämna in ansökningar om medel för upprät
tandet av en anstalt för mejerinäringen och 
för en entomologisk anstalt. Lantbruksstyrel
sen lyckades få akademiens planer att gå om 
intet genom att systematiskt lägga motförslag 
och förhala utredningarna. 

Iden om att Experimentalfältet skulle bli en 
centralanstalt med flera olika avdelningar dog 
emellertid inte ut. Främst på initiativ av det 
nyupprättade jordbruksdepartementet med 
Odelberg som chef, kom frågan att utredas och 
ett förslag om en centralanstalt för det agrara 
försöksväsendet framlades. Centralanstaltens 
organisation kan ses som en kompromiss 
mellan det vetenskapliga och det praktiskt 
utåtriktade idealet. Arbetet på Experimental
fältet skulle i stort fortsätta som tidigare men 
en del av verksamheten skulle organisera lo
kala praktiska försök runt om i landet. På ytan 
framstår även centralanstaltens styrning som 

Exkurs: Lantbruksakademiens 
kemiska försöksstation i tryck 
1858-1906 

I Henrik Gustaf Söderbaums 50-årshistorik 
över Lantbruksakademiens kemiska laborato
rium finns det en förteckning över utgivna 
skrifter. Här finner man att under tidsperio
den 1858-1906 261 publikationer utgavs ge
nom försöksstationen eller av de personer 
som var verksamma där. Det är oklart efter 
vilka kriterier Söderbaum har fört in publika
tionerna i förteckningen. En hel del artiklar, 
böcker, småskrifter etc. skrivna av Lantbruks
akademiens agrikulturkemister finns inte 
med i förteckningen; samtidigt är det flera av 
publikationerna i förteckningen som inte be
rör agrarkemi. Förteckningen ger dock en god 
överblick över vilka som publicerade sig och 
vilka ämnen som togs upp. Det är lätt att 
strukturera publikationerna kronologiskt ef-

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

Vi har här sett hur agrikulturkemins fram
växt och vidare utveckling hela tiden påver
kats av övergripande samhällsförändringar 
och ideologiska förskjutningar. Olika innebör
der har lagts in i begreppet under olika tider 
och agrikulturkemisterna själva har bytt ide
al. Kemins betydelse för omvandlingen av 
jordbruket under 1900-talet kan inte nog beto
nas. Även de konnotationer som kopplats till 
beteckningen lantbrukskemi har radikalt för
ändrats. Framförallt efter 1960 har den tidiga
re positiva inställningen vänts till sin motsats. 

ter de olika föreståndarna och deras verksam
hetstid. 

Alexander Muller utgav mellan åren 1858 
och 1869 hela 69 uppsatser varav drygt hälf
ten var skrivna på tyska och utgivna i tyska 
tidskrifter. Med tanke på de rådande omstän
digheterna är detta imponerande. Han fick 
börja att, med bristande resurser, bygga upp 
verksamheten från ingenting och på slutet 
var han dessutom i konflikt med akademien. 
Det går inte att tydligt att utläsa något områ
de som Muller ägnat särskilt intresse, utan 
Muller behandlar i stort sett alla de agrikul
turkemiska intresseområdena: jordanalyser, 
växtnärings- och konstgödselanalyser, under
sökning och framställning av konstgödsel, 
fodermedels näringshalt och utfodringslära, 
kemiska undersökningar av mjölk och mejeri
varor, återvinning av städernas avfall, bet
sockerodling och användning av torv som 
bränsle. Förutom detta skrev Muller också de 
obligatoriska uppsatserna, "Berättelse om 
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agrikulturkemins framsteg" och "Åkerbruks
kemistens berättelse". 

Trots att Carl-Erik Bergstrand var verksam 
en något längre tid (1869-1882) vid Experi
mentalfältet än Muller, så finns det endast 41 
skrifter förtecknade för hans del. Här saknas 
dock flera uppsatser skrivna av Bergstrand, 
eftersom endast de artiklar som han skrivit i 
KSLAT finns med i förteckningen. Den relativt 
sett låga utgivningen kan också vara ett symi:r 
tom på att rådgivnings- och serviceverksam
heten kom att ta så mycket tid i anspråk att 
övrig verksamhet blev lidande. Bergstrand 
hade precis som Muller en bred agrikulturke
misk utgivning, men man kan se en tydlig in
riktning mot sådant som handlar om artificiel
la konstgödsel och andra jordförbättrings
medel. 

Den som publicerade sig allra mest var 
Lars Fredrik Nilson. Mellan åren 1883 och 
1899 finns det förtecknat 87 skrifter med Nil
son som författare eller medförfattare. Dock 
behandlar ett stort antal av dem (24 st.) Nil
sons tidigare forskning rörande sällsynta jord
arter och analytisk kemi. Nästan alla av dessa 
är skrivna i början av Nilsons anställning vid 
den kemiska anstalten, tillsammans med an
tingen tysken Gerhard Kruss eller Otto Pet
tersson, och ett antal av dem är utgivna på 
tyska och franska. Vad det gäller Nilsons 
agrarkemiska skrifter har även han en bred 
repertoar. Dock kan man utläsa vissa special
områden som undersökningar av konstgöd
sel (särskilt thomas- och Wiborghsfosfat), 
sockerbetsodling på Gotland samt analys av 
fetthalt i mjölk, något som blev allt mer aktu
ellt genom jordbrukets omställning mot ani
malieproduktion. Förutom att Nilson publice
rade s ig i KSLAT skrev han även flera lant
brukskemiska artiklar för "Svensk kemisk tid
skrift". 

Av de uppsatser Nilson publicerade var 6 
stycken skrivna tillsammans med Carl Gustaf 
Eggertz, som var assistent på försöksanstal-

108 

ten mellan 1877 och 1905. Han kom under sin 
tid vid den lantbrukskemiska anstalten att 
doktorera i kemi. Eggertz som främst intresse
rade sig för mosskulturodling publicerade ock
så 15 egna agrarkemiska uppsatser, där han 
framförallt inriktade sig på att undersöka mull
ämnen och kemiskt analysera mossjordar. 

Slutligen finns medtagna i förteckningen 28 
skrifter som Henrik Gustaf Söderbaum själv 
skrivit mellan åren 1900 och 1906. Detta är 
långt ifrån Söderbaums hela lantbrukskemis
ka utgivning eftersom han var verksam vid 
Experimentalfältet och Centralanstalten ända 
fram till 1923. Under de tidiga åren kan man 
dock se att han, precis som sina föregångare, 
fortsätter att undersöka nya konstgödsel och 
metoder att framställa växtnäring. Tydligt är 
också att det blir allt mer aktuellt med forsk
ning rörande mikroorganismer, bakteriologi 
och bindning av luftens kväve. 

Förutom föreståndarnas namn är det en
dast några få andra författarnamn som finns 
med i förteckningen. Det gäller främst nam
nen på assistenterna före Eggertz; desutom är 
det namn på personer utifrån, som förestån
darna har skrivit artiklar tillsammans med. 
Enda undantaget från detta är uppsatsen "Ke
misk undersökning af myrjord från Norrbot
ten", KSLAT 1894, som är skriven av Märtha 
Rubin. Detta är extra intressant eftersom na
turvetenskaplig bildning hos kvinnor vid den
na tid var något mycket ovanligt. I början av 
1870-talet tog den första kvinnan studentexa
men i Sverige, på privat väg. Först 1927 fick 
kvinnor möjlighet att genomgå läroverket och 
på så sätt öppnades vägen mot naturveten
skapliga s tudier på universiteten. Kunskap 
om naturvetenskap och vetenskapliga meto
der kunde kvinnor också få genom att arbeta 
som assistenter eller handräckare i laborato
rier etc. Hur Rubin fick s in naturvetenskapli
ga bildning och varför hon skrev denna upp
sats har dock inte gått att få fram, då uppgif
ter om henne saknas. 
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Centralanstalten påbörjade sin verksamhet 
1907. Vissa förändringar hade skett från det 
ursprungliga förslaget. Istället för fyra avdel
ningar var det nu sex. Jordbruksförsöken fick 
en egen avdelning där även Hushållningssäll
skapens lokala fältförsök ingick, och lantbruks
kemin fick likaså en egen avdelning. En sär
skild avdelning för bakteriologi inrättades 
1911.301 Både den lantbrukskemiska, den växt
fysiologiska och den entomologiska anstalten 
kom sålunda att utan förändringar uppgå i 
Centralanstalten. 

Lantbrukskemin fick en mindre domine
rande roll på Centralanstalten än vad den haft 
på Experimentalfältet. Agrarkemi var inte 
längre ensamt lösningen på jordbrukets pro
blem. Den lantbrukskemiska avdelningens 
syfte inom Centralanstalten var tvåfaldigt.302 

Dels skulle avdelningen bedriva självständiga 
undersökningar inom det agrarkemiska områ
det, dvs. främst konstgödselanalyser. Dels 
skulle avdelningen betjäna de andra avdel
ningarna vid Centralanstalten. Återigen in
skränktes sålunda den agrarkemiska forsk
ningen genom uppdragsverksamhet åt andra. 

Ny föreståndare efter Nilsons hastiga bort
gång 1899 blev Henrik Gustav Söderbaum 
(1 862- 1933). Han hade en doktorsgrad i kemi 
från Uppsala universitet och blev lektor v id 
Chalmers tekniska institut 1893. Precis som 
:-/ilson såg han sig först och främst som ke
mist. I de biografiska översikterna om honom 
intar hans agrarkemiska värv en undanskymd 
plats. Istället är han ihågkommen för sitt en
gagemang inom Vetenskapsakademien och 
för sitt lärdomshistoriska intresse. Han var 
preses för Vetenskapsakademien 1912 till 
1913, vice sekreterare 1918 och sade upp sig 
irån Centralanstalten 1923 för att bli Veten
skapsakademiens sekreterare, vilket han var 
fram till sin död. Han satt också som ledamot 
och ord förande i Nobelkommitten och som 
styrelseledamot i Nobelstiftelsen. Han skrev 
en lång rad lärdomshistoriska verk där hans 
stora livsuppgift var att sammanställa Berze
lius' brewäxlingar och skriva hans biografi. 

Söderbaum var med andra ord en känd 

och inflytelserik vetenskapsman i sin samtid. 
Det var självklart betydelsefullt för Centralan
stalten att ha en sådan person i sin organisa
tion, men han d elade inte det patos för lant
bruket och den resultatinriktade praktiska 
syn som många av hans kollegor hade. Som 
nämnts fick lantbrukskemin en mer undan
skymd roll under Söderbaums ledning. Den 
agrarkemiska forskningen som bedrevs vid 
Centralanstalten hade inte samma visionära 
konnotationer och idealism v id ingången av 
1910-talet som den tidigare agrikulturkemin 
haft. 

Kemin hade dock inte spelat ut sin roll som 
jordbrukets frälsare. En stor del av de lokala 
konstgödselförsök som bedrevs runt om i lan
det hand lade om att sprida det kemiska jord
bruket. Kemisk och entomologisk forskning 
kom att utveckla bekämpningsmedel i kriget 
mot skadeinsekterna. Förhoppningar ställdes 
även under mellankrigstiden på att kemin 
skulle kunna utveckla alternativa användning
ar av jordbrukets produkter somt. ex. alkohol 
för drivmedel och råmaterial till industrin. I 
USA grundades t.o.m. en hel rörelse, "The 
Chemurgic Movement", för att lösa landsbyg
dens ekonomiska problem och avfolkning 
med kemisk kunskap.30:1 De båda världskrigen 
visade på behovet av lantbruksvetenskaplig 
forskning för att göra nationerna självförsör
jande under kristider, och under efterkrigsti
den blev agrarvetenskap en lösning på den 
globala befolkningsökningens konsekvenser. 
Först på 1960-talet började lantbrukskemin få 
den negativa klang hos den allmänna opinio
nen som den har idag, där Rachel Carsons 
bok Tyst vår (1962) hade en avgörande bety
delse för den nya inställningen. 

Hela Centralanstalten kom att utgöra en 
ganska imponerande vetenskaplig miljö m ed 
många hus och försöksfält efter alla tillbygg
nader. Vid 1914 fanns det ca 30 personer mer 
stadigvarande anställda om man räknar med 
vaktmästare etc ., och dessutom låg Lant
bruksakademiens trädgårdsskola inom områ
det med personal och elever. Huvuddelen av 
de anställda hade sina bostäder på platsen och 
det fanns ett knappt trettiotal byggnader på 
området.304 Trädgårdsskolans elever ansvara-
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He rman Juhlin Dannfelt (1852-1937) skola
des redan som ung in lantbruksvetenskapen. 
Hans far Carl Juhlin-Dannfelt (1823-1904), som 
var intendenl för Lantbruksakademiens Experi
mentalfäll mellan 1860 och 1880, ordnade så all 
sonen redan på sommarloven under gymnasie
tiden fick arbeta vid Experimentalfä//e/. 

Hela Juhl in Dannfelts ulbildningsgång speglar 
en strävan all erhålla såväl /eoretisk som prak
lisk bildning. Ar 1871 började han läsa kemi, geo
logi och botanik vid Uppsala universilet. För att 
finansiera studierna gav han parallell/ privatlek
tioner i /?e mi och arbetade som lärare i två sko
lor. Under universitelsliden arbetade han dessu/
om under lre somrar som geolog vid SGU, två 
somrar assisterade han sin far vid vär/dsutställ
ningarna i Wien och Philadelphia och /äsårel 
1872-1873 var han laboratorieassislent åt Ham
pus von Post v id U/Juna. Samlidigt som han höll 
på all doktorera, påbörjade han lanlbruksinstitu
tels tvååriga kurs och samma år som han dispute
rade, 1882, avlade han också agronomexamen. 
För alt ytterligare förbällra sin /anlbruksveten
skapl iga bildning gjorde han 1884 en studieresa 
till kontinenten där han besökte olilw agrarveten
s/wpliga institutioner och skolor 

de för att ge anstalten en representativ utform
ning. År 1923 hade de anställda ökat t ill ca 40 
personer och en del nybyggnader hade till
kommit.:!05 Centralanstaltens lokalisering kom 
att bli ett tungt vägande argument för etable
randet av den s.k. Vetenskapsstaden på Fresca
tiområdet på 1910-talet.306 1 Cent ralanstaltens 
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Trots sin gedigna vetenskapliga utbildning 
kom Juhlin Dannfell inte att fartsälta på forskar
banan. Hans målsättning hade hela liden varit att 
få ägna sig åt lantbruksnäringen och inom detta 
område blev han en framslående pedagog, admi
nislratör och sl?ribent. Ar 1885 blev han föres/ån
dare för Vassbo lantbruksskola i Dalarna och un
der sina sju år där var han också sekre/erare för 
Kopparbergs läns hushållningssällskap. År 1892 
flyttade han tillbaka /il/ Ulluna efter att ha blivil 
ulsedd till reklor för /antbruksinslilutet. Juhlin 
Dannfell var nu en cenlralperson i de svenska 
/antbrukskretsarna och som sådan verkade han 
bland annat för all öka det nordiska samarbetet 
och deltog flitigt i både nordiska och internatio
nella lantbruksutslällningar, kongresser elc. År 
1902 accepterade Juhlin Dannfelt poslen som 
sekre/erare i Lantbruksakademien med kravet att 
få reformera akademien. Han kom all vara sekre
terare fram till 1919 och återlwm som tf sekre/e
rare 1926-1928. Genom denna position fick han 
en avgörande roll för omformande! av Experi
mentalfället till Centra/anstalten, i vars styrelse 
han sedan kom att sitta. 

Sin kanske slörsta betydelse kom Juhlin Dann
fell dock att få som skribent och lanlbruksvelen
skaplig popularisator. Under sin tid i Dalarna gav 
han ut en lantbrukstidning, medverkade i hus
håflningssällskapets handlingar och skrev den 
vitt spridda "Jordbrukarens handlex ikon ". Mellan 
åren 1894 och 1901 redigerade han lillsammans 
med Wilhelm Flach tidskriften "Land/mannen", 
och sedan han blivit sekreterare i Lantbruksaka
demien ledde han utgivningen au dess handling
ar, vari han själv skrev uppsatser om de mest vitt 
skilda ämnen. Juhlin Dannfell var också mannen 
balwm tiobandsverket "Land/brukets bok", varav 
han själv författade tre band. Dessutom deltog 
han i el/ stort antal samlingsverk och skrev en 
mängd arliklar om jordbruk i "Nordisk familje
bok" och "Bonniers lwnuersalionslexikon ". I sam
band med Lanlbruksakademiens hundraårsjubi
leum skrev han dessutom den gedigna boken 
"Kungl. Lantbruksakademien 1813- 1912 samt 
svenska /and/hushållningen under nittonde år
hundradet " (1913), som fortfarande är ett stan
dardverk för den som vill få kunskap om 1800-
talets jordbruk. (Foto: KB) 

omedelbara närhet placerades Vetenskapsaka
demien, Vetenskapsakademiens nobelinstitut, 
Naturhistoriska riksmuseet, SGU, Skogshög
skolan och Veterinärhögskolan och redan 1885 
fanns Bergianska trädgården där. 

Centralanstalten blev emellertid inte lång
livad. Redan i början av 1920-talet, i samband 
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Henrik Gustaf Söderbaum (1862- 1.933) var 
född i Kalmar där hans far var läkare. År 1879 blev 
han student i Uppsala och drygt tio år senare, 
1888, disputerade han i kemi och blev docent. Un
der åren 1890 och 1891 studerade han vid Poly
technicum i Ziirich och 18.93 blev han lektor i 
kemi, kemisk teknologi, mineralogi och geologi 
vid Chalmers tekniska institut. Något överraskan
de, eftersom han aldrig tidigare sysslat med agrar
kemi, blev han utsedd till Lars Fredrik Ni/sons ef. 

med diskussioner om hur den högre lantbruks
undervisningen skulle ordnas, framkastades 
det förslag om att Centralanstaltens verksam
het skulle flyttas över till Ultuna. 307 År 1929 
utreddes frågan och det beslutades att lant
bruksinstitutet i Ultuna skulle omvandlas till 
lantbrukshögskola. Detta innebar att det även 
skulle bli forskningsinstitutioner där, och hu
vuddelen av Centralanstaltens vetenskapliga 
verksamhet överfördes dit 1932. Den botanis
ka och den entomologiska avdelningen om-

terträdare som Lantbruksakademiens lantbruks
kemist 1899. Tidigare hade Söderba11m forskat om 
komplexa platinaföreningar samt undersökt vissa 
organiska föreningar. 

Under sina 24 år vid Experimentalfältet och 
Centra/anstalten publicerade Söderbaum ett sex
tiotal agrarkemislw uppsatser. Dessa behandlade 
nästan uteslutande gödslingsfrågor. Framförallt 
undersökte han göds/ingsvärdet hos fosfat och ut
redde hur kvävegödsel påverkade växternas möj
lighet att uppta svårlösligt fosfat. 

Söderbaum var också redan tidigt engagerad i 
Kungl. Vetenskapsalwdemien där han invaldes 
1898. Här fick han med tiden betydelsefulla pos
ter, som preses 1912-1913 och vice sekreterare 
1918, och när han utsågs till sekreterare 1923 av
gick han från sin tjänst vid Centra/anstalten. Un
der sina tio år som sekreterare kom Söderbaum 
att framgångsrikt sköta Vetenskapsalwdemien 
och blev också 11nder denna tid ordförande för 
Nobe/kommitten för kemi och vice ordförande för 
Nobelstiftelsen. 

Söderbaums livsgärning måste dock sägas 
vara hans forskning rörande kemins historia och 
då i synnerhet hans studier om Jöns Jacob Berze
lius. Redan 18.98 skrev han sin första uppsats om 
Berzelius som åren därpå följdes av flera andra 
uppsatser. Han gav ut Berzelius' självbiografiska 
anteckningar, reseanteckningar och brev. Mellan 
1929 och 1931 färdigställde han också det stora 
trebandsuerket "Jac. Berzelius Levnadsteckning". 
År 1933 slutade Söderbaum som Vetenskapsaka
demiens sekreterare för att skriva akademiens 
historia till tvåhundraårsjubileet 1939. Bara en 
kort tid därpå dog emellertid Söderbaum. (Foto: 
KB) 

vandlades samma år till Statens växtskydds
anstalt, och denna kom att ligga kvar på Expe
rimentalfältet fram till 1938_:mH Den sista av 
Centralanstaltens ursprungliga avdelningar, 
jordbruksavdelningen, överfördes 1949 till 
Ultuna.309 Endast Lantbruksakademiens träd
gårdsskola, Statens lantbrukskemiska kon
trollanstalt och Lantbruksmuseet fanns på 
området 1963, då Stockholms universitet bör
jade byggas.310 En nästan 150-årig lantbruks
vetenskaplig miljö gick i graven. 
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Karta över Vetenskapsstaden, ur "Djurgården såsom naturlig park " (1917). Det första decenniet efter sekel
skiftet 1900 uppstod iden att Norra Djurgården skulle bli en uetenskapsstad. Detta hängde samman med att 
Stockholms tillväxt medfört att det hade börjat bli trångt för de vetenskapliga institutionerna och för Stock
holms högskola som låg samlade längs Drottninggatan uppe vid Observatoriekul/en. Djurgården som förval
tades av riksmarskalksämbetet erbjöd stora ytor tör offentliga och vetenskapliga institutioner. Ett viktigt ar
gument för byggandet au Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapsakademien vid Frescati var just, att där 
fanns redan Lantbruksakademiens Experimentalfält, Statens entomologiska anstalt, Bergianska trädgården 
och rikmusei macerationsanstalt (användes för att preparera utställnings- och forskningsföremål) placera
de. På 1910-talet förlades även Nobelinstitutet för fysikalisk kemi, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan 
till området. Sedan 1960-talet har områdets karaktär av vetenskapsstad förstärkts yllerligare, trots att både 
Centra/anstalten, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan och Nobel institutet flyttat från området. Stockholms 
universitets etablering på 1960-talet och på senare tiden strävan att förlägga alla universitetets institutioner 
till Frescati, har inneburit att området idag har fått karaktären au el/ campus. Även Kungliga Tekniska Hög
skolan och Wenner-Gren Center skulle kunna räknas till detta vetenskapliga område. 
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Bilaga I 

LANTBRUKSAKADEMIEN OCH 
EXPERIMENTALF ÄLTET 

Institutionella nyinrättningar eller för
ändringar: 
1811, Lantbruksakademien inrättas. 

1813, Experimentalfältet upprättas på Skepps
broäng, Norra Djurgården. 

1816, Lantbruksavdelningen börjar sin verk
samhet på Experimentalfältet. 

1820, Trädgårdsavdelningen börjar sin verk
samhet på Experimentalfältet. 

1832, Trädgårdsskolan 

1859, Omorganisering och modernisering av 
Experimentalfältet. En intendent anställs. 

1863, Agrikulturkemiska försöksstationen 

1876, Lantbruksakademiens kemiska och 
växtfysiologiska försöksanstalt 

1881, Frökontrollanstalt, lades ner 1886 

1885, Växtfysiologiska försöksanstalten 

1906, Lantbruksakademiens lantbruks- och 
fiskerimuseum 

Centra/anstalten för försöks väsendet 
på jordbruksområdet 
1907, Jordbruksavdelningen 
Lantbrukskemiska avdelningen 
Husdjursavdelningen 
Botaniska avdelningen 
Entomologiska avdelningen 

1911, Bakteriologiska avdelningen 

Lantbruksakademiens kemiska 
laboratorium 1856-1907 
1856, Alexander Miiller anställs som Lant
bruksakademiens agrikulturkemist. 

1863, Agrikulturkemiska försöksstationen 
anläggs vid Experimentalfältet. 

1877, nytt reglemente och omorganisering av 
försöksanstalten. Arbetsuppgifterna stramas 
upp och begränsas till rent vetenskaplig verk
samhet. En växtfysiolog anställs (Jakob Eriks
son) och försöksstationen får namnet "Lant
bruksakademiens kemiska och växtfysiologis
ka försöksanstalt". Föreståndaren för anstal
ten får också uppgiften att skriva instruktio
ner för de nya regionala kemiska stationerna 
samt kontrollera dem. 

1883-1884, Laboratoriet utvidgas och moder
niseras. 

1885, En separat botanisk-växtfysiologisk för
söksstation inrättas och den kemiska anstal
ten får en renodlat kemisk inriktning. 

1890, Försöksgården anläggs. Inrättandet av 
Lantbruksstyrelsen samma år innebar att 
kontrollen av de kemiska stationerna över
gick till Lantbruksstyrelsen. 

1907, Lantbruksakademiens kemiska labora
torium blir "Avdelning för lantbrukskemi" i 
Centralanstalten. 

Föreståndare: 
Alexander Muller 1856-1868 
Carl Erik Bergstrand 1869-1882 
Lars Fredrik Nilson 1883-1899 
Henrik Gustaf Söderbaum 1899-1923. 
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Assistenter: 
C. M. Eisenstuck (från Sachsen) 1859-1864,? 
Rennerfelt 1863, Sven Fredrik Ekman 1864-
1866, Martin Nyström 1866 och 1870. 

Oscar Nylander 1866-1877 (Nylander blev 
sedermera föreståndare för kemiska statio
nen i Skara 1877-1898). Eftersom Nylander 
tjänstgjorde som vikarierande föreståndare 
1867-1868 och han sedan i stort sett var från
varande hela tiden p.g.a. studieresor och bi
sysslor som lärare, kom flera vikarierande as
sistenter att anställas för kortare tid. Carl 
Gustaf Zetterlund 1867-1868 (sedermera före
ståndare för kemiska stationen i Örebro 1882-
1892), Axel Lindström 1869-1870, Carl Adolf 
Nordström 1871- 1872, Hampus Bergman 
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1872-1873, Carl Gustaf Nisbeth 1873-1874 
och Emil Lyttkens 1874-1877 (sedermera fö
reståndare för kemiska stationen i Halmstad 
1877-1911). 

När den ordinarie assistenttjänsten blev le
dig 1877 fick Carl Gustaf Eggertz platsen som 
han innehade fram till 1905. 

Laboratorie vaktmästare: 
Lars Henrik Klang från 1883 fram till åtminster 
ne 1906 då han fortfarande innehade tjänsten. 

Avdelningen för lantbrukskemi bestod 
1914 av fem personer: 1 föreståndare, 1 ordi
narie assistent, 2 e. o. assistenter samt en 
vaktmästare. 
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Bilaga2 

ÖVRIGA AGRARVETENSKAP
LIGA INSTITUTIONER I SVERIGE 
FRAM TILL 1940 

1700-tal: 
1 739, Kungl. Vetenskapsakademien 

1766, Kungl. Patriotiska Sällskapet 

1 775, Veterinärskola i Skara 

Hushållningssällskapet på Gotland 1791 
(1800) och Finska hushållningssällskapet 
1797. 

1800-1850: 
Hushållningssällskap: Örebro och Värmlands 
län 1803, Västernorrlands län 1805, Skara
borgs län 1807, Kalmar och Hallands län 1811, 
Elfsborgs län 1813, Västerbottens län, Krono
bergs län, Västmanlands län, Upplands län, 
Östergötlands län, Malmöhus län, Kristian
stads län, Göteborg och Bohusläns län, Gävle
borgs län, Jönköpings län, Södermanlands 
län, Blekinges län och Norrbottens län 1814, 
Jämtlands län 1817, Stockholm 1847 och Kop
parbergs län 1851. 

Under andra hälften av 1800-talet kom hus
hållningssällskapens agrarvetenskapliga verk
samhet att expandera. En mängd regionala 
lantbruksskolor, hushållningsskolor, möns
tergårdar etc. upprättades. Regionala lant
brukstidningar kom att komplettera sällska
pens handlingar och agronomer, vandrings
rättare och lantbruksingenjörer anställdes. 
Även en del agrikulturkemister anställdes och 
försöksgårdar och försöksfält upprättades. 

1821, Veterinärinrättningen i Stockholm (1867 
omvandlat till Veterinärinstitutet) 

1834, Lantbruksinstitutet i Degeberg 

1848, Ultuna lantbruksinstitut 

1846, Det första Allmänna Svenska Lantbruks
mötet. Sedan varje år fram till 1850, därefter 
vartannat eller vart tredje år fram till 1870 och 
sedan mer sällan. 

1851-1900: 
1853, Professur i allmän- och åkerbrukskemi 
vid Uppsala universitet 

1858, SGU, Sveriges geologiska undersökningar 

1861, Agrikulturkemisk försöksstation vid Ul
tuna. Lades ner 1889 då Hampus von Post slu
tade. 

1862, Alnarps lantbruksinstitut 

1864, Föreståndaren för Ultunas försökssta
tion (Carl Erik Bergstrand) blir utnämnd till 
professor i agrikulturkemi. 

1869, Hushållningssällskapens ombuds möten, 
fram till 1871 varje år, därefter vart tredje. 

1870, Weibullsholms växtförädlingsanstalt 

Kemiska stationer: 
1876-77, Skara, Kalmar, Halmstad och Västerås 

1878, Örebro 

1883, Härnösand och Jönköping 

1895, Kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå. 
Anstalten i Luleå skilde sig från de övriga ke
miska stationerna genom att den inte bara 
var en service- och rådgivnings-anstalt. Den 
skulle också bedriva praktiska växtodlingsför
sök samt vetenskapligt undersöka livsbeting
elserna för växter i norra Norrland. 

1898, Visby 
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Frökontrollanstalter: 
1876, Nydala i Halland 

Fram till 1891 hade 19 stycken frökontroll
anstalter anlagts i: Stockholm, Uppsala, Lin
köping, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, 
Lund, Halmstad, Borås, Vänersborg, Skara, 
Örebro, Västerås, Falun, Gävle, Härnösand, 
Ope, Luleå och Hemse. 

Två stycken grundades också utan stats
bidrag, i Umeå 1880 och Molkom 1894. 

1886, Svenska mosskulturföreningen. Började 
som Föreningen till masskulturens befrämjande 
inom mellersta och södra Sverige, med huvud
säte i Jönköping. År 1888 utvidgades verksam
heten och fick namnet Svenska mosskulturför
eningen. 

1886, Allmänna svenska utsädesföreningen 
(Svalöf). Började som en regional sydsvensk 
utsädesförening och slogs 1892 ihop med 
"Mellersta Sveriges Utsädesförening" (grun
dad 1889 i Örebro). 

1890, Lantbruksstyrelsen 

1890, Mosskulturföreningens försöksmosse 
och försöksgård vid Flahult etableras. 

1896, Redskapsprovningsanstalten (vid Ul
tuna) 
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1897, Statens entomologiska anstalt (intill 
Experimentalfältet) 

1897, Allmänna svenska utsädesföreningens 
filial vid Ultuna 

1900, Centralanstalten för hushållningssäll
skapens lokala fältförsök (vid Nedre Runby 
Gård, Väsby) 

1900, Jordbruksdepartementet 

1901-1940: 
Sualöfs filialer: Luleå 1906, Linköping och Lid
köping-Skara 1914, Västernorrland (Län näs) 
1917, Jämtland (Ås) 1918, Värmland (Lillerud) 
1918 och Kalmar 1921. 

Mosslwlturföreningen filialer. Torestorp 1906 
(lades ner 1918), Gisselås i Jämtland 1920, 
Svartökärr 1925 och Sörbyn i Västerbotten 
1928. 

1916, Svenska betes- och vallföreningen 

1932, Lantbrukshögskolan 

1932, Statens växtskyddsanstalt 

1939, Statens lantbruksförsök 
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Noter 
1. Inledning 
1 Johan Theofil Nathhorst, "Landtbrukets öden och 
utveckling", Tidskrift för landtmanna- och kommunal
ekonomien 1851, 20 I. 

Mats Morell, "Lantbruksakademiens experimen
talfälts historia: En diversifierad experimental larms 
inre liv och verksamhet", opubl. projektbeskrivning, 
SLU, avd. för agrarhistoria (Uppsala, 1995) och Ulrich 
Lange, "Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakade
miens Experiment- och Försöksverksamhet på Djur
gården i Stockholm 1816-1960", opubl. avhandlings
plan (Uppsala, 1996). 
1 Sten Lindroth, Kungl. svenska vetenskapsakademi
ens historia 1739-1818, I- Il (Stockholm, 1967), del Il, 
184ff. 
4 Av stilistiska skäl kommer de olika synonymerna 
för agrikulturkemi att alterneras, så att det inte blir så 
mycket upprepningar i texten. 
5 Ursula Schling-Brodersen, Entwick/ung und /nstitu
tionalisierung der Agrikullurchemie im 1.9. Jahrhun
dert Liebig und Die Landwirtschaftlichen Versuchssta
tionen (Braunschweig, 1989), 4- 6. 
• För ett kulturhistoriskt perspektiv på vetenskap 
se Nicholas Jardine & Emma Spary, "The natures ol 
cultural history", Cu/tures of Natura/ History, eds. Nic
holas .lardine, J. A. Secord & Emma Spray (Cambrid
ge, 1996). 
' Bruna Latour, Science in Action: How ta Fo/low Sci
entists and Engineers Through Society (Cambridge, 
MA, 1987). 
8 Steven Shapin, "Homo Phrenologicus: Anthropolo
gical Perspect ives on an Historical Problem", Natura/ 
Order: Historical Studies af Scientific Culture, eds. Bar
ry Barnes & Steven Shapin (Beverly Hills & London, 
1979), 41-71. 

2. Bakgrund 
9 Om Francis Bacon se Tore Frängsmyr, Framsteg el
ler förfall: Framtidsbilder och utopier i västerländsk 
tanketradition (Stockholm, I 980), 37- 4 7; Sverker Sör
lin, Naturlwntraktet: Om naturumgängets idehistoria 
(Stockholm, 1991), 77-81, och Clarence J. Glacken, 
Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in 
Western Thought from Ancient Times ta the End of the 
Eighteenth Century (Berkeley, CA & London, 1967), 
471--475. 
,o G. E. Fussell, Corp Nutrition: Science and Pmctice 
before Liebig (Lawrence, Kansas, 1971), 71- 79; Sir E. 
John Russell , A History of Agricultural Science in Great 
Britain, 1620-1954 (London, 1966), 1611, och Simon 
Schaffer, 'The Earth's Fertility as a Social Fact in Ear
ly Modern Britain", eds. Mikulas Teich, Roy Porter & 
Bo Gustafsson, Nature and Society in Historical Con
text (Cambridge, 1997), 126- 13 I. 

11 Steven Shapin har i boken A Social History of 
Truth: Civil ity and Science in Seventeenth-Century Eng
land (Chicago & London, 1994) visat a tt gentleman
narollen var mycket central i s kapandet av det fram
växande vetenskapssamhället och för dess legitimi
tet. 
12 Carolyn Merchant, "Eve: Nature and Narrative", 
Earthcare: Women and the Environment (New York, 
1995), 27-56. Se även Frängsmyr, Framsteg eller för
fall, 37-47; Sörlin, Natt1rkontraktet, 77- 81, och Glack
en, Traces on the Rhodian Shore, 471--475. 
n Merchant, "Eve: Nature and Narrative", 36ff. 
14 Exemplen är tagna från: Joan Thirsk, "Plough and 
Pen: Agricultural Writers in the Seventeenth Cen
tury", Social Relations and fdeas: Essays in Honour af 
R. H. Hilton, eds. T. H. Aston et al. (London & New 
York, 1983), 295-318, och Sara Wilmot, 'The Business 
of lmprovement ': Agriculture and Scientific Culture in 
Britain, c.1700-c. 18 70, Historical Geography Research 
Series 24 (1 990), I00ff. 
15 Karin Johannisson, Det mätbara samhället: Statis
tik och samhällsdröm i 1700-talets Europa (Stockholm, 
1988). Om Berch och Faggot, 123-154. 
16 Dan Ch . Christensen, Det moderne projekt: Teknik 
& kultur i Danmarl?- Norge i 750-( 1814) - 1850 (Köpen
hamn, 1996), 131. 
17 fbid. , 130-136 och 615- 618. 
18 Staffan Högberg, Kungl. Patriotiska sä/lslwpets his
toria: Med särskild hänsyn till den Gustavianslw tidens 
agrara reformsträvanden, 14- 17. 
19 lbid. , 9-12, och Sven Widmalm, "För efterkomman
de: 1700-talets jordbrukspropaganda", Gyllene äpp
len: Svensk idehistorisk läsebok, 1-ll, ed. Gunnar Bro
berg (Stockholm, 1991), del I, 572- 580. 
2° Christensen, Det moderne projekt, 149- 152 och 
569- 578. 
21 Karin Johann isson, "Det effektiva samhället", Gyl
lene äpplen: Svensk idehistorisk läsebok, 1-11, ed. Gun
nar Broberg (Stockholm, 1991), del I , 537-542. 
22 Detta stycke bygger huvudsakligen på Wilmot, 
'The Business of lmprovement'. 
23 Brian P. Dolan, "Governing Matters: The Values of 
English Education in the Earth Sciences , 1790-1830", 
opubl. avhandling (Cambridge, 1995), 161-198. 
2•

1 Wilmot, "'The Business of lmprovemenl"', 54 och 
39-46. För svenska förhållanden se: Högberg, Kungl. 
Patriotiska sällskapets historia, och Per Sörbom, Läs
ning för folket: Studier i tidig svensk folkbildningshisto
ria (Stockholm, 1972), 107-117. 
25 Ett bra exempel på detta i Norden var de danska 
bröderna Christian Ditlev Frederik (1748- 1827) och 
Johan Ludvig Reventlows (1751-1801) gods Brahe
trolleborg på södra Fyn. De omstrukturerade all sin 
jord och skog efter rationella förebilder från England. 
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De gav sina marker nya namn och byggde nya ratio
nella hus åt bönderna som de namngav efter europe
iska s t äder. Dessutom införde de obligatorisk grund
skola för traktens barn och a nlade industr ier i mer
kantilist isk anda. 
26 Schaffer, "The Earth 's Fertility as a Social Fact in 
Early Modern Br itain", 133-143. 
27 Högberg, Kungl. Patriotiska sällskapets historia, 
167- 170. 
28 I Sten Lindroths uppsats, "Vardagsro och söndags
lust: Kr ing Hjortbergstavla n i Släps kyrka", Fru Lusta 
och Fru Dygd. Studier och porträtt (Stockholm, 1957), 
är kyrkoherden Gustav Fredr ik Hjortberg ett bra ex
empel på en sådan "upplyst" präst . 
29 Björn Olsson, Den bildade borgaren: Bildnings
strävanden och folhbildning i en norrländsh småstad 
(Stockho lm, 1994), 56-62. 
30 Om Rutger Maclean se: Per Nyström, "Maclean", His
torieskrivningens dilemma och andra studier av Per Ny
sh·öm, red. Tomas Farser (Stockholm, I 974), 227-243. 
31 Wolfgang Krohn & Wolf Schäfer, "The Origins and 
St ructure of Agric ultural Chemistry", Perspectives an 
the Emergence af Scientific Disciplines, eds. Gerard 
Lemaine et al. (Haag, Paris & Chicago, 1976), 49. 
:i, Om 1700-talets optimistiska framstegstro se: 
Frängsmyr, Framsteg eller förfall, 121-127. och Sörlin, 
Naturkontrahtet, 93- 99. 
33 Den malthusianska debatten finns sammanfattad 
i: Thomas Robert Malthus, Om befollmingsfrågan samt 
debatten liring denna: lntroduktionstexter och urval av 
Georg Borgström under medverhan av Greta Borgström 
(Stockholm, 1969). 
34 Thorkild Kjiergaard, Den danshe revolution 1500-
1800: En oko/ogisk tolhning (Köpenhamn, 1991). 
:is Carl-Johan Gadd, Järn och potatis: Jordbruk, tekn i Il 
och social omvandling i Sharaborgs län 1750- 1860 
(Göteborg, 1983). 
36 Storbritanniens ledande vetenskapliga jordbruks
sällskap grundat 1793. 
37 Matthus, Om befolhningsfråga11 samt debatten hring 
denna, 60 och 197. Se också: David Knight, Humphry 
Davy: Science & Power (Oxford & Cambrid ge, MA, 
1992), 47. 
38 Knight, Humphry Davy, 47, och Dolan, "Governing 
Matters", 177. 
39 Krohn & Schäfer, "The Origins a nd Structure of 
Agricultural Chemistry", 28. 
'° lbid. 40. 
•11 Om Lantbruksakademiens grundande se: Herman 
Juhlin Dannfelt, Kungl. landtbruksakademien 1813-
1912, 1- 11 (Stockholm, 19 l 3), del I, 1 ff, och Morell, 
"Lant bruksakaclemiens experimentalfälts histor ia". 
' 2 Stadgar fö r Kg!. Svenska Lancltbruks Acade mien, 
§ 2, se: Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 
1813-1912, bilaga I, Il. 
·13 !bid: bi laga l, I. 
44 Sten Linclroth , Svensk lärdomshistoria: Gustavian
ska tiden (Stockholm, 1981), 13711, och Nordish fa
miljeboh, bel 6 (Stockholm, 1913), 1332- 1334. 
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45 Om modellsamlingen se: Carine Lundberg, "Kongl. 
Lancltbruks-Acaclemiens Mekaniska verkstad", Fata
buren 1975, 67-77. 
"' Gustaf Utterström, Jordbruilets arbetare 1- 11 (Stock
hom, 1957), del I, 630, och Lange, "Experimentalfältet". 
47 Abraham Niclas Edelcrantz, "Strödda tankar om 
Kongl. Landtbruks Akademiens praktiska fö remål 
och dess Experimental Fält" [ 1820], KB, X 389, 2. 
48 Hum usteorin finns bra beskrive n i Fussell, Corp 
Nutration, 151-200, och Dan Ch. Christensen, "Hvor
clan voksede plan te rne for 200 år siden?", Männishan 
och miljön, ed. Lars J. Lundgren (Umeå, 1991). 
H Om Kameralwissenschaft se: Henry E. Lowoocl, 
"The Calculating Forester: Quantification , Cameral 
Science, and the Emergence of Scientific Forestry Ma
nagement in Germany", The Q"antifying Spirit in the 
18th Century, eds. Tore Frängsmyr e t al. (Berkeley, CA 
& Oxford, 1990), 315-342, och Dorinda Outram, The 
Enlightenment (Cambridge, 1995) , 102- 106. 
50 Rolf Torstenclahl , Teknologins ny/la: Motiveringar 
för det svenska tekniska utbildningsuäsendets fram växt 
framförda av rihsdagsmän och utbildningsadministra
törer 1810- 1870 (Up psala, 1975), 3:3 f. 
5 1 Christensen, "Hvordan voksede planterne for 200 
år siden?", 89- 90. 
52 Krohn & Schäfer, "The Origins and Structure of 
Agr icultura l Chemistry", 33- 34. 
5" Wilmot, 'The Business af Improvement', 28-30. 
51 Edelcrantz, "Strödda tankar om Kongl. Landtbruks 
Akademiens praktiska föremål och dess Experimen
tal Fält", 14. 

3. Ett nytt kemiskt paradigm 
55 I den här uppsatsen har jag använt mig av en över
sättning från 1868 med elen svenska titeln: Natllrlagar
na för växt11äringe11 eller hemien tillämpad på la11dt
hushållning och fysiologi (Örebro, 1868). 
56 "Lagarna för jordens odling en ligt Liebig's theori", 
Tidskrift för det svenska landtbrul~et och dess bi11äring
ar, 1862. 
57 Karl Marx, Kapitalet: Kritih av den politisha ehono
min (1867) , sv. öve rs. 1969 (Uddevalla, 1970), 442. För 
en utförligare a nalys , Kari Väryrynen , "The Ecologi
cal Sustainable Society: Basic Sketches by J.S. Mi l!, 
Marx and Engels", ed. Bosse Sund in, ldehistoria i norr: 
Rapport från en konferens 1996 med idehistoriker från 
Uleåborg och Umeå (Umeå, 1998). 
ss Lie big, Naturlagarna för växtnäringen eller hemien 
tillämpad på landthushållning och fysiologi, 199. 
59 lbid., 199. 
60 Bra genomgångar av mineralteorin finns bl.a. i: 
Richard P. Aulie, "The Mineral Theory", Agricultural 
History, 48 (1974); Margaret W. Rossiter, The Emergen
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ten i riksdagen beskr ivs se Torstendahl, Telmologins 
nytta, 100-111. 
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1851), 398. 
173 Berättelse öfver förhandlingarne vid åttonde All
männa Svenska Landtbruksmötet i Jön/1öping år 1858, 
98. 
174 Shapin, "Homo Ph renologicus", 41- 71. 
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Professionalization", 249 ff; Rosenberg, No Other Gods 
och Charles E. Rosenberg, "Rationalization and Reality 
in t he Shaping of American Agricultural Research, 
1875---1914", Social Studies af Science 1977:4, 401-4 18. 
176 J. F. Dah llöl, "Agr ikulturkemins inflytande på jord
brukets framsteg i våra dagar", KSLAT 1867, 265. 
117 De biografiska uppgifterna ä r hä mtad e ifrån Carl 
Erik Bergstrand, "Minnen, int ryck och reflektioner i 
an led ning a f händelser och förhå llanden som inträf
fat under min le fnad. 1830- 1914", opubl. s jä lvbiografi; 
fotokopia finns i KSLA:s a rkiv Ö 16: I , och Sv. Oden 
"Carl Erik Bergstrand", Svenskt biografiskt lexikon, bd 
3 (St ockholm, 1922), 712-715. 
178 Carl Erik Bergstrand, En Blick i naturen eller Några 
ord om Naturvetenslwpen i allmänhet (Västerås, 1852). 
179 Bergstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i an
ledning af händelser och förhållanden som int räffat 
under min lefnad", 64. 
180 lbid., 53. 
181 Carl Erik Bergstrand, "Berättelse öfver Ultuna 
Agr ikulturke miska Försöksstations verksamhet å r 
1861 ", KSLAT 1862. Se även Carl Er ik Bergstrand, "Om 
agr ikul turkemiska försöksstationer och inrättandet 
a f sådana i vår t land", Tidskrift för la11drman11a- och 
lwmmunalekonomien 1860, 1- 19. 
18' lbid., 12 I. 
18" lbid., 123. 
184 Jbid. , 124. 
185 Car l Er ik Bergstrand, "Om jordbrukets vetens kap
liga utveckling med särskild hänsyn till kemiens och 
geognosiens medver kan dervid", KSLAT 1868, 42- 43. 
186 lbid., 43. 
181 lbid., 48. 
IXB lbid. ' 49. 
18'1 !bid., 50, och Jöns Jacob Berzelius , "Om beskaffen
heten af Sver iges berg och mark", Läs11ing för folket 
1839, 310-386. 
1''° Berzelius, "Om beskaffenh eten af Sveriges berg 
och mark", 384-385. 
191 Gunnar Eriksson, ''Hampus Adolf von Post", Sve11skt 
biografiskt lexikon, bd 29 (Stockholm, 1997), 477. 
192 Alexander Muller, "Landtbruks-Kemistens Berä t
telse för år 1861 ", KSLAT 1862, 18911; se också, Muller, 
"Berättelse om Agrikulturkemins framsteg", KSLAT 
1865,581 
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19" Christe r Nordlund, '"Huru naturen dana t Sverige': 
Nation, naturvetenskap och konstituering av d en 
högs ta kustlinjen, 1870-1939" opubl. D-uppsats, inst. 
för id ehistoria, Umeå univeristet (1996), 40 . Se också 
Nordlund, "Geologiska Föreningens t illkomsthisto
ria", Geologiskt Forum 11, 1996, 71. 
194 T homas Söderqvist , The Ecologists: From Merry 
Naturalists to Saviours of the Natio11 (Stockholm, 
1986), 241; Er iksson , "Ham pus Ado lf von Post", 477, 
och Nicolson , "Humboldtian p lant geograp hy alter 
Humboldt" , 3021. 
" 5 Bergst rand, "Minnen , in tryck och reflektioner i an
ledning af händelser och förhållanden som inträffat 
under min lefnad", 97. 
196 För en genomgång av s killnaderna mellan de linne
anska och humboldtians ka betrakte lsesätten se Ni
colson , "Humbold tian Plant Geography a lte r Hum
bold t", 289- 310, och Pär Eliasson , '"Str iving to t he 
North'?' or Conditions, Methods and Techn iq ues of 
Trave! used by Swedish Nat ura! Historians in the Ear
ly 19th Century", opubl. u ppsats (Umeå, 1997). 
197 Bergstrand, "Om jordbrukets vetenskapliga ut
veckling med särskild hänsyn till kem iens och geo
gnosiens medverkan der vid", 49. 
198 lbid., 52. 
"'" lbid. , 52. 
200 lbid., 52-53. 
201 Anders Ekström, De11 utställda världen: Stockholms
utställninge11 189 7 och 1800-talets världsutställningar 
(Stockholm , 1994), 28. Se också Göran Rosander, '"ln
d us t riens vaktparad': Varuexpositione r i Sver ige före 
första världskriget", Saga och sed: Ku11gl. Gustav 
Adolfs alwdemiens årsbok 1983, 105-159. 
202 Be rgstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i an
ledning af händelser och förhållanden som inträffat 
under min lefnad", 98-102, 121- 124. 

7. Lantbruksvetenskapen växer 
"'" Schling-Brodersen, "Liebig's Role in th e Establish
ment of Agric ultura l Chemistry", 25. 
204 Söder baum, Kungl. Landtbruksakademiens /1emis
ka laboratorium 1856-1906, 22. 
'°' "Utskotts betänkanden ... N:o 6. Betänkande med 
anledning af Grefve E. Sparres motion N:o 4: Om an
s lag t ill agrikulturkemiska försöksanstalter å lämpliga 
orter inom riket ", KSLAT 1874, 179. 
206 1/Jid., 181. 
207 Bergstrand, KSLA, E VII c: I, 11/ 12 1874. 
208 Nils Joh an Berlin och Carl Juhlin-Dannfel t, KSLA, E 
VII c: 1, 5/6 1875. 
209 "Landtbruks-Akademiens underdådiga hemställan 
till K. Maj:t om anslag dels ti ll omorganise ring af Aka
demiens Försöksanstalt , dels till fyra Agrikultur kemi
ska Stat ioner fö r Hushållnings-Sällskapens behof", 
KSLAT 1875, 143-149. 
21° Kungl. brev 8/6 1876 och Kungl. brev 15/ 12 1876, 
KSLA, E I a :8. 
21 1 Bergstrand, remissvar, KSLA, E VII c:1, 14/ 2 1877. 
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2 12 KSLA, E VII c:1 , 14/ 2, 13/ 4, 13/ 4, 13/9 1877. 
213 Bergstrand, "Minnen, int ryck och reflektioner i an
ledning ar händelser och förhållanden som in träHat 
under min lefnad", 12. Se också 117. 
214 Carl Erik Bergstrand, "Om de kemiska stationerna 
för jordbrukets och näringarnas behof", Läsning för 
fo//1et 1877, 153-1 76. 
215 fbid. , 166. 
21

c. Detta var en omdiskuterad fråga i samtiden. Se 
Thomas Hillmo, Arsenikprocessen: Debatt och pro
blemperspektiv kring el/ hälso- och miljöfarlig! ämne i 
Sverige 1850-1919 (Linköping, 1994). 
217 Bergstrand, "Om de kemiska stationerna för j ord
brukets och näringarnas behof", 162. 
218 Bergstrand, " lnspektionsberättelse", KSLA, E VII 
c: I , 17/ 11 1877. Nästa inspektion utfördes av den nye 
anvarige för vetenskapsavdelningen professor Sten 
Stenberg, 20/9 1879. 
219 "Redogörelse för mötet i Stockholm år 1879 med 
landets Agrikul turkemister", KSLAT 1880, 3-23. 
2

2<> Om elen experimentella botanikens och växtfysio
logins historia se Eugene Cittadino, Nalure as fhe La
boratory: Darwinian Plan/ Ecology in the German Em
pire, 1880-1900 (Cambr idge & New York, 1990), 9-25. 
221 Om utvecklingen av försöksmetoder se Schling
Brodersen, Entwicklung und fnslilutionalisierung der 
Agrikulturchemie im 19. Jahrlwndert, 88-109, och 
Wolfgang Böhm, "Die Entwicklung der Feltmethoden 
zum Studium der Pflanzenwurzeln seit der Mitte des 
19 . .Jahrhunder ts", Sudhoffs Zeilschrift fiir Wissen
schaflsgeschichte 1984:2, 217- 224. 
m lbid., 92/f. 
223 Jakob Eriksson, "Om några växtfysiologiska för
söksstationer och om frökontrollanstalter jemte någ
ra ord om parasitsvampar", KSLAT 1878, 31. 
224 Fredr ik Areschoug, "Om de tyska växtfysiologiska 
försöksstationernas verksamhet", KSLAT 1876. 
22

' Om Areschoug se Gunnar Andersson, "Fredrik Wil
helm Areschough", Svenskt biografiskt lexikon, bd 2 
(Stockholm, 1920), 149-1 58, och Thomas Söderqvist, 
The Ecologisls, 39-42. 
226 Fredrik Areschoug, "Om de tyska växtfysiologiska 
försöksstationernas verksamhet", 168. 
227 fbid., 171. 
ri• fbid. , 174. 
129 T. G. Halle, "Jakob Eriksson", Kungl. svenslw veten
skapsakademiens årsbok 193 I , 236-24 7. 
230 Eriksson, "Om några växtfysiologiska rörsökssta
tioner och om frökontrollanstalter jemte några ord 
om parasitsvampar". 
m lbid. , 39-40. 
"" fbid., 40. 
233 Eriksson. KSLA, E VII c: l , 13/3 1883. 
234 Jakob Eriksson, Kg/. Landlbrnks-Akademiens Väx/
fysiologiska Försö/1sans1a// (Stockho lm, 1906), 4-5. 

8. Det kemiska idealet 
"" Richard P. Aulie, "Boussingault and the Nitrogen 
Cycle", Proceedings of lhe American Philosophical 
Society I 970:6, 4 75. För en samt ida beskrivning se 
Lars Fredr ik Nilson, "Föredrag, hållet vid K. Landt
bruks-Akademiens höf,'tidsdag den 28 september 1883", 
KSLAT 1883, 32 1-330. 
236 Henrik Gustaf Söderbaum, "Louis-Nicolas Gran
deau", KSLAT 1912, 17-18. 
2:11 Eriksson, Kar/läggarna, 197- 204. 
"

111 Gunnar Eriksson, "Motiveringar för naturveten
skap: En översikt av den svenska diskussionen från 
1600-talet till första världskriget", Lychnos 1971-72, 
162- 164. 
2:i

9 Ekström, Den u/s!ällda världen, 18- 104. 
240 Nilson, "Föredrag, hållet vid K. Landtbruks-Akade
miens högtidsdag den 28 september 1883", 330 . 
211 "Kontrakt", KSLA, F VII e:l, 1877. 
2
•
12 "Reglemente för Kongl. Landtbruks-Akademiens 

agrikul turkemiska och fysiologiska Försöksanstal t", 
KSLAT 1877. 
213 Söderbaum, Kungl. Land!bruksakademins kemiska 
laboralorium 1856- 1906, 24. År 1877 t räffade Stock
holms läns och stads hushållningssällskap ett avtal 
med kemisten A. W. Cronquist för att få kemiska un
dersökningar utförda i hans laboratorium, Samuel E. 
Bring, Stockholms läns och stads hushållningssä//skap 
f847-1947(Stockho lm, 1947), 171. 
2
' '

1 Bergstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i an
ledning af händelser och förhållanden som inträHat 
under min lefnad", 129. 
245 fbid. , 130. 
"" lbid., 130. 
217 Anders Lundgren, "Lars Fredrik Nilsson", Svensk! 
biografis/it lexikon, bd 26 (Stockholm, 1989), 657- 660. 
Se även nekrolog i Svens/1 kemisk lidskrift 1899, 143-
146. 
2
'
3 Bergstrand till von Post, Stockholm 26/2 1883, 

KVA:s arkiv. 
,,9 fbid. 
250 Ludwik Fleck, Uppkoms/en och lllvecklingen av el/ 
vetenskaplig! faklum: Inledning om läran om 1an/1eslil 
och lankekolleluiu (1935) , sv. övers. (Stockholm, 1997). 
En bra beskrivning och tillämpning av Flecks teor ier 
finns i Stephen Fru itmans uppsats "Den judiska re
nässansens generationer", Från modema helgonlwlter 
fil/ självmord: Föredrag från ide- och velenskapshislo
risk konferens /995 , ed. Thomas Kaiserfeld, (Stock
holm, 1995), 17-30. 
" '

1 Thomas S. Kuhn, The S!ruc/ure of Scienlific Revolu
tions (Chicago, 1962). 
252 Bergstrand till von Post, Stockholm 26/2 1883, 
KVA:s arkiv. 
253 Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademins kemislw 
laboralorium 1856- /906, 24. 
254 Lars Fredrik Nilson, "Agrikulturkemisk Berättelse, 
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akademien å dess hög
t idsdag den 29 september 1884", KSLAT 1885, 9. 
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,ss Detta bygger på förändringar av begreppsanvän
dandet i försöksstationens publikationslista mellan 
åren 1858 och 1905, se Söderbaum, Kungl. Landtbruks
akademins kemiska laboratorium 1856-1906, 37-55. 
256 Michel Foucault kallar sådana platser för "hetro
topia", se Ophir & Shapin, "The Place of Knowledge" , 
13-14. 
257 lbid . . 10-1 2, och Erving Goffman, Jaget och masker
na: En studie i vardags/ivers dramati/1 (1959), 3. uppi. 
(Stockholm, 1994), 97- 125. 
2' " Om försöksanstaltens ombyggnad se Nilson, 
"Agrikulturkemisk Berättelse, afgifven till Kongl. 
Landtbruks-Akademien å dess högtidsdag den 29 
september 1884", 15-17. 
259 .Juhlin Dannfelt, "I landtbrukets tjänst", 67 och 70. 
,i;o Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademins /1emiska 
laboratorium 1856-1906, 28-29. 
261 Det mås te dock påpekas att Bergstrand själv inte 
strikt stod kvar vid sin ståndpunkt från 1861. Han ut
förde bl. a. sand- och vattenkulturförsök på Experi
mentalfältet kring 1870. 
262 Dorinda Outram, "New Spaces in Natura! History" , 
The Cultures of Natura/ History , eds. Nicholas Jardine 
et al. (Cambridge, 1996) , 249-265. 
263 Om framväxten av europeisk och svensk betsock
erindustri se Lars Fredrik Nilson, "Om betsockerindu
str in och utsigterna för dess införande på Gotland", 
Berättelse om Gotlands Läns Hushållnings-Sällskaps 
Verksamhet 1891, bi l. I, 1-21. För en nutida beskriv
ning av betsocker industrins framväxt se Jean-Paul 
Darphin, Socl1rets katedraler: En studie av sockeri11du
strins historia och arkitektur (Stockholm, 1994). 
264 Nilson, "Om betsockerindustrin och utsigterna för 
dess införande på Gotland", 24-25. 
265 lbid., 34. 
266 Beräfle/se om Gotlands Läns Hushållnings-Sällslwps 
Verksamhet 1898, 11. 
267 Lars Fredrik Nilson, "Om utsigterna för en in
hemsk tillverkning af thomasjern och dess betydelse 
för svenska jordbruket" , KSLAT 1887, 175. 
2

"
8 Lars Fredrik Nilson. "Berättelse från Kongl. Landt

bruks-Akademiens kemiska laboratorium", KSLAT 
1894, 66. 

9. En centralanstalt för det 
agrara försöksväsendet? 
269 Om Sveriges utsädesförenings historia se Svensk 
utsädesförädling på Svalöf: Ett tjugoårigt arbete i kort 
öfversikt, bilaga till Svensk Utsädesförenings tidskrift 
1907-1908; Gösta Andersson, "Sveriges Utsädesfören
ing: Historisk översikt", Svalöf 1886-1986: Växtföräd
ling under 100 år (Svalöf, 1986), 7- 26, och Gösta Ols
son, "Sveriges Utsädesförenings t i llkomst och första 
utveckling", Svens/1 Utsädesförenings tidskrift 1993:4. 
270 sou 1934:4, 18- 23. 
" ' Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia 
(Stockholm, 1996), 332-336. 
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272 Om samhällsförändringen och den sociala frågan 
se Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahems
politi/1, småbruk och hemideologi kring seke/sl1iftet 
1900 (Stockholm, 1996), se särski lt 291 och 36-69. 
m Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 381-
388. 
rn .Johan Theophil Nathhorst, "Om inrättandet af et t 
Minister ial-Departement för Landtbruket" , Tidskrift 
för svenskt landtbruil och dess binäringar 1857, 150-
154, och Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 
1813-1912, del 11 , 174. 
275 Edling, Det fosterländska hemmet, 44-46, och Olle 
Gellerman, Staten och jordbruket 186 7-1918 (Uppsala, 
1958), 17-43. 
rn; Christian Loven, "Berättelse öfver Jordbruksve
tenskapens utveckling" , KSLAT 1884, 291. 
m lbid. , 29 1. 
278 Loven, "Hvilka åtgärder kunna vara att vidtaga för 
befordranclet af en sund och väl ordnad spanmåls
handel i ändamål att med minsta kostnad och om
gång för producenten bereda en regelbunden afsätt
ning af hans skörd såväl inom landet som till ex
port?", KSLAT 1888, 46. 
m .luh lin Dannfelt , Kungl. Landtbruksakademien 
1813-1912, del 11, 3-4 och I 74-1 75, och Olle Geller
man, Staten och jordbruket 1867-1918, 31- 32. 
2'" lbid. , 246. 
281 lbid., 1 77. 
282 Juhlin Dannlelt, Kungl. Landtbrul,sakademien 
1813-1912, del Il, 176. 
283 Pehr Bolin, "Redogörelse för Hushållningssällska
pens lokala fältförsök", KSLAT 1902, 138. 
284 "Kongl. Landtbruks-Akademiens underdåniga 
skrifvelse angående inrättandet v id Akademiens Ex
perimental fält af en anstal t för försök på boskaps
skötselns och mejerihandteringens område", KSLAT 
1891 , 309. 
185 lbid.,307. 
286 lbid., 308. 
287 "Kongl. Landtbruks-Akademiens underdåniga 
skrifvelse angående inrättande v id Akademiens ex
perimentalfält af en entomologisk försöksstation", 
KSLAT 1893, 372. 
'"" Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-
1912, del Il, 181-182. 
289 Lantbruksstyrelsens negativa inställning och hur 
de agerade mot Lantbruksakaclemien framkommer 
tydligt i inledningen till, Landtbrukets främjande ge
nom statsförvaltningen åren 1890-1894: Redogörelse 
utgifven af Kongl. Landtbruksstyrelsen, Meddelanden 
från Kongl. Landtbruksstyrelsen, N:r 1 år 1895, (Stock
hohn, 1895), 5-13. 
290 Motioner i Första Kammaren, N:o 8, 1900, I sam
lingen, 2 afdelningen, 1 bandet. 
291 lbid. , 5. 
292 lbid., 6, se även den efterföljande diskussionen i 
Första Kammaren 1900-02-24, Första Kammarens pro
tokoll 1, n:o 1- 19, punkten 9. 
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bruksförsöksväsendet i vårt /a11d (Stockholm, 1901 ) . 
"'·' lbid , 14. Se även "Kos tnadsförslag för ordnandet 
af j ordbruksförsöksväsendet", se E. Thyselius, För
teckning öfver lwmmitebetänka11den Il. 1895- 1903 (Stock
holm, 1904) , 154 och 134. 
295 "Vårt landtbruk inför årets riksdag", Lar1dtmanne11 
1905:8, 31. 
,,,,; "Försöksverksamheten på jordbruksområclet in
för landtbruksakademien" , Landtmanrien 1903:20, 
306. 
297 Juhl in Dannfelt , "1 land tbrukets tjänst", 197. 
'" Juhlin Dannfelt, Kungl. La11dtbruksakademien I8 I3-
I912, del 11 , 261- 262. 
' "'' "Förslag till nya stadgar för landtbruksakade
mien", Landtmannen 1903:43, 673-675. Se även Landt
rnanne11 1904, 183- 186, 197- 200 och 234- 237, för en 
ef terföljande polemik. 
300 Juhlin Dannfelt , Kungl. La11dtbruksakadernien 
1813- 19 12, del 11,262. 

11. Epilog 
:m, Centra/anstalten för försöksväsendet på jordbruks
området (Stockholm, 1914) . 
302 lbid. , 26ft. 

3<n Rendal Beeman, '" Chemivisions': The Forgotten 
Promises of t he Chemurgic Movement", Agricaltura/ 
History 1994:4; Anne B. W. Eff lancl, '"New Riches from 
the Soil': The Chemurgic ldeas of Wheeler McMilien"', 
Agricu/tura/ History 1995:2 och David E. Wrigh t, "Agri
cul tural Editors Wheeler MacMi llen and Cliflorcl V 

Gregory and the Farm Chemurgic Movement ", Awi
cultura/ History 1995:2. 
:1o, Centra/anstalten för försö!?sväsendet på jordbrnks
umrådet (Stockholm, 1914). 
305 Ce11tralansta/te11 för försöksväse11det på jordbruks
området (St ockholm, 1923). 
:«)(, Handlingar angående K Vetenskapsakaclemiem, 
Naturhistoriska Riksmuseets och Vetenskapsakademi
ens nobelinstituts bygg,wdsfråga (Stockholm, 1902-
1904), 50- 57. 
307 SOU 1929: 19, Utredning beträffande Centra/anstalt
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Appendix 1 

Agrarkemin etableras - 1840 ett brytningsår för lantbrukets ut
veckling 

I nedanstående artikel, som är ett utdrag ur Naturlagarne för åkerbruket som utkom på svens
ka 1864, framkommer tydligt hur Justus von Liebig använde sig av ett historiskt beskrivande 
grepp för att visa på mineralteorins omvälvande betydelse. Genom att skriva om sig själv i 
tredje person och utan att nämna sig själv vid namn, så kunde Liebig raljera över sina före
gångares misstag och sina meningsmotståndares felaktigheter och samtidigt framställa sig 
själv som en banbrytare i historien. Liebig var mycket känd för sin retoriska framställning och 
vassa penna, vilket med tydlighet framkommer i texten. 

Denna artikel och hela boken Naturlagarne för åkerbruket (översättning av 7:de upplagan av 
Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie) var översatt och utgiven av 
agronomen och sekreteraren för Stockholms hushållningssällskap Johan Teodor Bergelin 
(1822-1864). Han var en flitig översättare och utgivare av lantbruksvetenskaplig litteratur och 
gav ut Tidskrift för svenskt landtbruk och dess binäringar (1855-1864) där nya vetenskapliga rön 
presenterades och den lantbruksvetenskapliga debatten följdes. 

Texten är hämtad ur Tidskrift för svenskt landtbruk och dess binäringar, 1864, s. 74-78. 

Erland Mårald 

LANDTBRUKET FÖRE OCH EFTER 1840. 

Ur Justus v. Liebigs nyligen på Svenska utgifna arbete: Naturlagarne för åkerbruket . 

1 sista fjerdedelen af förra århundradet hade 
landtbrukaren ingen föreställning om orsaken 
till jordens fruktbarhet och hvarföre den blev 
ofruktbar genom kultur. Om man bland vilkor
en för växternas utveckling undantar solsken, 
dagg och regn, visste landtbrukaren om dessa 
vilkor så godt som intet. Om jorden trodde 
många, att den blott tjenar till att gifva växten 
ett fäste. 

Sedan århundraden tillbaka kände åker
brukaren till, att jordens bearbetning ökade 
dess afkastning, och att denna sednare kunde 

höjas genom användandet af exkrementer ef
ter menniskor och djur. 

Man trodde att stallgödselns verkan berod
de på en viss, i och för sig obegriplig beskaf
fenhet, som ej med konst kunde framkallas, 
och hvilken beskaffenhet de födoämnen, som 
upptogos af menniskor och djur, erhöllo vid 
deras gång genom organismen. 

Man trodde, att man på hvarje egendom, 
der ett behörigt antal kreatur funnos , kunde, 
genom en viss omvexling af grödor, produce
ra gödsel oupphörligen och i huru stor 
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mängd man behagade, och då skördarne ofta 
ökades samtidigt med landtbrukarens flit och 
skicklighet i brukningen af sin jord och använ
dande af riktig växtföljd, så hade den åsigten 
rotfästat sig, att det låg i menniskans vilja att 
erhålla höga afkastningar af jorden, och att 
den, som blott kände till konsten, kunde för
vandla synbart ofruktbara sandfält till frukt
bara ängar. Det faktum förekommer ofta nog, 
att på en landtegendom gick den ena under 
då den andra derpå blef rik, och att räntan på 
en egendom steg eller föll allt efter mannen, 
som skötte egendomen. 

I fröen och i jorden lågo de krafter, så trod
de man, hvilka framalstrade växterna, och li
kasom menniskan eller djuret utmattas ge
nom arbetet och behöfver en ersättning, så 
förhöll det sig äfven med jorden; den d el af 
dess växtkraft, som blifvit förbrukad i de väx
ter den framalstrat, kunde återställas derige
nom, att jorden fick hvila och genom stallgöd
seln. 

Då båda delarne, stallgödseln så väl som 
växterna, äro produkter af jorden eller dess 
växtkraft, så trodde man att jorden förhöll sig 
såsom en maskin, hvilken inom sig sjelf alltid 
återbildade den kraft, som bli fvit förbrukad 
till arbetet , om man återgaf den en bråkdel af 
dess produkter. Hvad växtkraft var, visste 
man icke. 

Sedermera trodde man, att växtkraften 
hade en särskild förare och att h u m u s var 
denna förare; med detta namn betecknade 
man ett visst förbränneligt ämne af organiskt 
ursprung, hvilket icke närmare kunde be
stämmas, ett slags gödsel , till hvars fram
alstring djuren icke behöfdes; man trodde att 
jordens af- eller tilltagande i afkastning stod i 
förhållande till af- eller till tagandet af humus
halten i jorden, och att humusförrådet kunde 
ökas genom stallgödsel likasom genom en 
skickligt ledd jordens brukning. 

1 detta antagande var det en sanning, att på 
en fruktbar jord växa flere plantor än på en 
ofruktbar, och att just derföre flere organiska 
lemningar samla sig i en rik jord, än i en fattig. 
Den magra jorden skulle gifva högre skördar, 
så förmenade man, blott landtbrukaren för
stode att bilda mera humus i densamma. 
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Närmaste orsaken till jordens fruktbarhet 
var således efter denna åsigt en i jorden hvi
l ande kraft, som kunde genom landtbruka
rens konst uppväckas och som var lika de nä
rande eller läkande krafter, som fysiologer 
och medici förr antogo finnas i närings- eller 
läkemedlen, och verkan af denna kraft, med 
afseende på skördarnes höjande, berodde på 
ett kretslopp af organiska ämnen, som under 
form af humus i sin återkomst förmedla väx
ternas och under form af växtdelar menni
skornas och djurens lif. Kraften, tänkte man, 
finnes öfverallt; man såg i sjelfva verket i alla 
trakter af jorden, i alla klimater på de mest oli
ka jordmåner, på granit, basalt, på sand- och 
kalkjord samma växter ofta med samma yppig
het trifvas under solljusets och regnets infly
tanden, och det syntes följaktl igen, som skul
le jordens natur vara af ett mindre inflytande. 

Sedan man i humus trodde sig hafva upp
täckt föraren af jordens fruktbarhet, ansåg 
man naturenligt bristen på humus vara orsa
ken till ett åkerfälts ofruktbarhet. Vissa mine
ralämnen, såsom mergel, gips och kalk, hvil
kas blandande med jorden ökade skördarne, 
tillskref man förmågan att såsom retmedel 
uppväcka jordens växtkraft, såsom ungefärli
gen salt och kryddor hos menniskan befordra 
v issa matsmältningens funktioner och safter
nas omlopp. Benmjölets verkan tillskref man 
det deri befintliga organiska ämnet Qimsub
stansen). 

Det praktiska yrket var grundadt på pro
clucerandet af gödsel, såsom medel att ersät
ta jordens förlorade växtkraft, och dermed 
återfå lika r ika grödor som förut. 

Vissa växter, t. ex. foderväxterna, betrakta
de man såsom gödsel bildare och gödseln, så 
menade man, gör skördarne, 

På fodret beror allt; mycket foder gör 
mycket kött och gödsel, mycken gödsel gör 
höga sädesgrödor, om man har tillräckl igt 
med foder kommer säden af sig sjelf. 

Det hade blifvit en lärosats, att stallgödseln 
var det råmaterial, som lancltbrukarens konst 
för vandlar i säd och kött, man lärde att blott 
sädes- och vissa handelsväxter utsögo och 
utmattade jorden och att foderväxterna sko
nade och förbättrade densamma. 
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Om sädesväxter, odlade på samma fält ef
ter hvarandra, icke mera lemnade några lö
nande skördar, så hette det att jorden var utsu
gen; men om andra växter, t. ex. klöfver och 
betor, icke mera ville trifvas, så sade man att 
jorden var sjuk. 

För en och samma företeelse hade man 
tvenne begrepp: ena gången var bristen på 
vissa ämnen orsaken till att växterna ej ville 
trifvas, andra gången var det en oordning i 
jordens normala verksamhet eller växtkraft; 
sädesfältens uts ugning förekom man genom 
gödsling; för foderfälten sökte man efter läke
medel eller, såsom för en lat häst, efter en pis
ka. 

Den praktiske mannen bedref s itt yrke så
som skomakaren sitt handtverk, utan att se, 
hvad som denna ser på sitt läderförråd, att 
det småningom tar slut; att växten är ett lef
vande väsende, som har sina egna behof, föll 
honom ej in att tänka. 

l Tyskland förfor landtbrukaren med s in 
jord, som om den vore ett stycke läder utan 
ända, som då det upptill afskäres, åter tillväx
er nedtill; gödseln var för honom medlet att 
sträcka lädret och göra det smidigare för 
afskärningen. 

Vid landtbruksläroverken lärdes konsten 
att af det i jorden befintliga, outtömliga läder
förrådet tillskära så många skor som möjligt, 
och den ansågs vara den bästa läraren, som i 
det intensiva landtbruket längst hade bragt 
denna konst. 

Den landtbrukare, som lyckades att på sin 
jord e rhålla höga skördar, hvilka antingen 
fortfarande blefvo sig lika eller till och med 
stego och som förvärfvade förmögenhet, till
räknades, då man t rodde a tt mannen gör 
skördarne, som förstånd och skicklighet det, 
hvarför han hade att tacka sin jord, hvilken 
frivi lligt gaf, hvacl som andra med allt skarp
sinne och flit icke lyckades afvinna sin. 

De otaliga fakta som bevisade, att skördar
ne aftogo i a lla länder och trakter, bemötte 
man lätt med elen invändningen, att detta 
blott låg i lancltbrukarens oförstånd, e ller i 
arbetet eller gödseln. Den som ännu fick rika 
klöfver- eller betskördar på sina fält, begrep 
icke, att en annan med elen största påkostnacl 

af arbete och gödsel icke kunde göra s itt klöf
vertrötta fält frukt bärande för klöfver; för den 
förstnämnde var det en omöjlig tanke att 
hans rika klöfver- och betjord någonsin kun
de blifva sjuk. 

Då mannen gjorde skördarne likasom sko
makaren sina skor, och likasom en skomaka
re i Petersburg kan hafva nytta af en embets
broclers i Paris erfarenhet , så kunde en landt
brukare i Rothamstecl eller i Sachsen lemna 
en annan i Yorkshire eller Baijern goda råd 
med afseende på jordens behandling; och li
kasom många länder utmärka sig för egen
domliga fabrikater, Ryssland för s itt juftläder, 
Frankrike för sina saffianer, Baijern för sina 
fina lackerade lädersorter, så trodde man, att 
det i samma bemärkelse fanns ett danskt, 
engelskt, franskt och tyskt landtbruk. 

Föreställningar af dylik art om landtbruks
fabrikationen beherrskacle landtbrukslittera
turen; de stora och vigtiga unclersökningarne 
af de Saussure och till och med af H Davy upp
märksammades icke af den praktiske mannen, 
de stodo, såsom han trodde, i intet förhållan
de till praktiken. 

Ett åkerbrukssystem på ett litet stycke jord 
å Möglin blef i Tyskland ett mönster för alla 
landtbruk; man trodde der vara utrönt , att en 
gifven gödselmängd frambringar en equiva
lent af säd, och att på alla ställen och i hvar
je land samma mängd gödsel måste fram
bringa samma mängd säd, och man utgick 
redan ifrån elen synpunkten, att gödseln ä r 
det material som landtbrukaren förvandlar i 
säd eller kött; man trodde att alla ängar, natur
liga eller konstgjorda, lemnade samma sorts 
hö och att allt hö hade samma näringsvärde; 
efter hövärclet uppskattade man andra focler
meclels näringsvärde; till och med koksaltet 
hade ett hövärcle; hvarje foclerslag hade sitt 
gödselvärde; fårgöclseln var "brännande", 
hästgödseln "torr" och "varm", den saftiga 
kogödseln var lika nyttig för all jord. 

De gödningsmedel, som i Möglin hade en 
gynnsam inverkan på jorden, egcle samma 
verkan öfver allt. Benmjölet, som cler var utan 
inflytande på sädesgrödorna, blef anseclt så
som ej medförande någon verkan på alla tys
ka åkerfält. 
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På en orts eller ett lands breddgrad, höjd 
öfver hafvet, årliga regnmängd och regnets 
fördelning efter årstiderna, på medeltalet af 
klara och regniga dagar, vårens, sommarens 
och höstens medeltemperatur, på maximum 
och minimum af temperaturen under de olika 
årstiderna, på jordens fysiska, kemiska och 
geognostiska beskaffenhet, på alla dessa för
hållanden gjordes intet afseende, vid de goda 
råd som landtbrukarne ömsesidigt gåfvo 
hvarandra, eller vid de förbättringar som den 
ena rekommenderade åt elen andra. 

Med ordet "theori" benämnde den praktis
ke landtbrukaren de tillfälliga föreställningar 
och förklaringar, som elen ena eller andra 
gjorde sig öfver lancltbrukets fenomener, och 
det förstås af sig sjelft, att det gällde såsom 
grundsats, att "theorier" icke hade något vär
de, att den praktiske mannen i sin verksam
het icke borde låta leda sig af theorier, utan af 
"omständigheter" och "förhållanden". Hvad 
dessa omständigheter och förhållanden 
egentligen voro för något, visste han ej. "Att 
kunna" eller "praktiken" var hufvudsaken; att 
man vet, hvarpå det beror "att kunna ", derpå 
lade man ingen vigt. 

Till erfarenheten måste man hålla sig, med 
theorien gjorde man icke en mager jord fet. 

Landtbruket var en konst, af skickligheten 
berodde resultaterna, så sade de praktiska 
menniskorna, så länge man i århundraden 
dref åkerbruket på fruktbar jord; men så kom 
nöden, och då denna kom, då foderväxterna 
icke mera ville trifvas och äfven den humus
rika jorden icke mera ville producera någon 
gödsel, då visade det sig, att den erfarne man
nen var hjelplös som ett barn, och att hans 
erfarenhet icke var något att bygga på; det 
som han kallade för erfarenhet, var just ingen 
erfarenhet af äkta sorten, som bestod profvet. 

"Skulle naturvetenskapen gifva oss medel 
i handen att oftare på samma ställe med alltid 
lika resultat kunna odla dessa växter (klöfver, 
lucern, esparsett) än som efter nutidens erfa
renhet är fallet, skulle landtbrukaren hafva 
funnit de vises sten, ty för dessa växters för
vandling i former, som öfverensstämma med 
de menskliga behofven, vilja vi sedan draga 
försorg". (Se "Die Ernährung der Culturpflan-
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zen" von G. Waltz, Director der land- uncl 
forstwirthschaftlichen Akademie in Hohen
heim. Stuttgart, Cotta 1857, s. 127). På så sätt 
anropar en utmärkt praktisk man ur den då
varande skolan vetenskapen om hjelp! 

I slutet af förra århundradet hade landtbruk
arne i gipsen och förut i mergeln funnit medel, 
med hvilka det lyckades dem att öka klöfver
skördarne och dermed äfven gödselproduk
tionen utan humus eller gödsel, och då dessa 
trollmedel icke mera ville verka, så måstena
turvetenskapen förskaffa dem blott en liten 
bit af de vises sten, så att de åter måtte få klöf
ver, äfvensom rofvor, bönor och ärter att 
växa, då deras skicklighet och erfarenhet icke 
mera ville förslå härtill; de menade, att Gud 
enkom för deras räkning skulle göra ett un
derverk, icke för att bibehålla menniskosläg
tet, utan för att spara dem besväret att tänka 
öfver de källor, från hvilka Hans välsignelse 
utgjuter sig. Ingen var i stånd att besvara den 
frågan, huru lång tid han kunde beräkna att er
hålla skördar. Det stora flertalet trodde att de ej 
skulle taga något slut och att det icke berodde 
på jorden om den upphörde att vara fruktbar. 

Hvarje praktisk landtbrukare visste väl, att 
hans förfäder på samma jord hade erhållit lika 
så stora och ännu större sädesskördar, utan 
allt tillköp af gödsel utifrån, men det föll ing
en in att eftertänka, hvarföre foderväxterna 
icke mera ville trifvas så väl som förut. Att 
sanna orsaken till den gödselbrist som nu 
oroade honom, låg i jorden, var för honom en 
otillgänglig tanke. 

Men den praktiske mannen är sedan år
tusenden densamme. Han, den afsvurne fien
den till all "theori", hade gjort sig den theo
rien, att hans jord vore outtömlig på fruktbar
het, och den moderna landtbrukaren lämpar 
åter alla sina handlingar efter den theorien, att 
de källor, som utifrån lemna honom medel till 
återställandet af de afkastningar hans fält nu 
lemna, också äro outtömliga! 

Hvad som skulle blifva af hans fäl t, af lan
det och dess befolkning om dessa källor verk
ligen skulle kunna tömmas, det bekymrar ho
nom icke. Den sorglöse, okunnige hushållaren 
tror beständigt att det i morgon skall blifva 
såsom det är i dag. 
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Dessa voro de ledande ideerna i landt
bruksyrket ända till år 1840. 

Vid denna tid hade bland naturvetenska
perna kemien i sin utveckling hunnit blifva så 
mycket sjelfständig, att den kunde taga del i 
utvecklingen på andra områden, och i det 
kemistens arbeten sträckte sig till utforskan
det af vilkoren för växternas och djurens lif, 
berörde dessa arbeten äfven landtbruket. 
Växtfysiologien kände redan de förändringar, 
som luften undergår genom vegetationspro
cessen, så väl som kolsyrans inflytande på 
förökningen af växternas kolhaltiga bestånds
delar och på de gröna växtdelarnes förmåga 
att under solljusets inverkan afsöndra syrgas, 
men om ursprunget till växternas väte och 
qväfve rådde ännu ovisshet; man trodde, att 
vissa salter och jordarter, hvilka efter växter
nas förbränning qvarstannade i askan, voro 
tillfälliga beståndsdelar, som omvexlade efter 
växtplatsen och jordens geognostiska beskaf
fenhet. Kemien började efter sin stränga me
thod att på det noggrannaste studera växter
na till alla deras delar; hon undersökte hvad 
som var i bladen, stjelkarne, rötterna och 
frukterna, hon följde med sin uppmärksam
het gången af företeelserna vid djurens näring 
och hvad som biet af födan i deras kropp, hon 
analyserade åkerjorden från olika trakter af 
jorden. 

Det visade sig, att på alla jordmåner upp
togo fröen, frukterna, rötterna och bladen i sig 
vissa och desamma af jordens beståndsdelar, 
att askbeståndsdelarne icke voro tillfälliga be
ståndsdelar, som omvexlade efter växtplat
sen, utan att de tjenade till växtkroppens ut
veckling; att dessa askbeståndsdelar således 
voro detsamma för växtnäringen som bröd 
och kött för menniskan eller foder för djuren; 
att elen fruktbara jorden innehåller mycket, 
elen ofruktbara mindre af dessa näringsäm
nen; att den ofruktbara jorden blir fruktbar 
om man ökar deras mängd i densamma. 

Deraf följde i sig sjelft, att jorden måste 
småningom blifva ofruktbar, om genom od
ling af växter, och deras borttagande, förrådet 
af dessa näringsämnen alltid blef mindre; att 
jorden, för att blifva fruktbar, måste fullstän
digt återgifvas det, som man tagit ifrån den-

samma; att om ersättningen icke blef fullkom
lig, kunde man icke påräkna att återfå lika sto
ra skördar, och att blott genom de förutnämn
de beståndsclelarnes förökning i jorden, kun
de afkastningarne höjas. 

Kemien visade derefter, att menniskornas 
och djurens föda förhåller sig, för att nyttja en 
enkel liknelse, i deras kropp liksom i en ugn, 
i hvilken de förbrännas. Urinen och de fasta 
exkrementerna äro askan efter födan, blan
dad med sot och ofullkomliga produkter af 
dennes förbränning. 

Stallgödselns verkan på jorden var härefter 
lätt förklarlig, då man i nämnde gödsel kunde 
återgifva jorden det som man i de odlade väx
terna borttagit från jorden, men att man med 
elen på egendomen producerade stallgödseln 
icke på längd kunde bibehålla jordens växt
kraft, emedan man i stallgödseln icke återgaf 
jorden något af allt det, som man i säd och 
kreatur hade fört till städerna eller exporte
rat. 

Om landtbrukaren fortfarande ville erhålla 
höga afkastningar af sin jord, måste han dra
ga omsorg för att de näringsämnen som sak
nades i stallgödseln, ersattes ur andra källor, 
ty jordens halt af dessa näringsämnen är 
mycket begränsad, och då kemien med störs
ta bestämdhet utrönt detta, så vore det oför
ståndigt att handla så, som om dess förråd 
deraf vore outtömligt; om landtbrukaren icke 
sörjde för denna ersättning, så måste det för 
hvarje fält komma en tid, då det icke mera 
kunde lemna några skördar. 

Landtbrukarens uppgift består icke uti att 
på jordens bekostnad erhålla rika skördar, 
hvilka endast förorsaka att jorden tidigare blir 
utsugen, utan det ligger så väl i hans som i 
menniskoslägtets intresse, att han erhåller 
rika och alltid stigande afkastningar, som ald
rig upphöra att vara det. 

Om landtbrukaren gör sig möda att reflek
tera öfver sitt yrke, så skall han inse, att det är 
en inbillning att tro, det han har den ringaste 
makt öfver sin jord eller att någon konst och 
skicklighet kan framkalla en lönande skörd af 
en växt på en jord, hvars sammansättning 
icke är för densamma lämplig; han har blott 
skenbart ett val, ty icke han utan jorden väljer 
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de växter, som lämpa sig för densamma, han 
endast framförer dem till jorden och hans 
skarpsinnes verksamhet består deri, att han 
vet att uttyda hvad hans jord säger honom. 
Hvad som ligger i hans förmåga och utgör 
hans konst inskränker sig till att upptäcka de 
brister och undanrödja de motstånd, som 
hindra hans jord att löna honom för den sköt
sel han egnar den. 

Hvad som han kallar för "omständigheter" 
och "förhållanden", efter hvilka han utöfvar 
sitt yrke, är naturlagar, som han måste lära 
känna om han vill beherrska dem, ty annars 
är han en slaf af dessa lagar. 

Allt, hvad vetenskapen lärer derom, leder 
honom icke från målet, utan ger hans åtgöran
de först den rätta riktningen, likasom hans 
konst och hvad han kallade sin erfarenhet 
dervid äro alldeles oumbärliga, för att göra 
hans kännedom om "omständigheter" och 
"förhållanden" fruktbar och vinstgifvande för 
honom. 

"Att veta" är icke motsatsen till "att kunna", 
utan förmedlar blott den rätta kunskapen. 

Vetenskapen står icke gentemot praktiken 
som en främmande sak, utan midt i densam
ma; hon bifaller då praktiken gör rätt och skyd
dar landtbrukaren för misstag, som skulle 
ådraga honom skada; hon visar hvarpå hans 
jord lider brist och hvarpå den har öfverflöd 
och hur han måste förfara, för att på ett nyttigt 
sätt tillgodogöra sig jordens rikedom. 

En blick på naturvetenskapernas historia 
visar, att då i stället för en rådande lärosats 
kommer en ny, så är denna nya lärosats icke 
en fortgående utveckling af den gamla, utan 
raka motsatsen till densamma. En falsk läro
sats utvecklar sig på samma sätt som en sann, 
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men den ena dör bort, emedan den icke har 
några rötter, då den andra deremot växer och 
tilltager. Den falska läran leder nemligen, i sin 
vidare utveckling, till slutsatser och åsigter, 
som hvar och en slutligen erkänner såsom 
förnuftsvidriga eller bestämdt omöjliga, och 
hon lemnar då rum för en annan, som är mot
satsen till henne sjelf; såsom sanningen alltid 
är till villfarelsen. 

Så följde på den phlogistiska läran, enligt 
hvilken förbränningen ansågs som en sönder
delning, den antiphlogistiska, genom hvilken 
man lärde känna förbränningen som en fören
ingsprocess, men märk väl, den nya lärosatsen 
var en följd af den gamlas utveckling, denne 
sednare måste falla då den ledde till den ab
surda slutsatsen, att phlogiston hade en nega
tiv tyngd och gjorde kropparne lättare då den 
förenade sig med dem, och tyngre om den 
bortgick ifrån dem. 

I detta förhållande stod äfven den nya läran 
till den gamla med hänseende till växtlifvet; 
den sednare antog, att växternas egentliga 
näring och just den, som betingar landtbruks
produkternas tilltagande i massa, vore af or
ganisk natur, det vill säga, bildades i växt- el
ler djurlifvet. 

Den nya läran deremot antog, att alla väx
ters näring (med undantag af svamparnes) 
vore af oorganisk natur och att mineralet i 
växtkroppen förvandlades till förare af en or
ganisk verksamhet; plantan bildar af oorga
niska elementer alla växtkroppens bestånds
delar och i denna, af de lägre, de högst sam
mansatta hvaraf blodet består, hvilket gifver 
den djuriska organismen sin skapnad. 

I motsats till den gamla läran erhöll den 
nya namnet "Mineraltheori ". 
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Appendix2 

Sverige behöver agrarkemister för att förbättra lantbruket 
- Landtbruksakademien söker statliga medel; en ansökan med 
stöd av en utredning, författade av Lars Fredrik Svanberg 

Nedanstående texter är dels en ansökan som Lantbruksakademien i maj 1850 lämnade in t ill 
K. Maj:t med anledning av den diskussion som föregående år förts vid Lantbruksmötet i Malmö 
om anställandet av svenska agrikulturkemister, dels en medföljande längre utredning. Båda 
skrivelserna hade författats av Lars Fredrik Svanberg (1805-1878), lärjunge t ill Berzelius och 
professor i kemi v id Uppsala universitet åren 1852- 1874. Svanberg invaldes i Vetenskapsaka
demien 1839 och i Lantbruksakademien 1848, där han var föredragande för vetenskapsavdel
ningen fram till 1857. 

1 ansökan och utredningen framkommer tydligt hur akademien ville att en agrikulturkemist 
skulle vara, vilka uppgifter han skulle utföra och vilka kvalifikationer en sådan måste ha. En 
agrikul turkemist skulle ha en "dubbel" kompetens med både teoretisk och praktisk skolning. 
Det fastställs också att agrikulturkemisten skulle klara av att utföra arbetsuppgifter som: råd
givning, prakt iska undersökningar, uppsökande resor i landet samt spridande av kunskap via 
det skrivna ordet, förutom de rent vetenskapliga uppgifterna. 

I den längre utredningen skriver Svanberg också om naturvetenskapens praktiska betydelse 
för samhället och gör en histor isk översikt av agrikulturkemins historia. Svanberg pläderade 
för att mer tillämpade vetenskapliga discipliner skulle inrättas v id universiteten. 1 anhållan 
försökte Lantbruksakademien också få medel till en universitetsprofessur i agr ikulturkemi. På 
denna begäran fick akademien avslag men däremot fick man ett positivt svar på hemställan 
om att anställa en agrikulturkemist. Det kom dock att dröja länge innan en sådan tjänst t illsat
tes. De t illdelade medlen kom att användas först sex år senare, 1856, då Alexander Muller 
anställdes som Lantbruksakademiens agrikulturkemist. 

Texten är hämtad ur Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar, utgihie af Kongl. Svens
ka Landtbruks-Akademien. Nionde delen. År 1849. S. 98-102 och 103-126. 

Erland Mårald 
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KONGL. lANDTBRUKS-AKADEMIENS UNDERD. SKRIFVELSE Till. 
KONGL. MAJ:T ANGÅENDE ANSIAG AF ALLMÄNNA MEDEL 
FÖR ANSTÄUANDET AF AGRIKULTIJR-KEMISTER I RIKET. 

Fjerde allmänna Svenska Landtbruksmötet i 
Malmö har, genom sin Bestyrelse, af Landt
bruks-Akademien begärt, att Akademien ville 
hos Eders Kongl. Maj:t göra underd. framställ
ning om behofvet af och anslag till Agrikultur
Kemisters anställande på flera orter i Riket. 
Akademien som ansett Landtbruksmötets en
hälligt uttalade önskan i detta fall hafva sin 
grund i känslan af ett allmänt behof att äfven 
i och för landtbruket tillegna sig den stora 
nytta, som kemiens användande på nästan 
alla näringsgrenar medfört, har, efter inhäm
tande af sin vet enskaps-afdelnings föredra
gandes Utlåtande i ämnet, trott sig böra inför 
Eders Kongl. Maj:t i underd. framlägga sina 
åsigter rörande bästa sättet att fylla det behof 
af kemiens biträde som idkarne af landets mo
dernäring så lifligt synes känna. 

Under åberopande af ofvannämnde Utlåt
ande, hvilket Akademien antagit såsom sin 
egen tanka i ämnet, och hvaraf en afskrift i un
derd. bifogas', får Akademien, med förbigåen
de af de motiver, hvilka i samma utlåtande fin
nas upptagne, i korthet göra följande underd. 
framställning: 

För att bereda landtmannen tillfälle att dra
ga fördel af de kemiska sanningar och upp
täckter, som stå i sammanhang med hans 
yrke, anser Akademien tvenne särskildta åt
gärder vara af nöden, hvilka dock endast ge
nom Statens mellankomst kunna sättas iver
ket. De äro: 

1:o. Antagandet af en Agrikultur-Kemist, 
med skyldighet, att enligt bestämd taxa göra 
ett visst antal kemiskt analytiska bestämmel
ser, för hvilkas anställande han sjelf tillhanda
hölle de erforderliga apparaterna och förnöd
enheterna; att någon v iss tid af året vara dis
ponibel till sådana resor inom landet, under 
hvilka han emot särski lclt rese- och clagtrakta
ments-ersättning, tillhandaginge de landt
män, hvilka hans biträde äskat, med sådana 
råd och praktiska undersökningar, som till 
deras utförande vore beroende af kemiska 
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kunskaper; att afgifva yttranden öfver sådana 
ämnen, hvartill han af Akademien eller andra 
publika auctoriteter blefve uppmanad; att 
årligen inkomma med berättelse öfver sin 
verksamhet, särdeles i sådana delar deraf 
som afsett allmännare gagn; samt slutligen att 
redogöra för de vigtigaste uti kemisk-agrono
misk riktning, såväl inom- som utomlands 
gjorda upptäckter, hvarigenom han, då berät
telsen borde till trycket befordras, ej allenast 
skulle nyttigt inverka för kunskapers spridan
de och således befrämja landtbrukets ratio
nella bedrifvande, utan äfven derigenom sjelf 
tillhållas att ej lägga dagens stora frågor å 
sido, och derigenom sjelf aftyna. 

Aflöningen för denna Landtbrukskemist 
torde böra så ordnas, att den, såsom redan 
blifvit antydt, till en del vore beroende af hans 
egen verksamhet, och till en del utginge af all
männa medel. Akademien torde derföre få i 
underd. hemställa, huruvida icke Eders 
Kongl. Maj:t skulle finna för godt att förordna 
det en årlig summa, förslagsvis 1,333 R:dr 16 
sk. b:co, ställdes till Akademiens disposition, 
för att användas såsom lön för den person 
som här är i fråga, så snart tillfälle yppar sig 
att erhålla en sådan, om hvilken man äger ful
la skäl att antaga det han kan uppfylla de ford
ringar som ofvanföre blifvit uppställda, och 
hvartill fordras, att han, utom de grundligas
te vid högre undervisningsverk förvärfvade 
studier i kemien , bör hafva inhämtat säker 
kännedom i fysik, botanik, fysiologi och anato
mi, samt derjemte hafva genomgått en fullstän
dig kurs vid någon utmärktare Landtbruks-skola. 

Det bör härvid icke lemnas oanmärkt, att, 
så vidt Akademien har sig bekant, ingen så bil
dad vetenskapsman för närvarande finnes i 
vårt land, och att således ingen utsigt är för
handen att snart kunna anställa en sådan. 
Men om detta önskvärda mål någonsin skall 
uppnås, måste sådana utsigter till framtida 
utkomst för de i landet befintlige yngre veten
skapsidkare öppnas, att de finna sig föranlåt-
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ne att åt detta håll rikta utbildningen af sina 
själsförmögenheter. Om detta sker, torde man 
icke särdeles länge behöfva vänta på behöri
gen qvalificerade personer. 

2:o. Inrättandet af en ny profession, hvilken 
skulle afse ej allenast att vid universitetet bi
bringa ungdomen undervisning i de delar af 
kemi och fysiologi, som stå i sammanhang 
med landtbruket och dess binäringar, och 
således underlätta utbildande af lärare för 
landtbruksskolorna i riket, utan ock fylla det 
stora behof som den rena medicinen finner 
sig hafva af kemiens biträde för att komma 
organismens inre fenomener på spåren, och 
derföre äfven praktiskt handlägga kemiens 
användande åt farmaci , pathologi, therapi 
och fysiologi, hvarigenom, särdeles hvad 
djurfysiologien beträffar, för landtbrukaren 
vigtiga ämnen äfven här skulle komma att 
behandlas. I afseende så väl på motiver som 
närmare bestämmelser, får Akademien åbero
pa det i underd. bilagda utlåtandet. 

Äfven vid besättandet af denna lärostol gäl
ler den gjorda anmärkningen, att, så vidt Aka
demien känner, ingen vetenskapsman ännu 
inom landet finnes , som i erforderlig grad ut
bildat sig åt detta håll, och tillsättningen bor
de äfven här hvila, intill dess en fullt qvalifice
rad person kunde blifva att tillgå. 

Det följer af hvad här ofvan blifvit anfördt, 
att, i fall detta underd. Förslag skulle vinna 
Eders Kongl. Maj:ts Nådiga bifall, inga ome
delbart utgående anslag för närvarande be
höfva komma i fråga. Det afser att, så snart sig 
göra låter, fylla ett för hela landet vigtigt be
hof, hvars hastiga och omedelbara afhjelpan
de ej synes vara möjligt. Det fordrar tid att 
förberedas, dock med på förhand vunnen 
visshet, att, när en gång de vetenskapliga vil
koren förefinnas, de materiella medlen kunna 
påräknas. De sednares användande under 
saknad af de förra, skulle sannolikt snarare 
leda till skada än till gagn2. 

Huru bör ordnas på det att landtmannen 
skall komma i tillfälle att på ett praktiskt 
sätt tillgodonjuta den kemiska vetenska
pens uppdagade sanningar? - Fråga be
svarad af L. F. Svanberg. 

De ofantliga framsteg den kemiska veten
skapen gjort under detta sekel och den säker
het de kemiskt analytiska methoderna erhål
lit under denne tidsperiod, förnämligast ige
nom vidare utveckling af det undersöknings
sätt och den strängare kritik, som den för 
snart tvenne år sedan ifrån oss bortgångne 
utmärkte sekular-kemisten Berzelius vid sitt 
framträdande på den kemiska skådebanan 
införde, hafva visat sina frukter på alla utgre
ningar af mensklig forskningsanda, hvarest 
fråga varit om materien. Det långsamma men 
säkra närmandet till en noggrannare känne
dom om inre förloppet vid materiella ämnens 
inflytelse på hvarandra; den regeln att heldre 
öppet tillstå sin oförmåga att förklara ett för
lopp, än att åtnöjas med antingen ett tomt 
ljud eller sådane förklaringsgrunder, hvilkas 
upphof icke hänvisade på erfarenhetsresulta
ter: den konsten att begynna med utredandet 
och studium af de mest enkla företeelser, för 
att sedermera fortgå till granskandet af mera 
sammansatta, har, i alla naturvetenskapliga 
och industriella riktningar, ingripit så djupt 
och till den grad burit frukt, att vi med skäl må 
söka fortgå på den bana, hvilken blifvit be
trädd. All industris och särdeles den kemiska 
tecknologiens ofanteliga framsteg under det
ta århundrade har icke kunnat undgå att fäs
ta en allmän uppmärksamhet. Den tanke sy
nes derföre hos något hvar sjelfmant framstå, 
att ett strängt samband måste äga rum emel
lan industriens utveckling och utredandet af 
de mera theoretiska frågor, hvilka inom natur
vetenskaperna behandlas. I alla tider hafva 
väl de väsendtligaste af de nuvarande indu
strigrenarne blifvit idkade, men att den råa 
empirien icke för sig ensam haft tillräcklig 
kraft att lyfta dem till någon större höjd, synes 
just denna erfarenhet haft tillräcklig tid att 
ådagalägga, hvarföre man äfven sökt komma 
de allmänna reglor på spåren, hvilka ligga till 
grund för fenomenernas förklaring. 

Dessa reglor, hvilka sjelfve icke äro a nnat 
än erfarenhetsresultater och ingalunda fika ef
ter att få ett större anseende än de sig sjelfve 
förvärfvat, utgöra äfven första upprinnelsen 
till den mera theoretiska form, som vissa ut
greningar af naturkunnigheten sedermera 
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antagit och hvilka efteråt utvuxit till deras 
nuvarande ofanteliga områden samt i olika 
riktningar söka att följa naturens förhandling
ar på spåren. Naturvetenskapen, hvilken såle
des är utgången utur samma moderlif som 
industrien, har äfven i sitt sätt att bete sig 
mycken likhet med denna sednare, men den 
har, för att kunna hjelpa sitt samsyskon, åta
git sig att vara den sistnämdas förtrupp, för 
att recognosera det stora fält, hvarpå de vida
re inkräktningarne skola göras. Härvid har väl 
stundom inträffat att förtruppen så långt af
lägsnat sig ifrån hufvudstyrkan, att denna 
sednare någon gång misströstat om att få 
återse den; men att denna fruktan varit onö
dig har det sista seklets civilisationshistoria 
visat. Blodsbandet var för heligt för att kunna 
till dess innersta betydelse upplösas och ing
en af de skiljaktiga, åt olika håll gående, ströf
corpserna har uraktlåtit att rapportera ifrån 
sig hvad den lyckats kunskapa. Under den 
långa tid fälttåget räckt, har man insett att 
olika punkter varit af större eller mindre vigt 
att för ett visst tidsmoment tillegna sig. Vissa 
hafva till och med blifvit intagna utan särdeles 
ansträngning. Astronomien, botaniken, meka
niken, fysiken och anatomien hafva alla gifvit 
underrättelser ifrån sig, hvilka så djupt ingri
pit uti hela inre väsendet af hvarje civiliserad 
stats anordningar, att det icke numera finnes 
någon individ, som icke deraf känner de mest 
välgörande verkningar. Andra, och man skulle 
kunna säga först i sednare tider upptäckta, 
vetenskaper, hvilka uppstått till följe af de äld
res användande i förnämligast praktisk rikt
ning, såsom geologi och fysiologi, halva lärt 
oss känna förhållanden, som på det djupaste 
ingripa uti en mängd förhandlingar, hvilka 
nödvändigt måste uppmärksammas af den 
framåt sträfvande menniskan; men enveten
skap, kemien, synes det vara förbehållet att 
gifva uppränningen till tolkandet af de inre 
tilldragelserna och meddela upplysningar om 
orsakerna till alla de företeelser, hvilka, öfver 
allt hvarest materia är verksam, betinga dess 
ombildning i nya skickelser och sådane skap
lynnen, hvilka inom såväl den anorganiska, 
som organiska naturen uppenbara sig. Man 

skuUe om denna vetenskap kunna säga, att 
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den utgör den innersta och mest delicata ana
tomi af sjelfva atomernas lägen, hvilken har 
sig förelagdt att uppdissecera sådane partier, 
som beröra materiens och organiska lifvets 
ädlaste trådar. Hvad inflytelse åter kännedo
men derom skall utöfva på lifvets uppfattning; 
hvad nytta den hitåt riktade praktiske man
nen skall kunna draga, då han blifver delaktig 
af de läror, som derom blifvit framdragna i 
dagsljuset; hvad på en gång ekonomisk och 
intellectuel vinst skall skördas af att kunna 
praktiskt använda de sanningar som veten
skapen framletat utur det fördolda, äro alla så 
i ögonen fallande omständigheter att ingen 
enda derom numera tviflar. Fråga kan således 
endast blifva derom, huru vi för tillfället böra 
förfara, på det att inympandet af det veten
skapliga på det praktiska må så fort som möj
ligt blifva fruktbärande samt uti alla de skiljda 
riktningarne kunna fullföljas. 

Kemiska vetenskapen kunde i fordna tider 
föga inverka på det praktiska, så länge hon 
sjelf icke utgjorde annat än ett aggregat af 
spridda facta, hvilka icke voro subsumerade 
under, samt sinsemellan sammanbundna af, 
några allmänna lagar. Det förnämsta biträde 
hon kunde lemna ifrån sig, bestod uti delgif
vandet af sitt sätt uti att forska, och detta sätt, 
så enkelt det än må synas, utgjordes förnäm
ligast af den lärdomen, att slutsatts aldrig kan 
med säkerhet dragas af invecklade, det är till 
deras specialdelar icke studerade, omstän
digheter, samt att kännedomen och vissheten 
om en orsakande omständighet endast då är 
tillförlitlig, när alla biinflytelser äro till deras 
qvalitet och qvantitet utredda. Detta experi
mentationssätt, hvilket fortfarande i alla tider 
måste vidhållas, är ett grundvilkor för all ut
redning, och en afvikelse derifrån må ej före
tagas förr än högst tvingande omständigheter 
dertill föranleda, Nya, stora och omfattande 
läror hafva igenom ett sådant forskningssätt 
blifvit uppdagade och vetenskapen har på 
den först lagda grundvalen kunnat bygga så 
härliga boningar, att något hvar önskar få dy
lika på sina ägor uppförda. Vetenskapen kun
de dock ej stadna dervid. Den har såsom all 
naturforskning ett begär att utvidga sig och 
detta kunde i högre mening icke ske på annat 
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sätt än derigenom att den formerade sig all
männa lagar, hvilka omfattade hela grupper af 
den i början långsamt och s teg för steg till
vunna erfarenheten. Den lag, som på kemiska 
språket hette "bestämda proportioner" och 
hvilken Berzelius incorporerade såsom san
ning inom vetenskapen, var en sådan, hvar
under, efter 40 års fortsatt probering, den lef
vande likasåväl som den liflösa naturen visat 
sig vara lydande. Denna lag, i samband med 
den under sekler på alkemistisk väg vunna 
erfarenheten , att ett enkelt ämne icke kunde 
metamorfoseras till ett annat, äfvensom i för
ening med den kemiska analysens fullständi
gare utveckling, hvilken lärde oss såväl det 
qvalitativa, som qvantitativa föreningsförhål
landet emellan de enkla ämnena, har ådaga
lagt för oss att vissa elementer måste i vissa 
proportioner finnas närvarande för att consti
tuera en viss samma nsatt förening samt att 
rudimaterierna för denna förening måste ur
sprungligen finnas för handen för att orsaka 
dess bildning. Kommen till denna punkt, och 
studerande tillika de sammansatta förening
arnes ombildningar under olika omständighe
ter och inflytelser, kunde vetenskapen ej und
gå att uppmärksammas ifrån skiljaktiga håll. 
Forskaren såg sig äfven nu något förberedd 
att kunna företaga mera invecklade fenome
ner till utredande och försöka sig på solution 
af sådane problemer, hvilka i naturens stora 
verkstad i så rikt mått framstodo samt hittills 
i alla tider varit och förblifvit olösta gåtor. Fi
losofens slutreflexion: pulchra quce scimus, 
pulchriora quce vidimus, longe pulcherrima 
quce ignoramus, föresväfvade honom härvid 
s tändigt och ansträngningen mås te stegras 
till sitt yttersta, för att få se något af den här
lighet, som bakom förlåten var dold. Hvarest, 
om ej i lifvet, var det fenomenerna nu skulle 
skärskådas? ty detta lif, hvilket såväl under 
vegetabilisk, som animalisk form framställde 
sig för våra blickar, hade man ju till dess ma
teriella beskaffenhet befunnit utgöras af såda
na funnen, hvilka kemisterna ägde under de
ras behandling. Kunde något här redas, så var 
det naturligt att praktikern deraf kunde draga 
en nytta. Äfven det obetydligaste användande 
af vetenskapens läror var af tillräcklig vigt för 

att utöfva det mest betydelsefulla inflytande 
på de i stort anlagde industrigrenarne. De 
största industrigrenar, hvilka åt detta håll före
funnos, hette jordbruk och boskapsskötsel 
och de intelligenta män, hvilka med dem sys
selsatte sig, stodo i djupt begrundande och 
eftersinnade om de ej kunde draga någon 
nytta af den kemiska vetenskapens uppdaga
de sanningar. 

Redan för längre t ider tillbaka hade väl vis
sa skarpsinniga naturforskare ansett det vara 
sannolikt, att rudimaterialet för vexternas 
beståndsdelar måste finnas för ha nden uti 
dels jorden, dels atmosferen, äfvensom att 
djurens constituerande elementer förefinnas 
uti de näringsämnen, hvilka af dem förtäras. 
Boyle och Beccaria s tå i detta hänseende 
långt framom sin tid. Dock kunde de icke på 
ett allmännare sätt tillvinna sig förtroende, så 
länge de ej på kemisk analytisk väg kunde 
bevisa sanningen af sin satts och i detalj fram
lägga de facta, hvilka för dess antagande voro 
nödvändiga. Opponenterna emot denna satts, 
hvilken dock sedermera allt mer och mer till
vunnit sig förtroende, förhöllo sig således så
som sanne naturforskare, då de skänkte föga 
uppmärksamhet åt denna tanke, emedan den 
på sitt sätt , och i likhet med så många andra 
efter hugskott framkastade hypotheser, kun
de sägas vara af föga värde, så länge den ej 
kunde närmare i sina detaljer fullföljas och 
kritiskt behandlas. Sjelfva atmosferiska luften 
var nemligen vid dess framkastand e icke 
känd till sina hufvudbeståndsdelar, än mindre 
till dess kolsyrehalt, och vattnet var vid de n 
tiden ännu icke sönderdeladt i sina enklare 
ämnen. Likaså litet hade man kunnat särskilja 
alla de skiljaktiga ämnen, hvilka efter vexter
nas förbränning återstodo såsom eldfasta. 
Upparbetandet af kemiska analysens qvalita
tiva afdelning måste således förutgå alla vida
re theoriers uppbyggande och jemte denna 
måste ma n studera såväl de enkla, som de 
efterhand med full säkerhet kända, samman
satta föreningarnes förhållanden och egen
ska per. Allteftersom nu erfarenheten med 
säkra steg skred framåt, sökte man att delgif
va åt landtmannen de resultater, hvilka an
sågos ligga honom närmast. Wallerii på Svens-
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ka utgifna och för sin tid berömda ''Åkerbru
kets kemislw grunder", hvilken för omkring 
100 år sedan innehöll hvad som elen tiden uti 
ämnet kunde sägas, blef snart befunnen otill
fredsställande, och andra, men utrikes utarbe
tade verk, voro sedermera de, hvilka länge 
skulle gifva kännedom om vetenskapens åt
göranden samt användanden uti denna rikt
ning. 

Famlande uti ett visst mörker och öfverläg
gande om förhållanden, hvilka i deras princi
per icke voro med vågens biträde tillkomne, 
kunde likväl föga precision sägas under en 
lång tid förefinnas, uti det på den tiden väl 
vetenskapligt vidrörda, men dock för ingen 
del af vetenskapen ännu omfattade ämnet. 
Först igenom Berzelii strängt vetenskapliga 
arbeten blef det en möjlighet att inse hvilken 
bana borde beträdas för att i denna riktning 
komma naturen närmare på spåren. Analy
sen, såväl som hela undersökningssättet, tog 
härvid en ny vändning. Studium af materien 
skedde hädanefter på ett sådant sätt, att intet 
enda deruncler nedlagdt arbete var förgäfves, 
ty hvarje iakttagelse sammanbands med så
dane länkar, att den anslöt sig till och förstärk
te det hela. Ehuru visserligen antalet af de 
kemiskt forskande personerna, att börja med, 
icke var särdeles större än uti äldre tider, 
framskjöt dock vetenskapen nu med en sådan 
ilfart, att man snart föga såg till de fjät som 
kort förut blifvit tagna. Luften, vattnet, jorden 
och hälleberget hade, likasom å en annan sida 
vexten och djuret, snart blifvit styckade uti 
sina delar och forskare framstodo, hvilka fö
retogo sig vetenskapens bearbetande uti en
dast vissa af de stora utgreningarne - men 
hvarje gren syntes derjemte blifva lika bety
dande, som hela den förut framstående stam
men. 

Skulle jag nu försöka att älven på det kor
taste sättet gifva en framställning af de bidrag 
vetenskapen lemnat åt blott en enda af dessa 
utgreningar och dertill välja landtbruket, så 
skulle jag behöfva ett så långt utrymme, att 
jag clervid ingalunda kunde påräkna att fästa 
den uppmärksamhet som ämnet erfordrade. 
Oberäknadt detta, blefve jag dervid äfven 
tvungen att beröra sådane detaljer, hvilka 
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kunde halva ett närmare intrese endast för 
dem, som något initierat sig uti den kemiska 
vetenskapen. Beklagligtvis äro dock denna 
vetenskaps första grunder ännu icke så all
männt spridda, som vi något hvar kunde öns
ka. Sjelfva anledningen till detta mitt anföran
de, hvilket orsakats af kunskapsälskande 
landtmäns erkännande af bristande insigter 
uti kemiens läror, är just ett bevis på huru 
svenska jordbrukaren inser behofvet af att 
kunna införlifva med sig denna vetenskaps 
resultater och concluclera öfver fenomenerna 
med samma stränghet, som utmärker natur
forskaren. Emedlertid kan jag icke uraktlåta 
omnämna, att det mest noggranna studium af 
atmosferiska luften, ej allenast i hvad som 
angår det qvantitativa bestämmandet af dess 
hufvudbeståndsdelar, utan äfven hvad dess 
mindre och stundom tillfälliga samt af olika 
lokaler och årstider beroende inblandningar 
beträffar, varit af vigt att för detta ändamål 
granska, för att ifrån detta håll kunna conclu
dera till den stora inflytelse, som detta agens 
utöfvar under vegetationen. Likaledes hafva 
såväl regnvattnet, som hafs- och källvattnet 
blifvit underkastadt de grundligaste prof, och 
i olika riktningar har man sökt arbeta sig till 
en kännedom om inverkningssättet af detta 
agens, ej allenast uti dess rena tillstånd, utan 
älven såsom medförande en mängd ämnen, 
hvilka uti upplöst tillstånd deruti finnas för 
handen. Undersökningar af bergarternas när
mare och fjermare constituerande delar samt 
den derifrån härstammande åkerjordens, hal
va blifvit utförda ej allenast för sig, utan äfven 
studerade i samband med den inflytelse luf
ten och vattnet derpå utöfva. Lägger man nu 
härtill, att ett nära oräkneligt antal analyser 
blifvit utförda för att utforska de oorganiska 
beståndsdelarne uti vexternas olika delar och 
för sådane vexter, hvilka fortkommit under 
skiljaktiga omständigheter samt på olika jord
mån, för att derigenom förskaffa sig känne
dom om hvilka oorganiska constituenter äro 
för dem nödvändiga; att man studerat de fö
reteelser, som framträda vid vextämnens för
ruttnelse under olika inflytelser, hvarvid man 
nödsakats följa en mängd metamorphos-pro
dukter på spåren, samt att de oorganiska 
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ämnenas inverkan äfven vid dessa omstän
digheter måste hafva blifvit tagna i betraktan
de, så se vi deruti allt förhållanden, hvilka på 
det innerligaste sluta sig till såclane omstän
digheter som inträffa för landtmannen och 
beröra hans områden. 

Å en annan sida hafva en mängd undersök
ningar blifvit anställda för att reda de mera åt 
fysiologiskt håll gående företeelserna. Dervid 
har man uppkastat för sig frågor, för hvilkas 
besvarande vetenskapen nödsakats anstränga 
alla sina krafter, utan att ändock ännu hafva 
fått dem annat än partielt utredda. Hit höra 
sådana frågor, som angå t. ex. fröns groning; 
sättet för assimilation af de uti vexterna be
fintliga 4 hufvuclbeståndsclelarna kol, syre, 
qväfve och väte; hvarifrån dessa ämnen häm
tas och den form under hvilken de böra vara 
för handen, för att på det förnämligaste sättet 
inbringas uti vexterna. Denna seclnare afclel
ning åter har afleclit till nya undersökningar 
om gödsel, dess sammansättning och inflytel
se; huruvida elen animala gödseln kan artifi
cielt ersättas, och hvilka äro de betingande□ 
som clertill äro nödvändiga. Nya omständig
heter af äfven ekonomisk natur, hvilka på det 
nogaste sammanhänga med individens samt 
följakteligen med statens allmänna välstånd, 
kunna clerjemte förekomma till afgörancle och 
hvilkas utredande visserligen igenom veten
skapens biträde borde kunna förberedas. Vex
elbruket och dess grunder; de nödvändiga vil
koren för att kunna producera ett viss ämne; 
de betinganclen, hvilka varit nödvändiga för ett 
resultats ernåencle hafva igenom dessa forsk
ningar blifvit åtminstone till en del utredda, 
oaktadt man gerna kan medgifva, att hvad som 
hittills bliMt gjordt, kan sägas vara endast den 
första uppränningen till allt hvad man nu inser 
skall i en framtid kunna göras. Vetenskapen 
har nemligen hittills blott visat hvad som kan 
uträttas om man strängt fortgår i dess fotspår 
och begagnar sig af de lärdomar elen har att 
meddela. 

På samma sätt, som jag nu påpekat vissa 
allmänna omständigheter, hvilka närmast be
röra jordbruket, skulle jag kunna omnämna 
en mängd fall, hvarest elen kemiska vetenska
pen utredit frågor af elen mest ingripande art 

för boskapsskötseln. Härvid skulle jag endast 
behöfva anföra de generellare resultater, hvil
ka man trott sig kunna draga till följe af ett 
närmare studium af respirationsprocessen, af 
excrementernas natur och beskaffenhet, af 
näringsämnenas nödvändiga samband och 
förhållande till hela elen omvandling, som af 
fysiologerna blifvit iakttagen äga rum inom 
djurlifvet, m. fl. andra omständigheter. Dessa 
utgöra såtillsägancles bidrag till elen statistik 
öfver djurkroppen, hvaraf landtmannen och 
hvarje civiliserad statsmeclborgare känner sig 
vara i behof, för att med någon säkerhet kun
na uppgöra sina speculationer och framtida 
anordningar. Med öppet erkännande af min 
oförmåga att kunna fullständigt göra en sådan 
framställning, tror jag dessutom att detta till
fälle icke vore lämpligt för framläggandet äf
ven af det jag clerom kunde säga. Berzelius, 
Boussingault, Dumas, Johnston, Kane, Kuhl
mann, Lehmann, Liebig, Mulder, Wöhler m. fl. 
hafva nemligen förmeclelst sina arbeten lagt 
så vigtiga resultater i dagen, att ingen civilise
rad stat numera uraktlåtit att deraf draga nyt
ta. Ännu finnas väl de, hvilka anse att veten
skapen icke bör inblanda sig uti lancltman
nens förrättningar, emedan den dervid löper 
fara att säga mer än den vet. En egen utred
ning af sättet huru theorien ingriper uti prak
tiken samt af praktikens förhållande till det 
theoretiska, kunde väl i allmänhet icke vara 
utur vägen att anställa, för att derigenom un
clanrödja mången fördom som inrotat sig; 
men dels vore detta att inkomma på ett eget 
område och granskningsfält, dels är jag öfver
tygad om att den svenska bildade landtman
nen sjelf vet att i denna del göra sig tillräcklig 
reda. 

Den fråga som blifvit framkastad till discus
sion vid förledne års landtbruksmöte uti 
Malmö är derpå ett af de mest tydliga bevis, 
ty med innerligaste fägnad se vi cleraf huru 
den praktiska samt tillika framåtsträfvancle 
lancltmannen önskar att blifva delaktig af det 
ljus, som vetenskapen har att utsprida. Den
na fråga lyder: "Då kemins tillämpning på 
jordbruket äfven hos oss gör sig mer och mer 
gällande, vore det då ej önskligt och af behof
vet påkalladt att landtmannen sattes i tillfälle 
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att få sina jordarter säkert analyserade och 
utan för stor kostnad"? Då denna fråga be
handlades vid mötet, fann man att den kunde 
ses ifrån flera sidor, hvarföre den öfverlemna
des till vidare utredning åt Landtbruks-Akade
mien. Sedan den enligt Akademiens beslut 
blifvit öfverlemnad till mitt utlåtande, har jag 
trott mig böra förutskicka föregående inled
ning för att derigenom fästa Akademiens upp
märksamhet på vissa delar, hvilka måhända 
icke af alla eljest blifvit tagna i betraktande. 
Då jag nemligen ansett den kemiska bildning
en hos landtmannen icke vara så allmänt 
spridd, att han alltid kan praktiskt tillgodo
göra vetenskapens tillämpning, har jag trott 
att frågan icke borde besvaras endast på det 
sättet den blifvit framställd , utan att den bor
de tagas mera allmänt samt behandlas såsom 
om den lydde: Huru bör ordnas på det landt
mannen skall komma i tillfälle att på ett prak
tiskt sätt tillgodonjuta den kemiska vetenska
pens uppdagade sanningar? 

Ty låtom oss tänka oss, att en landtman be
kommit en jord kemiskt undersökt samt att 
denna undersökning kostat honom en endast 
ringa penningesumma. Den kemiska analysen 
underrättar honom då, att vissa procent låta 
sig utdragas med vatten, äfvensom att af den 
i vatten olösliga delen låter vissa procent 
afslamna sig, under det att andra äro mera 
tunga; att i hvar och en af dessa hufvudafdel
ningar förefinnas vissa proc. chlor, svafvelsy
ra, fosforsyra, kiselsyra, kali, natron, kalkjord, 
talkjord, lerjord, jern, mangan, ammoniak och 
saltpetersyra, förutom organiska ämnen, hvil
ka sistnämnde kunna vara af en ganska mång
faldig natur. Jag frågar nu om han oftast kan af 
denna kännedom sjelf draga någon nytta, el
ler om vi icke med skäl kunna förmoda, att 
han efter denna underrättelse är lika klok som 
förut. Detta är ej yttradt för att på något sätt 
förklena en sådan landtman, ty vi hafva oss 
mer än väl bekant alla de mångfaldiga utgre
ningar åt hvilka han är nödsakad att skänka 
sin uppmärksamhet och omtanka, hvarföre 
han merändels icke har tid att, sedan han ac
tivt inträdt uti landtmannakallet, studera sig 
in uti den kemiska vetenskapens läror. Så 
sedd vore nu frågan lätt besvarad med endast 
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det yttrande, att det ej tjenar till något att 
häruti vidtaga någon åtgärd; men af hvad jag 
förut yttrat, samt af det factiska förhållandet 
uti andra länder, är tydligt att ett sådant svar 
icke blifver eller kan blifva antaget. 

Såväl uti Skottland som Irland hafva större 
associationer bildat sig för aflönande af en 
landtbrukskemist och Johnston samt Kane 
äro personer, hvilka, igenom deras åtgöran
den samt arbeten uti denna applicerade rikt
ning, äro så utmärkta, att hvar och en, som åt 
landtbruksvetenskapens theoretiska delar 
egnat någon uppmärksamhet, har sig nog
samt bekant hvad de uträttat. Att eftertaga 
detta förhållande samt att således i vårt land 
söka förskaffa oss en dylik för landtbruket 
och dess behof kemiskt bildad person, vore 
clerföre att utveckla oss på ett sätt, som redan 
i andra länder visat sina resultater, endast 
med elen skillnad, att då egendomsinnehafva
ren i dessa länder, såsom varande större pos
sessionat, sjelf kan aflöna en sådan, bör sta
ten hos oss clertill bidraga. 

Å en annan s ida har man, såväl hos oss 
som i andra länder, sökt att, vid hvarje bättre 
organiserad landtbruksskola, hvarest fråga är 
om att bibringa äfven landtbruksvetenska
pens theoretiska delar, tillika meddela känne
dom om den kemiska vetenskapens grunder. 
I Frankrike har man till och med just under de 
sista tvenne åren sökt gifva detta utvecklings
sätt en ännu större utsträckning, och en all
varlig fråga har varit om organiserancle af en 
större undervisningsanstalt, hvilken endast 
och allenast skulle vara riktad åt landtbruket 
och dess binäringar. Att tänka på något så
dant hos oss, vore ej på sitt ställe och icke 
heller är tiden dertill ännu inne; men att något 
härmed sammanhängande är af nöden samt 
att krafvet är tillräckligt stort för att föranleda 
en undersökning om hvad som äfven ifrån 
detta håll kan och bör göras, skall jag seder
mera söka visa. 

Jag har derföre tänkt mig tvenne skiljaktiga 
åtgärder, hvilka voro för tillfället att vidtaga 
på det att landtmannen må kunna draga en 
större nytta af den kemiska vetenskapens 
application på hans industri. Båda grunda sig 
på statens mellankomst och båda äro sådana 
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att jag för min del tror dem böra träda i verk
samhet. 

a) Det sätt, som ligger Akademien närmast 
är sannolikt äfven det, som till en början kun
de hjelpa oss utur det första behofvets påkän
ningar. Akademien äger nemligen under sin 
disposition och tillsyn vissa personer, hvilka 
i olika, äfven mera allmänt kända och utöfva
de, riktningar gå landtmannen på reqvisition 
tillhanda med råd och upplysningar. För när
varande äga vi sådane uti mossodlingar, ängs
vattningar, ostberedning etc. Den fråga synes 
då sjelfmant framstå: böra vi ej begagna oss af 
samma medel för att förskaffa oss en landt
brukskemist? Då likväl en person icke kan 
dertill på en kortare tid uppfostras, och eme
dan icke ens hvarje utmärkt kemist är dertill 
passande, såvida han icke för en sådan befatt
ning förs kaffat sig en särskildt ditåt riktad 
bildning, inse vi lätt, att en lämplig person är 
för denna af delning svårare att finna, än hvad 
som visat sig vara händelsen för andra landt
mannabehof. Utom de grundligaste och vid 
högre undervisningsverk förvärfvade studier 
uti den för honom förnämsta vetenskapen, 
kemien, bör han nemligen hafva inhämtat sä
ker kännedom uti fysik, botanik, fysiologi och 
anatomi samt derjemte hafua genomgått en 
fullständig lwrs vid något utmärktare landbruks
institut, för att derigenom förvärfva sig känne
dom om hvad som bör uppmärksammas, på 
det att kunskaperna må blifva fruktbärande 
för lancltmannen. Ägde vi nu tillgång på en 
sådan person - hvilket dock beklagligtvis, en
ligt hvad mig är bekant, icke är händelsen - så 
tror jag, att han, om verksamheten blefve ac
tiv, skulle åt staten snart nog och med hög 
ränta återgälda elen ringa penningesumma, 
hvilken borde erbjudas honom såsom årlig 
lön. Då jag föreställer mig att instructionen för 
en sådan landtbrukskemist i hufvudsak kom
mer att innefatta, att han, i alla af vetenska
pens närmare biträde beroende praktiska åt
gärder, bör tillhanclagå landtmannen med så
väl undersökningar, som upplysningar och att 
denna instruction derföre bör så uppgöras, 
att den af Akademien antagna landtbrukske
misten sjelf har största ekonomiska vinsten af 
att vara så verksam som möjligt, tror jag äf-

ven att hans inkomster böra till en del regle
ras på ett sådant sätt, att de något blifva bero
ende af den verksamhet han visar. Taga vi 
clerjemte i betraktande att en sådan person 
icke kan meclhinna att tillhandagå alla, äfven
som att elen, hvilken begär hans biträde, bör 
på något sätt hindras att onödigtvis eller af 
blott nyfikenhet upptaga hans tid, samt cler
före åtminstone partielt bör ersätta de föror
sakade kostnaderna, så böra hans inkomster 
äfven till en del vara beroende af dem som 
anlita honom. Jag ville clerföre hos Akade
mien föreslå, att den hos Kongl. Maj:t anhölle 
om erhållande af en viss årlig penningesum
ma (projectvis 13331/3 R:dr B:co ), hvilken ställ
des till Akademiens disposition för att använ
das såsom årlig lön åt en landtbrukskemist, 
då tillfälle yppar sig att engagera någon per
son, hvarom man äger fulla skäl förmoda, att 
han såsom sådan kan uppfylla de fordringar 
man på en sådan kan äga. Hans skyldighet 
deremot vore: att enligt en viss bestämd taxa 
göra ett visst antal kemiskt analytiska be
stämmelser, för hvilkas anställande han sjelf 
tillhanclahölle de erforderliga apparaterna 
och förnödenheterna; att en viss tid af året 
vara disponibel till sådana resor inom landet, 
under hvilka han, emot särskildt rese- och 
dagtraktaments-ersättning, tillhandaginge de 
lancltmän, hvilka reqvirerat honom, med så
dana råd och praktiska undersökningar, som 
i deras utförande vore beroende af närmare 
kemiska kunskaper; att afgifva yttranden öf
ver sådane ämnen, hvartill han af Akademien 
eller publika auctoriteter blefve uppmanad; 
att årligen inkomma med en berättelse öfver 
sin verksamhet, särdeles uti sådana delar, 
som afsett allmännare gagn; hvartill jag slut
eligen önskade foga det åliggandet, att redo
göra för de vigtigaste uti kemisk-agronomisk 
riktning, såväl inom- som utomlands gjorda 
uppdagelser, hvarigenom han - såvida berät
telsen befordrades till trycket - ej allenast 
skulle nyttigt inverka för kunskapers spridan
de och således en rationel utveckling af landt
bruksskötselns bedrifvande, utan äfven skulle 
tillhållas att ej lägga dagens stora frågor å 
sido och derigenom sjelf aftyna. Att närmare 
ingå uti de öfriga detaljerna af hans tillsätt-

149 



ning, åligganden etc., anser jag ännu vara för 
tidigt, så länge jag är okunnig om Landtbruks
Akademien gillar det af mig uppkastade för
slaget, eller om Kongl. Maj:t eller Rikets Stän
der anse inrättandet af en sådan befattning 
utaf den vigt och nytta, att tillräckliga medel 
för en sådan persons aflönande anvisas. En
dast den omständighet torde antagas såsom 
hufvudvillkor, att, om äfven förslaget gillas, 
någon person icke blifver såsom landtbruks
kemist till en början antagen, derföre att en 
sådan befattning blifvit inrättad, utan att man 
dröjer med befattningens besättande till dess 
man lyckats finna en fullt duglig person. Jag 
skulle härtill vilja lägga, att den som först der
till utses, endast bör tillförordnas på ett in
skränkt antal år t. ex. 3 eller 5, under hvilken 
tid han kan hafva tillräckligt tillfälle att visa på 
hvad sätt han fullgör det honom lemnade 
uppdraget, samt om han således bör fortfa
rande dervid bibehållas eller icke. 

Emellertid har jag uti det föregående en
dast och allenast yttrat mig öfver saken, ta
gande dervid föga eller alldeles icke i betrak
tande huruvida en lämplig person för närva
rande finnes att tillgå eller någon utsigt före
finnes att snarligen erhålla en sådan. Detta 
måste likväl betraktas såsom en sak för sig 
och jag är dessutom öfvertygad att en sådan 
icke låter särdeles länge vänta på sig, om en
dast de i landet befintlige, yngre personer se 
någon möjlighet för sig att finna deras ut
komst, om de åt denna utgrening af vetenska
pen rikta sina själsförmögenheter. De mått 
och steg, hvilka i sednare tider blifvit inom 
vårt land vidtagna för att begagna sig af ke
miska vetenskapens application åt detta håll; 
de anordningar, hvilka i denna stund äro un
der beredning; den allmänna tanke, som en
hälligt deröfver uttalar sig och ifrån flerfaldi
ga beröringspunkter gör sig gällande, utvisa 
tydligen att man nu inser och erkänner denna 
vetenskaps nytta och betydelse samt att, 
hvad som hittills blifvit åtgjordt, för ingen del 
varit, än mindre är tillräckligt. Jag skall der
före nu något vidröra det andra åtgörandet, 
hvilket jag äfven anser vara för närvarande 
nödvändigt, på det att vi i vårt land må kunna 
draga en större nytta af kemiska vetenska-
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pens framsteg samt dess ådagalagde använ
dande uti många riktningar. 

b) Den kemiska kunskap, hvilken i fordna 
tider kunde sägas vara tillräcklig för att, så
vidt vetenskapen förmådde, kunna tolka de 
fysiologiskt kemiska företeelserna, är numera 
dertill alldeles för ringa. Undervisningen mås
te derföre vara annan och mera omfattande 
nu än fordom. De inrättningar, hvarest kemisk 
praktisk undervisning skall meddelas, erford
ra dessutom numera vida större, noggran
nare samt andra apparater än hvad som i 
fordna tider behöfdes. Jsynnerhet är detta 
händelsen, om sådane undersökningar skola 
vid dessa inrättningar anställas, att de blifva 
tillräckligt upplysande och särdeles om de nå
gon gång skola kunna utvidgas åt sådane håll, 
att framåtgående forskningar dervid skola 
kunna med hopp om framgång företagas. 
Emedlertid qvarstå de i vårt land, på den all
männare kemiska undervisningen inverkan
de, publika anstalterna, med sina ursprungli
ga instructioner och nära primitiva små an
slag, oaktadt de visserligen redan för länge 
sedan åt det allmänna mångfalldiga gånger 
återbetalt hvad som på dem blifvit användt. 
Den enskildte vetenskapsmannen, som mer
endels öfverallt, men särdeles hos oss, befin
ner sig uti betryckta omständigheter, kan of
tast icke anställa en mängd undersökningar, 
hvilka han stundom skulle önska för att få 
naturens gåtor lösta, ty kostnaderna äro der
vid ej sällan för stora och någon annan vinst 
än vetandets hvarken eftersträfvar han eller 
erhåller han. Den tid är väl nu flydd, då han 
hos oss förhånas för sina bemödanden, men 
ännu har det allmänna icke vetat att på ett 
rätt sätt begagna sig af hans arbetskraft, ej 
betänkande att hans gömda och oftast glöm
da ord, tankeansträngningar och åtgöranden, 
dock äro de, som af hvarje eftertid blifvit be
gagnade och använda till hela slägtets båt
nad. Skulle vi nu egna någon uppmärksamhet 
åt de skiljaktiga afdelningar, hvilka i denna 
stund skola handhafvas af de kemiska profes
sionerna vid universiteterna, så finna vi att 
dessa, oaktadt de uti en forntid kunde någor
lunda af en och samma person omfattas, dock 
numera hvar för sig så tilltagit i omfång, att 
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det icke ens kan vara en möjlighet för någon 
menniska att djupare intränga uti dem alla, 
och dervid ej allenast på ett activare sätt del
taga uti deras utveckling, utan äfven på ett 
lefvande sätt bibringa deras resultater och 
anda åt andra, Förutom den rent theoretiska 
delen af kemiska vetenskapen, hvilken alltid 
måste betraktas såsom hufvudsak, skola 
nemligen dessa professioner bibringa åt ung
domen ej allenast undervisning uti geologi
ens, mineralogiens och bergsvetenskapens 
alla utgreningar, utan äfven, och såsom när
mast hörande till det ämne jag här vidrört, 
föredraga och praktiskt handlägga kemiens 
användande åt farmaci, pathologi, therapi 
och fysiologi, under hvilken sistnämnde afdel
ning hela dess utgrening åt landtbruket och 
dess binäringar kan sägas höra. 

Så länge icke staten förskaffar sig skiljakti
ge personer åt dessa trenne väsendtligt olika 
och vigtiga utgreningar, tror jag ej att landet 
kan blifva i tillfälle att få sina deraf beroende 
behofver uppfyllda. I alla andra civiliserade 
länder och äfven uti vårt brödraland har man 
insett behofvet och nödvändigheten af att vid 
universiteterna hafva trenne lärostolar för 
hvad som hos oss skall handhafvas af en enda 
person. Under tiden se vi oss nästan dageli
gen om efter personer, hvilka, vid våra dels 
större, dels mindre landtbruksskolor, böra 
såväl meddela undervisning uti kemiens an
vändning åt landtmannariktning, som äfven 
gifva råd åt de landtmän, hvilka äro i behof af 
vetenskapens närmare handräckning. Tänker 
man härvid tillika på det stora behof, som den 
rena medecinen, nästan stundeligen i förökat 
mått, visar sig hafva af kemiska vetenskapens 
biträde, för att följa organismens inre fenome
ner på spåren, och hvilket på flera utrikes or
ter gjort sig så gällande, att egna platser för 
blott den hitåt riktade specialutgreningen blif
vit inrättade, så tror jag att det ingalunda kun
de sägas vara för tidigt om äfven hos oss in
rättades en profession, hvilken finge sig ålagt 
att omfatta hela elen fysiologiskt kemiska af
delningen af de läroämnen, hvilka nu skola 
föredragas af en enda kemie professor, och 
att snarare fråga kan blifva huruvida det icke 
vore mera inkomstbringande för staten att 

förskaffa sig flera, än en. Besinna vi nu, att en 
sådan stode i närmaste samband med vår 
modernäring och landtmannens kraf samt 
onekeligen vore befrämjande för kunskapers 
utveckling och spridande att dennes intresse, 
så tror jag att det ingalunda kunde sägas vara 
utöfver dess verkningsfält om Landtbruks
Akademien hos Regeringen framställde en 
önskan och motiverna för att en åt detta håll 
riktad lärarestol inrättades vid universiteter
na samt besattes när tillfälle funnes för han
den att dervid fästa en fullt qvalificerad per
son. Det vore att gå utöfver skrankorna af 
hvad jag har mig förelagdt, om jag här inläte 
mig uti ett vidlyftigare omordande af en sådan 
persons åligganden; men om vi tänka på att 
en sådan, om han tillika erhölle ett laborato
rium under sin tillsyn, kunde blifva den, som 
handledde och införde de yngre på vetenska
pens bana, äfven i landtmannavetenskapens 
kemiska utgrening, samt att i sådant fall svår
ligen någon brist på tjenliga läraresujetter 
skulle framdeles uppstå; att mången blifvan
de större egendomsinnehafvare derigenom 
skulle få tillfälle att under studieårena tillegna 
sig sådana kunskapsämnen, hvilka stå i den 
intimaste beröring med hans framtida verk
ning; att den moraliska och intelligenta ut
vecklingen af statens mål derigenom skulle 
fortskrida med en raskare fart, förädlande 
inverka åt alla beröringspunkter, på ett prak
tiskt sätt öfverallt träda i dagen och visa sina 
resultater, så tror jag att denna Akademi icke 
skall ångra sig om den tager första initiativet 
till en sådan åtgärd, som man på förhand kan 
förutse skall på det hälsosammaste sätt inver
ka på hela landets framtida utveckling. 

Fysiken och mekaniken hafva lärt oss att 
hushålla med den yttre kraft, som af oss an
vändes; kemien skall nu i sin ordning lära oss 
att på allt sätt använda de dolda krafter, hvilka 
i materien finnas för handen, då den skall ord
na sig till nya föreningar. Kunde jag i ringaste 
mån tillämpa på mig det gamla ordspråket: 
suo quisque studio delectatus, alterum contem
nit, så skulle jag anhålla om den mäst stränga 
tillrättavisning; men då jag, likasom vi något 
hvar, är genomträngd af den innerligaste öf
vertygelse om nyttan af all mensklig torsk-
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ningsandas allmännare utbredande samt 
dess framträdande på ett åskådligt sätt, tror 
jag tillika att få vetenskaper kunna uti denna 
sednare riktning jemföra sig med den kemis
ka, hvilken äfven, allteftersom den blifvit un
der de sednare decennierna mera ökad, desto 
tydligare ådagalagdt sitt inflytande uti en 
ofantelig mängd af statens utgreningar samt 
uti dem ingjutit ett sannt lif och, man skulle 
nästan kunna säga, en gudomlig anda. All na
turvetenskap har en sådan lifgifvande kraft 
och af all sådan har landtmannen det största 
behof. Förmågan att reflectera öfver naturens 
förhandlingar; nyttan af en sådan tillclanelse, 
att man ej låter fenomenerna ouppmärksam
made passera förbi sig; vinsten af att kunna 
begagnade ymniga tillgångar, hvilka den sto
re Guden så rikeligen öfverallt strött omkring 
sig, äro väl omständigheter, hvilka lända hvar 
och en till nytta, dock lärer knappt någon kun
na till den grad deraf skörda frukterna, som 
landtmannen. Kan clerföre någon förhandling 
sägas stå i samband med och sjelf utgöra en 
naturforskning, så är det visserligen elen, som 
Iandtmannen dagligen utöfvar. Naturens ope
rationer äro de som ständigt af honom upp
märksammas, och naturens krafter äro de 
som han alltid har till begagnande. En mängd 
olika vetenskapsmän hafva företagit sig vissa 
afdelningar till närmare fullföljande; men 

Noter: APPENDIX 2 
1. Utlåtandet är infördt i detta häfte och ut göres af 
näst följande artikel. 
2 Genom nådig skrifvelse till Kongl. Landtbruks-Aka
demien af d . 8 Juni detta år (1850), har Kongl. Maj :t 
gillat Akademiens ofvan meddelade underd. hemstäl
lan, om nyttan och behofvet af en Agrikultur-kemists 
antagande, och derjemte ansett, at t i cke något vore 
att erinra emot hvad i afseende på hans ver ksamhet 
och aflöningssätt föreslagits; och har Kungl. Maj:t i 
nåder förklarat Sig vilja taga frågan om medel för det 
erforder l iga löneanslaget i öfvervägande, när Akade
mien framdeles anmäler t i llfälle vara för handen att 
erhålla en för befattningen lämplig person, hvar v id 
Akademien bör i underd. inkom ma med y ttrande och 
förs lag i afseende på de särskilda föreskrifter, som för 
ändamålet kunna finnas vara af nöden. Hvad åter be-
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landtmannen bör i sig införlifva resultaterna 
af dem alla. Han är i behof af dem alla och kan 
med skäl sägas vara den, som bör omfatta alla 
naturvetenskapens delar. Sannskyldig och 
competent domare i staten öfver deras relati
va värden må man med skäl låna sitt öra till 
åhörande af det utslag han fäller. Lyder utsla
get för tillfället "kemi", så är det äfven af dess 
biträde han i närvarande stund känner sig 
vara mest i behof; och när en annan veten
skaps biträde är den som är af nöden för ho
nom, skall han visserligen icke uraktlåta att 
uppmana denna till activare verksamhet. Ke
miska vetenskapen, hvars problem det dock 
är att inblicka uti materiens inre delar och 
utreda de orsaker, hvilka föranleda dess om
bildning uti andra föreningsförhållanden , 
skall väl dock ännu hafva att arbeta uti sekler, 
innan den upphört att visa de rika skördar, 
hvilka igenom dess biträde kunna erhållas. 
Må sedan kommande tider anmäla deras kraf. 
Oss tillhör det att inse närvarande tids ford
ringar och att begagna oss af de medel, som 
finnas för handen. Lägga vi grunden säker 
ifrån första början, så skola efterkommande 
slägten icke behöfva frukta att derpå bygga. 
Säkerligen skola vi dessutom sjelfve snart 
erfara, huruledes "stundande skördar blifua 
mödornas lön ". 

t räffar Akademiens underd. hemställan om inrättan
det af en ny Universitet s-profession för de delar af 
Kemi och Fysiologi , som stå i sammanhang med 
landtbruket och dess binär ingar, har Kungl. Maj :t för
klarat Sig v ilja framdeles härö fver meddela nådigt be
slut. 
3 Denna uppsat ts utgjorde det y ttrande, hvilket för
fattaren, i egenskap af föredragande för vetenskapsaf
delningen inom Kongl. Landtbruks-Akademien, afgaf i 
anledning af en till Akademien öfver lemnad fråga, 
som bl ifvit väckt och d iscuteracl vid Lancltbruksmö
t et i Malmö 1849. Akademien som gillade de åsigter, 
hv ilka i detta yt trande äro framlagde, beslöt att anta
ga det såsom sitt eget, sam t att skrifvelse i enlighet 
med dess innehåll skulle afgå till Kungl. Maj:t. 
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Appendix3 
Agrarkemien introduceras för en bredare allmänhet 
- Carl Erik Bergstrand, forskare och folkbildare i lantbrukets tjänst 

1 samband med att de första regionala kemiska stationerna anlades 1877 skrev Carl Erik Berg
strand två uppsatser, "Landtbrukskemien såsom jordbrukarens trogna bundsförvandt" och 
"Om de kemiska stationerna för jordbrukets och näringarnas behof", i tidskriften Läsning för 
folket. l uppsatserna försökte Bergstrand dels propagera för agrikulturkemi och etablerandet 
av de regionala stationerna, dels försökte han på ett populärt vis framföra nyttan och nödvän
digheten av agrikulturkemi i det moderna lantbruket. 

1 nedanstående uppsats beskriver Bergstrand, på ett mycket tydligt och retoriskt vis, hur 
naturlagarna, kemin och lantbruket hänger ihop och hur jordbrukaren är beroende av agrikul
turkemistens hjälp för att kunna bedriva ett framgångsrikt jordbruk. I uppsatsen framkommer 
det ett nästan "missionerande" drag och ett patos för lantbruket som var mycket vanligt inom 
agrikulturkemin. I tidskriften Läsning för folket (började ges ut 1834) var det också passande 
med ett sådant tonläge. Tidskriften som utgavs av Sällskapet för nyttiga kunskapers spridan
de, hade ett starkt upplysnings- och folkbildningsideal och uppsatser om Iantbruksvetenskap 
och hushållningsrön var vanliga. 

Texten är hämtad ur Läsning för folket, årg. 42(1876) , s. 48-64. 
Erland Mårald 

LANDTBRUKSKEMIEN SÅSOM JORDBRUKARENS 
TROGNA BUNDSFÖRWANDT. 

Af C. E. Bergstrand. 

Ehuru man i wåra dagar så mycket och ofta 
hör talas om landtbrukskemien och dess be
tydelse för landthushållningen, så torde än
dock många jordbrukare finnas, hwilka ännu 
ej kommit till full öfwertygelse eller känne
dom om detta nära samband mellan landt
brukskemisternas werksamhet och de mång
faldiga arbeten, som inom landtmannayrket 
förekomma. Orsaken härtill är den, att man ej 
gjort sig reda för, hwaruti Iandtbrukskemien 
egentligen består. För att åter få ett begrepp 
härom, måste man naturligtwis närmare söka 
angifwa, hwad kemi är och huruledes denna 
wetenskap kan ega tillämpning på landtbru
ket. 

Kemien sysselsätter sig i allmänhet med ut
rönandet af naturkropparnas inre egenskaper 

samt huruledes sammansatta kroppar kunna 
sönderdelas i enklare beståndsdelar samt 
dessa delar åter sammansättas och bilda för
eningar af olika art och beskaffenhet. Genom 
att framställa ett och annat enstaka exempel 
skola wi tydligare åskådliggöra saken. En 
hwar känner t. ex. det i naturen så ytterst all
mänt förekommande wattnet, hwilket på jor
den bildar haf, sjöar, floder, källor och brun
nar, samt nedkommer från luften såsom regn, 
eller i fruset och fast tillstånd såsom hagel 
och snö o. s. w. Det tillhör nu kemien att när
mare utforska wattnets egenskaper i och för 
sig, som ock att lära känna dess förhållande 
till andra naturkroppar. Sålunda upplyser 
t. ex. elen kemiska wetenskapen, att wattnet 
förflyktigas eller öfwergår i gasform, då det-

153 



samma uppwärmes till en wiss grad, samt 
twertom förwandlas wid afkylning till en hård 
och fast kropp, som kallas is eller snö. Wida
re får man af kemien upplysning om, att wis
sa kroppar, såsom koksalt, socker, salpeter 
och dylika ämnen, med lätthet lösa sig och 
fördelas öfwerallt i wätskan, då de samman
bringas med watten; hwaremot andra krop
par, såsom olja, fett och qwicksilfwer m. fl., 
icke på samma sätt lösas eller fördelas i watt
net, utan antingen flyta upp och bilda ett af
skiljdt lager ofwan på wattnet, eller ock sam
la sig på bottnen af kärlet, eller hålla sig i 
wätskan endast uppslammade utan att lösas. 
Om den hårdt torkade och ljusgrå leran öf
wergjutes med watten, så uppsuges detta och 
qwarhålles fullständigt, utan att afrinna, un
der det leran så småningom antager en mör
kare färg och blifwer mjuk, så att den kan for
mas och bildas huru som helst. Lägger man 
blankt jern i watten någon tid, så förswinner 
glansen och jernet rostar eller förwandlas så 
småningom till ett gulbrunt pulwer, som utgör 
en förening af jern med watten jemte en gas
formig kropp kallad syre, som blifwit uppta
gen utur luften. Medelst kemiens tillhjelp är 
man derjemte i stånd att wisa, det wattnet 
ingalunda är en enkel kropp, utan låter sön
derdela sig i twenne särskilda beståndsdelar, 
syre och wäte, hwilka båda i sitt frigjorda till
stånd äro gaser och besitta alldeles olika 
egenskaper mot dem, som framträda då de 
nämnda gaserna äro förenade och bilda wat
ten. De kroppar, som ej widare låta sönderde
la sig i några nya beståndsdelar med särskil
da egenskaper, kallas enkla kroppar, grund
ämnen eller elementer. Sådana äro t. ex. syre, 
wäte, kol, swafwel, koppar, jern, guld, silfwer 
och qwicksilfwer m. fl. De enkla kropparnes 
antal uppgår för närwarande till 63, men san
nolikt är, att i en framtid flera komma att upp
täckas. Emellertid äro alla de olikartade före
mål, som på wår jord förekomma, bildade af 
dessa till antalet så få grundämnen. - Det 
egendomliga wid kroppars kemiska förening
ar består bland annat deri, att de särskilda 
beståndsdelarna förena sig med hwarandra i 
bestämda wigtsförhållanden samt att de nya 
föreningar, som derwid uppstå, alltid framträ-
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da med egenskaper, som äro fullkomligt skil
da från dem, som kropparne hade före deras 
förening. Härigenom skilja sig de kemiska för
eningarne från s. k. mekaniska blandningar, 
hos hwilka de olika delarne kunna förekomma 
blandade i hwilka godtyckliga wigtsförhållan
den som helst och med bibehållande af deras 
ursprungliga egenskaper. En sådan mekanisk 
blandning uppstår om t. ex. socker, sand och 
kol pulweriseras och sammanrifwas med 
hwarandra. De kemiska föreningarna der
emot ega rum på grund af wissa naturkrafter, 
som alltid werka enligt bestämda och orubb
liga naturlagar, hwilka ingalunda genom men
niskans åtgärder kunna upphäfwas eller för
ändras. Det är följaktligen kemiens uppgift att 
utforska och lära känna dessa i naturtingen 
inneboende krafter och lagarna för deras 
werkningssätt. Genom att angifwa, hwaruti 
den kemiska wetenskapen består, är sålunda 
lätt att inse, huruledes denna gren af naturwe
tenskaperna nödwändigt måste ingripa i alla 
sådana näringar och yrken, der man har att 
sysselsätta sig med naturföremålens för
wandlingar eller omsättning och förädling 
till en mängd olika produkter. 

De delar af kemien, som sålunda afse att i 
särskilda fall tjena till upplysning angående 
egenskaperna och sammansättningen hos 
de kroppar eller naturföremål, hwilka på ett 
eller annat sätt komma under behandling 
inom industrien eller näringarna, sägas der
före tillhöra den tillämpade kemien och er
hålla olika benämningar, allt efter de särskilda 
yrkenas beskaffenhet. En sådan del af den till
lämpade kemien är landtbrukskemien eller 
agrikulturkemien, såsom den ock plägar kal
las. 

Om wi nu närmare wilja se till, huruledes 
kemiska föreningar och sönderdelningar kun
na förekomma hos de föremål, som landtman
nen har att behandla, så skall man snart nog 
komma till insigt derom, att landtbruket 
egentligen ingenting annat är, än wissa natur
kroppars omsättning och förwandling på 
grund af kemiska krafter och enligt wissa be
stämda naturlagar. Landtmannen har först 
och främst att bruka och tillreda sin jord, så 
att wäxterna derå kunna trifwas och utweck-
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!as till fullständig mognad. Detta tillgår sålun
da, att jorden uppbrytes, luckras, om blandas 
och genom dikning torrlägges, så att luften får 
tillfälle att nedtränga öfwerallt i de öfre lagren. 
Genom inwerkan af flera ämnen, som före
komma i luften, såsom syrgas, kolsyra och 
watten m. m., sönderwittrar och förändras 
den råa eller nyss upptagna och för luften 
blottade jorden, så att den förwandlas till en 
tjenlig jordmån för de odlade wäxterna. Dessa 
förändringar hos jorden åstadkommas alltså 
hufwuclsakligen förmeclelst kemiska krafter 
eller derigenom, att olikartade kroppar lem
nas i tillfälle att inwerka på hwaranclra, så att 
nya föreningar uppstå och framträda med 
andra egenskaper, än som förut funnos hos 
de särskilda delarna före deras förening. Sam
tidigt härmed sönderdelas andra mera sam
mansatta kroppar till enkJare föreningar, som 
till beskaffenheten äro olika med de förutwar
ande. Sålunda förwittra och söderdelas de 
fasta bergarterna och mineralierna, såsom 
gneiss, granit , glimmerskiffer, hornblencle
sten, fältspat och glimmer m. m., så att jord
artade och lösa lager bildas, hwilka sederme
ra blifwa tjenliga för odling af sädesarter och 
foderwäxter. 

Wid alla dessa mångfaldiga kemiska fören
ingar och sönclerclelningar, som försiggå i 
åkerjorden, har landtmannen alltså att tillse, 
det han genom brukningen eller bearbetning
en af jorden på lämpligaste sätt underlättar 
naturen i dess werkningar. Emellertid måste 
det härwicl för lancltmannen wara af yttersta 
wigt att känna något om egenskaperna hos 
jordens olika beståndsdelar, för att kunna 
handla i öfwerensstämmelse med naturens 
fordringar. 

Af erfarenheten weta wi alla, att jorden be
höfwer gödslas för att bördigheten skall kun
na bibehållas. Men de tillförda gödningsäm
nena äro ingenting annat än wäxtföda, hwaraf 
ett särskilclt tillskott erfordras, så snart jor
den i och för sig ej förut innehåller ett tillräck
ligt förråd deraf, eller då jorden ej får hwila 
eller ligga i träde under så lång tid, att genom 
förwittringen och luftens inwerkan sådana ke
miska föreningar hinna bildas, som äro tjenli
ga till wäxtnäringsämnen, 

Plantan fortwäxer och utwecklas, derige
nom att wissa mera enkla föreningar uppta
gas dels utur jorden förmeclelst rötterna, och 
dels utur luften förmeclelst bladen. Dessa 
upptagna ämnen omsättas eller förenas till 
mera sammansatta kroppar, hwilka seder
mera införlifwas med wäxten och bilda dess 
fasta massa. Naturligtwis äro äfwen härwicl 
kemiska krafter werksamma i förening med 
wäxtens egen s. k. livskraft. Om man likwäl på 
kemisk wäg är i stånd att närmare utröna och 
bestämma, i hwilka föreningar wäxtfödan 
lämpligast bör förefinnas i jorden, för att lät
tast kunna upptagas af wäxterna, så bör en 
sådan kunskap blifwa af högt wärcle för land
mannen wicl behandlingen af de olika gödsel
arterna. I detta afseencle kunna wi till och 
med säga, att alla de åtgärder, som wicltagas 
wicl gödselämnenas behandling i gödselsta
clen, deras kompostering tillsammans med 
hwarjehanda andra förruttnande ämnen, de
ras utbredning och sammanblandning med 
matjorden ute på åkerfälten, endast och alle
nast afse att framkalla kemiska förändringar 
och omsättningar hos gödselbeståndsdelar
na. Det torde clerjemte wara öfwerflöcligt erin
ra clerom, att de fabriker, hwilka sysselsätta 
sig med framställningen af s. k. konstgjorda 
gödningsämnen, såsom superfosfater, ammo
niaksalter, kalksalter o. s. w., likaledes begag
na sig af den s. k. kemiska frändskapskraften 
för omwancllingen af en mängd råämnen till 
en för wäxterna lätt tillgänglig och tjenlig 
föda. Hwad som eljest försiggår mera lång
samt i jorden under wäxtnäringsämnenas bil
dande och tillredning, eger alltså rum mera 
hastigt i de omnämnda fabrikerna, i det man 
med konst e ller genom särskilda åtgärder 
kommer naturen till hjelp. Man kallar derföre 
ock med rätta de erhållna fabrikaterna för 
konstgjorda gödningsämnen, likwäl icke i den 
mening, som skulle dessa ämnen hafwa erhål
lits på något annat sätt än i öfwerensstämmel
se med naturens krafter och lagar, utan med 
detta uttryck betecknas blott, att man med 
konst understödjer och påskyndar elen ke
miska kraften i dess werkningar. 

Hwacl man följaktligen winner genom 
dessa fabriker och genom anwändningen af 
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konstgjorda eller s. k. artificiella gödningsme
del inom landtbruket, är således egentligen 
tid, men "tid är penningar", enligt ett gammalt 
allmänt kändt och af erfarenheten besannadt 
ordspråk. 

Wi se emellertid, att kemisk kunskap är af 
nöden för att inom landtmannayrket åstad
komma en fördel eller winst af den beskaffen
het, som här ofwan blifwit antydt, och derföre 
kunde ej heller fabriker för gödningsämnens 
tillwerkning eller dylika fabrikaters anwän
dande inom landtbruket egentligen ifråga
komma, innan landtbrukskemien ernått den 
utweckling och allmänna spridning, att man 
kunde klart inse och bedömma, på hwad sätt 
eller genom hwilka åtgärder och medel man 
kunde underlätta eller påskynda naturens 
arbete för anskaffande och beredande af 
lämpliga wäxtnäringsämnen. 

Följa wi landtmannagöromålens art och 
beskaffenhet widare, skola wi snart finna, hu
ruledes öfwerallt de kemiska krafterna göra 
sig gällande, hwilket nogsamt förnimmes der
af, att alltid nya förändringar och omgestalt
ningar ske hos de naturalster, hwilka landt
mannen behandlar. Sedan wårbruket och 
wårsådden äro afslutade och sedan trädan 
under försommaren erhållit sin tillbörliga 
skötsel och ladugårdsgödseln blifwit utförd 
och nedplöjd, hwilka samtliga arbeten, såsom 
ofwan blifwit wisadt, afse att framkalla kemis
ka förändringar hos åkerjorden eller bidraga 
att öka förrådet af wäxtföda uti densamma, så 
börja wanligen arbetena med ängarnas afberg
ning och foderarternas behandling. Man har 
till ändamål att härwid bereda foderämnen, 
som kunna förwaras en längre tid utan att 
taga skada eller blifwa odugliga till föda för 
kreaturen. Af kemien känner man att watten 
måste finnas närwarande wid de flesta kemis
ka sönderdelningar eller omgestaltningar, 
som wid wanlig temperatur försiggå i luften. 
Wi weta ock af erfarenheten, att det på ängar
ne wäxande gräset i sitt friska och grönskan
de tillstånd bildar ett för kreaturen helsosamt 
och begärligt fodermedel, hwadan frågan blir 
den, huruledes man skall under förwaringen 
förekomma förändringar hos det afmejade 
gräset. Genom gräsets torkning eller beredan-
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de till hö försätter man fodermassan i det till
stånd, att den kemiska werksamheten under 
höets förwaring förblir i det närmaste i hwila, 
hwarigenom det gröna höet fortfarande bibe
håller det skördade gräsets närande och goda 
egenskaper som kreatursfoder. Under ogynn
samma wäderleksförhållanden äfwensom då 
andra särskilda omständigheter dertill föran
leda, föredrager man att af åtskilliga wäxtart
er eller wissa delar af wäxterna bereda anting
en surhö eller brunhö, äfvensom att i foder
massan inströ koksalt eller andra dylika äm
nen, för att derigenom gifwa den i fodret för
siggående jäsningen en sådan riktning eller 
karakter, att de närande egenskaperna bibe
hållas. Det är uppenbart, att landtmannen 
under allt detta ingenting annat gör och låter, 
än det som på ett eller annat sätt står i det 
närmaste samband med den kemiska werk
samheten hos foderämnenas beståndsdelar. 
Följaktligen är det ock den kemiska fränd
skapskraftens natur under de olika yttre om
ständigheterna, som bestämmer landtman
nens åtgärder i förewarande afseende. 

Samma förhållande eger ock rum wid sä
desskörden och dess inbergning. Äfwen här 
måste man noga aktgifwa på den kemiska 
kraften och efter wissa bestämda ändamål 
leda dess werksamhet. Sädens mältning och 
förskämning, halmens förruttnelse o. s. w. äro 
förändringar, som framkallas deraf, att den ke
miska kraften får tillfälle att werka i en rikt
ning, som ej befrämjar det mål, hwartill landt
mannen i allmänhet sträfwar. De följande åt
gärderna, som bestå i sädens uttröskning, 
rengörning och sädeskornens förrnalning till 
mjöl äro wisserligen ej åtföljda af några mera 
framstående eller märkbara kemiska föränd
ringar hos sädesarternas beståndsdelar, eme
dan dessa arbeten afse endast att mekaniskt 
skilja de olika wäxtdelarna samt gifwa dem en 
finare fördelning. Den widare behandlingen af 
säden, ware sig den skall anwändas för bered
ning af bröd och andra födoämnen för men
niskan, eller ock dessförinnan är ämnad att 
undergå andra inom landthushållningen och 
industrien förekommande behandlingssätt, 
såsom till beredning af öl och spritdrycker 
eller till framställning af stärkelse och dextrin-
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gummi m. m., afser deremot uteslutande att 
uppkalla den kemiska werksamheten till lif, 
och för att med framgång förrätta hithörande 
olika göromål, måste det wara af synnerlig 
wigt att kunna göra sig förtrogen med det ke
miska förloppet hos wäxtdelarna under desa 
olika behandlingssätt. 

Wid odlingen af handelswäxter, såsom to
bak, lin, hampa, oljewäxter o. s. w., förekom
ma likaledes arbeten, som äro af mer eller 
mindre kemisk natur, såsom t. ex. tobakens 
jäsning och sjelfupphettning, spånadswäxter
nas rötning, oljornas utpressning och rening 
m.m. 

Öfwergår man derefter till landtmannens 
sysselsättningar inom ladugården och wid 
mejerihandteringen eller mjölkhushållningen, 
så finner man dem hufwudsakligen bestå i 
åstadkommande af kemiska omsättningar el
ler förändringar hos de naturalster, som före
komma till behandlng. Landtmannen försöker 
t. ex. sålunda efter kemiska grunder åstad
komma de mest ändamålsenliga foderbland
ningar; wid afwelsdjurs och gödkreaturs upp
födande är han alltid uppmärksam derpå, att 
passande fodermedel anwändas enligt den af 
wetenskapen lemnade anwisningen, allt un
der den beräkning, att ämnesomsättningen 
hos kreaturen inledes i den riktning, som bäst 
befrämjar det afsedda ändamålet. 

Mjölkens behandling, gräddens afsättning, 
mjölkens surning och ystning, ostens olika 
behandling, smöre ts afskiljande, dess salt
ning och förwaring, wasslens inkokning till 
mesost jemte otaliga andra olika förrättning
ar inom mejerihandteringen, äro alla af den 
beskaffenhet, att de inwerka på mejeripro
dukternas smak, hållbarhet och sammansätt
ning. Det är alltså tydligt, att alla dessa föränd
ringar äro ti ll sin art kemiska eller grunda sig 
på inre förwandlingar, som af den kemiska 
kraften och enligt bestämda naturlagar fram
kallas, hwadan det ock derföre tillhör land
brukskemien att närmare utreda och förklara 
hithörande företeelser. Att landtbruksproduk
ternas tillagning eller beredning till mennisko
föda helt och hållet grundar sig på kemiska 
förwandlingar, torde knappt behöfwa erinras. 
- Af det redan anförda inses emellertid, att 

landtmannens wigtigaste och flesta arbeten i 
och för frambringandet af jordbrukets pro
dukter samt för desammas förädling på ett 
e ller annat sätt grunda sig på lagarna för den 
kemiska frändskapskraftens werksamhet. 
Landtmannayrket består alltså egentligen uti 
tillämpningen af de grundsatser, som den ke
miska wetenskapen uppdagar och fastställer. 
Det är följaktligen klart, att man endast genom 
kännedomen om de resultater och grund
sanningar, hwartill man genom den kemiska 
naturforskningen kommit, är i stånd att inse 
och bedömma wärdet eller betydelsen af de 
många olikartade åtgärder, som landtmannen 
widtager under utöfwandet af sitt yrke. Utan 
en sådan kännedom handlar man blott af 
gammal wana, men swårligen skall man då 
kunna åstadkomma några förbättringar eller 
i något hänseende göra några framsteg inom 
wårt lands wigtigaste näringsgren. Man för
blir twertom stående på samma punkt som 
wåra förfäder, så wida man ej tilläfwentyrs i 
stället går tillbaka, ty ett stillastående inom 
ett sådant yrke som landtbruket, är i de fles
ta fall lika med ett tillbakagående, i synnerhet 
om man betraktar saken i jemförelse med den 
snabba utweckling, som öfriga industrigrenar 
inom samhället wunnit på senare tider. 

Naturligtwis har ej landtbrukskemien kun
nat framträda såsom någon sjelfständig och 
på jordbruksnäringen fördelaktigt inwerkan
de kunskapsgren, förr än den kemiska weten
skapen i allmänhet uppnått en wiss grad af ut
weckling e ller åtminstone antagit en mera 
bestämd karakter och wunnit en strängt we
tenskaplig form. Men som detta först mot slu
tet af förra århundradet inträffade och sedan 
oafbrutet har fortgått med raska steg ända till 
närwarancle tid, så får man ej begära, att den 
delen af elen tillämpade kemien, som bär nam
net landtbrukskemi eller agrikulturkemi, skall 
kunna framlägga några resultater eller åstad
komma några wäsendtliga förändringar inom 
landtmannayrket förr än långt fram i nuwa
rancle århundrade, och ännu torde åtskilliga 
tiotal af år förgå, innan de mindre jordbrukar
ne allmänt hinna tillegna sig landtbrukske
miens upptäckter och blifwa i tillfälle att göra 
sig dem fullständigt tillgodo. Många gamla 
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fördomar måste först bekämpas och utrotas, 
hwarjemte den fasta öfwertygelsen hos den 
stora allmänheten måste göra sig gällande, att 
det aldra närmaste samband werkligen eger 
rum mellan den naturwetenskapliga forskning
en och det praktiska jordbrukets olika förrätt
ningar, att wetenskapsmannen och jordbruka
ren i sjelfwa werket sysselsätta sig med sam
ma sak och således böra ställa sig i samwer
kan med hwarandra till ömsesidigt gagn. 

Men för att ådagalägga, det naturwetenska
perna och deribland särskildt landtbrukske
mien är en trogen bundsförwandt till jordbru
ket, bör man se till, huruwida detta yrke i nå
gon mån werkligen befrämjats eller haft nå
gon nytta af landtbrukskemien, sedan denna 
wetenskap nått en sjelfständigare utweckling 
äfwen inom wårt land. För detta ändamål må 
man i korthet angifwa det swenska jordbru
kets karakter och allmänna beskaffenhet för 
30 a 40 år sedan samt tillse, i hwad hänseen
de förhållandena nu för tiden ära olika mot 
förr. Widare må man söka ådagalägga, huruwi
da landtbrukskemien kan sägas hafwa någon 
del i åstadkommande af dessa förändringar. 

I äldre tider tillbaka war man i af seende å 
foderwäxtodlingen hufwudsakligen inskränkt 
till de naturliga ängarna; på den öppna åker
jorden odlades uteslutande sädesarter, pota
tis och rofwor jemte några få andra rotfrukter; 
jorden låg wanligen lika ofta i träda, som den
samma bar säd , ty wexelbruk och koppel bruk 
woro nästan okända förfaringssätt wid jor
dens skötsel. I fråga om gödningen af de odla
de fälten war man uteslutande inskränkt till 
ladugårdsspillningen; landtbruksredskaperna 
woro föga ändamålsenliga och plogen war 
ännu ej allmänt i bruk, hwarjemte jorden be
arbetades wanligen ytterst grundt och ofull
ständigt. Täckdikningen war likaledes okänd 
och den öppna avdikningen utfördes ej med 
den omsorg och beräkning, att jorden tillräck
ligt befriades från skadligt inwerkande wat
ten. Ladugårdssköt seln betraktades af landt
mannen snarare som en olycka eller ett nöd
wändigt ondt, och man beräknade aldrig att 
af ladugården kunna erhålla någon behåll
ning; man ansåg sig nödsakad att hålla krea
tur och idka ladugårdsskötsel endast för göd-
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selns skull. Likasom man ej förstod att på 
lämpligt sätt gödsla sädesfälten eller egde 
kännedom om sammansättningen af den 
föda, som erfordrades för wäxternas utweck
ling, så swäfwade man ock i okunnighet rö
rande kreaturens ändamålsenliga utfodring. 
Kreaturen swältföddes eller närdes af dåligt 
starrhö jemte halm, hwaremot säd, oljekakor 
och andra kraftfodermedel aldrig eller endast 
undantagswis begagnades, emedan man ej 
kände sättet att af flera olika foderämnen bil
da lämpliga blandningar. Slutligen hade man 
den tiden en högst ofullständig kännedom om 
anwändningen af wissa jordförbättringsmed
el, såsom mergel, kalk, torf och dyjord m. m. 
Följden af allt detta war emellertid, att å en 
egendom för några tiotal af år tillbaka knappt 
skördades hälften eller en tredjedel så myck
et säd eller föddes hälften så mycket kreatur 
som nu för tiden sker, sedan man gjort sig de 
senare årens wetenskapliga upptäckter till 
godo. Förr i tiden ansåg man jordbruket kun
na bedrifwas af hwem som helst utan någon 
insigt eller närmare kännedom om de natur
krafter och naturlagar, enligt hwilka de många 
olikartade företeelserna wid wäxtodllingen 
och kreatursskötseln ega rum. Landtmanna
yrket hade ej då ännu tillwunnit sig den akt
ning eller det anseende, hwartill detsamma är 
berättigadt. Man trodde detta yrke wara det 
lättast e af alla, så att man derföre ofta nog 
kunde få höra den åsigten uttalas, att så snart 
en ung man befanns föga l ämplig för några 
andra yrken eller sysselsättningar, så betrak
tades han i alla fall såsom duglig till landtbru
kare och egnade sig derföre åt denna närings
gren, ofta utan kunskaper, fallenhet och håg 
för de arbeten, som med jordbruket ära fören
ade. Man insåg ej, att landtbruket är till sin 
natur så mångsidigt och omfattande, att der 
ofta mera än inom andra yrken äro af nöden 
mångårig erfarenhet, widsträckta kunskaper 
och klok beräkning, för att med framgång kun
na sköta den odlade jorden och ändamåls
enligt anwända de alster, som å ängar och fält 
skördas eller inom ladugården och mjölkhus
hållningen på mångfaldigt sätt frambringas. 

Om man jemför dessa nu i korthet antydda 
förhållanden med dem, som nu förefinnas 
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inom landtbruket, så framstår klart, hwilken 
olika kar akter landtmannayrket för närwaran
de antagit emot förr, och hwilken olikhet nu
mera förefinnes i de åsigter och betraktelse
sätt, som i wåra dagar hafwa gjort sig gällan
de. 

För att sprida kunskap och upplysning i så
dana ämnen, som beröra landtbruket, hafwa 
Akademier samt högre och lägre landtbruks
läroanstalter blifwit inrättade. Hushållnings
sällskaper äro stiftade inom rikets alla län; 
möten och utställningar af landtbruksalster 
m. m. ega rum årligen inom landets olika de
lar; agrikulturkemiska laboratorier och för
söksanstalter grundläggas och en ej så ringa 
landtbruksliteratur, bestående i tidskrifter, 
möteshandlingar, hushållningssällskapsberät
telser, naturwetenskapliga uppsatser, landt
bruksläroböcker m. m., har på senare tiden 
utwecklat sig. Åkerjorden bearbetas och skö
tes numera fullständigare och bättre; ända
målsenligare redskaper och maskiner begag
nas wid de flesta förrättningar, som inom 
landthushållningen förekomma; jorden afdi
kas och torrlägges mera omsorgsfullt, foder
odlingen har blifwit införd i sammanhang 
med wexelbruket; arealen af den årliga trädan 
har kunnat inskränkas; gödningsämnen af oli
ka slag anskaffas och beredas, så att göds
lingen af sädesfält och gräswallar sker oftare 
och fullständigare; man förstår bättre att till
warataga och inom landtbruket begagna affall 
från fabriker och andra inrättningar, likasom 
ock jordförbättringar medelst anwändningen 
af mergel, dyjord, kalk, lera, sand och minera
lier af flerahanda slag mera allmänt åwäga
bringas. Hwad ladugårdsskötseln och mejeri
handteringen beträffas, så går man numera 
tillväga på ett annat sätt mot förr, i det man 
utfodrar kreaturen bättre och bildar foder
blandningar af ändamålsenligare beskaffen
het genom att anwända ej allenast halm och 
hö, utan ock tillsatser af sädesgröpe, oljeka
kor och rotfrukter m. m. Mjölkhushållningen 
bedrifwes på ett bättre sätt, så att ladugården 
kan lemna smör, ost och andra produkter till 
afsalu, eller till och med för export till främ
mande länder. Gödkreatur uppfödas och för
säljas eller exporteras till andra länder o. s. w. 

Jemför man afkastningens belopp och jor
dens taxeringswärde nu mot förr, så kan man 
ej undgå att finna, det högst wäsencltliga för
ändringar i allmänhet skett, åtminstone öfwer 
allt, der man följt med sin tid och gjort en klok 
anwändning eller tillämpning af de råd och 
upplysningar eller andra hjelpmedel, som 
landtbrukswetenskapen anwisar. Landtman
nayrket har derjemte tillwunnit sig en behörig 
uppmärksamhet och anseende, så att landets 
insigtsfullaste och mest framstående män 
anse det för en glädje och heder att kunna 
egna sina krafter åt landtbruket, hwilket man 
numera med rätta kallar landets modernä
ring, emedan framgången och utwecklingen 
af alla andra yrken likasom ock landets eko
nomiska wälstånd i allmänhet bero af den 
högre eller lägre ståndpunkt, hwarpå wårt 
lands jordbruk befinner sig. 

Det kan emellertid ej wara en blott tillfällig
het, att efter flera seklers stillestånd jordbru
kets hastiga framåtgående på de senare åren, 
inträffar samtidigt med naturwetenskapernas 
och särskildt den tillämpade kemiens fram
trädande som sjelfständiga kunskapsgrenar. 
Otwifwelaktigt hafwa de wetenskapliga forsk
ningarna och elen praktiska werksamheten 
inom landthushållningen utöfwat ett ömse
sidigt inflytande på hwarandra, samt haft till 
följd, att man så wäl i ena som andra riktning
en kunnat åstadkomma sådana högst bety
dande framsteg. 

I betraktande af de betydliga uppoffringar, 
som staten årligen gör för landtbrukets och 
naturwetenskapernas befrämjande, i det att 
af riksdagen för ifrågawarancle ändamål be
wiljas stora anslag, får man någon gång höra 
uttalas en wiss tweksamhet beträffande nyt
tan af dessa anslag. Man frågar efter det resul
tat, som kan winnas och man wäntar, att det
ta resultat ögonskenligen skall framträda näs
tan omedelbart efter statsanslagets bewiljan
de. Man kan wisserligen erkänna jordbrukets 
framsteg, men man har ofta swårt att inse, i 
hwacl samband detta förhållande står till sta
tens åtgärder och de naturwetenskapliga lä
roanstalternas upprättande. Man drages lik
wäl af strömmen framåt och man finner slut
ligen, att man sjelf som landtbrukare handlar 
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på annorlunda sätt nu än för 20 a 30 år sedan, 
men man tycker, att detta gått af sig sjelft, ja 
nästan omedwetet, utan att wetenskapen der
med har haft något att beställa. Så är dock 
icke förhållandet; en hwar, som troget arbetar 
i naturwetenskapens tjenst, bidrager i mer 
eller mindre grad äfwen till åstadkommande 
af det allmänna praktiska resultatet, som efter 
några års förlopp framträder så wäl inom 
jordbruket som inom öfriga grenar af landets 
industri. Man kan ej säga, att ett penningean
slag är bortkastadt, derföre att ej genast eller 
kanske året derefter sådana genomgripande 
förändringar eller förbättringar wisa sig, att 
man kan tydligen finna dem wara omedelbart 
kommande från de personer eller anstalter, 
som i första hand uppburit och anwändt dessa 
anslag. Arbetets frukter behöfwa en wiss tid 
att mogna, och först i en efterkommande 
mansålder blifwa dessa frukter måhända till 
sitt wärde och gagn allmänt erkända och fullt 
uppskattade, alltså långt efteråt sedan man 
hunnit glömma bort, hwarifrån de egentligen 
förskrifwa sig, eller ofta nog förgätit namnet å 
de personer, som med saken ursprungligen 
haft att skaffa samt lefwat och werkat till nytta 
och gagn för kommande slägter. 

Hufwudsaken är emellertid, att man kom
mer till klar insigt derom, att kunskap eller 
upplysning i naturläran och framförallt kän
nedomen om lagarna för de kemiska werk
ningarna i naturen utgöra de förnämsta wil
koren för jordbrukets utweckling. Erfarenhe
ten och de werkliga förhållandena såwäl un
der förflutna tider som i wåra dagar ådagaläg
ga detta, så wida man fördomsfritt och när
mare tager saken i betraktande. Samma er
farenhet och iakttagelse skall man ock i fram
tiden otwifwelaktigt komma att göra. Om man 
följaktligen önskar en fortgående utweckling 
af wårt jordbruk med dertill hörande binär
ingar, så måste man derföre omfatta natur
forskningen med wälwilja samt betrakta land
brukskemien såsom en wän och trogen 
bundsförwandt i det gemensamma sträfwan
det för utwecklingen af wårt lands industri i 
allmänhet och särskildt jordbruksnäringen. 

Men landtbrukskemien och agrikulturke
mist ernas werksamhet hafwa i wåra dagar 
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derjemte alltmera börjat blifwa af omedelbart 
gagn för wårt lands jordbrukare eller inom 
den enskilda landthushållningen. Några såda
na tillfällen må här i korthet omnämnas. Wid 
utdikning eller torrläggning af sanka mossar 
och kärr, äfwensom wid sjösänkningar och 
wattenaftappningar m. m. är man angelägen 
att weta något om beskaffenheten af de nya 
odlingsmarker, som på detta sätt erhållas. På 
den gamla åkerjorden önskar man likaledes 
ofta werkställa jordförbättringar genom på
förande af andra jordarter eller blandningar 
af flera sådana. För erhållande af råd och upp
lysningar i sådana fall, wänder man sig nume
ra wanligen till wårt lands agrikulturkemister, 
hwilka med jordarterna företaga de undersök
ningar, som erfordras, för att i hwarje sär
skildt fall kunna lemna ett tillfredsställande 
swar å de framstälda frågorna, likasom ock 
wid angifwande af de jordförbättringsmedel, 
som kunna befinnas mest lämpliga. Mången 
enskild jordbrukare önskar dessutom weta, 
huruwida anwändbara mergelarter, dyjords
lager, snäckbäddar, skifferbildningar, kalk
stensarter, fosforsyreförande jordlager eller 
bergarter och mineralier m. m. finnas på hans 
egor eller i den närmaste trakten. Äfwen här
utinnan kan agrikulturkemisten och den na
turkunnige wetenskapsmannen gå jordbruka
ren tillhanda med anwisningar och råd. Sedan 
numera gödningsämnen och kraftfodermedel 
af alla slag börjat att fabriksmessigt framstäl
las samt äfwen i stora massor importeras från 
utlandet och hållas tillgängliga i handeln, så 
är alldeles nödwändigt , att denna fabrikation 
och handeln med dylika waror, som wanligen 
bära namnet af superfosfater, benmjöl, swa
fwelsyrad ammoniak, chilisalpeter, kalisalter, 
gips, pudrett, foderbenmjöl, oljekakor o. s. w., 
öfwerwakas eller kontrolleras af dertill utsed
da kemiskt bildade personer. Utan en sådan 
kontroll är mer än sannolikt, att wårt lands 
jordbrukare skulle få utgifwa högst betydliga 
penningebelopp för waror, som i wärde ej 
motswarade de gjorda uppoffringarna. Nume
ra är man i stånd att närmare bestämma och 
angifwa beskaffenheten af dylika i handeln 
förekommande produkter, sedan agrikultur
kemien utforskat och lärt känna betydelsen 
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och wärdet af de särskilda beståndsdelarna i 
dessa fabrikater, ware sig de äro afsedda att 
anwändas till gödningsämnen på åkern eller 
skola tjena som fodermedel för kreaturen. Det 
är widare uppenbart, att landtmannen wid 
skötseln af sina husdjur och wid ladugårds
produkternas frambringande och behandling, 
äfwensom wid de många olikartade binäring
ar, som wanligen åtfölja landthushållningen, 
städse skall finna anledning att söka erhålla 
närmare upplysningar, huru han ändamålsen
ligast bör gå tillwäga wid förrättandet af hit
hörande sysslor, hwilka, enligt hwad ofwan är 
wisadt, till sin beskaffenhet äro af kemisk na
tur eller utgöra en praktisk tillämpning af 
landtbrukskemiens grundsanningar. I de år
liga berättelserna som till Landtbruks-Akade
mien afgifwas öfwer fortgången och utweck
lingen af den agrikulturkemiska werksamhe
ten inom landet, kan man derföre ock nog
samt skönja den utsträckning och tillwäxt, 
som landtbrukskemien wunnit, äfwen med 
hänsyn till dess omedelbara gagn för de en
skilda landtbrukarne. För några årtionden till
baka wisste de flesta landtmän föga eller intet 
om agrikulturkemisterna och någon beröring 
med dem egde knappt rum; numera finner 
man deremot, att nära nog hwarje enskild 

jordbrukare söker efter tillfälle att få rådföra 
sig med desse kemister, åtminstone då några 
wigtigare eller mera genomgripande föränd
ringar eller åtgärder skola widtagas inom 
landbrukets praktiska delar. I följd häraf har 
man ock insett nödwändigheten af att inom 
landet inrätta flera agrikulturkemiska statio
ner eller laboratorier, samt bereda tillfälle för 
ännu flera wetenskapsidkare att egna sitt lif 
och sina krafter åt en kunskapsgren, som obe
stridligen utgör en af de kraftigaste häfstäng
erna för framgången och utwecklingen af wårt 
lands jordbruk i alla riktningar. Den sanne fos
terlandswännen kan derföre ej annat än med 
glädje och tillfredsställelse erfara, huruledes 
på senare åren sålunda landtbrukarne börjat 
träda i förbund med wetenskapsmännen, för 
att under gemensamt och förenadt arbete så 
småningom komma till ett godt och för landet 
i dess helhet fruktbringande resultat. 

Då wi i öfwerskriften af denna uppsats an
gifwit landtbrukskemien såsom jordbruka
rens trogna bundsförwandt, så tro wi oss 
derföre hafwa sagt detta på goda grunder 
samt genom ofwanstående framställning äf
wen förebringat åtskilliga bewis för riktighe
ten af en sådan uppfattning. 
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Appendix4 

Landtbruksakademiens kemiska laboratorium under de första 
femtio åren - sett inifrån av dess dåvarande föreståndare 

I samband med Lantbruksakademiens kemiska laboratoriums 50-årsjubileum skrev Henrik 
Gustaf Söderbaum denna historik. I boken beskriver Söderbaum laboratoriets utveckling från 
1856, då Alexander Muller anställdes, och fram till sin egen tid som föreståndare. I jämförel
se med min studie är denna historik mer internalistiskt och sakligt beskrivande av ekonomiska 
anslag, tillbyggnader och andra formella förändringar. Historiken är på så sätt ett komplement 
till min studie, och den visar också på Söderbaums vetenskapshistoriska intresse och histo
riska handlag med gedigen arkivforskning och noter, vilket ger ingångar till Skogs- och Lant
bruksakademiens arkiv. I boken finns också en del bilder och foton av laboratoriet, försöks
gården och dess personal och i slutet finns en, icke helt komplett, förteckning över skrifter i 
tryck utgivna från det lantbrukskemiska laboratoriet under dess första 50 år. 

Bokens originalupplaga omfattar 60 sidor och 6 plansch blad. Den är tryckt i Stockholm 1906. 
I föreliggande upplaga har layouten bearbetats redaktionellt. 

Erland Mårald 
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Historik af H. G. Söderbaum, Laboratoriets n. v. föreståndare. Med sex taflor. 

Innehållsförteckning. 

Text: 
Förord, s. 163 
I. Laboratoriets uppkomst och utveckling, s. 164 

I. Agrikulturkemiskt laboratorium i Stockholms stad. 1856-1864, s. 164 
2. Agrikulturkemisk försöksanstalt å Experimentalfältet. 1864-1876, s. 169 
3. Agrikulturkemisk och växtfysiologisk försöksanstalt å Experimentalfältet. 1877-1885, 
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4. Agrikulturkemiskt laboratorium å Experimentalfältet. 1886-1906, s. 177 

Il. Personalen, s 179 
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N. Föreståndare, s. 179 
V. Assistenter, s. 181 

Vl. Laboratoriebyggnaden och skyddshuset från SV, s. 175 

Förord 
Efterföljande framställning är väsentligen grundad på K. landtbruksakademiens och dess för
valtningskommittes protokoll samt andra aktstycken, såsom kungl. bref och ämbetsskrifvel
ser, hvilka förvaras i denna akademis arkiv. För tidrymden 1883-1897 har förf. äfven haft tillfälle 
att begagna sig af framlidne professor L. F. Nilsons efterlämnade handskrifna anteckningar 
rörande laboratoriets tillstånd och utveckling under nämnda period. Bland tryckta källskrif
ter hafva företrädesvis K. landtbruksakademiens Handlingar blifvit anlitade. 

Stockholm i april 1906. 

Författaren. 
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I. LABORATORIETS UPPKOMST OCH UIVECKLING. 

1. Agrikulturkemiskt laboratorium i Stockholms stad. 1856--1864. 

Det första inrättandet af agrikulturkemiska 
försöksanstalter sträcker sig icke längre tillba
ka i tiden än till 1840-talet, vid hvilken tid
punkt särskildt Justus von Liebig genom sitt 
bekanta arbete "Die Chemie in ihrer Anwen
dung auf Agrikultur und Physiologie" (1840) i 
vidsträckta kretsar banade väg för uppfatt
ningen af den vetenskapliga och i främsta 
rummet den kemiska forskningens betydelse 
för jordbruksnäringen och därigenom gaf en 
mäktig impuls åt uppkomsten af ett rationellt 
försöksväsende på jordbruksområdet. 

Som första ansats till en agrikulturkemisk 
försöksanstalt i modern mening har man be
tecknat Boussingaults enskilda försöksgård 
Bechelbronn i Elsass. År 1843 grundades i 
England af John B. Lawes den sedermera så 
ryktbara försöksstationen Rothamsted. Tysk
lands äldsta anstalt af detta slag kunde för 
fem år sedan fira sitt halfsekeljubileum, i det 
att försöksstationen vid Möckern daterar sin 
uppkomst från år 1854. Under 1850-talets se
nare hälft uppstodo inom loppet af ett par år 
ännu flera, företrädesvis i Tyskland men äf
ven i andra europeiska länder, så att man re
dan 1858 kunde räkna inalles omkring femton 
stycken. 

Äfven i vårt land visade man en vaken blick 
för den agrikulturkemiska försöksverksam
hetens betydelse och sträfvade att efter råd 
och lägenhet följa med sin tid i detta afseen
de, naturligt nog för öfrigt, då man besinnar 
det höga anseende kemi en - i främsta rummet 
tack vare Berzelius - då hos oss åtnjöt. 

Redan vid det fjärde allmänna svenska 
landtbruksmötet i Malmö år 1849 gaf sig be
hofvet tillkänna "att äfven för landtbruket till
ägna sig den stora nytta, som kemiens använ
dande på nästan alla näringsgrenar medfört". 
Mötet uttalade på grund häraf enhälligt sin 
önskan, "att agrikulturkemister måtte på fle
ra orter i riket anställas", och dess bestyrelse 
ingick till K. landtbruksakademien med en 
skrifvelse, hvari anhölls, att akademien hos K. 
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Maj:t ville göra underdånig framställning i 
detta syfte. Sedan ärendet vid akademiens 
sammankomst den 16 februari 1850 remitte
rats till föredraganden på vetenskapsafdel
ningen (L. F. Svanberg) och därefter vid sam
mankomsterna den 16 mars, 13 april och 11 
maj samma år varit föremål för akademiens 
öfverläggning, beslöt akademien vid sist an
förda tillfälle, att underdånig skrifvelse i ären
det skulle afgå till K. Maj:t i öfverensstämmel
se med föredragandens utlåtande. I denna 
skrifvelse, som är daterad elen 11 maj 1850, 
föreslås anställanclet af en agrikulturkemist, 
hvilken det borde åligga: "att enligt bestämd 
taxa göra ett visst antal kemiskt analytiska be
stämmelser, för hvilkas anställande han själf 
borde tillhandahålla de erforderliga apparat
erna och förnödenheterna", "att under någon 
viss tid af året vara disponibel till sådana re
sor inom landet, under hvilka han ... borde till
hanclagå de lancltmän, hvilka hans biträde 
äskat, med sådana råd och praktiska under
sökningar, som till deras utförande vore bero
ende af kemiska kunskaper", "att afgifva ytt
randen öfver sådana ämnen, hvartill han af 
lancltbruksakaclemien eller andra publika 
auktoriteter blefve uppmanad", "att årligen 
inkomma med berättelser öfver sin verksam
het", "samt att i denna berättelse, som borde 
till trycket befordras, redogöra för de vikti
gaste uti kemisk-agronomisk riktning såväl 
inom- som utomlands gjorda upptäckter." 

Såsom af detta förslag framgår, var pro
grammet för den tilltänkte agrikulturkemis
tens verksamhet ganska omfattande: han bor
de jämte de åligganden, som i våra dagar till
komma föreståndaren för en vetenskaplig 
agrikulturkemisk försöksanstalt, äfven fullgö
ra en kontrollanalytikers och en praktisk jord
bruks konsulents värf. 

Beträffande aflöningen hade man tänkt sig, 
att denna endast delvis skulle utgå af stats
medel - förslagsvis nämnes en summa af 1333 
rdr 16 sk. banka-; för hvad agrikulturkemis-
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ten därutöfver kunde tarfva till sitt uppehälle, 
skulle han vara hänvisad till "sin egen verk
samhet", hvarmed uppenbarligen förstås ke
miska undersökningar, mot afgift utförda åt 
allmänheten. 

Redan efter en knapp månads förlopp före
låg regeringens svar, hvaraf inhämtas, att K. 
Maj:t "funnit godt gilla akademiens yttrande 
om nyttan och behofvet af en agrikulturke
mists antagande och därjämte icke ansett 
något vara att er inra emot hvad i afseende på 
hans verksamhet och aflöningssätt föresla
gits, viljande K. Maj:t taga frågan om medel 
för det erforderliga löneanslaget i öfvervägan
de, när akademien framdeles anmäler tillfälle 
vara för handen att erhålla en för befattning
en lämplig person."4 

- Man skulle under såda
na omständigheter hafva förmodat , att den 
nya institutionen snart nog borde hafva trädt 
i verksamhet, men detta dröjde oväntadt länge 
- öfver sex år. 

Om orsaken till d etta långvariga uppskof 
erhåller man en antydan uti landtbruksakade
miens memorial af den 15 mars 1856, däri det 
heter, att "oaktadt akademien låtit genom all
männa t idningarna flere särskilda gånger kun
göra, att ansölmingar till ifrågavarande befatt
ning kunde till akademien ingifvas, likväl ing
en till befattningen kvalificerad person sig 
såsom sökande anmält". Då ändtligen i början 
af år 1856 en antaglig sökande gifvit sig till 
känna, var denne en utländsk man, nämligen 
läraren v id tekniska och landtbruksskolan i 
Chemnitz, dr Alexander Mi.iller. 

Denna svårighet att inom riket erhålla kom
petenta kandidater kan synas förvånande, då 
man ju vet, att Sverige vid denna tid ingalun
da led brist på dugliga och äfven i praktiska 
värf skolade kemister - flertalet af Berzelii lär
jungar stodo just nu i sin kraftigaste manna
ålder. Möjligt är, att de formella kompetens
fordringar, som uppställdes för platsens blif
vande innehafvare, i tillämpningen ställde sig 
väl stränga: akademien hade i sin ofvannämn
da skrifvelse till K. Maj:t uttalat såsom sin 
uppfattning, att agrikulturkemisten icke blott 
borde till fullo behärska sitt egentliga fack, ke
mien, utan äfven hafva " inhämtat säker kän
nedom" i fysik, botanik, fysiologi och anatomi 

samt därjämte hafva genomgått fullständig 
kurs vid någon utmärktare landtbruksskola. 
Möjligt är å andra sidan också, att de med 
platsen förbundna aflöningsvillkoren icke fö
refallit allt för lockande.5 

Mi.iller, hvars ansökan understöddes af re
kommendationsskrifvelser från trenne fram
stående tyska vetenskapsmän6 och äfven för
ordades af föredraganden på landtbruksaka
demiens vetenskapsafdelning (Svanberg7), 
blef af akademien i dess förut omnämnda 
memorial af 15 mars 1856 anmäld till erhållan
de af agrikulturkemistbefattningen, hvilket i 
kungligt bref af 9 april samma år bifölls. I sam
ma kungabref fastställdes agrikulturkemis
tens årliga arfvode definitivt till det af akade
mien tidigare föreslagna beloppet. 

Då emellertid sedermera kontrakt skulle 
upprättas mellan akademien och Mi.iller, yp
pades snart nog svårigheter, väsentligen af 
ekonomisk art. Under framhållande af nöd
vändigheten att söka undanröja dessa, "om 
det för Sveriges jordbruk v iktiga ändamålet 
skulle vinnas", ingick akademiens förvalt
ningskommitte till regeringen med framställ
ning om följande ytterligare anslag8: "till inrät
tande af ett kemiskt laboratorium högst 4000 
rdr rmt för en gång"; " till hyra för lokal till 
nämnda laboratorium, med hvad därtill hö
rer, 600 rdr rmt årligen"; "till ersättning för 
flyttningskostnader åt dr Mi.iller för en gång 
1500 rdr rmt". Dessa anslag blefvo af K. Maj:t 
i nådigt bref af 12 juni 1856 beviljade. 

Den 1 oktober samma år tillträdde den nye 
agrikulturkemisten sin befattning. Hans första 
uppgift blef nu att ombesörja inredningen af 
ett lämpligt laboratorium. Erforderliga lokaler 
såväl för ett dylikt som för agrikulturkemis
tens boställsvåning upplätos af landtbruks
akademien i östra flygeln af dess dåvarande 
fastighet i Stockholms stad med adressnum
ret 36 vid Mästersamuelsgatan. Detta hus var 
uppfördt på samma tomt, som nu intages af 
tekniska skolan, och laboratoriets läge torde 
närmast motsvara de åt Sergelgatan belägna 
lokaler, som för närvarande (1906) dispone
ras af Sveriges geologiska undersökning. 

Redan flere månader före afresan från 
Tyskland togs Mullers verksamhet i anspråk 
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för att därstädes anskaffa nödiga laboratorie
utensilier, kärl, reagentier o. s. v. Efter hans 
ankomst till Stockholm i september påbörja
des genast arbetet med laboratoriets inred
ning, "och ehuru många hinder mötte ... fort
gick arbetet oafbrutet, så att den hufvudsak
ligaste delen af det hela eller det analytiska 
laboratoriet, om också endast i sitt enklaste 
skick, kunde för akademiens ledamöter i med
let af februari månad 1859 förevisas".9 

En väsentlig förtjänst om detta arbete inla
de - utom Muller själf - föredraganden på 
landtbruksakademiens mekaniska afdelning, 
öfversten C. Stål, som i hufvudsak uppgjorde 
planen för lägenhetens omändring "från en 
den mest olämpliga lokal till ett kemiskt labo
ratorium, hvilket för sitt ändamål tillvunnit sig 
bifall af alla vetenskapsmän, som hedrat det 
med sitt besök".10 

Anstalten bestod i detta sitt första skick af 
fem rum, nämligen två laborationsrum, det 
ena afsedt för analytiska, det andra för prepa
rativa arbeten, vidare ett förrådsrum, en mind
re preparat- och instrumentkammare samt ett 
skrif- och mottagningsrum. Dessutom funnos 
bostadslägenheter för samtliga vid laborato
riet anställda personer. Lokalerna beskrifvas 
af Muller på följande sätt: 

"Det analytiska laboratoriet med omkring 
500 kv.-fots golfyta och 8 fots höjd innehåller vid 
ena väggen tvenne större, af schakt- och flarn
rum bestående ugnar för smältning, glödgning 
och afdunstning, en muffelugn och ett torkskåp 
... Vid väggen midt emot denna förening af ugnar 
finnes en apparat för vattendestillering, bestå
ende af ångpanna med kylinrättning, från hvil
ken det destillerade vattnet uppfångas uti en li
ten under golfvet nedgräfd källare ... 

Afskildt genom en mellanliggande förstuga 
befinnes preparatlaboratoriet, icke fullt hälf
ten så stort som det analytiska. Här är en stör
re arbetsugn af eldfast tegel samt flera vägg
fasta och plåtklädda bord. Golfvet af Ölands 
kalksten ... Innanföre detta rum ligger magasi
net för reagentier, glasredskap m. m., och 
uppsamlas äfven regnvatten genom ett rör 
från takrännans stuprör. 

Från det analytiska laboratoriet kommer 
man genom en dörr till agrikulturkemistens 
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skrif- och mottagningsrum, och afskildt från 
detta genom en förstuga äro tre smärre rum 
belägna, hvaraf det ena bebos af assistenten, 
ett begagnas till förvaring af finare preparater 
och instrumenter, och det tredje är afsedt till 
bostad för en laboratoriidräng". 11 

Med institutionen förenades genast från 
början en boksamling, hvilken, efter skedd in
ventering, och sedan den af landtbruksakade
miens sekreterare blifvit katalogiserad, öfver
lämnades till Muller våren 185 7 .12 

En ungefärlig föreställning om storleken 
och beskaffenheten af laboratoriets dåvaran
de utrustning erhåller man af brandförsäk
ringssumman, som år 1857 för samtliga inven
tarier: "redskap, verktyg, apparater, böcker, 
möbler och reagentier m. m." uppgick till ett 
belopp af 3500 rdr banka = 5250 kr. 13 

Redan häraf framgår, att det af statsmedel 
beviljade anslaget , 4000 kr., som var afsedt 
både för lokalens inredning och anskaffande 
af utensilier, måste hafva befunnits otillräck
ligt. Det felande synes hafva dels förskotte
rats af Muller, dels tillskjutits af akademiens 
egna medel. I hvarje fall klagas ännu 1859 öf
ver, att akademiens tillgångar blifvit så starkt 
anlitade "för inrättandet af det agrikulturke
miska laboratoriet", att medel saknades för 
utsändande af ett reseombud till Norge på 
akademiens vägnar, till efterkommande af en 
därifrån ingången inbjudning. M Från Mullers 
sida framställdes våren 1859 dels ersätt
ningsanspråk "för gjorda utgifter i och för K. 
akademiens kemiska laboratorium", dels yrkan
de på "inlösen för akademiens räkning af en 
mängd redskap och reagentier, som han inköpt 
såsom oundgängligen nödvändiga". På grund af 
hemställan från förvaltningskommitten bevilja
de sedermera K. Maj:t ytterligare ett anslag af 
tillsammans 3900 rdr rmt, hvaraf 2300 rdr så
som ersättning till Muller "för resor i Tyskland, 
frakt för därifrån inköpta redskap och apparater 
samt diverse andra utgifter", och återstoden, 
1600 rdr, såsom "godtgörelse för åtskilliga 
kemiska redskap och reagentier, hvilka såsom 
för laboratoriet oundgängliga blifvit af Muller 
för egna medel i Tyskland inköpta" .15 

Agrikulturkemistens skyldigheter och rät
tigheter såsom sådan skulle, enligt hvad 
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ofvan blifvit antydt, regleras genom ett mellan 
honom och landtbruksakademien upprättadt 
kontrakt. Förslag till ett sådant underställdes 
K. Maj:ts pröfning och fastställdes genom 
kungl. bref af 20 mars 1857. Det innehåller 
väsentligen samma föreskrifter, som redan i 
kungl. brefven af 8 juni 1850 och 9 april 1856 
blifvit meddelade, med åliggande för förvalt
ningskommitten att upprätta en taxa till be
stämmande af afgifterna för de kemiska un
dersökningar och analyser m. m., hvilka af 
agrikulturkemisten för enskilda personers 
räkning komme att verkställas. Samtidigt före-
skrefs, att alla ansökningar från allmänhetens 
sida om agrikulturkemistens biträde först 
skulle handläggas i förvaltningskommitten , 
hvilken ägde att bestämma den ordning, i 
hvilken biträdet borde lämnas, "så att viktiga
re föremål må företrädesvis vinna afseende". 
Förslag tiil taxa granskades och godkändes af 
speciella förvaltningskommitten den 29 maj 
1857. 

I februari månad 1857 synas arbetena med 
det nya laboratoriet varit så långt framskrid
na, att verksamheten därstädes kunde taga 
sin början. Saknaden af ett bestämdt anslag 
till sådana experimentalundersökningar, för 
hvilka ersättning i form af inflytande analysaf
gifter icke kunde påräknas, synes dock allt 
från första början hafva gjort sig kännbar. Så
lunda finner man, att Muller redan vid akade
miens sammankomst den 16 februari nyss
nämnda år såg sig föranlåten att till "anstäl
landet af försök rörande bästa sättet att så
som gödningsämne behandla urin" begära ett 
anslag af 100 rdr rmt, hvilket ock vid akade
miens nästföljande marssammanträde blef 
honom beviljadt. 

Under sådana omständigheter kunde den 
egentliga försöksverksamheten i förstone 
icke blifva synnerligen omfattande. Också 
bestod agrikulturkemistens uppgift under de 
första åren företrädesvis uti "att gå de enskil
da rekvirenterna till handa med de upplys
ningar, som kemien för närvarande har att 
erbjuda det praktiska landtbruket, dels efter 
beskrifning eller besiktning på stället , dels 
efter kemisk undersökning i laboratoriet"16

; el
ler med andra ord, agrikulturkemisten tunge-

rade samtidigt som ett slags praktisk jord
brukskonsulent. För de talrika och till dels 
rätt vidsträckta resor inom landet, som med 
anledning häraf för honom blefvo nödvändi
ga, tillerkändes honom hösten 1857 rätt till 
ersättning af statsmedel.17 Kort förut hade 
han på förvaltningskommittens därom gjorda 
framställning erhållit namn och värdighet af 
professor. 18 

Såsom vi sett, var den nyinrättade institu
tionen väsentligen ett undersökningslabora
torium, till sin utrustning närmast jämförligt 
med en nutida kemisk kontrollstation. Tillfälle 
till utöfvande af agrikulturkemisk försöks
verksamhet i egentlig mening saknades dock 
icke helt och hållet, isynnerhet sedan riksda
gen beviljat anslag till försöks anställande vid 
landtbruksakademiens strax utanför Stock
holm belägna experimentalfält.19 Här företogos 
redan år 1859 dylika rön. Dessa voro dels göds
lingsförsök, af sedda att utröna verkan af tven
ne nya svenska gödslingsmedel, nämligen 
"Wcerns superfosfat" och "Hazelii svafvelsyra
de ammoniak", dels försök "angående bästa 
sättet att förvandla latrinspillning till lättare 
handterligt gödningsämne". Äfven utfodrings
försök voro afsedda att samtidigt anställas. 
Dessa måste dock "till följd af Experimental
fältets ännu mindre lämpliga organisation" 
afbrytas och uppskjutas. Likaså anföres, att 
omständigheterna ej medgifvit några växtfy
siologiska undersökningar.20 

Fullt i ordning kom det nya laboratoriet 
först i början af år 1858. Då anmäldes nämli
gen, att "iordningställandet af den till kemiskt 
laboratorium och boningsrum åt professor 
Muller upplåtna lägenhet i akademiens hus 
var färdigt", hvarefter lokalerna i behörig ord
ning afsynades.21 Vid samma tid blef det till in
stitutionen utgående anslaget af rikets stän
der uppfördt å ordinarie stat med 2600 rdr 
rmt, hvaraf 2000 rdr såsom arfvode åt agrikul
turkemisten och 600 rdr "till hyra för hans 
agrikultur kemiska laboratorium" .22 

Åliggandet för den redan i och för sig lågt 
aflönade agrikulturkemisten att af egna medel 
bekosta laboratoriets underhåll, anskaffandet 
af reagent ier, apparater, kol, o. d. blef, som 
man lätt kan föreställa sig, med tiden allt för 
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betungande. Sedan befattningens innehafva
re fästat vederbörandes uppmärksamhet på 
de häraf härrörande svårigheterna, ingick 
akademien (uti memorial af 13 april 1861) till 
K. Maj:t med en framställning om beviljande 
af ett tillfälligt anslag af 1000 rdr rmt för labo
ratoriets underhåll. Detta anslag beviljades 
och biet äfven under de två närmast följande 
åren förnyadt, intill den nya statens faststäl
lande år 1864.2

:i Denna åtgärd torde varit des
to mera behöflig, som de inflytande afgifterna 
för å laboratoriet utförda undersökningar 
stundom rätt lång tid Iäto vänta på sig. Sålun
da finner man, att förvaltningskommitten 
först våren 1861 slutbehandlade en från agri
kulturkemisten ingifven ansökan "att för åt
skilliga under 1857-1860 verkställda agrikul
turkemiska försök äfvensom för foderanaly
ser jämte beräkningar angående herr frih. 
Braunerhjelms utfodringssätt under vintern 
1859-60 m. m. bekomma ersättning med ett 
sammanräknadt belopp af 850 rdr rmt".24 

Olägenheterna af försöksverksamhetens 
splittring mellan ett inom staden befintligt la
boratorium och ett utom densamma beläget 
försöksområde synas snart nog hafva gjort 
sig gällande, och det dröjde icke länge, innan 
man kom till insikt om, att den nya institutio
nen behöfde både omorganiseras och utvid
gas för att på ett tillfredsställande sätt fylla 
sitt ändamål. På Iandtbruksakademiens där
om gjorda hemställan äskade K. Maj:t redan 
1860 hos rikets ständer, att för "iordningbring
ande och underhållande" af en agrikulturke
misk anstalt å akademiens experimentalfält 
måtte anvisas dels för en gång 25000 rdr och 
dels 5000 rdr såsom årligt anslag. Ständerna 
funno emellertid detta förslag allt för dyrbart 
och ansågo sig i stället böra anlita den mindre 
kostsamma utvägen att för åvägabringande af 
en agrikulturkemisk anstalt vid Ultuna landt
bruksinstitut anvisa dels 4000 rdr såsom an
slag till årliga utgifter, dels 3000 rdr för en 
gång till uppsättande af ett Iaboratorium.25 

Frågan var emellertid af för stort allmänt 
intresse för att på detta sätt kunna helt och 
hållet förfalla. Det understöd, som icke kun
nat erhållas från statens sida, sökte man - åt
minstone tillsvidare - åvägabringa från annat 
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håll. Redan i april månad följande år (1861) 
anmäldes i Iandtbruksakademien, att Stock
holms läns hushållningssällskap hos de öfri
ga hushållningssällskapen i riket väckt förslag 
om årligt anslag af sällskapens egna medel till 
understödjande af akademiens under organi
sation varande agrikulturkemiska försöksan
stalt på Experimentalfältet, "på det de krafter, 
som akademien nu hade till sitt förfogande ... , 
måtte så snart som möjligt komma i full verk
samhet" .26 Vid det gjorda erbjudandet voro 
likväl vissa villkor fästade, dem akademien 
icke utan vidare ansåg sig kunna biträda. Så
lunda hade hushållningssällskapen fordrat, 
att akademiens agrikulturkemist skulle ägna 
sin tid och verksamhet uteslutande åt för
söksstationen, hvilket enligt akademiens upp
fattning svårligen lät förena sig med den ho
nom vid statsanslagets beviljande bestämdt 
ålagda skyldigheten att någon viss tid af året 
vara disponibel till resor inom landet. Lika li
tet fann sig akademien kunna medgifva, att 
försöksanstalten till väsentlig del skulle stå 
under hushållningssällskapens kontroll och 
styrelse, en åtgärd, "hvarigenom ett systema
tiskt ordnande af försöken blefve försvåradt , 
om icke omöjligt". Däremot ansågs icke något 
hinder möta för medgifvande åt hushållnings
sällskapen att inom viss bestämd tid inkom
ma med uppgift på de försök, som de företrä
desvis önskade att få vid anstalten verkställ
da. Dessa förslag borde remitteras till agrikul
turkemisten och Experimentalfältets inten
dent och därefter underkastas pröfning af 
akademiens speciella förvaltningskommitte, 
hvilken skulle äga att bestämma, hvad som 
däraf borde komma till verkställighet.27 

Sedan på denna grundval en samman jämk
ning af åsikterna ägt rum, emottog akademien 
följande år en förnyad skrifvelse från Stock
holms läns hushållningssällskap, hvaraf in
hämtades, att tio af landets hushållningssäll
skap utfäst sig att under åren 1862 och 1863 
bidraga med 2600 rdr till "den vid akademiens 
experimentalfält afsedda försöksanstalten". 
Och då därjämte upplystes, att enskilda per
soner förklarat sig villiga att tillskjuta det be
lopp, som därutöfver erfordrades för försöks
stationen under de nämnda tvenne åren, så 
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beslöt akademien, "att den ifrågavarande an
stalten oförtöfvadt borde organiseras, så 
långt förhandenvarande tillgångar och om
ständigheter det medgåfve". Samtidigt skulle 
till de tio bidragande hushållningssällskapen 
afgå tacksägelsebref med tillkännagifvande, 
att dessa sällskap före maj månads utgång 
skulle äga att till akademien inlämna förslag 
till de försök, som de ansåge företrädesvis 
böra komma ifråga vid anstalten.28 

En plan till den kemiska försöksanstaltens 
ordnande uppgjordes nu af en inom förvalt
ningskommitten tillsatt beredning i samråd 
med agrikulturkemisten, och skulle enligt 
denna plan de hushållningssällskap och en
skilda personer, som lämnat bidrag till för
söksanstalten, äga rättighet att kostnadsfritt 
få dit insända föremål undersökta.29 I början 
af 1863 beslöt förvaltningskommitten, att de 
"subskriberade enskilda bidragen nu borde 
uppbäras och anteckningslistan för sådant 
ändamål öfverlämnas till prof. A. Muller, som 
borde ombesörja uppbörden."30 

Det var emellertid tydligt, att anstaltens 
framtid ingalunda kunde anses betryggad, så 
länge dess verksamhet på detta sätt skulle stå 
i beroende af mer eller mindre tillfälliga bi
drag från korporationer eller enskilda. Detta 
så mycket mera, som dessa bidrag uti föreva
rande fall uttryckligen blifvit anvisade att utgå 
endast intill slutet af dåvarande statsregle
ringsperiod eller till och med år 1863. Också 
fann sig landtbruksakademien redan 1862 för
anlåten att ingå till K. Maj:t med förnyad fram
ställning om anslag till e n agrikulturkemisk 
försöksanstalt. n 

Ungefär samtidigt tillstötte en annan om
ständighet, som vållade, att frågan om det 
agrikulturkemiska laboratoriets omorganise
ring icke längre kunde uppskjutas. År 186232 

väcktes nämligen förslag om att utbyta landt
bruksakademiens dåvarande hus och tomt32 

nr 36 Mästersamuelsgatan mot teknologiska 
institutets (äldre) hus, nr 43 vid samma gata:14, 

ett fastighets byte som sedermera af regering 
och riksdag sanktionerades.35 I samma mån 
detta förslag närmade sig sitt förverkligande, 
blef det tydligt, att ny lokal inom kort måste 
beredas åt det agrikulturkemiska Iaboratori-

et, och den tanken låg då nära till hands att 
utflytta detsamma till Experimentalfältet och 
sålunda sammanslå försöksanstalten och la
boratoriet till en äfven i lokalt hänseende en
hetlig institution. 

Frågan hade nu kommit uti ett i alla afseen
den gynnsammare läge. Det motstånd, som 
anslagskrafvet tidigare väckt inom riksdagen, 
var brutet, och 1863 års ständer beviljade 
utan afprutning de medel K. Maj:t på akade
miens hemställan äskat för den nya anstal
tens åvägabringande. Dessa sålunda bevilja
de anslag voro följande: 

För en gång: Till "akademiens experimen
talfält och tillärnade agrikulturkemiska för
söksanstalt" 45500 rdr, däraf 40500 rdr till 
byggnader och öfriga anordningar samt 5000 
rdr till den odlade jordens grunddikning. 

Årliga anslag: "Tillökning i agrikulturke
mistens lön och hushyresersättning" 1400 
rdr; "Till laboratoriets underhåll, anskaffande 
af kärl, reagentier, kol m. m." 1500 rdr; "Till af
löning åt agrikulturkemistens assistent" 1200 
rdr; "Till handräckning vid laboratoriet" 300 
rdr. 

2. Agrikulturkemisk försöks
anstalt å Experimentalfältet. 
1864-1876. 
Redan på sommaren 1863, eller så snart det 
blifvit kändt, att dessa anslag af ständerna 
beviljats och att äfven det för akademien ifrå
gasatta fastighetsbytet bifallits, tog förvalt
ningskommitten byggnadsfrågan omedelbart 
under behandling, "då högst angeläget vore, 
att bostaden vid Fältet för akademiens agri
kulturkemist samt det där afsedda laboratori
et blefve i ordning före den tid, då akade
miens nuvarande hus (nr 36 Mästersamuels
gatan) komme att rifvas", och beslöt kommit
ten, att inredningen af laboratoriet och ke
mistens boningsrum borde oförtöfvadt före
tagas samt bedrifvas så, att desamma kunde 
blifva färdiga till hösten. Dessa byggnads- och 
reparationsarbeten upplätos icke på entre
prenad utan utfördes under inseende af Expe
rimentalfältets intendent C. Dannfelt , "helst 
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Laboraloriebyggnaden från N 

arbetet därigenom borde blifva billigare och 
äfven med större omsorg utfördt, än hvad 
annars kunde påräknas". Till omkostnader
nas bestridande förskotterade akademien af 
egna medel 10 000 rdr, hvilket förskott skulle 
godtgöras af det först år 1864 utfallande stats
anslaget.37 

De nu igångsatta byggnadsarbetena afsågo 
för laboratoriets vidkommande dels inredan
det af erforderliga arbetslokaler i den förut till 
museum använda s. k. "stenhus- och man
gårds-byggningen" på Experimentalfältet, - i 
hvilken äfven agrikulturkemisten skulle erhål
la sin boställsvåning - dels också uppföran
det af ett särskildt gasverk, en åtgärd som vid 
denna tid ansågs ur ekonomisk synpunkt för
delaktigare än att låta utdraga en gasledning 
till Experimentalfältet från Stockholms stad. 

På grund af en del mellankommande svå
righeter18 blefvo arbetena något fördröjda, så 
att laboratoriets utflyttning till Experimental
fältet först i slutet af mars månad 1864 kunde 

170 

Foto: H. G. Söder baurn 1905 

taga sin början. I mangårdsbyggnadens vinds
våning hade då ett provisoriskt laboratorium 
blifvit inredt, där "smärre arbeten" kunde ut
föras. De första dagarna af april samma år 
påbörjades inredningen af laboratoriilägen
heten på nedre botten af samma hus och var 
i september månad att anse såsom i det när
maste afslutad. "Vid samma tidpunkt kunde 
ock det till laboratorium hörande stenkols
gasverk afprofvas, som enligt förvaltnings
kommittens beslut blifvit ... uppfördt." Först 
mot slutet af 1864 kom det således till en ord
nad verksamhet i de nya lokalerna. 

Dessa voro följande: På nedre botten (i 
mangårdsbyggnadens östra del) trenne labo
ratoriirum och ett arbetsrum för förestånda
ren. 1 vindsvåningen ett laboratoriirum och 
tvenne förrådsvindar. I jordvåningen en källa
re för laboratoriets behof. Dessutom i ett sär
skildt hus en vedbod. 

På nedre botten, omedelbart intill laborato
riet, var en boställsvåning anordnad för före-
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ståndaren, hvilken dessutom förfogade öfver 
en större hushållsvind, källare, vedbod, stall
rum för 1 häst och ett planteringsland af 3990 
kv.-fots omfång. I vindsvåningen funnos slut
ligen tvenne assistentrum.39 

Någon egentlig tillökning i utrymme hade 
anstalten emellertid knappast vunnit genom 
lokalombytet, i hvarje fall icke själfva labora
toriet. Detta framgår ur föreståndarens berät
telse öfver verksamheten vid K. landtbruks
akademiens försöksanstalt under året 1864, 
hvari han bl. a. yttrar följande: "Då man jäm
för det nya laboratorium med det gamla, så 
likna de hvarandra däruti, att båda två blifvit 
inhysta uti förut färdiga och för andra ända
mål uppförda byggnader ... Det nya laborato
rium disponerar i det närmaste öfver samma 
kvadratyta som det gamla; arbetsrummen äro 
betydligt högre och ljusare, men mera skilda 
från förvaringsrummen. Den mest väsentliga 
skillnad torde dock böra finnas däruti , att det 
nya laboratorium blifvit inrättadt på en landt
egendom och således ställdt i intim beröring 
med det praktiska landtbruket. Nyttan af den
na åtgärd kan dock ej göra sig gällande, förrän 
landtegendomen erhållit i byggnader och or
ganisation den omgestaltning, hvarigenom 
den skall förvandlas till ett experimentalfält i 
ordets närvarande bemärkelse."40 

Kostnaden för det nya laboratoriet och 
därmed i sammanhang stående anordningar 
framgår af efterföljande öfversikt.4 1 

"Stora huset": inredning af bostad 
för kemisten och dennes assistent, 
laboratorier m. m ..................... rdr 8460,34 

"Stora huset": anskaffande af 
laboratorieinventarier ............. rdr 2420,14 

Gasverk: byggnaden ..................... rdr 4885,86 
Gasverk: inventarier ........................... rdr 49,61 
Gasverk: vedbod och brunn ......... rdr 140,00 

S:a rdr 15955,95 

De statsanslag, som till dessa arbeten varit 
disponibla, voro: 
Till laboratorium och 

inventarier ................................. rdr 8500,00 
Till gasverk ..................................... rdr 3000,00 

S:a rdr 11500,00 

Hvad särskildt gasverket beträffar, biet det 
redan så tidigt som hösten 1863 uppenbart, 
att man väsentligt underskattat de med dess 
uppförande förenade utgifterna; här nödga
des landtbruksakademien träda emellan och 
förskjuta de utöfver statsanslaget erforderli
ga medlen, "tills kändt blefve, om af det an
visade anslaget för samtliga byggnaderna å 
Fältet detta förskott möjligen skulle kunna 
betäckas" .42 

Laboratoriets utrustning med erforderliga 
apparater o. d. möjliggjordes - likasom vid 
inredningen af laboratoriet i staden - därige
nom att föreståndaren af egna medel inköpte 
de inventariipersedlar, som befunnos mest 
nödvändiga, - denna gång till ett värde af 3350 
rdr - och därpå hembjöd dem åt akademien 
till inlösen. Större delen af detta belopp, eller 
2550 rdr, blef sedermera af akademien rever
seradt och infriades till fullo först samma år 
Muller faktiskt frånträdde sin befattning i aka
demiens tjänst.43 Värdet af laboratoriets samt
liga inventarier uppgick vid denna tid enligt 
ett i början af 1865 upprättadt värderingsin
strument till 9578 rdr 14 öre.44 

De förändringar, som i och med flyttningen 
och omorganiseringen inträdt i laboratoriets 
verksamhet, ansågos vara så omfattande, att 
såväl nytt kontrakt med agrikulturkemisten 
som äfven ny taxa för dennes enskilda arbe
ten funnos af behofvet påkallade.45 Ur taxan, 
som kungjordes dels i de allmänna tidningar
na, dels i akademiens egen tidskrift, må följan
de detaljer anföras såsom i sin mån belysan
de för den tidens arbetssätt. Afgifterna voro: 
För hvarje beståndsdel i en oorganisk fören
ing, kvalitativt bestämd rdr 0,67, kvantitativt 
bestämd rdr 2:-; För hvarje beståndsdel i en 
organisk förening, kvalitativt bestämd rdr 1:-, 
kvantitativt bestämd rdr 3:-. 

Då den genom analys bestämda bestånds
delen utgjorde mindre än 1 %, förhöjdes afgif
ten med 50 %, och då den utgjorde mindre än 
0,1 %, blef afgiften fördubblad. - Om under
sökningen innefattade sönderdelning med flu
orväte, smältande alkalier o. d., eudiometrisk 
bestämning eller organisk elementaranalys, 
erlades härför särskildt rdr 7,50. - Kvantitativ 
bestämning af fosforsyra eller salpetersyra i 
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förening med andra baser än alkalierna drog 
en kostnad af rdr 5:-. För beräkning af foder
blandningar erlades 3-5 rdr och för hvarje 
förrättningsdag vid resor rdr 7,50.46 

I planen för den nya anstalten ingick, att 
den egentliga agrikulturkemiska försöksverk
samheten hädanefter skulle vara baserad på 
samarbete mellan agrikulturkemisten och Ex
perimentalfältets intendent, d. v. s. förestån
daren för egendomens jordbruk. Dessa bägge 
funktionärer hade att gemensamt uppgöra 
förslag till de försök, som voro afsedda att 
utföras under loppet af hvarje år, hvilka för
slag sedermera underställdes förvaltnings
kommittens granskning och stadfästelse. En 
sådan försöksplan för det första arbetsåret 
efter den nya ordningen finnes intagen i aka
demiens Handlingar för 1864. Den är ganska 
bredt anlagd och omfattar a) förberedande 
arbeten, b) talrika undersökningar rörande la
dugårds- och mejerihushållningen, beträffan
de mjölkens beskaffenhet och konservering, 
smörfettets afskiljande under gräddsättningen, 
kärning, smörsaltning, osttillverkning o. s. v. 
Jämför man denna plan med berättelsen öf
ver de sedermera i verkligheten utförda arbe
tena finner man, att åtskilliga hinder uppen
barligen ställt sig i vägen för det ursprungliga 
programmets realiserande. Brist på arbets
kraft och lämpliga hjälpmedel torde härtill 
hafva medverkat. Möjligt är också, att samver
kan mellan de tvenne afdelningsföreståndarne, 
huru plausibel den än må hafva förefallit på 
papperet, i praktiken visat sig förbunden med 
vissa svårigheter, en förmodan som i alla hän
delser icke jäfvas af förvaltningskommittens 
protokoll från senare hälften af 1860-talet.47 

Huru som helst, fortfor laboratoriet nu un
der en längre följd af år att tämligen ostördt af 
ingrepp utifrån fungera i sin dubbla egenskap 
af kontroll- och försöksanstalt, äfven sedan 
dess förste föreståndare år 1868 uppsagt sin 
befattning och till följd däraf personombyte 
ägt rum.48 Dess verksamhet reglerades ytter
ligare genom år 1868 utfärdade "Stadgar för 
den kemiska afdelningen af akademiens för
söksanstalt".49 

Dessa stadgar framhålla såsom anstaltens 
ändamål "att genom vetenskapliga rön och 

172 

undersökningar samt praktiska försök beford
ra det svenska landtbrukets utveckling och 
förkofran" och föreskrifva till detta ändamåls 
vinnande en oaflåtlig samverkan mellan an
staltens båda afdelningar, den ena omfattan
de jordbruket vid egendomen, den andra "la
boratorium med hvad därtill hörer". Upply
sande med afseende på den dubbla uppgift 
laboratoriet alltjämt ansågs böra fylla, är den 
punkt, hvarigenom agrikulturkemisten åläg
ges "att på därom skriftligt framställd begäran 
för enskild räkning ... utföra undersökningar 
af landtmannaprodukter eller till deras fram
bringande nödiga råämnen äfvensom afgifva 
skriftligt svar å framställda agrikulturkemiska 
frågor". För de analyser, som på detta sätt 
utfördes åt enskilda personer, tillkom hälften 
af den enligt taxan erlagda betalningen före
ståndaren; den andra hälften skulle af honom 
redovisas till intendenten "såsom ersättning 
till försöksanstalten för reagentier samt be
gagnandet af dess laboratorium och appara
ter". 

Vid denna tidpunkt var man inom landt
bruksakademien äfven betänkt på att söka 
åstadkomma ett samarbete mellan akade
miens institutioner på Experimentalfältet och 
den i början af 1860-talet inrättade agrikultur
kemiska försöksanstalten vid Ultuna landt
bruksinstitut. Till uppnående af detta önske
mål beslöt förvaltningskommitten, att den år 
1869 för Experimentalfältet uppgjorda för
söksplanen skulle delgifvas Ultunastyrelsen 
för att kunna tjäna till ledning vid uppgöran
de af planen för försöksanstaltens vid Ultuna 
verksamhet under samma år, af hvilken sena
re plan förvaltningskommitten anhöll att i sin 
ordning likaledes få del, "så att båda anstalter
na måtte, såsom med dem vid deras inrättan
de afsetts, kunna i hufvudsaken verka i ena
handa syftning och genom utförande af likar
tade försök åstadkomma större säkerhet och 
ömsesidig kontroll å de för svenska jordbru
kets utveckling afsedda arbeten, som vid 
båda försöksanstalterna företagas". Styrelsen 
för Ultuna landtbruksinstitut afgaf på denna 
framställning ett tillmötesgående svar, och ett 
dylikt kommunicerande af försöksplaner mel
lan Utuna och Experimentalfältet ägde seder-

mera årligen ru 
hvarefter det af 
nat; åtminstone 
anteckningar dä 

År 1873 ingid 
geringen med l 
ningar resp. dy 
ämbets- och tj. 
ibland äfven för 
assistent.51 Sed, 
tion aflåtits till 
denna åt agriku 
ståndare tvenne 
kr. , efter 5 resp. 
ring samt höjd, 
1200 till 1500 kr, 

3. Agrikultu 
fysiologisk J 

Experiment 
Ehuru själfva dE 
väsendet genon 
nadt på ett mot 
sätt, biet det doc 
enda laboratori 
betskraft, som s1 
försöksanstalte 
som en kemisk I 
allrahelst som j 
kontrollanalytiki 
densamma allt n 
göra sig den nya 
konstgjorda göd: 
Redan 4:de allm 
ju, såsom vi sett 
heten af flera ag1 
i olika delar af r 
ningar i samma 
1870-talet allt of 

Sålunda inko 
andena i Älfsbc 
pings läns hush~ 
ställning till rege 
kulturkemisk fö 
rige". Ärendet r, 

kademiens förv, 
ansåg sig "icke f 
orda bifall till frai 



:Je:ord
:::ig och 
damåls 
2I1 an
cattan
era -ia
Cpply
-?Pgift 
är den 

:n åläg
egäran 
:tingar 
s f:ram
c.:g:m·a 
:m.iska 
ta sätt 
:.älften 
D :öre
ionom 
:ming 
::r be
Jpara-

landt
: söka 
~de
~och 
:..:ltur
:2.ndt
aske
:en år 
a iör
elsen 
pran
:runa 
sena
~ i sin 
~ter-

, ena-
!Ea.r
~och 
:bru
r \id 
~en 
enna 
::i ett 
mel
:der-

mera årligen rum ända till och med år 1875, 
hvarefter det af sig själft synes hafva afstan
nat; åtminstone återfinnas sedan icke några 
anteckningar därom i akademiens handlingar. 

År 1873 ingick landtbruksakademien till re
geringen med framställning om lönetillök
ningar resp. clyrticlstillägg för akademiens 
ämbets- och tjänstemän i allmänhet, där
ibland äfven för agrikulturkemisten och hans 
assistent.51 Sedan i anledning häraf proposi
tion aflåtits till 1874 års riksdag, beviljade 
denna åt agrikulturkemiska anstaltens före
ståndare tvenne ålderstillägg, hvartdera å 500 
kr. , efter 5 resp. 10 års väl vitsordad tjänstgö
ring samt höjde assistentens aflöning från 
1200 till 1500 kr.52 

3. Agrikulturkemisk och växt
fysiologisk försöksanstalt å 
Experimentalfältet. 1877-1885. 
Ehuru själfva det agrikulturkemiska försöks
väsendet genom 1864 års reform blifvit ord
nadt på ett mot tidens fordringar svarande 
sätt, biet det dock i längden icke möjligt för ett 
enda laboratorium med den begränsade ar
betskraft, som stod till den agrikulturkemiska 
försöksanstaltens förfogande, att fungera 
som en kemisk kontrollanstalt för hela riket, 
allrahelst som jordbruksnäringens behof af 
kontrollanalytiker ständigt ökades, i mån som 
densamma allt mera allmänt började tillgodo
göra sig den nyare tidens hjälpmedel i form af 
konstgjorda gödslingsämnen, fodermedel o. d. 
Redan 4:de allmänna landtbruksmötet hade 
ju, såsom vi sett, på sin tid betonat önskvärd
heten af flera agrikulturkemisters anställande 
i olika delar af riket, och förnyade framställ
ningar i samma syfte läto sig under loppet af 
1870-talet allt oftare afhöras. 

Sålunda inkommo i slutet af 1873 ordför
andena i Älfsborgs, Skaraborgs och Jönkö
pings läns hushållningssällskap med en fram
ställning till regeringen om anslag till "en agri
kulturkemisk försöksanstalt för västra Sve
rige". Ärendet remitterades till landtbruksa
kademiens förvaltningskommitte, som dock 
ansåg sig "icke för det närvarande kunna för
orda bifall till framställningen". I öfverensstäm-

melse härmed befanns densamma icke heller 
föranleda någon åtgärd från K. Maj:ts sida.5:1 

Några månader senare ingick till förvalt
ningskommitten en skrifvelse från hushåll
ningssällskapens ombud "om agrikulturkemis
ka försöksanstalten vid Fältet samt om anstäl
lande af agrikulturkemister vid hushållnings
sällskapen". Kommitten beslöt till en början, 
att frågan härom skulle tillsvidare hvila.54 I slu
tet af 1874 återupptogs den ånyo till behand
ling på det sätt, att den remitterades till agri
kulturkemisten för afgifvande af utlåtande, 
hvilket senare jämte ombudens skrifvelse se
dermera öfverlämnades till akademiens leda
möter Berlin55 och Dannfelt med anmodan att 
inkomma med förslag i ärendet.56 Sedan så 
skett, ingick akademien, i hufvudsaklig öfver
ensstämmelse med dessa kommitterades för
slag, till regeringen med en skrifvelse, hvari 
föreslogs omorganisering af akademiens agri
kulturkemiska försöksanstalt samt inrättande 
af fyra nya kemiska stationer för hushållnings
sällskapens behofY Härom afläts ock den 14 
januari 1876 proposition till riksdagen, som i 
skrifvelse af 11 maj samma år anmälde bevil
jandet af efterföljande anslag: 

Till uppförande af ett växthus vid den agri
kulturkemiska försöksanstalten på Experi
mentalfältet 10500 kr. 

Till arfvode åt en för mikroskopiska och 
växtfysiologiska undersökningar vid agrikul
turkemiska försöksanstalten anställd botanist 
1000 kr. 

Såsom bidrag till underhåll af fyra kemiska 
stationer för jordbrukets och näringarnas 
behof tillsammans 12000 kr. Allt på extra stat 
för 1877.58 

Härmed var uppslaget gifvet till en genom
gripande förändring af försöksanstaltens 
verksamhet, för det första därigenom att den
na utvidgades, så att elen kom att innefatta 
äfven undersökningar af växtfysiologisk art , 
för det andra därigenom att de kontrollanaly
tiska arbetena öfverflyttades på särskilda, i 
olika landsändar fördelade laboratorier, hvar
igenom anstalten på Experimentalfältet hä
danefter sattes i tillfälle att mera odeladt ägna 
sig åt vetenskaplig försöksverksamhet i egent
lig mening. 
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Till beredande af lokaler för de växtfysiolo
giska arbetena uppfördes år 1877 ett stycke 
öster om laboratoriet en särskild nybyggnad, 
bestående af ett växthus jämte boställsrum 
för den i egenskap af botanist anställde 2:e 
assistenten. 

Denna omorganisering medförde äfven en 
förändring i institutionens benämning, som 
hädanefter blef: "Landtbruksakademiens agri
kulturkemiska och växtfysiologiska försöks
anstalt". Upprättandet af ett nytt reglemente 
för anstalten äfvensom af ett nytt kontrakt 
med dennas föreståndare biet likaledes en 
omedelbar följd af den timade förändringen. 

Enligt sagda reglemente var agrikulturke
misten numera uttryckligen "befriad från den 
hittills honom åliggande skyldigheten att ut
föra analyser eller kemiska undersökningar åt 
enskilda jordbrukare eller industriidkare". Ja, 
det stadgades till och med, att han öfver huf
vud taget icke vore berättigad att åtaga sig 
dylika undersökningar lika litet som kontroll 
å gödselfabrikat , foderämnen o. d. utan att 
därtill hafva erhållit särskildt tillstånd af aka
demiens förvaltningskommitte, hvilken lika
ledes förbehöll sig att bestämma de afgifter, 
som borde erläggas till laboratoriet för arbe
ten af detta s lag.59 

Faktiskt synes emellertid denna kontroll
verksamhet ännu några år hafva fortgått vid 
laboratoriet, väl närmast till fö ljd däraf, att 
ingen bland de nyinrättade kemiska stationer
na kommit att förläggas till Stockholm e ller 
dess närhet, trots därom från intresseradt 
håll gjorda framställningar.60 Först med det år 
1883 timade personombytet på föreståndare
platsen inträffade i detta afseende en effektiv 
systemförändring. Efter denna tid hafva kon
trollanalyser endast undantagsvis förefallit på 
laboratoriet och då vanligen för att åväga
bringa ett afgörande utslag mellan sinsemel
lan divergerande analysresultat, som förut 
erhållits af andra kontrollanalytiker. 

Vid den nye föreståndarens tillträde ti ll sin 
befattning undergick anstalten äfven till det 
yttre ånyo en grundlig omgestaltning och ut
vidgning. 

En väsentlig olägenhet , förorsakad af labo
ratoriets afskilda läge utanför hufvudstaden, 
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låg i svårigheten att på ett ekonomiskt och till
fredsställande sätt förse institutionen med 
den för dess dagliga verksamhet nödvändiga 
lysgasen. Visserligen hade, såsom i det före
gående anförts, redan 1864, i samband med 
laboratoriets utflyttning till Experimentalfäl
tet , ett särskildt gasverk anlagts därstädes. 
Men detta gasverk var och förblef allt ifrån sin 
första begynnelse, och så länge det existera
de, ett verkligt sorgebarn för institutionen 
genom de ständiga besvär och kostnader det 
förorsakade. 

Redan vid dess anläggning visade det sig, 
att man grundligt missräknat sig på kostna
derna. (Jämför ofvan s id. 171.) Den ursprung
liga, vid statsans lagets begärande uppgjorda 
kostnadsberäkningen belöpte sig till 3000 rdr, 
men denna summa befanns snart nog alldeles 
otillräc klig, hvadan förvaltningskommitten 
såg sig nödsakad låta inställa det redan på
började arbetet och för frågans närmare ut
redning tillsätta en särskild kommitte.61 Den
na kommitte, inom hvilken - i förbigående 
sagdt - enigheten ej synes hafva varit särde
les stor, inkom med en ny kostnadsberäkning, 
som slutade på en totalsumma af 5000 rdr, 
och tills tyrkte kommitten att antaga ingen
iören C. J. Hammars anbud att uppföra gas
verket för 4 750 rdr. Så skedde, och akademien 
beslöt, såsom redan anförts, vid sin januari
sammankomst 1864 att förskottera de utöfver 
statsanslaget erforderliga medlen. Hösten 
1864 kunde arbetet slutligen anmälas till afsy
ning och likvid.63 

Det dröjde emellertid icke mer än två och 
ett halft år, förrän en ganska genomgripande 
reparation visade sig nödvändig, i det att dels 
själfva ugnen tarfvade ommurning, dels en ny 
retort måste anskaffas. Äfven denna repara
tion - ombyggning kallas den i protokollen -
uppdrogs åt ingeniör Hammar och medförde 
en kostnad af 550 rdr.64 Glädjen öfver att gas
verket sålunda återige n försatts i brukbart 
skick, blef dock föga långvarig: två månader 
hade knappast förflutit efter räkningens före
dragande i förvaltningskommitten, förrän 
anmälan inkom från intendenten, att den nya 
retorten remnat. Ytterligare tvenne nya retor
ter beställdes nu från An kars rums bruk- där 
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Laboratoriebyggnaden och skyddshuset från SV 

äfven den felaktiga retorten tillverkats - och 
förvaltningskommitten infordrade i tämligen 
snäfva ordalag en förklaring af laboratoriets 
t. f. föreståndare "för erhållande af kännedom 
om, huru gasberedningen vid Fältet bedrifves 
samt hvad uppsikt t. f. föreståndaren65 därvid 
utöfvar". Sådan förklaring afgafs men minska
de ej utgifterna för gasverkets iordningställan
de, som denna gång kostade 210 rdr 1 öre.66 

Nu inträdde en period af relativt lugn till 
hösten 1875, då i förvaltningskommitten an
mäldes, "att gasverket vid Fältet ej vore nöj
aktigt samt att tillverkningen af gas vid det
samma syntes medtaga större kostnader, än 
som med annan konstruktion af samma gas
verk borde vara erforderliga"."7 - Det har se
dermera beräknats, att den vid anstalten till
verkade lysgasen ställde sig omkring fyra 
gånger dyrare än den gas, som samtidigt till
handahölls allmänheten från Stockholms gas
verk. 68 - Ett och ett halft år senare lämnade 

Foto: H. G. SöderbaUin 1905 

vetenskapsafdelningens föredragande (N. J. 
Berlin) inför kommitten en redogörelse "för 
kostnaderna för gasverket vid Fältet samt för
sök till beredning af gas efter andra metoder, 
som utförts af prof. Bergstrand, och beslöt 
kommitten, att gastillverkningen vid Fältet 
skulle ännu ett år få fortsättas såsom hittills, 
men att under tiden borde anskaffas under
rättelser, om för laboratorii räkning skulle 
kunna begagnas, med större fördel, kompri
merad gas, som transporterades från staden 
ut till Fältet. "69 

Det gamla gasverket fick emellertid nöd
torftigt fungera under ytterligare sex år, innan 
det omsider spelat ut sin roll. År 1883, dåre
paration af detsamma ånyo ifrågasattes, fann 
man en sådan icke längre löna mödan. Det 
upplystes nämligen, att en gasledning från 
Stockholms stad (närmare angifvet från Nor
ra Tullportsgatan eller nuvarande Döbelnsga
tan) till laboratoriet skulle kunna anbringas 
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för omkring 7,000 kr. Enär gasverkets försät
tande i lämpligt skick skulle komma att med
taga en lika stor summa utan att ändock bere
da laboratoriet samma fördelar som en direkt 
gasledning från staden, så ansåg förvaltnings
kommitten detta senare alternativ vara vida 
att föredraga och anhöll för dess realiserande 
om ett understöd af statsmedel till anförda 
belopp, hvilket ock af K. Maj:t beviljades.70 

I samband med denna högst väsentliga för
bättring vidtogos äfven andra omfattande för
ändringar, hufvudsakligen i syfte att åt institu
tionen bereda ett ökadt utrymme och en 
mera tidsenlig anordning. 

Uti den skrifvelse, i hvilken förvaltnings
kommitten påkallade statsbidrag för dessa för
ändringars genomförande, framhålles, huru
som laboratoriet ifråga om utrymme ej läng
re motsvarade de fordringar, som måste stäl
las på en dylik anstalt. Detta framginge däraf, 
"att hela laboratoriilokalen utgjordes af en
dast tre rum, ett mycket litet och de två andra 
snarare under än öfver medelstorlek, af hvil
ka ett af de större användes för gröfre kemis
ka operationer och de öfriga såsom egentligt 
analytiskt laboratorium". Ur denna synpunkt 
stode laboratoriet efter flertalet kemiskasta
tioner, hvilket äfven kunde med fullt skäl sä
gas med hänsyn till själfva laboratoriiattiral
jen. En följd af dessa omständigheter vore, 
"att några mera omfattande vetenskapliga 
undersökningar öfver agrikulturkemiens stör
re och viktigare frågor svårligen kunde ge
nomföras å försöksanstaltens laboratori
um, ehuru dylika undersökningar dock borde 
vara hufvudföremål för försöksanstaltens 
verksamhet". 

På grund af denna förvaltningskommittens 
framställning anvisade K. Maj :t af statsmedel 
ytterligare 10000 kr. till laboratoriets inred
ning samt förseende med nödiga apparater, 
utensilier etc.71 , hvarjämte akademien af egna 
medel anslog 6500 kr. för själva reparationsar
betena i den kemiska byggnaden. Denna blef 
nu i sin helhet upplåten för anstaltens behof 
på det sätt, att föreståndaren erhöll sin bo
stad i våningen 1 trappa upp72, hvaremot la
boratoriet utsträcktes till hela bottenvåning
en, som för ändamålet blef tidsenligt anord-
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nad och inredd. Genom denna utvidgning er
höll laboratoriet det omfång och den anord
ning, som det sedan dess i det väsentliga bi
behållit ända till nuvarande tid. 

Om det skick, hvari laboratoriet i midten af 
1880-talet tedde sig efter den genomgångna 
reparationen, erhåller man en god föreställ
ning genom dåvarande föreståndaren, prof. L. 
F. Nilsons "agrikulturkemiska berättelse för 
1884", ur hvilken följande må anföras. 

"De särskilda rum, af hvilka laboratorievå
ningen består, och af hvilka flertalet står i di
rekt förbindelse med en längs husets midt 
löpande korridor, äro på följande sätt använ
da. Till höger (väster) om ingången är ett mind
re rum inredt till en centralt belägen och lätt 
tillgänglig upplagsplats för de förråd, hvar
med ett kemiskt laboratorium nödvändigt 
måste vara försedt. Därbredvid ligga åt norr 
två smärre rum, af hvilka det ena är afsedt att 
begagnas vid titreringsbestämningar och in
rymmer alla därtill behöfliga kärl, apparater 
och inrättningar, det andra är inredt att an
vändas vid fysikaliskt-kemiska undersökning
ar, såsom spektral- och gasanalytiska arbeten 
m. m. med en samling för dylika ändamål be
räknade instrument. Vid korridorens västra 
ände ligger äfvenledes ett mindre rum, afsedt 
för sådana operationer, som taga i anspråk 
höga värmegrader, här äro sålunda uppställ
da: förbränningsugn till utförande af organisk 
elementaranalys, muffelugn för inaskning af 
organiska ämnen, bläster för komprimerad 
luft och syrgas o. s. v. Närmast därintill träffa 
vi i byggnadens sydvästra hörn ett större 
rum, inredt till föreståndarens laboratorium 
och för detta ändamål försedt med nödiga 
och tidsenliga anordningar. Bredvid detta och 
nästan i husets midt befinner sig förestånda
rens skrifrum, som tillika inrymmer luftpump 
och preparatsamling samt plats för två vågar. 
Vid sidan af detsamma är ett litet rum anord
nadt för boksamlingen, ... hvarjämte plats där 
äfven blifvit beredd för uppställandet af ett 
par vågar. På andra sidan om biblioteksrum
met är assistentens arbetsrum beläget, till stor
lek och inredning lika med föreståndarens, 
och därbredvid ett mindre rum, apteradt dels 
för vattendestillation och dels för organiska 
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produkters torkning med ånga, hvarjämte 
plats där måst beredas äfven för en slamap
parat och en preparatsamling. Slutligen har 
ett rum, beläget i byggnadens nordöstra hörn, 
blifvit inredt att begagnas vid gröfre kemiska 
och mekaniska arbeten och innehåller utom 
vindugn en ångmaskin om två hästkrafter, 
som i främsta rummet användes för uppford
ring af vattenförrådet (se nedan), men tilllika 
tages i anspråk såsom motor för en och annan 
mindre, i ett laboratorium behöflig maskin. 
Rummen uppvärmas med vanliga fajanskakel
ugnar. I fem af dem äro ... ventilerade och med 
fajanskakel invändigt beklädda dragskåp an
bragta för att användas vid försök, där utveck
lade ångor och gaser behöfva afledas."73 

En kännbar brist i det gamla laboratoriet 
var saknaden af vattenledning. Med hänsyn 
till de dryga kostnader, som en utsträckning 
af Stockholms stads vattenledning till Experi
mentalfältet skulle hafva medfört, sökte man 
nu afhjälpa nämnda brist genom anläggning 
af en lokal vattenledning, uteslutande afsedd 
för laboratoriets behof. Denna ledning, som 
ännu (1906) fungerar, är anordnad på det sätt, 
att den atmosfäriska nederbörd, som faller på 
byggnadens tak, därifrån nedledes i källarvå
ningen och här uppsamlas i en cementerad 
behållare om 50 kub.meters rymd, hvarifrån 
vattnet med maskinkraft uppumpas i en på 
vinden uppställd järncistern om 5 kub.meter 
för att slutligen härifrån genom ledningsrör 
sprida sig till de olika aftappningsställena i 
byggnaden. Härvid är den ordning vidtagen, 
att det vatten, som icke förorenas vid använd
ningen - exempelvis kylvatten från destille
ringar - , åter nedledes i cementbehållaren. 
Det vattentryck, som med tillhjälp af denna 
anordning kan erhållas i laboratorierummen, 
uppgår till vid pass en atmosfär. 

Anläggningen af den nu beskrifna vatten
ledningen medtog af de anslagna medlen 1741 
kr. Till instrumentinköp användes 3000 kr; 
resten åtgick till rummens reparation och in
redning. 

Med sin nya anordning och utrustning kun
de laboratoriet någorlunda uthärda jämförel
se med motsvarande anstalter i andra länder 
- åtminstone hvad beträffar förutsättningar-

na för utförande af kemiska undersökningar i 
egentlig mening. 

Från och med år 1886 blef anstaltens växt
fysiologiska afdelning skild från den kemiska 
såsom en själfständig institution under egen 
föreståndare och med egna anslag. 74 

4. Agrikulturkemiskt laboratorium 
å Experimentalfältet. 1886-1906. 
Midten af 1880-talet karakteriserades af an
märkningsvärda framsteg på agrikulturkemi
ens område. Dessa gåfvo sig bland annat till
känna genom utarbetandet af exakta arbets
metoder för anställande af kulturförsök öfver 
de odlade växternas näringsbehof och den 
verkan de olika växtnäringsämnena, hvart 
och ett för sig, på dem utöfva. I betraktande af 
dessa spörsmåls vikt och betydelse såväl ur 
vetenskaplig synpunkt som för det praktiska 
jordbruket kunde det icke undgås, att äfven 
vid härvarande agrikulturkemiska försöksan
stalt behofvet af nödig materiel och lämpliga 
anordningar för utförande af dylika kulturför
sök alltmera gjorde sig gällande. På därom af 
landtbruksakademien i skrifvelse den 14 sept. 
1888 gjord framställning anvisade K. Maj:t i 
början af 1890 ett anslag af 12500 kr. till anläg
gande af en försöksgård för växtkultur vid 
akademiens kemiska laboratorium.75 

Redan på våren samma år togo arbetena 
med den nya försöksgården sin början på ett 
åt densamma upplåtet jordområde om 0,5 
hektar, beläget omedelbart söder om den ke
miska byggnaden. De anläggningar, som då 
utfördes, äro i hufvudsak ännu bestående (se 
planritningen tafl. III, s, 86). För upplag och be
arbetning af den jord, som vid kulturförsöken 
kommer till användning, finnas tvenne cister
ner i cementbeton, försedda med en lätt tak
betäckning af korrugerad plåt, som vid behof 
lätt kan aflägsnas. En tredje dylik cistern tjä
nar till uppsamling af det regnvatten, som 
genom rännor och rörledningar ditledes från 
en del (a) af byggnadens tak för att användas 
till försöksväxternas bevattning. I en fjärde 
cistern af samma slag hafva slutligen 12 styck
en i cementbeton gjutna, vattentäta och med 
reglering för grundvattnet försedda parceller 
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om 1 kub.meters rymd och 1 kv.meters yta 
blifvit inrättade för växtkultur. För öfrigt äro 
anlagda 150 stycken äfvenledes jordfasta men 
i botten öppna parceller af zinkplåt om 1,3 
meters djup och 0,3 kv.meters yta. För utför
ande af s. k. kärlförsök har anskaffats ett stör
re antal fristående glascylindrar, de flesta om 
50 x 25 cm. med en egen häfvertinrättning, 
afsedd att hålla grundvattnet vid konstant 
nivå. Såsom arbetslokal vid jordens bearbetan
de, kulturkärlens beskickning och besåning, 
skördeprodukternas tillvaratagande o. s. v. tjä
nar ett "skyddshus" om 14 x 7 x4,5 meter, kon
strueradt i järn och glas. Detta är, som namnet 
antyder, äfven afsedt att vid inträffande ogynn
sam väderlek, frost, hagel eller dylikt, bereda 
skydd åt kärlkulturerna och rymmer 300 styck
en af de nyssnämnda cylindriska glaskärlen, 
som under försökstiden äro uppställda på låga 
vagnar, hvilka utan ansträngning kunna skjutas 
ut eller in på flyttbara järnskenor enligt Decau
villes system. Vid gynnsamt väder äro vagnar
na med försökskärlen placerade i det fria å ett 
framför skyddshuset beläget, fritt och soligt 
område, som vid tiden för skördens mognande 
omgifves med nät af järntråd och garn till 
skydd mot fröätande fåglar. 

På ett särskildt område inom försöksgår
den äro de meteorologiska instrument och ap
parater uppställda, medelst hvilka laborato
riets alltsedan 1881 regelbundet tre gånger 
om dagen fortgående väderleksobservatio
ner anställas och afläsas. De återstående om
rådena äro reserverade för frilandskulturer 
och för framtida utvidgning. Slutligen omgif
ves försöksgården åt N. och NY. af gräsplaner 
med ett stort antal prydnadsträd och -buskar, 
lämningar från det "arboretum", af hvilket om
rådet förr utgjorde en del; därinom har på 
senare tiden en särskild redskapsbod af trä 
blifvit uppförd. 

Under en följd af år åtnjöt laboratoriet i 
statsanslag 1500 kr. Qämför ofvan) till "under
håll och förkofran", hvartill sedermera lades 
1500 kr. "för försöks anställande" samt från 
och med år 1877 ytterligare 500 kr. till det då 
nybyggda växthusets uppvärmning och un-
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derhåll. Efter den växtfysiologiska anstaltens 
afsöndrande (1886) minskades anslaget till 
2500 kr. , men från och med 1891 utgår det 
med 3250 kr. om året i anledning af de dryga 
utgifter, som äro förenade med försöksgår
dens drift och underhåll. Laboratoriets nuva
rande stat upptager i öfrigt följande poster: 
Föreståndarens lön 4000 kr.i6; Assistentens 
lön 1500 kr.; Vaktmästarens lön 750 kr. 

I kungl. bref af 31 maj 1888 förklarades då
varande assistenten berättigad att från och 
med år 1889 komma i åtnjutande af ett (per
sonligt) ålderstillägg om 300 kr. En några år 
senare gjord framställning om beviljande af 
ytterligare ett personligt lönetillägg om 1200 
kr. årligen åt samme assistent vann däremot 
icke riksdagens bifall.;; 

Efter förändringarna 1883-1884 och 1890 
har laboratoriet icke undergått någon mera 
genomgripande omgestaltning hvarken till 
sina lokaler eller till arten af sin verksamhet, 
hvilken senare oafbrutet kunnat fortgå med 
tillhjälp af den utrustning och de anslag, som 
stått till buds. De enda förbättringar, som vi
sat sig af behofvet påkallade, hafva bestått 
däruti, att ett fåtal rum ansetts böra apteras 
för andra ändamål, än med dem ursprungli
gen afsetts, - så hart. ex. ett särskildt vågrum 
numera inrättats med läge mot norr - samt 
att enligt sakens natur den instrumentella ut
rustningen tid efter annan tillökats och kom
pletterats för att hållas i järnbredd medveten
skapens framsteg. 

Det bokförda värdet af laboratoriets samt
liga inventarier uppgick vid slutet af år 1905 
till 23048 kr. 74 öre. 

Sedan riksdagen år 1905 anvisat medel till 
upprättande af en centralanstalt för försöks
väsendet på jordbruksområdet, afsedd att 
förläggas till K. landtbruksakademiens expe
rimentalfält, och sedan 1906 års riksmöte yt
termera fastställt stat för samma anstalt, kom
mer akademiens kemiska laboratorium - ef
ter en tillvaro af jämnt ett halft århundrade -
att från och med år 1907 ingå såsom en afdel
ning af nämnda centralanstalt. 
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Il. PERSONALEN. 

1. Föreståndare. 
Dr Carl Alexander Muller var, såsom redan 
anförts, institutionens förste föreståndare. 
Född på Wellershof i Oberpfalz den 9 maj 
1828 och lärare vid tekniska och landtbruks
skolan i Chemnitz sedan 1851, utnämndes 
han 1856 till landtbruksakademiens agrikul
turkemist och tillträdde sin befattning den I 
oktober samma år. Hans verksamhet på den
na post, där han kvarstannade i tretton år, har 
i elen föregående framställningen flerstädes 

IV 

\ 
\ 

l 

blifvit vidrörd. Det mellan akademiens förvalt
n i ngskommitte och prof. Muller upprättade 
kontraktet uppsades af elen senare i juni 1868,78 

hvarpå han, efter att någon tid hafva åtnjutit 
tjänstledighet, definitivt lämnade sin befatt
ning i juni 1869. Han var sedermera en längre 
följd af år bosatt i Berlin, till dess han 1886 in
köpte egendomen Stensjöholm i Kronobergs 
län, där han nu en tid vistades om somrarna 
och efter 1898 äfven tog sitt stadigvarande 
hemvist. Han afled här den 28 januari 1906. 
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Efter Mullers afskedstagande anslogs fö
reståndarplatsen ledig till ansökan, hvarvid 
fyra aspiranter anmälde sig, nämligen profes
soren C. E. Bergstrand, dr C. J. Keyser, läraren 
vid Alnarp D. F. Brunius och löjtnanten Ham
pus von Post. Bland dessa gaf förvaltnings
kommitten företrädet åt den förstnämnde.79 

Dr Carl Erik Bergstrand, född den 12 mars 
1830 i Kila, Västmanlands län, blef 1857 lära
re i kemi, geologi och fysik vid Ultuna landt
bruksinstitut samt erhöll 1864 professors 
namn, heder och värdighet. Han öfvertog be
fattningen såsom landtbruksakademiens agri
kulturkemist från och med 1869, först såsom 
vikarie, sedan - från juni månad - såsom ordi
narie.80 Professor Bergstrand kvarstod som 
anstaltens föreståndare till den 15 januari 
1883, då han afgick efter att den 12 maj 1882 
hafva därom inlämnat ansökan.81 Han har se
dermera i egenskap af lärare för eleverna vid 
landtmäterikontoret och privat agrikulturke
mist varit bosatt i hufvudstaden. 

Dr Lars Fredrik Nilson, född i Skönberga, 
Östergötlands län, den 27 maj 1840, biet 1866 
docent och 1875 adjunkt i kemi vid Uppsala 
universitet. År 1878 utnämndes han till e. o. 
professor i analytisk kemi vid samma univer
sitet och utvecklade i denna egenskap en 
framstående vetenskaplig verksamhet, sär
skildt på den oorganiska kemiens område. 
Bland hans arbeten från denna tid må här 
endast erinras om upptäckten af grundämnet 
skandium (1879), som gjorde hans namn eu
ropeiskt ryktbart. Efter prof. Bergstrands t ill
bakaträdande blef Nilson af landtbruksakade
miens förvaltningskommitte utan ansökan 
kallad att intaga den lediga platsen såsom 
akademiens agrikulturkemist82, på hvilken 
han sedermera kvarstannade till sin död den 
14 maj 1899. Nilson inlade stora förtjänster om 
den nydaning och omgestaltning i en mera tids
enlig riktning, som laboratoriet undergick un
der 1880-talets midt. Äfven försöksgårdens an
läggning 1890 var i allt hufvudsakligt hans verk. 

Dr Henrik Gustaf Söderbaum, född i Kal
mar elen 12 mars 1862, docent i kemi vid Upp
sala universitet 1888, lektor i kemi och kemisk 
teknologi med mineralogi och geognosi v id 
Chalmers ' tekniska läroanstalt i Göteborg 
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1893, kallades af landtbruksakademien till 
agrikulturkemist och föreståndare för dess 
kemiska laboratorium den 16 oktober 1899 
och tillträdde befattningen den 1 januari 1900. 

2. Assistenter. 
Dr C. M. Eisenstuck, bördig från Sachsen, 
tjänstgjorde som assistent från hösten 1859 
till midsommartiden 1864. Han kallas till en 
början föreståndarens privatassistent.83 Från 
den 1 dec. 1861 till maj månads slut 1862 inne
hade han förordnande att bestrida förestån
darens åligganden under dennes tjänstledig
het.84 År 1863 uppgifves därjämte hr Renner
felt hafva i egenskap af assistent biträdt labo
ratoriets föreståndare, antagligen under någon 
kortare tid.8' Såvidt fört. kunnat finna, innehålla 
landtbruksakademiens eller dess förvaltnings
kommittes protokoller därutöfver icke någon 
som helst uppgift om vare sig Eisenstucks eller 
Rennerfelts officiella anställande i akademiens 
tjänst. 

I april 1864 antog förvaltningskommitten, 
efter förslag af professor Muller, till labora
toriiassistent studeranden vid Lunds univer
sitet, sedermera filosofie doktorn Sven Fred
rik Ekman ( född 1839) "med rättighet för ho
nom att uppbära lönen från den tid han be
fattningen tillträder; och anmäldes, att dr Ei
senstuck, som tjänsten under året förestått , 
förklarat sig villig att såsom vikarierande as
sistent fortsätta, intill dess Ekman inträder i 
tjänstgöring".8(i Det sistnämnda inträffade 
hösten 186487

; dock tog Ekman redan den 15 
februari 1866 afsked från sin befattning. Han 
ägnade sig längre fram åt det prästerliga kal
let och är sedan 1889 kyrkoherde i Vendels 
församling af ärkestiftet. 

Assistentbefattningen kungjordes nu ledig 
till ansökan under samtidigt förordnande för 
föreståndarens dåvarande privatassisten, "f. cl. 
eleven vid teknologiska institutet", Martin 
Nyström,88 att bestrida densamma intill den 
15 april 1866, ett förordnande som sedermera 
förlängdes till utgången af maj månad samma 
år. Några år senare, oktober och november 
1870, erhöll Nyström för andra gången en kor
tare tids assistentförordnande vid anstalten.89 
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Bland de sökande lämnade förvaltnings
kommitten företrädet åt filosofie kandidaten 
Oscar Nylander (född 1834, död 1898), "som 
varit amanuens vid kemiska laboratoriet i 
Lund under 4 och vid Landbohöiskolen i Kö
penhamn l läsetermin". Han erhöll till en bör
jan förordnande från 1 juni 1866 till årets slut, 
men biet sedan definitivt anställd såsom as
sistent genom konstitutorial i vanlig form.90 

Från 15 nov. 1867 till 15 maj 1868, under 
hvilken tid Nylander vikarierade för anstal
tens föreståndare, var sedermera förestånda
ren för kemiska stationen i Örebro C. G. Zet
terlund (född 1840, död 1892) förordnad att 
förestå assistentbefattningen. Som vikarieran
de assistenter för kortare tid tjänstgjorde vi
dare: 

1869-1870 studeranden Axel Lindström 
(född 1839, geolog vid Sveriges geologiska un
dersökning 1879-1899); 

1871-1872 studeranden vid Uppsala uni
versitet Carl Adolf Nordström (född 1845, se
dermera civilingeniör, lärare i kemi vid K. sjö
krigsskolan sedan 1879); 

1872- 1873 utexaminerade eleven från Aln
arps landtbruksinstitut Hampus Bergman (se
dermera 1 :e lärare vid Kilanda landtbrukssko
la); 

1873-1874 civilingeniören Carl Gustaf Nis
beth (född 1849, sedermera verkställande di
rektör för Uppsala ångkvarns aktie bolag 
1886-1892 och för Reijmersholms spritföräd
lings aktie bolag; godsägare).91 

Anledningen till dessa täta vikariatsförord
nanden är att söka däruti, att Nylander dels 
på grund af utländska studieresor, dels på 
grund af sin verksamhet som undervisare i 
landtbrukets tekniska binäringar ofta var för
hindrad att uppehålla sin ordinarie befatt
ning. Då dessa förhinder syntes blifva af allt 
mera permanent natur, fann sig förvaltnings
kommitten föranlåten besluta, "att kungörel
se skulle utfärdas om ansökning till erhållan
de af förordnande för assistentbefattningen 
vid akademiens agrikulturkemiska försöksan
stalt mot uppbärande af hela assistentlönen 
såsom arfvode under den tid tjänsten komme 
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att på förordnande bestridas".97 Efter gransk
ning af de inkomna ansökningshandlingarna 
uppdrogs vikariatet åt sedermera förestånda
ren för kemiska stationen i Halmstad, Emil 
Lyttkens (född 1847), som nu uppehöll det
samma under flera år, nämligen från 1 april 
1874 till 1 juli 1877. 

Sistnämnda år blef assistentplatsen defini
tivt ledig genom Nylanders befordran tilll fö
reståndare för kemiska stationen i Skara och 
Lyttkens' utnämning till innehafvare af ena
handa befattning i Halmstad. Efter skedd an
sökan besattes den nu med dåvarande filoso
fie kandidaten Carl Gustaf Eggertz, som till
trädde densamma den 1 oktober 1877.93 Un
der tiden 1 juli -1 oktober nämnda år uppe
hölls tjänsten på förordnande af M. Lundgren. 
Såsom vikarier för Eggertz hafva tjänstgjort 
under en del af 1880 civilingeniören E. G. Löth
ner91 och under de 7 sista månaderna af 1899 
filosofie kandidaten Hugo Witt (född 1875, lära
re vid K. skogsinstitutet i Stockholm från 1901 ), 
hvilken senare äfven under en del af år 1898 
tjänstgjorde som extra assistent å laboratoriet. 

Eggertz, som är född 1845 och 1889 promo
verades till filosofie doktor, kvarstår ännu no
minellt som laboratoriets assistent, men har 
på grund af försvagad hälsa åtnjutit tjänstle
dighet alltsedan den 1 april 1905. Från denna 
tid har filosofie doktorn Ove M. Hofman-Bang 
(född 1874) varit tillförordnad assistent. 

3. Vaktmästare. 
I de äldre handlingarna omnämnas tvenne vid 
institutionen anställda "laboratoriidrängar" 
vid namn Johansson och Andersson.95 Alltse
dan juni 1883 tjänstgör såsom laboratoriets 
vaktmästare Lars Henrik Klang (född 1846), 
som tidigare (1876-1883) varit anställd i ena
handa befattning vid laboratoriet för allmän 
och analytisk kemi vid Uppsala universitet. På 
grund af Klangs långvariga och trogna verk
samhet i laboratoriets tjänst har K. Maj:t år 
1906 tillerkänt honom Vasamedaljen af 5:e 
storleken i guld. 
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111. FRÅN LABORATORIET 
I TRYCK UTGIFNA SKRIFTER. 
Då verksamheten vid laboratoriet bäst kan 
bedömas af de skrifter, som från detsamma 
blifvit i tryck offentliggjorda, meddelas i det 
efterföljande en förteckning öfver dessa, kro
nologiskt ordnade. 

1858. Alex. Muller. Om användande af torf 
såsom bränsle. Hand!. 18, s. 126-171. 

1859. Alex. Muller. Åkerbrukskemistens Be
rättelse. Hand!. 19, s. 88-95. 

Alex. Muller. Agrikultur-kemisten, prof. Alex. 
Mullers berättelse om hans verksamhet 
under åren 1856- 1859. Hand!. 19, s. 
255-294. 

Alex. Muller. Bildung des Höhenrauches . 
Pogg. Ann. Phys. 106, s. 289-294. 

Alex. Muller. Zur Geschichte der Runkel
ruben. Lw. Vs. 1, s . 241-249. 

1860. Alex. Muller. Chemische Notizen. J. 
prakt. Ch. 80, s. 118-120. 

Alex. Muller. Ueber das Sättigungsvermögen 
der Phosphorsäure in einigen Lösung
en. J. prakt. Ch. 80, s. 193-204. 

Alex. Muller. Ueber Trocknung des Getreides. 
Lw. Vs. 2, s. 217-219. 

1861. Alex. Muller. De vanligaste Fodermed
lens och födoämnenas kemiska sam
mansättning grafiskt framställd. Stock
holm 1861. 

Alex. Muller. Zur Geschichte der Brunnenwäs
ser grosser Städte. J . prakt. Ch. 82, s. 
465-475. 

Alex. Muller. Bemerkungen zu Bessemer's 
Stahlbereitung. J. prakt. Ch. 82, s. 496-
504. 

C M. Eisenstuck: Beiträge zur Kenntniss der 
Futtermittel. Lw. Vs. 3, s. 237-241. 

1862. Alex. Muller. Åkerbrukskemistens Berät
telse (för år 1860). Hand!. 20, s. 73-80. 

Alex. Muller. Landtbruks-kemistens Berättel
se för år 1861. Handl. 20, s . 187-198. 

Alex. Muller. Om utfodring med benmjöl. 
Tidskr. 1, s . 25-28. 

Alex. Muller. Om smörberedning och hvad där
med eger sammanhang. Tidskr. 1, s. 41-54. 

Alex. Muller. Om torfkolningen vid Staltach. 
Tidskr. 1, s. 170-1 73. 

Alex. Muller. Redogörelse för vid K. landt
bruksakademiens experimentalfält un
der åren 1859 och 1860 utförde göds
lingsförsök. Tidskr. 1, s. 287-298. 

Alex. Muller. Några ord om Sveriges kemiska 
industriafdelning vid Londoner-exposi
tionen 1862. Tidskr. 1, s. 334-339. 

Alex. Muller. Om kalfutfodring. Tidskr. 1, s . 
377-379. 

Alex. Muller. Warmluftofen fiir Trocknung und 
Abdampfung. J. prakt. Ch. 86, s. 351-354. 

Alex. Muller. Neue Methode der Kohlensäure
bestimmung. Z. anal. Ch. 1, s. 147-149. 

Alex. Muller. Beiträge zur Kenntniss von der 
Zusammensetzung der Ackererde. Lw. 
Vs. 4, s. 225-237. 

1863.Alex. Muller. Redogörelse för ett nytt göd
ningsämne, Phosphorperuguano. Phos
pho-peruvian-guano. Tidskr. 2, s. 15. 

Alex. Muller. Om rätta beskaffenheten af godt 
smörsalt. Tidskr. 2, s. 61-63. 

Alex. Muller. Om smörberedning. Tidskr. 2, s . 
306-314. 

Alex. Muller. Den kemiska sammansättningen 
af smör efter olika beredningssätt. 
Tidskr. 2, s . 419-423. 

Alex. Muller. Beobachtungen auf dem Gebiete 
der Milchwirthschaft. J. prakt. Ch. 90, s. 
351-355. 

Alex. Muller. Mittheilungen aus der neueren 
Geologie Schwedens. J. prakt. Ch. 90, s. 
385-399. 

Alex. Muller. Studien am Complementär-Colo
rimeter. Z. anal. Ch. 2, s. 143-156. 

Alex. Muller. Agriculturchemische Unter
suchungen auf dem Gebiete der Milch
wirtschaft, I-IV Lw. Vs. 5, s. 161-188. 

1864.Alex. Miiller. Agrikulturkemisk berättel
se för år 1862. Hand!. 22, s. 35-44. 

Taxa för Kongl. Landtbruks-Akademiens Agri
kulturkemist, fastställd till efterrättelse 
från 1 april 1864. Hancll. 22, s. 49- 50. 

Alex. Muller. Arbeten och Försök år 1864 vid 
Landtbruks-Akademiens Agrikultur
kemiska Försöksanstalt. Hand!. 22, s. 
82- 86. 
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Alex Miiller. Anteckningar under en resa i 
Holland och England. Tidskr. 3, s. 149-
166. 

Alex. Miiller. Beiträge zur Colorimetrie des 
Extractbrauns. Z. anal. Ch. 3, s. 407-420. 

Alex. Miiller. Chemische Untersuchungen auf 
dem Gebiete der Milchwirthschaft, V
Vll. Lw. Vs. 6, s. 3-9, 373-381. 

1865. Alex. Miiller. Berättelse om Agrikultur
kemiens framsteg. Handl. 23, s. 56-69. 

Alex. Miiller. Berättelse öfver agrikulturkemiens 
framsteg och verksamheten vid Kongl. 
Landtbruks-Akademiens försöksanstalt 
under året 1864. Handl. 23, s. 158-176. 

Alex Miiller. Nytt sätt att bereda kreaturs ben 
till pulverisering. Tidskr. 4, s. 87-90. 

Alex Miiller. Om syrets betydelse för komjölk
ens gräddsättning. Tidskr. 4, s. 273-281. 

Alex Miiller. Om export af fosfor genom landt
mannaprodukter. Tidskr. 4, s. 332-334. 

Alex. Miiller. En metod för Cheddarostbered
ning. Tidskr. 4, s. 363- 368. 

Alex. Miiller. Berättelse öfver de af Kongl. 
Landtbruks-Akademiens agrikulturke
mist under åren 1862-1863 utförde arbe
ten. Ber. öfver verksamheten vid K. L. 
A:s försöksfält och agrikulturkemiska 
laboratorium under åren 1862 och 
1863. Stockholm 1865, s. 79-112. 

Alex Miiller. Neue Ergebnisse der Comple
mentär-Colorimetrie. J. prakt. Ch. 95, s. 
36-42. 

Alex Miiller. Chemische Mittheilungen. J. 
prakt. Ch. 95, s. 43- 52. 

Alex Miiller. Mittheilungen. J. prakt. Ch. 96, s. 
339-346. 

1866. Alex Miiller. Den nya utfodringsläran 
med särskildt afseende på boskapsgöd
ning. Tidskr. 5, s. 15-26, 72- 86. 

Alex. Miil/er. Om betydelsen af de Stass
further kalisalterna för landtbruket. 
Tidskr. 5, s. 101-103. 

Alex Miiller. Ueber die chemische Analyse 
der Ackererden. J. prakt. Ch. 98, s. 1-12. 

Alex. Miiller. Der Stickstoffgehalt der Ackerer
den. J. prakt. Ch. 98, s. 12-13. 

Alex. Miiller. Ueber die Bestimmung des 
Quarzgehaltes in Silikatgemengen. J. 
prakt. Ch. 98, s. 14-23. 
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Alex. Miiller. Mittheilungen aus der Chrono
metrie. J. prakt. Ch. 99, s. 337-365. 

Alex. Miiller. Chemische Untersuchungen auf 
dem Gebiete der Milchwirthschaft, VIII, 
IX. Lw. Vs. 8, s. 69-74, 394-404 .. 

1867. Alex. Miiller. Berättelse om agrikultur
kemiens framsteg under åren 1865-66. 
Handl. 25, s. 49-61. 

Alex. Miiller. Berättelse om agrikulturkemiens 
framsteg under år 1866. Hand!. 25, s. 
202-215. 

Alex. Miiller. Om några orsaker till ladugårdar
nas mindre afkastning under och efter 
våta somrar. Tidskr. 6, s. 150-155. 

Alex. Miiller. Chromometrische Studien i.iber 
Ferridsulfat. J. prakt. Ch. 101, s. 193-204. 

Alex. Miiller. Ueber einige chromatische Ver
hältnisse des Annattos, Ferridacetats 
und Kaliumbichromats. J. prakt. Ch. 
101 , s. 204-216. 

Alex. Miiller. Chemische Untersuchungen auf 
dem Gebiete der Milchwirthschaft, X
XIV Lw. Vs. 9, s . 37-49, 120- 150, 276-
298, 364-396. 

1868. Alex. Miiller. Berättelse öfver agrikultur
kemiens framsteg under år 1867. Handl. 
26, s. 159-170. 

Alex. Miiller. Dialytische Lös ung von Casein 
und Amylum. J. prakt. Ch. 103, s.49-51. 

Alex Miil/er. Die Chromometrie der Ober
flächenfarben. J. prakt. Ch. 104, s. 1- 10. 

Alex. Miiller. Die Schlämmanalyse. Lw. Vs. 10, 
s. 25-51. 

Alex Miiller. Ueber die Aufsammlung der 
menschlichen Auswurfstoffe in den 
Städten und die Nutzbarmachung 
durch die Landwirthschaft. Lw. Vs. 10, 
s. 143-148. 

0. Nylander. Sockerbetor från olika delar af 
landet. Tidskr. 7, s. 150-154. 

1869. Alex. Miiller. Några ord om kalkpudrett 
och latrinspillning. Tidskr. 8, s. 5-9. 

Alex. Miiller. Om den svenska sockerbetsindu
strien. Tidskr. 8, s. 14-30. 

Alex. Miiller. Studien i.iber Affinität in Ferridace
tat-Lösungen, ohne Veränderung des 
Aggregatzustandes. J. prakt. Ch. 106, s. 
321-356. 
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Alex. Miiller. Ueber die Wässerung der Gar
tengewächse aus dem Untergrund. Lw. 
Vs. 11, s. 168-176. 

Alex. Miiller. Ueber die Benutzung des Renn
thiermooses zur Branntweingewin
nung. Lw. Vs. 11, s. 321-361. 

C G. Zetterlund: Analyse von Bromus Schrade
ri. Lw. Vs. 11, s. 176-177. 

C E. Bergstrand: Berättelse öfver de senaste 
framstegen inom agrikulturkemien. 
Hand!. 27, s. 186-202. 

C. E. Bergstrand: Undersökning å svenska 
sockerbetor år 1869, jemte några upp
lysningar om betsockerindustriens be
tydelse för jordbruket. Tidskr. 8, s. 360-
377. 

1870. Alex. Miiller. Några försök med span
målstorkning. Ber. öfver verksamheten 
vid K. L. A:s försöksfält under åren 
1865-1868 jemte utdrag ur berättelsen 
öfve r verksamheten vid K. L. A:s agri
kulturkemiska laboratorium. Stock
holm 1870. S. 255-289. 

C E. Bergstrand: Om de sednaste framstegen 
inom agrikulturkemien. Hand!. 28, s. 
179-196. 

C E. Bergstrand: Undersökning å svenska sock
erbetor etc. (slut). Tidskr. 9, s. 14-22. 

C E. Bergstrand: Artificiella gödningsämnen 
under år 1869 analyserade å Kongl. 
Landtbruks-Akademiens laboratorium. 
Tidskr. 9, s. 34-43. 

C E. Bergstrand: Om kalkens betydelse och 
användning för jordbruket. Tidskr. 9, s. 
109-123. 

C E. Bergstrand: Betsockerindustrien såsom 
e n landtbrukets binäring. Tidskr. 9, s. 
158-162. 

C. E. Bergstrand: Om de fosforsyrehaltiga 
konglomeratlagren i Dalarne. Tidskr. 9, 
s. 249- 252. 

0. Nylander. Om växternas föda, samt om de 
medel, genom hvilka jordens fruktbar
het kan underhållas och förökas. Stock
holm 1870. N + 79 s, 12:o. (Smärre sam
lade skrifter i lanclthushållningen ut
gifna af J. Arrhenius, 12.) 

0. Nylander. Tabeller öfver växtfödan, grafisk 
framstä llning. Stockholm 1870. 

1871. C E. Bergstrand: Om de senaste framste
gen inom agrikulturkemien. Hand!. 29, 
s. 157- 173. 

C E. Bergstrand: Om hafstångens användande 
som gödningsmedel. Tidskr. 10, s. 65-71. 

C. E. Bergstrand: Om rostning eller bränning af 
leror för agronomiskt ändamål. Ticlskr. 
10,s. 208-222 

C. E. Bergstrand: Utställningen af artificie lla 
gödningsämnen vid trettonde allmänna 
Svenska Lancltbruksmötet i Göteborg 
1871. Ticlskr. 10, s. 287-303. 

C E. Bergstrand: Nyare senast i handeln komna 
gödningsämnen. Ticlskr. 10, s. 30:r--304. 

1872. C. E. Bergstrand: Om kalkgöclning. 
Ticlskr. 11 , s. 283-292. 

C. E. Bergstrand: Undersökning af elen flytande 
spillningen från ladugården vid Be rgs
hamra, i närheten af Ulriksclal, samt om 
göclselvattnets värde och användning 
vid lancltbruket. Ticlskr. 11, s. 365- 375. 

C. E. Bergstrand: Åtskilliga nya och anmärk
ningsvärda foclermecle l. Ticlskr. 11 , s. 
31-35. 

C E. Bergstrand: Berättelse om framstegen 
inom agrikulturkemien , afgifven å 
Kongl. Landtbruks-Akaclemiens hög
tidsdag ... 1872. Hand!. 30, s. 65-86. 

1873. C. E. Bergstrand: Berättelse öfver de sed
naste framstegen inom agrikulturke
mien, å Kongl. Landtbruks-Akademiens 
högtidsdag 1873, afgifven. Hand!. 31, s . 
147-175. 

1874. C. E. Bergstrand: Om åkerjordarternas 
kapillära och hygros kopiska vattenled
ningsförmåga. Tidskr. 13, s. 193- 200. 

C. E. Bergstrand: Om d e artificiela gödnings
ämnena. Ticlskr. 13, s. 285- 292. 

C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk berättelse, 
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade
mien å dess högtidsdag ... 1874. Hand!. 
32, s. 81- 110. 

1875. C. E. Bergstrand: Om inhemska växtnä
ringsämnen och jorclförbättringsmedel. 
Ticls kr. 14, s. 129- 136. 

C. E. Bergstrand: Om alunjorden i Vesterbot
tens län, samt om sätten att bringa den
na ofruktbara jord till bördighet. Tidskr. 
14, s. 213-221. 
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C E Bergstrand: Om användningen af minera
liska fosfater som gödnings-och jordför
bättringsmedel utan föregående behand
ling med syror. Tidskr. 14, s. 257-268. 

C E. Bergstrand: Agrikulturkemisk berättelse, 
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade
mien å dess högtidsdag ... 1875. Handl. 
33, s. 113-142. 

1876. C E. Bergstrand: Hvilken behandling af 
foderämnena för husdjuren har befun
nits mest ändamålsenlig för åstadkom
mande af största näringseffekten i för
ening med djurens välbefinnande? 
Tidskr. 15, s. 3-14. 

C E. Bergstrand: Undersökning af torf- och 
dyjordarter från Trystorp i Nerike. 
Tidskr. 15, s. 96. 

C E. Bergstrand: Hvilken erfarenhet har man 
hos oss vunnit om kalisalters verkan 
såsom gödningsmedel, och hvilka re
sultat hafva de sista åren gifvit vid han
den angående användning af svafvel
syrad ammoniak och chilisalpeter till 
förökande af den odlade jordens bör
dighet? Tidskr. 15, s. 148-162. 

1877. C E. Bergstrand: Agrikulturkemisk be
rättelse, afgifven till Kongl. Landtbruks
Akademien å dess högtidsdag ... 1876. 
Tidskr. 16, s. 3-27. 

C E. Bergstrand: Om kreatursspillningens be
handling samt om sättet för beräkning
en af den årliga gödselmängden efter de 
större husdjuren. Tidskr. 16, s. 94-122. 

C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk Berättelse, 
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade
mien å dess högtidsdag ... 1877. Tidskr. 
16, s. 287-300, 348-361. 

1878. C. E. Bergstrand: Åtskilliga vid Landt
bruks-Akademiens agrikulturkemiska 
laboratorium nyligen verkstälda under
sökningar. Tidskr. 17, s. 17, 129-132. 

1879. C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk be
rättelse, afgifven till Kongl. Landtbruks
Akademien å dess högtidsdag ... 1878. 
Tidskr. 18, s. 3-21, 69-80. 

C. E. Bergstrand: Om gipsens inverkan på åker
jordarterna. Tidskr. 18, s. 123-130. 

C. E. Bergstrand: Ett literaturhistoriskt bidrag 
till frågan om åkerjordens kemiska sam-
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mansättning och sättet att undersöka 
densamma. Tidskr. 18, s. 249-254. 

C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk berättelse, 
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade
mien å dess högtidsdag ... 1879. Tidskr. 
18, s. 267-300. 

C. E. Bergstrand: Om dyjordens användning 
som gödnings- och förbättringsmedel 
inom landtbruket. Tidskr. 18, s. 361-
370. 

1880. C. E. Bergstrand: Redogörelse för mötet 
i Stockholm år 1879 med landets 
Agrikulturkemister. Tidskr. 19, s. 3-28. 

C G. Eggertz: Om den kemiska beskaffenheten 
af jorden från åtskilliga mossar, dels re
dan odlade, dels afsedda att odlas. 
Tidskr. 19, s. 129-157. 

1881. C E. Bergstrand: Agrikulturkemisk be
rättelse, afgifven till Kongl. Landtbruks
Akademien å dess högtidsdag ... 1880. 
Tidskr. 20, s. 3-34. 

C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk berättelse, 
afgifven till Kongl. Landtbruks-Akade
mien å dess högtidsdag ... 1881. Tids kr. 
20, s. 280-300, 325-333. 

1883. C. E. Bergstrand: Agrikulturkemisk be
rättelse, afgifven till Kongl. Landtbruks
Akademien å dess högtidsdag ... 1882. 
Tidskr. 22, s. 14-32. 

L. F Ni/son: Föredrag hållet vid K. Landtbruks
Akademiens högtidsdag ... 1883, 1. Om 
salpeterns bildning och sönderdelning 
i åkerjord. 2. Om verksamheten vid de 
kemiska stationerna under år 1882. 
Tidskr. 22, s. 32-330. 

L. F Ni/son: Recherches sur la thorite d'Arendal. 
Ann. chim. phys. V, 30, s. 429-432. 

L. F Ni/son: Determination de l'equivalent du 
thorium. Ann. chim. phys. V, 30, s. 563-
567. 

L. F Ni/son: Sur les proprietes du thorium 
metallique. Ann. chim. phys. V, 30, s. 
568-573. 

1884. L. F Ni/son: Om användbarheten af olös
liga fosfat som gödningsmedel på moss
jord. Tidskr. 23, s. 170-176. 

l. F Ni/son: Notiser. Referat ur den nyaste agri
kulturkemiska litteraturen. Tidskr. 23, s. 
317-320. 
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L. F Ni/son & Otto Pettersson: Bestämning af 
chlorberylliums specifika vigt i gas
form. Öfvers. 41. Äfven i Ber!. Ber. XVII: 
987 och Compt. rend. T. 98, s. 988. 

1885. L. F Ni/son: Agrikulturkemisk berättel
se, afgifven till Kongl. Landtbruks-Aka
demien å dess högtidsdag ... 1884. 
Tidskr. 24, s. 3-20. 

L. F Ni/son: Referat ur den nya$te agrikultur
kemiska litteraturen. Tidskr. 24, s. 61-63, 
120-126, 165-174. 

1886. L. F Ni/son: Berättelse från Kongl. 
Landtbruks-Akademiens agrikulturke
miska och fysiologiska försöksanstalt. 
Tidskr. 25, s. 3-15. 

L. F Ni/son: Om "margarin" eller konstgjordt 
smör. Tidskr. 25, s. 15-22. 

L. F Ni/son: Om ursprunget till växternas qväf
vehalt. Tidskr. 25, s. 183-192. 

L. F Ni/son: Studier öfver komjölkens fett. 
Tidskr. 25, s. 271-285. Medd. fr. K. L. A:s 
exp:f. nr 2. 

L. F Ni/son & Otto Pettersson: Nouvelle me
thode pour determiner la densite de 
vapeur des corps volatisables en meme 
temps que la temperature de l'ex
perience. Bih. XI, nr 6, 16 p. avec 2 
planches. Äfven i J. prakt .. Ch. 141, s. 1-
17 och Ann. chim. phys. VI: 9, p. 554-
574. 

1887. L. F Ni/son: Kemiska stationernas verk
samhet 1885. Tidskr. 16, s. 30- 33. 

L. F Ni/son: Studier öfver komjölkens fett. 
Tidskr. 26, s. 33-60. Medd. fr. K. L. A:s 
exp:f. nr 2. 

L. F Ni/son: Berättelse från Kongl. Landtbruks
Akademiens kemiska laboratorium. Af
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1886. 
Tidskr. 26, s. 65-74. 

L. F Ni/son: Om utsigterna för en inhemsk till
verkning af thomasjern och dess bety
delse för svenska jordbruket. Tidskr. 26, 
s. 169-175. 

L. F Ni/son: Om guano af sill. Tidskr. 26, s. 247-
253. Äfven i Tidskr. f. landtm. 1887. 

L. F Ni/son: Om chilisalpeterns betydelse och 
användning såsom gödningsmede l. 
Tidskr. 26, s. 310-320. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1888. 

L. F Ni/son: Om skogsvialen, Lathyrus silvest
ris L., såsom foderväxt. Tidskr. 26, s. 
378-380. Äfven i Tidskr. f. landtm. 1888. 

L. F Ni/son & Otto Pettersson: Bestämning af 
några fysikaliska konstanter för germa
nium och titan. Öfvers. 44, s. 3-17. Äf
ven i Z. phys. Ch. I, s. 27. 

L. F Ni/son & Otto Pettersson: Om chloralumi
niums ångtäthet och grundämnenas 
atomvärde i aluminiumgruppen. Öf
vers. 44, s. 507-514. Äfven i Z. phys. Ch. 
I, s. 459. 

Gerhard Kriiss & L. F Ni/son: Om thoriums 
eqvivalent och atomvigt. Öfvers. 44, s. 
251-265. Äfven i Ber!. Ber. XX, s. 1665. 

Gerhard Kriiss & L. F Ni/son: Om jordarterna 
och niobsyran i Fergusonit. Öfvers. 44, 
s. 267-285. Äfven i Ber!. Ber. XX, s. 1676. 

Gerhard Kriiss &l. F Ni/son: Om produkten af 
niobfluorkaliums reduktion med natri
um. Öfvers. 44, s. 287-297. Äfven i Ber!. 
Ber. XX, s. 1691. 

Gerhard Kriiss & L. F Ni/son: Om kaliumger
manfluorid. Öfvers. 44, s. 299-303. Äf
ven i Ber!. Ber. XX, s. 1696. 

Gerhard Kriiss &L. F Ni/son: Studier öfver säll
synta jordarters absorptionsspektra 
och komponenter. Öfvers. 44, s. 361-
404. Äfven i Ber!. Ber. XX, s. 2134, och 
Chemical News 1888, T. 56. 

Gerhard Kriiss &L. F Ni/son: Die Componenten 
der Absorptionsspektra erzeugenden 
seltenen Erden. Berl. Ber. XX, s. 3067. 

Gerhard Kriiss &L. F Ni/son: Ueber die Dampf
dichte des Thoriumchlorids. Z. phys. 
Ch. I, s. 391. 

Gerhard Kriiss &L. F Ni/son: Ueber die speci
fische Wärme des Niobwasserstoffs 
und der Niobsäure. Z. phys. Ch. I, s. 391. 

1888. C. G. Eggertz: Studier och undersökning
ar öfver mullämnen i åker- och moss
jord. Tidskr. 27, s.33-42,80-116, 143-
163. Medd. fr. K. L. A:s exp:f. nr 3. 

L. F Ni/son: Kemiska stationernas verksamhet 
1886. Tidskr. 27, s. 28-33. Äfven i Tidskr. 
f. landtm. 1888. 

L. F Ni/son: Om den förlust af qväfve, som 
eger rum vid stallspillningens lagring, 
och medlen att förekomma densamma. 
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Tidskr. 27, s. 177-187. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1888. 

L. F Nilson & Otto Pettersson: Sur deux nou
veaux chlorures d 'indium et sur la den
site de vapeur des chlorures d'indium, 
de gallium, de fer et de chrome. Bih. XN 
nr 6, 24 s. Äfven i Ann. chim. phys. VI: 
15, p. 545-570; Journ. chem. Soc. 1888, 
Trans. p. 814; Z. phys. Ch. Il, s. 657. 

Gerhard Kriiss &L. F Ni/son: Die Componenten 
der Absorptionsspektra erzeugenden 
seltenen Erden. Berl. Ber. XXI, s. 585. 

Gerhard Kriiss & L. F Ni/son: Schlusswort an 
Hrn G. H. Bailey. Ber!. Ber. XXI, s. 2019. 

L. F Ni/son & Otto Pettersson: Sur les clorures 
de galliumet sur la valeur des elements 
du groupe de )'aluminium. Compt. rend. 
T. CVII, p. 527-528. 

L. F Ni/son & Otto Pettersson: Sur le chlorure 
ferreux et les chlorures de chrome. 
Compt. rend. T. CVII, p. 529-530. 

L. F Ni/son & Otto Pettersson: Sur les chlorures 
d'indium. Compt. rend. T. CVII, p. 500-
502. 

1889. C. G. Eggertz & L. F Nilson: Kemisk un
dersökning af moss- och myrjord. 
Tidskr. 28, s. 147- 187. Medd. fr. K. L. A:s 
exp:f. nr 7. 

L. F Ni/son: Berättelse från Kongl. Landtbruks
Akademiens kemiska laboratorium. Af
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1888. 
Tidskr. 28, s. 46-61. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1889. 

L. F Nilson: Kemiska stationernas verksamhet 
1887. Tidskr. 28, s. 141-146. Äfven i 
Tidskr. f. landtm. 1889. 

L. F Nilson: Försök att utstilla sillfoderkakor åt 
mjölkkor. Tidskr. 28, s. 257-280. Medd. f. 
K. L. A:s exp:f. nr 8. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1890 och Sv. kem. tidskr. 1889. 

L. F Ni/son: Om komjölkens qväfvehalt. 
Tidskr. 28, s. 281-283. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 9. Äfven i Sv. kem. tidskr. 1889. 

L. F Nilson: Handlingar rörande tillämpningen 
af Instruktionen för de kemiska statio
nerna. Tidskr. 28, s. 296-308. 

L. F Ni/son: Om gödsling med kalisalter och 
fosfat för kulturväxter enligt Schultz-
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Lupitz. Tidskr. 28, s. 373-379. Äfven i 
Tidskr. f. landtm. 1890 och Sv. kem. 
tidskr. 1889. 

Instruktion för de med understöd af statsme
del inrättade kemiska stationerna för 
jordbrukets och näringarnes behof, ut
färdad af Kongl. Landtbruks-Akade
miens förvaltningskomite. Stockholm 
1889, 42 s. 8:o. 

L. F Nilson: Om smörundersökning. Tidskr. f. 
landtm. 1889, s. 17-24. 

L. F Ni/son: Om qväfvebestämning enligt Kjel
dahl. Sv. kem. tidskr. 1889, s. 52-58. 

L. F Ni/son: Metod för analys af komjölk. Sv. 
kem. tidskr. 1889, s. 108-111. 

L. F Nilson: Zur Butteranalyse. Z. anal. Ch. 28, 
s. 175-183. 

C. G. Eggertz: Om åkerjordsanalysen. Tidskr. f. 
landtm. 1889, s. 642-647, 664-668. 

C. G. Eggertz: Ytterligare om jordanalysen. 
Tidskr. f. landtm. 1889, s. 760-765. 

1890. A E. Tömebohm & C. G. Eggertz: Om 
åkerjordens halt af fosforsyra och dess 
härstamning. Tidskr. 29, s. 193-200. 

L. F Ni/son: Handlingar rörande tillämpningen 
af Instruktionen för de kemiska statio
nerna. Tidskr. 29, s. 110-127. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 10. 

L. F Ni/son: Kemiska stationernas verksamhet 
1888. Tidskr. 29, s. 129-139. Äfven i 
Tidskr. f. landtm. 1890. 

L. F Nilson: Om förloppet af näringsämnenas 
upptagande och dess betydelse för kul
turväxternas gödslingsbehof. Tidskr. 
29, s. 305-318. Äfven i Tidskr. f. landtm. 
1891 och Sv. kem. tidskr. 1890. 

L. F Ni/son: Om fodervärdet hos odlade och vil
da svenska baljväxter. Sv. kem. tidskr. 
1890, s. 115-126. 

L. F Ni/son: Om gödslingsvärdet hos den vid 
Löfsta försöksvis tillverkade torfmulls
pudretten, 5 s. samt Om ändamålsenlig
heten af torfmullspudrettillverkning vid 
Löfsta, 1 s. Bihang till Stockholms stads
fullmäktiges beredningsutskotts utlå
tanden och memorial. 

L. F Nilson & Otto Pettersson: Sur le poids 
moleculaire du chlorure d'aluminium. 
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Bih. XV nr 2, 22 s. Äfven i Ann. chim. 
phys. VI: 19, p. 145-171 och Z. phys. Ch. 
IV, s. 206. 

1891. L. F Ni/son: Berättelse från Kongl. 
Landtbruks-Akademiens kemiska labo
ratorium. Afgifven på Akad:s högtids
dag ... 1890. Tidskr. 30, s. 3- 21. 

L. F Ni/son: Om torfströ, dess egenskaper och 
användning för särskilda ändamål. 
Tidskr. 30, s . 65-87. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1891. 

L. F Ni/son: Laktokriten jemförd med andra 
metoder för bestämning af mjölkens 
fetthalt. Tidskr. 30, s. 151-174. Medel. f. 
K. L. A:s exp:f. nr 12. Äfven i Chem. Zei
tung 1891, nr 37. 

L. F Ni/son: Baljväxterna och deras samman
sättning. Tidskr. f. landtm. 1891, s. 122-
127, 140-144, 163-168. 

C. G. Eggertz: Berättelse om de af Kongl. 
Lancltbruks-Akaclemien anordnade 
mosskulturförsök, åren 1889 och 1890. 
Tidskr. 30, s. 193-232. Medel. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 13. 

1892. C. G. Eggertz &L. F Ni/son: Om utsigter
na för betsockerindustrins införande på 
Gotland. Ticlskr. 31, s. 129-168. Mecld. f. 
K. L. A:s exp:f. nr 14. Äfven i Ber. om 
Got!. hush. sällsk. verks. 1891. 

C. G. Eggertz & L. F Ni/son: Kulturförsök med 
krutjord från Martebo myr. Tidskr. 31, s . 
193-201. Medel. f. K. L. A:s exp:f. nr 15. 

C. G. Eggertz & L. F Ni/son: Kemisk undersök
ning af några nordsvenska jordmåner. 
Tidskr. 31 , s. 201-208. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 16. 

C. G. Eggertz &L. F Ni/son: Jemförande försök 
öfver några fosfatformers gödslingsvär
de för gotländsk myrjord. Ticlskr. 31 , s . 
293- 306. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 18. 
Äfven i Ticlskr. f. landtm. 1893. 

L. F Ni/son: Bestämning af qväfvesubstanser
nas smältbarhet hos några kraftfoder
medel. Tidskr. 31, s. 363-372. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 19. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1894. 

L. F Nilson: Berättelse från Kongl. Landtbruks
Akaclemiens kemiska laboratorium. Af
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1892. 

Tidskr. 31, s. 372- 379. Medel. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 20. 

L. F Ni/son: Berättelse om en resa till Tyskland 
och Österrike. 20 s. Bih.t. Stockholms 
stadsfullmäktiges beredningsutskotts 
utlåtanden och memorial. 

1893. A. G. Kellgren & L. F Nilson: Undersök
ning af svenska foder- och betesväxter. 
I. Tidskr. 32, s. 3- 32, 88--106.11. anf. st. s . 
129-183. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 21 & 
22. 

C. G. Eggertz: Berättelse om mosskulturförsök 
af Kongl. Landtbruks-Akademien anord
nade 1891. Tidskr. 32, s . 183- 192. 

C. G. Eggertz: Berättelse om Kongl. Lanclt
bruks-Akademiens mosskulturörsök 
1892. Tidskr. 32, s. 193-216. Medel. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 24. 

C. G. Eggertz : Om i handeln förekommande 
konstgjorda göclslingsämnen och deras 
användning. Stockholm 1893. 47 s . 8:o. 
(Småskrifter i landtbruk. V.) 

L. F Ni/son: Undersökning af svenska baljväx
ter. Tidskr. 32, s. 257-298, 321-355. 
Medel. f. K. L. A:s exp:f. nr 23 . 

L. F Ni/son: Genmäle till Podewil'ska fabriks
direktionens anmärkningar. 9 s. Bih. t. 
Stockholms staclsfullmäktiges berecl
ningsutskotts utlåtanden och memo
rial. 

1894. Märtha Rubin: Kemisk undersökning af 
myrjord från Norrbotten. Tidskr. 33, s. 
3-13. Medel. f. K. L. A:s exp:f. nr 25. 

L. F Ni/son: Berättelse från Kongl. Landtbruks
Akademiens kemiska laboratorium. Af
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1894. 
Tidskr. 33, s. 65- 90. Medel. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 26. 

L. F Ni/son: Torfmullens värde såsom medel 
för renhållning och desinfektion. Tidskr. 
33, s. 113-124. Äfven i Tidskr. f. landtm. 
och Sv. kem. ticlskr. 1894. 

L. F Ni/son: Värdet af Gellivaraapatiten och 
några andra fosfatformer för vårt jord
bruk. Tidskr. f. landtm. 1894, s. 514-519, 
591-597. 

L. F Ni/son: Olika verkan af olöslig och löslig 
fosforsyra på korn och sockerbetor. 
Tidskr. f. landtm. 1894, s . 609-613. 
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L. F Ni/son: Försök öfver sillguanons gödslings
värde. Tidskr. f. landtm. 1894, s. 627-629. 

C. G. Eggertz: Berättelse om Kongl. Landt
bruks-Akademiens mosskulturförsök 
1893. Tidskr. 33, s. 193- 205. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 28. 

C. G. Eggertz : Kan svårlöslig thomasslagg för
vandlas till lättlöslig? Sv. kem. tidskr. 
1894, s. 147-148. 

1895. A. G. Kellgren & L. F Ni/son: Undersök
ning af svenska foder- och betesväxter. 
III. Tidskr. 34, s. 67-159. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 31. 

L. F Ni lson: Acetylen såsom lysgas. Sv. kem. 
tidskr. 1895, s. 44-45. 

L. F Nilson &Klas Sonden: Bestämning af fett
utbytet vid bearbetning af mjölk me d 
radiator eller med separator och kerna. 
Tidskr. 34, s. 206-215. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 33. 

1896. C. G. Eggertz: Berättelse om Kongl. 
Landtbruks-Akademiens mosskultur
försök 1894. Tidskr. 35, s. 34-45. Medd. 
f. K. L. A:s exp :f. nr 35. 

C. G. Eggertz &L. F Nilson: Om kalits bestäm
mande i stassfurtersalte r. Tidskr. 35, s. 
326-356. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 44. 
Äfven särskildt tryckt på tyska språket: 
"Ueber die Bestimmung des Kalis in 
Stassfurtersalzen, Gutachten aus dem 
chem. Laboratorium der Königl. Akade
mie der Landwirtschaft zu Stockholm." 
Stockholm 1897. T. 37 s. 8:o. 

L. F Ni/son: Om thomasslaggens sammansätt
ning och bestämning af dess bruksvär
de. Tidskr. 35, s. 46-55. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1896 och Sv. kem. tidskr. 1895. 

L. F Ni/son: Berättelse från Kongl. Landtbruks
Akademiens kemiska laboratorium. Af
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1896. 
Tidskr. 35, s. 64-86. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 36. 

L. F Nilson: Om melass-snitsel, e tt nytt foder
medel. Tidskr. 35, s. 218-222. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 41. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1896. 

L. F Nilson: Kulturförsök med sockerbetor på 
gotländsk myrjord. Tidskr. f. landtm. 
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1896, s.89-96, 109- 114, 147-153.Äfven 
i Ber. om Got!. läns hush. sällsk. verks. 
1895. Bil. 2, samt i Mittheil. d. Vereins 
zur Förd. d. Moorkultur im deutschen 
Reiche 1896, s. 129-141. 

L. F Nilson: Sockerbetans odling på gotländsk 
myrmark. Sv. kem. tidskr. 1896, s. 52-66. 

1897. A. G. Kellgren & L. F Nilson: Undersök
ning af svenska foder- och betesväxter. 
IV. Tidskr. 36, s. 299- 348. Medd. f. K. L. 
A:s exp:f. nr 50. Äfven i Tidskr. f. landtm. 
1897. 

C. G. Eggertz: Agrikulturkemiens framsteg 
under de s ista 25 åren. Sv. kem. tidskr. 
1897, s. 70-76. 

1898. L. F Nilson: Om Wiborghsfosfat, e tt ur 
Gellivaremalmens apatit frams täldt 
gödslingsämne. Tidskr. 37, s . 49-63. 
Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 52. Äfven i 
Tidskr. f. landtm. och Sv. kem. tidskr. 
1898. På tyska språket i Lw. Vs. 51, s . 
401-420 samt särskildt tryckt: "Ueber 
Wiborghphosphat, ein aus dem Apatit 
des Gelliware-Erzes dargestelltes Diing
ungsmittel", Stockholm 1899. 19 s. 8:o. 

L. F Ni lson: Berättelse från Kongl. Landtbruks
Akademiens kemiska laboratorium, af
gifven på Akad:s högtidsdag ... 1898. 
Tidskr. 37, s. 110-131. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 55. 

L. F Nilson: Utfodringsförsök med jäst mjölk
foder. Tidskr. 37, s . 309-342. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 57. Äfven i Tidskr. f. 
landtm. 1898. 

C. G. Eggertz: Om kemisk undersökning af vat
tenlösliga kalisalter. Sv. kem. tidskr. 
1898, s . 10-14. 

1899. L. F Nilson: Wiborghsfosfatets använd
ning. Promemoria. Stockholm 1899, 4 s. 
8:o. 

C. G. Eggertz: Om kalkens betydelse och an
vändning i jordbruket. Stockholm 1899. 
39 s. 8:o. (Småskrifter i landtbruk. X.) 

1900. C. G. Eggertz: Berättelse om verksamhe
ten vid Kongl. Landtbruks-Akademiens 
kemis ka laboratorium åren 1898 och 
1899. Tidskr. 39, s. 226-257. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 63. 
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Hugo Witt Foderväxters förändring vid förva
ring. Tidskr. 39, s. 139-146. Medd. f. K. L. 
A:s exp:f. nr 61. 

Hugo Witt Om analysen af fodermedel. Tidskr. 
39, s. 133-137. Äfven i Sv. kem. tidskr. 
1899. 

H G. Söderbaum: Nyare rön på jordanalysens 
område. Tidskr. 39, s. 267- 274. 

H G. Söderbaum: Perkloratfrågans utveckling 
och nuvarande ståndpunkt. Tidskr. 39, 
s. 338-345. 

H. G. Söderbaum: Om kopparacetylid och 
dess användbarhet för analytiska ända
mål. Sv. kem. tidskr. 1900, s. 29-34. 

H G. Söderbaum: Utkast till en biografisk öf
versikt af den kemiska forskningens his
toria i Sverige. Sv. kem. tidskr. 1900, s. 
70-79. 

1901. H G. Söderbaum: Öfversikt af de vikti
gaste framstegen inom agrikulturkemi
ens område under år 1900. Tidskr. 40, s. 
92-108. 

H G. Söderbaum: Kulturförsök med fälldt kal
ciumfosfat. Tidskr. 40, s. 109-121 + 1 pi. 
Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 67. 

H. G. Söderbaum: Hvilken betydelse äga de 
senaste årens bakteriologiska rön för 
frågan om ett rationellt tillgodogörande 
af stallspillningens kväfvehalt? Tidskr. 
40, s. 272-284. Äfven i Tidskr. f. landtm. 
1902. 

H. G. Söderbaum: Om den kemiska samman
sättningen af några baljväxter under 
olika utvecklingsskeden. Ett bidrag till 
foderväxtanalysens metodik. Tidskr. 40, 
s. 364-381. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 70. 

H. G. Söderbaum: Artikeln "Kemi" i Sveriges 
land och folk, historisk-statistisk hand
bok, utgifven af G. Sundbärg, Stockholm 
1901, s. 427-431. 

1902. H G. Söderbaum: Kulturförsök med 
fällclt kalciumfosfat Il. Medel. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 75. Stockholm 1902. 14 s. 8:o + 

1 pi. 
5. Stefansson & H. G. Söderbaum: Isländska fo

der- och betesväxter I. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 74. Stockholm 1902. 50 s. 8:o. 

H. G. Söderbaum: Hvilka lärdomar har jord
bruket att hämta af de senare årens 

forskningar rörande de vid salpeterns 
bildning och sönderdelning verksamma 
mikroorganismerna? Ber. öfver 19:e 
allm. Svenska landtbruksmötet i Gefle 
1901, afgifven af Carl L. Bendix. Stock
holm 1902, s. 278-291. 

H. G. Söderbaum: Ytterligare om benmjölet. 
Sv. kem. ticlskr. 1902, s. 177-181. 

1903. H. G. Söderbaum: A. Petermann (nekro
log). Tidskr. 42, s. 3-6. 

H G. Söderbaum: Om benmjölsfosforsyrans 
värde som växtnäring. Tidskr. 42, s. 42-53. 

H G. Söderbaum: Kulturförsök meds. k. släm
pegödning. Tidskr. 42, s. 85-94. Medd. f. 
K. L. A:s exp:f. nr 77. 

H G. Söderbaum: Berättelse från Kongl. Landt
bruks-Akademiens kemiska laboratori
um, afgifven på Akad:s högtidsdag ... 
1903. Ticlskr. 42, s. 103-121. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 78 . 

H G. Söderbaum: Öfversikt af de viktigaste 
framstegen inom agrikulturkemiens 
område under 1901- 1902. Tidskr. 42, s. 
261-282. 

H. G. Söderbaum: Artikeln "Konstgjorda göcls
lingsämnen" i Uppfinningarnas bok VII, 
s. 441-472. 

H G. Söderbaum: Om kalciumcyanamicl, ett nytt 
kväfvegödselmedel. Sv. kem. tidskr. 1903, 
s. 121-125. 

H. G. Söderbaum: Nils Peter Hamberg (lef
nadsteckning) . K. Vet. Akacl:s årsbok 
1903, s. 103-118. 

1904. H Juhlin Dannfelt & H. G. Söderbaum: 
Undersökningar af i Sverige odlade rot
frukter. Tidskr. 43, s. 42-95. Medd. f. K. 
L. A:s exp:f. nr 80. 

S. Stefansson & H. G. Söderbaum: Isländska 
foder- och betesväxter. 11. Tidskr. 43, s. 
324-368. Medd. f. K. L. A:s exp:f. nr 83. 

H. G. Söderbaum: Om nyare metoder att i jord
brukets tjänst tillgodogöra luftens kväf
ve. Tidskr. 43, s. 377-401. Medd. f. K. L. 
A:s exp:f. nr 85. 

H. G. Söderbaum: Hvad veta vi för närvarande 
om de af mikroorganismer förorsakade 
kemiska processerna i åkerjorden? Sv. 
kem. tidskr. 1904, s. 165-169. Äfven i 
Tidskr. f. landtm. 1904, s. 855-860. 
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H. G. Söderbaum: Årets Nobel-pristagare i 
kemi. Sv. kem. tidskr. 1904, s. 183-187. 

H G. Söderbaum: Johan Gustaf Wiborgh Oef
nadsteckning). K. Vet. Akad:s årsbok 
1904, s. 147-160. 

C G. Eggertz: Om grundvilkoret för landtbru
kets framsteg. Göteborg 1904, 23 s. 8:o. 

1905. H Juhlin Dannfelt & H G. Söderbaum: 
Undersökningar af i Sverige odlade rot
frukter. Il. Tidskr. 44, s. 81-104. Medd. f. 
K. L. A:s exp:f. nr 86. 

H G. Söderbaum: Berättelse från Kungl. Landt
bruks-Akademiens laboratorium. Afgif
ven till Akad:s högtidsdag ... 1905. 
Tidskr. 44, s. 289-315. Medd. f. K. L. A:s 
exp:f. nr 88. 

H. G. Söderbaum: Om bestämning af kalium 
enligt perkloratmetoden. Sv. kem. 
tidskr. 1905, s. 126-128, 138-146. 

H G. Söderbaum: Studier och iakttagelser vid 
utländska agrikulturkemiska försöksan
stalter. Reseberättelse. Stockholm 1905. 
52 s. 8:o. Medd. fr. K. Landtbruksstyrel
sen nr 102. 

H. G. Söderbaum: l ur Kenntnis der Faktoren, 
welche die Dungewirkung der Knochen
mehlphos phorsäure beeinflussen. Lw. 
Vs. 63, s. 247-262. 

1906. H Juhlin Dannfelt & H G. Söderbaum: 
Undersökningar af i Sverige odlade rot
frukter. 111. Tids kr. 45, s. 16-4 7. 

Bilaga. 
Förteckning öfuer kungliga bref och 
ämbetsskrifvelser från statsdeparte
menten rörande K landtbruksakade
miens kemiska laboratorium. 

1. Kungliga bref 
1850, juni 8, angående antagande af en agri

kulturkemist m. m .. 
1856, april 9, i fråga om Alex. Mullers från 

Chemnitz anställande såsom agrikultur
kemist här i riket. 

1856, juni 12, ang. anslag till inrättande af ett 
laboratorium jemte flere utgifter i följd 
af dr A. Mullers anställande såsom agri
kulturkemist. 
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1857, mars 20, ang. kontrakt med dr Alexan
der Muller rörande hans anställning 
såsom agrikulturkemist samt om utbe
talning af arfvode och hyresersättning 
åt honom. 

1857, okt. 27, ang. professors namn och vär
dighet för akademiens agrikulturke
mist. 

1858, febr. 23, ang. rikets ständers beslut i af
seende å akademiens åkerbrukske
mists arfvode m. m. 

1861, maj 4, ang. beviljadt anslag för underhål
let af akademiens agrikulturkemiska la
boratorium under år 1861 samt i fråga 
om förhöjning af agrikulturkemistens 
resetraktamente. 

1861, nov. 9, ang. uppdrag åt filosofie doktor 
C. M. Eisenstuck att bestrida agrikultur
kemistens tjänsteåligganden under 
denne senares utrikes resa. 

1862, mars 28, i fråga om utbyte af akade
miens tomt och åbyggnad vid Mäster 
Samuels gata i Stockholm emot det åt 
Teknologiska institutet hittills upplåtna 
hus vid samma gata m. m. 

1863, aug. 7, ang. beviljadt anslag till uppför
ande af en nybyggnad å akademiens 
tomt m. m. 

1863, nov. 13, ang. beviljade anslag till akade
miens experimentalfält m. m. 

1863, nov. 13, ang. beviljadt anslag till åväga
bringande af en agrikulturkemisk för
söksanstalt vid akademiens experimen
talfält. 

1867, okt. 25, ang. agrikulturkemisten, profes
soren A. Mullers ansökning om tjänstle
dighet m. m. 

1868, okt. 9, ang. tjänstledighet för agrikultur
kemisten, professor A. Muller. 

1869, febr. 19, ang. professoren C. E. Berg
strands antagande till akademiens agri
kulturkemist efter A. Muller m .m. 

1874, jan. 23, ang. gjord framställning om an
slag till en agrikulturkemisk försöksan
stalt för västra Sverige. 

1874, dec. 18, ang. ålderstillägg vid aflöningen 
åt akad:s sekreterare samt intendenten 
och agrikulturkemisten vid akademiens 
experimentalfält. 

1876, maj 19, 
uppföra 
akadem 
anstalt, . 
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1879, dec. 19,, 
agrikult 
E. Bergs 

1883,jan.19, 
byggna< 
perimer 

1883, dec. 14, 
vidgnin 
akadem 
anstalt. 

1888, maj 31, . 
vid lam 
kemisk; 

1888, nov. 3( 
soren L 

1890, febr. 14 
akaden 
en förs◄ 

1893, nov. 3, a 
m.m.L 

1899, juli 7, a 
kulturk 
mien fe 

1900, okt. 5, , 
indragr 
miens r 
män. 

2. Ämbetsskri 
1857, juli 14, 

demier 

Noter: AF 
4· K. b r. 8 juni 
5. Att i alla häl 
nades , kan tag. 
landtbruksaka◄ 

1854 en skrilve 
fessor och rätt 
som sökande t 
att man likväl 



· Alexan
'nällning 
xn utbe
-sättning 

och vär
~turke-

::S:ut i af
rukske-

:iderhål
~ka la
;: i fråga 
:mistens 

cdokior 
;!"".1.-ultur

under 

: akade
: ~läs ter 
)~ det åt 
!"?Plåtna 

!!ppför-
:emiens 

akade-

~ ä,·äga
-·-.· fö r
lffimen-

. ;xofes
:jänstle-

rcll!tur-

::.. i3erg
::n.s agri
.w.. 
f om an
söksan-

oo.ingen 
~enten 
~e:uens 

1876, maj 19, ang. beviljade anslag dels för 
uppförande af ett växthus m. m. vid 
akademiens agrikulturkemiska försöks
anstalt, dels för underhåll af fyra kemis
ka stationer för jordbrukets och näring
arnas behof. 

1879, dec. 19, ang. ålderstillägg åt akademiens 
agrikulturkemist, professoren m. m. C. 
E. Bergstrand. 

1883, jan. 19, ang. beviljadt anslag till en ny
byggnad vid landtbruksakademiens ex
perimentalfält. 

1883, dec. 14, ang. anvisande af medel till ut
vidgning af laboratoriet vid landtbruks
akademiens agrikulturkemiska försöks
anstalt. 

1888, maj 31, ang. ålderstillägg åt assistenten 
vid landtbruksakademiens agrikultur
kemiska afdelning. 

1888, nov. 30, ang. ålderstillägg för profes
soren L. F. Nilson m. m. 

1890, febr. 14, ang. anslag till inrättande vid 
akademiens kemiska laboratorium af 
en försöksgård fär växtkultur m. m. 

1893, nov. 3, ang. ålderstillägg för professoren 
m. m. L. F. Nilson. 

1899, juli 7, ang. disposition af den med agri
kulturkemistbefattningen vid akade
mien förenade lön. 

1900, okt. 5, ang. rätt till pension å allmänna 
indragningsstaten för landtbruksakade
miens med statsmedel aflönade tjänste
män. 

2. Ämbetsskrifvelser från K civildepartementet. 
1857, juli 14, om ifrågasatt reseanslag åt aka

demiens åkerbrukskemist dr Muller. 

Noter: APPENDIX 4 . 
' · K. br. 8 juni 1850. 
;. Att i alla händelser inhemska aspiranter icke sak
nades, kan tagas för afgjordt. Sålunda upplästes vid 
landtbruksakademiens sammankomst den 11 nov. 
1854 en skrilvelse från dr Hamberg, (sedermera pro
fessor och rättskemist) , hvari denne anmälde sig så
som sökande till agrikulturkemistbefattningen, utan 
att man likväl finner, att denna skrifvelse föranledt 

1857, nov. 3, om utbetalning af agrikulturke
mistens resekostnadsersättning. 

1859, maj 13, ang. ytterligare anslag till agri
kulturkemiska laboratorium m. m. 

1860, nov. 9, ang. beviljadt anslag för inrättan
de af en agrikulturkemisk försöksan
stalt vid Ultuna landtbruksinstitut. 

1862, juli 11 , ang. professoren A. Muller bevil
jadt anslag (för år 1862) till underhållet 
af landtbruksakademiens agrikulturke
miska laboratorium m. m. 

1863, juni 12, ang. beviljadt anslag till under
håll af akademiens agrikulturkemiska 
laboratorium. 

1881 , juni 3, ang. beviljadt reseunderstöd för 
landtbruksakademiens agrikulturke
mist, professoren C. E. Bergstrand. 

1883, okt. 19, ang. beviljadt anslag för gasled
ning från staden till Experimentalfältet. 

1883, dec. 21, ang. ifrågasatt ålderstillägg för 
akademiens agrikulturkemist. 

1887, juli 4, ang. beviljadt reseunderstöd åt 
landtbruksakademiens agrikulturke
mist, professoren L. F. Nilson. 

1891, febr. 27, ang. ödning af anslaget till an
ställande af nödiga försök vid Experi
mentalfältet m. m. 

1892, juni 10, ang. ifrågasatt lönetillägg åt as
sistenten Eggertz. 

3. Ämbetsskrifvelser från K jordbruksdeparte
mentet. 

1904, okt. 7, ang. ålderstillägg till agrikulturke
misten vid K. landtbruksakademiens 
experimentalfält. 

1905, febr. 3, ang. anslag till assistent vid K. 
landtbruksakademiens kemiska labora
torium. 

någon akademiens åtgärd. - Under tiden blef behof
vet af agrikulturkemiska arbetskrafter inom landet 
allt mera trängande. Till dess provisoriska fyllande 
v id tog akademien för sin del den utvägen att med ke
mie studerande i Uppsala gång eft er annan upprätta 
kontrakt om utförande af kemiska undersökningar till 
j ordbrukets gagn. Se t. ex. F. k. prot. 14 april 1853 och 
6 april 1854. 
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6 Professorerna 0. L. Erdmann i Leipzig, E. Th. Stöck
hardt i Chemnitz och Ad. Stöckhardt i Tharand. 
;_ Som, på samma gång han uttalar sig synnerligen 
erkännande om Mullers vetenskapliga skicklighet, lik
väl - på tal om sina tyska kollegers rekommenda
tionsbref - spetsigt nog ti llfogar: "blott man icke hade 
sig bekant, med hvilken lätthet utländska vetenskaps
män ofta afgifva i högsta måtto lofordande intyg om 
personer, hvilka visser ligen icke alltid skulle af svens
ka vetenskapsmän erhålla där med jämförbara rekom
mendationer". 
8· Sp. f. k. prat. 29 maj 1856. 
9 Hand!. 1859 s. 255. 
10· Anl. st. 
11· Hand!. 1859, s. 256 och följ. 
12· F. k. prut. I april 1857. 
13 K. I. a. prat. 18 maj 1857. 
14· K. I. a. prat. 16 april 1859. 
1.s Civ. dep:t 13 maj 1859. 
16· Hand!. 1859 s. 88. 
17· Civ. dep:t 3 nov. 1857. 
18 K. br. 23 okt. 18.57. 
1" · Den 25 november 1858 uttalade förvaltningskom
mitten till protokollet sin afsikt at t för den agrikultur
kemiska försöksanstalten af Experimentalfältets om
råde af sätta en erforderlig jordareal, ej öfverstigande 
4, högst 5 tunnland. 
20- Hand!. 1859 s. 88 och följ. 
21. Sp. f. k. prat. 23 febr. , 13 och 18 mars 1858. 
22 K. br. 23 febr. 1858. 
23· K. br. 4 maj 1861, Ci v. dep:t 11 juli 1862, 12 juni 
1863. 
24 F. k. prot. 22 april 1861. 
25· Civ. dep:t 9 nov. 1860. 
2
" · K. I. a. prat. 13 april 1861. 

n F. k. prat. 14 nov. 1861; K. I. a. prat. 16 nav. samma år. 
28· K. I. a. prot. 12 april 1862. Inom den utsatta tiden 
inkom sedermera endast ett sådant förslag, nämligen 
från Gefleborgs läns hushållningssällskap (K. I. a. prat. 
14 juni 1862) . 
29 K. I. a. prat. 17 nov. 1862. 
3o. F. k. prat. 12 febr. 1863. 
31. Memorial af 14 juni 1862. 
32

· F. k. prat. 1 O mars 1862. 
"' Som öfverlåtits till akademien genom kungl. bref af 
7 dec. 1841. 
·34· El ler enligt nu gällande nummerordning nr 4 7. 
35

· K. br. 7 aug. 1863. 
36- K. br. 13 nov. 1863. 
37 Sp. I. k. prat. 11 juni 1863; K. I. a. prat. 14 sept. sam
ma år. 
38 Jämför Sp. f. k. prat. I okt. 1863. 
''" F. k. prat. 12 febr. 1864. 
10 Hand!. 1865 s. 159. 
41. Intendenten Dannfelts promemoria till förv.-kom
mitten den 10 dec. 1867. 
"'· K. I. a. prat. 26 jan. 1864. 
43 F. k . prot. 14 dec. 1864; 9 mars 1865; 19 dec. 1867; 
K. I. a. prat. 18 jan. 1868. 
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44· F. k. prat. 9 mars 1865. 
45· F. k. prat. 5 febr., 2 och 7 april 1864. 
46· Hand!. 1864 s. 49. 
4; . Se F. k. prot. 7 och 17 jan. samt 14 nov. 1867; 11 juni 
1868. 
'" F. k. prot. 11 juni 1868. 
19- F. k. prot. 11 dec. 1868. 
5o. F. k. prat. 23 jan. och 16 april 1869; 21 jan. 1870; 13 
jan. 1871; 13 j an. 1872; 16 jan. 1873; 16 april 1875. 
51 Sp. f. k. prat. 2 I nov. 1873. 
52· Civ. dep:t 29 maj 1874. 
53 Sp. I. k. prat. 9 jan. och 13 mars 1874; K. br. 23 jan. 
samma år. 
54 F. k. prat. 17 apri l 1874. 
55 Generaldirektören N. J. Berlin. 
56. Sp. f. k. prat. 13 nov. 1874. 
57

· K. I. a. prot. 18 okt. 1875. 
58· K. br. 19 maj 1876; jfr Sp. f. k. prat. 9 juni och K. I. a. 
prat. 12 juni 1876. Det tillkom under en följd af år la
boratoriets föreståndare att inspekt era de kemiska 
stationerna och årligen afgi fva berättelse om deras 
verksamhet, ett uppdrag som upphörde 1890 i och 
med dessa anstalters förläggande under den nybi lda
de landtbruksstyrelsens öfverinseende. Den af akade
miens förvaltningskommitte år 1889 utfärdade in
struktionen för dessa stationer, innehållande nog
granna föreskrifter rörande de ar betssät t och analys
metoder, som dessa anstalter hade att följa, förutom 
formulär för bokföring, analysattester etc., och åsyf
tande att åstadkomma en länge efter sträfvad öfver
ensstämmelse i ar betssätt och undersökningsresul
tat de särskilda stationerna emellan, har också blifvit 
utarbetad på akademiens kemiska labor atorium. (Se 
sid . 188). 
59· Sp. f. k. prot. 2 juni 1876; F. k. prot. 15 dec. 1876 och 
16 febr. 1877. 
so. Sålunda ingick Stockholms läns hushållningssäll
skap till för valtningskommitten med en begäran om 
anslag till en kemisk station i Stockholm, mot det att 
hushållningssällskapet utfäste sig att genom en i huf
vudstaden sedan flera år tillbaka praktiserande ke
mist (W. Cronqvist) fullständ igt "ordna och uppehål
la" en dylik station därstädes. För valtningskommit
tens majori tet fann sig dock icke kunna tillstyrka bi
fall till denna ansökan, ett beslut hvaremot t re af dess 
ledamöter anmälde sin reservation under anför ande, 
at t "då det hädanefter icke lärer meclgifvas elen v id 
landtbruksakademiens experimentalfält anställde ke
mist att gå allmänheten tillhanda, på sätt hittills 
skett, en institution af beskaffenhet, som med den ke
miska stationen afses, är ytterst nödvändig i hufvucl
staden". (Stockholms läns hushållningssällskaps skrif
velse 28 sept. 1876; Sp. f. k. prot. 24 nov. samma år.) 
61 Bestående af akademiens ledamöter frih. Fock, 
Åkerman, Stål och agrikulturkemis ten prof. Muller. 
S.p.f.k. prot. I okt. 1863. 
62· Till ut låtandet var fogad en reservation af prof. 
MUiier. Sp. f. k. prot. 25 jan. 1864. 
,;:, F. k. prot. 16 sept. 1864. 

64- F. k. prat. 15 
65· Mull er var , 
utrikes. 
66· F. k . prot. I 3 
"' F. k. prat. 18 
bs. T idskr. 1885 
69 F. k. prot. 16 
70- K. br. 19 okt 
" · K. br. 14 clec 
12. Förut anvär 
fältets intende1 
n Tids kr. I 885 
74 K. br. 2 okt. 
75· K. br. 14 feb 
76· Med två ålcl, 
n Civ. dep:t ! [ 
78· F. k. prot. 11 
79· F. k. prat. 11 
80· F. k . prot. 11 
81. F. k. prot. 12 

Förkortning 
Ann. chim. p 
Ber!. Ber. = B 
Bih. = Bihani 
Civ. dep:t = P 
Compt. rend. 
F. k. prot. = K 
Hand!. = Han, 
Akademien. 
J. prakt. Ch. 
K. br. = Kung 
K. I. a. prot. , 
Lw. Vs. = Die 
Medd. f. K. L 
Sp. f. k. prot. 
Sv. kem. tids 
Tidskr. = K. L 
handlingar o 
Tidskr. f. lam 
Z. anal. Ch. = 
Z. phys. Ch. 
Leipzig. 
Öfvers. = Öh 
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"' F. k. prot. 15 mars och 24 okt. 1867. 
65 Muller var vid denna tid tjänstledig och vistades 
utr ikes . 

82· Protokoll, hå llet v id K. landtbruksakademiens all
männa kummittes extra sammanträde den 7 juni 
1882. 

66· F. k. prot. 13 och 19 dec. 1867, 17 april 1868. 
67- F. k. prot. 18 sept. 1875. 
6ll Tidskr. 1885 s . 17. 
69

· F. k. prot. 16 mars 1877. 
7o. K. br. 19 okt. 1883. 

83· Hand!. 1859 s . 88; 1865 s. 158. 
84· K. br. 9 nov. 186 1. 
85 F. k. prot. 15 okt. 1863. 
86 F. k. prot. 2 april 1864. 
87· Handl.1867s. 61. 

71. K. br. 14 dec. 1883. 
n Förut använd t ill bos tä llsvåning åt Experimental
fäl tets inte nde nt. 

88· Född 1845; blef sedermera telegrafkommissarie 
och är för närvarande (1906) ledamot för Stockholms 
s tad af riksdagens 2:a kammare. 

73- Tids kr. 1885 ss. 15, 16. 
71· K. br. 2 okt. 1885. 

89 F. k. prot. 6 okt. 1870. 
90- F. k. prot. 3 maj och I 3 dec. 1866. 

75- K. br. 14 febr. 1890. 
76· Med två å lderstillägg, hvartdera å 500 kr. 
n Civ. dep:t 10 juni 1892. 

91. F. k. prot. 12 okt. och 14 nov. 1867; 11 juni 1868; 17 
sept. 1869; 2 juni 1871; 11 ukt. 1872; 14 nov. 1873; K. I. 
a. prot. 23 sept. 1872. 

78 F. k. prot. 11 juni I 868. 92 Sp. f. k. prot. 16 jan. 1874. 
79 F. k. prot. 11 dec. 1868. 
8° F. k. prot. 11 dec. 1868; K. br. 19 febr. 1869. 
s, F. k. prot. 12 maj 1882. 

9" F. k. prot. 11 dec. 1874; 14 jan. och 15 dec. 1876; Sp. 
f. k. prot. 16 jan. 1875; 21 sept. 1877. 
94 F. k. prot. 16 april 1880. 
95· F. k. prot. 10 febr. 1868 och 15 mars 1874. 

Förkortningar, använda vid citaten i föreliggande skrift. 
Ann. chim. phys. = Annales de chimie et de physique . Paris. 
Ber!. Ber. = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Berlin. 
Bih. = Bihang till K. Vetenskaps-Akademiens handlingar. 
Civ. dep:t = Ämbetsskrifvelse från K. civildepartementet. 
Compt. rend. = Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'academie des sciences. Paris. 
F. k. prot. = K. landtbruksakademiens förvaltningskommittes protokoll. 
Hand!. = Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar, utgifna af K. Svenska Landtbruks
Akademien. 
J. prakt. Ch. = Journal fi.ir praktische Chemie. Leipzig. 
K. br. = Kungligt bref. 
K. I. a. prot. = K. landtbruksakademiens protokoll. 
Lw. Vs. = Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen. Berlin. 
Medd. f. K. L. A:s exp:f. = Meddelanden från K. Landtbruks-Akademiens experimentalfält. 
Sp. f. k. prot. = K. landtbruksakademiens s peciella förvaltningskommittes protokoll. 
Sv. kem. tidskr. = Svensk kemisk tidskrift. 
Tidskr. = K. Landtbruks-Akademiens tidskrift. Från och med år 1877: K. Landtbruks-Akademiens 
handlingar och tidskrift. 
Tidskr. f. landtm. = Tidskrift för landtmän, utgifven af H. L. 0. Winberg och N. Engström. 
Z. anal. Ch. = Zeitschrift fi.ir analytische Chemie, begri.indet von R. Fresenius. Wiesbaden. 
Z. phys. Ch. = Zeitschrift fi.ir physikalische Chemie, Stöchiometrie und Verwandschaftslehre . 
Leipzig . 
Öfvers. = Öfversigt af K. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar. 
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Insikten om kemins betydelse för jordbruket ledde vid mitten av 1800-talet till den moder
na agrikultur kemins genombrott. Denna kom att få stor betydelse för det praktiska jord
bruket och folkförsörjningen. Snart nog framstod också andra infallsvinklar som lika vik
tiga och växtfysiologin steg fram som en egen vetenskap. Resultatet blev att såväl jorden 
och vattnet som växterna började studeras i förhållande till en speciell miljö, något som 
under vår tid bl. a. lett fram till den ekologiska vetenskapssynen. 

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

Författare är Erland Mårald, idehistoriker vid Umeå universitet, som 1997 lade fram en 
licentiatavhandling om agrikulturkemins framväxt, vilken ligger till grund för denna bok. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 21 

UMEÅ UNIVERSITET IDEHISTORISKA INSTITUTIONEN 
Idehistoriska skrifter nr 26 
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