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This study of the institutionalization and professionalization of agricultural chemistry 
during the second half of the nineteenth century analyses the relationship between 
chemical theories and social issues, ideas and experience of recycling, the development of 
fertilizers, and industrialization of agriculture. The study mainly takes a history of 
science and environmental history perspective with focus on the Swedish case. It does, 
however, address the international context offering a historical perspective of issues such 
as the relationship between population and natural resources, the sustainability of society 
and connections between science, technology and nature. 

The center of this study consists of an analysis of the work of the following agricultural 
chemists employed by the Swedish Royal Agricultural Society, enumerated in 
chronological order: Alexander Müller, Carl Erik Bergstrand, and Lars Fredrik Nilson. 
Other actors, such as agriculturists, administrators and politicians, were also important in 
the formation of agricultural chemistry in Sweden. Changes of aims and agricultural 
chemical ideals during the period of study reflect changes in society and shifting 
ideologies. During the second half of the nineteenth century a national "agricultural 
scientific infrastructure" was erected with experimental stations, agricultural schools, 
local experimental fields and agrarian experts. This network constituted a basis for 
agricultural science in society and functioned as an important channel for the 
modernization of agriculture and society. 

With agricultural chemistry as an empirical point of departure, this thesis also analyzes 
the transformations of agriculture with the establishment of cultural, economical and 
physical links between agriculture and the surrounding world. Theories about chemical 
cycles promoted recycling of nutrition and other materials between the city and the 
countryside, thereby connecting agriculture to the city. The development of new mineral 
and nitrogenous fertilizers gradually involved an increased use of inorganic raw materials 
and energy to manufacture nutrition. This process resulted in the intertwining of 
agriculture, science, mining, industry and energy production and the creation of an agro-
industrial network, which was crucial for the development of agriculture during the 
twentieth century. In this context, agricultural science legitimized the development 
toward resource intensive farming methods. 
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Förord 

Precis som för all vetenskaplig verksamhet har den miljö vari denna 
studie arbetats fram varit avgörande för slutresultatet. Vid idéhistoria 
vid Umeå universitet har jag haft privilegiet att få umgås med och 
delta i en intellektuell diskussion med vänner och kollegor både vid 
fikabord och i seminarier. Alla som funnits i denna fruktbara miljö har 
del i avhandlingen och skall ha ett varmt tack. 

Jag vill särskilt tacka mina handledare Sverker Sörlin och Bosse 
Sundin, vilka alltsedan jag påbörjade min D-uppsats vårterminen 1994 
har kommenterat olika utkast. Sverker, som varit huvudhandledare, 
vill jag också tacka för att han aktivt ägnat sig åt "hemförande". 
Genom sina resor och förbindelser har Sverker fört "hem" idéer, tips, 
föreläsare, gästforskare och resurser, vilket möjliggjort denna av
handling, gett mig kontakter och ytterligare berikat den miljö som jag 
befunnit mig i. 

I slutfasen agerade Kjell Jonsson föropponent. Andra som har läst 
och kommenterat slutmanuset är Pär Eliasson, Ronny Ambjörnsson 
och Thomas Kaiserfeld. Lars J. Lundgren har läst en version av kapitel 5 
och Per Wisselgren, som befunnit sig i samma fas i avhandlings
skrivandet, har gett många tips och idéer. Ett stort tack till er alla. Jag 
vill också passa på att tacka alla som hjälpte till med att färdigställa min 
licentiatavhandling, som är en integrerad del i studien. Ett stort tack 
går till Lars Ljunggren och övrig personal på Kungliga Skogs- och Lant
bruksakademiens bibliotek, som servat min forskning på bästa tänkbara 
sätt. Avhandlingsarbetet har bedrivits inom projektet "Mellan veten
skap och praktik: Agrikulturkemin och spridandet av det vetenskapliga 
jordbruket 1840-1910", som Skogs- och Jordbrukets forskningsråd 
finansierat. Tack till Kristina Adolfsson-Jacobsson som bland annat har 
bistått i handhavandet av diverse praktikaliteter och ekonomiska 
spörsmål. 

Tack till mina föräldrar Bert och Elisabeth för all uppmuntran, stöd 
och hjälp under alla år. Doktorandtiden har inte bara kännetecknats av 
arbete och intellektuell förkovran. Denna tid har även dominerats av 
småbarn, familjeliv, dagis, skratt och skrik. Detta har med säkerhet för
bättrat och lämnat små "osynliga" avtryck i avhandlingen. Boken till
ägnas därför Linnea, Ludvig och Gunilla. 

Umeå i april 2000 

Erland Mårald 
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I. Inledning 

Vad är det som gör att vissa åkrar är bördiga medan andra är ofruktbara? 
Vad är det som gör att plantor och djur kan växa och frodas? Hur 
hänger liv och död ihop i naturen och vad händer om människan 
ingriper i naturen och från en bit åker ständigt avlägsnar skördar? 
Sådana frågor om naturens processer och människans förhållande till 
naturen har ställts mycket länge. Under lång tid har även lantbrukare 
förvärvat tyst kunskap om vilka jordar som är fruktbara och om 
gödslingens verkan. Olika praktiker har också utvecklats för att ur 
marken erhålla en så stor och säker avkastning som möjligt och för att 
hushålla med och återföra näring till jorden. Genom framväxten av 
den moderna lantbruksvetenskapen på 1700- och 1800-talen blev detta 
problemkomplex föremål för systematiska undersökningar och 
kunskapsinsamling. Till skillnad från många andra naturvetenskaper 
belyser agrarvetenskapen inte bara olika förlopp i naturen utan den 
undersöker också förhållandet mellan samhället och naturen, och 
försöker finna ut metoder för att omforma naturen för att svara mot 
samhälleliga behov och målsättningar. 

I detta sammanhang har särskilt kemin framstått som den vetenskap, 
vilken besitter den rätta analytiska förmågan för att besvara sådana 
grundläggande frågor som de som här inledningsvis ställts. Vidare har 
kemiska teorier och metoder ansetts ha stora tillämpbara potentialer, 
vilka med fördel kan användas inom lantbruket för att bevara frukt
barheten och samtidigt öka avkastningen. Denna vetenskapliga in
riktning fick i västvärlden under beteckningen agrikulturkemi ett insti
tutionellt genombrott vid mitten av 1800-talet och blev därmed det 
dominerande ämnet inom lantbruksvetenskaperna vid denna 
tidpunkt.1 Dess utövare var de första professionella universitetsutbildade 
vetenskapsmännen, som etablerade sig inom lantbruksforskningen, och 
kring dem växte nya former av vetenskapliga institutioner fram, främst 
den agrikulturkemiska försöksstationen. I kärnan av denna beteckning 
fanns en nyttoinriktad ekonomisk kemi, som direkt vände sig till 
jordbruket, industrin och samhället i stort. 

Med detta följde en optimistisk syn på vetenskapens förmåga att 
finna och kontrollera de naturlagar som styrde åkerbruket. Med kemins 

1 Agrikulturkemi Kar också gått under andra beteckningar, som agrarkemi, jordbrukskemi, 
lantbrukskemi, åkerbrukskemi eller bara kemi. I denn a studie kommer dessa begrepp att användas 
synonymt. Begreppet "agrikulturkemi" kommer dock enbart att brukas under perioden 1840 till 1880, 
då denna term specifikt förknippas med ett visst ideal. 
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hjälp skulle samtidens samhälleliga och ekonomiska problem lösas. 
Utifrån sådana visioner började jord, växter och konstgödsel veten
skapligt undersökas såväl på fälten som i laboratorierna. Avslutningen 
på Lantbruksakademiens sekreterare Johan Theofil Nathhorsts skrift 
om jordbrukets historia från 1851 visar på denna nya inställning: 

Såsom vetenskap är l andtbruket den yngsta af alla - men såsom yrke är d et äldsta. Det 

har från forntiden allt intill närvarande stund varit det första och förnämsta af alla yrken, 

och såsom modernäringen skall det alltid intaga detta rum. Såsom vetenskap är d et ett 

barn af våra d agar. 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 v etenskap, all sann forskning ligger alltid ett oändligt fält öppet. 

... Hvem inser icke hvad sålunda ytterligare är a tt hoppas äfven för landtbrukets vidare 

utveckling! Den skall med raska s teg fortgå i jemnbredd med all vår öfriga vetenskapliga 

kultur.2 

Agrarkemisk forskning visade att mineralrika näringsämnen fördes från 
jorden via växterna till djur och tillbaka igen - man kan tala om ett 
jordens kretslopp. Utifrån denna insikt skulle odlingssystemen och 
samhället anpassas därefter och genom vetenskapliga tillämpningar 
skulle naturens cykliska processer effektiviseras för att öka jordbrukets 
produktivitet. Naturen och dess kretslopp var också en moralisk förebild, 
som väckte kritik mot den rådande samhällsordningen. Människors 
kortsiktiga agerande och samhällets felaktig organisation rubbade balan
sen i naturen och exploaterade naturresurserna, vilket i förlängningen 
hotade samhällets fortbestånd. Föredömen och varnande exempel på 
hur människans lyckats (eller misslyckats) med att hushålla med natur
resurser hämtades från avlägsna geografiska områden eller från 
historien för att betona betydelsen av jordbrukskemisk kunskap. Denna 
dubbelhet, där framtidshopp ställs mot hot, finns med som en röd tråd 
genom lantbruksvetenskapens hela historia. 

Ur ett efterhandsperspektiv kan det konstateras att Nathhorsts fram
tidsprofetia till stora delar kom att uppfyllas. Lantbruksvetenskapen på
började vid denna tid en radikal förändring och den mångfacetterade 
företeelse som jordbruket utgör, bestående av olika tankesätt, praktiker, 
produktionsformer och naturprocesser, blev föremål för omfattande 
vetenskapliga undersökningar. Framväxten av agrarvetenskaperna in
gick i den stora omvandling av jordbruket, som påbörjades under 1700-
och 1800-talen och som efter andra världskriget resulterat i dagens hög
produktiva lantbruk. Denna omvandling hängde också samman med en 

2 Johan Theofil Nathhorst, "Landtbrukets öden och utveckling", Tidskrift för landtmanna- och 
k o m m u n a l - e k o n o m i e n  1 8 5 1 , 2 0 1 .  
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mängd andra parallella förändringar inom industri, infrastruktur, 
kommunikation, administration, lagstiftning, handel, bankväsende, po
litiska relationer, demografiska strukturer, teknik och råvaruhantering, 
som sammantaget skapade det moderna industrisamhället. 

Särskilt städernas expansion och omvandling till industristäder är 
kännetecknande för 1800-talet. Urbaniseringen var emellertid inte en 
process som skedde isolerat inom städernas ramar. Uppbyggnaden av nya 
transport- och kommunikationssystem under 1800-talet minskade av
ståndsfriktionen och gränserna mellan land och stad började lösas upp. 
Flödet av material och människor ökade och handeln med olika råvaror 
och produkter fick en allt större omfattning och räckvidd. Även olika 
tankesätt och kulturella föreställningar kunde via bland annat utbild
ningsväsendet och pressen förmedlas till såväl städernas som lands
bygdens befolkningar. Ett villkor för urbaniseringen var att mer resurser 
kunde hämtas från städernas omland. Detta förutsatte ett jordbruk som 
kunde producera ett överskott. Det skedde också en omställning mot ett 
specialiserat och marknadsinriktat lantbruk, där kapital och resurser till
fördes utifrån för att öka avkastningen. De förändringat som staden och 
landsbygden genomgickt skedde sålunda parallellt med upprättandet av 
ömsesidiga fysiska, ekonomiska och kulturella band. 

Ett sådant gränsöverskridande perspektiv framkommer hos den 
engelske historikern F. L. M. Thompson. I en flitigt citerad uppsats 
hävdar han att det som brukar benämnas som den agrara revolutionen 
under 1700- och 1800-talen i själva verket bestod av flera omvälv
ningar.3 Thompson analyserar vad han kallar för "the second agri
cultural revolution", som i England pågick mellan 1815 och 1880. 
Detta var en process som föregick mekaniseringen av jordbruket, vilket 
Thompson benämner som den tredje agrara revolutionen. Det var 
under den andra fasen som lantbruket bröt sig ur "the closed circuit-
system" och blev sammankopplat med marknadsekonomin och jord
brukaren började bedriva sin verksamhet på ett sätt som påminde om 
fabriksägarens. Viktigt för denna förändring var introducerandet av 
kommersiella utsäden, fodertillsatser samt investeringar i täckdikning. 
Detta skapade ett behov av ett ständigt kapital- och resursinflöde till 
lantbruket samt en produktion inriktad på att maximera avkastningen 
och erhålla profit.4 Thompson lyfter särskilt fram utvecklingen av olika 
sorters handelsgödsel, vilket resluterade i att jordbruket, gruvnäringen 
och industrin blev allt mer sammanflätade och beroende av varandra. 

3 F. M. L. Thompson, "The Second Agricultural Revolution, 1815-1880", Economic History Review 
1968:1,62-73. 
4 Se också B. A. Holderness, "The Origins of High Farming", i Land, Labour and Agriculture, 1700-
1920: Essays for Gordon Mingay, eds. B. A. Holderness och Michael Turner (London & Rio Grande, 
1991), 149-164. 
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På ett liknande sätt menar agrarhistorikern Janken Myrdal att jord
bruket i Sverige i slutet av 1800-talet gick in i en "symbios med indus
trin."5 Införandet av arbetsbesparande maskiner inom lantbruket 
gjorde att arbetskraft kunde föras över till industrin. Samtidigt ut
gjorde jordbrukssektorn en viktig marknad och en stor del av den tidiga 
verkstadsindustrin var inriktad på att tillverka agrara maskiner, vilka i 
sin tur sparade ytterligare arbetskraft i lantbruket. Omvandlingen från 
ett agrarsamhälle till ett industrisamhälle var, med andra ord, inte bara 
frågan om en "industrialisering", utan lika mycket frågan om en 
modernisering av jordbruket och ett samspel mellan dessa båda sektorer. 
Lantbruket var, för att använda Myrdals ord, "... ett kraftigt drivhjul, 
inom det framväxande industrisamhället."6 Lantbruket länkades ihop 
med ett nätverk, där jordbruksmark och lantbrukare sammankopplades 
med naturresurser, teknik, ekonomi, industri, institutioner, stat och 
olika professionella grupper i samhället. 

Det var också under 1800-talets andra hälft som staten började satsa 
på tillämpad vetenskap och som hushållningssällskapen och Lantbruks
akademien fick resurser för att anställa vetenskapliga experter och 
anlägga försöksstationer, kontrollanstalter, försöksfält och mönster
gårdar. Olika agrara utbildnings- och karriärvägar upprättades för 
agronomer, lantbruksingenjörer, vandringsrättare och olika sorters 
konsulenter. Vidare tycktes agrara tidskrifter, såväl nationella som 
regionala, och annan agrar litteratur i allt större upplagor och fick en 
vidare spridning. Sammantaget etablerades på detta sätt ett nationellt 
heltäckande nätverk av lantbruksvetenskapliga verksamheter, som här 
kommer att kallas en "agrarvetenskaplig infrastruktur", vilken i början 
av 1900-talet expanderade ytterligare. På detta sätt kunde information, 
synsätt, kunskap, varor och pengar på ett effektivt sätt samlas ihop och 
förmedlas, något som möjliggjorde och skyndade på omvandlingen 
mot ett modernt och resursintensivt lantbruk. 

Något fullständigt genomslag för det resursintensiva lantbruket 
skedde dock inte före andra världskriget. På många håll i västvärlden 
bedrevs jordbruk länge på ett mer eller mindre traditionellt sätt. 
Genombrottet sammanföll med motoriseringen. Med hjälp av trakto
rer och lastbilar kunde nu konstgödsel och andra produkter användas 
storskaligt på åkrarna. Vidare bidrog motoriseringen till att det blev 
lättare att transportera avkastningen till marknaden. Samtidigt med
förde detta att jordbruket började "rationaliseras" och inriktas på stor-
skalig drift. Lantbrukarna utgör idag endast cirka 2—3% av befolk

5 Janken Myrdal, "En agrarhistorisk syntes", i Agrarhistoria , eds. Bengt M. P. Larsson, Mats Morell och 
Janken Myrdal (Stockholm, 1997), 312-319. 
6 Ibid., 316. 
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ningen i Sverige och vi köper mat på snabbköp, dit maten transporte
rats i flera led och över långa sträckor. Idag är det också vanligt att se 
jordbruk som företag, som bedrivs av professionella entreprenörer, vilka 
besitter specialiserade kunskaper i lantbrukets praktik, teknik, ekonomi 
och vetenskapliga grunder. Härigenom har de grundläggande relatio
nerna mellan människan och jorden blivit mer abstrakta, vilket på
verkat utnyttjandet av naturresurser och landskapets utseende. 

Det var under efterkrigstiden som den västerländska agrarveten
skapen etablerades i tredje världen. Genom den "gröna revolutionen" 
skulle agrarvetenskapen bistå den fattiga världen med nya förädlade 
grödor, handelsgödsel och bekämpningsmedel, och därigenom besegra 
svält och annan nöd. Förutom de ekonomiska och sociala motiven 
fanns också en tydlig hotbild, med överbefolkning och kallt krig, som 
legitimerade agrarvetenskapens expansion.7 Med medel från bistånds
organisationer och multinationella företag anlades efter västerländsk 
modell försöksstationer och specialister utbildades för att sprida det 
vetenskapliga jordbruket. Den agrarvetenskapliga infrastrukturen blev 
därmed global. Det var nu som oljan blev den dominerande energi
källan vid tillverkning av konstgödsel och därmed fick de stora olje
bolagen vid sidan av kemiföretagen en framträdande ställning inom 
handelsgödselindustrin. Sådana företag har även skaffat sig ledande 
positioner inom växtförädling, genteknologi och tillverkning av 
bekämpningsmedel. Härigenom bedrivs idag en stor del av den agrar
vetenskapliga forskningen inom dessa koncerners ramar. 

Många av de förutsättningar och den kunskap, som gjorde denna 
utveckling möjlig, hade emellertid grundlagts redan vid sekelskiftet 
1900. Skillnaden mellan den tiden och efterkrigstiden är främst en 
fråga om skala och geografisk utbredning. Även om det inte finns 
något deterministiskt samband, så upprättades under denna studies 
undersökningsperiod avgörande kopplingar mellan jordbruksnäringen, 
vetenskapen, staten, industrin och olika ekonomiska intressen, som 
kom att bli styrande för den fortsatta utvecklingen. Olika aktörer, 
organisationer och institutioner involverades och anläggningar anlades, 
som tillsammans utgjorde en omfattande agrarvetenskaplig infra
struktur, med vilken information, naturresurser, energi och varor 
kunde förmedlas ut till periferin, och tillbaka igen. Även ett tydligt 
lantbruksvetenskapligt synsätt fanns färdigformulerat, som förenade 
vetenskapsoptimism med en viss natursyn och samhälleliga mål
sättningar. I detta synsätt fanns en stark tro på att forskarna med veten-

7 John H. Perkins, Geopolitics and the Green Revolution: W heat, Genes, and the Cold War (New York 
& Oxford, 1997), och Björn-Ola Linnér, The World Household: Georg Borgström and the Postwar 
Population-Resource Crisis (Linköping, 1998), 191-226. 
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skåpens hjälp skulle kunna kontrollera naturens processer, omvandla 
naturresurser till nyttigheter och därigenom skapa ett lantbruk, som 
producerade välstånd och framsteg för hela samhället. 

Syften 
Det övergripande syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i 
lantbrukskemin undersöka institutionaliseringen av ett agrarveten-
skapligt kunskapsområde, studera förhållandet mellan agrarkemiska 
teorier om växtnäring och kretslopp och samhällsfrågor, samt att analy
sera vilka roller agrarkemisterna hade i jordbrukets omvandling med 
upprättandet av nya och förändrade länkningar mellan lantbruket och 
omvärlden. Centralt är att utreda på vilket sätt vetenskapen brukades 
för att stadfästa en förändring mot ett resursintensivt lantbruk. Studien 
belyser således två motriktade legitimeringsprocesser, där syftet dels är 
att granska hur en vetenskaplig verksamhet legitimerades och dels att 
analysera hur denna vetenskap användes för sanktionera andra verksam
heter och vissa synsätt. 

Syftet med den första delen av avhandlingen, det vill säga kapitlen 
"Agrikulturkemins etablering i Sverige 1840-1870" och "Arbetsdelning 
och anläggandet av en agrarvetenskaplig infrastruktur 1870—1910", är 
att skärskåda vilka argument som användes i strävandet att institutiona-
lisera och professionalises agrikulturkemin samt på vilket sätt lant
brukskemisterna legitimerade sin ställning i förhållande till andra 
vetenskaper, till samhället och till jordbrukarna. Studien analyserar hur 
olika agrarkemister såg på sin roll i samhället, hur skilda jordbruks
kemiska ideal skapades och hur dessa förändrades i samband med sam
hälleliga omvandlingar och ideologiska förskjutningar. Genomgående 
motsättningar som belyser detta, är relationen mellan teori och praktik 
och mellan forskning och utåtriktad verksamhet. En utgångspunkt är 
att agrarkemin ingick i ett större samhälleligt nätverk, såväl nationellt 
som internationellt, vilket förankrade verksamheten i den rådande 
kulturen och gav lantbrukskemisterna trovärdighet och makt. Vidare 
skall det undersökas hur det agrara forskningsområdet breddades samt 
ges en översiktlig beskrivning av den agrarvetenskapliga infrastruktu
rens utbyggnad i Sverige och vilken betydelse denna hade för 
jordbrukets modernisering. 

I den avslutande delen av studien, vilken innefattar kapitlen "Staden 
och jordbruket" och "Lantbrukskemin i industrins tjänst", är syftet att 
granska några av agrarkemisternas praktiska forskningsområden. Jord
brukskemisterna sysselsatte sig teoretiskt främst med att undersöka vad 
näringsämnen bestod av, deras förekomster i naturen och vilken funk
tion dessa hade i växter och djur. Vidare kartlades näringsämnenas krets
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lopp i naturen, där även förloppen mellan naturen och samhället analy
serades. Härigenom berördes grundläggande frågor, som befolkningens 
relation till naturresurserna, förhållandet land och stad samt männis
kans möjligheter att förstå och kontrollera naturens processer. De verk
samheter som här skall analyseras är således agrarkemisternas arbete med 
att inventera källor till näringsämnen, utveckla metoder för att åter
vinna städernas avfall som gödselämnen samt med att framställa och 
utprova olika konstgödsel. Med hjälp av en nätverks- och systemansats är 
syftet att analysera hur agrarforskningen bidrog till att länka samman 
jordbruksnäringen med staden, industrin och handeln. På detta sätt 
accelererade den process som har medfört att lantbruket frigjorts från 
sitt lokala grannskap och istället blivit en del i ett globalt sammanhang. 

Perspektiv och teoretiska utgångspunkter 
Arbetet med denna avhandling har påverkats av de senaste decenniernas 
breddning av det vetenskapshistoriska undersökningsområdet. Det har 
blivit allt vanligare att studera vetenskapens framväxt ur ett sociologiskt 
perspektiv eller att se på vetenskapen som ett kulturellt beteende, vilket 
kan studeras med antropologiska metoder.8 Vetenskapen ses ur detta 
perspektiv inte bara som en kognitiv praktik, där nyfikenhet och 
sanningssökande är de enda drivkrafterna, utan det är istället veten
skapen som ett samhälleligt och kulturellt fenomen som utgör huvud
intresset. Uppkomsten av vetenskapliga discipliner och deras för
ändringar avspeglar samhällsförändringar, maktrelationer, finansiering 
och sociala gruppers inbördes positioner. De sociala och kulturella rela
tionerna finns även inom det som betraktas som vetenskap. Forskarnas 
vardag, det vetenskapliga hantverket, språkbruk, kollektiva konventio
ner, uppträdande och byggnaders utformning visar på vad som anses 
vara bra eller dålig vetenskap, hur olika discipliner försöker avgränsa sig 
mot andra och vilket syfte de ansåg sig ha med sin verksamhet. 
Vetenskapen är öppen mot omvärlden och förbindelserna mellan det 
som ses som vetenskap respektive samhälle sker i båda riktningarna. 

Det går således inte att analysera lantbrukskemisterna som isolerade 
individer, utan de måste sättas i relation till sin omgivning. Det är inte 
de agrarkemiska teorierna, hur kunskapen förvärvats eller huruvida 
teorierna kan anses vara riktiga eller ej, som står i fokus i denna studie. 

8 För ett kulturhistoriskt perspektiv på vetenskap se Charles Rosenberg, "Toward an Ecology of 
Knowledge: On Discipline, Context, and History", i The Organization of Knowledge in Modern 
America, 1860—1920, eds. Alexandra Oleson och John Voss (Baltimore & London, 1979), 440-455; 
Andrew Pickering, "From Science as Knowledge to Science as Practice", i Science as Practice and 
Culture, ed. Andrew Pickering (Chicago & London, 1992), 1-26; Nicholas Jardine, James Secord och 
Emma Spary, "The Natures of Cultural History", i Cultures of Natural History, eds. Nicholas Jardine, 
James Secord och Emma Spary (Cambridge, 1996), 3-13, och Jan Golinski, Making Natural 
Knowledge: Constructivism and the History of Science (Cambridge, 1998). 
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Studien skall istället undersöka hur man argumenterade för att institu
tionalises och professionalises lantbrukskemin; hur gränser drogs mel
lan vad som sågs som "innanför" respektive "utanför" agrarkemin, hur 
en jordbrukskemisk identitet konstruerades och hur en varaktig organi
sation etablerades. Inom vetenskapssociologin kallas denna verksamhet, 
som forskare ägnar sig åt för att skilja ut sig från samhället och andra 
vetenskaper, för "boundary work" - gränsdragningsarbeten.9 

Vetenskapssociologen Thomas F. Gieryn har visat, att vetenskapligt 
gränsdragningsarbete i det victorianska England var föränderligt, 
motsägelsefullt och flexibelt beroende på vem vetenskapsmännen vände 
sig mot och i vilket sammanhang det gjordes. Samma argument som 
användes mot en grupp kunde i förhållande till en annan grupp brukas 
som ett motiv för den egna disciplinen.10 För lantbrukskemin handlade 
det främst om att avgränsa sig från lantbrukarnas praktiska arbete, den 
tidigare lantbruksvetenskapen och kemiämnet. 

Lantbrukskemin användes också i samhället för att skaffa sig en posi
tion och för att kritisera den rådande ordningen. Vetenskapshistorikern 
Steven Shapin hävdar att för att en vetenskap skall bli förståelig måste 
man undersöka hur den brukades i samhället. Den vetenskapliga disci
plinen måste sättas in i sin "context of use".11 Detta syftar inte främst 
på vetenskapens praktiska tillämpningar i samhället, utan på hur veten
skapen politiskt och kulturellt i relation till andra grupper används för 
att försöka föra fram vissa intressen, legitimera dessa och övertala andra 
att inta samma ståndpunkt. För de tidiga agrikulturkemisterna var det 
väsentligt att sprida sina resultat till jordbrukarna. Om inte lantbruks
befolkningen använde sig av det vetenskapliga jordbruket hade ju agrar
kemin ingen mening. Det gällde att skaffa sig inflytande över det tradi
tionella jordbruket och reformera det. För att kunna göra detta be
hövdes också stöd från andra grupper och intressen i samhället. 

Nätverk och system 
Ett perspektiv som kommer att användas för undersöka lantbruks
kemins förhållande till samhället är den så kallade aktörsnätverks-

9 Thomas F. Gieryn, "Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and 
Interests in Professional Ideologies of Scientists", American Sociological Review 1983:1, 781-795; Steven 
Shapin, "Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen through the 
Externalism-Internalism Debate", History of Science 1992, 333-369, och Barry Barnes, David Bloor och 
John Henry, Scientific Knowledge: A Sociological Analysis (London, 1996), 140-168. Se också Anders 
Lundgren, "Discipliner och institutionalisering inom 1900—talets svenska vetenskaper", i Från 
hermetism till rationell distribution: Föredrag vid svensk Idéhistorisk konferens 1 992, ed. Bosse Sundin 
(Umeå, 1993), 99-110. 
10 Gieryn, "Boundary—Work and the Demarcation of Science from Non—Science", 781-795. 
11 Steven Shapin, "Homo Phrenologicus: Anthropological Perspectives on a Historical Problem", i 
Natural Order: Historical Studies of Scientific Culture, eds. Barry Barnes och Steven Shapin (Beverly 
Hills & London, 1979), 41-71. 
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teorin.12 Den främste företrädaren för denna teori är den franske veten
skapssociologen Bruno Latour. Han intresserar sig för hur vetenskapliga 
teorier konstrueras för att andra skall övertygas om deras riktighet och 
sprida dem vidare. Ett påstående, en teori eller en uppfinning, vare sig 
de är genialiska eller inte, 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 vetenskapssamhället. Än viktigare är den "starka retori
ken", det vill säga vetenskapens yttre former; artefakter, tidskrifter, 
medförfattare, laboratorier, institutioner, sammanslutningar, företag, 
myndigheter och finansiärer, som ger vetenskapen en plats i samhället. 
Tillsammans utgör detta ett aktörsnätverk, som vetenskapsmannen blir 
en talesman för. Med nätverket i ryggen kan forskaren uttala sig som en 
objektiv uttolkare av naturen. På detta vis, hävdar Latour, blir det väl
digt svårt att ifrågasätta vetenskapsmannens auktoritet. Det går inte att 
säga att den enskilde forskaren har fel utan att hela nätverket ifråga
sätts. 

Hur byggs då sådana aktörsnätverk upp och hur hålls de samman? 
Latour hävdar att vetenskapsmän agerar likt militärstrateger som värvar 
och kontrollerar allierade. Olika "fästen" - discipliner, institutioner och 
professioner - måste upprättas. Dessa utgör en insida där kunskapen 
skapas. Kunskapen 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 binds ihop. Det 
gäller att "översätta" sina intressen så att även andra utanför den egna 
vetenskapen ser det som sitt intresse 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 fram
steget, miljön, freden, tillväxten, etcetera). Om detta lyckas blir veten
skapen en "obligatory point of passage", det vill säga en plats med en viss 
verksamhet som utförs av en särskild grupp, 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 kommer till och ny kunskap kan produceras. 

12 Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society 
(Cambridge, MA, 1987); Michel Callon och John Law, "On th e Construction of Sociotechnical 
Networks: Content and Context Revisited", Knowledge and Society: Studies in the History of Science 
Past and Present 8 1989, 57-83, och Actor Network Theory and After, eds. John Law och John Hassard 
(Oxford & Maiden, MA, 1999). 
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Ur aktörsnätverksperspektiv är det således inte bara forskarna i labo
ratoriet som skall studeras utan även de som arbetar utåt för att skapa 
kontakter och mobilisera resurser. Forskarna är beroende av administra
törer, finansiärer och politiker för att få makt.13 Det här kan förklara 
hur de få svenska agrikulturkemisterna (de var inte mer än några en
staka personer vid 1800-talets mitt då ämnet institutionaliserades) 
kunde få ett sådant inflytande över den lantbruksvetenskapliga 
debatten och över de förändringar som skedde inom jordbruks
näringen. 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 kommersiella 
intressen framförallt företrädda av hushållningssällskapen, Lantbruks
akademien, statsmakten och agrart inriktad industri och handel. Vidare 
utvecklades successivt från och med mitten av 1800-talet, vilket ovan 
nämnts, en agrarvetenskaplig infrastruktur, med regionala kemiska 
stationer, lokala försöksfält, lantbruksmöten, agrara skolor och vand-
ringsrättare. På detta sätt kunde vetenskapliga idéer, teknik och varor 
föras ut till lantbrukarna, som då samtidigt blev aktörer i nätverket. 

Latours aktörsnätverksteori har rönt stor uppmärksamhet, men den 
har också fått mycket kritik.14 Bland annat karaktäriserar Latour veten
skapsmännen som machiavelliska furstar eller hårdföra kapitalister. Det 
är en liten grupp som avgör vad som är kunskap och på ett kontrollerat 
sätt sprider detta ut i samhället. Mot detta skall här hävdas, att det inte 
bara är de som introducerat kunskapen som har makt. Även de, som an
vänder kunskapen och de som drar nytta av den, deltar i förhandlingen. 
Fördelen med aktörsnätverksteorin är just att den löser upp gränserna 
mellan vad som ses som vetenskap, teknik, politik och ekonomi. Det 
fanns många olika grupper, där agrarkemisterna var en, som hade 
åsikter om vad agrarkemi var för något och vad den borde syfta till. 

I kapitlet "Lantbrukskemin i industrins tjänst" kommer även be
greppet sociotekniskt system att nyttjas, i enlighet med den 
amerikanske teknikhistorikern Thomas P. Hughes definition.15 Ett 

13 Detta perspektiv återfinns även hos Ludwik Fleck, där han beskriver ett kunskapsområde eller en 
disciplin som ett tankekollektiv. Detta tankekollektiv består av en heterogen skara av institutioner, 
grupper, intressen, tidskrifter etc. Se Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt 
faktum: Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv (1935), sv. övers. (Stockholm, 1997), 48-51. 
14 Framförallt är det förnekandet av sociologiska förklaringar inom vetenskapsstudier som har mött 
motstånd och den extrema relativisering av vad som är kunskap. Vidare hävdar Latour att även icke
mänskliga artefakter, som bakterier, kemikalier eller tekniska föremål, är aktörer i nätverket. Mot detta 
hävdas att det alltid är genom människor som dessa artefakter görs till aktörer. Se till exempel Steven 
Shapin, "Essay Review: Following Scientists Around", Social Studies of Science 1988, 533-550, och 
David Bloor, "Anti—Latour", Studies in History and Philosophy of Science 1999:1, 81-112. 
15 Thomas P. Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930 (Baltimore & 
London, 1983), och Hughes, "The Evolution of Large Technological Systems", i The Social 
Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and H istory of Technology, eds. 
Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes och Trevor J. Pinch (Cambridge, MA & London, 1987). 
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sociotekniskt system består dels av sammanbundna tekniska kompo
nenter, dels av organisationer, företag, vetenskapliga institutioner, stat
liga myndigheter och finansiärer, och dels av lagar, regelverk och 
ekonomiska resurser, som styr det sociotekniska systemet. Ett socio
tekniskt system är alltså ett system, där teknik, organisationer, männis
kor, traditioner och tankesätt bildar en helhet.16 Kring såväl utvin
ningen av växtnäringsämnen, tillverkningen av konstgödsel som sprid
ningen av handelsgödsel gjordes stora investeringar, anläggningar an
lades och olika företag etablerades. Ett viktigt uppgift för agrarkemin 
var att stödja dessa verksamheter. På detta sätt upprättades successivt ett 
sociotekniskt system, där jordbruksnäringen och agrarvetenskapen kopp
lades samman med kemisk industri och energiproduktion. Medan 
aktörsnätverksteorin kommer att användas för att tydliggöra institutio-
naliseringen av agrarkemin, hur disciplinen förankrades i samhället och 
vilka aktörer som var inblandade, kommer den sociotekniska system
ansatsen brukas för att belysa framväxten av ett agrarindustriellt nätverk 
och vilken betydelse detta system fick för jordbrukets fortsatta utveck
ling under 1900-talet. 

Miljöhistoriskt perspektiv 
Som en vidare kontext kommer även ett miljöhistoriskt perspektiv att 
anläggas. Miljöhistoria är en mycket bred forskningsinriktning, där allt 
från naturens egen historia, samhällets och ekonomins relation till 
naturen, till miljöpolitik och idéer om naturen inryms.17 Dessutom 
kan miljöhistoriska studier vara såväl tidsmässigt korta som mycket 
långa, lokala som globala, och bestå av såväl strikta empiriska under
sökningar som av normativa historieskrivningar. Det centrala och sam
lande för alla dessa inriktningar är dock strävan att föra in naturen i 
historieskrivningen och belysa förhållandet mellan naturen, samhället 
och människan. Miljöhistoria framstår därför snarast som ett perspek
tiv, som lyfter fram miljöaspekten i olika historiska sammanhang.18 

Tillsammans med nätverks- och systemperspektivet, skall här den 
miljöhistoriska infallsvinkeln konkretisera hur jordbruket länkades 

16 Se också Jane Summerton, "Stora tekniska system: En introduktion till ett forskningsfält", i Den 
konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv, eds. Pär Blomkvist och Arne Kaijser 
(Stockholm, 1998), 19-43. 
17 För översikter och definitioner av miljöhistoria se Donald Worster, "Appendix: Doing 
Environmental History", i The Ends of the Earthy ed. Donald Worster (Cambridge, 1988), 289-307; 
Worster, "Transformations of the Earth: Toward an Agroecological Perspective in History", Journal of 
American History March 1990, 1087-1106 (se också andra uppsatser om miljöhistoria i samma nummer 
av Journal of American History); Martin V. Meiosi, "The Place of the City in Environmental History", 
Environmental History Review Spring 1993, 1-23, och Sverker Sörlin och Anders Öckerman, Jorden en 
ö: En global miljöhistoria (Stockholm, 1998), 190-217. 
18 Laura Hollsten, "Miljöhistorien - ett nytt perspektiv på det förflutna", Historisk tidskrift för 
Finland 1996, 96. 
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samman samhälleligt, ekonomiskt, fysiskt och rumsligt med om
världen. Inom miljöhistoria har den geografiska kopplingen varit själv
klar och det finns påtagliga likheter mellan miljöhistoria och historisk 
geografi.19 Miljöhistoria, som är ett ungt ämne, har bland annat 
utvecklats från historiska subdiscipliner som stadshistoria, agrarhistoria 
och skogshistoria, och studier rörande såväl staden, landsbygden som 
skogen är vanligt förekommande. Mycket av den hittillsvarande miljö
historiska forskningen har dock främst specialiserat sig på sitt geo
grafiska rum, medan de områden som finns utanför detta rum setts 
som sekundära i sammanhanget. 

Denna ensidighet blir tydlig när den tongivande amerikanske 
miljöhistorikern Donald Worster skall definiera vad miljöhistoria 
innebär. Worster, som förespråkar ett "agroecological perspective", 
menar att miljöhistoria "... is about the role and place of nature in 
human life."20 Det som Worster menar med "naturen" är den icke
mänskliga världen, det som inte är skapat av människan. I denna 
definition utesluter Worster med andra ord både den sociala och den 
byggda miljön. I den sociala miljön möts och agerar människor i 
frånvaro av naturen och den byggda miljön ser Worster som ett rent 
uttryck av kultur, vilket redan studeras inom arkitektur-, teknik- och 
stadshistoria. 

Denna avgränsning av miljöhistoria har kritiserats av flera forskare, 
vilka kan sägas tillhöra den miljöhistoriska tradition som vetter mot 
stadshistoria.21 I uppsatsen "The Place of the City in Environmental 
History" går den amerikanske stads/miljöhistorikern Martin Meiosi 
hårt åt Worsters definition, som han anser reducerar miljöhistorias 
gränsöverskridande potential. Det går inte, som Worster gör, att dra en 
skarp gräns mellan en "naturlig" och en "artificiell" värld. Städerna 
existerar i en fysisk kontext och de har vuxit fram i samspel med sin 
omgivning. Den byggda miljön består av material som hämtats från 
naturen och den byggda miljön påverkar i sin tur den fysiska miljön. 
Till den byggda miljön räknas också vägar, järnvägar, kanaler, vatten-
och avloppssystem och kraftsystem, vilka har stor inverkan på den 
fysiska miljön och som binder samman land och stad. Vidare, menar 
Meiosi, interagerar människor inte enbart som enskilda individer med 

19 Michael Williams, "The Relations of Environmental History and Historical Geography", Journal of 
Historical Geography 1994:1, 3-21. 
20 Worster, "Appendix: Doing Environmental History", 292. Se också Worster, "Transformations of 
the Earth", 1089. 
21 Meiosi, "The Place of the City in Environmental History", 1-23; Samuel P. Hays, "From the 
History of the City to the History of Urbanized Society", Journal of Urban History 1993:4, 3-25; 
Christine Meisner Rosen och Joel Arthur Tarr, "The Importance of an Urban Perspective in 
Environmental History", Journal of Urban History 1994:3, 299-310, och Jeffery K. Stine och Joel A. 
Tarr, "At the In tersection of Histories: Technology and the Environment", Technology and Culture 
October 1998, 601-640. 

16 



naturen, vilket Worsters definition antyder, utan också som delar av 
grupper som kan vara organiserade i till exempel städer, byar eller 
nomadiserade stammar. 

Detta resonemang innebär att studier som fokuserar på landsbygden 
eller skogen utan att ta hänsyn till staden blir förenklade och felaktiga, 
då även staden har betydelse för hur dessa områden har påverkats av 
människan. I kritiken finns det emellertid också en tydlig udd mot det 
dominerande stadshistoriska betraktelsesättet. Många stadshistoriska 
studier utgår främst från ett närsynt internalistiskt perspektiv, där det 
är stadens funktioner, stadsplanering, infrastruktur och sanitära 
problem som står i fokus. Frågor om hur städer växer och hur de på
verkas av och inverkar på sin omgivning, har ofta lyst med sin frånvaro. 
Naturen spelar också en aktiv roll i städernas utveckling, ibland på ett 
dramatiskt sätt genom katastrofer, som översvämningar, bränder och 
jordbävningar, men också på ett mer stillsamt sätt genom den natur 
som finns i parker, trädgårdar och rabatter. 

Med andra ord är det viktigt, vare sig man studerar staden, lands
bygden eller skogen, att sambanden dem emellan undersöks. Denna 
koppling kan studeras ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
Lantbrukskemin, vilken man utifrån dess prefix kan förledas att tro en
bart undersökte jordbrukets processer och metoder, var betydligt bredare 
än så. Jordbrukskemins teorier och verksamhetsområden illustrerar 
istället tydligt, att det är svårt att dra några skarpa gränser mellan natu
ren och samhället och mellan jordbruket och andra näringar. Förutom 
analyser av åkerjorden, växter, djur och näringsämnen ägnade sig lant
brukskemister bland annat åt utåtriktad upplysningsverksamhet och 
kontrollanalyser av såväl agrara som industriella produkter, studier av 
städernas avfallshantering, återvinning av industriella biprodukter, 
torvbrytning, myrodling och geologiska inventeringar av olika 
mineralämnen, samt åt industriella projekt för tillverkning av sprit, 
socker, margarin, fodermedel och konstgödsel. 

Tidigare forskning 
Trots att agrikulturkemin i dåtiden tillmättes stor betydelse och trots 
att den på 1900-talet fick en reell inverkan på jordbrukets omvandling 
är den föga behandlad vare sig inom vetenskapshistoria eller andra his
toriska discipliner. Lantbruksvetenskap har alltid tillhört naturveten
skaperna. I traditionella vetenskapshistoriska översikter finns emellertid 
inte agrarvetenskaperna med. De räknas i regel som tillämpad forskning 
och teknologi och ses som ett agrarhistoriskt intresse. Tillämpad 
forskning har lägre status i vetenskapernas historia. Men även inom 
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agrarhistorien faller ofta naturvetenskapliga tillämpningar på jord
bruket och dess institutionella sida bort. 

I den vida internationella agrar- och vetenskapshistoriska 
forskningen upptar agrarkemins historia litet utrymme. Det finns en 
hel del artiklar och bokavsnitt som kortfattat behandlar lantbrukskemin 
eller aspekter av den, men få har detta som huvudsyfte. Sådana som 
dock på ett mer grundligt sätt behandlar jordbrukskemin är: John 
Russeli, A History of Agricultural Science in Great Britain (1966), G. E. 
Fussell, Crop Nutrition (1971), Margaret Rossiter, The Emergence of 
Agricultural Science (1975), Charles Rosenberg, No Other Gods (1976), 
Alan Marcus, Agricultural Science and the Quest for Legitimacy (1985), 
Nicholas Goddard, The Harvest of Change (1988), Ursula Schling-
Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikultur eh ernie im 
19. Jahrhundert (1989), Sara Wilmot, 'The Business of Improvement' 
(1990), Fritz Andreas Zehetmair, Carl Nikolaus Fraas (1810—1875) 
(1995) och William H. Brock, Justus von Liebig (1997). För en nordisk 
jämförelse kan det särskilt hänvisas till Dan Ch. Christensens Det 
moderne projekt (1996).22 

Inom svensk historieforskning finns det ingen studie som har in
riktat sig på att beskriva lantbrukskemins framväxt på ett mer metodiskt 
vis. Av agrarvetenskapsmännen själva finns det en del kortare uppsatser 
och tillbakablickar i jubileumsskrifter och i samtida beskrivningar över 
agrarkemins utveckling och inrättandet av olika institutioner. Den 
mest genomgripande belysningen av lantbruksvetenskaperna under 
1800-talet, är fortfarande Herman Juhlin Dannfelts Kungl. Lantbruks
akademien 1813-1912 (1913).23 Bland historiska studier som på ett mer 
utförligt sätt berör agrarvetenskap eller agrikulturkemi kan också 
nämnas Gustav Utterströms Jordbrukets arbetare (1957), Staffan Hög
bergs Patriotiska sällskapets historia (1961), Rolf Torstendahls 

22 Sir E. John Russell, A History of Agricultural Science in Great Britain, 1620-1954 (London, 1966); 
G. E. Fussell, Crop Nutrition: Science and Practice before Liebig (Lawrence, Kansas, 1971); Magaret W. 
Rossiter, The Emergence of Agricultural Science: Justus Liebig and the Americans, 1840-1880 (New 
Haven & London, 1974); Charles E. Rosenbe rg, No Other Gods: On Science and American Thought 
(Baltimore & London, 1976); Alan I. Marcus, Agricultural Science and the Quest for Legitimacy: 
Farmers, Agricultural Colleges and Experimental Stations, 1870—1890 (Ames, 1985); Nicholas 
Goddard, Harvests of Change: Th e Royal Agricultural Society of England 1838—1988 (London, 1988); 
Ursula Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. 
Jahrhundert: Liebig und Die Landwirtschaftlichen Versuchsstationen (Braunschweig, 1989); Sara 
Wilmot, 'The Business of Improvement': Agriculture and Scientific Culture in Britain, c. 1700-c. 1870, 
Historical Geography Research Series 24 (1990); Fritz Andreas Zehetmair, Carl Nikolaus Fraas 
(1810-1875): Ein bayerischer Agrarwissenschaftler und Reformer der intensiven Landwirtschaft 
(München, 1995); Dan Ch. Christensen, Det moderne projekt: Teknik & kultur i Danmark-Norge 
1750-(1814)-1850 (Köpenhamn, 1996), och William H. Broek, Justus von Liebig: The Chemical 
Gatekeeper (Cambridge, 1997). 
23 Herman Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912: Samt Svenska 
landthushållningen under det nittonde århundradet, 2 vol. (Stockholm, 1913). 
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Teknologins nytta (1975) och Gunnar Erikssons Kartläggarna (1978).24 

Under senare år har också ny forskning påbörjats. Nära denna studies 
forskningsområde ligger Ulrich Langes avhandlingsprojekt om 
Lantbruksakademiens Experimentalfälts historia 1816-1907, som be
drivs vid Avdelningen för agrarhistoria, S LU och som slutförs samtidigt 
som denna avhandling.25 Forskning som berör jordbruksideologier, 
socialt tänkande och uppbyggnaden av den agrarvetenskapliga infra
strukturen är Kersti Niskanens Godsägare, småbrukare och jordbrukets 
modernisering (1995), Nils Edlings Det fosterländska hemmet (1996) och 
Marianne Wahlbergs Jordens förbannelse (1996).26 

Denna studie behandlar dock inte bara agrarkemins och lantbruks
vetenskapernas historia. Som framkommit avser denna studie att sätta 
in lantbrukskemin i en vidare samhällelig kontext och mer precist 
behandlas även kretsloppstänkande, återvinning och konstgödsel-
framställning. Det som denna studie ämnar bidra med, förutom den 
empiriska undersökningen av den tidigare outforskade svenska lant
brukskemin, är att föra samman olika vetenskapliga perspektiv, som 
bland annat miljö- och vetenskapshistoria, och olika undersöknings
områden, som till exempel land och stad. Med utgångspunkt i lant
brukskemin speglas således olika samhällsprocesser och skilda veten
skapliga frågeställningar diskuteras. Härigenom berörs även en mängd 
andra historiska forskningsområden med prefix som agrar-, stads-, 
teknik-, ekonomisk- och industri-. Den studie som ligger närmast vad 
det gäller undersökningsområden och perspektiv är här Richard Wines, 
Fertilizer in America (1985).27 

På de respektive områdena finns också en hel del forskning, varav 
endast en del kan nämnas här. Om kretsloppstänkandets idéhistoria 
finns Engelbert Schramm, Im Namen des Kreislaufs (1997). Aven 
Christopher Hamlin har skrivit ett antal uppsatser på detta tema och 

24 Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare: Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från 
frihetstiden till mitten av 1800-talet, 2 vol. (Stockholm, 1957); Staffan Högberg, Kungl. Patriotiska 
sällskapets h istoria: Med särskild hänsyn t ill den Gustavianska tidens agrara reformsträvanden 
(Stockholm, 1961); Rolf Torstendahl, Teknologins nytta: Motiveringar for det svenska tekniska 
utbildningsväsendets framväxt framförda av riksdagsmän och utbildningsadministratörer 1810—1870 
(Uppsala, 1975), och Gunnar Eriksson, Kartläggarna: Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i 
det industriella genombrottets Sverige 1870—1914 (Umeå, 1978). 
25 Ulrich Lange, Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens Experiment- och Försöksverksamhet 
på Norra Djurgården i Stockholm 1816-1907 (Stockholm, 2000). 
2^ Kersti Niskanen, Godsägare, småbr ukare och jordbrukets modernisering: Sö dermanlands län 1875— 
1935 (Stockholm, 1995); Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och 
hemideologi kring sekelskiftet 1 900 (Stockholm, 1996), och Marianne Wahlberg, Jordens förbannelse: 
En kul turell studie av moderniseringsprocesser i Norrbotten (Uppsala, 1996). 
27 Richard A. Wines, Fertilizer in America: From Waste Recycling to Resourc e Exploitation 
(Philadelphia, 1985). 
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håller på att sammanställa en bok,28 och i Donald Reid, Paris Sewers and 
Sewermen (1991), finns ett kapitel om kretsloppsidéer och återvinning. 
Återvinning av städernas avfall berörs i Martin V. Meiosi, Garbage in the 
Cities (1981), Brian William Clapp, An Environmental History of Britain 
since the Industrial Revolution (1994) och Joel A. Tarr, The Search for the 
Ultimate Sink (1996). Slutligen har William Cronons bok Nature's 
Metropolis (1991) inspirerat till det synsätt som har använts i studien för 
att beskriva förhållandet mellan land och stad.29 

I Sverige har Ola Wetterberg och Gunilla Axelsson undersökt 
metoder och teknik för återvinning samt gödselfabriker i boken 
Smutsguld & dödligt hot (1995), och i Lars Lundgrens avhandling 
Vattenförorening (1974) berörs debatten om vattenklosett kontra åter
vinning.30 Vid Linköpings universitet, institutionen för tema, pågår för 
närvarande projektet "Den rörbundna staden: Kretslopp och sanitets-
uppfattningar under ett och ett halvt sekel", som syftar till att studera 
hur tankar om kretslopp och olika handlingsmönster påverkat och 
påverkats av förhållanden i den rörbundna staden 1860-1990.31 Om 
svensk konstgödselindustris framväxt finns nästan ingen forskning 
gjord. Torsten Althins företagshistorik Stockholms sup erfos fatfabriks 
aktiebolag (1946) har dock ett bredare teknik- och vetenskapshistoriskt 
perspektiv. Forskning rörande förhållandet mellan vetenskap, teknik 
och industri finns också Bosse Sundins Ingenjörsvetenskapens tidevarv 
(1981), Thomas Kaiserfelds Vetenskap och karriär (1997), Anders 
Lundgrens forskning rörande förhållandet mellan kemin och industrin, 
där även konstgödselindustrin finns med, samt Sven Widmalms studie 
om svensk växtförädling under mellankrigstiden.32 

28 Christopher Hamlin, "Providence and Putrefaction: Victorian Sanitarians and the Natural 
Theology of Health and Disease", Victorian Studies Spring 1985, och Hamlin, "Robert Warington and 
the Moral Economy of the Aquarium", Journal of the History of Biology 1986:1. 
29 Martin V. Meiosi, Garbage in the Cities: Refuse, Reform an d the Environment (Chicago, 1981); 
William Cronon, Nature's Metropolis: Chicago and the Great West (New York & London, 1991); 
Donald Reid, Paris Sewers and Sewermen: Realities and Representations (Cambridge, MA & London, 
1991); Brian William Clapp, An Environmental History of Britain since the Industrial Revolution 
(London & New York, 1994); Joel A. Tarr, The Search for the Ultimate Sink: Urban Pollution in 
Historical Perspective (Akron, 1996), och Engelbert Schramm, Im Namen des Kreislauf: Ideengeschichte 
der Modelle vom ökologischen Kreislauf (Frankfurt am Main, 1997). 
30 Lars J. Lundgren, Vattenförorening: Debatten i Sverige 1890-1921 (Lund, 1974), och Ola 
Wetterberg och Gunilla Axelsson, Smutsguld & dödligt hot: Renhållning och återvinning i Göteborg 
1864-1930 (Göteborg, 1995). 
3^ Se Jan-Olof Drangert, Marie C. Nelson och Hans Nilsson, "Why Did They Become Pipe-Bound 
Cities?", opubl. uppsats presenterad vid Second European Social Science History Conference, 5-7 mars 
1998 i Amsterdam, och Jonas Hallström, "Industristadens miljöproblem. Vatten- och avloppshantering 
i Norrköping 1863-1883", opubl. uppsats presenterad vid Svenska historikermötet, 23-25 april 1999 i 
Linköping. 
32 Torsten Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag: Minnesskrift över Sveriges största 
elektrokemiska industriföretag vid sjuttiofemårsjubileet 1946 (Stockholm, 1946); Bo Sundin, 
Ingenjörvetenskapens tidevarv: Ingenjörsvetenskapsakademin, Pappersmassekontoret, Metallografiska 
institutet och den teknologiska forskningen i början av 1900-talet (Umeå, 1981); Thomas Kaiserfeld, 

20 



Under avhandlingsskrivandet har jag publicerat en längre studie och 
ett antal uppsatser. Mest omfattande är licentiatavhandlingen I mötet 
mellan jordbruk och kemi: Agrikulturkemins framväxt på Lantbruks
akademiens Experimentalfölt 1850—1907 (1998).33 Denna studie har till 
stora delar inarbetats i föreliggande avhandlings första tre kapitel. De 
olika uppsatserna finns också med i denna studie som utgångspunkter 
för vissa kapitel eller som utvecklingar av vissa perspektiv.34 Såväl 
licentiatavhandlingen som uppsatserna innehåller dock avsnitt som inte 
finns med i denna avhandling, och perspektiv och syften skiljer sig, 
vilket gör att dessa i viss mån kan ses som självständiga undersökningar. 

Avgränsningar och uppläggning 
Tidsmässigt begränsas undersökningen till perioden 1840-1910. Vid 
1800-talets mitt påbörjades diskussionen om jordbrukskemins insti-
tutionalisering, kemister anställdes av agrara sällskap och de första 
agrarkemiska försöksstationerna inrättades. Det var också vid denna tid 
som användningen av kommersiella konstgödsel fick sitt genombrott 
och som vetenskapsmän började intressera sig för återvinning av 
städernas avfall. Det finns också flera skäl att avsluta studien kring 1910. 
Lantbruksvetenskapen hade då genomgått en specialisering och arbets
delning. Jordbrukskemin var bara en av flera agrarvetenskapliga sub-
discipliner. Samtidigt hade den första fasen av industrialiseringen och 
lantbrukets parallella omvandling genomförts. Grunden till den nära 
relationen mellan jordbruket, staten och andra näringar var lagd. 

Som framkommit, kommer denna studie att belysa ett antal till synes 
ganska disparata områden. En väsentlig begränsning är dock att dessa 

Vetenskap och karriär: Svenska fysiker som lekto rer, akademiker och industri forskare under 1900-talets 
första hälft (Lund, 1997); Anders Lundgren, "Between Science and Industry: The Background and 
Formation of the Swedish Chemical Society during the 1880s", i The Chemical Industry in Europe, 
1814-1914: Industrial Growth, Pollution, and Professionalization (Amsterdam, 1998); Lundgren, "The 
Development of Chemical Industry in Sweden and the Contribution of Academic Chemistry after 
1900", i Determinants in the Evolution of the European Chemical Industry, 1900-1939, eds. A. S. Travis 
et al. (Amsterdam, 1998), och Sven Widmalm, "Den stora växtförädlingsanstalten: Svalöf, Weibuliholm 
och vetenskapens samhällsroll under mellankrigstiden", i Vete nskapsbärarna: Naturvetenskapen i det 
svenska samhället, 1880-1950, ed. Sven Widmalm (Hedemora, 1999), 232-272. 
33 Erland Mårald, I mötet mellan jordbruk och kemi: A grikulturkemins framväxt på 
Lantbruksakademiens Experimentalfalt 1850-1907 (Stockholm, 1998). 
34 Erland Mårald, "'Landtbruket före o ch efter 1840': Framväxten av det kemiska jordbruket", i 
Miljöhistoria på väg: Artiklar presenterade v id Miljöhistoriskt Möte 1995, eds. Björn-Ola Linnér & 
John Svidén (Linköping, 1996); Mårald, "Land och stad: Från 'kretsloppstänkande 1 t ill 
resursexploatering", i M iljöhistoria idag och imorgon: R apport från en miljöhistorisk konferens vi d 
Högskolan i Karlstad 9-10 april 1997, ed. Martin Johansson (Karlstad, 1 998); Mårald, "Natural or 
Artificial?: The Introduction of Fertilizers and Gene Technology in Modern Agriculture", i Nature 
Improved?: Interdisciplinary Perspectives on Man's Handling with Nature, eds. Erland Mårald et al. 
(Umeå, 2000), och Mårald, "Jordbruket som fabrik och handelsbolag: Lantbrukets i ndustrialisering 
och kommersialisering i den agrarvetenskapliga litteraturen under 1800-talet", i Natu rens nytta: 
Rapport från miljöhistoriskt Linnésymposium i Lund 10-11 september 1999, eds. Ebba Lisberg-Jensen 
och Per Eliasson (Lund, 2000 kommande). 
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frågeställningar enbart analyseras utifrån lantbrukskemisternas eget 
perspektiv, där den empiriska forskningen är grundad på en granskning 
av de svenska agrarkemisternas verksamhet. Alla agrarkemiska arbets
områden kommer inte att undersökas, fokus är riktat mot åkerbruket 
och växtnäringen, medan boskapsskötsel och andra delar av lantbruket 
berörs mer perifert. Även hur agrarlandskapet och jordbrukets praktik 
förändrades rent konkret ligger utanför denna studies ramar. Avhand
lingen bygger på en genomgång av de viktigaste nationella agrara tid
skrifterna under denna tid, främst Lantbruksakademiens handlingar och 
tidskrift?5 Det är alltså främst tryckt källmaterial som ligger till grund 
för framställningen. Till detta kommer också en internationell bak
grund och kontext. Denna baseras dock huvudsakligen på bearbetningar 
plus ett antal mer centrala källtexter, som till stor del blev översatta till 
svenska redan i samtiden. 

Vilka är då huvudpersonerna i studien? Det är först och främst de av 
Lantbruksakademien anställda agrarkemisterna, i kronologisk ordning, 
Alexander Müller, Carl Erik Bergstrand och Lars Fredrik Nilson. Till 
dessa kan även Lantbruksakademiens sekreterare och andra mer promi
nenta agrarvetenskapsmän på den nationella arenan läggas. I den inter
nationella studien är centralfiguren den tyske kemisten Justus Liebig 
samt några andra ledande agrarkemister i Tyskland och Storbritannien. 
Således är huvudpersonerna ganska få, men avsikten är ändå att med 
hjälp av aktörsnätverksteorin samt vetenskapssociologiska och miljö
historiska perspektiv sätta in dessa personer i ett vidare sammanhang för 
att belysa avhandlingens syften. Genom att studera jordbrukets för
ändringar via dessa personers ögon, blir det också ofrånkomligt ett 
"uppifrån"-perspektiv som anläggs. Lantbruket beskrivs ofta på ett dis
tanserat sätt och lantbrukarna skildras i tredje person på ett stereotypiskt 
sätt. Dessa stereotyper skall dock problematiseras. Det regionala och 
lokala engagemanget från lantbrukarna själva och andra aktörer var 
också avgörande drivkrafter i jordbrukets omvandling, något som inte 
kommer att framgå så tydligt i denna undersökning. 

Övergripande kan man säga att avhandlingen är uppdelad i två delar 
och tre teman. Den första delen består av bakgrundskapitlet "Lant
bruksvetenskapens framväxt 1600—1850" samt kapitlen "Agrikultur-
kemins etablering i Sverige 1840—1870" och "Arbetsdelning och an
läggandet av en agrarvetenskaplig infrastruktur 1870-1910". Temat 
för denna del är den vetenskapshistoriska studien av åkerbrukskemins 
institutionalisering och professionalisering. Här utgör Lantbruks

35 Under den tidsperiod som denna studie behandlar bytte Lantbruksakademiens handlingar och 
tidskrift namn flera gånger. För enkelhetens skull kommer därför den nuvarande akronymen KSLA T 
att användas i fotnoterna. 
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akademiens Experimentalfält, vilket grundades 1814 på norra Djur
gården strax efter det att akademien inrättats, en utgångspunkt för 
undersökningen. Här växte en lantbruksvetenskaplig miljö fram under 
1800-talets andra hälft med ett antal olika vetenskapliga institutioner, 
där den agrikulturkemiska anstalten 1864 var den första. Avslutnings
vis kommer också inrättandet av en nationell agrarvetenskaplig in
frastruktur att översiktligt kartläggas. 

Den andra delen, som går in på några av agrarkemisternas praktiska 
verksamhetsområden, består av kapitlen "Staden och jordbruket" och 
"Lantbrukskemin i industrins tjänst", där varje kapitel behandlar var sitt 
tema. Det första kapitlet handlar om lantbrukskemisternas engage
mang för återvinning av städernas avfall utifrån ett kemiskt grundat 
kretslopptänkande. Det andra kapitlet fokuserar på agrarkemisternas 
roll för utvecklandet av och argumenterandet för konstgödsel och in
tensiva jordbruksmetoder. Avhandlingens tre olika teman är var för sig 
kronologiska, där varje tema täcker hela undersökningsperioden. Nack
delen med detta upplägg är att det, som här framställs som tre separata 
förlopp, i samtiden som en helhet där det inte fanns någon motsättning 
mellan de olika verksamheterna. I avslutningen, "Jordbruket, samhället 
och vetenskapen", kommer de olika ternana att fogas ihop, samman
fattas och vissa trådar dras fram till dagens diskussion om det ekologiska 
jordbruket och kretsloppssamhället. 
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II. Lantbruksvetenskapens framväxt till 
1800-talets mitt 

År 1761 myntade den svenska kemisten Johan Gottschalk Wallerius be
greppet jordbrukskemi i sin bok Åkerbrukets kemiska grunder. Agrar
kemin som undersökningsfält fanns emellertid tidigare, med före
gångare som Paracelsus, Johannes Baptista van Helmont och Robert 
Boyle på 1500- och 1600-talen. Lantbruksvetenskap i en modern 
mening kan sägas ha uppstått på 1600-talet och ingått som en del av 
den nya naturfilosofi som växte fram under den vetenskapliga revolu
tionen. Det var då som idén föddes om att jordbruket med vetenskapens 
och teknikens hjälp på ett medvetet sätt skulle gå att omvandla och för
bättra. Det var också under 1600-talet som vetenskapen började institu-
tionaliseras. 

En av dem som legitimerade vetenskapens plats i samhället var den 
engelske lordkanslern Francis Bacon. Han betonade starkt kunskapens 
och vetenskapens instrumentella sida, det vill säga att den skulle an
vändas som ett medel för människans bästa. Praktisk och teoretisk kun
skap skulle förenas för att människan skulle kunna behärska och ut
nyttja naturen. För Bacon var forskning en samhällelig angelägenhet 
och han pläderade för statligt organiserad forskning. Detta kom att in
spirera grundandet av Royal Society 1660.36 Jordbruket var ett område 
som betonades. I Bacons utilistiska anda låg intresset för de areella 
näringarna nära till hands, där teori och praktik kunde förenas.37 

Bilden av den ideale vetenskapsmannen som växte fram var en gentle
man som sökte den sanna kunskapen och som sedan delade med sig av 
sin kunskap för allas bästa.38 

3^ Om Francis Bacon se Clarence J. Glacken, Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in 
Western Thought from Ancient Times to the end of the Eighteenth Century (Berkeley, CA & London, 
1967), 471-475; Tore Frängsmyr, Framsteg eller förfall: Fra mtidsbilder och utopier i västerländsk 
tanketradition (Stockholm, 1980), 37-47, och Sverker Sörlin, Naturkontraktet: Om naturumgängets 
idéhistoria (Stockholm, 1991 ), 77-81. 
37 Fussell, Crop Nutrition, 71-79; Russell, A History of Agricultural Science in Great Britain, 16ff; 
Mauro Ambrosoli, The Wild and the Sown: Botany and Agriculture in Western Europe, 1350—1850 
(Cambridge, 1997), 262-336, och Simon Schaffer, "The Earth's Fertil ity as a Social Fact in Early 
Modern Britain", i Nature and Society in Historical Context, eds. Mikulas Teich, Roy Porter och Bo 
Gustafsson (Cambridge, 1997), 126-131. 
38 Steven Shapin hävdar i bo ken A Social History o f Truth: Civility and Science in Sevent eenth-Century 
England (Chicago & London, 1994) att gentlemannaidealet var mycket central i skapandet av det 
framväxande vetenskapssamhället och för dess legitimitet. 
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Den amerikanska miljöhistorikern Carolyn Merchant hävdar att för 
att förstå Bacons syn på vetenskapen måste man se närmare på hans 
historiesyn.39 Enligt Bibelns skapelseberättelse gjorde Gud Adam 
/människan till herre över skapelsen. Genom syndafallet förlorade 
människan kontrollen över naturen. Naturen förvandlades från en 
prunkande trädgård, där naturen villigt gav ifrån sig av sina frukter till 
människan, till en öken där Adam fick arbeta "i sitt anletes svett" och 
bruka den motspänstiga jorden för att överleva. Bacon menade att 
syndafallets straffperiod nu var till ända och att människan av Gud fatt 
förmågan att återskapa Paradiset. Det var ett människoskapat artificiellt 
paradis, som Bacon såg framför sig, där naturen hade tämjts till ett bör
digt produktionslandskap. 

Merchant hävdar att denna - grand narrative - metaberättelse, om 
fallet och återskapandet av paradiset, är något som hela tiden åter
kommer i det västerländska civilisationsprojektet. Bacon beskrev sitt 
program som "the Great Insturation" - den stora återfödelsen eller 
restaurationen. I detta projekt intog jordbruket en central roll. Det blev 
en moralisk handling och plikt att odla jorden och bryta ny mark. 
Merchant visar hur kolonisationen av Nordamerika beskrevs meta
foriskt som ett nytt land, som i Guds namn togs i anspråk med hjälp av 
plog, yxa och modern teknik.40 Hela projektet gick med andra ord ut på 
att ordna och restaurera den fallna naturen. Det västerländska tanke
sättet kännetecknas av ord som förädla, förbättra, utveckla, kontrollera 
och ordna. 

LANTBRUKSVETENSKAPENS TIDIGA HISTORIA 

Vetenskap och gentlemän 
Lantbruksvetenskaplig litteratur från 1600- och 1700-talen var fylld 
med sådana värdeladdade ord, som ovan nämnts. Titlar på lantbruks
böcker från föregångslandet England var till exempel: The Inrichment of 
the Weald of Kent (1625), The English Improver (1649), The English 
Improver Improved (1652) och Rural Improvements: or Essey s on the Most 
Rational Methods of Improving Estates (1775). Just orden "improve" och 
"improvement" återkommer ständigt och i den engelska historie
skrivningen beskrivs just 1700-talet ofta som "The Age of Improve
ment". På 1700-talet började man alltmer betona gentlemannens roll: 
Hints to gentlemen of landed property (1775), The Gentleman Farmer 

39 Carolyn Merchant, "Eve: Nature and Narrative", i Eartbcare: Women and the Environment (New 
York, 1995), 27-56. Se även Glacken, Traces on the Rhodian Shore, 471-475; Frängsmyr, Framsteg eller 
f ö r f a l l ,  3 7 - 4 7 ,  o c h  S ö r l i n ,  N a t u r  k o n t r a k t e t ,  7 7 - S I .  
40Merchant, "Eve: Nature and Narrative", 36ff. 
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(1776) och The Nobleman, Gentleman, Land Seward and Surveyor s Com
plete Guide (1787).41 

I samband med upplysningstidens betoning av vetenskapens och 
teknikens praktiska tillämpning och nytta blev jordbruket ett område, 
som ägnades extra stort intresse. Den merkantilistiska statsideologin 
underströk förhållandet mellan en stor och växande befolkning och en 
rik nation och ett starkt försvar. Befolkningen var nyckeln till 
nationellt välstånd. Med befolkningslära och statistik, så kallad politisk 
aritmetik, skulle nationens nuvarande tillstånd undersökas och dess 
"potentiella" resurser uppmärksammas. Det var "slöseri" att låta dem 
ligga oanvända. Snabba åtgärder var nödvändiga. Ekonomiprofessorn 
Anders Berch och lantmäteridirektören Jacob Faggot var exempel på 
personer som i Sverige kopplade ihop ett sådant tänkesätt med visioner 
om ett bättre och rikare samhälle. Viktigt i dessa reformsträvnaden var 
nyodlingsprojekt och jordbruksreformer för att stimulera en befolk
ningstillväxt.42 

Den ledande lantbruksteoretikern under 1700-talet var engels
mannen Jethro Tull (1674-1741). Han ville föra jordbruket ur "det 
medeltida mörkret" och gripa tillbaka på antika auktoriteter som 
Vergilius och Columella. Teoretiskt menade Tull att växterna levde av 
jordpartiklar och att det därför var det viktigt att jorden bearbetades så 
att den blev porös. Hans teori skall dock främst ses som en legitimering i 
efterhand av hans brukningsmetoder och de redskap han uppfann.43 

Störst betydelse fick emellertid Tull genom sin uppvärdering av agrar
vetenskapen. Tull kritiserade att vetenskaplig och teknisk kunskap dit
tills 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.44 

I Tulls anda uppstod vid mitten av 1700-talet en rad lantbrukssällskap 
runt om i Europa. Det första var The Dublin Society som grundades 
1731. Tongivande var The Society for the Encouragement of Arts, 
Manufactures, & Commerce i London (1754), Société d'agriculture i 
Rennes (1757) och det ekonomiska sällskapet i Bern (1759), där bland 
andra Voltaire, Carl von Linné, Arthur Young och flera av de ledande 

4^ Exemplen är tagna från: Joan Thirsk, "Plough and Pen: Agricultural Writers in the Seventeenth 
Century", i Social Relations and Ideas: Essays in Honour ofR. H. Hilton , eds. T. H. Aston et al. (London 
& New York, 1983), 295-318, ochWilmot, 'The Business of Improvement', lOOff. 
42 Karin Johannisson, Det mätbara samhället: Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa 
(Stockholm, 1988). Om Berch och Faggot, 123-154. 
43 Christensen, Det moderne projekt, 131. Om Jethro Tull se också Ambrosoli, The Wild and the Sown, 
337-362. 
44 Christensen, Det moderne projekt, 130-136 och 615-618. 
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fysiokraterna var medlemmar.45 Det danska Landhusholdningsselskabet 
inrättades 1769 och i Sverige grundades Patriotiska sällskapet 1766, 
Fysiografiska sällskapet i Lund 1772 och Göteborgs vetenskaps- och 
vitterhetssamhälle 1778, som vid sidan av Kungliga Vetenskaps
akademien (1739) ägnade sig åt jordbruket. 

Under denna tidsperiod är det svårt att finna några skarpa gräns
dragningar mellan olika naturvetenskaper. Enskilda personer kunde be
sitta en mycket bred vetenskaplig repertoar. Inom naturvetenskapen in
gick allt, från astronomiska teorier till vetenskapliga tillämpningar, som 
agrarvetenskap. Som lärdomshistorikern Sten Lindroth visat utgjorde 
frågor kring ekonomi och hushållning en väsentlig del av 
Vetenskapsakademiens verksamhet under hela 1700-talet.46 Det som 
gick under beteckningen lantbruksvetenskap var främst praktiska försök, 
tekniska nyheter och rådgivning medan teoretiska perspektiv hade en 
mindre framträdande roll. Centralt var den praktiska och utilistiska in
riktningen. Lantbruksvetenskap var ett sätt att systematiskt, kvantitativt 
och metodiskt försöka åstadkomma ett effektivare lantbruk jämfört 
med det traditionella jordbruket. 

Gemensamt för de agrara sällskap var att de inte själva bedrev veten
skap i någon större utsträckning. Syftet var istället att "uppifrån" sprida 
och uppmuntra och propagera för användningen av ny teknik och 
vetenskapliga metoder. Ordet "patriot" i Patriotiska sällskapet visar på 
viljeinriktningen. Begreppet hade ännu inte fått sin romantiska be
tydelse utan syftade på medborgarpatriotism och medborgarplikt och 
var motsatsen till egennytta. Det var för "de efterkommande" som 
vetenskapligt lantbruk och jordbruksreformer var nödvändiga. Det var 
alltså i Tulls altruistiska och filantropiska anda som man försökte nå ut 
till bönderna genom broschyrer och almanackor och belönade de 
duktiga.47 

Dessa sällskap hade också en internationellt gränsöverskridande 
karaktär. Den danske teknik- och vetenskapshistorikern Dan Ch. 
Christensen har visat att sällskapen utgjorde ett internationellt nätverk 
för spridandet av agrarvetenskaplig kunskap och teknik. Det fanns en 
vision om att samverkande lantbrukssällskap skulle arbeta för framsteg 
och mot en världsomspännande fred. Fysiokratiska tankegångar under 
1700-talets andra hälft kritiserade väsentliga drag inom merkan-
tilismen. Merkantilistisk protektionism och hemlighetsmakeri skulle 

45 Högberg, Kungl. Patriotiska sällskapets histo ria, 14-17. 
46 Sten Lindroth, Kungl. svenska vetenskapsakademiens historia 1739-1818, 2 vol. (Stockholm, 1967), 
vol. II, 184ff. 
47 Högberg, Kungl. Patriotiska sällskapets histo ria, 9-12, och Sven Widmalm, "För efterkommande: 
1700-talets jordbrukspropaganda", i Gyllene äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, 2 vol., ed. Gunnar 
Broberg (Stockholm, 1991), vol. I, 572-580. 
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bytas mot öppenhet och fri idéspridning från land till land. 
Medlemmarna i sällskapen tillhörde elitskiktet i samhället och var 
adelsmän och godsägare. Under bildningsresor kunde sådana personer 
bli medlemmar i utländska sällskap. Sällskapen var dessutom uppbyggda 
med en stor del utländska korresponderande medlemmar. Genom 
korsvist medlemskap, personliga kontakter och översättning av skrifter 
skapades ett nätverk inom den europeiska samhällstoppen. Tanken var 
sedan att agrarvetenskapliga brukningsmetoder och teknik skulle 
"sippra ner" till de breda befolkningslagren.48 

Den fysiokratiska ideologin utvecklade en vision om ett nytt dygdigt 
och moraliskt leverne i kontakt med naturen: en renad moralisk sam
hällsmedborgare som verkade på den jord där han var uppväxt skulle bli 
ett mönster för samhället.49 Vetenskapligt jordbruk blev en ärbar syssel
sättning för adeln och godsägarna.50 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 riktig gentlemans utbildning 
skulle lantbruksvetenskap och agrarkemi ingå.51 Här framkommer det 
starka draget av elitism inom agrarvetenskapen. Godsägare sågs som 
naturliga ledare för utveckling och förbättring av landet. De hade den 
rätta utbildningen, den rätta ansvarskänslan och tid att ägna sig åt ex
periment och nya brukningsmetoder. Att bedriva vetenskapligt 
lantbruk blev ett tecken på att godsägarna också besatt hög moralisk 
karaktär och var kulturellt högtstående. "Participation in agricultural 
improvement had become a sign of improved moral character".52 

Det var framförallt i England som denna godsägarkultur 
utvecklades. För dessa "gentlemen 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 odlingsmetoder infördes och man bedrev 
vetenskapliga försök vid speciella experimentfält.53 Meningen var att 
godsen skulle fungera som centra för teknikspridning men också för 

48 Christensen, Det moderne projekt, 149-152 och 569-578. 
49 Karin Johannisson, "Det effektiva samhället", i Gyllene äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, 2. vol., ed. 
Gunnar Broberg (Stockholm, 1991), vol. 1, 537-542. 
50 Detta stycke bygger huvudsakligen på Wilmot, 'The Business of Improvement'. 
51 Brian P. Dolan, Governing Matters: The Values o f English Education in the Earth Sciences, 1790-
1830, opubl. avhandling (Cambridge, 1995), 161-198. 
52 Wilmot, "'The Business of Improvement'", 54 och 39-46. För svenska förhållanden se: Högberg, 
Kungl. patriotiska sällskapets historia, och Per Sörbom, Läsning för folket: Studier i tidig svensk 
folkbildningshistoria (Stockholm, 1972), 107-117. 
53 Ett bra exempel på detta i Norden var de danska bröderna Christian Ditlev Frederik (1748-1827) 
och Johan Ludvig Reventlows (1751-1801) gods Brahetrolleborg på södra Fyn. De omstrukturerade all 
sin jord och skog efter rationella förebilder från England. De gav sina marker nya namn och byggde nya 
rationella hus åt bönderna som de namngav efter europeiska städer. Dessutom införde de obligatorisk 
grundskola för traktens barn och anlade industrier i merkantilistisk anda. 
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civiliserad kultur 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 legitimerade de 
sociala förändringar som följde i dessa förändringars spår.54 

I Sverige sågs den engelska adeln som en förebild med sina "estates". 
Problemet i Sverige var att det inte fanns någon godsägarkultur. 
Godsen överlämnades till okunniga förvaltare medan adeln flockades 
kring hovet i Stockholm. Detta sågs som en viktig förklaring till jord
brukets underutveckling. Patriotiska sällskapet propagerade för att fler 
adelsmän skulle flytta ut till sina gods för att föregå med gott exempel 
och höja jordbrukets status.55 En lösning på detta problem var att annan 
bildad överhet, framförallt prästerna, fick ta adelns roll.56 Hos denna 
grupp fanns också en öppenhet för tekniska och vetenskapliga 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 experimen
tera och prova nyheter. Det fanns i dessa läskunniga kretsar också en god 
kännedom om utländsk litteratur.57 I predikstolen och i myndighets
utövandet predikade prästerna det vetenskapliga jordbrukets väl
signelser. 

Exempel på "gentleman farmers" fanns dock; Rutger Maclean är 
kanske den mest kände. På sitt slott Svaneholm i Skåne hade han i sitt 
bibliotek den senaste upplysnings- och lantbrukslitteraturen från 
Frankrike och England, och han sympatiserade med den franska revolu
tionens idéer. Han bedrev experimentellt jordbruk, provade ny teknik 
och har gått till historien som den, som införde enskiftet. 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 vid respektive 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.58 

54 Schaffer, "The Earth's Fertility as a Social Fact in Early Modern Britain", 133-143. 
55 Högberg, Kungl. patriotiska sällskapets historia , 167-170. 
56 I Sten Lindroths uppsats, "Vardagsro och söndagslust: Kring Hjortbergstavlan i Släps kyrka", i Fru 
Lusta och Fru Dy gd: Studier och Porträtt (Stockholm, 1957), är kyrkoheden Gustav Fredrik Hjortberg 
ett bra exempel på en sådan "upplyst" präst. 
57 Björn Olsson, Den bildade borgaren: Bildningssträvanden och folkbildning i en norrländsk småstad 
(Stockholm, 1994), 56-62. 
58 Om Rutger Maclean se: Per N yström, "Maclean", i Histori eskrivningens dilemma och andra studier 
av Per Nyström, ed. Tomas Förser (Stocholm, 1974), 227-243. 
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Humusteorin 
Under 1700-talet påbörjades i Europa en snabb befolkningsökning som 
fortsatte under hela 1800-talet. Som en följd av detta startade det en 
debatt om folkmängdens relation till försörjningsmöjligheterna och 
nationernas resurser. År 1798 publicerade Thomas Robert Malthus sin 
dystra framtidsprofetia Essay on the Principle of Population. Malthus 
menade att en okontrollerad befolkningsökning så småningom skulle 
komma att överstiga produktionen av mat med massvält, epidemier och 
krig som följd.59 

Den danske historikern Thorkild Kjaergaard beskriver i boken Den 
danske revolution 1500-1800 (1991), utifrån ett danskt perspektiv, den 
samtid som Malthus levde i. Under andra hälften av 1700-talet började 
miljöproblem uppstå. Miljökrisen var ett resultat av folkökningen och 
det ökade resursuttag, som framväxten av den starka militäriserade 
nationalstaten krävde. Obalansen mellan samhälle och resurser funger
ade som ett destruktivt kretslopp, vilket medförde avskogning, 
jordflykt, översvämningar, urlakning av jordar och växtsjukdomar. En 
liknande utveckling förekom i andra europeiska länder. 
Ekonomhistorikern Carl-Johan Gadd har visat på sådana tendenser 
också i Sverige. Okad 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 gödsel.60 

Befolkningstillväxt, svält och ekologisk kris var således påtagliga hot, 
som Malthus satte in i ett sammanhang och sammanfattade på ett tyd
ligt sätt. Malthus' bok väckte stor debatt redan i samtiden och debatten 
har fortsatt fram till idag. Vetenskapsmän har alltsedan dess tagit sig an 
jordbruket med denna bild på näthinnan. Ledande engelska lantbruks
vetenskapsmän, som Board of Agricultures sekreterare Sir John Sinclair 
och Arthur Young, hade resonerat kring liknande problem redan före 
Malthus.61 Den kände kemisten Humphry Davy anspelade på Malthus, 
när han höll agrarkemiska föreläsningar för Board of Agriculture under 
1800-talets första decennium.62 Den malthusianska tesen visade på den 
allvarliga situationen, samtidigt som den pekade på jordbruksveten
skapens viktiga funktion i samhället. 

59 Den malthusianska debatten finns sammanfattad i Robert Thomas Malthus, Om befolkningsfrågan 
samt debatten kring denna: Introduktionstexter och urval av Georg Borgström unde r medverkan av Greta 
Borgström (Stockholm, 1969). 
60 Thorkild Kjaergaard, Den danske revolution 1500-1800: En ekologisk tolkning (Köpenhamn, 1991), 
och Carl-Johan Gadd, Järn och potatis: Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1 750-
1860 (Göteborg, 1983). Se också Janken Myrdal, "Miljökrisens roll i historien", Historisk t idskrift 
1997:2, 261-280. 
61 Malthus, Om befolkningsfrågan samt debatten kring denna, 60 och 197. Se också David Knight, 
Humphry Davy: Science & Power (Oxford & Cambridge, MA, 1992), 47. 
62 Knight, Humphry Davy, 47 och Dolan, Governing Matters, 177. 
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Den teori som dominerade agrarkemin under den romantiska eran, 
under 1800-talets första decennier, var den vitalistiska "humusteorin". 
Växter ansågs leva av döda och förmultnade växter och djur. Humus var 
grunden för livet. Den återförde de livgivande egenskaperna, en oför
klarlig "livskraft", till nya växter. Liv och död ingick i ett organiskt krets
lopp och måste ses i sin helhet. Viktigt var att återställa balansen på 
åkern efter inhämtad skörd genom tillförsel av gödsel och komposterat 
material.63 

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 lant
bruksvetenskap, Board of Agriculture (1793-1822) och dess ledande 
agrarvetenskapsman Arthur Young, vilket ett av hans mest kända verk 
Einleitung zur Kenntniß der englischen Landwirts eh afi (1797, sv. övers. 
1801) tydligt visar. Han tillförde lantbruksvetenskapen en företags
ekonomisk aspekt som han hämtat från England och som han praktiskt 
utprovade i Tyskland. Thaer fick också intryck från tysk Kameral
wissenschaft som växt fram inom de små tyska staternas statsförvalt
ningar under 1700-talets andra hälft. Kameralismen var en hus
hållningsideologi där den starka statsbyråkratin med hjälp av veten
skaplig kvantifiering noggrant skulle övervaka och kontrollera statens 
intressen. Ett viktigt område där sådan rationell hushållning praktisera
des var inom skogs- och jordbruksskötseln.64 

För det rationella i hans lantbruksmetod stod systematiska försök som 
skulle leda till vetenskapliga resultat. Vid Möglin anlades experiment
fält för utprovande av nya metoder. Vid dessa försök utprovades olika 
jordar, jordförbättringsmedel, redskap och olika växter och djur. Dessa 
systematiserade erfarenheter skulle sedan generaliseras till en säker 
vetenskaplig grund, ett rationellt lantbruk. Den nystartade Lantbruks
akademien tog intryck av det rationella lantbruket och stor vikt lades 
vid försök. Av akademiens sju avdelningar skulle fyra arbeta med hjälp 
av försök.65 

Thaer gjorde humusteorin till ett input — outputsystem som kvan
titativt gick att beräkna genom balansräkning. Med ekonomisk natur
resurshushållning och noggrann bokföring skulle jordbruket bli 
ekonomiskt lönsamt. Målet var att öka mängden humus och organiskt 

63 Humusteorin finns väl beskrivet i Fussell, Crop Nutrition, 151-200, och Dan Ch Christensen, 
"Hvordan voksede planterne for 200 år siden?", i Mä nniskan och miljön, ed. Lars J. Lundgren (Umeå, 
1991). 
64 Om Kameralwissenschaft se: Henry E. Lowood, "The Calculating Forester: Quantification, Cameral 
Science, and the Emergence of Scientific Forestry Management in Germany", i The Quantifying Spirit 
in the 18th Century eds. Tore Frängsmyr et al. (Berkeley, CA & Oxford, 1990), 315-342, och Dorinda 
Outram, The Enlightenment (Cambridge, 1995), 102-106. 
65 Torstendahl, Teknologins nytta, 33f. 
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material i åkern och därmed fruktbarheten. Uttag av skörd innebar att 
kretsloppet mellan liv och död bröts, vilket var ett problem 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 produk
tion, övergång till växelbruk och intensivare bearbetning av jorden 
skulle mängden av gödsel öka och fruktbarheten behållas.66 

Senare tids historisk forskning har emellertid påpekat att varken 
humusteorin eller andra samtida agrarvetenskapliga teorier hade någon 
större betydelse för jordbruket under 1800-talets första hälft. Det skedde 
icke desto mindre stora förändringar av lantbruket under denna tid där 
lantbruksvetenskapen spelade en avgörande roll genom propaganda och 
spridandet av skiftesreformer och nya brukningsmetoder. Förbättrade 
odlingsmetoder som växelbruk, ny teknik, bättre omhändertagande av 
gödsel, märgling och, framför allt, nya grödor som kunde binda kväve 
ur luften till exempel klöver, gjorde att den agrara produktionen ökade 
samtidigt som de ekologiska krissymtom som funnits vid mitten av 
1700-talet försvann. Dessa framsteg var alltså inte resultat av veten
skapliga teorier, utan en förbättring av jordbrukets praktik, övergång 
till oorganiska material, förbättrad teknik och en ökad arbetsinsats. 
Vetenskapen bekräftade bara det som praktiken visat. I vissa fall skedde 
till och med omvandlingen av jordbruket "trots" lantbruksvetenskapen. 

Varför var det 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 symboliserade förändring, framsteg och nationell framåt
anda. De lantbruksvetenskapliga teorierna byggde inte så mycket på 
samtida iakttagelser av förbättring, utan på visioner och förväntningar 
om framtida skördar.67 I Sverige var Lantbruksakademiens motto just 
"Stundande skördar, mödornas lön". Med denna svaga teoretiska 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. 

Jordbruket öppnas mot omvärlden 
1800-talets första hälft kännetecknades också av den tidiga industriali
seringen samt av att städernas andel av den totala befolkningen blev allt 
större. Vidare förändrades även transportsystemen, med kanalbyggen 
och järnvägar och ångbåtar, vilka slog igenom vid seklets mitt. Relatio
nerna mellan land och stad och mellan jordbruket och omvärlden kom 

66 Christensen, "Hvordan voksede planterne for 200 år siden?", 89-90. 
67 Wilmot, "'The Business of Improvement"', 28-30. 
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härigenom att radikalt förändras. Under denna period började man 
också utifrån ett vetenskapligt perspektiv analysera förhållandet mellan 
land och stad. Den tyske gentlemannajordbrukaren Johann Heinrich 
von Thünen (1783-1850) gav 1826 ut sitt verk Der Isolierte Staat. In
spirerad av den engelske nationalekonomen Adam Smith och Thaers 
rationella lantbruk, och utifrån omfattande statistiska data från sitt 
gods Tellow i Mecklenburg, presenterade han en modell för hur en stad 
påverkar markanvändningen i sitt omland. von Thünen hävdade att 
om man tänker sig en helt isolerad stad med ett omland med jämn 
bördighet så kommer transportkostnaderna att bli avgörande för hur 
marken används. Där markräntan är som högst produceras de mest in
komstbringande och svårtransporterade produkterna. Med andra ord, 
en agrar produkts ekonomiska värde i förhållande till transportkostna
derna bestämmer var produkten kommer att framställas.68 

Vad fick då detta för konsekvenser för markanvändningen på den 
omgivande landsbygden? Utifrån ett strikt ekonomiskt tänkande 
menade von Thünen att runt staden skulle olika koncentriska zoner 
uppstå med skilda agrara produktionsinriktningar. I zonen närmast 
staden skulle produkter som var svåra att transporteras och förvara, som 
frukt, grönsaker och mjölk, framställas på ett intensivt sätt. 
Människorna i nästa zon skulle ägna sig åt ett intensivt skogsbruk för 
att förse staden med skrymmande byggnadsmaterial och bränsle. 
Därefter skulle en zon med spannmålsproduktion finnas och därpå en 
zon med extensiv boskapsskötsel. Längst ut i periferin på gränsen till 
vildmarken, där transportkostnaderna blev så stora att det inte lönade 
sig att forsla något till staden, blev markräntan i stort sett lika med 
noll. Där fanns endast sådan verksamhet som hade en hög självför
sörjningsgrad och liten kontakt med staden. Med hjälp av sin teoretiska 
modell visade således von Thünen att land och stad är förbundna 
genom handel och marknadsrelationer och att detta förhållande är av
görande för hur människan har omvandlat naturlandskapet till ett 
produktionslandskap. 

Den amerikanske miljöhistorikern William Cronon har i sin bok 
Nature's Metropolis (1991), bland annat influerad av von Thünen, be
skrivit förhållandet mellan land och stad ur ett miljöhistoriskt perspek
tiv. Cronons syfte är att visa att Chicagos snabba tillväxt på 1800-talet 
hängde nära samman med omvandlingen av Västerns vida prärie till 

68 Om von Thiinens modell, se John Blunden, "Rural Land Use", i Spatial Analysis: Area Patterns, 
Fundaments of Human Geography (Milton Keynes, 1977), 11-55, och William Cronon, Nature's 
Metropolis: Chicago and the Great West (New York & London, 1991), 46-54.1 Ulf Janssons avhandling, 
Odlingssystem i Vänerområdet: En studie av tidigmodernt jordbruk i Västsverige (Stockholm, 1998), 27-
42, diskuteras också von Thiinens modell i relation till modern forskning, Wallersteins centrum-
periferimodell och svenska förhållanden. 
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högproducerande sädesfält, områden för boskapsdrift och kalhuggna 
skogar.69 Genom förbättrad kommunikationsteknologi, där fram
förallt järnvägen, ångbåten och telegrafen fick en avgörande betydelse, 
kom land och stad allt närmare varandra. Den nya transportteknologin 
innebar att avståndets tyranni övervanns och att landsbygden öppnades 
mot omvärlden.70 På detta sätt växte Chicagos omland och natur
resurser och varor från de mest avlägsna områdena kunde nu transpor
teras in till staden som i sin tur fungerade som omlastningsplats för 
vidare distribution till den framväxande världsmarknaden. 

von Thünens idealmodell behövde således snabbt modifieras, då 
transportkostnaderna drastiskt minskade och skrymmande natur
resurser lättare kunde forslas över långa sträckor. Hans olika zoner an
passades och förändrades efter hur kanaler byggdes och järnvägarna 
drogs fram. Vidare existerade ingen stad som var helt isolerad, vilket 
även von Thünen var väl medveten om, utan städerna hängde ihop i 
ett hierarkiskt nätverk med överlappande marknader och naturresurs
regioner, som i sin helhet bildade en världsmarknad. Chicago funge
rade i det här sammanhanget som en "gateway city", en länk mellan 
Västerns prärie, de amerikanska östkuststäderna och övriga världen.71 

Den viktigaste poängen med von Thünens modell finns dock kvar, 
menar Cronon. Landsbygdens integration i den urbana ekonomin 
kom, vilket von Thünen hade hävdat, att leda till en specialiserad 
markanvändning. Detta visar att det fanns ett tydligt samband mellan 
världsmetropolen Chicagos framväxt, präriens omvandling till mono
kulturer och "the Frontier's" framträngande västerut över den nord
amerikanska kontinenten.72 Land och stad och centrum och periferi 
har sålunda ett gemensamt förflutet och förändras i relation till 
varandra. 

69 Cronon, Nature's Metropolis. För kommentarer kring boken se temanummret, "William Cronon's 
Nature's Metropolis: A Symposium", Antipode 1994:2. 
70 Se även Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of France 1870-1914 (Stanford, 
1976); Paul Claval, "European Rural Societies a nd Landscapes, and the Challenge of Urbanization and 
Industrialization in the Nineteenth and Twentieth Centuries", Geografiska Annaler B 1988, 27-38, och 
för svenska förhållanden Torsten Hägerstrand, "Utsikt från Svaneholm", i O m tidens vidd och tingens 
ordning: Texter av Torsten Hägerstrand ed s. Gösta Carlestam och Barbro Sollbe (Stockholm, 1991), 
25-37. 
71 Cronon, Nature's Metropolis, 263-309. 
72 Chicago är i det här sammanhanget inte unikt. En "great frontier", som hänger ihop med Europas 
expansion och kolonialisering av världen, från 1500-1600-talen och framåt ledde till att naturresurser 
hämtades från olika delar av världen till Europa. Se Michael Williams, "European Expansion and Land 
Cover Transformation", i Companion Encyclopedia of Geography: The Environment and Humankind 
eds. Ian Douglas, Richard Huggett och Mike Robinson (London & New York, 1996), 187-188. En 
"timmerfrontier" har kunnat lokaliserats i Skandinavien och Finland. Den ökande efterfrågan av 
trävaror, framförallt från Storbrit annien, innebar att en träexport från södra Norge och sydvästra 
Sverige tog fart vid mitten av 1700-talet. Med en ökad efterfrågan spred sig denna handel och således 
även avverkningarna norrut längs Östersjökusterna och nådde städerna vid norra Bottenviken med 
omland under 1870-talet. Se Rune Bunte, Sven Gaunitz och Lars-Erik Borgegård, Vindeln: En 
norrländsk kommuns ekonomiska utve ckling 1800-1980 (Lund, 1982), 135. 
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Urbaniseringen och industrialiseringen medförde alltså att många 
lantbrukare, som ett svar på den ökade efterfrågan, började specialisera 
sig på att sälja olika agrara produkter till städernas människor och djur. 
Denna förändringsprocess blev särskilt tydlig kring dåtidens kanske 
mäktigaste huvudstad London, som vid mitten av 1800-talet hade en 
befolkning på 2,4 miljoner invånare. Inom en radie av fem mil runt 
staden omvandlades och anpassades landskapet för en produktion av 
trädgårdsprodukter, hö, mjölk eller kött.73 Inte bara närområdet på
verkades, utan naturresurser hämtades från hela det brittiska kolonial
väldet och fördes till den engelska huvudstaden. Även i västra och södra 
Sverige ställde många jordbrukare om till att odla havre, som sedan 
exporterades till England för att förse Londons alla hästar och hästarna 
i gruvorna i Midlands med foder.74 En övergripande effekt av denna 
utveckling var, att jordbruket började frigöras från sin lokala kontext. 
Den ökande specialiseringen, där vissa lantbrukare inriktade sig på 
djurhållningen medan andra koncentrerade sig på spannmålsodling, 
medförde att växtnäring och foder måste anskaffas utifrån för att åter
föra resurser till jordbruket. Det var inte längre nödvändigt att hämta 
all växtnäring från den närmaste omgivningen eller hålla egna boskap. 
Jordbruket "öppnades" istället mot omvärlden genom import av växt
näring och foder och export av agrara produkter.75 

Detta ledde emellertid också till att lantbrukarna blev allt mer 
importberoende och styrda av ekonomiska konjunkturer och inter
nationell konkurrens. Som ett svar på detta reste agrara intressen krav 
på upprättandet av tullar för att skydda den inhemska produktionen. 
Intressant är att man här kan se ett samband mellan å ena sidan 
diskussionen om protektionism kontra frihandel och å andra sidan 
intresset för agrarvetenskap och synen på dess roll i samhället. Denna 
diskussion fanns även tidigare mellan merkantilister och fysiokrater, 
där de senare hävdade att ökad frihandel och fri kunskaps- och teknik
spridning skulle gynna såväl jordbrukarna som samhället i stort. Efter 
Napoleonkrigen hade dock omfattande regleringar och tullar upp
rättats mellan de europeiska länderna. I slutet av 1830-talet växte åter
igen kritiken mot skyddslagstiftningen, vilket sammanföll med ett 
ökat intresse för agrarvetenskap. År 1838 grundades Anti-Corn-Law 
League i England, som företrädde en allians av städernas industrialister, 

73 Dale H. Porter, The Thames Embarkment: Environment, Technology and Society in Victorian 
London (Akron, 1998), 11-12. För betydelsen av en småskalig men intensiv mjölkproduktion i de 
engelska industriregionerna se Michael Winstanley, "Agricultural and Industrial Revolutions: 
Reassessing the Role of the Small Farm", i The Agricultural Revolution — Reconsidered, ed. Claus Björn 
(Odense, 1998), 89-110. 
74 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm, 1996), 185-186. 
75 Paul Claval, "European Rural Societies and Landscapes, and the Challenge of Urbanization and 
Industrialization in the Nineteenth and Twentieth Centuries", 27-38. 
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medelklass och arbetare. De hävdade att den kraftiga befolknings
ökningen och urbaniseringen medfört att landet inte längre kunde 
förse invånarna med föda. Detta ledde i sin tur till ökade matpriser, 
svårare förhållanden för arbetarna och en belastning för industrin. 
Storbritannien måste därför öppna sina gränser för spannmålsimport. 

Till försvar för Protektionismen uppträdde framförallt jordbruks
aristokratin och arrendatorer. Det var dock inte så enkelt att jordbrukets 
företrädare var enade i motståndet till frihandeln. Samma år som Anti-
Corn-Law League instiftades också The Royal Agricultural Society of 
England. Detta sällskap syftade till vara en nationell, "opolitisk" och 
framstegsvänlig institution, till skillnad från ett tidigare försök att in
rätta ett centralt agrart sällskap, vilket tagit tydlig ställning för protek-
tionism. Grundarna av Agricultural Society menade istället att pro
blemen med den ökande försörjningsbördan och den internationella 
konkurrensen skulle lösas genom att tillföra kapital och vetenskaplig 
kunskap till jordbruket. Tullarna förhindrade nu en nödvändig moder
nisering av jordbruket. Agrarvetenskap framställdes således som en 
alternativ väg för att lösa de rådande problemen. De ansåg, att vetenskap 
tillämpad på jordbruket skulle kunna stegra avkastningen så mycket att 
matpriserna sänktes, vilket var till gagn för städernas arbetare. 
Prissänkningen var dock inget hot mot jordbruksnäringen då den totala 
produktionen och efterfrågan också skulle öka, vilket skulle medföra att 
även lantbrukarnas vinster steg.76 

Spannmålstullarna i Storbritannien upphävdes 1846 och andra 
västerländska länder följde efter på 1850- och 1860-talen, med USA 
som ett undantag. I Sverige inleddes en frihandelsvänlig period 1855. I 
Storbritannien kom det mest förordade jordbrukssystemet, eller snarare 
ideologin, under perioden 1850-1870 att gå under benämningen High 
Farming - högbruk. Liknande intensiva brukningssystem utvecklades 
även i andra regioner i Europa och Nordamerika vid denna tid och ur
sprunget till detta system kan sökas tillbaka till Nederländerna och vissa 
delar av England på 1600- och 1700-talen.77 Benämningen "high" 
syftade dock specifikt på ett lantbruk som var framstående och över
lägset och där den senaste tekniken och vetenskapliga rönen till
ämpades. Själva syftet var att öka produktionsvolymen så mycket som 
möjligt. Tanken var att genom stora insatser av kapital, arbete och 
resurser skulle man kunna uppnå ett maximalt utnyttjande av jorden. 
Den skotske agrikulturkemisten James W. F. Johnston (1796-1855) 
definierade högbruk sålunda: 

76 Goddard, Harvests of Change, 8-25. 
77 B. A. Holderness, "The Origins of High Farming", i Land, Labour and Agriculture, 1700-1920, eds. 
B. A. Holderness and Michael Turner (London & Rio Grande, 1991), 149-164. 
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Genom 'högbruk' kan han försöka att utveckla alla krafter, som finnas hos egendomen, 

samt stegra dess närvarande productivitet till den högsta möjliga. Den, som eftersträfvar 

detta sista, är icke blott den bästa landtbrukaren och statsborgaren, utan äfven på samma 

gång sin egen bästa vän. Det 'högsta' landtbruket, fördt med insigt och förstånd, är 

äfven på samma gång det mest inbringande.7** 

Teoretiskt gick High Farming tillbaka på ekonomiska synsätt och bruk-
ningspraktiker, som Young och Thaer systematiserat och gjort till 
agrarvetenskapens kärna. Vidare sneglades det mot industrins metoder 
och dess ekonomiska skalfördelar. Storleken på avkastningen och 
ekonomisk vinst var kriteriet för hur framgångsrik en lantbrukare var. 

Rent praktisk innebar högbruk ett intensivt växelbruk, där jorden 
dränerades väl och bearbetades med djupare plöjning. Det skulle inte 
heller vara någon träda utan istället odlades klöver, rovor och andra 
foderväxter. På detta sätt kunde den odlade marken utökas samtidigt 
som mer djur kunde hållas och därigenom ökade även gödselmäng
derna, vilket i sin tur innebar en förbättrad spannmålsskörd.79 Målet var 
att stegra mängden näringsämnen, som såväl via gödsling som via upp
födning av djuren fördes in i systemet. Om jorden samtidigt var väl 
skött, det bästa utsädet, djurraserna och maskinerna användes, var 
tanken att fruktbarheten i systemet ackumulerades och lantbruket hela 
tiden expanderade ekonomiskt. För att ytterligare stegra avkastningen 
hade man också sedan slutet av 1700-talet i allt högre grad börjat tillföra 
jordförbättringsmedel, som märgel och benmjöl och fordertillsatser som 
oljekakor. 

JUSTUS LIEBIG OCH DET KEMISKA JORDBRUKET 

Metamorfoser och kretslopp 
Det var i denna brytningstid av ökad frihandel, kommersialisering, 
långväga handel och industrialisering, som agrikulturkemin fick sitt 
institutionella genombrott. Den man som både av samtiden och efter
världen setts som en "symbol" för denna övergång till en ny veten
skaplig era för jordbruket var den tyske kemisten Justus Liebig (1803-
1873, från 1852 von Liebig). Han hade varit en av Europas mest kända 
kemister under ett par decennier och var en förgrundsfigur inom den 

7^ James W. F. Johnston, Första grunderna i åkerbruks—chemi och geologi (1845), sv. övers, från den 
tyska övers. (Stockholm, 1846), 119. 
79 För en dåtida beskrivning av detta brukningssystem se Johan Arrhenius, "Wexelbrukets grunder", 
Tidskrift för landtmanna-och kommunal-ekonomien 1844:1, 10-35. 
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organiska kemin.80 Vid universitetet i Giessen hade Liebig byggt upp 
ett kemisk laboratorium, dit studenter från hela Europa och Nord
amerika sökt sig. I samband med en resa till England 1837, på inbjudan 
av det nyinrättade the British Association for the Advancement of 
Science, fick Liebig i uppdrag att skriva en rapport om framstegen 
inom den organiska kemin.81 Ett resultat av detta blev den epok
görande boken Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 
Physiologie (1840), som samtidigt gavs ut på både engelska och tyska.82 

Liebig "revolutionerade" härmed lantbruksvetenskapen genom att till
föra den en kemisk teorigrund. 

Den fråga som Liebig försökte besvara var hur jordens resurser kunde 
vara konstanta när växter och djur hela tiden livnärde sig av dessa. Det 
var alltså samma fråga som humusteoretikerna hade brottats med. 
Resurserna kunde inte vara oändliga och han förkastade humusteoreti
kernas vitalism. Växtnäringsämnena måste hela tiden föras tillbaka i 
systemet på något sätt. Genom den "kemiska revolutionen", som 
inletts av den franske kemisten Antoine Lavoisier i slutet av 1700-talet, 
hade kemin fått en viktig roll i att beskriva och analysera dessa 
processer. Kol- och syrecykeln visade hur det via luften skedde en 
utväxling av kemiska substanser mellan djur och växter genom 
respiration och förbränning. Principerna för fotosyntesen klargjordes. 
Det var kemiska processer, som gjorde det möjligt för plantor att 
omvandla näringsämnen till växtmaterial, för djur att omvandla föda 
till kroppsvävnader och för att vävnadsrester från djur och växter åter 
kunde brytas ner till näringsämnen. Den kemiska atomteorin, som 
lanserades av John Dalton och Jöns Jacob Berzelius, karakteriserade 
partiklarna utifrån deras vikt, vilket gjorde det möjligt att kvantifiera 
dessa kemiska reaktioner.83 

Hur beskrevs då Liebig dessa förlopp i naturen? Ett viktigt begrepp i 
Liebigs teorier var "metamorfos", vilket hela andra delen av Die Chemie 
in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie handlade om. Be
greppet kom från det grekiska ordet för förvandling och förknippas 
med den romerska skalden Ovidius (43 f.kr.-17 eller 18 e.kr.). I verket 
Metamorphoses skildrar Ovidius utifrån grekiska myter hur alla former i 

80 Om Liebig se Brock, Justus von Liebig,, och Pat Munday, "Social Climbing through Chemistry: 
Justus Liebig's Rise from the Niederer Mittelstand to the Bildungsbürgertum", Ambix 1990:1, 3-19. 
81 William H. Brock och Susanne Stark, "Liebig, Greg ory and the British Association, 1837-1842", 
Ambix 1990:3, 134-147. 
82 I avhandlingen används den första svenska översättningen från 1846, baserad på den femte 
omarbetade och utökade tyska upplagan, med den svenska titeln: Chemien tillämpad på jordbruk och 
fysiologi (1843), sv. övers, av den femte uppl. (Stockholm, 1846). 
83 Om den kemiska revolutionen och atomteorin se William H. Broek, The Fontana History of 
Chemistry (London, 1992), 87-172, och Anders Lundgren, Berzelius och den kemiska atomteorin 
(Uppsala, 1979), 11-15 och 81-89. 
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naturen hela tiden förvandlas och övergår till andra former. Kring 
sekelskiftet 1800 använde skalden och naturfilosofen Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832) begreppet och på så vis fördes det in 
den tyska romantiska naturfilosofin.84 Romantiskt färgade kemister 
menade att de kemiska processerna i den levande respektive döda 
naturen var väsensskilda. I levande organismer fanns det en oförklarlig 
"livskraft" som gjorde att organismerna höll samman, att kemiska 
föreningar inom dem fungerade på ett speciellt sätt och att de 
livgivande egenskaperna kunde föras vidare till nya organismer, när de 
gamla dog. Det var sådana tankar, som låg till grund för humusteorin 
inom lantbruksvetenskapen. Kretsloppet skedde således bara inom växt-
och djurrikena medan det var en annan mekanisk kemi, som verkade i 
den oorganiska naturen. 

Lieb ig tog tydligt avstånd från den romantiska naturfilosofin. Han 
förnekade dock inte att det fanns en livskraft men den verkade enligt 
hans uppfattning på ett mekaniskt sätt precis som ljus, magnetism, 
elektricitet, värme och kemisk kraft. När den livsuppehållande "or
saken" (livskraften) slutat verka, fortsatte de organiska föreningarna att 
hålla samman endast på grund av en tröghet eller ett statiskt moment 
(vis inertia) mellan deras olika kroppar. I enlighet med den mekaniska 
tröghetslagen menade Liebig, att materien inte själv besatt någon kraft 
till förändring utan att det måste till en yttre verkande kraft eller mot
stånd för att påverka en partikel i vila. En "... mekanisk rörelse, rifning 
och stöt ...", som åstadkoms av till exempel luftkontakt, en värme
höjning eller attraktion från en annan kropp, kunde med andra ord 
lätt sätta denna jämnvikt i obalans, så att de enskilda atomerna kom i 
rörelse och föreningen sönderdelades.85 Liebig definierade en meta
morfos så: 

Om den organiska föreningen sönderdelas genom den chemiska frändskapen af en 

annan kropp eller genom värmets inflytande eller genom några andra orsaker, och det 

så, att två eller flera nya föreningar bildas af dess elementer, så heter denna 

sönderdelning en metamorfos.8^ 

En metamorfos var således en ren kemisk och mekanisk process, som 
upphävde atomernas vila, splittrade molekylen och där den kemiska 
kraften sedan skapade nya föreningar efter elementernas massa och 
attraktion. Det fanns alltså ingen livskraft, som följde med naturens 
kretslopp och som överförde de livgivande egenskaperna från de döda 

84 Pat Munday, "Liebig's Metamorphosis: From Organic Chemistry to the Chemistry of Agriculture", 
Ambix 1991:3, 135-154. 
85 Liebig, Chemien tillämpad på jordbruk och fysiologi, 240-245 och 346-347. 
86 Ibid., 238-239. 
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organismerna till de nya. Enligt den atomteori som framträder ur 
Liebigs resonemang var atomerna oföränderliga enheter, som på grund 
av yttre krafter förflyttades likt biljardbollar. Genom att hålla ögonen 
på en boll och följa den genom naturen blev de olika metamorfoserna 
tydliga och kvantifierbara.87 Tillsammans byggde de enskilda metamor
foserna steg för steg upp kretsloppen i naturen. Medan första delen av 
Die Chemie in ihrer Anwendung aufAgricultur und Physiologie behand
lade hur växterna genom metamorfoser byggdes upp till komplexa 
organiska föreningar genom att uppta näring från marken och luften, 
beskrevs i andra delen av boken de kemiska reaktioner, jäsning, för
ruttnelse och förmultning, som återigen bröt ner dessa föreningarna i 
dess beståndsdelar. Boken följde med andra ord naturens kretslopp ett 
helt varv runt. 

Som vi sett laborerade Liebig med begrepp som livskraft, kemisk 
kraft, värme, elektricitet och rörelse för att förklara varför vissa 
partiklar drogs till varandra, varför organismer höll ihop och varför 
organiska föreningar sönderdelades. Liebig menade, att alla dessa kraf
ter gick tillbaka på en gemensam mekanisk kraft. Härigenom kom han 
att implicit antyda, att de olika krafterna var ömsesidigt utbytbara. Här 
finns det dels en tydlig koppling till den romantiska naturfilosofin och 
dels till energibegreppets vetenskapliga formulering vid mitten av 
1800-talet. Vetenskapsteoretikern Thomas S. Kuhn har lyft fram 
Liebig som en av tolv vetenskapsmän, som ungefär samtidigt formule
rade skilda teorier om krafter som tillsammans kom att ligga till grund 
för den första termodynamiska lagen.88 Det var dock den tyske fysikern 
Hermann von Helmholtz som 1847 först kvantitativt uttryckte princi
pen om energins oförstörbarhet, det vill säga att mängden energi var
ken kan öka eller minska utan bara ändra form. Först 1858 anslöt 
Liebig uttryckligen till Helmholtz bevarandelag, då han höll ett 
offentligt föredrag om detta.89 

Det finns emellertid vissa likheter mellan den första termo
dynamiska lagen och den atomistiska kretsloppsteori, som Liebig stod 
för. En grundläggande utgångspunkt för bägge teorierna är, att det 
finns en begränsad och konstant mängd av energi respektive materia. 
För att denna begränsade mängd av energi/materia skall kunna upp
rätthålla alla former och processer i naturen måste det finnas en balans 
i energi/materia-flödet och återkopplingar i systemet. I den första 

87 Pat Munday, "Liebig's Metamorphosis", 139. 
88 Thomas S. Kuhn, "Energy Conservation as an Example of Simultanius Discovery", i Critical 
Problems in the History of Science, ed. Marshall Clagett (1959) ny uppl. (Madison, Milwaukee & 
London, 1969), 312-356; Crosbie Smith, The Science of Energy: A Cultural History of Energy Physics in 
Victorian Britain (London, 1998), 10-11, och Rune Schjolberg, "Naturphilosophie og bevaringsloven 
på 1800-talet", ARR 1998:4-1999:1, 41-49. 
89 Brock, Justus von Liebig, 312-313. 
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termodynamiska lagen löses detta problem genom teorin att energin 
kan ändra form, till exempel från elektrisk energi till värme och ljus. 
Enligt Liebig kan inte materien till skillnad från energin i sig inte 
ändra form. Metamorfoserna gjorde det dock möjligt för de enskilda 
partiklarna att på ett mångfaldigt vis förenas med andra element, bilda 
olika kemiska föreningar och återigen splittras för att sedan ingå i 
andra föreningar. Sålunda kunde ett fåtal olika atomer i en ganska 
ringa mängd ge upphov till en nästan oändlig mångfald av olika 
former i naturen. 

En kemisk världsbild 
Inom den samtida kemin var kopplingar från kemiska teorier till såväl 
1800-talets religiösa världsbild som till materialistiskt tänkande vanliga. 
Gemensamt var att kemin sågs som nyckeln till människans förståelse 
av naturen. Naturens skönhet och landskapets yttre estetik hängde 
samman med dess inre relationer och kemiska lagar. Allting var i grund 
och botten kemi och kemiska metamorfoser.90 Denna föreställning 
hade börjat formuleras vid sekelskiftet 1800 i samband med upp
täckterna av syret, organismernas respiration, fotosyntesen och atom
teorins allt fastare utformning. Framväxten av den organiska kemin 
satte också fokus på förhållandet mellan den levande och den döda 
naturen, och såväl vitalister som reduktionister ägnade detta stort 
intresse.91 

Liebig hade själv i sina tidiga upplagor av Die Chemie in ihrer Anwen
dung aufAgricultur und Physiologie endast få kopplingar till gudomliga 
förklaringar. Snarast företrädde han en deistisk hållning, även om reli
giös retorik blev vanligare i hans populära skrifter för att distansera sig 
från materialismen. Liebigs empiriska och reduktionistiska metoder 
och hans kretsloppsteori väckte också anklang hos liberala politiska före
språkare. Flera av Liebigs tyska studenter deltog aktivt i 1848 års orolig
heter och blev därför tvungna att lämna Tyskland. Liebig var också vik
tig för formandet av den vetenskapliga materialismen. Bland annat 
den nederländske fysiologen och filosofen Jacob Moleschott (1822-
1883) inspirerades av Liebigs mekanistiska förklaringsmodell i boken 
Der Kreislauf des Lebens: Physiologische Antworten auf Liebigs Chemische 
Briefe (1852).92 Samtidigt var boken, vilket framkommer i under

90 Trevor H. Levere, "The Rich Economy of Nature: Chemistry in the Nineteenth Century", i Nature 
and the Victorian Imagination, eds. U. C. Knoepflmacher och G. B. Tennyson (Berkeley, Los Angeles & 
London, 1977), 191. 
91 Ibid., 190. 
92 Jacob Moleschott, Der Kreislauf des Lebens: Physiologische Antwo rten auf Liebigs Chemische Briefe 
(1852), fjärde uppl. (Mainz, 1863). 
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rubriken, en skarp kritik mot de naturromantiska och vitalistiska inslag 
som han ansåg genomsyra Liebigs teorier.93 

Som sagt det var även vanligt att sammanföra kemin med den 
kristna tankeramen till en världsbild, vilket den amerikanske veten
skapshistorikern Christopher Hamlin har kallat Chemico-Theology -
kemikoteologi.94 Till skillnad från den utbredda fysikoteologin inom 
naturalhistorien på 1600- och 1700-talen befann sig kemiko teologin på 
en högre abstraktionsnivå. Det var på atom- och molekylnivå som natu
rens "balans" och "ekonomi" kom till uttryck och vittnade om Guds 
existens.95 En sådan världsbild framkommer tydligt i uppsatsen "The 
Circulation of Matter" (1853), skriven av den tidigare nämnde agri-
kulturkemisten Johnston.96 Uppsatsen vidareutvecklades sedan till 
slutkapitlet i boken Chemistry of Common Life (1855), som översattes till 
svenska med titeln Hvardagslifvets kemi.91 

I "The Circulation of Matter" beskrev Johnston på ett populärt och 
kortfattat sätt hur olika ämnen följer sina cykler och hur dessa kemiska 
kretslopp i sin tur hänger ihop i en helhet. Naturen förändras oav
brutet genom att de enskilda ämnena uppgår i olika föreningar med 
varandra och därmed bygger upp en oändlig mångfald av livsformer. 
Johnston såg skapande och förstörelse som delar av samma process. När 
organismer dör sätter destruktiva krafter in genom jäsning, för
ruttnelse och förmultning och organismerna bryts återigen ner i sina 
beståndsdelar. Allting som är sammansatt hotas på detta sätt ständigt av 
upplösning, sönderdelning och utspridning. Dessa metamorfoser följer 
samtidigt en fixerad och förutbestämd ordning. Materien är ständigt 
stadd i rörelse och slutprodukten av en kemisk cykel är början på nästa, 
vilket gör att materien ständigt återförs i en evigt cirkulär succession. 

Det finns en fullständig samordning och funktionalitet inom hela 
systemet, vilket hushållade med den ringa mängd materia som finns 
tillgänglig. Det är inte bara så att partiklarna följer med i — för att an
vända ett senare begrepp — näringskedjorna, då växterna blir uppätna av 
djuren utan även att det som är avfall eller rester från en organism är 

93 Se Pat Munday, "Politics by Other Means: Justus von Liebig and the German translation of John 
Stuart Mill's Logic", British Journal for the History of Science 1998, 403-418; Munday, "Liebig's 
Metamorphosis", 142-144, och Hans Werner Ingensiep, "Moleschott, Jacob", i Deutsche Biographische 
Enzyklopädie, eds. Walther Killy och Rudolf Vierhaus (München, 1998), vol. VII, 187-188. 
94 Christopher Hamlin, "Providence and Putrefaction", och Hamlin, "Robert Warington and the 
Moral Economy of the Aquarium", 134-141. Se också Schramm, Im Namen des Kreislauf. 
95 Om fysikoteologin se Donald Worster, Nature's Economy: A History of Ecological Ideas (Cambridg e, 
Mass, 1977), 1-55, och Peter J. Bowler, The Fontana History of the Environmental Sciences (London, 
1992), 139-192. 
96 James F.W. Johnston, "The Circulation of Matter", Blackwood's Edinburgh Magazine, May 1853, 
550-560. 
9^ Johnstons Chemistry of Common Life utkom i flera utgåvor och översattes också till svenska, 
Hvardagslifvets kemi, tredje sv. up pl. (Stockholm, 1882), 449-472. 
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livsnödvändiga näringsämnen för en annan. Till exempel ger växterna 
i från sig syre, vilket djuren är beroende av, och omvänt utandas djuren 
koldioxid, vilket är essentiellt för växterna. En partikel, som ena dagen 
befinner sig i en växt kan nästa dag ha blivit upptagen av ett djur för 
att sedan följa med det strömmande vattnet och slutligen återföras till 
jorden eller atmosfären, där den tillfälligt kan befinna sig i vila, innan 
partikeln återigen påbörjar en cykel. Vad gäller de gasformiga parti
klarna kan dessa cykler såväl vara mycket korta och geografiskt lokala 
som långa och globala. Emellertid kan olika partiklars kretsloppstid 
variera. Organiska material som befinner sig i syrefattiga miljöer eller 
mineraler och partiklar som bundits i djurens benstomme eller korall
rev, kan tillfälligt undgå denna förstörelseprocess och bilda torv, kol 
eller fossila lager i marken.98 

Liksom alla andra organismer befann sig även människans kropp i 
ständig förändring, påpekade Johnston. Kroppen upprätthölls genom 
en ständig ämnesomsättning — av Liebig kallad Stoffwechsel — av 
kemiska partiklar och föreningar med omgivningen. En konsekvens av 
denna metabolism är att de kemiska partiklar, som bara för någon 
månad sedan hade byggt upp ens kropp, nu till stora delar var utbytta 
med nya, "... so that what is now part of the body of a Caesar or a Venus, 
may literally within a week become part of a turnip or of a potato."99 

Johnston avslutade sin uppsats med att retoriskt fråga sig: "Why does 
this wheel turn?"100 Det övergripande svaret på denna fråga var, enligt 
Johnston, att hela skapelsen bygger på en evig rörelse, som driver alla de 
andra cyklerna samtidigt. De olika cyklerna är beroende av varandra, 
hänger kemiskt samman och följer en enkel, vacker och intelligent 
konstruktion. Det var således en gudomlig och allsmäktig ordning, 
som drev skapelsen. Här finns det drag av ett aristoteliskt tankesätt hos 
Johnston, där allting har sin plats och hela tiden svarar mot bestämda 
ändamål i s itt kretslopp. Jorden skiljer sig dock, hävdade Johnston, från 
övriga universum. Visserligen är det samma gudomliga kraft och 
fysiska lagar som gör att planeterna cirkulerar runt sina banor som att 

98 Johnston diskuterade i detta sammanhang, i de n senare svenska översättningen, huruvida 
koldioxidhalten i atmosfären ökad e eller minskade. Å ena sidan innebar inte det faktum att marken band 
stora mängder av luftens kol att "möjligheten af smärre, långsamt framskridande förändringar, såsom t. 
ex. ett såsmåningom skeende aftagande af luftens kolsyrehalt..." kunde uteslutas {Hvardagslifvets kemi, 
459). Detta skulle på en mycket lång sikt kunna omvandla eller utplåna allt liv. Å andra sidan, påpekade 
Johnston, förbrukade den samtida industrin ofantliga mängder av fossilt kol vilket medförde att 
atmosfären återfördes det kol som fråntagits den för miljontals år sedan. Johnstons resonemang pekar 
fram mot Svante Arrhenius "drifbänksteori" (idag benämd växthuseffekten) 1896, som visade att en 
förhöjd koldioxidhalt, som ett resultat av industrins kolförbränning, skulle medföra en global 
temperaturförhöjning. Se Marie Persson, "Klimatet och människan: Om växthuseffekt, natursyn och 
den svenska klimatologin som vetenskap mellan 1880-1960", opubl. D-uppsats maj 1998, Idéhistoriska 
institutionen, Umeå universitet. 
99 Johnston, "The Circulation of Matter", 556. 
100 Ibid., 559. 
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jorden följer sin. Emellertid är det endast på jorden som de kemiska 
kretsloppen finns, vilket skapar en atmosfär och gör organiskt liv och 
civilisationer möjliga. Johnston skrev: 

Earthly life, therefore, has no share in the general system of the universe. It is a little 

episode, so to speak, in the poem of creation. The Deity willed that this corner of his 

great work should be the theatre of new displays of wisdom, of consummate 

contrivance, of a wonderfull fitting in of means to the accomplishment of beneficent 

ends - and at last the seat of an intellectual being, with capacity to study and 

comprehend, and admire His works - to praise and love and serve Him.101 

Jorden och människan är sålunda unika i skapelsen. På samma sätt som 
Isaac Newton menade, att Gud hela tiden aktivt höll igång universums 
mekanik, hävdade Johnston, att Gud ständigt och aktivt upprätthöll de 
kemiska cyklerna. Allt liv kunde därmed på ett ögonblick upphöra "... 
by the simple turning of a screw...".102 

Jordbrukets naturlagar 
Vad hade då dessa teoretiska kemiska resonemang och kretslopps
tänkande för betydelse för lantbruket? Rent konkret utförde Liebig så 
kallade askanalyser av växter och djur, det vill säga undersökningar av 
den aska som blev kvar sedan man förbränt dessa organiska material. 
Härigenom påvisade Liebig, att askan innehöll mineraler som fosfor, 
kalcium, magnesium, järn och kisel, vilka växterna absorberat ur 
marken. Det nya som Liebig tillförde var alltså, att han bevisade att dessa 
mineraler var viktiga näringsämnen för växterna. Mineraler följde 
också ett kretslopp, Kreislauf der Stoffe: Från jorden via växterna till 
djuren och tillbaka igen. Genom att åskådliggöra att även mineralerna 
kunde upptas av växter och djur bevisade Liebig också att materiautbytet 
skedde mellan såväl växt- och djur- som mineralriket. Det fanns alltså 
ingen fundamental skillnad mellan den organiska och oorganiska 
naturen, och de naturlagar som styrde jordbruket hade härmed synlig-
gjorts. 

Mot dessa lagar stred det rådande kommersiella jordbruket. Liebig 
hävdade att ett sådant odlingssystem, som högbruket var ett exempel på, 
var för att använda ett nutida ord, ohållbart och tillämpade ett destruk
tivt kretslopp. Han delade in växtnäringsämnena i två olika sorter, de 
organiska och de oorganiska. De organiska gasformiga näringsämnena, 
som koldioxid och kväve, upptogs av växterna via luften, menade Liebig. 
Genom sin flyktiga form fanns dessa organiska ämnen jämnt spridda i 

101 ibid., 560. 
102 Ibid., 560. 
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atmosfären över hela jorden och därigenom kunde ingen brist på dessa 
ämnen uppstå. Däremot kunde en brist uppstå på de fasta mineral
ämnena på grund av deras tyngd och trögrörlighet. Mineralerna kunde 
inte utan yttre inverkan förflyttas från den plats där naturen placerat 
dem. Genom export av spannmål och andra agrara produkter till städer 
och främmande länder fördes dessa mineralämnen ständigt bort från 
åkern och väsentliga näringsämnen gick förlorade. Stora exporterande 
lantbruksenheter var med andra ord tvivelaktiga ur ett agrarkemiskt 
perspektiv. 

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 andel av 
naturens gåvor genom att "styra" naturens lagar till människans favör. 
För en långsiktig vinst måste jorden få tillbaka det den gav ifrån sig. 
Liebig löste detta problem genom sin "mineralteori".103 Han menade, i 
stark polemik mot humusteoretikerna och även mot de så kallade 
kväveteoretikerna, att växterna helt och hållet tillgodosåg sitt behov av 
kol och kväve via luften. Växterna byggdes upp genom att de med sol
värmens hjälp förde samman gasformiga ämnen från luften och fasta 
partiklar och vatten från marken, till sammansatta organiska för
eningar. Detta synsätt påminner om Aristoteles elementlära, där de fyra 
elementen jord, vatten, luft och elden (solen) tillsammans upprättar 
den organiska materian.104 Alla dessa ämnen var lika viktiga för växter
na, men det var främst tillgången på mineraler där människan kunde 
påverka förloppet, i såväl negativ som positiv riktning. Helt avgörande 
för en växts välbefinnande var sålunda att lantbrukaren säkrade till
gången på mineraler i åkerjorden. 

Mineralteorin innebar en ny syn på näringsämnen. Det var inte 
gödseln i sig som gjorde jorden fruktbar, utan mineralerna i gödslet. 
Enligt den så kallade minimumlagen påvisade Liebig att den begrän
sande faktorn för en plantas tillväxt var tillgången på ett näringsämne i 
förhållande till växtens behov av den. Liebig liknade växtens tillväxt
potential vid vätskenivån i ett "kar", som var sammansatt av brädor av 
olika längd (näringsämnen och andra faktorer som solljus och vatten). 
Karets kapacitet begränsades av den kortaste brädan och vätskenivån 
(åkerjordens fruktbarhet) kunde bara höjas genom att förlänga just 
denna bräda, det vill säga tillföra detta specifika näringsämne. Det 
räckte följaktligen med att ett enda mineralämne saknades för att 

103 Bra genomgångar av mineralteorin finns bl. a. i Richard P. A ulie, "The Mineral Theory", 
Agricultural History, 48 (1974); Rossiter, The Emergence of Agricultural Science, 10-46; Schling-
Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 35-68, och 
Brock, Justus von Liebig, 145-182. 
104 Brock, Justus von Liebig, 156. 
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skörden skulle slå fel. De mineraler, som fördes bort från åkern via 
skörden måste obönhörligt kompenseras. Liebig skrev: 

HufVuduppgiften för agrikulturen är att på något sätt ersätta de bortförda beståndsdelar, 

som atmosfären icke kan lemna. Ar denna ersättning ofullkomlig, så aftager fältets eller 

hela landets fruktbarhet; tillföra vi mera, så stegras fruktbarheten.1^ 

På vilket sätt kunde då kemisterna konkret hjälpa den enskilde lant
brukaren? Genom att kombinera askanalyser, som visade vilka olika slags 
näringsämnen en viss växt krävde, och jordanalyser, som visade till
gången eller bristen på mineraler i åkerjorden, skulle kemisten kunna 
förutsäga vilka näringsämnen som lantbrukaren behövde tillsätta för att 
uppnå ett visst resultat. Med dessa noggranna kemiska analyser skulle 
nu, till skillnad från Thaers "tillhöftade" och felaktiga balansräkningar, 
naturens processer kunna kontrolleras med vetenskaplig precision. De 
nödvändiga oorganiska ämnena kunde hämtas utanför den lokala om
givningen och framställas och koncentreras på fabriksmässig väg i form 
av konstgödsel. Istället för växelbruk och "stallgödseljordbruket" för
ordade Liebig en växling mellan olika sorters växtnäringsämnen. På 
detta sätt skulle det bli möjligt att år efter år odla samma växt och 
specialisera sig på spannmålsproduktion. Även ofruktbara jordar skulle 
enligt Liebig på detta sätt åter kunna göras fruktbara. En expansion för 
mänskligheten stod för dörren. Liebig skrev: 

Det skall komma en tid, då man förser åkern, allt efter den växt man derpå vill 

uppdraga, med en gödsel, som man beredt uti chemiska fabriker; då man blott gifver 

det, som tjenar plantan till näring ...10(^ 

Trots att Liebig var kritisk till det sätt högbruket bedrevs, passade ändå 
hans teorier utmärkt till det synsätt som låg till grund för denna bruk-
ningsideologi. Kritiken ökade snarast trovärdigheten för det intensiva 
jordbruket, som med vissa justeringar skulle kunna vila på en veten
skaplig grund. Även enligt Liebigs teorier framställs jordbruket som ett 
insats- avkastningssystem, där utfallet är helt beroende på vad som förs 
in i systemet. Med ökade insatser av ekonomiskt kapital, naturresurser 
och vetenskaplig kunskap skulle följaktligen avskastningen kunna 
stegras. Liebigs inträde på den jordbrukskemiska arenan föll således i god 
jord hos många lantbruksivrare och industrialister. Precis som den 
tidigare lantbruksvetenskapen byggde dock tilltron till Liebigs teori på 
förhoppningar inför framtiden och inte på samtida resultat. 

Liebig, Chemien tillämpad på jordbruk och fysiologi, 160. 
106 Ibid., 168-169. 
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FRÅN KEMI TILL AGRIKULTURKEMI 

Skapandet av en ny kronologi 
Som framgått var gränsen mellan det vetenskapliga och det samhälle
liga flytande inom lantbruksforskningen. Vetenskapssociologerna 
Wolfgang Krohn och Wolf Schäfer klassificerar lantbrukskemin, 
utifrån Liebigs bok, 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 science. As 
teleological causes they are the cognitive impetus of theory-
building."107 Det samhälleliga problem som Krohn och Schäfer menar 
låg som en slags grundläggande matris bakom mineralteorin var den 
malthusianska hotbilden. Det malthusianska tänkandet var också 
närvarande inom agrarforskningen i Liebigs samtid. Till exempel 
Johnston inledde sin bok Landtbrukets naturvetenskapliga grunder (1842, 
sv. övers. 1848) med att redogöra för det senaste seklets 
befolkningsökning. 

Krohn och Schäfer hävdar utifrån detta, att agrarkemins uppgift inte 
primärt var att undersöka hur naturen fungerar utan att vara ett medel 
för att uppfylla samhällets behov genom att skapa ett jordbruk som 
kunde bemästra hotfulla försörjningsproblem 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 natu

ral science. ... in agricultural chemistry the social purpose is not the result of scientific 

knowledge but the condition of scientific inquiry. Agricultural chemistry does not provide 

insights into why agriculture functions but rather constitutes a design of how it must 

function.108 

På ett generellt plan har Krohn och Schäfer rätt när de beskriver jord
brukskemin som en "finalized science". Däremot är deras försök att 
bevisa att det var en malthusiansk utgångspunkt som låg bakom till
komsten av Die Chemie in ihrer Anwendung aufAgricultur und Physiologie 
tvivelaktig, eller som vetenskapshistorikern Pat Munday uttrycker det: 
"This is just bad history".109 I originalupplagan från 1840 var de sam
hälleliga kopplingarna få och det malthusianska perspektivet från

107 Wolfgang Krohn och Wolf Schäfer, "The Origins and Structure of Agricultural Chemistry", i 
Perspectives on the Emergence of Scientific Disciplines , eds. Gerard Lemaine et al. (Haag, Paris & 
Chicago, 1976), 49. Se också Wolfgang Krohn och Wolf Schäfer, "Agricultural Chemistry: A Goal-
oriented Science", i Science in Context: Readings in the Sociology of Science, eds. Barry Barnes och David 
Edge (Milton Keynes, 1982), 196-211. 
108 Krohn och Schäfer, "The Origins and Structure of Agricultural Chemistry", 40. 
109 Pat Munday, "Liebig's Metamorphosis", 136. 
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varande. Munday menar istället att det främst var strävan att föra fram 
det kemiska metamorfosbegreppet som var motivet till att Liebig skrev 
boken. 

Hur kan det då komma sig att det är just det breda samhälleliga 
perspektivet, som förknippas med Liebigs verksamhet inom lantbruks
kemin? Mineralteorin fick visserligen uppmärksamhet redan från 
början och den blev omdebatterad bland andra kemister. Det skedde 
emellertid även en bredare samhällelig etableringsprocess, som blev av
görande för att ge Liebig den centrala position han har fått inom agrar
kemins historieskrivning. "Översättningen", för att återknyta till 
Latours aktörsnätverksteori, från en vetenskaplig teori till samhälleliga 
problem skedde inte direkt utan var utdragen över tid. 

Även om de samhälleliga kopplingarna var få i den första upplagan, 
var Liebig snabb med att föra in dessa senare. Redan 1843 hade boken 
utkommit i fem upplagor och 1863 i åtta. Sammanlagt utkom boken i 
tio tyska upplagor, sex engelska och nitton amerikanska. Mellan de 
olika upplagorna omarbetade och utökade Liebig studien; den första 
tyska upplagan var 195 sidor lång medan den sjunde upplagan utgjorde 
två volymer på sammanlagt 1 130 sidor.110 Formuleringar och påstå
enden skärptes, de retoriska och samhälliga inslagen ökade och han bytte 
också ståndpunkt i flera viktiga frågor. Härigenom sammanfördes allt
eftersom de kemiska teorierna med samhälleliga problemställningar till 
en helhet, där kemivetenskapen fick en avgörande funktion för 
lösandet av de rådande samhällsproblemen. 

Det finns dock en ambivalens till Liebigs betydelse för agrikultur-
kemins framväxt inom den interna lantbruksvetenskapliga historie
skrivningen.111 Han finns med som en självklar utgångspunkt eller mil
stolpe i alla historiska översikter och lyfts fram i hagiografisk stil som 
"agrikulturkemins, lantbruksvetenskapens och konstgödslets fader", 
men samtidigt betonas hans brister. Trots att Liebigs patenterade konst
gödsel blev ett totalt misslyckande, trots att han underskattade kväve-
gödslets betydelse, trots att han förringade humusens betydelse för åker
jorden, trots att andra kemister snabbt visade att Liebigs teorier var för 
generaliserande och trots att hans teorier var svåra att tillämpa i 
praktiken kom hans kemiska synsätt att bli dominerande och inspirera 
en hel generation av vetenskapsmän. Man kan säga att Liebig och hans 
berömda Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie 
från 1840 utgör ett slags "år noll" i den lantbrukskemiska kronologin. 

110 Broek, Justus von Liebig, 145. 
111 Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 
20ff. 
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Kemister verksamma före Liebig blir föregångare och de som kommer 
efter blir antingen anhängare eller kritiker av Liebigs läror. 

En orsakt till Liebigs framgång var att han på ett mycket aktivt sätt 
ägnade sig åt gränsdragningsarbeten - boundary-work - kring det han 
definerade som jordbrukskemi. Ett sätt att göra detta var att gå i 
polemik med meningsmotståndare och själv upprätta en agrarkemisk 
kronologi. Att forma historien är att skaffa sig makt och legitimitet.112 

Ett tydligt exempel på hur Liebig ställer sig själv gentemot det 
förflutna, var ett översatt stycke ur en senare upplaga av hans bok som 
trycktes i Tidskrifi för svenskt landtbruk och dess binäringar 1864 med 
titeln "Landtbruket före och efter 1840".113 Årtalet 1840 framställs av 
honom som ett radikalt brott. Liebig blir därigenom, dock utan att 
nämna sitt namn, en banbrytare och epokskapare. Den tidigare lant
bruksvetenskapen och humusteorin liknas vid alkemi och kvacksalveri. 
Tiden före Liebig kallas "ett famlande i mörker" jämfört med hur 
lantbruket sedermera på grund av mineralteorin kommit att fa en stark 
vetenskaplig grund. Bonden måste med kemins hjälp lära sig att 
dominera naturen i baconiansk anda: 

Hvad som han [bonden] kallar för 'omständigheter ' och 'förhållanden efter hvilka han 

utöfvar sitt yrke, är naturlagar, som han måste lära k änna om han vill beherrska dem, ty 

annars är han en slaf af dessa lagar.1 ^ 

Schling-Brodersen har emellertid visat att striden mellan mineralteorin 
och humusteorin till stor del var en historisk konstruktion.115 I själva 
verket hade humusteorin till stor del redan övergetts och mineralernas 
betydelse var kända. Det var en väl förberedd revolution. Redan 1804 
hade kemisten Theodor de Saussure betonat mineralernas betydelse för 
växterna och 1826 hade kemisten Karl Sprengel i stort sett formulerat 
både mineralteorin och minimumlagen.116 Liebig kände till sina före
gångare och dessutom kom Liebig rätt i tiden. Det var först vid 1840 
som den kemiska analystekniken förbättrats så mycket att det blev möj
ligt att tillämpa kemin på jordbruket och då hade också depressionen 
efter napoleonkrigen släppt sin förlamande hand. Liebig kunde också 

112 Bruno Latour, The Pasteurization of France (1984), eng. övers. 1988 (Cambridge, MA & London, 
1988), 49-52. 
113 Justus von Liebig, "Landtbruket före och efter 1840", Tidskrift for svenskt l andtbruk och dess 
binäringar 1864, 74-78. Se även Justus von Liebig, Naturlagarna för åkerbruket (1862), sv. övers, från 
7:de uppl. av Die Chemie in ihrer anwendung aufAgricultur und Physiologie, första delen: Einleitung, 
andra delen: Die Naturgesetze des Feldbaues (Örebro, 1864), 1-10. 
114 Ibid., 77. 
1 ̂  Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 
59-67. 
116 Ibid. 36-41. 
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med sin teori vetenskapligt förklara betydelsen av de mineralgödsel som 
det sedan 1820-talet hade bedrivits handel med. Lantbrukskemin låg 
med andra ord i tiden. Den samtida kritiken kom inte från någon 
rivaliserande humusteori, utan från andra kemister som till stor del höll 
med Liebig men som kritiserade honom för hans förnekelse av 
betydelsen av organiska material, undervärderingen av kvävegödsling 
och att han inte baserade sin teori på vad de ansåg vara strikt 
vetenskapliga grunder. Liebig fick senare också modifiera sin upp
fattning på dessa punkter. 

Styrkan i Liebigs teori, vilket gjorde att den föll så väl ut, var att han 
på ett tydligt sätt förmådde visa att kemin hade en avgörande roll för 
att lösa de rådande samhällsproblemen. Detta gjorde Liebig genom att 
understryka mineralämnenas roll. Det var mineralerna i jorden, som var 
den avgörande mekanismen för hur stor avkastningen skulle bli och i 
förlängningen var det mineralerna som avgjorde även om samhället var 
hållbart. Liebig tydliggjorde härmed förhållandet mellan samhället och 
naturresurserna; han "översatte" de vetenskapliga slutsatserna till ett 
samhälleligt problem.117 De som kunde uttolka dessa "osynliga" mine-
raler och göra dem uppenbara för alla var professionella vetenskapsmän 
med hjälp av kemiska analyser. För att bonden skulle få en god skörd 
och samhället inte drabbas av hungersnöd och oro måste man alltså ta 
hjälp av kemin. Den agrart tillämpade kemin blev, för att använda 
Latours ord, en "obligatory point of passage", en omväg som jordbruket 
och samhället måste ta.118 

Europeiskt och asiatiskt jordbruk 
En annan orsak till att Liebig lyckades framstå som lantbrukskemins 
förgrundsfigur var att han inte bara vände sig till andra vetenskapsmän 
utan att han populariserade sina rön, satte in dem i ett större samman
hang och nådde därmed en bredare publik. En teknik som Liebig be
gagnade sig av för att åstadkomma detta var att använda sedelärande 
exempel från det förflutna och avlägsna geografiska platser. Detta blev 
mest tydligt artikulerat i den sjunde upplagan av Die Chemie in ihrer 
Anwendung auf Agricultur und Physiologie (1862), varav en mindre del 
översattes till svenska under namnet Naturlagarne för åkerbruket (1864). 
I denna förkortade version har beskrivningen av de kemiska teorierna 
fått stå tillbaka medan historiska skildringar, kopplingar till sam
hälleliga problem och polemik mot hans kritiker tar stor plats. 

Att använda historiska tillbakablickar eller utblickar mot avlägsna 
geografiska områden är en vanlig metod för att kritisera sin samtid eller 

117 Latour, The Pasteurization of France, 38-40, se också Latour, Science in Action, 103-144 
118 Ibid. 43-49, se också Science in Action, 145-176. 
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att föra fram vissa ståndpunkter. I efterföljd av engelsmannen Edward 
Gibbons verk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire 
(1776) blev Roms "uppgång och fall" ett ständigt återkommande 
exempel på hur en överlägsen civilisation fallit och ersatts av barbari.119 

Samtida revolutionsförsök, krig, svältår och sjukdomsepedemier visade 
också på ett påtagligt sätt att detta inte bara var ett historiskt fenomen. 
Underförstått i denna problematik fanns frågan: Om alla tidigare hög
kulturer har gått under, finns inte då risken att även vårt samhälle kan 
gå mot en kollaps? 

Liebig lade här ut texten om de hot som riskerade att underminera 
den europeiska civilisationen. Även Liebig började med Romarriket.120 

Imperiet, och då särskilt staden Rom, var beroende av en ständig in
försel av föda, skatter och soldater. Detta behov kom att sätta en allt 
större press på de romerska bönderna och jorden. Det italienska fast
landet kunde inte självt bära denna börda, menade Liebig, utan 
romarna var tvungna att föra en expansiv kolonisationspolitik och 
plundra kolonierna på såväl jordens rikedomar som slavar. Härigenom 
ansamlades ansenliga rikedomar och naturresurser i Rom men, på
pekade Liebig, ingenting återfördes till de italienska fälten. Istället 
släpptes näringsämnena via cloaca maxima ut i Tibern och gick till 
spillo.121 Roms yttre rikedom var således ett tecken på imperiet före
stående fall. Detta ledde samtidigt till maktfullkomlighet hos den 
romerska eliten. "Roms kapitalister" bedrev en lönsam handel med 
spannmål från kolonierna, som konkurrerade ut den inhemska mark
naden, vilket medförde att de fria bönderna förlorade sin själv-ständig
het. Liebig hävdade , att i takt med att naturen exploaterades, förbyttes 
den medborgaranda som skapat imperiet i "...sjelfviskhet, krypande 
svaghet, lågt slafsinne och alla laster af moralisk förnedring."122 

Nästa exempel på samma destruktiva process var det spanska kejsar
dömet på 1400- och 1500-talet. Inledningsvis när morerna styrde över 

119 Om Upplysningstidens historiesyn se Svante Nordin, Från tradition till apokalyps: 
Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa (1989), andra uppl. (Stockholm, 1992), 
37-68. Se också Frängsmyr, Framsteg eller förfall, o ch Theodore S. Feldman, "The Ancient Climate in 
the Eighteenth and Early Nineteenth Century", i Science and Nature: Essays in the History of the 
Environmental Sciences, ed. Michael Shordand (Oxford, 1993), 23-40. 
120 Om Romarriket se Liebig, Naturlagarna för åkerbruket, 64-70. 
121 Liebig avslutade även den åttonde upplagan av Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 
Physiologie{ 1865) sv. övers, av första delen av den 8:de uppl. (Örebro, 1868), med att ta romarrikets fall 
som en varning: "På samma sätt uppslukade under en följd af århundraden den oerhörda verldsstadens 
kloaker den romerska bondens välstånd, och då dennes åkerfält icke mer förmådde att lemna 
näringsmedel till innevånarnes lifsuppehälle, så sjönko uti dessa kloaker Siciliens och Sardiniens 
rikedomar, jemte de från Afrikas fruktbara kustländer". Samma vä g skulle även de stora exporterande 
lantbruken i Europa gå: "Efter en följ d af år är detta land en öken, liksom den romerska campagnan. 
Detta är den naturenliga grunden till ländernas utarmande genom kulturen." Liebig, Naturlagarna för 
växtnäringen eller kemien tillämpad på landthushållningen och fysiologi (Örebro, 1868), 199. 
122 Liebig, Naturlagarna for åkerbruket, 70. 
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den Iberiska halvön på 800- och 900-talen hade befolkningen stigit 
snabbt. Sakta men säkert kom dock jorden att utarmas. Med anspelning 
på Malthus teori, hävdade Liebig, att det därigenom uppstod en 
obalans mellan befolkningen och naturresurserna. Kampen mellan de 
kristna och morerna var ur detta perspektiv inget annat än en strid om 
det dagliga brödet. När morerna drivits ut, fortsatte dock bördigheten 
att minska. Trots att silver och guld strömmade in från den Nya 
Världen, återfick inte den spanska jorden sin bördighet och imperiet 
försvagades.123 

Såväl Romarriket som det spanska världsriket var exempel på civilisa
tioner som hade, enligt Liebigs terminologi, bedrivit ett Raubwirtschafi 
eller, som det då översattes till svenska, ett "plundringssystem". Liebigs 
definition av ett plundringssystem var ett jordbruk, som bröt det natur
liga kretsloppet genom att inte ge tillbaka till jorden all den näring 
som det tog ifrån den i form av skörd. Principen om att alla närings
ämnen helt och hållet måste ersättas var obönhörlig. Det moderna 
lantbruket, som tillika bröt mot denna princip, var, hävdade Liebig, det 
sista stadiet av "utplundringssystemet". Genom export av spannmål 
från landsbygden till städer och främmande länder fördes de fasta 
mineralämnena bort från åkern utan att ersättas. Därigenom startade 
nationernas "sjelfförrintelseprocess". Detta rofferijordbruk skulle leda 
till malthusianska följder, om det fick fortsätta: 

Folken skola till sin sjelfuppehållelse vara nödgade att oupphörligt sönderslita och utrota 

hvarandra i grymma krig, för att återställa jemvigten, och om, det Gud förbjude, två 

sådana år som 1816 och 1817 följa på hvarandra, så skola de, som upplefva dem, se 

hundratusentals menniskor dö på vägar och gator; tillkommer då ett krig, så skola 

mödrarne, likasom i trettiåriga kriget, släpa de fallna fiendernas kroppar hem till husen, 

för att med deras kött stilla sina barns hunger, man skall, likasom i Schlesien 1847, 

uppgräfva ur jorden liken efter de i sjukdomar döda djuren, för att med kadaverna 

förlänga dödskampen.124 

De tydligaste tecknen på utplundringssystemets effekter fann Liebig i 
Nordamerika. Där hade lantbrukare utan gödsling oavbrutet odlat upp 
den jungfruliga jorden och exporterat spannmål och andra agrara pro
dukter till Europa. Allteftersom minskade dock bördigheten i de östra 
områdena och därför drevs hela tiden kolonisterna västerut för att 
finna ny jord. Värst var emellertid det engelska jordbruket. Liebig 
menade att detta land åskådliggjorde "...det förstörande ingreppet i lif-

123 Ibid., 71-72. 
124 Ibid., 85-86. 
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vets kretslopp från en högt civiliserad nations sida."125 Det engelska 
jordbrukssystemet, som allt sedan 1700-talet varit ett ideal för jord-
bruksivrare i hela Europa, kom i detta sammanhang att framställas som 
ett skräckexempel. I Storbritannien återköpte man med "guld, jern och 
stenkol" det överuttag man skördat från åkrarna. Från hela världen 
importerades växtnäring, som guano och benmjöl, till det engelska 
lantbruket där de förbrukades. Hela det engelska jordbruket byggde så
ledes på ändliga resurser, kortsiktighet och utsugning av andra geo
grafiska områden: 

Storbritannien frånröfvar alla länder vilkoren för deras fruktbarhet; det har redan, för att 

finna ben [innehållande fosfor till konstgödsel], genomgräft slagfälten vid Leipzig, 

Waterloo och Krim och förbrukat de i Siciliens katakomber samlade benen af många 

generationer, och förstör dertill årligen återkomsten af en framtida generation af 3 1/2 

millioner menniskor; likt en vampyr hänger det vid Europas, man kan säga verldens, 

nacke och utsuger dess hjertblod, utan något tvingande skäl och utan någon varaktig 

nytta för sig sjelft.12^ 

Precis på samma sätt som Romarriket hade sugit ut sina kolonier, var 
Storbritannien på väg att plundra hela Europa samt sina utom
europeiska kolonier. Istället för att inom sina gränser återanvända 
näringsämnena, hämtade man dessa från hela världen och spolade 
sedan ut det i sin egen cloaca maxima, Themsen. 

Liebig var inte ensam om att vid denna tid använda vetenskapliga 
perspektiv för att tolka historien.127 Den som idag är mest hågkommen 
för detta är den amerikanske ambassadören George Perkins Marsh 
(1801-1882) och hans verk Man and Nature: Or, Physical Geography as 
Modified by Human Action (1864). Det fanns emellertid flera före
gångare. Den tyske botanikern Carl Fraas (1810-1875), som sedermera 
blev professor i agrikulturkemi i München, visade i boken Klima und 
Pflanzenwelt in der Zeit, ein Beitrag zur Geschichte beider (1847) att 
antika civilisationers utbredning följdes av avskogning och torrare 
klimat, vilket på ett irreversibelt sätt förändrade vegetationen och för
orsakade försämrad fruktbarhet. Även den danske växtgeografen 
Joachim Frederik Schouw (1789-1852) menade i The Earth, Plants and 
Man (1852), att människan, i samspelet mellan natur och samhälle, 
hade varit den mest aktiva parten vid försämringar av natur- och sociala 
förhållanden. Alla dessa studier framhöll samma sak. Civilisation 
tycktes nästan som av en naturlag följas av klimatförändringar och 

125 Ibid., 86. 
126 Ibid., 90-91. 
127 Marcus Hall, "Restoring the Countryside: George Perkins Marsh and the Italian Land Ethic 
(1861-1882)", Environment and History 1998, 91. 
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degenererad natur, vilket successivt försvagade civilisationerna tills de 
slutligen gick under.128 

Denna diskussion knöt även an till grundläggande frågeställningar 
inom den klassiska nationalekonomin som, förutom Malthus, även 
Adam Smith, David Ricardo och John Stuart Mill behandlat. Liebig 
anslöt sig också till sådana resonemang i kapitlet "Statshushållningen 
och landtbruket".129 Alla de klassiska ekonomerna resonerade kring 
huruvida det fanns naturliga gränser, som förr eller senare skulle sätta 
stopp för den ekonomiska expansionen. Framförallt Malthus och 
Ricardos slutsatser var pessimistiska, expansionen kunde inte fortgå 
oavbrutet utan naturresurserna skulle slutligen utgöra en absolut be
gränsning.130 Ett annat exempel som visar hur nära Liebig låg de sam
hälleliga och politiska frågorna var att Karl Marx i Kapitalet, med hän
visning till Liebigs slutsatser, hävdade att det kapitalistiska systemet 
inte bara sög ut arbetarklassen utan även utarmade jorden.131 Marx 
skrev: 

Och varje f ramsteg i det kapitalistiska jordbruket är inte endast ett framsteg i konsten 

att utsuga arbetarna utan också i konsten att utsuga jorden ... Den kapitalistiska 

produktionen kan endast utveckla produktionstekniken och den samhälleliga 

organisationen genom att samtidigt förstöra all rikedoms urkällor: jorden och 

arbetaren.132 

Som en motbild till det europeiska jordbruket var det vanligt att i den 
agrarkemiska litteraturen lyfta fram det asiatiska jordbruket som ett 
ideal. Att framhålla det kinesiska åkerbruket som en förebild var 
emellertid inget nytt. Under 1700-talet hade fysiokraterna vurmat för 

128 George Perkins Marsh, Man and Nature or, Physical Geography as Mo dified by H uman Action 
(1864), ny utgåva, ed. David Lowenthal (Cambridge MA, 1965), xvii-xxi och 9-13; Carl Christensen, 
"Schouw, Joachim Frederik", i Dansk biografisk leksikon, vol XXI, 333-339; Clarence J. Glacken, 
"Changing Ideas of the Habitable World", i Man's Role in Changing the Face of the Earth, eds. William 
L. Thomas jr., et al. (Chicago, 1956), 79-80; Kenneth Robert Olwig, "Historical Geography and 
Society/Nature 'Problematic': The Perspectives of J. F. Schouw, G. P. Marsh and E. Reclus", Journal of 
Historical Geography 1980:1, 31-36; Ökologie-Lesebuch: Ausgewählte Texte zur Entwicklung 
ökologischen Denkens von Beginn der Neuzeit bis zum Club of Rome (1971), ed. Engelbert Schramm 
(Frankfurt am Main, 1984), 108-113; Zehetmair, Carl Nikolaus Fraas (1810-1875), 45-55, och 
Gottfried Zirnstein, Ökologie und Umwelt in der Geschichte (Marburg, 1996), 155-156. 
129 Liebig, Naturlagarna för åkerbruket, 91-110. 
130 Robert L. H eilbroner, Utopister och samhällsomdanare: Stora ekonomiska tänkares l iv och idéer 
(1953), sv. övers. (Sto ckholm, 1959); Moses Abramovitz, Tankar om tillväxt (1989), sv. övers. 
(Stockholm, 1995), 21-27; Kenneth Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön (Stockholm, 1995), 19-
21, och Herman E. Daly, Beyond Grouth: The Economics of Sustainable Development (Boston, 1996), 3-
5. 
131 Karl Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin (1867), sv. övers. 1969 (Uddevalla, 1970), 
442. För en utförligare analys, Kari Väryrynen, "The Ecological Sustainable Society: Basic Sketches by 
J. S. Mill, Marx and Engels" i Idéhi storia i norr: Rapport från en konferens 1 996 med idéhistoriker från 
Uleåborgoch Umeå, ed. Bosse Sundin (Umeå, 1998). 
132 Marx, Kapitalet, 441-442. 
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kinesiskt jordbruk.133 Det finns dock skillnader mellan hur man på 
1700-talet framställde Kina och hur denna motbild beskrevs av 
agrikulturkemister vid mitten av 1800-talet. Medan fysiokraterna be
tonade att det var hela samhällssystemet som gjorde Kina till ett ideal, 
fokuserade agrarkemisterna främst på det kinesiska lantbruket i sig och 
dess praktik. En anledning till det lantbrukskemiska intresset för det 
kinesiska lantbruket, vilket ofta framhölls, var att detta bruknings
system per definition måste vara framgångsrikt eftersom det verkade 
ha löst det malthusianska dilemmat. Johnston skrev till exempel: 

I China se vi ett folk, som vi kalla halfbarbariskt, mångdubblade, ända till det otroliga, 

sitt antal inom sina egna gränsor, och begagnande sedan urminnes tider, med största 

skicklighet, de methoder som vetenskapernas sednaste framsteg först nyligen infört i det 

civiliserade Europa.134 

Vad var det då som gjorde att det asiatiska lantbruket var så framgångs
rikt? Ett mer utförligt svar på detta kan man finna i en bilaga om det 
japanska jordbruket som tillfogats Liebigs Naturlagarne för åkerbruket. 
Detta var en reseskildring från en preussisk expedition till ostasien, 
skriven av Dr. H. Maron. Det var ingen slump att Marons skildring 
fanns med som en bilaga just till Liebigs bok, då den rakt igenom fram
står som ett bevis för Liebigs teorier. 

Maron inledde med att konstatera att trots att det i Japan saknades 
såväl agrara sällskap som akademier, kemiska laboratorier och försöks
stationer, bedrevs där ett åkerbruk som i praktiken överensstämde med 
de vetenskapliga grunderna. Framför allt visade det japanska lant
bruket, precis som Liebig menade, att "stallgödseljordbruket" var helt 
onödigt. Växtnäringen behövde inte gå omvägen via djuren för att bli 
gödsel. Maron hävdade att i enlighet med de två dominerande japanska 
religionerna, shintoismen och buddismen, var det förbjudet att äta kött 
samt sådan föda som härstammade från djur och därför fanns det 
väldigt fa kreatur. All tillgänglig jord odlades istället upp på ett inten
sivt sätt för att producera mat till människorna. I Japan var det alltså 

133 Osvald Sirén, "Kina och den kinesiska tanken i Sverige på 17 00-talet", Lychnos 1948-1949, 1-49. 
Fysiokratismens förgrundsgestalt fransmannen Francois Quesnay såg i Kina den samhällsordning som 
han själv strävade efter. Geno m konfucianismen fanns det en naturlig ordning som reglerade alla 
människors handlande, såväl höga som låga, med tydliga hierarkier, disciplin och moral. På detta sätt 
kom kejsaren att fungera som en kärleksfull fader samtidigt som undersåtarna präglades av en god 
medborgaranda. Ett annat tecken på Kinas utvecklade samhällsorganisation var jordbrukets 
privilegierade ställning inom riket. Det kinesiska samhället speglade med andra ord fysiokraternas egna 
ideal med en upplyst kungamakt och gentlemannajordbrukare som naturliga ledare för undersåtarna i 
uppbyggandet av en agrar stat. 
134 James F. W. Johnston, Landtbrukets naturvetenskapliga grunder: Med hufoudsakligt afseende på 
kemi och geologi, 4 vol., sv. övers, från andra engenska uppl. (Stockholm, 1848), vol. I, 10. 
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enbart människorna själva som förtärde alla grödor och som också 
producerade all gödsel. 

Det ägnades också mycket stor omsorg för att ta till vara och förvalta 
mänskliga exkrementer. Maron rapporterade att han inte ens i de 
fattigaste områdena hade sett latrin ligga utslängd på marken. Istället 
hade japanerna mycket välskötta avträden, där ett kärl som var placerat 
i en grop under avträdet samlade upp exkrementen. Dessa kärl tömdes 
sedan regelbundet i sin tur i större behållare i väntan på användning. 
Även längs åkrar som vette mot vägar hade lantbrukarna överallt ställt 
upp tunnor och krukor i vilka förbipasserande kunde uträtta sina behov 
i så att inte näringen gick förlorad. Det fanns också en balans mellan 
land och stad. På morgonen kunde man se hur långa rader av kulier 
från landsbygden kom bärande på agrara produkter. På kvällen åter
vände de igen lastade med två kärl gödsel. Även tusentals båtar för
delade "... välsignelsen djupt in i landet".135 Eftersom det inte fanns 
några djur som kunde förtära halm och andra rester från åkerbruket 
var komposter vanligt förekommande. På så sätt kunde denna 
växtnäring också återföras till jorden utan att ha genomgått någon 
"animalisering". Inte nog med att japanerna återförde allt som tagits 
från jorden, dessutom översteg tillförseln av växtnäring uttaget, 
hävdade Maron. Genom att en betydande del av japanens föda bestod 
av fisk, kräftor och snäckor kom sålunda näring från havet att dryga ut 
de mänskliga exkrementerna. 

Den japanske bonden litade inte heller på att träda eller gödselns 
"varaktighet" skulle återskapa eller bevara jordens fruktbarhet såsom de 
europeiska bönderna ofta ansåg enligt Liebig utsagor. I Japan förekom 
ingen träda och ingen gröda odlades utan att man varje gång tillförde 
gödsel. Det japanska åkerbruket framstod således för Maron som det 
fulländade kretsloppsjordbruket. Maron skrev: "Så uppstår för oss den 
storartade bilden af en fulländad cirkulation af naturkraften; ingen 
länk i kedjan går förlorad, den ena räcker den andra handen."136 Jäm
fört med det japanska jordbruket saknades det flera "länkar" i den 
europeiska lanthushållningen. Marons slutsats blev, att: "Den Euro
peiska är en skenbar kultur och bedrägeriet skall förr eller sednare upp
täckas; den Japanska är deremot en verklig, sann kultur; jordens afkast-
ningar äro räntorna på hennes växtkraft."137 

Trots att Marons skildring av det japanska lantbruket är mycket posi
tiv och relativt fri från nedvärderande kommentarer, framkommer det 
ändå tydligt att detta jordbrukssystem endast fungerade som en mot

135 H. Maron, "Tillägget G, Japanska åkerbruket", i Justus von Liebig, Naturlagarne för åkerbruket 
(Stockholm, 1864), 403. 
136 Ibid., 404. 
137 Ibid., 405. 
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bild till det europeiska, vilket var att föredra. Det japanska jordbruket 
byggde inte på vetenskaplig kunskap och rationellt tänkande utan 
istället på en slags intuitivt erhållen erfarenhet, som förmedlats från 
far till son sedan urminnes tider. En annan mycket viktig grund för det 
japanska jordbruket var också de österländska religionerna. Med andra 
ord var varken det japanska eller det kinesiska lantbruket ett resultat av 
något medvetet val eller handling utan en följd av tro och tradition.138 

Vidare kunde naturen själv se till att vissa områden hade förblivit 
fruktbara under en mycket lång tid. Liebig skrev att i Nildalen och 
längs Ganges var det de årliga översvämningarna som gödslade jorden, 
inte människan. I dessa områden var det naturen som styrde samhället. 
Uteblev en översvämning i Indien, skrev Liebig, "... följer oundvikligt 
en hungersnöd...".139 Trots att det kinesiska och japanska jordbruket var 
bättre i praktiken, framkommer det ändå att de asiatiska länderna be
traktades som underlägsna. 

Genom insikten att naturen fungerar genom olika kemiska krets
lopp, där vissa mineraler hade en särskilt betydelsefull funktion, hade 
Liebig funnit den mekanism, som avgör huruvida ett samhälle skall 
fortsätta att utvecklas eller gå under. Till skillnad från de asiatiska 
brukningssystemen, kunde västerlandet bli den första civilisationen som 
grundat på vetenskap åstadkom en bestående kultur. Genom dessa kun
skaper var nu också människan "... ansvarig för allt det elände, som 
hennes handlingar bereda hennes efterkommande ...",140 och: 

Hvad som sammanhåller eller söndrar det menskliga samhället och som gör nationer 

och stater mäktiga eller kommer dem att försvinna, är och har alltid varit jorden, på 

hvilken menniskan uppslår sina boningar. Icke jordens fruktbarhet men väl 

fruktbarhetens varaktighet ligger i menniskans hand.141 

Försöksstationsrörelsen 
Det skulle dock vara att gå för långt att säga att det var Liebig ensam 
som gjorde hopkopplingen mellan agrarkemin och samhället. I 
historieskrivningen tilldelas Liebig fler förtjänster än vad han i verklig
heten besatt. Han gjorde få experiment och drog snabba slutledningar. 
För att åter använda Latours begreppsapparat upprättas inte en 
"obligatory point of passage", ett kunskapsområde eller en vetenskaplig 

138 Se till exempel Justus von Liebig, Letters on the Subjekt of the Utilization of the Metropolitan 
Sewage, adressed to the Lord Mayor of London (London, 1865), 41. 
139 Liebig, Naturlavarna fór åkerbruket, 280. 

Ibid., 76. 
141 Ibid., 65. 
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disciplin, av en person. Det krävs att den vetenskapliga teorin "översätts" 
så att en grupp i samhället börjar inse att de måste använda sig av 
vetenskapen och att det ligger i deras intresse att sprida den insikten och 
att etablera ämnet. Centralt placerade personer och organisationer 
måste knytas till disciplinen, som i sin tur väcker intresse för frågan och 
sprider den så att kontakter med finansiärer och makten knyts och ett 
aktörsnätverk skapas. I det här fallet krävdes främst, att de agrarkemiska 
teorierna sammanfogades med de tidigare agrara organisationernas 
intressen. Liebigs idéer spreds inte av sig själva utan av ett stort antal 
människor, en hel rörelse, i den redan existerande lanbruksvetenskapliga 
miljön. 

I själva verket hade Lieb ig en underordnad roll i agrikulturkemins 
institutionalisering. Liebig var ingen disciplinbildare utan hans på
verkan var indirekt.142 Han lade på ett tilltalande sätt en teoretisk 
grund för agrarkemin och gav impulser, som utvecklade agrikultur-
kemin till en egen disciplin. Detta skedde dock mot Liebigs egen vilja. 
Liebigs syfte var inte att skapa en ny disciplin utan främst att ge 
naturvetenskapen erkännande och social status. En förklaring till att 
Liebig ändå lyfts fram som en agrarkemisk förgrundsfigur är att hans 
idéer fick ett stort genomslag i den anglosaxiska världen.143 Vid hans 
laboratorium i Giessen utvecklades en modell för mer systematisk 
"forskarutbildning" och runt om i Europa, framförallt i England och 
Amerika, sattes forskningslaboratorier upp efter Liebigs mönster.144 

Liebig menade att lantbrukskemin skulle vara en del av den rena 
kemin och bedrivas vid universiteten på ett teoretiskt vis, vilket på sikt 
skulle vara viktigare för jordbrukets utveckling än tillämpad forskning. 
Det fanns ingen tillämpad vetenskap utan endast tillämpningar av 
vetenskap. Det som attraherade många av hans efterföljare var dock 
agrarkemins tillämpbara sidor. Inom lantbrukskretsar såg man kemins 
direkta nytta för att lösa deras problem. Mot denna utilism och mot 
sina vetenskapliga kritiker, både i och utanför Tyskland, polemiserade 
Liebig hårt.145 Hans betydelse för framväxten av agrikulturkemin låg 

142 Ursula Schling-Brodersen, "Liebig's Role in the Establishment of Agricultural Chemistry", Ambix 
March 1992, 21-31, och Mark R. Finlay, "The German Agricultural Experiment Stations and the 
Beginnings of American Agricultural Research", Agricult ural History 1988:2, 41-50. 
143 Brock, Justus von Liebig, 150. 
144 Rossiter, The Emergence of Agricultural Science, 49-88; Sverker Sörlin, De lärdas republ ik: Om 
vetenskapens inte rnationella tendenser (Malmö, 1994), 176-177, och Golinski, Making Natural 
Knowledge. 
145 Liebig började sin bana som vetenskapsman med att betona vetenskapens nytta. Senare ändrade han 
inställning. Som amatörvetenskapshistoriker på äldre dagar gic k Liebig till hård attack mot Francis 
Bacons utilism i flera artiklar. Vetenskapens mål skulle inte vara nytta utan att förklara världen och finna 
sanningen. Han hade en idealistisk syn, där ren vetenskap skulle bedrivas för att tillfredsställa 
människans nyfikenhet och öka människans frihet. I långa loppet skulle sådan vetenskap vara till större 
nytta än den tillämpade. Det fanns ingen tillämpad vetenskap utan endast tillämpningar av vetenskap. 
Detta kan också ses som ett led för att öka vetenskapens legitimitet som profession. Vetenskap skulle 
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just i hans förmåga att popularisera, polemisera och sprida den 
vetenskapliga debatten. Han debatterade i dagspressen, gav ut den 
populärvetenskapliga boken Chemische Briefe (1844, vilken också 
publicerades i en mängd upplagor)146 och var utgivare och redaktör 
(1830-1852) för tidskriften Annalen der Chemie und PharmacieM1 På 
detta sätt trängde de agrarvetenskapliga frågorna utanför de lärdas krets 
och blev under ett avgörande skede en del av den offentliga debatten. 

Lantbruksvetenskapen hade "före 1840", som tidigare visats, en svag 
teoretisk grund. Samtidigt fanns en väl utbyggd organisation bestående 
av en hierarki av lantbrukssällskap från nationell till lokal nivå. Liebigs 
teori sågs i detta sammanhang, som en möjlighet att ge agrar
vetenskapen en stadigare vetenskaplig förankring, en tillämpbarhet och 
en vetenskaplig legitimitet för lantbruksorganisationerna. Samtidigt 
innebar det agrarkemiska perspektivet, att det öppnades ett nytt under
sökningsfält för utbildade kemister med ett stort agrart nätverk där de 
kunde utöva sin skicklighet och tjäna sitt uppehälle. 

Problemet var dock, att Liebig och andra "rena" kemister hade ett 
annat syfte med agrikulturkemin än vad lantbruksorganisationerna 
hade. Man skulle kunna säga att de inte tog tillräcklig hänsyn till den 
agrarvetenskapliga traditionen. Liebig menade, som tidigare påpekats, 
att agrikulturkemin skulle tillhöra den rena kemin. Agrikulturkemi 
var en syssla bland andra som en kemist kunde ägna sig åt. Tillämpad 
forskning och försök nedvärderade Liebig, vars syfte, åtminstone 
retoriskt, var ren forskning för forskningens egen skull. Detta bröt med 
vad lantbruksorganisationerna ville åstadkomma. För dem skulle 
agrikulturkemin användas i praktiken och det var mycket viktigt att 
den spreds till lantbrukarna. Agrikulturkemi var ingen bisyssla utan 
huvudsaken. Liebigs teorier passade med andra ord inte in i den rådande 
lantbruksvetenskapliga miljön. Teorin måste anpassas och agrikultur
kemin avskiljas från den rena kemin. 

Även från vetenskapligt håll fanns det en skeptisk inställning till 
Liebig. Mest känd är polemiken med engelsmännen Sir John Bennet 
Lawes och Henry Gilbert, vilka inrättade en agrarkemisk försöksstation 
på Lawes egendom Rothamstead 1843. En annan antagonist var den 
franske kemisten Jean-Baptise Boussingault, som Liebig varit starkt in

bedrivas för sin egen skull med akademisk frihet utan andra intressegruppers påverkan. Se: Otto 
Sonntag, "Liebig on Francis Bacon and the Utility of Science", Annals of Science 1974:5, och Brock, 
Justus von Liebig, 298-314. 
146 Justus Liebig, Kemiska bref(\%5\), övers, från den tredje u ppl. (Stockholm, 1853). 
147 PQJ. Liebigs betydelse för spridandet av den vetenskaliga debatten se bl. a. Karl Heinig, 
"Wissenschaftliche Zeitschriften als Organe wissenschaftlicher Schulen am Beispiel von Liebigs 
'Annalen der Chemie und Pharmacie'", i Wissenschaftliche Schulen: Band2., eds. S. K Milkulinskij et 
al. (Berlin, 1979), 81-90; Regine Zott, "The Development of Science and Scientific Communication: 
Justus Liebig's Two Famous Publications of 1840", Ambix 1993:1, 1-10, och Brock, Justus von Liebig, 
273-290. 
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fluerad av och som gjorde fältförsök på sin hustrus gods Bechelbronn i 
Alsace. Alla dessa tre betonade vikten av kvävegödsel och praktiska för
sök, till skillnad från Liebig. Även Jöns Jacob Berzelius blev en av Liebigs 
kritiker. Berzelius hade allt sedan instiftandet av Lantbruksakademien 
1811 varit föredragande för dess vetenskapsavdelning och var personligt 
bekant med Liebig och de hade under en längre tid fört en livlig korren
spondens.148 Liebig hade i den internationella debatten om den orga
niska kemin stött Berzelius teorier och sett honom som en slags faders
figur.149 Förbindelsen mellan dem blev emellertid ansträngd under 
1830-talets slut och Liebigs inträde på det lantbrukskemiska området 
ledde till en brytning i deras relation. Berzelius accepterade Liebigs 
mineralteori i grunden, även om han menade att också humusen försåg 
växterna med näringsämnen. I samband med utgivandet av Liebigs bok 
ifrågasatte Berzelius dess vetenskaplighet. I ett personligt brev till Liebig 
sparade han inte på kritiken: 

Dina beräkningar giva ofta mycket beaktansvärda 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 tillförlitlig 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 färgskimrande såpbubblor, vilka, bortblåsta av den noggranna 

prövningen, icke en gång kvarlämnar det såpskum, varav de uppkommit.150 

Diskussionen mellan dem fortsatte och bland annat i en uppsats i Lant
bruksakademiens handlingar gjorde Berzelius upp med Liebigs teorier.151 

Även om Berzelius inte själv var speciellt aktiv inom agrikulturkemin 
och inte hann spela någon roll i dess institutionalisering, kom hans ar
bete inom kemin att fa betydelse. Flera av hans lärjungar fick viktiga 
roller i etablerandet av agrikulturkemin och via dem levde hans synsätt 
kvar. 

148 Deras brev f inns utgivna i, Berzelius und Liebig: Ihre Briefe 1831-1845; mit gleichzeitigen Briefen 
von Liebig und Wähler (1898), ny upplaga (Göttingen & Augsburg, 1995). Se också Carl Gustaf 
Bernhard, Berzelius europaresenären: Bland forskare, prostar och poeter (Höganäs, 1993), 197-201, och 
Jan Trofast, Excellensen och Berzelius: Hans Gabriel Trolle-Wachtmeisters kemiska verksamhet 
(Stockholm, 1988), 131-135. 
149 John Hedley Brooke, "Berzelius, the Dualistic Hypothesis, and the Rise of Organic Chemistry", i 
Enlightenment Science in the Romantic Era: Th e Chemistry of Berzelius and Its Cultural Settings, eds. 
Evan M. Melhado och Tore Frängsmyr (Cambridge, 1992), 199fF. 
15^ Brev från Berzelius till Liebig, Stockholm 11/12 1840, Berzelius und Liebig, 219-220. 
Översättningen till svenska har tagits från, Henrik Gustaf Söderbaum, Jac. Berzelius: Levnadsteckning, 3 
vol. (Uppsala, 1931), vol. III, 442-443. 
151 Jöns Jacob Berzelius, "Om den organiska naturens grundämnen och sättet, hvarpå den lefvande 
naturen tillegnar sig dem", KSLAT1845. 
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En av Berzelius lärjungar var den tidigare nämnde skotten James F. 
W. Johnston. År 1842 grundades Agricultural Chemistry Association, 
en underavdelning till det skotska lantbrukssällskapet. Syftet med för
eningen var att genom föreläsningar och utgivande av skrifter verka för 
spridandet av vetenskapligt lantbruk, samt att själv bedriva forskning 
genom såväl försökverksamhet som kemisk forskning i laboratoriet.152 

Johnston blev anställd som föreningens kemist 1843 och anlade ett labo
ratorium i Edinburgh.153 Tyngdpunkten i arbetet låg på praktisk till
ämpning av kemin, jord- och gödselanalyser och propaganda med upp
sökande verksamhet. Liksom Berzelius kritiserade han Liebig för bris
tande vetenskaplighet, men även för hans brist på tillämpning.154 Lik
nande idéer var även vanliga bland tyska agrar-kemister. En av de 
ledande tyska agrikulturkemisterna Julius Adolph Stöckhardt (1809-
1886) var påverkad av Johnston och det skotska systemet när han 1845 
pläderade för organiserandet av så kallade Kreis-Chemikern, det vill säga 
att en krets av bönder gemensamt skulle anställa en ambulerande 
kemist.155 

Ur kritiken av Liebigs teorier växte en "försöksstationsrörelse" fram i 
Tyskland. Den spred sig sedan till övriga Europa och USA. Tyskland 
blev härmed det nya föregångslandet såväl vetenskapligt som 
organisatoriskt, medan den engelska lantbruksvetenskapen successivt 
hamnade i bakvattnet. Under 1800-talets andra hälft dominerade det 
tyska området nästan helt vad det gäller influenserna på utvecklingen 
av den svenska agrarkemin. 

Den första statsfinansierade kemiska försöksstationen, som kom att 
bli mönsterbildande, grundades 1850 i sachsiska Möckern.156 En bi
dragande orsak till att institutionaliseringen av agrarforskningen in
träffade just då var svältåret 1847, vilket underströk agrikulturkemins 
betydelse.157 Det var inte heller konstigt att initiativet kom från 
Sachsen, som vid denna tid hade etablerat sig som centrum för den tyska 
sockerbetsodlingen. Sockerbetor, som var en av de första industri
grödorna, krävde mycket gödsel och de hade visat sig speciellt 

152 "De Engelska och Skottska Landthushållnings-Sällskapernas sträfvanden att genom kemiens 
tillhjelp bringa landtbruket framåt", Tid skrift för Landtmanna- och kommunal-ekonomi 1846:5, 363-
366. 
153 Rossiter, The Emergence of Agricultural Science, 96-97. 
154 Ibid., 101. 
155 Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalizierung der Agrikulturchemie im 19. 
Jahrhundert, 131. 
156 Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 
139-147, och Finlay, "The German Agricultural Experiment Stations and the Beginnings of American 
Agricultural Research". 
157 Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 
139. 
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mottagliga för mineralgödsel. Sachsen var den största importören av 
konstgödsel i Tyskland före 1870.158 

Vid försöksstationen i Möckern ställdes Liebigs optimistiska synsätt 
mot ett långsiktigt vetenskapligt arbete som skulle kombineras med till
ämpning. Samma mål som Liebigs låg fast men detta skulle nås på 
längre sikt. Initiativet kom från både vetenskapsmän, jordägare och 
staten. De hävdade, att en försöksstation skulle vara nyttigare för jord
bruket än laboratorierna vid universiteten. Vid försöksstationen kunde 
vetenskapliga laboratorieexperiment kompletteras med arbete ute på 
fältet med försök i långa serier där kemister och jordbrukare samarbe
tade. 

En av de drivande krafterna bakom försöksstationen i Möckern var 
den tidigare nämnda Julius Adolph Stöckhardt, som blivit tillsatt som 
Tysklands förste professor i agrikulturkemi vid Tharlands skogs- och 
lantbruksakademi 1847. Till skillnad från sina kollegor vid 
universiteten betonade Stöckhardt vetenskapens tillämpning och 
spridning. Stöckhardt blandade det vetenskapliga synsättet med ett 
missionerande patos för jordbruket. Han ville förenkla och popularisera 
vetenskapen och föra ut den till bönderna. I hans uppgifter ingick 
förutom jord- och konstgödselanalyser också att ge rådgivning, 
organisera offentliga möten och hålla föreläsningar ute i byarna. För 
Stöckhardt skulle den kemiska försöksstationen vara ett centrum för 
agrarvetenskaplig kunskapsuppbyggnad, men också för praktisk 
vetenskapl ig  propaganda.1 5 9  Från 1855 gav han ut  t idskrif ten De r 
Chemische Ackersmann. 

En annan viktig person bakom Möckerns grundande var jordbruks
ministern i Sachsen och direktören för rikets lantbruksföreningar 
Theodor Reuning. Ekonom-historikern George Grantham hävdar att 
byråkraterna hade en avgörande betydelse för det snabba genomslag som 
försöksstationsrörelsen fick i Tyskland.160 I de tyska staterna fanns en 
centraliserad och effektiv byråkrati med välutbildade administratörer, 
som skolats i det kameralistiska tänkandet. Kommersialisering av jord
bruket och ökat befolkningstryck skapade ett behov av ny kunskap för 
att rationalisera och stärka staten. Det fanns en öppenhet att prova 
vetenskapliga och tekniska nyheter på kronans mark och skog, som de 
var satta att förvalta. En annan väsentlig förutsättning var de tyska lant
bruksföreningarna (Landwirtschaftliche Vereine), som vuxit fram i sam-

158 Grantham, "The Shifting Locus of Agricultural Innovation in Nineteenth-Century Europe, 199-
200. 
159 Schling-Brodersen, "Liebig's R ole in the Establishment of Agricultural Chemistry", 23f och Finlay, 
"The German Agricultural Experiment Stations and the Beginnings of American Agricultural 
Research", 43-44. 
160 Grantham, "The Shifting Locus of Agricultural Innovation in Nineteenth-Century Europe". 
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band med napoleonkriget. Till skillnad från sina föregångare fick de en 
stark koppling till staten med en officiell status. Dessa föreningar blev 
mötesplatser för agrara, statliga och vetenskapliga intressen. Här kunde 
agrarkemiska teorier sammanfogas med samhälleliga intressen och till
sammans bilda ett starkt aktörsnätverk. Välinformerade byråkrater som 
Reuning kunde genom föreningarna effektivt driva försöksstations
frågan. 

I Möckerns efterföljd grundades 52 försöksstationer i Tyskland 
mellan åren 1851 och 1871.161 I USA blev det genom den så kallade the 
Hatch Act 1887 lag på att varje delstat vid sina Land Grant Colleges 
skulle upprätta Experimental stations och året därpå fanns det samman
lagt 46 stationer i landet.162 Även i andra västerländska stater skedde en 
liknande utveckling. Sverige var tidigt med och under perioden 1860-
1900 inrättades 11 kemiska stationer och 21 frökontrollanstalter.163 

Danmark som annars ofta verkar ha legat något före Sverige vad det 
gällde agrarvetenskap under 1700- och 1800-talet upprättade inga sär
skilda agrarkemiska anstalter utan den vetenskapliga verksamheten be
drevs vid den 1858 nyupprättade Landbohojskolen och i Landhushold-
ningsselskabets regi.164 I Finland etablerades agrikulturkemin något 
senare. Kemisten Arthur Rindell anställdes 1874 som lärare i agri-
kulturkemi vid lantbruksinstitutet i Mustiala, där han kom att bygga 
upp en lantbrukskemisk försöksverksamhet. Rindell blev år 1900 
professor i agrikulturkemi och fysik vid Helsingfors universitet.165 

De första stationerna hade agrarkemisk inriktning, men under 1800-
talets andra hälft skedde en specialisering och bland annat växt-
fysiologiska, entomologiska och bakteriologiska anstalter uppstod. Vid 
sekelskiftet 1900 fanns det i Europa och Amerika mer än 500 agrara 
försöksstationer och ungefär 1500 vetenskapsmän var anställda inom 
agrarvetenskapen i Europa.166 Jämfört med annan tillämpad och 
teknisk forskning etablerades lantbruksvetenskapen tidigt och expande
rade snabbt. Agrarvetenskap var en föregångare vad det gällde statligt 
stödd forskning utanför universiteten och akademierna. 

161 Schling-Broderseli, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 
247-249. 
162 Rossiter, The Emergence of Agricultural Science, 171, 175; Rosenberg, "Science, Technology, and 
Economic Growth: The Case of the Agricultural Experiment Station Scientist, 1875-1914", i No Other 
Gods, 153-172, och Jakob Eriksson, "Om landtbruksförsöksväsendet i Nord-Amerikas Förenta Stater", 
KSLAT1890, 369-371. 
163 Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912, bilaga 25. 
164 Det danske landbrugs historié III: 1810-1914, ed. Claus Björn (Odense, 1988), 168-180, 294-312. 
165 Terje Enkvist, The History of Chemistry in Finland 1828-1918 (Helsingfors, 1972), 112-114. 
166 Grantham, "The Shifting Locus of Agricultural Innovation in Nineteenth-century Europe", 192. 
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Sammanfattning 
Lantbruksvetenskapens rötter kan åtminstone sökas tillbaka till den 
vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Lantbruksvetenskap passade 
bra in i Francis Bacons nyttoinriktade vetenskapsprogram, där teori 
skulle förenas med praktisk tillämpning för åstadkomma ett bättre 
samhälle. Genom Jethro Tulls betoning av civil användning av veten
skap och uppvärdering av lantbruket som ett forskningsområde i 
England, blev agrarvetenskap något som en gentleman borde ägna sig 
åt. De fysiokratiska idéernas genombrott förstärkte denna tendens ytter
ligare och under 1700-talet grundlades en mängd agrarvetenskapliga 
sällskap runt om i Europa. För Sveriges del inrättades bland annat 
Patriotiska sällskapet 1766. Ett internationellt lantbruksvetenskapligt 
nätverk skapades, inom vilket idéer, metoder och ny teknik kunde 
förmedlas. Kunskap, tänkte man sig, spreds på ett hierarkiskt vis från 
centrum till periferin, där regionala sällskap, godsägare och präster 
ytterst skulle förmedla idéerna till den lokala omgivningen. 

Agrarvetenskapen var huvudsakligen praktiskt handlingsinriktad och 
den vetenskapliga verksamheten bestod främst av systematiska försök 
och rådgivning. Den teoretiska grunden var svag och kan mest ses som 
en efterlegitimering av de brukningsmetoder som förordades. Humus
teorin, som var dominerande under romantiken och förespråkades av 
bland andra Albrecht Thaer, gick inte att applicera annat än lokalt och 
den byggde på gamla kemiska teorier. Samtidigt kännetecknades denna 
period av stora samhällsförändringar och befolkningstillväxt. Thomas 
Robert Malthus tes om att befolkningen alltid ökade snabbare än mat
produktionen visade på en tydlig hotbild, som agrarvetenskapen utgick 
från och försökte lösa. Vidare medförde den begynnande industrialise
ringen, de förbättrade kommunikationerna och en allt större världs
marknad att jordbruket "öppnades" mot omvärlden. I enlighet med 
Johann Heinrich von Thiinens modell ledde detta till en specialiserad 
markanvändning, där stad och land länkades ihop genom ekonomiska 
band. I detta sammanhang användes agrarvetenskap också som ett 
argument för frihandel på 1830- och 1840-talen. Genom stora insatser 
av vetenskaplig kunskap, kapital och jordförbättringsmedel skulle hög-
produktivt lantbruk upprättas, som kunde försörja den växande befolk
ningen, stå emot internationell konkurrens och samtidigt vara lönsam. 

Den historiska brytpunkt som betonas i alla agrarvetenskapliga över
sikter var utgivandet av Justus Liebigs bok Die Chemie in ihrer Anwen
dung aufAgricultur und Physiologie år 1840. Utifrån en kemisk världsbild 
och ett kretsloppstänkande tydliggjorde Liebig jordbrukets naturlagar. 
Liebigs mineralteori och minimumlag gav lantbruksvetenskapen en 
naturvetenskaplig grund och innebar att jordbrukskemin hamnade i 
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fokus. Styrkan i mineralteorin var, att Liebig lyckades "översätta" den 
kemiska teorin till en samhällelig angelägenhet och ett samhälleligt 
problem. Liebig tydliggjorde förhållandet mellan tillgången på olika 
mineralämnen i åkerjorden och ett samhälles varaktighet. Varnande 
historiska exempel som Romarrikets fall visade hur det kunde gå ifall 
samhället inte anpassades till naturens lagar. Lantbrukarna och sam
hället behövde hjälp av kemisterna för att analysera jorden och få kun
skap om vilket slags konstgödsel som behövde tillsättas. Lantbruket blev 
genom den allt större kommersialiseringen och användandet av konst
gödsel beroende av vetenskaplig kunskap för att kunna bedriva sin verk
samhet. Agrarkemin blev, för att använda Bruno Latours begrepp, "an 
obligatory point of passage". 

Genom Liebigs framgångsrika propaganda spreds de lantbruks
kemiska idéerna till en relativt stor skara människor i olika positioner i 
samhället. Framförallt administratörer och politiker kopplade till den 
statliga byråkratin och de lantbruksvetenskapliga sällskapen fick en ton
givande roll. Detta innebar att Liebigs syn på lantbrukskemin kom att 
omvandlas från ett kemiskt synsätt till en praktiskt nyttoinriktad veten
skap. När detta var gjort och ett samhälleligt stöd etablerats, grundades i 
snabb takt en mängd försöksstationer runt om i Europa och USA. Detta 
öppnade ett stort verksamhetsområde för agrarkemisterna och 
nätverket bestående av andra försöksstationer, tidskrifter, finansiärer 
och organisationer gav dem en auktoritet att uttala sig och agera i 
samhället. I nästa kapitel skall vi se hur lantbrukskemin etablerades i 
Sverige, vilka argument som fördes fram för denna sak och vilka 
aktörerna var i denna process. 
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III. Agrikulturkemins etablerine i Sverige 
1840-1870 

Då kemiens tillempning på jordbruket äfven hos oss gör sig mer och me r gällande, vore det då 

ej önskligt och a f behofuet påkalladt, att landtmannen sattes i tillfalle att fa sina jordarter 

säkert analyserade, utan för stor kostnad?^ ̂  

Detta var första gången som frågan om att anställa agrikulturkemister 
ventilerades offentligt i Sverige. Frågan väcktes på initiativ av rytt-
mästaren Peter von Möller och diskuterades på det fjärde Allmänna 
Svenska Lantbruksmötet i Malmö 1849.168 Det första Allmänna Sven
ska Lantbruksmötet hade anordnats i S tockholm 1846 och dessa möten 
blev, särskilt under 1850- och 1860-talen, ett viktigt forum för lant
bruksvetenskaplig debatt och agrarvetenskapliga innovationer. Vid 
Lantbruksmötena fördes ett öppet resonerande samtal om problem och 
nyheter inom lantbruket, som uppstod genom de samhälleliga för
ändringarna. Syftet med mötena var att utbyta erfarenheter och kun
skap mellan jordbrukets olika intressegrupper. Där väcktes och diskute
rades frågor, som efter beslut kunde utredas av Lantbruksakademien och 
sedan föras vidare till Kungl. Maj:t och riksdag.169 

Lantbruksmötet var alltså ett slags "stormöte", där storjordbrukare 
kunde samtala med lantbrukets organisatörer samt med politiker och 
vetenskapsmän. Vid mötet i Malmö 1849 lyste dock några erkända lant
brukskemister med sin frånvaro. Det var istället andra aktörer, som med 
intryck från den utländska debatten, diskuterade vilka syften och vilka 
arbetsuppgifter de tilltänkta agrarkemisterna skulle utföra. För att för
stå etableringen av agrikulturkemin och upprättandet av försöks
stationer i Sverige är det med andra ord väsentligt att undersöka vilka 
aktörerna var som låg bakom dessa initiativ och på vilka arenor de 
agerade för att mobilisera resurser och erhålla samhälleligt stöd. 

Berättelse öfuer forhandl ingarne vid det ßerde allmänna svenska la ndtbruksmötet i Malmö 1849, 
114. 
168 Ibid., 114-120. 
169 Berättelse öfuer förhan dlingarne vid det första A llmänna svenska landtbruksmötet i Stockholm 1846 
(Stockholm, 1847), 52-55; Juhlin Dannfelt, Kungl Landtbruksakademien 1813-1912, 259, och Nils 
Sonesson, Berättelse över d et tjugotredje allmänna svenska lantb ruksmötet i Stockholm 1930: 
Innefattande redogörelse för Allmänn a Svenska Lantbruksm öten 1846-1930 (Stockholm, 1931), 578-
580. 
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Historikern Mark R. Finlay har i en uppsats om Möckerns grun
dande 1850 visat att det fanns många olika aktörer inblandade med 
skilda intressen och syften för stationen.170 Finlay lyfter fram tre perso
ner, som var för sig representerade olika grupper i samhället. Stöckhardt 
företrädde den första generationen av agrikulturkemister. Som tidigare 
visats hade han inte strikt vetenskapliga syften utan företrädde ett uti-
listiskt förhållningssätt, där stationen skulle fylla en uppgift att sprida 
vetenskapliga idéer och ge praktisk rådgivning. Den andre personen var 
storgodsägaren Wilhelm Crusius. Han var president för Leipzigs eko
nomiska sällskap och fungerade till en början som stationens personlige 
välgörare och mecenat. Han såg stationen som en fortsättning på 
Thaers program om det rationella lantbruket och betonade, likt Thaer, 
agrarvetenskapens ekonomiska betydelse. Praktiskt resultatinriktade 
försök var viktigare än forskning. Den tredje slutligen var Reuning, 
som representerade de statliga intressena och var den av de tre som mest 
betonade forskning som stationens huvuduppgift. Han hade ett mer 
långsiktigt och nationellt övergripande perspektiv. 
Agrikulturkemisterna var således bara en av de grupper som påverkade 
utformningen av lantbrukskemin. 

Det är här också viktigt att undersöka hur skilda aktörer och grupper 
använde agrarkemin i samhället, inte genom dess praktiska tillämp
ningar, utan för att föra fram ideologiska synsätt, framtidsvisioner och 
för att legitimera olika intressen. Agrikulturkemin måste sättas in i sin 
"context of use" för att bli förståelig.171 Med tanke på de agrara näring
arnas dominans under 1800-talet låg lantbruksvetenskapen nära poli
tiska och samhälleliga spörsmål. Inom jordbruket fanns det många pro
blem men också möjligheter, där tillämpad forskning fördes fram som 
ett sätt att råda bot på dessa svårigheter och för att kunna utveckla jord
brukets potentialer. Jordbrukskemins institutionalisering var i detta 
sammanhang ett tidigt exempel på ett förändrat förhållningssätt från 
statsmakten, med ökade satsningar på naturvetenskap och dess tillämp
ningar. Det fanns också filantropiska drag hos lantbruksivrare och de 
första agrarkemisterna. Syftet med agrikulturkemin var inte bara att 
åstadkomma materiella och ekonomiska framsteg utan även att höja 
lantbruket kunskapsmässigt och statusen för dess utövare. 

170 Finlay, "The German Agricultural Experiment Stations and the Beginnings of American 
Agricultural Research", och Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalizierung der 
Agrikulturchemie im 19. Jahrhundert, 110-212. 
171 Shapin, "Homo Phrenologicus", 41-71. 
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ATT UTFORMA EN DISCIPLIN 

Förutsättningar och aktörer 
Liknande administrativa förutsättningar som Grantham betonar vad 
gäller 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 utveckling och stat
sapparaten befann sig i omvandling. De genomgripande förändringar, 
som uppstod i samband med övergången mot ett marknadsinriktat 
civilt samhälle under 1800-talet innebar att nya behov och krav uppstod. 
Historikern Torkel Jansson driver i sin studie Adertonhundratalets 
associationer (1985) tesen att denna omvandling var en utdragen process, 
där den gamla feodalstaten sakta monterades ner innan den moderna 
samhällsorganisationen tog form kring sekelskiftet 19 00.172 I "tom
rummet" mellan de två samhällsformationerna uppstod olika för
eningar och sammanslutningar där medborgarna själva, ofta utan direkt 
inblandning från staten, tog på sig ansvaret för att organisera fattigvård, 
folkbildning, nykterhetssträvanden och försvar. Staten hade under 
denna period en restriktiv hållning mot att gripa in i lokala och privata 
angelägenheter. 

Även om man kan diskutera huruvida det var ett "tomrum" eller 
inte, uppstod en mängd sammanslutningar under denna tid. Patriotiska 
sällskapet och de tidigaste hushållningssällskapen uppstod utan att ha 
fått någon officiell sanktion. Höjdpunkten för 1700-talets och det 
tidiga 1800-talets lantbruksiver i Sverige var instiftandet av Kungliga 
Lantbruksakademien 1811.173 Den skulle fungera som ett slags centralt 
hushållningssällskap för de regionala hushållningssällskap, som på 
kunglig uppmaning grundades i snabb takt på 1810-talet. Syftet med 
akademien var: 

Att tända och sprida upplysning, för att befrämja undervisning, uppmuntra idogheten, 

stadga erfarenheten, lätta utöfningen och afhjelpa hindren i alla delar af Landthus-

hållningen i Fäderneslandet. Dess oafbrutna bemödande bör vara, at t meddela kunskaper 

eller råd, a tt frambringa täflan eller efterdömen.174 

Grundandet av Lantbruksakademien kan också ses som ett led i det 
nationella uppvaknande och den revanschlusta som uppstod efter 1809 

172 Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring ett sprängjullt 
tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhälbformationer c:a 1800-
1870 (Uppsala, 1985). 
173 Om Lantbruksakademiens grundande se: Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-
1912, Iff. 
174 Stadgar för Kgl. Svenska Landtbruks Academien, § 2, se: Juhlin Dannfelt, Kungl. 
Landtbruksakademien 1813-1912 , bilaga 1, II. 
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års krig med efterföljande epidemier 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 
inrättandet av akademien skrev kronprins Carl Johan att nationen 
skulle göras oberoende av utländska makter och akademien skulle, "... 
återgifva den försvagade idogheten nya krafter, ny värma åt National
andan hos Vårt Folk, öfvertygade om nödvändigheten, att uti Landets 
egen naturs förmåga söka grunden till Landets sjelfbestånd".175 

Den drivande kraften inom Lantbruksakademien var upplysnings
mannan Abraham Nicolaus Edelcrantz (1754-1821, före adlandet 
Clewberg). Edelkrantz utsågs till Lantbruksakademiens direktör 1812. 
Redan i stadgarna från 1811 fastslogs det, att akademien skulle upprätta 
ett experimentalfält och en modellsamling, där det vetenskapliga lant
bruket skulle provas ut till de svenska böndernas fromma.176 På en rund
resa i Europa 1801-1804 hade Edelkrantz bland annat varit i kontakt 
med den engelska Board of Agriculture och dess ledande agrarveten
skapsmän Sir John Sinclair och Arthur Young.177 Edelkranz hade sedan 
tidigare ett intresse för vetenskapligt jordbruk och inspirerades av Board 
of Agricultures "experimental farms".178 På sin fastighet Stora Skuggan 
på norra Djurgården anlade han som en riktig "gentleman farmer" för
söksodlingar och provade ny teknik. Detta kom att bli en föregångare 
till Experimentalfältet som grundades 1814 på fastigheten Skeppsbro
äng (den plats där Stockholms universitet idag är beläget) mellan Stora 
Skuggan och Lilla Frescati. 

Det var just experimentalfältet, modellkammaren och de praktiskt 
vetenskapliga insatserna som skulle göra att Lantbruksakademien fick 
en ny roll jämfört med tidigare lantbrukssällskap. Edelkrantz skriver på 
sin dödsbädd 1820 ett slags "testamente" och instruktioner för Experi
mentalfältet, där han framhåller: 

Akademins förnämsta medel dertill ligger uti dess Experimental Fält, och 

Modellkammare samt deras rätta användande. Att inskränka företagen på dessa ställen 

vore att inskränka Akademins verkan och nytta. Att upphäfva Experimental Fältets 

bestämmelse och inrättning vore att upphäfva själfva Akademin, eller att reducera denna 

Stiftelse till en vanlig ekonomisk Societet. ^9 

17^ Ibid: bilaga 1,1. 
176 Om Edelcrantz tekniska insatser och modellsamlingen se Sten Lindroth, Svensk Lärdomshistoria: 
Gustavianska tiden (Stockholm, 1981), 137ff., och Carine Lundberg, "Kongl. Landtbruks-Academiens 
Mekaniska verkstad", Fataburen 1975, 67-77. 
177 Om Board of Agriculture se Nicholas Goddard, Harvests of Change: The Royal Agricultural Society 
of England 1838-1988 (London, 1988), 6-8. 
178 Utterström, Jordbrukets arbetare, 630. 
^9 Abraham Niclas Edelcrantz, "Strödda tankar om Kongl. Landtbruks Akademiens praktiska föremål 
och dess Experimental Fält" [1820], KB, X 389, 2. 
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Grundandet av Lantbruksakademien och de övriga hushållnings
sällskapen på 1810-talet kan, utifrån Torkel Janssons ovan beskrivna tes, 
ses som sätt för statsmakten att försöka ta ett fastare grepp om jord
bruksfrågorna utan att helt och hållet överta ansvaret. De grundades på 
statligt initiativ och var tydligt knutna till statsmakten med dess makt
befogenheter och officiella status. De var dock, ur ett efterhands-
perspektiv, en märklig blandning av intresseorganisation, vetenskaplig 
institution och ämbetsverk. På samma vis som de tyska lantbruks
föreningarna blev Lantbruksakademien och hushållningssällskapen en 
mötesplats för agrara, statliga och vetenskapliga intressen. Via hushåll
ningssällskapen och Lantbruksakademien kom initiativ och innovatio
ner på jordbruksområdet att kanaliseras under 1800-talet. De olika 
intressena och den statliga förvaltningen på jordbruksområdet separera
des först 1890, då Lantbruksstyrelsen tillkom. 

Sverige följde även med i den allmänna ekonomiska uppgången och 
det ökade intresset för lantbruksvetenskapen på 1840-talet.180 Nya kraf
ter tillsattes på de ledande positionerna i Lantbruksakademien. Förre 
statsrådet och presidenten för kommerskollegium Gabriel Poppius 
(1769-1856) blev direktör och Johan Theofil Nathhorst (1794-1862) 
blev sekreterare. Denna duo genomdrev en rad förändringar och aka
demiens verksamhet omorganiserades. Nya stadgar för Lantbruks
akademien upprättades 1841 där bland annat förvaltningskommittén 
stärktes. Förvaltningskommittén förordnades 1849 av regeringen för 
att ta hand om tillsynen över bland annat lantbruksinstituten, de lägre 
lantbruksskolorna och agronomerna. Förvaltningskommittén blev ett 
statligt organ under civildepartementet och skulle hålla departementet 
underrättat om frågor rörande jordbruket. Juridiskt stod dock akade
mien fortfarande utanför staten. Med andra ord, Lantbruksakademien 
förvandlades från att främst ha varit en vetenskaplig institution till att 
inneha en central maktposition. Ekonomhistorikern Gustav Utter
ström skriver att Lantbruksakademiens "guldålder" påbörjades här och 
fortsatte ett par decennier framåt.181 

Som en halvstatlig organisation med ett väl utbyggt nationellt 
kontaktnät och samtidigt själv utövare av vetenskapligt jordbruk på 
Experimentalfältet erhöll Lantbruksakademien en stark position. 
Akademien fick härigenom en mycket viktig roll i etableringen av den 
svenska agrikulturkemin. Speciellt akademiens sekreterare Nathhorst 
hade ett stort inflytande på hur agrikulturkemin kom att gestaltas. 
Lantbruksakademien fanns med på nästa alla nivåer i genomförande-

18® Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912, 259-271, och Utterström, Jordbrukets 
arbetare, 632-657. 
181 Utterström, Jordbrukets arbetare, 633. 
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och beslutsprocesserna inom jordbruksområdet. Såväl på eget initiativ 
som efter påtryckningar från annat håll samlades nyheter och impulser 
in. Efter behandling och vidare utredning av akademien sändes 
ansökningar och förslag till KungL Maj:t. Slutligen fick akademien av 
regeringen i uppdrag att genomföra riksdagens beslut och kontinuerligt 
kontrollera verksamheten. Akademien och Nathhorst hade genom sin 
centrala placering möjlighet att styra utvecklingen och bortdefiniera 
andras åsikter. 

Nathhorst hade starka rötter i den gamla lantbruksvetenskapen och 
dess filantropiska och praktiskt inriktade synsätt. Samtidigt var han 
lyhörd för de nya vetenskapliga inriktningarna och kraven på en mer 
professionaliserad och institutionaliserad agrarvetenskap. Nathhorsts 
hållning visar att perioden 1840-1860 inte främst var en vetenskaplig 
brytstid utan istället ett skede av organisatorisk omvandling och profes-
sionalisering. Nathhorst hade själv ingen vetenskaplig bakgrund men 
han hade byggt upp ett stort intresse för både praktiskt lantbruk, lant
bruksvetenskap och för utbildningsfrågor inom lantbruket.182 Som 
godsägare hade han på 1820-talet gjort en studieresa till Tyskland där 
han bland annat besökte Thaers lantbruksinstitut i Möglin. 

Tillbaka i Sverige började han bedriva faravel på sitt gods och upp
rättade där en herdeskola 1831. I en av Lantbruksakademien utlyst täv
ling 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 
vetenskapens förhållande till jordbruket och praktiken.183 Nathhorst 
betonade i uppsatsen att den moraliska uppfostran skulle vara det vikti
gaste i utbildningen och att färdigheter i det praktiska jordbruket var 
väsentligare än teoretisk kunskap. Överhuvudtaget visar han upp ett 
skeptiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier, vilket var vanligt i 
samtiden.184 

Hans förslag till hur ett lantbruksinstitut skulle se ut låg nära 
organisationen vid Möglin, som också blev förebilden för Nathhorst vän 
Edward Nonnen (1804-1862) som grundade Sveriges första lantbruks
institut i Degeberg (nära Lidköping) 1834. En viktig del av den lant
bruksvetenskapliga mobiliseringen var just etablerandet av lantbruks
instituten. En professionell kår av agronomer ansågs väsentlig för att 
sprida det rationella lantbruket. Lantbruksinstitutet i Degeberg låg 
avsides och fick få elever. Trots detta var det många ledande personer 

182 Tore Johansson, "Johan Theophil Nathhorst", i Svensk biografiskt lexikon, (Stockholm, 1989), vol. 
XXVI, 390-392. 
183 Johan Theofil Nathhorst, "Plan till et t Svenskt Landtbruks-Institut", KSLAT1833-1834, 92-130. 
184 Ibid. 105. 
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inom den agrarvetenskapliga kretsen vid 1800-talets mitt, som genom
gick agronomiutbildningen vid Degeberg innan den lades ned. 

Istället grundades 1848 lantbruksinstitutet i Ultuna. Initiativtagare 
och drivande för inrättandet var Robert von Kraemer, landshövding och 
ordförande för hushållningssällskapet i Uppsala län. von Kraemer var 
vid denna tid en av de mest drivande personerna inom de agrara 
kretsarna och kring honom och Ultuna uppstod en nyskapande 
agrarvetenskaplig miljö. Senare grundades också lantbruksinstitutet i 
Alnarp 1862. 

Även på det vetenskapligt teoretiska området uppstod ett ökat 
intresse. Någon intensifierad forskning var det till en början inte frågan 
om. Istället blev det en ökad debatt kring lantbruksvetenskapliga pro
blem. Från 1820-talet hade akademiens Handlingar fört en tämligen 
tynande tillvaro och de lantbruksvetenskapliga bidragen bestod av pri
vata odlare som redovisade sina egna försök. I samband med akademiens 
omorganisering revitaliserades även Handlingarna. Det professionella 
inslaget i Handlingarna ökade och ett antal uppsatser av utländska auk-
toriteter publicerades.185 Lantbruksakademien stimulerade även en ökad 
kontakt med utlandet genom bidrag till utlands- och studieresor. 
Resorna gick oftast till det tysktalande området med vissa besök till 
Frankrike och England. Denna verksamhet var intensiv under 1800-
talets andra hälft och efter 1890 sände också Lantbruksstyrelsen ut rese
närer för kunskapsinsamlande. 

Den lantbruksvetenskapliga debatten försiggick dock inte bara i Lant
bruksakademiens regi. Historikern Rolf Torstendahl konstaterar i 
boken Teknologins nytta (1975) att Lantbruksakademien inte gick i 
bräschen för jordbruksvetenskapens nyorientering under 1840-talet.186 

Mineralteorin fick ett ganska skeptiskt och trevande mottagande och 
Liebigs Chemi in Ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie över
sattes inte av akademien, utan på initiativ av den kemiintresserade 
liberalen och tidningsmannen Lars Johan Hierta och trycktes på hans 
förlag 1846. Först på 1850-talet tog akademien initiativet och skred till 
handling. Tidskrifi för landtmanna- och kommunal-ekonomi blev ett 
forum där nyorienteringen inom agrarforskningen diskuterades. 
Tidskriften hade grundats 1840 och 1845 blev docenten i botanik Johan 
Arrhenius (1811-1889) medredaktör; med honom följde en modernare 
agrarvetenskaplig diskussion. Arrhenius blev sedermera Ultunas förste 

185 Det var dock inte frågan om någon större samling vetenskapliga uppsatser. Mellan 1839-1859 
publicerades 16 uppsatser i agrarkemi vara v 4 var skrivna av utlänningar (G. Mulder, J. Boussingault x 2 
och A. Stöckhardt). Jämfört med föregående tjugoårsperiod var det dock en ökning eftersom ingen 
agrikulturkemisk artikel publicerades då. Först efter 1860 skedde det en uppgång. 
18^ Rolf Torstendahl, Teknologins nytta, 37. 
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föreståndare och 1862 efterträdde han Nathhorst som sekreterare för 
Lantbruksakademien, en post han innehade till 1881. 

Speciellt beträffande tidskriften kan nämnas ett programmatiskt 
stycke ur Alexander von Humboldts bok Kosmos som trycktes med rubri
ken "Ofver naturvetenskapernas inflytande på praktiska lifvet" (1845), 
och som visar på den nya tilltron för vetenskaplig teori.187 Här publice
rades också den första moderna agrikulturkemiska uppsatsen, "Agri-
kulturkemiska Relationer" (1850-1852) skriven av den vid Ultuna verk
samme Hampus von Post.188 Tidskrifi för landtmanna- och kommunal
ekonomi slogs 1862 samman med akademiens handlingar när den om
formades till Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift. 

En annan central person för spridandet av mineralteorin och nyare 
agrarvetenskap var agronomen och sekreteraren för Stockholms hus
hållningssällskap Johan Teodor Bergelin (1822-1864). Han var en flitig 
översättare och utgivare av lantbruksvetenskaplig litteratur. Han gav ut 
Tidskrift för svenskt landtbruk och dess binäringar (1855-1864), där den 
lantbruksvetenskapliga debatten följdes och där bland annat flera arti
klar av Liebig och andra utländska kemister publicerades. Bergelin över
satte också Thaers Grundsatser i den rationella landthushållningen (1846 
och 1861) och Liebigs Naturlagar för åkerbruket (1864). Enstaka artiklar 
om lantbrukskemi fanns också i dagspressen och i den populära tid
skriften Läsning för folket. Jordbruksvetenskapliga frågor blev således 
föremål för en allt större offentlig debatt. 

Den agrikulturkemiska frågan 
Hur fördes då diskussionen om att etablera agrikulturkemi i Sverige? 
Vid det ovan nämnda fjärde Allmänna Svenska Landtbruksmötet i 
Malmö 1849 framkommer att man ville ha en kemist som skulle 
fungera som en serviceresurs för landets jordbrukare, som i Skottland 
och Tyskland. Redan här, innan det fanns några agrikulturkemister 
överhuvudtaget i Sverige, kan man emellertid spåra två olika inställ
ningar till agrarkemi. Det ena synsättet förespråkades från rent natur
vetenskapligt håll och det andra från lantbrukssidan. 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 kemiska ana
lyserna. På samma linje var lundaprofessorn i kemi Nils Johan Berlin, 
som menade att det också vid universiteten fanns gott om kvalificerade 

187 Alexander von Humbolt, "Öfver naturvetenskapernas inflytande på praktiska lifvet", Ti dskrififór 
landtmanna- och kommunal-ekonomien 1845, 201-203. 
188 Hampus von Post, "Agrikulturkemiska relationer", Tidskrift fór landtmanna- och kommunal
ekonomien 1850-1852. 
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kemister som kunde utföra lantbrukskemiska analyser.189 De menade 
med andra ord att det inte behövdes någon särskild agrikulturkemist 
utan att vanliga kemister och kemiska metoder kunde användas för att 
svara mot jordbrukets behov. 

Mot det här synsättet reagerade Nathhorst häftigt och hävdade, "... 
att Sverige, långt ifrån att äga rik tillgång på Agrikulturkemister, tvert-
om är i stor brist på sådane ...V90 Här framkommer ett annat synsätt. 
En agrikulturkemist var inte bara en kemist utan Nathhorst tryckte på 
prefixet "agrikultur". Agrikulturkemi skulle vara en egen disciplin skild 
från den rena kemin. Jordbrukskemi var inget som en kemist kunde ut
föra med vänster hand vid sidan av sina vanliga sysslor. Diskussionen av
slutades med ett beslut om att Lantbruksakademien skulle göra en 
framställan hos kungen angående anslag till agrikulturkemister på flera 
orter i landet. 

Den efterföljande ansökan och utredningen gjordes av kemi
professorn Lars Fredrik Svanberg på akademiens uppdrag.191 Svanberg 
hade efterträtt sin lärare Berzelius som föredragande för akademiens 
vetenskapsavdelning. Med akademien vid rodret kom dess linje att 
förordas. Svanberg framförde akademiens ståndpunkt och de avvikande 
åsikterna som framkommit vid Lantbruksmötet nämndes inte alls. 
Lantbruksakademiens starka ställning blev med andra ord styrande. I 
ansökan framkommer det tydligt hur akademien ville att en agri
kulturkemist skulle vara, vilka uppgifter han skulle utföra och vilka 
kvalifikationer en sådan måste ha. Det var synnerligen höga krav som 
ställdes: 

... hvartill fodras, att han [agrikulturkemisten], utom de grundligaste vid högre under

visningsverk förvärfvade studier i kemien, bör hafva inhämtat säker kännedom i fysik, 

botanik, fysiologi och anatomi, samt derjemte hafva genomgått en fullständig kurs vid nå

gon utmärktare Landtbruks-skola.1 

Nathhorsts inställning från Lantbruksmötet återkommer och redan i 
nästa stycke konstateras: 

189 Berättelse öfver förhandlingarne vid det jjerde allmänna svenska land tbruksmötet i Malmö 1849, 
115-116 och 118-119. 
190 Ibid., 118. 
191 "Kongl. Landtbruks-Akademiens underd. Skrifvelse till Kongl. Maj:t angående anslag af allmänna 
medel för anställandet af Agrikultur-Kemister i Riket", och Lars Fredrik Svanberg, " Huru bör ordnas 
på det att landtmannen skall komma i tillfalle att på ett praktiskt sätt tillgodo njuta den kemiska 
vetenskapens uppdagade sanningar?", KSLATlüA*). 
19^ Ibid., 100, se även 118. 
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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 

förhanden att snart kunna anställa en sådan. 19^ 

En agrikulturkemist skulle ha en "dubbel" kompetens med både 
teoretisk och praktisk skolning. I ansökan fastställdes att agrarkemisten 
skulle klara av att utföra arbetsuppgifter som; rådgivning, praktiska 
undersökningar, uppsökande resor i landet samt spridande av kunskap 
via det skrivna ordet, förutom de rent vetenskapliga uppgifterna. 

Kravet på välutbildade agrikulturkemister framkom även i ett 
cirkulär från Lantbruksakademien till hushållningssällskapen som 
publicerades i handlingarna samma år.194 Det var ett svar på en för
frågan från Lantbruksmötet 1848 om akademien kunde uppställa ett 
schema för hur jordbruksförsök skulle utföras. Akademien svarade att 
man inte kunde uppställa något absolut sådant. Att utföra strikta försök 
var ett ytterst komplicerat arbete som krävde långsiktighet och nog
grannhet. Påverkan från en mycket komplex omgivning gjorde att en
skilda faktorer var nästan omöjliga att isolera och resultat var därför 
svåra att nå. Akademien fortsatte "... att de föreskrifter som ett sådant 
schema borde innehålla för att svara mot fordringarne af sträng veten
skaplighet, vore under närvarande omständigheter praktiskt overk-
ställbara"195 Det fanns med andra ord inga förutsättningar för en 
strikt försöksverksamhet och akademien rekommenderade därför att 
endast sådana försök som inte gjorde anspråk på vetenskaplighet skulle 
genomföras. Detta var ett resultat av den bristande vetenskapliga 
kompetensen i landet: 

Men agrikulturkemien är en i Sverige hittills alldeles försummad vetenskap, och i vårt 

land finnes ingen kemist med åliggande att biträda landtmannen vid de talrika 

undersökningar, af hvilka han i och för sitt yrke är i behof. De strängt vetenskapliga 

försöken i landtbruksväg måste således för närvarande lemnas å sido.19*> 

Detta var inte bara ett krav på agrikulturkemi utan även ett under
kännande av Thaers rationella lantbruk och förhoppningen att enbart 
ur försöksverksamheten skapa ett vetenskapligt jordbruk. Ett teoretiskt 
perspektiv måste till och de praktiska försöken måste kopplas till den 
kemiska vetenskapen. Det var även en gränsdragning mot och ett 

193 Ibid., 100, se även 118. 
194 "Kongl. Landtbruks-Akademiens Cirkulär till Hushållnings-Sällskapen i Länen, i anledning af 
Tredje Allmänna Landtbruksmötets framställning om verkställande af försök i Landtbruksväg, dat. d. 
14 April 1849", KSLATI&A9, 144-156. 
195 Ibid., 148. 
196 Ibid., 148. 
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underkännande av den tidigare lantbruksvetenskapens praktik och alla 
de privatpersoner som experimenterade på egen hand. Dessa ostrukture
rade försök gav tvivelaktiga resultat, vilka dessutom lätt skingrades för 
vinden. Det framkommer tydligt att Lantbruksakademien eftersträvade 
att få en nationellt överblickande roll. Resultaten "... måtte på ett ställe 
kunna samlas och i sammanhang allmängöras. - Underlåtes detta, så 
kunna - såsom hittills skett - försök göras i århundraden, utan att 
vetenskapen genom dem bringas ett steg framåt."197 Personer som inte 
hade tillräcklig kunskap skulle överhuvudtaget inte befatta sig med 
försök. Akademien uppmanade: 

... att hvar och en, som icke så fullständigt uppfattat sitt yrke, att han kan uttänka sättet 

huru sådana försök böra ordnas, för att af naturen få svar på de frågor man förelägger 

henne, gör bäst att icke befatta sig med dylika vetenskapliga forskningar, såsom liggande 

utom gränserna för hans förmåga.19** 

Försöksverksamheten avskildes således från de utövande lantbrukarna. 
Några professionella agrikulturkemister fanns dock inte i landet. 
Jordbruket stod utan vetenskaplig ledning. I ansökan till Kungl. Maj:t 
framförde Svanberg ett förslag för att råda bot på denna brist. En ny 
lärostol vid universiteten måste inrättas. Det måste skapas en agrikul-
turkemisk 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 utkomst, om de åt denna utgrening af 
vetenskapen rikta sina själsförmögenheter".199 

Det måste följaktligen skapas en profession och en karriärväg inom 
agrikulturkemin. Universitetsundervisningen måste läggas om från sin 
tidigare ensidiga inriktning på kemisk teori till att också innefatta 
praktisk tillämpning. Detta gällde inte bara jordbruket utan även för 
mineralogin och geologin och för medicin och farmaci, som också borde 
få egna professurer. Att utbilda unga i tillämpad forskning vid 
universiteten skulle skapa dugliga lärare vid lantbruksinstituten och 
lantbruksskolorna och bra agrikulturkemister. 

Detta uttalande måste ses i relation till naturvetenskapens ställning i 
vid 1800-talets mitt. Lärdomshistorikern Sten Lindroth har haft ett 
stort inflytande över hur historiker sett på detta. Han menade att denna 
tid knappast kunde ses som någon svensk storhetstid för naturvetenska
pen utan att den istället, med få undantag, kännetecknades av en 

197 Ibid., 15 6. 
198 Ibid.y 155. 
199 Svanberg, "Huru bör ordnas på det att landtmannen skall komma i tillfalle att på ett praktiskt sätt 
tillgodonjuta den kemiska vetenskapens uppdagade sanningar?", 121. 
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påtaglig stagnation.200 Universiteten var starkt påverkade av romantisk 
idealism. Humaniora och filosofi värderades högt och sågs som andligt 
upphöjande. Naturvetenskapen däremot sågs som rå och materialistisk. 

Lindroths beskrivning måste dock modifieras. I denna tid fanns också 
början på något nytt. Visserligen fanns det en negativ inställning till 
naturvetenskap från många håll men det var också då som natur
vetenskap och teknologi började mobiliseras för ekonomiska ändamål. 
Allt fler röster hördes för upprättandet av nya vetenskapliga institutio
ner och statligt stöd. Idéhistorikern Anders Lundgren menar dessutom 
att striden mellan naturvetenskapsmän och idealiska fiosofer har varit 
överdriven i historieskrivningen. Även hos de förra fanns det många, 
som kombinerade empirisk naturvetenskap med idealistiska tanke
gångar. Vidare undvek naturforskarna att göra anspråk på att de veten
skapliga teorierna kunde förklara grundläggande existentiella frågor. 
Vetenskapen kunde inte lösa livets gåta, det var en fråga för filosofin. 
Empiriska undersökningar och vetenskapliga tillämpningar kombine
rade med vetenskapliga teorier kunde däremot skapa materiella fram
steg åt staten och hela samhället.201 Det var således en instrumenteli syn 
på vetenskapliga hypoteser som framfördes. Den omvärdering av till
ämpad forskning och teknologi, som slog igenom på 1870-talet i sam
band med industrialiseringen hade alltså en förhistoria. 

Lantbruksakademien fick avslag på sin ansökan om en ny universi
tetsprofessur. År 1853 inrättades emellertid vid Uppsala Universitet en 
professur i geologi och mineralogi och en i teoretisk- och åker
brukskemi, som Svanberg blev förste innehavare av. Däremot lyckades 
akademien få ett positivt svar på hemställan om att anställa en agri-
kulturkemist.202 Det kom dock att dröja länge innan tjänsten tillsattes. 
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; bland annat ansökte den blivande professorn i 
rättskemi Nils Petter Hamberg utan att det ledde till någon åtgärd från 
akademien.203 Detta kan ses som ett led i Nathhorsts och Lantbruks
akademiens hållning. Man höll hårt på de formella kraven; det skulle 
vara en riktig agrikulturkemist, inte en kemist. 

200 Sten Lindroth, "Svensk naturforskning kring 1800-talets mitt", i Fru Lusta och Fru Dygd: Studier 
och porträtt (Stockholm, 1957), 175-204. 
201 Anders Lundgren, "Naturvetenskap och filosofi: Naturvetenskapens institutionalisering i 
senromantikens Uppsala", i Kunskapens trädgårdar: Om institutioner och institutionaliseringar i 
vetenskapen och livet (Stockholm, 1988), 107-135, se särskilt 116-118. 
202 Kungligt brev 8 juni 1850, KSLA:s arkiv EIa:4. 
203 Henrik Gustav Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademiens kemiska laboratorium 1856-1906: 
Historik (Stockholm, 1906), 6-8. 
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Alexander Müller — Sveriges forste agrikulturkemist 
Efter sex års sökande, både inom och utanför landet, inkom på vintern 
1856 en ansökan från den tyske kemisten Alexander Müller (1828-
1906). Bakgrunden till detta var att akademiledamoten Carl Juhlin-
Dannfelt (1823-1904), sedermera intendent för Experimentalfältet 
1860-1880, hade lärt känna Müller i Tyskland 1855, då han var där på 
uppdrag av akademien för att studera agrikulturkemiska försöks
stationer.204 Müller 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 
föreståndare för dess nyinrättade försöksstation 1853.205 Efter en av 
Svanberg utförd granskning av Müllers meriter, i vilken Müller 
framförde ovanstående kvalifikationer plus goda vitsord från bland 
annat Stöckhardt och några skrivna uppsatser i ämnet, godtogs han till 
tjänsten som agrikulturkemist.206 

I kontraktet som fastställdes mellan Lantbruksakademien och Müller 
framgår vilka uppgifter han skulle ha.207 Han skulle upprätta ett 
laboratorium, utföra kemiska undersökningar och analyser enligt en 
bestämd taxa, företaga resor i landet och förmedla upplysningar och råd 
till dem han mötte under dessa resor och till dem som så begärde. Vidare 
skulle han avge två berättelser varje år, en över verksamheten och 
utförda experiment och en berättelse över de senaste upptäckterna inom 
ämnet både inom och utanför landet. Dessa berättelser skulle publiceras 
i Handlingarna och de skulle vara skrivna så enkelt att en bildad jordbru
kare lätt skulle kunna förstå innehållet. Det framgår således av 
kontraktet att viktigare än forskning var att sprida det vetenskapliga 
jordbruket. 

Müllers verksamhet under de första åren kom framförallt att handla 
om att bygga upp ett någorlunda väl fungerande laboratorium samt 
lära känna det nya landets förutsättningar och de ledande person
ligheterna på området.208 Verksamheten bedrevs ända fram till 1864 i 
akademiens trånga lokaler på Mäster Samuelsgatan 36. Det rådde vid 
Müllers ankomst stor brist på laboratorieutrustning och pengar. Müller 
fick för egna medel resa till Tyskland för att inköpa den nödvändiga 

204 Carl & Herman Juhlin Dannfclt, "I landtbrukets tjänst" (opubl. självbiografi), vol. 1, 36-37, kopia 
i KS LA: s arkiv ÖXXX och ÖXXXI. 
20^ Landtmannen 1906:6, 83-84. 
206 Kungligt brev 9 april 1856, KSLA Eia: 4, och "Kongl. Landtbruks-Akademiens anmälan af doktor 
Alex. Müllers ansökan att blifa anställd såsom agrikultur-kemist", Tidskrift fór svenska landtbruket och 
dess binäringar 1856, 86-87. 
207 KSLA FVIIe: 1. Dessa uppgifter var dock redan beslutade i ansökan till kungen 1849, KSLAT 
1849, 99-100. 
208 Alexander Müller, "Agrikultur-Kemisten, Prof. Alex. Müllers berättelse om hans verksamhet 
under åren 1856-1859", KSLAT 1859, 255-294. 
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utrustningen.209 Penningbristen gjorde också att någon egentlig 
försöksverksamhet inte kom igång under de första åren. I sin första 
verksamhetsberättelse skriver han att han främst såg som sin uppgift att 
vara någon slags jordbrukskonsulent: 

I l ikhet med den för agronomerna utstakade verksamhet, är agr ikulturkemistens uppgift 

ännu företrädesvis att gå de enskilda reqvirenterna tillhanda med de upplysningar, som 

kemien för närvarande har att erbjuda det praktiska landtbruket, dels efter beskrifning 

eller besigtning på stället, dels efter kemiska undersökning i laboratoriet.210 

Verksamheten styrdes utifrån efterfrågan och inte av vetenskapliga 
frågeställningar. Att Müller ändå betonade i citatet, att detta var fallet 
"ännu" antyder att han såg en utveckling mot mer forskningsuppgifter 
när väl de ekonomiska förutsättningarna hade förbättrats. 

Den första tiden var Müller ofta på resande fot. Under de tre första 
åren hann han se nästan hela landet med norra Norrland som undan
tag. Det var framförallt hushållningssällskap och godsägare han besökte, 
det vill säga det traditionella lantbruksvetenskapliga etablissemanget. På 
dessa resor inventerade han rikets naturresurser och gjorde sig en bild av 
Sverige. På vissa platser gjorde han mer noggranna kartläggningar. 
Gotlands myrar och geologiska beskaffenhet undersökte han ett flertal 
gånger för att studera öns lämplighet för sockerbetsodling. På begäran 
av hushållningssällskapen i Gävleborg, Jämtland, Västmanland och 
Skaraborg utförde Müller övergripande kartläggningar av länens 
kemiska och geologiska förutsättningar för jordbruk och tillgång på 
andra naturresurser som kunde vara till nytta för lantbruket och 
industrin. 

Müller kunde sammanfattningsvis efter sina resor konstatera att, 
"Snart nog försvinner den fördom, som hvarenda utlänning hyser om 
Sveriges obördighet i följd af dess nordliga läge ..."2U, men han fastslog 
också, "... att landthushållningen icke bedrifves i full öfverensstämmelse 
med landets natur."212 Förutsättningarna fanns således men gödslet 
vanvårdades, andra förbättringsmedel togs det ännu mindre hänsyn till, 
åkrarna var dåligt täckdikade och nya brukningsmetoder var sent 
införda om de överhuvudtaget införts. Myrmarker måste tas till vara på 
ett bättre sätt och binäringar som skogsbruk och fiske förbättras. Det 
som Müller dock såg som den främsta orsaken till missförhållandena var 
att man försökte bedriva spannmålsodling, vilket inte passade till 
klimatet och jorden i Sverige och den glesa befolkningen. Istället 

209 Ibid., 255. 
210 Alexander Müller, "Åkerbruks-Kemistens Berättelse", KS LAT1859, 88. 
211 Müller, "Agrikultur-Kemisten", 260. 
212 Ibid., 263. 
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pläderade han för boskapsskötsel och kreatursavel, vilket passade för stora 
vidder och gav sysselsättning året om. Det skedde också en struktur
omvandling av jordbruket i den riktning som Müller hade förespråkat 
men först ett par decennier senare och inte på grund av Müllers åsikter 
utan genom en allt hårdare internationell konkurrens på spannmåls
marknaden. 

För att åstadkomma förbättringar förespråkade Müller den tradi
tionella lösningen med spridning av kunskap uppifrån. Han pekade 
särskilt på undervisning vid lantbruksskolor och anställande av läns
agronomer, uppbyggande av mönstergårdar som skulle föregå med gott 
exempel, väckande av samhällsandan samt förbättrade kommunika
tioner. Under sina resor såg Müller 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 insigter om det bättre bland 
allmogen och att hjelpa den att införa en klokare och naturenligare 
hushållning."213 

Det här visar att det filantropiska gentlemannaidealet fortfarande 
var en viktig del av lantbruksvetenskapen. Godsägarna måste ta sitt 
ansvar genom att följa de senaste vetenskapliga rönen och sköta sina 
gods som förebilder. Det är tydligt att man tänkte sig att det vetenskap
liga lantbruket först och främst nådde ut till godsägare, präster och 
annan överhet för att sedan som ringar på vattnet spridas till deras om
givning. Först på 1880-talet kan man se en omsvängning i denna 
inställning och försök att direkt nå ut till bönderna. 

FÖRSÖKSSTATIONERNAS IDEOLOGI OCH 
UTFORMNING 

Mellan teori och praktik 
Efter att ha fått Müller anställd riktade akademien nu krafterna mot 
att inrätta agrikulturkemiska försöksstationer. Under den långa tid det 
hade tagit att finna en agrikulturkemist hade försöksstationer hunnit 
bli det senaste inom lantbruksvetenskapen. Från akademiens sida fanns 
det en god kännedom om utvecklingen i Tyskland dels genom 
litteratur och tidskrifter, dels genom resor och personliga kontakter. 
Argumentationen för försöksstationer kom därför att till stor del att 
erinra om de tyska. Uppdragandet av riktlinjer för inrättandet av 
försöksstationer kom även denna gång huvudsakligen att ske genom 
Lantbruksakademien med lantbruksmötena som viktiga debattfora. 

213 Ibid., 273. 
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Ett av argumenten för försöksstationerna kopplar till ett ständigt 
återkommande tema inom den moderna lantbruksvetenskapen, nämli
gen förhållandet mellan teori och praktik. Problemet gällde huruvida 
vetenskapliga teorier var tillämpbara i jordbruket och hur teorierna 
skulle förmedlas och anpassas så att de förväntade resultaten skulle 
kunna uppnås. Bland lantbruksivrare fanns det på 1820- och 1830-talen 
en utpräglad misstro mot abstrakta vetenskapliga teorier. I Liebigs efter
följd hade å andra sidan inledningsvis en stor tilltro till vetenskapliga 
teoriers direkta tillämpning på jordbruket uppstått. Vissa entusiastiska 
efterföljare menade till och med att det var möjligt att lära jord
brukarna att utföra vissa centrala vetenskapliga analyser för lantbruket. 
Bönderna skulle bli vetenskapsmän! Detta synsätt kom dock snart på 
skam, jordbruket var alltför komplext för att kunna styras av några 
vetenskapliga teorier. 

Den som startade debatten var Nathhorst som 1850 höll föredraget 
"Vetenskapens förhållande till Praktiken i Landtbruket".214 Här redo
gjorde han för det "agrikulturkemiska synsättet" på detta problem, en 
position mellan lantbrukets praktik och kemin, och mellan teori-
fientlighet och teorioptimism. Om kemisternas optimism skrev han: 
"Den [kemin] var i deras tanka en trollstaf, genom hvars blotta beröring 
ofruktbara hedar och kärr skulle förvandlas i bördiga åkrar och 
ängar".215 Agrikulturkemin skulle inte heller endast utöva den hant
verkmässiga sidan av kemin. Nathhorst ställde upp en agrarkemisk 
metod. Först skulle lantbrukskemisten genom teoretisk forskning upp
ställa vetenskapliga hypoteser om jordbruket. Utifrån dessa teorier 
skulle praktiska resultat dras genom att agrarkemisten tillämpade dem. 
Slutligen måste han koppla tillbaka utslaget av de praktiska åtgärderna 
till den vetenskapliga utgångspunkten och försöka få dem att stämma 
överens. Efter fortsatta försök kunde så småningom hypotesen övergå 
till visshet, en naturlag. Nathhorst uppställde med andra ord den 
hypotetisk deduktiva metoden som det agrikulturkemiska tillväga
gångssättet. 

På detta sätt förenades teori och praktik. Nathhorst 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 nemligen, att åkerbrukskemiens framsteg icke endast 

bero af de undersökningar som ske i laboratoriet. Den högre utvecklingen af denna del af 

kemien, som hittills endast gjort några få steg på en bana af oöfverskådlig längd, måste 

214 Johan Theophil Nathhorst, "Vetenskapens förhållande till Praktiken i Landtbruket", KSLAT1850, 
62-75. 
215 Ibid., 64. 
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tillvägabringas genom förenade bemödanden af kemisten och landtmannen, hvar och en 

af dem inom sina gränser, båda stödjande den ena den andra, utan all ensidighet, och å 

ömse sidor dragande fördel af hvarandras erfarenhet.216 

Nathhorsts resonemang bra exempel på vad som tidigare beskrivits som 
vetenskapligt "gränsdragningsarbete". Genom sin argumentering av
skilde Nathhorst agrikulturkemin både från den rena kemin och från 
jordbrukarna. Varken lantmannen eller kemisten kunde bli agrikultur-
kemist. Samtidigt var agrarkemin beroende av båda och då framförallt 
av lantbrukarna för att i praktiken kunna pröva sina teorier och realisera 
framsteget. Agrikulturkemin och lantbrukets företrädare var 
ömsesidigt beroende och hade gemensamma intressen. Nathhorst 
försökte med andra ord jämka samman kemi vetenskapen med den äldre 
lantbruksvetenskapens syften. 

Vid det åttonde Allmänna Svenska Lantbruksmötet i Jönköping 
1858 ställdes för första gången frågan om anslag till anläggandet av för
söksstationer vid Experimentalfältet och vid lantbruksinstituten. Nu 
var det Hjalmar Nathorst (1821-1899), sonen till akademiens sekrete
rare, som inledde diskussionen. Hjalmar Nathorst hade gått i sin faders 
fotspår och studerat vid Degebergs lantbruksinstitut och i Tyskland och 
Schweiz. Efter utbildningen var han verksam vid olika lantbruksskolor 
och 1861 blev han utnämnd till professor och den förste föreståndaren 
för lantbruksinstitutet i Alnarp. Hans argument skiljde sig inte från sin 
fars resonemang från 1850, men han fortsatte den historiska exposén 
genom att även kritisera den tidiga agrarkemins snävt serviceinriktade 
målsättning. En ensam agrikulturkemist som genom ask- och jord-
provsanalyser i laboratoriet skrev ut konstgödsel-"recept" till lantbruk
arna uppnådde inte lantbrukskemins syfte. På detta vis fungerade inte 
agrikulturkemisten som en bro mellan teori och praktik. Det krävdes 
långsiktighet och fasta anläggningar för att kunna omvandla teorierna 
till praktiska åtgärder. Detta förhållande hade lett till att jordbruks
kemiska försöksstationer hade uppstått i Tyskland: 

Meningen dermed var att noggranna försök skulle anställas, hvilka såväl åkerbrukaren som 

kemisten borde öfvervaka; den ene skulle tillse att vetenskapens fordringar uppfylldes å 

ena sidan, under det åkerbrukaren å andra sidan iakttog att sådana frågor väcktes till lös

ning, som för det praktiska åkerbruket vore af vigt.21^ 

En försöksstation skulle alltså vara en plats där det fanns både laborato
rium och försöksfält och både vetenskapsmän och lantbrukare - en skär

216 Ibid., 68. 
21 ^ Berättelse öfver förhandlingarne vid åttonde allmänna Svenska L andthruksmötet i Jönköping år 
1858 (Jönköping, 1859), 95. 
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ningspunkt mellan teori och praktik. Nathorst kom att vidareutveckla 
sina idéer i boken Några ord om vilkoren för svenska jordbrukets utveckling 
(1858). Där pläderade han även för utveckling av den högre ut
bildningen inom jordbruket. Precis som sin far 1832, såg han utbild
ningen som framförallt moralisk och karaktärsdanande. Genom att 
lantmännen skolades höjdes deras andliga bildningsgrad. Samtidigt var 
jordbrukarna bundna vid jorden och det materiella. Detta gjorde dem 
till samhällets ryggrad och jordbruket till "modernäringen". Nathorst 
framförde en konservativ syn som visade hur lantbruksvetenskapen 
kopplades ihop med samhälleliga 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 m edgången, 

hans förhoppning under motgången. ... Det är fabrikernes och städernes arbetare

befolkning som vanligen åstadkomma upplopp och revolutioner...^1** 

Den nya hotbilden framkommer tydligt. Det var den tidiga industriali
seringen, urbaniseringen och klassdifferentieringen, som Nathorst såg 
som ett hot mot samhällsordningen. För samhällets bevarande måste 
man satsa på jordbruket. "Lyckligt derföre det land, som har jord nog 
för alla sina innebyggare ...".219 Han kritiserade vidare det rådande 
liberala samhället och "låt gå-principen". Nathorst pläderade för ett 
ökat statlig ingripande för att förstärka jordbruket och dess befolkning. 
Med andra ord kunde satsningar på agrarvetenskap även användas som 
ett argument för statliga insatser och regleringar, precis som för 
liberalism och frihandel, vilket vi tidigare sett. 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 agrarkemin, vilket användes 
som argument för försöksstationer, var relationen mellan lokala för
hållanden och universella vetenskapliga teorier. Frågan som ställdes var: 
Går det att lita på utländsk forskning när det svenska klimatet och den 
svenska miljön är unika? Detta var en av huvudpunkterna i Liebigs 
kritik av Thaers rationella lantbruksprogram. Om Thaers strävan att 
utifrån sina lokala experiment vid försöksfälten i Möglin skapa en 
universell vetenskap som skulle gälla överallt, skrev Liebig ironiskt: 

Hjalmar Nathorst, Några ord om vilkoren för svenska jordbrukets utveckling (Stockholm, 1858), 18 
och 19. 
219 Ibid., 22. 
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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 sädesgrödorna, 

blef ansedt såsom ej medförande någon verkan på alla tyska åkerfält.220 

Liebig framförde däremot ett omvänt förhållande. De naturlagar han 
fastställt var universella men alla jordar var individuella. Vetenskapens 
praktiska tillämpning måste anpassas till den lokala platsens kemiska 
och geologiska förhållanden, i enlighet med mineralteorin och mini
mumlagen.221 

Detta resonemang knöt an till en större vetenskaplig tradition som 
vidgade perspektivet utanför det rent kemiska synsättet, nämligen den 
humboldtianska. Den för samtiden berömde Alexander von Humboldt 
(1769-1859) utvecklade växtgeografin, gjorde viktiga vetenskapliga 
resor och blev en mycket central person i vetenskapssamhället. 
Humboldt var för övrigt den förste som uppmärksammat Liebigs veten
skapliga talang.222 Humboldt företrädde ett holistiskt synsätt och 
betonade de komplexa lokala platsbetingelser som styrde växt- och 
djurlivet. Ett mycket viktigt inslag i den humboldtianska vetenskapen 
var kartografi och topografi. Klimatologiska, geologiska och andra 
faktorer skulle kartläggas för att se hur de skapade olika zoner med sina 
speciella växt- och djurarter. För att göra detta behövdes en stor mängd 
resenärer, observatörer, insamlare och vetenskapliga stationer, som var 
lokaliserade över hela jorden och organiserade i ett nätverk. Utifrån 
information ifrån alla dessa lokala observationer kunde sedan mer 
generaliserade och universella slutsatser dras.223 

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

220 Liebig, "Landtbruket före och efter 1840", 75. 
221 Ibid., 75f. 
222 Broek, Justus von Liebig, 31-36, och Munday, "Social Climbing through Chemistry", 3-19. 
223 Om den humboldtianska traditionen se: Susan Faye Cannon, Science in Culture: The Early 
Victorian Period (New York, 1978), 73-110; Malcolm Nicolson, "Alexander von Humboldt and the 
Geography of Vegetation", i Romanticism and the Sciences, eds. Andrew Cunningham och Nicholas 
Jardine (New York, 1990), 169-185; Nicolson, "Humboldtian Plant Geography after Humboldt: The 
Link to Ecology", British Journalfor the History of Science 1996, 289-310; Michael Dettelbach, 
"Humboldtian Science", i Cultures of natural history, eds. Nicholas Jardine, James Secord och Emma 
Spary (Cambridge, 1996), 287-304, och Pär Eliasson, Platsens blick: Vetenskapsakademien och den 
naturalhistoriska resan 179 0—1840 (Umeå, 1999), 137-143. 
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Den humboldtianska traditionen framkommer tydligt i Müllers 
anförande vid Lantbruksmötet 1858. Betonas måste att detta var första 
gången en aktivt verksam lantbrukskemist var med och utformade 
agrarkemins framtid i Sverige. Müller påpekade att agrikulturkemin 
mer än många andra vetenskaper var beroende av naturförhållanden 
och att jordbruket kunde liknas vid ett "hasardspel" i händerna på 
vädrets och klimatets nycker. Därför måste lantbrukskemin för att 
kunna nå säkra slutsatser ha långvariga försök och försöksstationer upp
rättas runt om i riket. På Lantbruksmötet kom man fram till att det 
borde finnas minst två försöksstationer för att öka säkerheten i 
resultaten. I förlängningen, drömde Müller visionärt, när förståelsen 
för agrikulturkemin vuxit, skulle: 

... äfven de olika länderna ... anlägga en mängd försöksstationer på sina områden, så at t 

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, äfven förundra sig öfver de framsteg jordbruket 

på samma tid vunnit.224 

Agrarkemin kan ses som en del av den vetenskapliga kartläggning som 
pågick under 1800-talets senare del och som idéhistorikern Gunnar 
Eriksson har uppmärksammat i sin bok Kartläggarna (1978).225 Ett vik
tigt undersökningsområde, som många lantbrukskemister ägnade 
intresse åt, var agrikulturgeologin. Geognostiska kartor över den 
svenska jordmånen måste upprättas så att jordens dolda resurser 
uppenbarades och jordbrukarna kunde avläsa hur deras mark var 
uppbyggd. År 1855 tog von Kraemer och Uppsala läns 
hushållningssällskap initiativet till att upprätta geognostiska kartor 
över sitt område och samma år diskuterades frågan på det Allmänna 
Svenska Lantbruksmötet och ett förslag att upprätta kartor över hela 
riket sändes till kungen från Lantbruksakademien.226 Professor Axel 
Erdmann menade att geologin "... uppdagar för jordbrukaren de för
råder af fruktbärande jordarter, som förefinnas på hans egor ...".227 

Geologins nyttoaspekt kom att bli ett av de viktigaste argumenten för 

224 Berättelse öfver fö rhandlingarne vid åttonde allmänna Svenska L andtbruksmötet i Jönköping år 
1858, 100-101. 
22^ Eriksson, Kartläggarna. 
226 Berättelse öfver förhandlingarne vid det sjunde allmänna svenska lan tbruksmötet i Upsala år 1855 
(Uppsala, 1856), 57-70, och "Kongl. Landtbruks-Akademiens underdåniga Förslag till en Allmän 
Geologisk undersökning och Geognostiska kartors upprättande för hela riket, med anledning af Kongl. 
Maj:ts Nådiga Remiss uppå Upsala läns Hushållnings-Sällskaps ansökning om anslag af allmänna 
medel, för anställnadet af geologiska undersökningar i länet", KSLAT1856, 93-99. 
227 Berättelse öfver för handlingarne vid det sjunde allmänna svenska lan tbruksmötet i Upsala år 1855, 
59. 
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att 1858 upprätta Sveriges geologiska undersökning (SGU) med 
Erdmann som förste föreståndare. 

Detta kartläggande var också ett uttryck för det nationella intresset. 
Det var den svenska jordmånen som skulle kartläggas och de svenska 
naturresurserna som skulle inventeras och detta skulle göras för de 
svenska lantmännens bästa och för att stärka den svenska nationen. 
Försöksstationer skulle dels vara utposter för vetenskapen, dels skulle de 
införskaffa kunskap om fosterlandet. Självklart fanns det ekonomiska 
motiv bakom de nationella strävandena. Lantbruksvetenskapen skulle 
visa vägen för de enskilda bönderna, leda förbi misstag och gammal 
förfelad kunskap till ett ekonomiskt vinstrikt jordbruk. Forskningen 
skulle också ge en grund för industrin, som till exempel sockerbruk och 
konstgödselindustri. Försöksstationerna skulle här ha en betydelsefull 
funktion för att understödja näringarna. 

Resultatet av Lantbruksmötet 1858 blev att Lantbruksakademien 
gjorde en framställan om att inrätta försöksstationer vid Ultuna och 
Alnarp. Det framkommer också att akademien hade planer på att 
etablera en försöksstation på Experimentalfältet. År 1859 gjorde 
akademien en framställan där man begärde anslag till Ultuna och 
Alnarp och därtill begärde man medel till Experimentalfältet.228 I 
denna framställan tänkte man sig att Experimentalfältet "... lämpar sig 
särdeles väl till en centralanstalt och sammanhållningspunkt för de båda 
andra anstalterna."229 På detta sätt skulle akademien kunna behålla 
kontrollen över agrikulturkemins fortsatta utveckling. 

Riksdagen gick emellertid inte på Lantbruksakademiens linje utan 
beviljade bara medel till Ultuna som påbörjade sin verksamhet 1861. 
Frågan om inrättandet av försöksanstalter vid Experimentalfältet och 
Alnarp återkom vid Lantbruksmötet i Göteborg I860 och 1862 lämna
des en ny ansökan in där akademien ytterligare betonade Experimental-
fältets centrala roll och begärde mer medel till denna jämfört med förra 
gången.230 På eget initiativ hade akademien också lagt upp en plan, där 
hushållningssällskapen och privatpersoner skulle skänka pengar till 
Experimentalfältets försöksstation mot att de skulle få kostnadsfria ana
lyser. Riksdagen beslutade dock om anslag till Experimentalfältet och 
upprättande av en försöksstation där, medan Alnarp fick avslag.231 

228 "Kongl. Landtbruks-Akademiens undcrdådiga Utlåtande rörande Allmänna åtgärder för 
jordbrukets befrämjande, den 10 Sept. 1859", KSLAT\%59, 189-196. 
229 Ibid., 194. 
230 Berättelse öfverförhandlingarne vid nionde allmänna sveska lan dtbruksmötet i Göteborg år i860 
(Göteborg, 1861), 165 och 283-289. 
231 För en mer detaljerad beskrivning där även debatten i riksdagen beskrivs se Tor stendahl, 
Teknologins nytta, 100-111. 

86 



Experimentalfaltets agrarkemiska försöksstation 
År 1863 påbörjades arbetet med att upprätta försöksanstalten på 
Experimentalfältet, vilket brådskade eftersom den gamla lokalen i 
centrala Stockholm skulle rivas. Den agrikulturkemiska stationen in
rättades i bottenvåningen på huvudbyggnaden, som färdigställts 1838 
(idag Stockholms universitets förvaltningsbyggnad). Här skulle både 
laboratoriet och Müllers bostad rymmas medan assistentens rum och 
laboratoriets förråd inreddes på vinden. Ett litet gasverk byggdes också 
för att tillgodose laboratoriets behov av gas. 

Det var i en redan väl inarbetad lantbruksvetenskaplig miljö som för
söksstationen anlades, både vad det gällde åkerbruk, djurskötsel och träd
gårdsskötsel. Sedan grundandet 1814 hade dock aktiviteten vid Experi
mentalfältet varit låg med undantag för några inledande intensiva år. 
Visserligen bedrevs försöksverksamhet vid akademiens lantbruks
avdelning och trädgårdsavdelning sedan 1820, men det gick trögt och 
försöken var få. Även ekonomiskt var Experimentalfältet ett sorgebarn 
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 största sparsamhet och självt täcka sina 
kostnader.232 

Genom intresset för agrikulturkemin på 1840- och 1850-talen blev 
Experimentalfältet åter uppmärksammat som en vetenskaplig plats. 
Experimentalfältet kunde emellertid inte svara mot denna roll, i det 
skick den befann sig i vid 1850-talets början utan det måste omorganise
ras, upprustas och göras mer vetenskapligt. Sedan Müller anställts inte
grerades snabbt hans verksamhet med Experimentalfältets för att höja 
dess vetenskapliga status. Müller tilldelades några tunnland jord för 
agrikulturkemiska försöksodlingar. En mer genomgripande plan för att 
utveckla Experimentalfältet till en mönster- och försöksgård framlades 
snart därefter och anslag tilldelades 1858. För att verksamheten skulle få 
en kraftfull ledning med övergripande ansvar utsågs föreståndaren för 
Gävleborgs läns lantbruksskola Carl Juhlin-Dannfelt till intendent 
1860. 

I sin första berättelse över Experimentalfältet 1861 redogjorde 
Juhlin-Dannfelt för dess syfte och framtidsplaner.233 Det fanns tre 
avsikter med verksamheten. Först och främst skulle det vara en förebild 
och ett mönster för landets jordbrukare, en så kallad mönsterfarm. 
Kriteriet för ett sådant mönster var att fältet skulle skötas på ett 
intensivt och rationellt sätt där man noggrant provade nya bruknings

232 Juhlin Dannfelt, Kungl. Lantbruksakademien 1813-1912, del I, 248. 
233 Carl Juhlin-Dannfelt, "Berättelse om Kongl. Landtbruks-Akademiens Experimentalfäl, för år 
1861", KSLAT1862. 
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metoder, teknik, grödor, jordförbättringsmedel och nya utfodrings
metoder innan detta spreds till den större allmänheten.234 Viktigt var 
att det fanns kartor och fullständiga planer för hur verksamheten skulle 
utvecklas och förbättras och allt måste noggrant bokföras som ett led i 
att utveckla de lantbruksstatistiska metoderna. Det andra ändamålet var 
att det på Experimentalfältet skulle upprättas försöksfält för ut-
provning av utländska eller mindre vanliga inhemska växter inom åker
bruk och trädgårdsodling. Genom växtodlings- och acklimatiserings-
försök skulle växter, buskar och träd utprovas för att man skulle se vilka 
av dem som passade klimatet och kunde vara värdefulla för jordbruket. 

Ett tredje syfte var slutligen, att Experimentalfältet inte bara skulle 
fungera som en praktisk institution utan även som en vetenskaplig. 
Detta var ett led i kampanjen för upprättandet av den agrikultur-
kemiska försöksstationen som just då pågick. Poängen med att lägga 
försöksanstalten på Experimentalfältet var att det skulle bli ett närmare 
samband mellan kemisten och den praktiska försöksverksamheten så att 
teori och praktik kunde förenas. Redan innan flyttningen ut till Ex
perimentalfältet var klar upprättade Müller och Juhlin-Dannfelt ge
mensamt långsiktiga försöksplaner.235 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 åtgärdas, innan för
söksverksamheten kunde komma igång. Hela området måste täckdikas, 
jorden analyseras och försöksfältet skulle delas in i 150 små rutor, en så 
kallad provkarta, så att jämförande växtodlings- och 
acklimatiseringsförsök skulle bli möjliga. Hela fältet måste omgestaltas 
och fa en välstrukturerad och vetenskaplig karaktär. 

Laboratoriers, institutionsbyggnaders och försöksfälts "design" visar 
inte bara på hur de förändrats efter vetenskapens funktionella behov 
och specialisering utan även på hur vetenskapens status förändrats och 
hur vetenskapsmännen har sett på sin egen roll. Under de senaste 
decennierna har vetenskapshistoriker allt mer intresserat sig för veten
skapens "platser", hur vetenskapliga miljöer rumsligt utformas och 
vilken innebörd detta har.236 Laboratoriet eller ett försöksfält är den 

234 Ibid., 169. 
235 Berättelse öfver verksamheten vid Kongl. Landtbruks-Akademiens försöksfiilt och agrikulturkemiska 
laboratorium under åren 1862 och 1863 (Stockholm, 1865). Sådana utförliga planer kom att fastställas 
för var år fram till 1870. 
23^ Se t. ex. Owen Hannaway, "Laboratory Design and the Aim of Science: Andreas Libavius versus 
Tycho Brahe", Isis 1986, 585-610; Steven Shapin, "The House of Experiment in Seventeenth-Century 
England", Isis 1988, 373-404; Adi Ophir och Steven Shapin, "The Place of Knowledge: A 
Methodological Survey", Science in Context 1991:4, 3-21; Sven Widmalm, "Vetenskapens korridorer: 
Experimentalfysikens institutionalisering i Uppsala 1858-1910", Lychnos 1993; David N. Livingstone, 
"The Spaces of Knowledge: Contributions Towards a Historical Geography of Science", Environment 
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arena som forskarna agerar på och genom vilken de skapar sig en plats i 
samhället — det tillhör, för att använda Latours begrepp, vetenskapens 
"starka retorik". Experimentalfältet är ett tydligt exempel på hur dess 
utformning kan kopplas till höjandet av vetenskapliga status. För
ändringarna på fältet under 1800-talets lopp speglade hur nya veten
skapliga metoder infördes men också hur agrarvetenskapen professiona-
liserades och hur de vetenskapliga idealen skiftade. 

Från början var Experimentalfältet tänkt att utformas likt en gods
miljö med en huvudbyggnad med tillhörande flyglar, alléer, välordnade 
fält och försöksfältet som en liten del av helheten. Området kom också 
vid 1840-talet att likna en sådan. På samma sätt som 1700-talets gent-
lemannalantbrukare hade format sina gods som förebilder skulle 
Experimentalfältet vara ett mönster att ta efter. Lantbruksakademiens 
offentliga status gav dessutom mer långsiktighet i försöksverksamheten 
och en offentlig kontroll. Experimentalfältet skulle genom sin ut
formning automatiskt bidra till att sprida nya metoder och andra nyt
tigheter, men också vara en moralisk förebild som visade på flit och nog
grannhet. 

Genom omgestaltningen 1860 och utbyggnaden av det nya försöks
fältet blev Experimentalfältet en mer modern vetenskaplig miljö och 
kom på detta vis att särskilja sig från rationella men enbart marknadsin-
riktade lantbruk. Tanken bakom utformningen av det tre tunnland 
stora försöksfältet var komparativa studier på provkartan. Avgräns-
ningen mellan de rutor där till exempel olika grödor, eller jordför
bättringsmedel jämfördes gjorde att skillnaden mellan dem på ett klart 
sätt framgick. Denna åskådliga utformning kompletterades med skyltar 
som talade om vilka försök som bedrevs i de olika rutorna samt kartor 
och bilder över området. 

Ett viktigt inslag inom agrarforskningen, som för övrigt var typisk 
för hela den humboldtianska traditionen och för kameralismen, var 
kvantifiering och upprättandet av otaliga tabeller. Med statistikens 
hjälp skulle allt säkrare resultat kunna nås, och kvantifieringen gjorde 
det lättare för andra vetenskapsmän att jämföra resultaten. Siffrorna 
och tabellerna var också väsentliga för vetenskapsmännens trovärdighet 
och auktoritet. Siffrorna från försöksverksamheten var på ett paradoxalt 
vis å ena sidan väldigt tydliga men å andra sidan var deras egentliga be
tydelse dold. De visade till exempel vad jorden innehöll, att ett konst
gödsel innehöll mer verksamma ämnen än ett annat etcetera men för 
att utläsa hur resultaten åstadkommits och vad de i s jälva verket innebar 
för jordbrukets praktik behövdes agrikulturkemistens expertkunskap. 

and Planning D: Society and Space 1995, och Jenny Beckman, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och 
utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866-1925 (Stockholm, 1999), 171-267. 
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Försöksfältet fick på detta sätt genom agrikulturkemin vetenskaplig 
tyngd. Dess trovärdighet "smittade" även av sig och hade en viktig funk
tion för hela Experimentalfältet som mönstergård. Försöksfältet var 
också anpassat 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 föredra. Det var inte nöd
vändigt att förstå de vetenskapliga teorierna eller siffrorna i de ogenom
trängliga tabellerna. Fältet talade för sig självt. Detta visade på agri-
kulturkemins framgångar men framför allt var det viktigt i Experi-
mentalfältets utåtriktade funktion. Försöksfältet kommunicerade di
rekt till åskådaren och spred därigenom det vetenskapliga jordbruket till 
sin omgivning. 

Som akademien redan själv konstaterat i sitt cirkulärbrev från 1849 
fanns det dock stora vetenskapliga problem bakom den komparativa 
metoden.237 Komparativa studier bygger på att de försök, som skall jäm
föras är helt lika förutom en avvikande faktor. På så sätt skall olikheten 
i resultaten kunna härledas till just denna faktor. Problemet är emeller
tid att antalet faktorer som kan ha betydelse för växtens utveckling är så 
många. Jordmånen, klimatet och växternas egenskaper måste vara exakt 
lika för att det skall gå att dra några vetenskapliga slutsatser. Detta var i 
realiteten omöjligt att åstadkomma på ett öppet försöksfält. I försöks
planen från 1862 erkände också Juhlin-Dannfelt och Müller att "... 
dessa vilkor hafva här ännu i de flesta fall blott ofullständigt kunnat 
uppfyllas."238 Vidare skrev Müller att de kemiska undersöknings
metoderna av jordmåner ännu inte nått den utvecklingsgrad att de 
kunde förklara orsakerna till varför vissa jordmåner var bättre än 
andra.239 De resultat som man fick fram på försöksfältet 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 noggrannhet. Den vetenskapliga utvecklingen skulle med 
tiden lösa svårigheterna och innan dess hade försöksverksamheten även 
en praktisk betydelse. Juhlin-Dannfelt hävdade att det gick att dra 
praktiskt användbara slutsatser från försöken. De 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 

237 "Kongl. Landtbruks-Akademiens Cirkulär till Hushållnings-Sällskapen i Länen, i anledning af 
Tredje Allmänna Landtbruksmötets framsällning om verkställande af försök i Landtbruksväg, dat. d. 14 
April 1849", 146-148 och 155. 
238 Berättelse öfver verksamheten vid Kongl. Landtbruks-Akademiens försöksfiilt och agrik ulturkemiska 
laboratorium under åren 1862 och 1863 ,19. 
239 Ibid., 79. 
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nya undersökningsmetoder. Försöksfältets stora tillmätta betydelse kan 
dels också förklaras utifrån dess centrala funktion i det agrarveten
skapliga och agrikulturkemiska retoriken. Det var här på fältet som 
vetenskapsmannen och lantmannen förenade sina krafter och som 
vetenskap och praktik jämkades ihop. Det var här som teorierna 
prövades och användbara resultat åstadkoms. Med andra ord: På lant
bruksvetenskapens offentliga arena, försöksfältet, blev den agrikultur
kemiska retoriken materialiserad. 

Ultunas försöksstation 
En centralgestalt inom svensk agrikulturkemi och agrarforskning 
under perioden 1860-1880 var Carl Erik Bergstrand (1830-1914). Han 
var uppväxt på gården Berga i Kila socken utanför Västerås.240 Efter 
studentexamen 1849 skrev han in sig på Universitetet i Uppsala. Där 
läste han kemi, fysik, geologi, mineralogi, botanik, zoologi och filosofi. 
Åren 1851-1852 avbröt han tillfälligt studierna för att göra botaniska 
resor till Åland som han fått stipendium för. Resultaten från resorna 
publicerades sedan i Botaniska notiser. Under samma tid var han även 
verksam som lärare vid Västerås 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 naturfilosofen Hans Christian 0rsteds bok 
Anden i naturen (1849—1850). Detta var en propagandaskrift för in
förandet av naturvetenskapliga studier vid läroverken, där Bergstrand 
argumenterade för sin sak med hjälp av ett romantiskt och utpräglat 
fysikoteologiskt resonemang.241 

Tillbaka vid Uppsala Universitet inriktade sig Bergstrand på kemiska 
studier. Lars Fredrik Svanberg, som precis hade tillträtt som professor i 
"allmän och åkerbrukskemi", kom att bli något av en mentor för Berg
strand. 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 Bergstrand i uppdrag att utföra betsocker
undersökningar för Lantbruksakademien. Bergstrand framför själv i 
sina memoarer ett flertal förklaringar till varför han kom att bli agri-

240 De biografiska uppgifterna är hämtade ifrån, Carl Erik Bergstrand, "Minnen, intryck och 
reflektioner i anle dning af händelser och förhållanden som inträffat under min lefnad", opubl. 
självbiografi, 191 0, kopia finns i KSLA:s arkiv Ö 16:1, och Sven Odén, "Carl Erik Bergstrand", i Svenskt 
Biografiskt lexikon (Stockholm, 1922), vol. 3., 712-715. 
241 Carl Erik Bergstrand, En Blick i naturen eller Några ord om Naturvetenskapen i allmänhet 
(Västerås, 1852). 
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kulturkemist. En avgörande orsak var att han var uppväxt på lands
bygden och att han i sin ungdom deltagit i lantbruksgöromål.242 

Enskilda personer hade också betydelse. Förutom Svanberg betonar 
Bergstrand Robert von Kraemers påverkan. Under studieåren var han 
vid ett flertal gånger gäst i von Kraemers hem och Bergstrand menar att 
han där tog starka intryck.243 En händelse som var avgörande för hans 
yrkesval var det sjunde Allmänna Svenska Lantbruksmötet i Uppsala 
1855 med von Krasmer som ordförande och Arrhenius som sekreterare 
och vid vilket agrikulturkemin var en av huvudfrågorna. Efter disputa-
tionen 1857 fick Bergstrand genom sina tidigare personliga kontakter 
anställning som lärare i kemi, geologi och fysik vid Ultuna. För att öka 
sin kompetens på området gjorde han under 1858 en fyra månader lång 
studieresa i Tyskland och Österrike, där han besökte de ledande lant
bruksinstituten och försöksstationerna. Han träffade också ett stort an
tal personer, av vilka Stöckhardt och Liebig var de mest kända. År 1861 
blev han föreståndare vid Ultunas försöksanstalt och vid 34 års ålder ut
sedd till professor i agrikulturkemi. 

I uppsatsen "Om agrikulturkemiska försöksstationer och inrättandet 
af sådana i vårat land" (1860) redovisade Bergstrand sin syn på hur en 
försöksanstalt skulle vara ordnad och vilket syfte den skulle ha. En för
söksstation var "... egentligen ingenting annat än en sammansättning af 
en mängd olikartade smärre jordbruk..."244, där man på olika jordarter 
och med nya metoder utförde försök för att uppnå praktiska resultat. 
Syftet var att ställa frågor till naturen och genom erfarenhetens väg 
samla in de svar som naturen lämnade. Det var dock av yttersta vikt att 
försöken utfördes utifrån gemensamma grunder med ständiga och 
noggranna observationer för att kontrollera att inte "tillstötande biom
ständigheter" påverkade svaren. Därför krävdes det, att det fanns kun
niga personer som på samma plats och under lång tid uteslutande 
kunde ägna sig åt detta arbete. Följaktligen måste agrar kemister anstäl
las och försöksstationer upprättas. Det räckte emellertid inte med en en
staka station i Sverige. Desto flera orter som försöksanstalter 
upprättades på ju säkrare och mer tillämpbara resultat skulle kunna 
uppnås. Härigenom skulle man också kunna samordna förssöksserier 
som utfördes under skilda omständigheter, där Lantbruksakademien 
skulle samla in alla resultaten för att sedan sprida kunskapen till 
allmänheten via offentliga tidskrifter och cirkulär till 
hushållningssällskapen. 

242 Bergstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i a nledning af händelser och förhållanden som 
inträffat under min lefnad", 64. 
243 Ibid., 53. 
244 Carl Erik Bergstrand, " Om agrikulturkemiska försöksstationer och inrättandet af sådana i vårat 
land", T idskrifi för landtmanna- och kommunal-ekonomien 1860:1, 7. 
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Hur skulle då själva försöksanstalten vara gestaltad för att uppnå 
dessa mål? Bergstrand betonade att det var väsentligt att låta försöken 
utsättas för väder och vind så att resultatet blev anpassade till de lokala 
förhållandena och därigenom praktiskt användbara. Här hade Ultuna 
turen att befinna sig på en plats där de lokala förhållanden längs 
Ultunaåsen var väldigt skiftande med olika jordmåner, vilka speglade 
skilda förhållanden, som fanns representerade i de flesta av Sveriges 
provinser. Detta innebar att det stora försöksfältet måste kompletteras 
med små utlokaliserade fält förlagda till skilda platser i trakten, där 
jordarter och omständigheter var annorlunda. Bergstrand hade valt ut 
tre eller fyra stycken lämpliga försöksplatser för komperativa försök i 
rutor. Vid varje plats planerade Bergstrand att upprätta en byggnad där 
skörden från varje ruta kunde vägas och granskas och där 
meteorologiska undersökningar kunde utföras. Förutom dessa 
byggnader skulle också den planerade försöksstationen innefatta 
försöksstall och, inte minst viktigt, ett kemiskt laboratorium. 

Bergstrand var dock skeptisk till rent kemiska metoder. För att nå 
praktiska resultat, som var till nytta för lantmannen var det viktigt att 
försöken utfördes på "naturliga" jordarter. Visserligen kunde man för 
att undersöka rent vetenskapliga frågeställningar "... stundom på 
konstig väg sammansätta jordarter..."245 i kärlförsök. Sådana försök var 
dock, påpekade Bergstrand, ej avsedda för att direkt tillämpas praktiskt. I 
sin första "Berättelse" (1862) från Ultunas försöksstation ställde sig 
Bergstrand ännu mer kritisk mot nyare metoder, som flera försöks
anstalter i utlandet hade börjat använda. "En försöksstation, der man, så 
att säga, inom hus anställer sina odlingsförsök endast i lådor med konst
lade eller på artificiell väg sammanblandade och tillredda jordarter, har 
redan frångått hufvudprincipen."246 Agrikulturkemin fick inte 
"urarta" så att den inte nådde sina syften. 

Bergstrand gick även till angrepp mot kemivetenskapens viktigaste 
plats, laboratoriet. Agrikulturkemin var för honom främst, med en 
nutida term, en fältvetenskap. Det var ute i naturen eller på åkerfälten, 
som erfarenhet och fakta samlades in. Det var i mötet med naturen som 
kunskap uppstod och det var där som vetenskapen omsattes till använd
bara tillämpningar. Sålunda skulle försöksanstaltens laboratorium vara 
enkelt utrustat och fick endast inredas för agrikulturkemiska ändamål. 
Där skulle analyser av jordarter, gödsel och andra jordbruksprodukter 
utföras. Tendenser att införskaffa dyr och extravagant utrustning, som 
inte hade någon direkt nytta för jordbruket, kritiserades av Bergstrand: 

245 Ibid., 15. 
246 Carl Erik Bergstrand, "Berättelse öfver Ultuna Agrikulturkemiska Försöksstations verksamhet år 
1861", KSLAT1862, 123. 
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Ej så sällan träffar man nu för tiden vid försöksstationer och landtbruksläroverk 

agrikulturkemiska laboratorier, vid hvars inredning man i a llo sökt följa samma plan, som 

vid de för allmän och teoretisk kemi inrättade laboratorierna vid universiteten. Man 

anskaffar dyrbara apparater och förbereder med mycken kostnad anstalter för sådana 

kemiska undersökningar och arbeten, som ligga utom den rena agrikulturkemiens 

område.247 

Verksamheten i laboratoriet och kemiska teorier fick inte styra försöks
odlingarna. Istället var det resultaten från experimentalfälten, som 
skulle lämna underlag och styra laboratoriet. Genom praktiska odlings
försök samlade man fakta och erfarenhet, som sedan med olika agri
kulturkemiska metoder skulle generaliseras och allt säkrare slutsatser 
kunde dras. Laboratoriet var bara ett hjälpinstrument. Som synes för
ordade Bergstrand ett huvudsakligt praktiskt synsätt, trots att han själv 
var vetenskapsman. Sättet att utforma och bedriva en försöksstation på 
blev här ett sätt för Bergstand att avgränsa lantbrukskemin från kemi
ämnet. Agrikulturkemin var inte till för att skapa stora kemiska teori
byggen eller utföra avancerad grundforskning. Agrarforskning var ett 
medel för att höja jordbruket. 

AGRARKEMIN I SAMHÄLLET 

Kontrovers om svensk havreexport 
Under ett antal decennier kring 1800-talets mitt exporterade Sverige 
stora mängder havre. Som tidigare nämnts var det framförallt från 
Västsverige, som havre exporterades till Storbritannien för att förse 
hästarna i de engelska städerna och industrin med foder. Eftersom 
denna storskaliga export i samtiden var något nytt, som påverkade såväl 
jordbrukets praktik som inriktning, uppmärksammades detta i den 
lantbruksvetenskapliga debatten. Frågan gällde huruvida havreexpor
ten överhuvudtaget var förnuftig och nationalekonomiskt sund. Till 
exempel kritiserade Müller 1859 att man i Bohuslän tog ut tre till fyra 
skördar havre i rad från samma åker, vilket han menade skulle leda till 
"... jordens fullkomliga utmattande."248 Diskussionen om havreexpor
ten ledde på 1860-talet till en kontrovers, med Hjalmar Nathorst och 
Bergstrand som huvudkombattanter. Denna meningsmotsättning är 
intressant, då den på ett tydligt sätt visar hur agrarvetenskapliga 
argument användes för att föra fram vissa politiska ståndpunkter, i det 

247 Ibid., 124. 
248 Miiller, "Agrikultur-kemisten, Prof. Alex. Möllers berättelse om hans verksamhet under åren 
1856-1859", 274. 
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här fallet frihandel kontra tullsystem. Vidare belyser denna menings-
mottsättning även hur Liebigs läror blev mottagna i Sverige. 

Det var vid Lantbruksmötet i Karlstad 1862, som Nathorst tog 
initiativ till en diskussion om på vilket sätt havreexporten hade på
verkat det svenska lantbruket och om det inte vore bättre att istället an
vända havren som foder inom landet.249 I sitt inlägg kritiserade Nat
horst skarpt havreexporten och det rådande frihandelssystemet. Han 
hävdade att om havren nyttjades inom landet som foder till boskapen 
skulle riket kunna bli självförsörjande på animalieprodukter samtidigt 
som gödselproduktionen ökade, vilket i sin tur skulle förbättra spann
målsproduktionen. Nu var allting omvänt. Med exporten av havren 
följde de viktiga mineralämnena, vilket orsakade att jordarna försvaga
des och dessutom uteblev den animalieproduktion och mängd med 
kreatursgödsel, som havren annars hade kunnat ge upphov till. Nu 
tvingades man importera kött, smör, ost, ull och gödselmedel, och dess
utom betala för de onödiga transportkostnaderna. Nathorst menade 
att ett framstående land istället kännetecknades av import av 
spannmål. Det fanns ett samband mellan å ena sidan intensiv boskaps
skötsel, spannmålsimport och civilisation, och å andra sidan spannmåls
export och en låg kulturell utveckling, dit Sverige nu kunde räknas. 
Frihandelssystemet, menade Nathorst, motverkades i det här samman
hanget införandet av ett nationellt uppbyggande lantbrukssystem. 

Samma år utkom även Nathorsts prisskrift Grunderna för höjandet 
af åkerjordens bördighet (1862).250 I denna skrift beskrev Nathorst för
enklat Liebigs mineralteori samt redogjorde för dess konsekvenser för 
det praktiska jordbruket och för det svenska lantbruket som helhet. 
Den gamla lantbruksläran, det vill säga Thaers rationella lantbruk, med 
"riktad" gröngödsling, stallgödseljordbruk, där endast storleken på 
gödselhögen såg som väsentlig, och med en stor export av säd och rot
frukter var, enligt Nathorst, felaktig och destruktiv. I enlighet med 
Liebigs teorier hävdade han istället att avgörande för jordens bördighet 
var uteslutande tillgången på mineralämnen, vilka om man följde den 
gamla lantbruksläran sakta men säkert gick förlorade. Ett åkerbruks
system kunde befinna sig i tre olika lägen. I ett "utsugande" system 
lämnades en otillräcklig kompensation för skördeuttaget och andra 

249 "Sjette frågan: Då utförseln a f hafre tilltagit i högst betydlig mån under senaste åren utöfver 
införseln af samma sädesslag, samt alltjemt är i stigande, så frågas: Hvad infly tande har denna export 
utöfvat på Svenska jordbruket och månne det ej vore önskligare, om detta sädessalg hufvudsakligast 
blefve inom landet till utfordring användt!", i Berättelse öfver förhandlingarn e v id det tionde allmänna 
Svenska landtbruksmötet i Carlstad år 1862 (Karlstad, 18 63), 58-63. 
250 Hjalmar Nathorst, Grunderna för höjandet af åkerjordens bördighet (Lund, 1862). En tidigare 
upplaga med rubriken "De rationella grunderna för bibehållandet och höjandet af åkerjordens 
bördighet", hade publicerats samma år i Skaraborgs läns hushållningssällskaps tidning, februari- och 
aprilnumren. 
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förluster av mineralämnen, medan i ett "stillastående" var uttaget och 
tillförseln av växtnäringsämnen lika stora. Däremot om åkerfälten till
fördes mera än vad som togs ut från dem, var det ett "framåtgående" 
åkerbrukssystem. Detta var de grundläggande "axiomen", som åker
bruket måste rätta sig efter. 251 

För att uppnå ett framåtgående lantbrukssystem krävdes alltså att 
skördeuttaget mer än väl kompenserades genom att mineralämnen 
fördes in i systemet. Detta kunde uppnås om lantbrukaren såg till att 
alla källor till växtnäring förvaltades väl och utnyttjades maximalt, att 
åkrarna dränerades och plöjdes djupt samt att det skedde en import av 
guano, benmjöl, foderväxter och oljekakor. Nathorst stod således för 
ett slags merkantilistiskt tänkande, där det gällde att samla så mycket 
mineralrika näringsämnen som möjligt inom landet. Import av 
spannmål, animalieprodukter och gödselämnen var följaktligen efter
strävansvärt, medan export av detsamma var tveksamt åtminstone så 
länge detta inte med råge ersattes genom importen. Nathorst hävdade 
att det som vetenskapsmän, som till exempel Liebig och Stöckhardt 
under tjugo års agrikulturkemisk forskning bekräftat, svarade mot det 
jordbrukssystem som de engelska lantbrukarna redan praktiserade, det 
vill säga högbruket. I detta "framåtgående" lantbrukssystem ersatte 
lantmännen fullt ut mineralämnena med stora insatser av konst
gödsel.252 Nathorst skrev: 

Landtmannen bör betrakta sitt yrke såsom en industri, som anskaffar råämnen så billigt 

som möjligt, och förvandlar dessa till växt- och djur-alster af bästa beskaffenhet. Han får 

deremot ej betrakta jorden såsom råmaterialet som han får bortsälja i s ina grödor, ty om 

vi exportera hennes bästa beståndsdelar i form af säd och ladugårdsprodukter till 

utlandet, så ödelägga vi derigenom vårt fädernesland.25-* 

Bergstrand var inte närvarande vid Lantbruksmötet 1862, men hade 
skickat ett inlägg som lästes upp.254 I detta inlägg kommenterade 
Bergstrand såväl själva diskussionsfrågan om havreexporten som 
indirekt även Nathorsts prisskrift. Enligt Bergstrand innebar Nathorsts 
strävan att hela tiden öka mängden växtnäring i jordarna att det i 
praktiken blev omöjligt att bedriva jordbruk. Om insatsen av växt
näring skulle vara större än den uttagna skörden skulle det så 
småningom bli brist på såväl gödselämnen som på kapital att köpa dessa 

25 * Hjalmar Nathorst, Grunderna för höjandet af åkerjordens bördighet, 15. 
252 Ibid., 61-62. 
25 3 Ibid., 34. 
254 Carl Erik Bergstrand, "Några a nmärkningar med anledning af den vid Landtbruksmötet i Carlstad 
1862 till öfverläggning framställda sjette frågan, rörande exporten af hafre", i Berättelse öfver 
förhandlingarne vid det tionde allmänna Svenska landtbruksmötet i Carlstad år 1862 (Karlstad, 1863), 
VI-XI. 
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för. Enligt Bergstrands sätt att se på saken gick inte denna balans
räkning ihop. Havreexporten var nödvändig för Sverige för att 
utveckla jordbruket och samhället i stort. Utifrån ett marknadsliberalt 
perspektiv menade Bergstrand, att världsmarknaden fungerade som ett 
ömsesidigt utbyte mellan skilda länder och regioner med olika natur
förutsättningar och produktionsinriktningar, vilket i slutändan alla 
tjänade på. Det var likgiltigt för den enskilde lantbrukaren om de 
agrara produkterna såldes till hans närmaste granne eller till utlandet. 
Inkomsterna från exporten hjälpte till att förbättra såväl lantbruket 
som utvecklandet av ny industri.255 

Efter detta första inledande meningsutbyte fortsatte 1864 pole
miken mellan de båda professorerna, vilket resulterade i ett flertal upp
satser i Ultuna Landtbruks-instituts tidskrift samt i Alnarps Tidskrift för 
landthus hållning. Bergstrand inledde med tre uppsatser, "Om åker
jordens bördighetsförhållanden", "Om exporten af hafra" samt 
"Något om Liebig och hans 'Naturlagarna för åkerbruket'".256 Särskilt 
i den sistnämnda uppsatsen kritiserade Bergstrand Liebigs (och även 
Nathorsts) farhågor om det moderna lantbrukets snara undergång. 
Med hjälp av sina stilistiska färdigheter, bildspråk och historiska 
exempel hade Liebigs teorier fått stort genomslag, trots att många 
agrikulturkemister visat på dess brister och felaktigheter. Härigenom 
hotade nu Liebigs olycksprofetia den fria spannmålsexporten och sam
hällets utveckling, menade Bergstrand. 

Den viktigaste invändningen mot Liebig var att han inte tog hänsyn 
till naturens egen förmåga att upprätthålla och föröka jordens frukt
barhet. Genom den ständiga förvittringen frigjordes hela tiden mera 
växtnäringsämnen. Detta innebar enligt Bergstrand att all näring som 
fråntogs åkerfälten genom skörden inte behövdes ersättas. Ett exporte
rande lantbruk var hållbart om lantbrukaren använde sig av veten
skapliga metoder, tog tillvara tillgängligt naturligt gödsel och därtill 
ibland tillförde konstgödsel, men inte mer än nödvändigt. Att hela 
tiden försöka öka mineralämnena i jorden, som Liebig och Nathorst 
förespråkade, skulle till slut leda till att jorden blev mättad och de 
dyrbara näringsämnena rann iväg med vattnet eller till att växterna 
skadades. Bergstrands slutsats blev: 

Det Liebigska systemet är i detta hänseende alldeles outförbart i praktiken och till 

theorien derjemte oriktigt, emedan detsamma grundar sig på ett misstag eller ett 

255 Se även Carl Erik Bergstr and, "Om exporten af hafra", Ul tuna landtbruks-instituts tidskrift 1864, 
16-23. 
256 Carl Erik Bergstrand, "Om åkerjordens bördighetsförhållanden", Ultuna landtbruks-instituts 
tidskrift 1864, 3-16; Bergstrand, "Om exporten af hafra", 16-23, och Bergstrand, "Något om Liebig och 
hans 'Naturlagarna för åkerbruket'", Ultuna landtbruks-instituts tidskrift 1864, 83-109. 
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förbiseende af jordens egen natur och de processer, som derstädes utan afbrott 

försiggå. 

På detta svarade Nathorst med artikeln "Liebig, Ultuna-skolan och 
Ultuna-erfarenheten",258 där Nathorst visserligen höll med Bergstrand 
att näringsämnen frigjordes genom förvittringen, men detta var inte 
tillräckligt. Liebigs ersättningsprincip var obönhörlig och endast genom 
att återföra mineralämnena till fälten kunde jordbruket utvecklas. Att 
som Bergstrand lita på att naturens krafter skulle kompensera exporten 
var ogenomtänkt och rent av farligt att framföra, då det uppmanade 
till vårdslöshet. Nathorst skrev "... då han [Bergstrand] kraftigt, ehuru 
omedvetet, förordat åkerfältens utsugning; då han indirekte upp
muntrat likgiltigheten för att samla alla möjliga gödningsämnen till 
åkerfälten ,..".259 

Som rubriken på Nathorsts genmäle visar, förde Nathorst upp 
polemiken till en konflikt mellan Ultuna och Alnarps lantbruks
institut. I uppsatsen skriver han genomgående om "vi" och "dem". 
Utifrån Bergstrands rapporter från Ultuna konstaterade Nathorst att 
ett utplundringsjordbruk bedrevs där. Under de 17 år som lantbruks
institutet hade bedrivit 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 och andra jordförbättringsmedel, som Liebig före
språkade. Nathorst konstaterade: 

Vi kunna ej begära ett mera lysande exempel på stallgödseihushållningens 

otillräcklighet, än just detta, och vi anse det vara mera än en lycklig slump, att denna 

erfarenhet vunnits just på det institut [Ultuna], som så ifrigt förfäktat nämnde 

hushållnings tillräcklighet. Från kathedern har en lära förkunnats, - erfarenheten på 

fälten der denna lära ti llämpats, har nu förkunnat en annan lära...2^0 

I ett sista inlägg försvarade och vederlade Bergstrand detta påhopp.261 

Det jordbrukssystem som Nathorst och Liebig förespråkade kunde visst 
vara framgångsrikt på enstaka platser. Detta bevisade dock inte att det 
nödvändigtvis måste bedrivas överallt. Jordbruket var inte endast 
beroende av mänsklig "konst" och växtnäring som anskaffats utifrån 

2^7 Bergstrand, "Något om Liebig och hans 'Naturlagarna för åkerbruket'", 10 2. 
2^8 Hjalmar Nathorst, "Liebig, U ltuna-skolan och Ultuna-erfarenheten", Ultuna landtbruks-instituts 
tidskrift 1864, 193-222. Artikeln publicerades även i T idskrift för landthushållningen 1864, 204-233. 
259 Ibid., 222. 
260 Ibid., 219. 
261 Carl Erik Bergstrand, "Svar på föregående uppsats", Ti dskrift för landthushållningen 1864, 233-
256. 
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utan även beroende av jordmån och klimat. På vissa håll var 
konstgödsel mer nödvändiga än på andra platser, där jorden själv i 
högre grad försåg plantorna med växtnäring. Vidare var lantbruket vid 
Ultuna inget bevis på misslyckande utan tvärtom. 
Bördighetsförhållandena vid Ultuna hade då institutet grundats varit 
de sämsta i hela trakten men nu höll problemen på att övervinnas. 

På detta svarade inte Nathorst, men i en fotnot till artikeln "Om 
höjandet af åkerjordens bördighet" skriven av dansken J. B. Krarup som 
1865 publicerades i Tidskrift för landthushållningen, skrev Nathorst spy
digt att Bergstrand "... hållit i byskolmästarens språk..." utan att svara på 
frågan och en fortsatt polemik skulle bli "... lika litet lärorik som ange
näm."262 Även Bergstrand kom i en uppsats 1868 att kritisera vad han 
kallade för den "tyska skolan", det vill säga Liebigs mineral teori och 
Nathorst. Återigen var det Liebigs konsekventa kemiska perspektiv och 
bristande förståelse för de geologiska processerna genom vilken naturen 
själv frambringade mineralämnen, som Bergstrand angrep. Agrar
forskningen måste istället, hävdade Bergstrand, vila lika mycket på en 
geologisk som på en kemisk grund.263 Detta var dock mer än bara en 
vetenskaplig kritik. På ett smidigt vis omvandlade Bergstrand detta på
stående till ett politiskt uttalande. Den tyska skolans ensidiga teori stod 
inte bara i "strid" med naturen och den praktiska erfarenheten utan: 
"Hela läran står dessutom i strid med vår tids sträfvanden framåt i eko
nomisk och social frihet, ej att landtbruket må hållas fjettradt inom 
stela och ensidiga former."264 

Bergstrand skriver i sina memoarer att i och med detta rann 
diskussionen med Nathorst ut i sanden.265 På samma sätt kom även 
Liebigs dystra framtidsprofetior att förlora sin aktualitet under 1800-
talets andra hälft, som kännetecknades av ovanligt fa missväxter, större 
krig och oroligheter. I memoarerna menade Bergstrand att förbättrade 
brukningsmetoder och rikare gödsling med såväl naturliga som konst
gjorda gödningsämnen var en viktig förklaring till detta.266 Detta per
spektiv framkommer även i Bergstrands uppsats från 1868, som med 
andra ord skrevs samtidigt som de sista stora missväxtåren i Sverige 1867 
och 1868. Bergstrand menade att det rent av var farligt att inte 
utveckla lantbruksvetenskapen. Vad skulle en nationell hunger
katastrof förorsaka? "Utan tvifvel skulle detta åstadkomma en allmän 

262 J. B. Krarup, "Om höjandet af åkerjordens bördighet", Tidskrift for landthushållningen 1865, 114. 
263 Bergstrand, "Om jordbrukets vetenskapliga utveckling med särskildt hänsyn till kemiens och 
feognosiens medverkan dervid", KSLAT1868, 48. 
64 Ibid., 49. 

265 Bergstrand, "Minnen, intryck och refektioner i an ledning af händelser och förhållanden som 
inträffat under min lefnad. 1830—1914", 81. 
266 Ibid., 95-96. 
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rubbning, ja kanske en total omstörtning inom hela samhället."267 

Detta 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. 

Professionaliseringssträvanden 
Den svenska agrikulturkemin och dess förespråkare kan sägas utgöra en 
liten del av det internationella agrarkemiska nätverket. Den snabba ut
vecklingen i framförallt Tyskland gav även större tyngd åt de fa svenska 
jordbrukskemisterna och det tyska exemplet visade på vilken väg Sverige 
borde gå. På 1860-talet påbörjades samordning och organisering av det 
tyska försöksstationsväsendet. Det första lantbrukskemiska mötet hölls 
1863 i Leipzig. Müller beskrev i sin "Berättelse" 1864 att mötet gick i en 
anda av "... association och arbetsdelning!". Syftet var, "Utom den stora 
nytta, som personlig bekantskap yrkesbröderna emellan medför ..."268, 
att diskutera undersökningsmetoder, göra upp planer och sinsemellan 
fördela stora undersökningsserier på olika anstalter. Som gemensamt 
organ för de tyska försöksstationerna utsågs den sachsiska tidskriften Die 
Versuchsanstalten. Müller hoppades att detta samordnande inte skulle 
stanna mellan de tyska staterna: 

Vi hoppas för sakens skull, att äfven i andra länder forskningen skall följa berörda 

exempel af assosiation och arbetsdelning ej blott inom egna landamären utan ock inom 

hela den bildade verlden.269 

I Sverige hade dock debatten om agrikulturkemi pågått i nästan ett 
decennium innan Müller blandade sig i diskussionen. Då fanns det re
dan till stora delar ett färdigformulerat syfte för verksamheten, som 
Müller hade handplockats av akademien för att passa till. Müller blev 
med andra ord ganska hårt styrd ifråga om vad han fick göra och vad 
han borde uträtta. Lantbruksakademiens övergripande ansvar till
sammans med det statliga bidragen gav emellertid Müller en säker men 
begränsad plattform att agera från. Även i Bergstrands fall fram
kommer det att det inte var oproblematiskt att försöksanstalten var pla
cerad vid Ultuna lantbruksinstitut. Visserligen såg Bergstrand en fördel 
i det nära sambandet mellan forskning och praktisk undervisning, men 
han fick inledningsvis dela laboratoriet med eleverna och undervisning 
tog mycket av hans tid. 

267 Bergstrand, "Om jordbrukets vetenskapliga utveckling med särskildt hänsyn till kemiens och 
geognosiens medverkan dervid", 43. 
268 Miiller, "Berättelse om Agrikulturkemins framsteg", KSLAT1865, 56. 
269 Ibid., 57. 
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De praktiskt lantbruksfrågorna hade alltså en stark ställning jämfört 
med de teoretiska frågorna. Detta berodde dels på att försöksstationerna 
hade brist på personal och resurser. Mer grundläggande var dock att det 
praktiska intresset, i Thaers anda, fortfarande var dominerande bland 
lantbruksivrarna. Med flyttningen till Experimentalfältet inskränktes 
den frihet som Müller hade haft när laboratoriet låg i centrala Stock
holm. Den agrikulturkemiska stationen inordnades i verksamheten på 
fältet och kom att ekonomiskt kontrolleras av Juhlin-Dannfelt. Detta 
förhållande ledde snart till en konflikt mellan Müller och Juhlin-
Dannfelt, vilket slutligen ledde till att Müller först begärde en längre 
tids tjänstledighet och 1868 lämnade in sin avskedsansökan.270 

Agrikulturkemin som profession var med andra ord i en pressad 
situation som exemplet med Müller visar. Den nisch som agrarkemin 
etablerat mellan den rena kemin, den tidigare lantbruksvetenskapen 
och det traditionella jordbruket måste befästas. Ett sätt att stärka sin 
ställning, som agrarkemisterna brukade, var att förklara andra grupper i 
samhället som ovetenskapliga eller inkompetenta. Latour menar, som 
inledningsvis beskrivits, att vetenskapliga professioner och discipliner 
bildar nätverk, som tillsammans besitter stora resurser och kunskaper, 
vilket ger den enskilde vetenskapsmannen en styrka att ange vad som är 
kunskap och vad som är rationellt. För att kunna avskilja det veten
skapliga nätverket från övriga världen och hålla ihop det när det växer 
måste omvärlden definieras som irrationell. De utomstående utdefinie-
rades antingen från det egna vetenskapsområdet eller knyts till aktörs
nätverket som allierade.271 Det avgörande problemet för agrikultur-
kemins existensberättigande var att visa att dess metoder var överlägsna 
både sina föregångare och det traditionella jordbruket. Det var just mot 
dessa två grupper, gentlemannajordbrukarna och bönderna, som man 
kontrasterade sig. Samtidigt gällde det att hålla sig väl med dessa 
grupper, få dem att inse betydelsen av lantbrukskemin och därmed göra 
dem till allierade i aktörsnätverket som stödde verksamheten. 

Mot gentlemannaj ordbrukarna ställdes teoretisk medvetenhet, ut
bildning och ett professionellt agerande. Den gamla lantbruksveten
skapens huvudsakliga amatörbaserade grund, kopplingen till humus
teorin och inriktning på praktiska frågor var tacksamma måltavlor. Det 
var inte deras jordbruksintresse och praktiserande av de senaste meto
derna inom lantbruket som kritiserades, det var ju viktigt för spridandet 
av det vetenskapliga jordbruket utan det faktum att de utförde experi
ment och försök som påstods vara vetenskapliga. Detta hade de inte 
kompetens för, vilket Lantbruksakademien redan deklarerat i sitt 

270 Juhlin-Dannfelt, "I landtbrukets tjänst", 65-6 6. 
271 Latour, Science in Action, 179-213. 
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cirkulärsvaret till hushållningssällskapen rörande regler för försöksverk
samheten 1849. Med akademisk utbildning, vetenskaplighet och med 
ett stort internationellt nätverk av försöksstationer i ryggen fick agri-
kulturkemisterna en helt annan auktoritet. 

Företrädare för den äldre lantbruksvetenskapen kom att alltmer 
definieras ut från den vetenskapliga verksamheten. De försvann dock 
inte från det lantbruksvetenskapliga aktörsnätverket utan intog en mer 
begränsad position. Slående var att många av ledamöterna och de 
styrande i institutioner som Lantbruksakademien, hushållnings
sällskapen och i de Allmänna lantbruksmötena under hela 1800-talet 
var ståndspersoner och godsägare. Sådana personer hade starka kopp
lingar till jordbruksnäringen, ekonomiska resurer och politiskt in
flytande. Det är också tydligt att till exempel Lantbruksakademien 
noggrant rekryterade inflytelserika personer (ofta före detta statsråd) till 
de ledande posterna inom akademien.272 Det var först med demokrati
seringsprocessen 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 agarvetenskapens pondus. 

Mot bönderna avskiljde man sig på ett annat sätt. Här knöt man an 
till en gammal lantbruksvetenskaplig tradition att stereotypiskt beskriva 
bonden som trög och konservativ, som bedrev lantbruk på ett "natur-
vidrigt" sätt. Lantbrukarna var fast i gammal traditionsbunden kunskap 
och vanföreställningar. Detta jordbruk följde inte naturlagarna utan av 
gammal vana fortsatte bonden sin verksamhet med förbundna ögon 
mot allt sämre skördar. C. J. Tranberg, lärare i agrikulturkemi vid 
Degebergs lantbruksinstitut, beskrev 1850 på ett tidstypiskt vis bondens 
verksamhet. "Af dylika orsaker ser mången åkerbrukare sig nödsakad att 
bibehålla växtföljd, ehuru skadlig för dess eget intresse, endast derföre, 
att den råkar vara ärfd från förfädren uti något föregående år
hundrade."273 

Det fanns emellertid en kluven inställning till lantbrukarna. Sam
tidigt som de kritiserade bönderna var det dem som agrikultur-
kemisterna var ämnade för. Agrarvetenskaplig forskning måste, för att 
nå de samhälleliga målen och legitimera sin verksamhet, tillämpa och 
sprida sina resultat till lantbrukarna och göra dem till en del av aktörs
nätverket. Lantbrukarna framstod därigenom också som en stark på

272 Om den jordägande aristrokratins betydelse för moderninseringen av lantbruket se Ulf Jonsson, 
"Den jordägande aristokratin och moderniteten i Europa under 1800- och början av 1900-talet - en 
spänningsful och motsägelsefull relation", Histor isk tidskrift 1997:4, 655-684, och Janken Myrdal, 
"Kommentar till Ulf Jonsson", Historisk tidskrift 1997:4, 685-690. 
273 C. J. Tranberg, "Om åkerjords kemiska analys", i Berättelse öfter förhandlingarne vid det femte 
allmänna svenska landtbruksmötet i Örebro 1850 (Örebro, 1851), 398. 
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tryckningsgrupp. Problemet var inte främst att vissa jordbrukare ställde 
krav, utan framförallt att de flesta var helt ointresserade. Långsiktiga 
vetenskapliga mål ställdes härmed mot en strävan att ge lantmännen 
service och visa på snabbt tillämpbara resultat som underströk lantbruks
vetenskapens nytta och nödvändighet.274 Redan tidigt i den svenska 
debatten 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.275 Detta kom att bli en grundläggande konflikt inom agrar
kemin: service- och expertrollen ställdes mot forskarrollen. 

Många av de verksamma i den lantbruksvetenskapliga miljön var 
själva uppväxta på jordbruk eller hade nära koppling till landsbygden. 
Det fanns ett tydligt patos för jordbruket och missionerande inslag i 
agrikulturkemin, där "Modernäringen" och dess utövare skulle under
stödjas. Att utbilda sig till lantbrukskemist innebar dock att man tidigt 
måste flytta till staden för utbildning och sedan placeras vid en för
söksanstalt, som ofta låg i nära anslutning till en stad. 1800-talets mitt 
kännetecknas av genombrottet för städernas borgarklass, liberalisering av 
de politiska och ekonomiska förhållanderna och en gryende industri. 
Urbana ideal som professionalitet, specialisering, flit och vinst gjorde sig 
även gällande i det agrikulturkemiska förhållningssättet. Ambitions
nivån sträckte sig längre än att bara understödja jordbruket. I de agrar
kemiska professionaliseringssträvandena ingick, till skillnad från till 
exempel advokaters och läkares strävanden, att även professionalisera 
sina klienter. Bonden och jordbruket skulle upphöjas till ett yrke som 
krävde kunskap och skicklighet för att bedrivas. Bönderna (en social 
klass) skulle omvandlas till lantbrukare (en profession), som odlade med 
vetenskapliga metoder.276 Agrikulturkemins inverkan på jordbruket be
skrevs 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 
erfarenheten befunnits lämpligast, har agrikulturkemien redan höjt jordbruket till ett 

vetenskapligt yrke, hvilket för dem, som rätt vilja tillgodogöra sig den naturvetenskapliga 

forskningens resultater, förutsätter en icke så ringa underbyggnad af kunskaper.277 

274 David B. Danbom, "The Agricultural Experiment Station and Professionalization: Scientists' Goals 
for Agriculture", Agricultural History 1986:2, 248 ff. 
275 Se t. ex. Nathhorst, "Vetenskapens förhållande till Praktiken i Landtbruket", 67. 
276 Danbom, "The Agricultural Experiment Station an Professionalization", 249ff; Rosenberg, No 
Other Gods och Rosenberg, "Rationalization and Reality in the Shaping of American Agricultural 
Research, 1875-1914", Social Studies of Science 1977:4, 401-418. 
277 J. F. Dahllöf, "Agrikulturkemins inflytande på jordbrukets framsteg i våra dagar", KS LAT1867, 
265. 
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Kriteriet för en professionell lantbrukare påminner om de urbana 
idealen; utbildning, effektivitet, specialisering, vetenskapliga metoder 
och ett ekonomiskt tänkesätt. Hög produktivitet var ett tecken på 
framsteg, som var lätt att utläsa kvantitativt. Sådana synsätt var något 
som måste läras ut, vilket bland annat gjordes vid de framväxande lant
bruksskolorna. Samtidigt fanns det ingen förståelse för att det ur en 
självförsörjade jordbrukares perspektiv kanske inte alltid var rationellt 
att bruka köpt konstgödsel och nya metoder. Hela den agrarkemiska 
verksamheten vände sig mot jordbrukarna med utåtriktad verksamhet, 
där även ointresserade bönder skulle nås och förändras. 

Det agrikulturkemiska idealet 
Efter Müllers uppsägning kom Bergstrand, i konkurrens med Hampus 
von Post (1822-1911, geolog, botanist och agrikulturkemist), att bli ny 
föreståndare för akademiens försöksanstalt vid Experimentalfältet och 
von Post övertog istället Bergstrands gamla plats på Ultuna. Bergstrand 
företrädde en definition av agrikulturkemin i vid bemärkelse och den 
roll den skulle spela i samhället. För Bergstrand var begreppet "agri-
kulturkemi" ett samlingsnamn för ett brett spektra av lantbruksveten
skaplig forskning. Bergstrand framställde sig också, som tidigare 
nämnts, även som agrikulturgeolog. Bergstrand menade att Sverige 
hade varit ledande inom det agrargeologiska området och att det hela 
hade börjat med Berzelius uppsats "Om beskaffenheten af Sveriges berg 
och mark" i Läsning för folket 1839.278 Där gick Berzelius igenom olika 
teorier för hur landet geologiskt var uppkommet, vilka formationer och 
jordarter det fanns och hur vattennivåns förändring påverkat landets 
utseende.279 I detta sammanhang beskrev han också geologins betydelse 
för växtlivet och i synnerhet för olika lantbruksförhållanden. Även 
Johnstons betoning på de agrargeologiska aspekterna var en viktig in
spiratör för den svenska lantbrukskemin. 

Agrikulturkemisterna kan till och med 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 de första som lanserade en inlandsisteori på 1850-talet.280 Müller 
utförde, som vi tidigare sett, regionala kemiska och geologiska under
sökningar, där han använde sig av inlandsisteorin när han förklarade 

278 Bergstrand, "Om jordbrukets vetenskapliga utveckling med särskildt hänsyn till kemiens och 
geognosiens medverkan dervid", 50 , och Jöns Jacob Berzelius, "Om beskaffenheten af Sveriges berg och 
mark", Läsning för folket 1839, 310-386. 
279 Berzelius, "Om beskaffenheten af Sveriges berg och mark", 384-385. 
280 Gunnar Eriksson, "Hampus Adolf von Post", i Svenskt biografiskt lexiko n (Stockholm, 1997), vol. 
XXIX, 477. 
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förutsättningarna för jordbruk i olika delar av riket.281 Bergstrand själv 
skrev en lärobok i geologi, Lärobok i Geologien: med särskild tillämpning 
på Sverige och dess landtbruk (tre upplagor, 1859, 1868 och 1886), upp
rättade agrikulturgeologiska kartor och var en av grundarna av 
Geologiska föreningen 1871, där han satt som ordförande 1873.282 

Att beakta andra perspektiv än det kemiska på lantbruket var inget 
ovanligt inom den tidiga agrarkemin. Det verkar vid denna tid som om 
det överhuvudtaget inte fanns några skarpa gränser mellan agrarkemi, 
geologi, mineralogi, zoologi och botanik. En agrikulturkemist kunde 
undersöka alla dessa områden så länge det var av betydelse för jord
bruket. Detta var inte så konstigt med tanke på att lantbruksveten
skapen traditionellt tillhört naturalhistorien och att agrarkemin gran
skade kemiska processer inom alla dess tre huvudgrenar: Djur-, växt- och 
mineralriket. Det var också ett resultat av personliga intressen hos de en
skilda jordbrukskemisterna, von Post var ett typexempel på detta; han 
hade inte någon akademisk examen utan var till stora delar självlärd. 
Förutom att han var en framstående agrarkemist och geolog var han 
även en föregångare inom botanik och växtgeografi och kom att ut
veckla, med ett nutida ord, ett ekologiskt betraktelsesätt.283 Agrikultur-
kemin befann sig otvivelaktigt i en övergång mellan en mångsidig 
naturalhistorisk tradition och en professionaliserad och specialiserad 
vetenskap. 

Bergstrand var också, som vi sett, redan som ung starkt påverkad av 
romantisk vetenskap och naturalhistoria samt hade gjort botaniska 
resor. Resor och exkursioner upphörde inte då han blivit agrikultur
kemist. 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, insamla mineralier 
och jordprov, samt studera olika platsers lantbruksförhållanden.284 Det 
var dock inte i gammal linneansk anda som resor och exkursioner ut
fördes. Andamålet var inte främst att samla in och klassificera växter 
och mineraler. Istället skulle man på ett mer övergripande sätt under
söka olika växtlokaler för att kunna skapa ett heltäckande naturveten
skapligt underlag, som jordbrukaren kunde bygga sina beräkningar och 

281 Müller, "Landtbruks-Kemistens Berättelse för år 1861", KSLAT1862, 189ff, se också, "Berättelse 
om Agrikulturkemins framsteg", K SLAT 1865, 58f. 
282 Christer Nordlund, "Surveying Sweden: The Early Organisation of the Geological Society of 
Stockholm", i Science Unbound: Geography, Space & Discipline, ed. Brian P. Dolan (Umeå, 1998), 153-
174, och Nordlund, "Geologiska Föreningens tillkomsthistoria", Geologiskt Forum 11, 1996, 7f. 
283 Thomas Söderqvist, The Ecologisti: From Merry Naturalists to Saviours o f the Nation (Stockholm, 
1986), 24f; Eriksson, "Hampus Adolf von Post", 477, ochNicolson, "Humboldtian Plant Geography 
after Humboldt", 302f. 
284 Bergstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i a nledning af händelser och förhållanden som 
inträffat under min lefnad", 97. 
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kalkyler på.285 I enlighet med det humboldtianska betraktelsesättet 
betonade Bergstrand, att det var viktigt att ta hänsyn och undersöka 
flera faktorer som påverkade platsers jordbruksförhållanderna. 
Organiska krafter, geologiska jordbildningar, kemiska och fysiska 
beskaffenheter och klimatet var viktigt för att få en helhetsförståelse. 
Att bara ta hänsyn till de kemiska faktorerna, som Liebig gjorde, föll på 
sin ensidighet. På ett holistiskt vis, menade Bergstrand, måste 
jordbruket liksom naturen och dess utveckling studeras som en helhet: 
"... ändock tillsammans bilda ett organiskt helt eller utgöra delar af ett 
och samma system."286 

Kontinuerliga provtagningar och observationer av jordarter och 
gödsel från olika växtlokaler under lång tid skulle så småningom kunna 
ge ett säkert underlag, som kunde uttryckas kvantitativt. De ständiga 
observationerna skulle i laboratoriet omvandlas till siffror och noggrant 
bokföras och sättas upp i tabeller, och medelvärden för olika produkters 
kvalitet och olika ämnens förekomst i jorden skulle räknas ut. Bergs
trand menade att de statistiska resultaten var försöksstationens 
egentliga syfte: "... försöksstationernas verksamhet går ut på att närmare 
bestämma dessa medelvärden ...".287 Väsentligt vid beräknandet av dessa 
medelvärden var just att ta hänsyn till många faktorer: 

Alla dessa observationer ingå nemligen som faktorer vid medelvärdets bestämmande, och 

ju flera faktorer finnas att tillgå och ju större noggrannhet blifvit nedlagd på insamlandet 

af de speciella uppgifterna, desto säkrare och tillförlitligare blir naturligtvis 

slutresultatet.288 

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 förutsägelser. Slutmålet var enligt Bergstrand: 
"... att många års arbeten stundom kunna erfordras blott för att be
stämma ett enda siffertal, som det är af vigt att i landthushållningen 
lära känna."289 På ett paradoxalt vis leder alltså Bergstrands helhets
resonemang till att den komplexa 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 verklig

28^ För en genomgång av skillnaderna mellan det linneanska och humboldtianska betraktelsesätten se, 
Nicolson, "Humboldtian Plant Geography after Humboldt", 289-310, och Eliasson, Platsens blick, 
119-143. 
286 Bergstrand, "Om jordbrukets vetenskapliga utveckling med särskildt hänsyn till kemiens och 
geognosiens medverkan dervid", 49. 
287 Ibid., 52. 
288 Ibid., 52. 
289 Ibid., 52-53. 
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heten och visar på den optimistiska syn Bergstrand hade på vetenskapens 
förmåga att beskriva och kontrollera naturen. 

Agrikulturkemin var inte bara mångbottnad vetenskapligt sett för 
Bergstrand, även dess användningsområden och uppgifter var flera. 
Lantbrukskemins servicefunktion var central för Bergstrand. En stor del 
av Bergstrands arbetstid vid Lantbruksakademiens försöksstation 
ägnades åt att analysera jordprover och besvara brev och förfrågningar. 
Även resorna inom landet ägnades till stor del åt att ge rådgivning. För 
Bergstrand var detta inte bara en arbetsuppgift utan det gav honom 
också möjlighet att upprätthålla en god relation med agrarkemins 
målgrupp. Detta var viktigt för hans yrkesidentitet och patos för lant
bruket. 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 andra vetenskaps
män. Att han såg jordbrukskemins servicefunktion som betydelsefull 
framgår av att han snart efter det att han slutat vid 
Lantbruksakademien öppnade ett eget laboratorium i Stockholm för att 
fylla det stora behov av analyser åt enskilda och företag som förelåg. 

En annan väsentlig del av den utåtriktade verksamheten var under
visning och upplysning. Sedan Bergstrand flyttat från Ultuna upphörde 
han att vara lärare. Den tidiga agrikulturkemin var emellertid i sig ett 
upplysningsprojekt och genom föreläsningar, demonstrationer och 
skrivna uppsatser kom Bergstrand att driva detta projekt. Han både 
skrev och översatte vetenskapliga och populärvetenskapliga verk, 
publicerade några läroböcker i geologi och i agrarkemisk analys och skrev 
dessutom praktiska hjälpredor och översikter, som var ämnade för att 
användas direkt i jordbruket. Även undervisningen kom han att 
återuppta efter att han slutat vid akademien och ända upp i 
åttioårsåldern föreläste han för lantmäteri- och trädgårdselever. Med 
stigande ålder ökade också intresset för jordbrukets och 
agrarvetenskapernas historia, ett område inom vilket han publicerade 
ett antal uppsatser. 

Att Bergstrand fortsatte att undervisa, skriva och driva ett eget labo
ratorium långt upp i pensionsåldern 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 stående 
i jordbrukets tjänst. Bergstrand kan sägas vara ett svenskt exempel på 
den pionjäranda och hängivenhet som kännetecknade den tidiga agri
kulturkemin, exemplifierade av utländska företrädare som Johnston 
och Stöckhardt. Den idealtypiske agrikulturkemisten skulle enligt detta 
synsätt, vilket påminner om agronomernas ideal, helst ha en personlig 
bakgrund på landsbygden och ett patos för lantbruket. Han skulle ha en 
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bred och mångsidig vetenskaplig och praktisk utbildning. Han skulle på 
ett flexibelt och initiativrikt vis kunna hålla god kontakt med lantbruk
arna och ha en stor erfarenhet och känsla så att han snabbt skulle kunna 
sätta sig in i den enskilde jordbrukarens problem och de lokala 
förhållanderna. Agrikulturkemisten skulle alltså vara en mångsidig och 
komplett vetenskapsman med ett stort engagemang i agrara frågor. 

Sammanfattning 
Lantbruksakademien, som inrättats 1811, och framförallt dess sekrete
rare Johan Theofil Nathhorst fick en central roll för utformandet av 
den svenska agrikulturkemin. Akademiens förvaltningskommitté blev 
1849 en del av den statliga byråkratin och fick därigenom en stark posi
tion, som ämbetsverk, intresseorganisation och vetenskaplig institution. 
Både som initiativtagare, utredare och som genomförare av riksdags
beslut kunde akademien driva igenom sina idéer och utdefiniera andras. 
Införandet av agrarkemin är ett tydligt exempel på detta. Nathhorst 
företrädde ett synsätt där en agrikulturkemist skulle vara en person som 
hade både en gedigen vetenskaplig kompetens och en praktisk skolning. 
Detta gjorde att varken rena kemister eller gentlemannajordbrukarna 
kunde bli agrikulturkemister. Det fanns överhuvudtaget ingen inom 
landet som hade denna kompetens. Först sex år efter det att riksdagen 
beviljat medel för en jordbrukskemist kunde tysken Alexander Müller 
anställas. 

Nästa mål var att inrätta försöksstationer. Argumenten för detta an
knyter till två diskussioner, som fördes inom agrarvetenskapen under 
hela 1800-talet. Den ena handlade om förhållandet mellan teori och 
praktik. Problemet gällde huruvida vetenskapliga teorier kunde till
ämpas på jordbruket och hur detta skulle gå till. Nathhorst anslog här 
tonen och förespråkade att agrikulturkemin skulle inta en gränsöver
skridande position mellan lantbrukets praktik och den teoretiska kemin. 
Försöksstationen skulle bli den plats där de kemiska teorierna genom 
långsiktigt arbete skulle utvecklas för att ge praktiska resultat. Den 
andra diskussionen gällde förhållandet mellan de universella natur
lagarna och de lokala förhållandena. Kemiska teorier, som Liebigs 
mineralteori, var universella men vetenskapens tillämpningar måste 
anpassas till de lokala förhållandena, som var unika. Detta kan ses som 
en tanke i den humboldtianska traditionen, där de lokala platsbetingel
serna sågs som avgörande för växt- och djurlivet. Slutsatsen av detta 
resonemang blev att det inte gick att lita på utländsk forskning. In
hemska försöksstationer måste upprättas för att undersöka landets sär
präglade förutsättningar. 
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Inrättandet och utformningen av försöksstationerna vid Ultuna 
1861 och på Experimentalfältet 1864 speglar båda dessa synsätt. På Ex-
perimentalfältet utförde agrikulturkemisten och jordbruksavdelningen 
gemensamma försök. Agrarkemins vetenskapliga auktoritet gav därmed 
en ökad trovärdighet åt Experimentalfältets praktiska verksamhet. För
söksfältet utformades så att besökare genom åskådningsundervisning 
lätt skulle förstå vikten av vetenskapligt jordbruk. Ur ett strikt veten
skapligt perspektiv var man dock medveten om att den komparativa me
tod som användes inte höll. Trots detta betonades försöksverksamheten 
eftersom den var så central för det agrikulturkemiska förhållningssättet. 
Carl Erik Bergstrand som var föreståndare för Ultunas försöksanstalt 
menade också att fältförsöken måste kompletteras med utspridda 
försök, som utfördes under skilda lokala förhållanden. I Humboldts 
anda betonade han vikten av att kartlägga så många faktorer som 
möjligt. Vid sidan av kemisk kunskap var det främst geologisk kunskap, 
som han framhävde. Agrikulturkemin var enligt Bergstand främst en 
fältvetenskap, där resor och kontakt med lantbrukarna var viktigt i 
kunskapsuppbyggandet. 

Ett exempel på hur nära lantbrukskemin låg politiska frågor är den 
polemik som utspelades mellan Bergstrand och Hjalmar Nathorst an
gående den svenska havreexporten. Meningsmottsättningen belyser dels 
hur Liebigs läror blev mottagna i Sverige och dels hur agrarkemiska 
teorier användes i diskussionen om frihandel kontra tullsystem. Fri
handelssystemet, menade Nathorst, medförde att de viktiga mineralrika 
näringsämnena fördes ut ur landet och därigenom motverkades in
förandet av ett nationellt uppbyggande lantbrukssystem. Mot detta 
hävdade Bergstrand att havreexporten var nödvändig för att utveckla 
jordbruket och samhället. Utifrån ett marknadsliberal t perspektiv fun
gerade världsmarknaden genom ett ömsesidigt utbyte mellan skilda 
länder och regioner med olika naturförutsättningar och produktions
inriktningar, vilket alla tjänade på. Vidare kritiserade Bergstrand Liebigs 
påståenden om det moderna lantbrukets snara undergång, då den stän
diga förvittringen i jorden kompenserade uttaget av näringsämnen. En
ligt Bergstrand stred inte bara Liebig och Nathorst synsätt med natur
lagarna och erfarenheten utan även mot de liberala strävandena. 

De första agrikulturkemisterna befann sig dock i ett trängt läge. De 
kom sent in i utformandet av disciplinen och såväl företrädarna för den 
gamla agrarvetenskapen som bönderna sågs som starka påtrycknings
grupper. Genom att betona vetenskaplighet och professionalism defi
nierades dessa ut från det agrarvetenskapliga området. Samtidigt gällde 
det att hålla sig väl med båda grupperna. Jordbrukarnas välvilja behövdes 
för den samhälleliga legitimiteten och den tidigare lantbruksveten
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skapen med dess stora hierarkiska organisationer, tidskrifter och in
flytelserika personer behövdes för att ge agrikulturkemin inflytande och 
viktiga maktkanaler. Jämfört med hur vi tidigare sett hur agrikultur
kemin avgränsades från den rena kemin, genom betoning på till
ämpning och praktik, kontrasterade sig agrarkemisterna mot lant
brukets företrädare istället genom att framhålla teoretiska och veten
skapliga metoder. Lantbrukskemisternas gränsdragningsarbete var så
ledes föränderligt och motsägelsefullt beroende på vilka de vände sig 
mot och i v ilket sammanhang det gjordes. 

I det agrikulturkemiska ideal som upprättades fanns det ett patos för 
jordbrukarna och en strävan att aktivt delta i omvandlingen av jord
bruket och samhället i stort. Genom resor, rådgivning, föreläsningar 
och utgivandet av skrifter, skulle bönderna omvandlas till professionella 
lantbrukare, som med ny teknik och vetenskapliga metoder bedrev sitt 
värv. Det var därför viktigt att ha god kontakt med lantbrukarna för att 
skaffa sig erfarenhet och erhålla den rätta agrikulturkemiska "känslan", 
vilket gjorde det möjligt kunna producera användbar kunskap. Detta 
ideal bestod dock inte av ett statiskt komplex av idéer och förhållnings
sätt. Det skedde, som nästa kapitel skall visa, förskjutningar och för
ändringar inom den lantbrukskemiska självbilden under 1800-talets 
andra hälft som ett resultat av övergripande samhällsförändringar, 
specialisering och arbetsdelning inom lantbruksvetenskaperna samt av 
att nya grupper och andra ideal kom att påverka agrarkemins ut
veckling. 

110 



IV. Uppbyggnaden av en agrarvetenskaplig 
infrastruktur 1870-1910 

Vid 1800-talets slut växte industrin, ett modernt partiväsende uppstod, 
kommunikationssystem byggdes ut och ett allt mer modernt 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. Okande inkomster i såväl städerna 
som på landsbygden stimulerade förbättringar och effektiviseringar. Det 
skedde också en övergång från huvudsakligen spannmålsproduktion till 
animalieproduktion. Detta var en följd av en ökad diversifiering i efter
frågan och en allt hårdare konkurrens på den internationella spann
målsmarknaden.290 

Samhällsomvandlingen gick dock inte smärtfritt. Effekterna av 
urbanisering, arbetslöshet, de ökande inkomstklyftorna, trångboddhet, 
sanitära problem och sönderfallet 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 sam
hällsförändringarnas spår inte bara var 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 så 
kallade sociala frågan bestod väsentligen av landsbygdsproblem där jord
bruks-, Norrlands-, jordbruksarbetar- och emigrationsfrågan utgjorde 
väsentliga delproblem.291 

Omvandlingarna ställde nya krav på samhällets organisering för att 
lösa såväl medföljande påfrestningar som att ta tillvara dess möjligheter. 
Under den liberala eran decennierna efter 1800-talets mitt hade idealet 
varit en nattväktarstat med minimala statliga ingripanden och handels
frihet. Under 1880-talet skedde en ideologisk förskjutning mot ett 
statsinterventionistiskt förhållningssätt och protektionism. Staten 
skulle bygga upp institutionella förutsättningar för att stödja det 
moderna samhällets framväxt. Denna så kallade organiserade kapitalism 
innebar att staten, industrin och ekonomiska intressen nu allt mer öp-

290 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 332-336. 
291 Om samhällsförändringen och den sociala frågan se Sverker Sörlin, Framtidslandet: Dehatten om 
Norrland och naturresurserna under de t industriella genombrottet (Stockholm, 1988), 156-253, och 
Edling, Det fosterländska hemmet, se särskilt, 29f och 36-69. 
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pet samarbetade för att mobilisera nationen.292 Genom lagstiftning, re
gleringar, utbyggnad av infrastruktur och kommunikationer, ökat stöd 
till undervisning och forskning samt åtgärder för att minska sociala pro
blem underlättade staten samhällsomvälvningen. 

Uppbyggnaden av lantbruksvetenskapen vid 1800-talets mitt, som 
här har tecknats, är emellertid ett exempel på att staten redan tidigare 
gripit in för att stödja det allmännas bästa. Jordbrukets kommersialise
ring och ökande kontakt med andra näringar och omvärlden ledde 
emellertid till att nya problem och behov uppstod. Under 1800-talets 
andra hälft skedde en omfattande tillväxt av det lantbruksvetenskapliga 
aktörsnätverket. Utbyggnaden av lantbruksskolor på olika nivåer och 
hushållningssällskapens allt starkare ekonomiska ställning medförde att 
en ständigt växande skara av agrara experter - agronomer, vandrings-
rättare, lantbruksingenjörer och konsulenter - kunde etablera sig. En 
nationell agrarvetenskaplig infrastruktur byggdes ut med olika institu
tioner, försöksfält, föreningar och människor. 

Detta skapade ett utrymme inom det lantbruksvetenskapliga om
rådet att dela upp arbetsuppgifterna, där vissa ägnade sig åt forskning 
medan andra fick ansvara för den praktiska tillämpningen och spridan
det av det vetenskapliga jordbruket. Denna uppdelning mellan forskare 
och praktiker kom att leda till vissa konflikter. Vetenskaplig objektivitet 
och specialisering ställdes mot erfarenhet, mångsidighet och känsla. 
Kritik riktades också från politiskt håll mot att forskningen avlägsnade 
sig från praktiken och därmed inte bidrog till att lindra landsbygdens 
sociala problem. Även inom agrarforskningen skedde en specialisering. 
Det blev omöjligt för en vetenskaplig inriktning att överblicka hela det 
agrarvetenskapliga området och andra discipliner, förutom lant
brukskemi, etablerades. 

LANTBRUKSVETENSKAPEN VÄXER 

Regionala stationer 
Idealet att agrikulturkemisten skulle vara en "allt i allo", som både var 
forskare, allmänhetens tjänare och upplysningsman var svårt att uppnå i 
verkligheten. I Tyskland hade försöksstationerna utvecklats till en hie
rarki av vetenskapliga anstalter, som specialiserat sig sinsemellan. Som
liga var främst vetenskapliga stationer medan andra endast fungerade 
som praktiska kontroll- och serviceinstitutioner.293 I Sverige riktades det 
kritik mot den rådande organisationen av det agrarvetenskapliga för

292 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia , 381-388. 
293 Schling-Brodersen, "Liebig's Role in the Establishment of Agricultural Chemistry", 25. 
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söksväsendet i början av 1870-talet. Det fanns ju bara två försöks
stationer; den på Ultuna fungerade dåligt men även försöksanstalten på 
Experimentalfältet fick kritik. I några hushållningssällskap anställdes så 
kallade länsagrikulturkemister med uppgift att betjäna regionens lant
brukare och även privata kemiska laboratorier utförde analyser för jord
brukets behov. 

År 1873 inlämnades en framställning till regeringen från hushåll
ningssällskapen i Alvsborgs län och Jönköpings län angående anslag till 
en försöksstation i västra Sverige.294 Ärendet lämnades över till Lant
bruksakademien och i början av året därpå togs frågan åter upp på Hus
hållningssällskapens ombudsmöte (en gemensam samordnande organi
sation för landets hushållningssällskap) efter en motion av lands
hövding Erik Sparre. Motionen bereddes i ett särskilt utskott. Detta 
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, Düngmittel Control-Stationen o.s.v.", kunde jordbrukare 
få sådana kemiska anlyser gjorda vid Alnarps lantbruksinstitut, 
Chalmers eller hos flera hushållningssällskap. Däremot: 

Åsyftar åter motionären, med agrikulturkemisk försöksanstalt, hvad i Tyskland benämnes 

'Landwirthschaftliche Versuchs-Stationen', och som utom föreståndaren hafva 1 à 2 

kemister, en physiolog m.m. samt jemte fullständigt kemiskt och physiologiskt 

laboratorium, jemväl försöksstallar, vegetationshus, försöksfält m.m.; så eger Sverige icke 

någon sådan anstalt ...29^ 

Varken Lantbruksakademiens försöksstation eller "... den så kallade 
Försöksstationen vid Ultuna"296 godkändes alltså som riktiga försöks
stationer. Djupare sett handlade frågan om vad som skulle ingå i lant
brukskemin och vilka uppgifter den skulle ha. Klarare uttryckt, var 
agrarkemins främsta uppgift att forska eller var syftet att betjäna lant
bruket genom praktisk handräckning? Utskottet stod splittrat i denna 
fråga. Majoriteten poängterade att det viktigaste inte var antalet 
anstalter utan vilket vetenskaplig kvalitet de upprätthöll. Slutsatsen 
blev att den nödvändigaste åtgärden var att omorganisera 
försöksstationen vid Experimentalfältet till en fullständig kemisk och 
fysiologisk anstalt så att det åtminstone fanns en sådan. Mot detta 

294 Söderbaum, Kungl Lantbruksakademins kemiska laboratorium 1856-1906, 22. 
295 "Utskottsbetänkanden afgifna rörande de motioner, som blifvit väckta af Hushållnings-Sällskapens 
Ombud vid deras samanträde i Stockholm år 1874. — N:o 6. Betänkande med anledning af Grefve E. 
Sparres motion N.o 4: Om anslag till agrikulturkemiska försöksanstalter å lämpliga orter inom riket", 
KSLATWA, 179. 
296 Ibid., 181. 
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reserverade sig några av utskottets medlemmar som påpekade, att det 
också var angeläget att se till att det anställdes kemister och upprättades 
laboratorier runtom i landet som skulle betjäna jordbruket och andra 
praktiska näringar. 

Frågan överlämnades till Lantbruksakademien, där agrikultur-
kemisten, intendenten för Experimentalfältet och föredragande för 
vetenskapsavdelningen fungerade som remissinstanser. I sitt remissvar 
intog Bergstrand en mellanposition. För honom ingick forskning och 
utåtriktad verksamhet i den agrarkemiska helheten. Bergstrand valde 
inte sida utan förespråkade både—och. För det första måste försöks
anstalten upprustas och moderniseras till ett tidsenligt skick. Ett viktigt 
skäl till detta var att kvalificera anstalten för deltagande i de nyligen 
startade internationella kongresserna rörande försöksväsendet.297 Bergs
trand ställde sig dock skeptisk till omvandlandet av anstalten till en full
ständig försöksstation. Detta skulle innebära orimliga kostnader och 
några sådana fullständiga stationer existerade inte ens en gång i Tysk
land. I remissvaret förordade han ett mindre omorganiseringsförslag. 
Det innebar att några ordinarie assistenter skulle anställas varav en av 
dem skulle ha botanisk utbildning och kunskaper i mikroskopiska 
undersökningar. Till laboratoriet måste också ett växthus byggas, men 
annars skulle endast smärre ombyggnationer göras. 

För det andra var det angeläget att upprätta laboratorier runtom i 
landet. I den här frågan var Bergstrand odelat positiv. Sådana laborato
rier skulle, vid sidan av laboratorieuppgifterna, kunna fungera som spri-
dare av vetenskapliga rön och tillämpningar till jordbruket och lant
brukarna skulle där kunna få råd och upplysningar. En viktig funktion 
var också att inventera naturresurser inom regionen. Fyra kemiska labo
ratorier borde till att börja med upprättas i landets södra, västra, östra re
spektive norra del. Laboratorierna skulle anläggas i regionernas central
orter med bra kommunikationer så att de skulle vara lätta att nå för 
regionens bönder. 

Juhlin-Dannfelt och föredragande för vetenskapsavdelningen 
professor Nils Johan Berlin kom in med ett gemensamt remissvar.298 

Dessa gick inte på Bergstrands linje utan förespråkade specialisering och 
arbetsdelning. Allmänt sett gällde kritiken agrikulturkemins allom
fattande karaktär. Agrarkemin hade försökt täcka ett större område än 
den hade kompetens för. Istället borde verksamheten specialiseras efter 
tyskt mönster. Mångsyssleriet var också en huvudorsak till att försöks
anstalten vid Experimentalfältet inte hade åstakommit vad man hade 
hoppats. Under de senaste sex åren hade anstalten i medeltal per år 

297 Carl Erik Bergstrand, KSLA, E VII cl, 11/12 1874. 
298 Nils Johan Berlin och Carl Juhlin Dannfelt, KSLA, E VII c:l, 5/6 1875. 
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Utfort 56 analyser åt sig själv jämfört med 226 åt enskilda. Dessutom 
hade man årligen i medeltal svarat skriftligt på 300 förfrågningar och 
handhaft kontrollen över konstgödselmarknaden. Dessa service- och 
kontrolluppgifter hade tagit så mycket tid i anspråk att själva försöks
verksamheten blivit kraftigt lidande. 

Berlin och Juhlin-Dannfelt framlade ett förslag, som i stort sett över
ensstämde med Bergstrands mindre omorganiseringsförslag, med det 
viktiga tillägget att anstaltens verksamhet måste begränsas till dess 
egentliga huvuduppgift, den vetenskapliga försöksverksamheten. Bara 
genom denna åtgärd skulle mycket tid och stora resurser frigöras. Detta 
förslag passade väl ihop med etablerandet av agrarkemiska laboratorier 
runt om i landet. Dessa skulle överta alla service- och kontrollsysslor 
medan försöksanstalten skulle bli en renodlad vetenskaplig försöks
station. Det var en förkortad version av detta remisssvar som kom att 
ligga till grund för den hemställan som Lantbruksakademien sände till 
Kungl. Maj:t och som Riksdagen godkände 1876.299 De fyra kemiska 
stationerna placerades i Halmstad, Skara, Kalmar och Västerås.300 

Kunskap och hierarki 
Inrättandet av de fyra stationerna innebar att reglementen för statio
nerna måste upprättas och föreståndare anställas. I ansökan hade för
söksstationen på Experimentalfältet tilldelats kontrollen av de andra 
stationerna. Vid tillsättandet av föreståndarplatsen i Halmstad kom så
ledes Bergstrand att dra upp riktlinjerna på de fodringar som man 
kunde kräva av en sådan. Vilka var då kvalifikationerna? Bergstrand 
ställde upp en lång önskelista på olika förmågor och meriter, vilket i 
stort påminner om kravet på den "dubbla" kompetens som fastställts 
1849. Föreståndaren skulle inte endast kunna utföra kemiska analyser 
utan han måste även ha förmåga att bedöma dess praktiska värde och 
göra sig förtrolig med traktens jordbruksförhållanden. Han skulle på ett 
bra sätt kunna umgås med enskilda lantmän och ge dem råd och upp
lysningar, vidare samarbeta med hushållningssällskapen och slutligen 
behärska konsten att uttrycka sig i tal och skrift. Föreståndarens vikti
gaste uppgift var att "... gifva åt hela institutionen ett visst vetenskapligt 
anseende, som kan bidraga att öka allmänhetens förtroende för den
samma."301 För detta krävdes stundentexamen, någon filosofisk grad 
vid universitetet i naturvetenskapliga ämnen med kemi som specialitet, 
att ha genomgått lantbruksinstitutet eller arbetat någon tid på ett agri-

299 "Landtbruks-Akademiens underdådiga hemställan till K. Maj:t om anslag dels till omorganisering 
af Akademins Försöksanstalt, dels till fyra Agrikulturkemiska Stationer för Hushållnings-Sällskapens 
behof\ÄSLiri875, 143-149. 
300 Kungl. brev 8/6 1876 och Kungl. brev 15/12 1876, KSLA, E Ia:8. 
301 Bergstrand, remissvar, KSLA, E VII c:l, 14/2 1877. 
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kulturkemiskt laboratorium, och slutligen äga ett stort intresse för 
kemins praktiska tillämpningar. 

Den slutsats som kan dras utifrån de sökande är att det måste ha varit 
ganska attraktiva tjänster. Sammanlagt inkom 25 ansökningar till före-
ståndarplatserna vid stationerna i Halmstad, Skara, Kalmar och till 
assistentplatsen vid Lantbruksakademiens station; flera personer sökte på 
mer än ett ställe.302 Det var en välmeriterad skara av sökande. Sju hade 
avlagt doktorsexamen, nio genomgått teknisk högskola, sex studerat vid 
lantbruksinstitut, några hade egna laboratorier och flera hade dessutom 
varit verksamma med agrikulturkemi. I Bergstrands kommentarer om 
de sökande framkommer att det inte räckte med enbart akademiska 
meriter. Låg ålder var inte heller någon fördel. För att stationerna 
snabbt skulle få ett gott rykte måste det vara erfarna män, som kunde 
inge respekt hos jordbrukarna. I slutändan verkar personliga kontakter 
ha spelat en stor roll. Några av dem som fick tjänsterna hade tidigare 
arbetat som assistenter under Bergstrand och den som fick föreståndar-
tjänsten i Västerås var Bergstrands egen bror Johan Olof.303 Flera av de 
sökande blev istället assistenter och någon blev sedermera föreståndare 
vid senare grundade anstalter. Bergstrand betonade just att framtidens 
föreståndare skulle hämtas bland assistenterna. Inom de egna leden 
kunde de agrikulturkemiska idealen traderas. 

Vad skulle då de nya anstalterna konkret sysselsätta sig med? För att 
få ut budskapet om stationernas öppnande och deras ändamål skrev 
Bergstrand en artikel i Läsning för folket.304 Deras primära syfte var att 
fungera som kontrollanstalter för jordbruksprodukter. Bara denna upp
gift skulle bespara bönderna en kostnad, "... som vore minst tiodubbelt 
större än hvad de ifrågavarande stationerna kosta"305, hävdade 
Bergstrand. Andra uppgifter var att kontrollera farliga gifter och då 
särskilt arsenik i handelsvaror,306 utföra jordprov, finna lokala jord
förbättringsmedel som tång, sjöväxter, torv och märgel, göra resor och 
hålla föredrag. Med rutinerade föreståndare, som förstod sig på jord
brukets praktik och lantbrukarnas mentalitet och genom att man 
systematiskt antecknade varje analys, alla data och erfarenheter man 
samlat in, skulle jordbrukaren snart finna: 

302 KSLA, E VII C : 1, 14/2, 13/4, 13/4, 13/9 1877. 
303 Bergstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i anledning af händelser och förhållanden som 
inträffat under min lefnad", 12. Se också, 117. 
304 Carl Erik Bergstrand, "Om de kemiska stationerna för jordbrukets och näringarnas behof, Läsning 
för folket 1877, 153-176. 
305 Ibid., 166. 
306 Detta var en omdiskuterad fråga i samtid en. Se Thomas Hillmo, Arsenikprocessen: Debatt och 
problemperspektiv kring ett hälso- och m iljöfarligt ämne i Sverige 1850-1919 (Linköping, 1994). 
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... att en nitisk och insigtsfull föreståndare vid en kemisk station verkligen är i tillfälle att 

lemna säkrare och fullständigare upplysningar i hvarjehanda till jordbruket hörande 

frågor, än landtbrukarne sjelfva äro i stånd till på egen hand. 307 

Stationerna skulle med andra ord bli ett slags regionala "kunskaps
banker". Systematiskt kunskapsinsamlande gav kemisten ett ointagligt 
försprång gentemot lokalbefolkningen. I stationerna skulle data samlas 
och ordnas så att vetenskapsmännen skulle få en klarare förståelse av 
regionen än någon enskild kunde uppnå. Bergstrands förhoppning var 
att stationerna skulle få en sådan auktoritet att lantbrukarna insåg att 
de måste ta hjälp av stationerna för att få riktig konstgödsel och för att 
kunna bedriva ett framgångsrikt jordbruk. Stationerna skulle på detta 
sätt bli en "obligatory point of passage", en plats i samhället som lant
brukarna måste passera för att bedriva sin verksamhet. De lokala statio
nerna rapporterade i sin tur till stationen på Experimentalfältet som 
också utförde inspektioner. Den första inspektionsresan gjorde Bergs
trand redan i slutet av 1877 bara någon månad efter att stationerna 
öppnats.308 Lantbruksakademien och dess försöksstation befann sig i cen
trum med den nationella överblicken. 

Genom utbyggnaden av flera stationer kan man nu tala om en liten 
grupp av professionella agrikulturkemister inom landet. År 1879 hölls 
det första mötet för landets agrikulturkemister i Stockholm. Det hade 
16 deltagare: föreståndarna vid Experimantalfältets anstalt, Ultuna och 
för de fyra nya stationerna, sju länsagrikulturkemister och en deltagare 
från vardera Danmark, Norge och Finland.309 Diskussionen var av rent 
professionell karaktär. Frågor om teoretisk forskning och resultat var 
inte framträdande. Istället behandlades frågor om att finna standardise
rade analysmetoder gemensamma för hela landet. Dessa frågor var av 
största vikt för att legitimera stationernas verksamhet. Det gällde att ha 
en gemensam hållning så att man kunde fungera som en domare mel
lan de kommersiella intressena och jordbrukarna. Med riktiga och 
objektiva metoder skulle kontrollstationerna bli vad man hoppades på, 
nämligen en moderator på marknaden som skulle ge riktiga produkter 
till bönderna till rätta priser samtidigt som man sållade bort de dåliga 
handelsföretagen för de hederliga företagens skull. Alla skulle tjäna på 
att bekosta kontrollstationer: jordbrukarna, företagen och national-
kassan. 

307 Bergstrand, "Om de kemiska stationerna för jordbrukets och näringarnas behof, 162. 
308 Bergstrand, "Inspektionsberättelse", KSLA, E VIIc:l, 17/11 1877. Nästa inspektion utfördes av den 
nya anvarige för vetenskapsavdelningen professor Sten Stenberg, 20/9 1879. 
309 "Redogörelse för mötet i Stockholm år 1879 med landets Agrikulturkemister", KSLAT1880, 3-23. 
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Den botanisk-växtfysiologiska anstalten 
Lantbruksvetenskapens fortsatta specialisering och tillväxt kom att ske 
på lantbrukskemins bekostnad. Agrikulturkemins roll som en domine
rande vetenskap inom lantbruksforskningen gick mot sitt slut. Agrar
kemin hade fungerat som en "vägröjare" för institutionaliseringen av 
jordbruksforskningen som helhet. När detta väl var gjort, begränsades 
dess undersökningsområde och andra inriktningar institutionaliserades. 
Först ut var botanik och växtfysiologi, det vill säga vetenskapen om väx
ternas livsprocesser. 

Växtfysiologin hade i Tyskland vid 1800-talets mitt, utvecklats till en 
laborativ vetenskap, som en reaktion mot den romantiska och natural-
historiska traditionen. Påverkad av kemin blev växtfysiologi en experi
mentell vetenskap, som bedrevs i laboratorier och den blev ett snabbt 
expanderande ämne vid de tyska universiteten.310 En av de mest kända 
forskarna inom tysk växtfysiologi var Julius von Sachs. Han kom också 
att påverka agrarforskningen. Växtfysiologin hade tillämpbara sidor 
som vette mot jordbruket och var under dess tidiga institutionalisering i 
nära kontakt med den agrarkemiska forskningen. De 
agrikulturkemiska försöksstationerna var den första platsen utanför 
universiteten som växtfysiologin etablerades vid. Växtfysiologiska 
försöksmetoder användes av Stöckhardt redan vid slutet av 1850-talet,311 

1869 öppnades den första växtfysiologiska försöksanstalten i Tharland 
och 1877 fanns det 20 försöksstationer, som använde sig av 
växtfysiologiska metoder i Tyskland.312 

Växtfysiologin främsta bidrag var ett fördjupat studium av växternas 
inre, vilket gav nya infallsvinklar åt jordbruksforskningen. Med hjälp av 
förbättrad mikroskopteknik kunde växternas struktur, uppbyggnad och 
fysiologiska processer undersökas. Fotosyntesen studerades och 
cellteorier utvecklades. Även förhållandet mellan växten och den 
omgivande miljön undersöktes och externa faktorer, som temperatur, 
fuktighet och ljus var av stort intresse. Växtfysiologin kom till och börja 
med att få betydelse för utvecklingen av försöksmetoder inom 
agrarforskningen genom införandet av de så kallade vatten- och 
sandkulturmetoderna. Detta innebar att växten placerades i 
tättslutande kärl innehållande antingen vatten eller sand, som noga 

310 Om den experimentella botanikens och växtfysiologins historia se Eugene Cittadino, Nature as the 
Laboratory: Darwinian Plant Ecology in the German Empire, 1880-1900 (Cambridge & New York, 
1990), 9-25, och Lynn K. Nyhart, Biolog)/ Takes Form: Animal Morphology and the German 
Universities, 1800—1900 (Chicago & London, 1995), 35-64. 
311 Schling-Brodersen, Entwicklung und Institutionalisierung der Agrikulturchemie in 19. Jahrhundert, 
92ff, och Wolfgang Böhm, Die Entwicklung der Feltmethoden zum Studium der Pflanzenwurzeln seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts", Sudhoffi Zei tschrift für Wissenschaftsgesschichte 1984:2, 217-224. 
312 Jakob Eriksson, "Om några växtfysiologiska försöksstationer och om frökontrollanstalter jemte 
några ord om parasitsvampar", KSLAT1878, 31. 
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analyserats på sitt innehåll. 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. Det tidigare problemet med att 
standardisera, reproducera och dra generella slutsatser utifrån 
fältförsöken minskades således. 

I enlighet med förändringarna anställdes 1876 en botanist vid Expe-
rimentalfältet och stationen fick det nya namet "Lantbruksakademiens 
kemiska och växtfysiologiska försöksanstalt". Redan innan den nya verk
samheten hann komma igång framställdes det krav på att upprätta en 
separat växtfysiologisk anstalt. Den som framförde kravet var den lun
densiske växtfysiologen Fredrik W. C. Areschoug (1830-1908) i en rap
port från en resa vid tyska växtfysiologiska försöksstationer, som trycktes 
i Kongl. Landtbruks-Akademiens tidskrifi 1876.313 Areschoug var en av 
förgrundsfigurerna i institutionaliseringen av den experimentella bo
taniken och var en framstående växtfysiolog och växtgeograf. Under sin 
tid som professor i Lund byggde han upp en vetenskaplig miljö med 
studenter, som Bengt Lidforss, Gunnar Andersson och Herman 
Nilsson-Ehle. Areschoug hade själv nära kontakt med lantbruksveten
skapen. Han var verksam som lärare vid Alnarps lantbruksinstitut under 
perioden 1867-1879 och vid den botaniska institutionen i Lund fanns 
en frökontrollstation inrymd.314 

Ett självklart sätt, som Areschoug använde sig av, för att framföra 
den växtfysiologiska synpunkten och bedriva "gränsdragningsarbete" var 
att kritisera föregångaren och konkurrenten agrikulturkemin. Kritiken 
anslöt å ena sidan till de anmärkningar, som agrikulturkemister riktat 
mot Liebigs rent kemiska synsätt. Å andra sidan ifrågasatte Areschoug 
lantbrukskemins utilistiska inriktning och tog därmed fasta på den kri
tik Liebig riktat mot tillämpad forskning. Areschoug hävdade att agrar
kemin bara undersökte vilka ämnen som växten hade behov av för jord
bruksproduktionen och inte vilken funktion dessa ämnen hade för väx
ten som helhet. Växtfysiologin vilade istället på "... en verkligt veten
skaplig grund"315 och tog hänsyn till alla faktorer som påverkade växten 
oberoende om de hade någon direkt praktisk betydelse för jordbruket 
eller inte. Den kemiska inriktningen ledde till dåliga resultat: 

Olägenheterna häraf äro i ögonfallande. Ty, såsom erfarenheten nogsamt utvisar, 

kemisten betraktar växten nästan uteslutande som en kemisk apparat och förbiser helt och 

hållet, att den är e n lefvande varelse, som påverkas af många andra krafter än de rent 

313 Fredrik Areschoug, "Om de tyska växtfysiologiska försöksstationernas verksamhet", KSLAT1876. 
314 Om Areschoug se Gunnar Andersson, "Fredrik Wilhelm Areschoug", i Svenskt biografiskt lexikon 
(Stockholm, 1920), vol. II, 149-158, och Söderqvist, The Ecobgists, 39-42. 
315 Areschoug, "Om de tyska växtfysiologiska försöksstationernas verksamhet", 1 68. 
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kemiska och hvars såväl yttre som inre organisation äfven kan modifierande inverka på de 

vunna resultaten.316 

Areschougs argument mot agrikulturkemins dominerande ställning 
gällde främst två omständigheter. Det första var att lantbruks
kemisterna använde sig av växtfysiologiska metoder utan att ha kompe
tens för detta, vilket ledde till enkla misstag. De glömde till exempel 
bort något så viktigt som temperaturen. Inte vid någon av de agrar
kemiska stationerna i Tyskland som Areschoug besökte såg han någon 
ventilation i växthusen. Detta gjorde att det blev för varmt och 
försöken slog fel. För det andra menade Areschoug att de kemiska för
söken hade drivits så långt att de nått sin bortre gräns. Ett växtfysio-
logiskt perspektiv skulle revitalisera det agrarvetenskapliga försöks
väsendet och ge nya resultat. Areschloug avslutade med att framföra ett 
förslag om upprättandet av växtfysiologiska försökstationer. I en sådan 
station skulle växtfysiologen vara överordnad agrikulturkemisten och 
försöksanstaltens mål skulle vara, "... utredandet af sådana förhållanden, 
som stå i samband med växternas näringsprocess, oberoende af deras 
mera i ögonfallande större eller mindre vigt för det praktiska jord
bruket."317 

Den nye botanisten som hade anställts vid Lantbruksakademiens 
anstalt var Jakob Eriksson (1848-1931). Eriksson var uppväxt på gården 
Hyllie utanför Malmö. I läroverket var han bland annat kamrat med 
Hjalmar Nathorsts son Alfred Gabriel (sedemera berömd geolog och 
vetenskaplig resenär). År 1874 tog Eriksson doktorsgraden i botanik vid 
Lunds universitet under Areschougs ledning. Han flyttade till 
Stockholm 1875 för att bli adjunkt vid Nya elementarskolan, ett arbete 
som han innehade parallellt med sin anställning på Experimentalfältet 
under de första nio åren. Eriksson blev med tiden en av de mest inter
nationellt kända av dem som var verksamma vid Experimentalfältet, 
med bland annat ett pris uppkallat efter sig i Holland. Efter 37 års 
tjänst och omkring 400 publicerade uppsatser gick han i pension 
1913.318 

Nästan direkt efter att ha börjat sin anställning som botanist tog han 
upp tråden efter Areschoug och började att propagera för en utbyggnad 
av en separat botanisk-växtfysiologisk anstalt. År 1878 publicerade han 
artikeln "Om några växtfysiologiska försöksstationer och om frö-

316 Ibid., 171. 
317 Ibid., 174. 
318 T. G. Halle, "Jakob Eriksson", Kungl. svenska vetenskapsakademins årsbok 1931, 236-247. 
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kontrollanstalter jemte några ord om parasitsvampar"319, där han gick 
till angrepp mot lantbrukskemin: 

Skälet till denna begränsning af de växtfysiologiska försöksstationernas verksamhetsfält är 

helt visst att söka i den omständigheten, att de personer, som hafva sig högsta ledningen 

af dem anförtrodd, på ytterst fa undantag när, äro r ena kemister. Om någon botanist vid 

dem finnes, så innehar denne en jämförelsevis underordnad ställning.320 

Den kemiska inriktningen inskränkte vad som ansågs viktigt. Eriksson 
kritiserade även det agrikulturkemiska idealet, som en komplett veten
skapsman. Det var, "... omöjligt, att kemisten, denne må vara inom sitt 
fack huru utmärkt som helst, skulle kunna omfatta alla dessa om
råden."321 Agrarkemin kunde inte täcka alla områden utan måste kom
pletteras. Det räckte dock inte med att anställa en botanist; växt-
fysiologin måste få en jämlik ställning gentemot kemin med en egen 
institution och laboratorium. Artikeln avslutades på nästan samma vis 
som Areschougs med ett krav på upprättandet av en växtfysiologisk för
söksstation. 

Denna kampanj ledde dock inte till någon åtgärd. År 1882 lämnade 
Eriksson in en skrivelse till Lantbruksakademiens förvaltnings
kommitté, som följdes av en ny året därpå.322 Den senare skrivelsen var 
en rapport från två studieresor i Tyskland, men kom till stor del att ut
formas som ett förslag med detaljplaner och ritningar över en ny fysio
logisk anstalt. Eriksson lyfte fram de brister som fanns vid den rådande 
stationen och kom med konkreta förslag på förändringar. Till skrivelsen 
bifogades också tre bilagor, som hade skrivits av samtidens stora på om
rådet; Areschoug, intendenten för Naturhistoriska Riksmuseets bota
niska avdelning och Bergianska trädgården Veit Brecher Wittrock samt 
den internationellt kände danske botanisten Eugen Warming, som vid 
denna tid var professor och rektor vid Stockholms högskola.323 Nu föll 
förslaget i god jord och akademien sände 1884 en hemställan till Kungl. 
Maj:t om upprättandet av en fullständig växtfysiologiskt försöksstation. 
Riksdagen godkände förslaget och 1885 påbörjades arbetet med den nya 
stationen. 

319 Eriksson, "Om några växtfysiologiska försöksstationer och om frökontrollanstalter jemte några ord 
om parasitsvampar". 
320 Ibid., 39-40. 
321 Ibid., 40. 
322 Jakob Eriksson, KSLA, E VII c:l, 13/3 1883. 
323 Jakob Eriksson, Kgl. Landtbruks-Akademiens Växtfysiologiska Försöksanstalt (Stockholm, 1906), 
4-5. 
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DET KEMISKA IDEALET 

Från agrikulturkemi till kemi 
Även inomvetenskapliga förändringar gjorde agrikulturkemin gam
malmodig. Louis Pasteurs forskning om mikroorganismer kunde 1876-
1877 överföras till jordbruksforskningen av de franska forskarna Jean-
Jacques-Théophile Schloesing och Charles-Achille Müntz. De visade att 
mikroorganismer har en viktig betydelse för växternas livsprocess. 
Bakterier svarar för det viktiga omvandlandet av luftens kväve till en så
dan form som kan upptagas av växten.324 Liebigs mineralteori modifie
rades och byttes mot ett biokemiskt synsätt, där organiska material åter 
tillmättes ett stort värde som nödvändiga för mikroorganismernas 
välbefinnande. Den franske lantbrukskemisten Louis-Nicolas Grandeau 
lanserade 1878 till och med en moderniserad humusteori. Han menade 
efter studier av den "svarta jorden" i Ryssland att det finns ett ämne, 
som han kallade för matiere noire. Halten av detta ämne, som är en 
förening av en organisk substans och mineralämnen, var avgörande för 
bördigheten i åkerjorden.325 

Förändringen inom agrarkemin bestod dock inte främst i att den 
kemiska teoribyggnaden förändrades. Det var istället frågan om en 
mentalitetsförändring. Som vi sett uppkom det kravet i samband med 
försöksstationens omorganisering att agrikulturkemin såväl skulle be
gränsa sina undersökningsområden som att striktare inrikta verksam
heten mot forskning. 

Betonandet av forskningsuppgiften sammanfaller med vetenskapens 
allt starkare ställning i samhället. Jämfört med hur situationen varit vid 
1800-talets mitt hade vetenskap och teknologi fått en stark position 
med medföljande makt och prestige. Universiteten lade om sin verk
samhet från utbildning till att allt mer framhålla sin roll inom forsk
ningen. Gunnar Eriksson skriver att den här perioden och fram till 
Första världskriget var naturvetenskapens glansperiod. Det blev allt tyd
ligare att såväl grundforskning som tillämpad vetenskap och teknologi 
hade betydelse för att höja människornas levnadsstandard.326 Vid världs
utställningarna visade nationerna upp sig på den internationella arenan 
och jämfördes enligt darwinismens utvecklingstanke. Det som var av
görande för hur nationerna placerades på civilisationsstegen var fram
förallt hur väl utvecklade de var vetenskapligt och industriellt. Även 

324 Richard P. Aulie, "Boussingault and the Nitrogen Cycle", Proceedings of the American Philosophical 
Society 1970:6, 475. För en samtida beskrivning se Lars Fredrik Nilson, "Föredrag, hållet vid K. 
Landtbruks-Akademiens högtidsdag den 28 september 1883", KSLAT1883, 321-330. 
325 Henrik Gustaf Söderbaum, "Louis-Nicolas Grandeau", KSLAT 1912, 17-18. 
326 Eriksson, Kartläggarna, 197-204, och Gunnar Eriksson, "Motiveringar för naturvetenskap: En 
översikt av den svenska diskussionen från 1600-talet till första världskriget", Lychnos 1971-7 2, 162-164. 
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inåt hade vetenskapen en väsentlig funktion i den nationalistiska över
ideologin. Vetenskapen stod höjd över politisk splittring och ställde upp 
harmoniska framtidsbilder, som folket kunde samlas kring.327 

Dessa nya tendenser började göra sig tydliga på 1870-talet och ledde i 
början av 1880-talet till ett skifte av ideal och synsätt inom lant
brukskemin. År 1877 uppställdes ett nytt reglemente för försöks
anstalten och Bergstrand fick skriva ett nytt kontrakt med Lantbruks
akademien.328 Där fastslogs: 

Föreståndaren, som oaflåtligen bör egna sin tid åt de arbeten, hvilka enligt detta 

reglemente skola utgöra föremål för försöksanstaltens verksamhet, är befriad från den 

hittills honom åliggande skyldigheten att utföra analyser eller kemiska undersökningar åt 

enskilde jordbrukare eller industriidkare. Sådana undersökningar eller kontroller å gödsel-

fabrikater eller foderämnen, må föreståndaren icke åtaga sig, utan att hafva dertill erhållit 

tillstånd af Lantbruks-Akademiens Förvaltnings-Komité.329 

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 förvaltningskommittén. En av orsakerna till att Bergs
trand fortsatte med kontrollerna var att det inte fanns någon kemisk 
station i Stockholmsområdet.330 Bakom detta kan man emellertid spåra 
skilda synsätt på agrikulturkemins syfte. Bergstrand höll fast vid det 
agrikulturkemiska idealet, samtidigt som akademien började orientera 
sig i nya riktningar. Detta sammanföll med ett generationsskifte inom 
akademien. Flera av dem som hade varit verksamma under agrikultur
kemins införande åldrades och gick i pension. Akademiens direktör från 
1858, statsrådet och greven Carl Göran Mörner, avgick 1878 och både 
Juhlin-Dannfelt och akademiens sekreterare Johan Arrhenius avgick i 
början på 1880 efter att innehaft sina poster i drygt två decennier och 
dessförinnan ha funnits i den lantbruksvetenskapliga miljön ytterligare 
några decennier. 

Väsentligt för nyorienteringen var att professorn i kemi och farmaci 
Sten Stenberg (1824-1884) vid Karolinska institutet blev ny föredra
gande för vetenskapsavdelningen 1878. Med Stenberg bröts det gamla 
mönstret att tillsätta personer, som inte bara hade vetenskapligt kun
nande utan även god kännedom i lantbruksfrågor, som föredragande 

327 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 18 00-talets 
världsutställningar (Stockholm, 1995), 18-104. 
328 "Kontrakt", KS LA, F VII el, 1877. 
329 "Reglemente för Kongl. Landtbruks-Akademiens agrikulturkemiska och fysiologiska 
Försöksanstalt", KSLAT1877. 
330 Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademins kemiska laboratorium 1856-1906, 24. 
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för vetenskapsavdelningen. Stenberg hade doktorerat i medicin och 
gjort karriär inom det medicinska området. Han hade haft ringa be
röring med jordbruk och därtill knutna praktiska frågor. Stenberg före
trädde en annan syn på förhållandet mellan teori och praktik. Akade
miens kemist skulle ägna sig åt vetenskapliga undersökningar och ut
vecklandet 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 agri-

kulturkemist. Denna verksamhet borde enligt dess förmenande, vara uteslutande 

teoretisk. De förutvarande agrikulturkemiska och resorna inom landet [sic] borde 

upphöra, och någon egentlig beröring med det praktiska jordbruket ansågs obehöfligt. 

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. 3 31 

Kontakten med jordbrukarna och det praktiska lantbruket, som varit 
den tidiga agrikulturkemins grundpelare ansågs alltså onödig. För 
Bergstrand innebar uppgivandet av kontakten med det praktiska jord
bruket att han skulle reduceras från agrikulturkemist till vanlig 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 Stenberg, som var läkare och visserligen ock veten

skaplig kemist, men deremot alldeles icke agrikulturkemist. Det visade sig ganska snart, 

att han alls icke förstod eller kände till, hvad agrikulturkemi var och huruledes en 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 verk

samheten vid Akademien råkade på afvägar och ej längre blef agrikulturkemi, utan något 

helt annat, såsom t. ex. en undersökningsanstalt för sällsynta jordmetaller, beträffande 

undersökning af deras atomvigter och fysiska egenskaper m.m.33^ 

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 enligt Bergstrand "... var en stor och 
berömd vetenskapsman och kemist, men ingen agrikulturkemist."333 

33 * Bergstrand, " Minnen, intryck och reflektioner i anledning af händelser och förhållanden som 
inträffat under min lefnad", 129. 
332 Ibid., 130. 
333 Ibid., 130. 
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Hans akademiska utbildning liknar dock Bergstrands. Han var bara tio 
år yngre än Bergstrand och hade doktorerat i kemi vid Uppsala 
universitet under Svanbergs ledning. Nilson fortsatte emellertid den 
kemiska banan och i Berzelius efterföljd utvecklade han den analytiska 
kemin. Genom framgångsrik forskning upptäckte han det nya grund
ämnet scandium och nådde viktiga resultat angående beryllium, vilka 
bekräftade riktigheten i Mendelejevs periodiska system och av valens
teorin.334 

Att använda en memoar för att belägga Bergstrands antipati mot 
nyordningen är tvivelaktigt källkritiskt. I ett brev till von Post skrivet 
strax efter sin avgång framkommer emellertid samma bitterhet. 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 agrikulturkemi. Platsen anslogs derför ej heller till 
ansökning ledig."335 Nilson blev med andra ord handplockad för upp
giften, vilket tydligt demonstrerar akademiens nya syn. Kravet på både 
teoretisk och praktisk utbildning som uppställts 1849 hade slutligen 
övergivits. Nilsons kompetens låg i vetenskaplig noggrannhet och hans 
arbete kom att koncentreras på att utveckla exakta försöksmetoder och 
förbättra analystekniken. 

För Bergstrand hade inte experimentell och analytisk noggrannhet i 
forskningen på samma sätt varit huvudsaken. För Nilson var däremot 
exakta undersökningar i laboratoriet det väsentliga. Här framkommer 
det tydligt en grundläggande skillnad mellan Bergstrands och Nilsons 
syn på vad kunskap är och hur man skaffar sig den. Bergstrand framhöll 
i sina 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 förståelse för såväl de teoretiska som 
praktiska frågorna menade han sig ha förvärvat en auktoritet och ett 
erkännande hos jordbrukarna. Känsla och erfarenhet kom emellertid 
inte att godtas som en väg till kunskap och än mindre som 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 bedöma 

den praktiska, tillämpade eller agrikulturkemiens fordringar och behof. Endast den, som 

sjelf sysselsatt sig med agrikulturkemi i flera år och haft beröring med landtmännen, kan 

rätt in se och förstå betydelsen deraf.33^ 

334 Anders Lundgren, "Lars Fredrik Nils on", i Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm, 1989), vol. 
XXVI, 657-660. Se även nekrolog i Svensk kemisk tid skrift 1899, 143-146. 
335 Bergstrand till von Post, Stockholm 26/2 1883, KVA:s arkiv. 
336 Ibid. 
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Den här motsättningen mellan Bergstrand och Nilson kan ses som en 
konflikt mellan två skilda vetenskapliga traditioner. Bergstrand hade en 
romantiskt influerad bakgrund. Han tillhörde den första generationen 
av agrikulturkemister, vars identitet hade utformats i nära kontakt med 
det traditionella lantbruksvetenskapliga etablissemanget. Nilson å andra 
sidan kom in från den analytiska kemin i ett skede, då lantbrukskemin 
redan var institutionaliserad och vetenskapen hade fått en plats i sam
hället. Förändringen i riktning mot ren forskning fick att Bergstrand 
känna sig missförstådd och övergiven. Till von Post, som var en "riktig" 
agrikulturkemist av den gamla skolan, skrev han: 

Wid tillfälle skulle jag bra gerna vilja träffa Dig och samtala med dig om agrikultur-

kemiens ställning och uppgift i vårt land. Jag hade mången gång tänkt att skrifva till Dig 

härom; här har jag ingen att resonnera med, som förstår agrikulturkemi egentligen, då 

inga af härvarande kemister dermed sysselsatt s ig. Jag känner derföre ett verkligt behof af 

att någon gång få samtala med en person, som i detta hänseende kan förstå mig och den 

sak, för hvilken vi arbeta och verka.337 

Hela den sociala miljö, där Bergstrand varit verksam var borta. Vid Ex-
perimentalfältet och i akademien fanns bara främlingar kvar. I den 
interna kemiska historieskrivningen beskrivs däremot Nilsons över
tagande som "... en effektiv systemförändring ..."338 i riktning mot 
större vetenskaplighet. Nilson skrev i sin första "Berättelse" som försöks
stationens föreståndare om den tidigare agrikulturkemins oförmåga att 
nå otvetydiga resultat: 

... man har saknat den nödvändiga förutsättningen för deras [de agrarkemiska frågornas] 

lösning, nämligen en säker och tillförlitlig 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 resu ltatet af det ändlösa arbetet synes vara, a tt man på 

den hittills beträdda vägen icke kan komma till målet.33 ^ 

Det kemiska idealet kommer också till uttryck i språkbrukets för
ändring. Begreppen "agrikulturkemi" och "agrikulturkemist" användes 
allt mindre under 1880-talets lopp och försvann nästan helt efter 1887. 
Den agrikulturkemiska försöksstationen kallades därefter "Landtbruks-
Akademiens kemiska laboratorium" och personalen där benämnde sig 

337 ibid. 
338 Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademins kemiska laboratorium 1856-1906, 24. 
33^ Lars Fredrik Nils on, "Agrikulturkemisk Berättelse, afgifven till Kongl. Landtbruks-Akademien å 
dess högtidsdag den 29 september 1884", KSLAT1885, 9. 

126 



"kemister".340 Ordet agrikulturkemi var alltför historiskt belastat och 
knutet till ett speciellt samhälleligt åtagande. Det synsätt som Liebig 
företrätt, där rena kemister tog sig an jordbruket ur ett strikt forsk
ningsperspektiv, hade således slutligen slagit igenom. 

Anstalten omgestaltas rumsligt 
En angelägen uppgift, som Nilson tog sig an direkt efter att ha tillträtt 
sin befattning, var att omvandla anstalten till ett "tidsenligt" skick. Det 
fysiska rum där verksamheten bedrevs måste omgestaltas för att forsk
ningen överhuvudtaget skulle kunna bedrivas på ett korrekt vis. Om-
byggnationen av laboratoriet, som påbörjades efter extra bidrag från 
staten, avspeglade tydligt den förändring som hade skett inom lant
brukskemin. Laboratorier och försöksfält avskiljer, som tidigare nämnts, 
den plats där forskningen bedrivs, såväl rumsligt som socialt, och veten
skapsmännen blir genom rummets fysiska utformning synliga. Genom 
detta rums utformning kan vetenskapsmännen framhäva sin exklusivi
tet 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 delas in i en fram- och en baksida 
(offentligt—privat). På framsidan demonstreras de vetenskapliga san
ningarna för allmänheten i välordnade och lyckade presentationer, 
vilket är viktigt för den vetenskapliga legitimiteten. På baksidan pågår 
det mödosamma och ofta stökiga arbetet med att producera de veten
skapliga resultaten.341 

Konflikten mellan det agrikulturkemiska och det kemiska forsk
ningsidealet gällde, vilken samhällelig funktion försöksanstalten skulle 
ha. Var anstaltens uppgift att sprida det vetenskapliga lantbruket eller 
var anstalten en miljö för forskning? Försöksstationens baksida, labora
toriet, hade före ombyggnaden bestått av tre rum varav ett mycket litet 
och de andra två av medelstorlek. Ett av de större användes till grövre 
kemiska undersökningar och de andra två till mer noggranna analyser. 
Det fanns få vetenskapliga instrument och bristfällig tillgång på gas och 
vatten. Laboratoriet var både mindre och sämre utrustat än de flesta 
regionala kemiska stationerna. Den ringa storleken och bristande ut
rustningen visar att agrikulturkemins baksida värderades lågt. Där 
skulle främst kontrollanalyser ske och inte någon egentlig forskning. 
En agrikulturkemist skulle synas utåt genom försöksfältet och vara i 

340 Det här bygger på förändringar av begreppsanvändandet i försöksstationens publikationslista 
mellan åren 1858 till 1905, se Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademins kemiska laboratorium 1856-
1906, 37-55. 
341 Erving Goffman, Jaget och maskerna: En s tudie i vardagslivets dramatik (1959), 3. uppl. 
(Stockholm, 1994), 97-125. Se också Ophir och Shapin, "The Place of Knowledge", 10-14. 
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direktkontakt med jordbrukarna - agrikulturkemins publika och hand-
lingsinriktade sida prioriterades. 

Genom Nilsons ombyggnad blev laboratoriet en forskarmiljö. Efter 
moderniseringen kom laboratoriet att uppta hela bottenvåningen av 
huvudbyggnaden och bestå av tio rum med en förbindande korridor. En 
stor mängd nya apparater införskaffades, laboratoriet knöts till Stock
holms gasnät och vattentillgången säkrades genom en sinnrik konstruk
tion som samlade in nederbörden på taket och förde ner den i källaren. 
Nu kunde noggranna analyser utföras och genom de många rummen 
kunde olika undersökningsmetoder få egna rum med speciell ut
rustning och speciella förhållanden. Viktigt vid exakta undersökningar 
var avskildhet så att kemisten kunde arbeta ostörd. Föreståndaren och 
assistenten fick egna arbetsrum och genom den förbindande korridoren 
undveks att laboratorierummen blev genomgångslokaler med onödigt 
spring.342 

Anstaltens framsida, försöksfältet, genomgick också en förändring. 
Som nämnts ovan var hela Experimentalfältet utformat, som en 
mönstergård där anstaltens försöksfält utgjorde en del. Efter att Nilson 
tagit över upphörde samarbetet mellan lantbruksavdelningen och den 
kemiska anstalten nästan helt och de gemensamma försöken avbröts.343 

År 1890 påbörjades ombyggnaden av försöksfältet till en försöksgård för 
växtkulturförsök, som skulle göra exakta undersökningar möjliga. På 
ett 0,5 hektar stort område i direkt anslutning till anstalten upprättades 
försöksgården med olika sorters försöksmetoder, som jordfasta paraceller 
av cement och zinkplåt (det vill säga små försöksrutor som var inklädda i 
antingen cement eller zink), och ett stort antal fristående glascylindrar 
för kärlförsök. Även ett "skyddshus" upprättades för att skydda kärlen 
vid dåligt väder.344 Med dessa metoder kunde mer exakta försök bedri
vas, som tog hänsyn till yttre påverkande faktorer och felkällor som 
vattenförhållanden i jorden, temperatur, klimat, jordförhållanden, 
gödeselmängd och utsäde. Kontrasten till Bergstrands syn på ett försöks
fält, som han framfört 1861, där försöken skulle utföras på naturliga 
jordar och utsättas för väder och vind för att bli praktiskt användbara 
kan knappast bli större.345 

Går det, utifrån försöksanstaltens omvandling, att se vilka ideal som 
Nilson ställde upp för jordbrukskemin? Genom moderniseringen blev 
försöksfältet inte längre en plats där vetenskapsmän och lantbrukare 

342 Om försöksanstaltens ombyggnad se Nilson, "Agrikulturkemisk Berättelse, afgifven till Kongl. 
Landtbruks-Akademien å dess högtidsdag den 29 september 1884", 15-17. 
343 Juhlin Dannfeit, "I Landtbrukets tjän st", vol. 1, 67 och 70. 
344 Söderbaum, Kungl. Landtbruksakademins kemiska laboratorium 1856-1906, 28-29. 
345 Det måste dock påpekas att Bergstrand själv inte strikt stod kvar vid sin ståndpunkt från 1861. Han 
utförde bland annat sand- och vattenkulturförsök på Experimentalfältet kring 1870. 
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möttes. Anstaltens experimentella verksamhet expanderade utanför 
själva laboratoriets väggar och innefattade även försöksgården. An
stalten skulle vara en plats för utvecklandet av analytiska metoder och 
prövandet av vetenskapliga teorier. Därmed förlorade försöksfältet också 
sin funktion som demonstrationsfält. Genom sin utformning med 
många kärlförsök med bara enstaka växter och med en mer svåröver
skådlig struktur uteblev den pedagogiska åskådningseffekten. Försöks
gården blev en avskild plats för kemisk forskning. 

Vetenskapshistorikern Dorinda Outram skriver i en uppsats att när 
laboratorieforskningen började institutionaliseras inom natural-
historien vid 1800-talets början, avskilde man sig från den fältbotaniska 
traditionen genom att hävda att denna var subjektiv.346 De 
stillasittande inomhusforskarna menade att fältbotanikerna förlorade 
sin distans till undersökningsobjektet genom att de fysiskt gav sig ut i 
naturen och blev överväldigad av den. Dessutom blev kunskapsin-
hämtandet knutet till dem som personer och det område som de rörde 
sig inom, vilket ledde till relativism och subjektivism. Istället försökte 
laboratorieforskarna distansera sig från sitt studieobjekt. I 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 undersökningsobjektet utan att emotionellt ta 
ställning till det. Detta är också tydligt i Nilsons förhållningssätt till 
jordbruket, som vetenskapligt undersökningsområde. 

Med Nilsons viljeinriktning mot grundforskning och vetenskapens 
allt högre status i samhället var det möjligt att skapa en specialiserad 
forskarmiljö. Försöksanstalten vände sig inåt med laboratoriet, som den 
centrala platsen. För en kemist var laboratoriet hjärtat i verksamheten. 
Det var där som det huvudsakliga arbetet bedrevs och som nya metoder 
och teorier undersöktes. Jordbruket som ett praktiskt hantverk och som 
ett ideologiskt laddat begrepp utestängdes från verksamheten. Det var 
dock inte frågan om att avskärma sig från omvärlden. Antalet uppsatser 
som producerades med mer vetenskaplig karaktär ökade. Agrarkemins 
grundläggande utilistiska målsättning låg också fast. Syftet var att att 
skapa ett högproduktivt och rationellt jordbruk för såväl de enskilda 
individerna som för nationens bästa. Detta skulle dock ske utan att 
kemisterna som vetenskapsmän förlorade sin distans och objektivitet, 
vilket i längden skulle äventyra resultatet. Detta synsätt markerades i 
allt från vetenskapliga metoder och retorik till anstaltens utformning. 

346 Dorinda Outram, "New Spaces in Natural History", i The Cultures of Natural History, eds. 
Nicholas Jardine, James Secord och Emma Spary (Cambridge, 1996), 249-265. 
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RENÄSSANS FÖR PRAKTISKA FÖRSÖK 

Samhällsomvandling och maktförskjutning 
Lantbruksvetenskapernas allt starkare ställning mot seklets slut innebar 
emellertid inte att Lantbruksakademien stärktes. Tvärtom undergrävdes 
dess position och akademien förlorade sin ledande ställning inom det 
agrarvetenskapliga området. Den ökande statliga interventionen inne
bar att staten tog ett fastare grepp över samhällets organisering och 
administrationen växte, vilket reducerade manöverutrymmet för Lant
bruksakademien. Som tidigare beskrivits kan den myndighetsposition, 
som akademien uppnådde vid 1800-talets mitt ses som en lämplig lös
ning i övergångsfasen mellan två olika samhällsformationer. Detta fick 
emellertid snart karaktären av nödlösning. Johan Theophil Nathhorst 
hade så tidigt som 1856 kommit med ett förslag att upprätta ett 
speciellt verk för jordbruket och året efter väckte han ett förslag om ett 
särskilt departement.347 Problemen kring jordbruket på 1880-talet ledde 
till att administrationen växte den nio man starka förvaltnings
kommittén över huvudet. Sympatierna minskade för akademien, som 
började ses som en anomali inom statsförvaltningen. Även akademiens 
inställning till lantbruksforskning blev ett argument mot den, som vi 
skall se. 

Det som avgjorde akademiens framtida samhällsroll var dess ställ
ningstagande i den så kallade tullstriden. Den stora spannmålsexporten 
från USA och Ryssland medförde allt hårdare konkurrens och prisfall 
på världsmarknaden. Detta medförde en omsvängning bort från den fri-
handelsvänliga politiken. Tullstriden, där protektionister stod mot fri
handlare, tog sin början vid 1885 års riksdag. Frihandlarna menade uti
från den marknadsekonomiska doktrinen att frihandel ledde till lägre 
priser och i förlängningen ett ökat välstånd för alla. Jordbrukets pro
blem skulle lösas genom rationalisering så att lantbruket klarade kon
kurrensen bättre. Protektionisterna såg däremot frihandeln, som ett hot 
mot jordbruket och en orsak till emigration och sociala missför
hållanden. Efter en hård och invecklad politisk strid i riksdagen kom 
tullvännerna att avgå med segern 1888. Tullstriden innebar även en 
splittring bland jordbrukets företrädare.348 

Lantbruksakademiens förvaltningskommitté tog klar ställning för 
frihandel. Drivande inom akademien vid den här tiden var dess ständige 
direktör Pehr Jacob von Ehrenheim och sekreteraren Christian Lovén 

347 Johan Theophil Nathhorst, "Om inrättandet af ett Ministerial-Departement för Landtbruket", 
Tidskrififör svenskt landtbruk och dess binäringar 1857, 150-154, och Juhlin Dannfelt, Kungl. 
Landtbruksakademien 1813-1912, senare delen, 174. 
348 Edling, Det fosterländska hemmet, 44-46, och Olle Gellerman, Staten och jordbruket 1867-1918 
(Uppsala, 1958), 17-43. 
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(1834-1904). Både von Ehrenheim och Lovén 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 till 
1902. Han var en ledande person inom den konservativa högern och var 
en bestämd motståndare till tullar och Lantmannapartiet. Lovén blev 
efter en karriär som forskare inom medicin 1874 den förste professorn i 
fysiologi vid Karolinska institutet och 1884 tillträdde han sekreterar-
posten i Lantbruksakademien. Politiskt var han liberal och en dogmatisk 
anhängare av frihandeln. 

Redan i sin första berättelse som sekreterare klargjorde Lovén sin in
ställning. "[H]ögljudda klagorop öfver 'jordbrukets betryckta ställning' 
..."349 framfördes enligt Lovén av trångsynta personer som inte förstod 
att ekonomiskt dåliga perioder alltid med jämna mellanrum återkom 
likt en naturlag. Dessa dåliga perioder skulle dock inte enbart ses som 
något negativt: 

... det är nemligen de, som äro den väsentligaste pådrifvande sporren till jordbruks

konstens utveckling till allt större fullkomlighet. Ty det är isynnerhet under sådana 

perioder, som jordbrukaren väckes till eftertanke om, huruvida allt är så klokt och väl 

beställdt och derm ed till en ofta helsosam kritik af herrskande jordbruksmetoder och 

hushållningssystem samt till ansträngningar att utfinna bättre.3^ 

Dagens jordbruk hade dessutom bättre möjligheter att lösa kris
perioderna med hjälp av den moderna vetenskapen, sammanfattade 
Lovén. Detta var således ett liknande resonemang som vi tidigare i bak
grundskapitlet sett The Royal Agricultural Society of England i slutet av 
1830-talet framföra som argument mot Protektionismen. Tillämpning 
av de vetenskapliga landvinningarna var det enda sättet att stärka jord
bruket, tullar förvärrade i längden bara situationen. I ett anförande från 
slutet av 1887, under tullstridens kulmen, framkommer återigen 
Lovéns liberala samhällssyn och påverkan av socialdarwinistiskt tän
kande. Samhället förändras deterministiskt på samma vis som naturen 
enligt evolutionsteorin. Klagomål över svårigheten att sälja spannmål 
leder bara till allt sämre förutsättningar för den som klagar med kon
kurs som följd. Istället måste lantbrukarna pressa produktions
kostnaderna och anpassa sig: 

Det återstår då att se till, om vi icke, då vi ju icke kunna hoppas att hämma eller vända 

tidens ström, d.v.s. den naturliga utvecklingens gång, möjligen skulle inrätta oss derefter, 

dervid följande tillpassningens, adaptionens, eviga naturlag. I den organiska naturen 

349 Christian Lovén, "Berättelse öfver Jordbruksvetenskapens utveckling", KSLAT\%%A, 291. 
350 Ibid., 291. 
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gäller det ju såsom en oblidkelig regel, att allt det är dömdt till undergång, som icke 

förmår att afpassa sig efter de bestående förhållandena, hvaremot det, som böjer och 

lämpar sig efter dem, kommer till kraft och utveckling ...35* 

Förbättrade kommunikationer och uppkomsten av en internationell 
marknad var den avgörande omständigheten till de förändrade förut
sättningarna. Detta medförde på samma naturbestämda vis att små 
vattenkvarnar och många mellanhänder mellan producent och kon
sument i Sverige gjorde det lätt för stora utländska kvarnar och handels
företag att konkurrera ut de svenska. Lösningen var enligt Loven "asso
ciationen det vill säga frivilliga föreningar av jordbrukare, som gemen
samt samordnade sin försäljning, byggde centrala spannmålsmagasin 
och ordnade med billiga transporter och vidareförädling i större anlägg
ningar. Sådana föreningar hade i USA haft stor betydelse, vilket var en 
förklaring till att det internationela spannmålspriset pressats. Förening
arna skulle också göra gemensamma inköp av utsäde och konstgödsel. På 
så sätt skulle de lantbrukarna kunna skapa stora och rationella produk
tions- och distributionssystem som kunde konkurrera på världs
marknaden. 

Lovéns och förvaltningskommitténs ställningstagande i tullstriden 
välkomnades inte av en majoritet av lantbruksbefolkningen. Även de 
flesta av landets hushållningssällskap förordade tullar. Uppmaningen 
att lantbrukarna själva måste ta saken i egna händer för att ta sig ur 
krisen föll inte heller i god jord.352 Följden blev att Lantbruks
akademien förlorade sina myndighetsbefogenheter, vilket var en admi
nistrativ lättnad för akademien men samtidigt innebar det att dess bety
delse avsevärt reducerades. Lantbruksakademiens "glansperiod" var över 
och den hade spelat ut sin politiska roll. År 1890 övertog den nyupp-
rättade Kungliga Lantbruksstyrelsen alla akademiens förvaltnings
uppgifter. Även kontrollen av de kemiska anstalterna och de praktiska 
jordbruksfrågorna övergick till Lantbruksstyrelsen. Endast tio år 
därefter inrättades också ett jordbruksdepartement. Härmed hade 
jordbruket etablerats som en separat politisk och administrativ samhälls
sektor, med stora konsekvenser för inriktningen på de agrara reformer
na och lantbruksvetenskaperna. 

Chef för Lantbruksstyrelsen under de första tio åren och senare den 
förste jordbruksministern var Theodor Odelberg (1847-1938). Han till
hörde den protektionistiska högern och hade varit en dominerande 

35 * Christian Lovén, "Hvilka åtgärder kunna vara att vidtaga för befodrandet af en sund och väl ordnad 
spanmålshandel i ändamål at t med minsta kostnad och omgång för producenten bereda en regelbunden 
afsättning af hans skörd såväl inom landet som till export?", KSLATl 888, 46. 
352 Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912, senare delen, 3-4 och 174-175, och 
Gellerman, Staten och jordbruket 1867-1918, 31-32. 
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person inom hushållningssällskapens ombudsmöte, vilka hade ställt sig 
kritiska mot Lantbruksakademien. Odelberg betonade de mindre jord
bruken och verkade för att förbättra deras villkor. Överhuvudtaget 
skedde en ömvändning från statens sida mot ett allt större intresse för 
småbönder. Denna omsvängning måste kopplas till det socialpolitiska 
tänkande, som växte fram vid 1800-talets slut. Historikern Nils Edling 
har i s in avhandling Det fosterländska hemmet (1996) visat hur både den 
konservativa högern och senare liberalerna såg sociala reformer an
gående småbruk och egna hem, som ett sätt att lindra samhällsom
vandlingarnas effekter och stärka landsbygden mot industrialismen, och 
därmed även minska emigrationen och trycket på de växande stä
derna.353 

Lantbruksstyrelsen och Odelberg hade ett fientligt förhållningssätt 
till sin föregångare. I behandlingen av de praktiska jordbruksfrågorna 
begärde Lantbruksstyrelsen in remissvar från hushållningssällskapen, 
medan Lantbruksakademien ställdes helt utanför. Akademiens möjlig
het att påverka minskade drastiskt och redan tidigade hade dess tidskrift 
förlorat många prenumeranter.354 Istället intog Tidskrift för landtmän 
och den 1891 grundade Landtmannen med Wilhelm Flach som redak
tör (efterträdde sedermera Odelberg som chef för Lantbruksstyrelsen) en 
ställning som de allmänna och rikstäckande agrara tidskrifterna.355 

Även i Landtmannen framkommer en negativ hållning till Lantbruks
akademien och ett ställningstagande för småjordbruken. 

Detta var även en kritik mot akademiens vetenskapliga verksamhet, 
vilken främst ansågs gynna stora jordbruk.356 Som tidigare påpekats var 
det först och främst storjordbruk, som den tidiga lantbruksvetenskapen 
vände sig till, och stora kommersialiserade lantbruk hade dessutom haft 
större förutsättningar att utnyttja den vetenskapliga kunskapen och 
ekonomiska resurser att köpa in konstgödseln och tekniska hjälpmedel. 
Den ekonomiska krisen på 1870-talet, samhällsomvandlingen och den 
frihandelsvänliga politiken ansågs dock ha drabbat småbönder och tor-
pare hårdast med negativa sociala konsekvenser som följd. Lantbruks
akademien hade bidragit till att fjärma agrarvetenskapen från den breda 
majoriteten av lantbrukarna, vilket nu måste ändras. 

De politiska förändringarna innebar en renässans för praktiska jord
bruksförsök och utåtriktad verksamhet. Praktiken tillmättes åter en be
tydelse då det gällde att förbättra småjordbrukens framtidsutsikter. 
Danmark var här ett föregångsland, där man med statsmedel hade upp
rättat en centralt organiserad ledning för alla de praktiska försök som 

353 Edling, Det fosterländska hemmet, 216-270, och Sörlin, Framtidslandet, 206-224. 
354 Jiihlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912, senare delen, 246. 
355 Ibid., 177. 
356 Ibid., 176. 
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utfördes av lantbrukare runt om i landet. Även i Sverige pågick många 
försök i privat regi eller genom hushållningssällskapen, men sam
ordning saknades. Kulmen på detta intresse för lokala försök var grun
dandet av "Centralanstalten för Hushållningssällskapens lokala jord
bruksförsök", som anlades år 1900 i Väsby. Denna anstalt skulle upprätta 
gemensamma planer och direktiv för alla de försök som de enskilda 
hushållningssällskapen bedrev runt om i landet och systematisera kun
skapen. 

Den förste föreståndaren Pehr Bolin konstaterade att praktiska för
sök behövdes eftersom den agrarkemiska forskningen ännu inte lyckats 
åstakomma tillförlitliga jordanalyser, som kunde ge lantmännen till
fredsställande svar. Laboratorieundersökningar och kärlförsök kunde 
inte åstadkomma resultat, som hade betydelse i praktiskt bruk. Bolin 
vänder alltså upp och ner på den tidigare kritiken mot fältförsök. Dessa 
var i och för sig inte strikt vetenskapliga men de gav användbara resultat 
på den plats de var belägna. Lokala försök tog hänsyn till förhållandena 
som vetenskapen ej kände till. Små utlokaliserade fältförsök skulle dess
utom sprida ett ekonomiskt vinstrikt jordbruk direkt till småbönderna 
utan någon omväg via herremännen.357 

Centralanstalten för det agrara försöksväsendet 
Lantbruksakademien försökte emellertid, som svar på den nya situatio
nen, att befästa sin position inom lantbruksforskningen och försvara ren 
grundforskningen mot krav på ökade praktiska försök. Under 1890-
talets första hälft lämnade akademien in två ansökningar angående 
upprättandet av nya vetenskapliga institutioner på Experimentalfältet. 
Detta var en fortsättning på akademiens strävan att på Experimental
fältet upprätta en nationellt övergripande centralanstalt. 

Den första ansökan, författad av Loven 1891, gällde anläggandet av 
en "anstalt för försök på boskapsskötselns och mejerihanteringens om
råde". I takt med den omvandling som hade skett från huvudsaklig in
riktning på spannmålsproduktion till boskaps- och mejerihantering blev 
detta en viktig forskningsuppgift. Agrarkemin hade förut berört detta 
område genom utfodringsförsök och mjölkanalyser. Här var dock djur-
fysiologiska kunskaper mer relevanta och genom bakteriologins ut
veckling 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 sakkunskap inom mejeriområdet och bakteriologin sam
las, så att hela processen från foder via djuret till mjölkprodukten kunde 

357 Pehr Bolin, "Redogörelse för Hushållningssällskapens lokala fältförsök", KSLAT1902, 138. 
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följas. Lovén 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 assisten
ter. Assistenterna skulle var för sig ansvara för de fysiologiska under
sökningarna respektive mejeriundersökningarna. Föreståndaren skulle 
ha hög vetenskaplig utbildning inom båda områderna, medan praktisk 
erfarenhet inte var lika viktig: 

Utan tvifvel skulle det ju äfven vara fördelaktigt, om föreståndaren derjemte vore i 

besittning af agronomiska kunskaper och någon erfarenhet i landthushållningens praxis, 

men då det under nuvarande förhållanden väl icke lärer vara m öjligt att åtminstone inom 

landet finna någon lämplig, så qvalificerad person, torde man så mycket hellre kunna 

eftergifva krafvet på denna sistnämda egenskap ...^58 

Det gamla kravet på "dubbel kompetens" verkar mest ha funnits med 
för syns skull. I ansökan förordade Lovén också den mer strikt vetenskap
liga modell, som man följt i Tyskland med fasta anstalter och med ut
bildad personal. Att som i Danmark ha mer praktiska försök och sprida 
ut ett stort antal försöksdjur hos enskilda jordbrukare hade visserligen 
många fördelar, men det innebar också bristande vetenskaplig kontroll 
vilket ledde till att de statistiska primäruppgifterna blev opålitliga. 
Lovén höll således fast vid akademiens vetenskapliga hållning och emot 
kraven på mer praktisk inriktning. Eftersom anstaltens syfte var "ut-
preglat praktiskt" var det särskilt viktigt att anlägga den i omedelbar 
förbindelse med ett större agrarvetenskapligt centrum, (läs Experi-
mentalfältet), för att upprätthålla en hög vetenskaplig nivå. En isolerad 
anstalt kunde lätt falla: 

... för frestelsen att gifva efter för denna påtryckning med uppoffring af den noggrannhet 

och den omsorgsfulla pröfning af alla på undersökningsobjektet inverkande faktorer, som 

just karakteriserar den vetenskapliga forskningen till skillnad från flertalet bland de 

vanliga s. k. 'praktiska' försöken med deras ofta mycket lösliga beskaffenhet och i följd 

deraf föga tillförlitliga eller allmängiltiga resultat.35^ 

Akademien fick emellertid inga bidrag till anstalten efter det att för
slaget diskuterats och utretts av både Hushållningssällskapens ombud, 
lantbruksintituten och av Lantbruksstyrelsen under en lång följd av år. 
Lantbruksstyrelsen lade även ett motförslag, som innebar att den tänkta 
anstalten borde delas i två och lokaliseras till Ultuna respektive Alnarp. 

358 "Kongl. Landtbruks-Akademiens underdådiga skrifvelse angående inrättandet vid Akademiens 
Experimentalfalt af en anstalt för försök på boskapsskötselns och mejerihanteringens område", KS LAT 
1891,309. 
359 Ibid., 307. 
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Två år senare, 1893, lämnade akademien likväl in en ny ansökan, nu 
angående upprättandet av en entomologisk anstalt. Försöksstationens 
uppgift skulle vara att på ett experimentellt sätt studera skade
insekternas levnadsvanor och utveckling samt undersöka medel för 
deras, "... utrotande eller hämandet af deras härjningar."360 Ansökan var 
även denna gång skriven av Lovén. En sådan anstalt skulle vara betydel
sefull för att åstadkomma en fullständig forskning kring åkerbruket. 
Kemin och växtfysiologin hade på sina områden uppnått stora fram
gångar, framhöll Lovén, men trots detta kunde skörden spolieras av 
växtsjukdomar åstadkomna av insekter 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. Lantbruks
styrelsens entomologs uppgift var att ge rådgivning och upplysningar 
till allmänheten. Det var alltså inte en forskningstjänst och det saknades 
således vetenskapligt underbyggd entomologi, vilket gjorde att resulta
ten uteblev. I ansökan konstaterade Lovén en aning ironiskt: 

För att verkligen kunna komma till säkra och tillförlitliga resultat är det derför 

nödvändigt att börja på ett annat sätt, nämligen så, att grundliga undersökningar och 

experiment fa göras, innan man uppträder och meddelar råd och upplysningar till 

allmänheten eller föreslår statsmakterna några bestämda åtgärder gent emot skadedjurens 

härjningar.361 

På nytt lade Lovén ner stor energi i ansökan för att argumentera för an
staltens lokalisering till Experimentalfältet. Utgången av ansökan blev 
dock ännu en besvikelse för akademien. Hushållningssällskapens ombud 
godkände förslaget, men Lantbruksstyrelsen menade att anstalten på 
grund av dess praktiska inriktning borde förvaltas av den. De hävdade 
alltså att även vetenskaplig forskning med praktiska mål skulle räknas 
till de praktiska jordbruksfrågorna, vilka låg under Lantbruksstyrelsen 
och inte under akademien. Riksdagen gick på Lantbruksstyrelsens linje 
och 1896 gavs medel för upprättandet av stationen på Experimental
fältet men under Lantbruksstyrelsens förvaltning. Som svar på detta 
meddelade Lantbruksakademien att de inte ville upplåta mark åt an
stalten eftersom Experimentalfältet skulle ha en enhetlig ledning. 
Istället kom Statens entomologiska anstalt att 1897 förläggas på 
Frescati i omedelbar anslutning till Experimentalfältet.362 

360 "Kongl. Landtbruks-Akademiens underdådiga skrifvelse angående inrättande vid Akademiens 
experimentalfålt af en entomologisk försöksstation", KSLAT1893, 375. 
361 Ibid., 372. 
362 Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912, senare delen, 181-182. 
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Lantbruksstyrelsen kom således systematiskt att gå emot Lantbruks
akademiens förslag. Genom att obstruera och lägga motförslag lyckades 
man också.363 I denna dragkamp kan man spåra hur akademien för
svagats och hur den politiska makten förskjutits till följd av för
ändringar i den statliga agrara organisationen. Lantbruksstyrelsen hade 
stöd av ett starkare aktörsnätverk, dit såväl statsmakten som en 
majoritet av lantbrukets företrädare kunde räknas, samt att nätverket 
ytterligare stärktes av liknande tendenser utomlands. Detta gjorde att 
Lantbruksstyrelsen erhöll en sådan makt, att den vid denna tidpunkt 
kunde påverka utvecklingen av den svenska agrarvetenskapen. Vid sekel
skiftet var Lantbruksakademiens motstånd brutet, de ledande 
personerna byttes ut, verksamheten reformerades och akademien 
rättade in sig i ledet, som en allierad.364 

Förslaget att upprätta en övergripande centralanstalt tog emellertid 
inte slut med Lantbruksakademiens misslyckande. Frågan diskuterades 
på många håll och år 1900 lämnade bruksägaren och riksdagsmannen 
Gustaf Benedicks in en motion till Första kammaren angående in
rättandet av en centralt anordnad experimentalanstalt med en till
hörande bakteriologisk station.365 Hans motion hade en helt annan ut
gångspunkt än vad Lantbruksakademien tidigare haft i sina förslag. 
Benedicks tillhörde precis som Odelberg Första kammarens konservativa 
majoritet och var en av de flitigaste aktörerna för etableringen av små
bruk och egna hem för att lösa landsbygdens problem. Kopplat till ex-
perimentalanstalten måste det upprättas försöksfält spridda över landet. 
Viktigt var också att resultaten från dessa vetenskapliga verksamheter "... 
måste äfven tränga ned till de djupa leden."366 Detta, tänkte sig 
Benedicks, skulle lösas med "uppvisningsfält", som ambulerande lärare 
kunde förevisa men där framförallt jordbrukaren själv "... med egna 
ögon får se och erfara"367 — en direktförmedlande åskådningsunder
visning. 

Denna fråga blev således en av de första uppgifterna som Odelberg 
började arbeta med som ny jordbruksminister. Han tillsatte en ut
redning med bland annat Benedicks som sakkunnig. I betänkandet som 
presenterades 1901 framkom ett förslag där en centralanstalt för jord

363 Lantbruksstyrelsens negativa ins tällning och hur de agerande mot Lantbruksakademien 
framkommer tydligt i i nledningen till, Landtbrukets främjande genom statsförvaltningen åren 1890-
1894: Redogörelse utgifuen afK ongl. Landtbruksstyrelsen, Meddelanden från Kon gl. 
Landtbruksstyrelsen, N:r 1 år 189 5, (Stockholm, 1895), 5-13. 
364 För en mer utförlig beskrivning av upprättandet av Centralanstalten för försöksväsendet på 
jordbruksområdet och förändringar inom Lantbruksakademien se Mårald, I mötet mellan jordbruk och 
kemi, 98-101. 
365 Motioner i Första Kammaren, N:o 8, 1900, 1 samling, 2 afdelning, 1 band. 
366 Ibid., 5. 
367 Ibid., 6, se även den efterförjande diskussionen i Första Kammaren 1900-02-24, Första Kammarens 
protokoll 1, n:o 1-19, punkten 9. 
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bruksförsöksväsendet skulle upprättas, vilken skulle vara placerad på 
Lantbruksakademiens experimentalfält.368 Detta var dock inte ett 
genomförande av akademiens tidigare planer. Den vetenskapliga verk
samheten måste, betonades det, komma närmare jordbrukarna. De sak
kunniga kritiserade akademiens alltför strikt vetenskapliga hållning, 
som framkommit i deras ansökan från 1891. Istället för att följa den 
tyska modellen förordade man den danska modellen med en stor 
mängd utlokaliserade försök som samordnades av centralanstalten. 
Benedicks idé om uppvisningsfält borde också genomföras. Mycket av 
den gamla verksamheten på Experimentalfältet skulle dock fortsätta 
som tidigare. De sakkunnigas förslag kan sålunda sägas vara en 
kompromiss mellan en vetenskapligt sammanhållen centralanstalt och 
en bred praktiskt inriktad försöksverksamhet. 

Efter att såväl Lantbruksakademien som O delberg fatt igenom vissa 
förändringar,369 kunde slutligen Centralanstalten påbörja sin verk
samhet 1907. Anstalten bestod av sex avdelningar. Både den lant
brukskemiska, den botanisk-växtfysiologiska och den entomologiska an
stalten uppgick utan förändringar i Centralanstalten, där ny före
ståndare för den kemiska avdelningen efter Nilsons hastiga bortgång 
1899 var Henrik Gustav Söderbaum (1862-1933). Jordbruksavdelningen 
bestog av en sammanslagning av Experimentalfältets gamla jordbruks
avdelning och av hushållningssällskapens centralanstalt för lokala jord
bruksförsök. Det upprättades också en ny avdelning för boskapsskötsel 
och mejerihanteringen. År 1911 tillkom även en särskild avdelning för 
bakteriologi.370 Akademien fråntogs dock rätten att ensam styra över 
Centralanstalten. Istället inrättades en särskild styrelse bestående av sju 
ledamöter, där akademien innehade fyra platser och regeringen utsåg 
tre. 

Ekonomiskt innebar inrättandet av Centralanstalten en kraftig för
stärkning av Experimentalfältet.371 Nya institutionsbyggnader upp
rättades och gamla renoverades. Ståndsmässiga professorsbostäder för 
föreståndarna byggdes och 1906 upprättades ett lantbruksmuséum, 
(nuvarande Stockholms universitetsmatsal "Lantis"), för utställandet av 
jordbrukstekniska modeller. Hela Centralanstalten utgjorde en rätt 
imponerande vetenskaplig miljö med många hus och försöksfält. Vid 
1914 fanns det cirka 30 personer mer stadigvarande anställda om man 
räknar med vaktmästare och dessutom låg Lantbruksakademiens träd

368 Betänkande och förslag rörande ordnandet af jordbruksförsöksväsendet i vårt land (Stockholm, 
1901). 
369 "Vårt landtbruk inför årets riksdag", Landt mannen 1905:8, 31. 
370 Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet (Stockholm, 1914). 
371 Ibid., 14. Se även, "Kostnadsförslag för ordnandet af jordbruksförsöksväsendet", se E. Thyseliu s, 
Förteckning öfver kommitébetänkanden II, 1895-1903 (Stockholm, 1904), 154 och 134. 
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gårdsskola inom området med personal och elever. Huvuddelen av de 
anställda hade sina bostäder på platsen och det fanns ett knappt trettio
tal byggnader på området.372 År 1923 hade de anställda ökat till cirka 40 
personer och en del nybyggnader hade tillkommit.373 

Den agrarvetenskapliga infrastrukturen — en översikt 
Vad fick då institutionaliseringen av en allt starkare agrarforskning för 
betydelse för jordbrukets omvandling? Detta är en mycket stor och 
komplex fråga, som här inte kan besvaras utan bara antydas. Det var 
dock inte så att det vetenskapsbaserade jordbruket spred sig "själv" i kraft 
av sin "överlägsenhet". Det behövdes förmedlande länkar mellan forsk
ningen och jordbrukets utövare. En utgångspunkt för Latours aktörs-
nätverksteori är att en teori eller en uppfinning inte kan sprida sig själv, 
vare sig den är riktig eller inte. Härmed riktas en skarp kritik mot det 
diffusionistiska tänkandet inom teknik- och vetenskapshistoria. Enligt 
detta synsätt, hävdar Latour, tillskrivs föremål och teorier ett slags "inre 
kraft", som gör att de av egen förmåga "vandrar" och "förökar sig". Den 
tid från det att teorierna formas eller artefakter uppfinns tills de plöts
ligt slår igenom och finns överallt blir ett förlopp som inte studeras.374 

Enligt Latour är det emellertid alltid människor och olika intressen, 
som sprider och underhåller teorin/artefakten och får den att "färdas" i 
samhället. Det gäller att "översätta" teorin/artefakten och involvera allt 
fler i nätverket, som ägnar kraft åt att föra teorin/artefakten vidare. För 
att det moderna lantbruket skulle kunna etableras behövdes följaktligen 
en mängd människor, institutioner, informationskanaler och resur
ser.3^ 

Som redan framkommit hade det agrarvetenskapliga verksamhets
området expanderat under 1800-talets andra hälft och genom de 
ökande statliga ingripandena kring sekelskiftet 1900, skedde en kraf
tigt tillväxt. Flera agrarvetenskapliga organisationer byggdes upp med 
statligt stöd, som sammantaget bildade ett nätverk bestående av an
läggningar, lokala organisationer, människor och olika intressen vars 
förgreningar sträckte sig över hela landet.376 De första fyra regionala 
kemiska stationerna från 1877 utökades med ytterligare fem stycken 

372 Centralanstalten för försöksväsendet p å jordbruksområdet (Stockholm, 1914). 
373 Centralanstalten för försöksväsendet p å jordbruksområdet (Stockholm, 1923). 
374 Latour, Science in Action, 132-144. 
37^ För upprättandet av kanaler för spridning av det moderna jordbruket se också Wines, Fertilizer in 
America, 166-174; Nicholas Goddard, "Information and Innovation in Early-Victorian Farming 
Systems", i Land, Labour and Agriculture, 1700—1920: Essays for Gordon Mingay, eds. B. A. Holderness 
och Michael Turner (London & Rio Grande, 1991), 165-190, och Wallace E. Huffman, "Modernizing 
Agriculture: A Continuing Process", Dadalus Fall 1998, 159-186. 
376 För en översikt se Herman Juhlin Dannfelt, "Sveriges lantbruk 1875—1925", i Lantbruket i Norden 
1875-1925 (Göteborg, 1926), 121-142; Niskanen, Godsägare, småbrukare och jordbrukets 
modernisering, 121-155, och Mårald, I mötet mellan jordbruk och kemi, bilaga 2, 115-116. 
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under 1880- och 1890-talen och därutöver finansierades två av enskilda 
hushållningssällskap.377 På ett liknande sätt inrättades frökontroll-
anstalter runt om i landet, med den första 1876 och vars antal samman
taget kom att uppgå till 24 stycken.378 Syftet med anstalterna var att 
kontrollera kvaliteten av kommersiella produkter, främst konstgödsel 
och utsäde, och i samverkan med hushållningssällskapens rådgivnings
verksamhet underlätta spridandet av riktiga varor till jordbruket. Även 
lantbrukarna själva organiserade sig i olika inköps- och kontroll
föreningar (till exempel mjölkkontroll-, äggkontroll- och tjuravels-
föreningar), där en kontrollant gemensamt anställdes för att undersöka 
kvaliteten av de produkter som lantbrukarna framställde samt för att 
ge förslag på förbättringar.379 

Under 1880-talet uppstod flera regionala föreningar med syfte att 
utföra vetenskapliga undersökningar och sprida det vetenskapliga jord
bruket. År 1886 grundades "Sydsvenska föreningen för odling och för
ädling av utsäde" i Svalöf. Initiativet kom från godsägare Birger 
Welinder, som tillsammans med några andra ledande skånska gods
ägare, Hjalmar Nathorst och docenten i botanik Bengt Jönsson ut
gjorde den första styrelsen. Från att ha haft en sydsvensk inriktning 
blev verksamheten snabbt rikstäckande med statliga bidrag och före
ningen bytte namn till "Allmänna svenska utsädesföreningen". Ut
sädesföreningen blev en framgångsrik forskningsinstitution inom den 
framväxande växtförädlingen med ledande namn som Hjalmar 
Nilsson och Herman Nilsson-Ehle.380 Svalöfs läge i Skåne var dock inte 
representativt för landets olika klimatzoner och filialer upprättades i 
Ultuna, Örebro, Kalmar, Luleå, Lännäs (Ångermanland) och i Ås 
(Jämtland). Medan utsädesföreningen och forskningen till stor del 
finansierades av staten kom det Allmänna svenska utsädesbolaget, före
ningens affärsmässiga del, att bedrivas på kommersiella grunder, vilket 
är ett tydligt exempel på hur staten grep in för att understödja närings
livet. Det andra stora växtförädlingsföretaget Weibullsholm, som 
grundats 1870, fick statsanslag först vid 1920-talets mitt.381 

377 Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912, bilaga 25, CII, och SOU 1936:40, 
Betänkande med förslag till omorganisation av den med statsmedel understödda kemiska analys- och 
kontroll-verksamheten, 9. 
378 Harald Esbo, Svensk frökontroll 100 år 1876—1976 (Lund, 1975), 22-25. 
379 Niskanen, Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering, 143-146. 
38^ Om Sveriges utsädesförenings historia se Svensk utsädes förädling på Svalöf: Ett tjugoårigt arbete i 
kort öfversikt, bilaga t ill Svensk Utsädesförenings tidsk rift 1907-1908; Gösta Andersson, "Sveriges 
Utsädesförening: Historisk översikt", i S valöf1886-1986: Växtförädling under 100 år (Svalöf, 1986), 7-
26; Gösta Olsson, "Sveriges U tsädesförenings tillkomst och första utveckling", Svensk utsädesförenings 
tidskrifi 1993:4, och Den Svenska växtförädlinge ns historia: Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-
talet Stockholm, 1997), 11-34. 
381 Jörgen Weibull, "Weibullsholm 1870—1970", i Weibu llsholm 1870—1970 (Landskrona, 1970), 7-
47, och Fajer Fajersson, "Weibullsh olm: Familjeföretagets utveckling 1870-1980", i De n svenska 
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År 1886 tillkom också "Föreningen till mosskulturens befrämjande 
inom mellersta och södra Sverige". Den allt större användningen av 
konstgödsel lovade en framtid för landets vidsträckta mossmarker. 
Drivkraften bakom föreningen var föreståndaren för den kemiska sta
tionen i Jönköping Carl von Feilitzen (1840—1901). Syftet var både att 
sprida kunskap om och praktiskt verka för uppodlandet av myrmarker 
samt att bedriva vetenskapliga försök. År 1890 anlades en försöksmosse 
vid Flahult i Småland. På samma sätt som utsädesföreningen fick före
ningen snabbt statligt stöd och verksamheten blev rikstäckande med 
namnet Svenska mosskulturföreningen. I samarbete med hushållnings
sällskapen bedrevs försök i landets olika delar och senare på 1920-talet 
upprättade även ett antal egna utlokaliserade försöksmossar.382 År 1916 
inrättades också Svenska betes- och vallföreningen, vars syfte var att ut
veckla betes- och ängsskötseln för att förbättra uppfödningen och 
vinterutfodringen av mjölkkor.383 

Hushållningssällskapen spelade i det agrarvetenskapliga nätverket en 
mycket viktig roll. Genom sina hierarkiska organisationer; med natio
nella och statliga kopplingar, regionalt ansvar och med lokala gillen, 
var hushållningssällskapen idealiska för att samla in information och 
uppgifter samt förmedla nya metoder och teknik. Hushållnings
sällskapen fungerade på den regionala nivå, som en mötesplats för poli
tiska, administrativa, vetenskapliga, ekonomiska och agrara intressen. 
Det var emellertid först på 1860-talet som hushållningssällskapen hade 
fatt sådana resurser att de kunde bygga upp rådgivningsverksamheten i 
någon större omfattning. Genom att hushållningssällskapen från 1855 
fick en andel av brännvinsförsäljningsavgifterna och att flera ansvars
områden överfördes till de nyupprättade landstingen 1862, fick säll
skapen ökade ekonomiska resurser och en tydligare inriktning mot de 
areella näringarna. 

Till och börja med anställde hushållningssällskapen länsagronomer, 
vandringsrättare, dikningsförmän, länsmejerister och jordbruks
konsulenter, och efter sekelskiftet ökade antalet av olika sorter agrara 
och hushållsekonomiska experter. År 1925 fanns det sammanlagt hos 
landets hushållningssällskap cirka 350 anställda rådgivare och 1939 
hade denna siffra stigit till drygt 700.384 Vid sidan av dessa fanns även 
statskonsulenterna vid Lantbruksstyrelsen, som hade ett nationellt 
övergripande ansvar för utvecklingen av lantbrukets olika inriktningar. 

växtförädlingens historia: Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet, ed. Gösta Olsson (Stockholm, 
1997), 35-50, och Widmalm, "Den stora växtförädlingsanstalten", 232-272. 
382 SOU 1934:4, 18-23. 
383 Ibid., 31-34. 
38^ SOU 1942:32, Betänkande med förslag angående hushållningssällskapens organisation och 
verksamhet m.m., 13. 
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I fokus för hushållningssällskapens rådgivning stod småbruken och 
man vände sig direkt till jordbrukarna med ambulerande kursverksam
het, föreläsningar, lantbruksmöten och utställningar. En grund
läggande tanke var att rådgivarna skulle söka upp jordbrukarna i deras 
hemtrakter och inte tvärtom. På så vis kunde man nå även dem som 
inte hade råd eller var intresserade av att utbilda sig. All undervisning 
var kostnadsfri och lärarna delade ut småskrifter och sålde böcker till re
ducerat pris. Kurserna, som ofta arrangerades i samarbete med hus
hållningsgillena, förlades på eftermiddagar och kvällar i någon veckas 
tid medan konsulenterna på dagarna kunde besöka deltagarnas gårdar 
för att ge rådgivning och inspektera.385 

Under denna tidsperiod byggdes också det agrara undervisnings
väsendet upp med hjälp av hushållningssällskapen, där alla dessa jord
bruksexperter utbildades. Förutom de högre lantbruksinstituten, Ul-
tuna, Alnarp samt Kungliga veterinärinstitutet i Stockholm (1859), 
anlades från 1840-talet lantbruksskolor (rättareskolor), som 1885 nådde 
sin kulmen med 32 stycken skolor. De första så kallade lantmanna
skolorna, som var folkhögskolor med agrar inriktning, inrättades i 
slutet av 1860-talet. De hade jämfört med lantbruksskolorna en mer 
teoretisk och omfattande utbildning. Dessa skolor fick statsanslag 1887 
och som mest fanns det 1920 50 lantmannaskolor. År 1912 upprättades 
statsunderstödda lanthushållsskolor, det vill säga skolor för teoretisk 
och praktisk utbildning av unga kvinnor i huslig ekonomi och kvinn
liga jordbruksgöromål, vilka redan på 1920-talet uppgick till 35 
stycken.386 Därmed stakades skilda utbildningsvägar ut för landsbygdens 
män och kvinnor genom den "manliga" lantmannaskolan och den 
"kvinnliga" lanthushållsskolan. 

Det var till stor del i hushållningssällskapens regi och vid de agrara 
skolorna som många av de lokala praktiska jordbruksförsöken utfördes 
och som demonstrationsfälten anordnades, vilka Centralanstaltens 
jordbruksavdelning samordnade och samlade in resultat från. Från bör
jan var det mest frågan om gödslingsförsök med olika sorters konst
gödsel men sedan tillkom även växtodlingsförsök, där nya växtsorter 
provades ut. Under de första sex åren fram till 1913 organiserade av
delningen sammanlagt 4 725 lokala fältförsök. Jordbruksavdelningen 
upprättade också 1911 femåriga avtal med ett drygt tiotal fasta försöks
gårdar för att kunna utföra mer långvariga försök. Även husdjursav
delningen upprättade fram till 1923 kontakter med 36 försöksgårdar 
för utfodrings- och avelsförsök. Den entomologiska avdelningen 

385 Niskanen, Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering, 147-155. 
386 Karl Rydå, Boken och plogen: Lantbrukets skolor under 150 år (Stockholm, 1981), 26, och Niskanen, 
Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering, 131-132. 
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byggde upp en rapportverksamhet med 800 rapportörer, som lämnade 
in upplysningar om skadeinsekters utbredning och effekter av olika be
kämpningsmedel.387 

Ett exempel på hur nära de vetenskapliga och rådgivande verksam
heterna stod varandra är den Kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå, 
som påbörjade sin verksamhet 1895. Genom sitt läge i norra Sverige 
och genom anstaltens utlokaliserade verksamhet i hela Norrbotten 
visar den tydligt på vetenskapens funktion för att etablera det moderna 
jordbruket längst ute i "periferin". Denna anstalt hade till skillnad 
från de andra regionala kemiska stationerna ett uttalat vetenskapligt 
syfte. Anstalten skulle dels verka som en vanlig kemisk station, dels 
fungera som en praktisk försöksanstalt för att förädla och prova ut 
passande sädesslag och foderväxter för övre Norrland, och slutligen dels 
vara en vetenskaplig växtbiologiskanstalt för undersökandet av 
växternas livsprocesser i det nordliga klimatet.388 

Föreståndare för anstalten var lantbrukskemisten Paul Hellström 
(1866-1927), som sedermera blev sekreterare för Lantbruksakademien 
och jordbruksminister. Hellström hade doktorerat vid Uppsala univer
sitet samt även utbildat sig vid Ultuna och vid Landbohöiskolen i 
Köpenhamn i mejerilära. Han blev 1896 också sekreterare för Norr
bottens läns hushållningssällskap och föreståndare för länets frö-
kontrollanstalt, och därigenom kom de tre organisationerna i stort sett 
att fungera som en enhet.389 Sedan Utsädesföreningens filial 1906 an
lagts vid den kemisk- växtbiologiska anstalten kom även denna verk
samhet att integreras. På grund av bristande ekonomiska resurser blev 
de vetenskapliga insatserna begränsade. Ett resultat var dock att med 
stöd från bland annat konstgödselhandlaren Moritz Frsenkel i Göte
borg, som vid ett flertal tillfällen ekonomiskt understödde anstalten 
vilket även grosshandlarna Seth Kempe och Gustav Emil Broms 
gjorde, anlades världens första frostlaboratorium för undersökandet av 
kylans effekt på växter. 

Däremot blev den utåtriktade rådgivningen och den lokala försöks
verksamheten omfattande. Assistenterna vid anstalten, som efter en tid 
uppgick till fem stycken, var tillika jordbrukskonsulenter. Med tanke 
på att dessa i snitt hade 220 förrättningsdagar per år ute i bygderna 
(1909) måste arbetsuppgifterna vid själva anstalten ha varit tämligen 

387 Pehr Bolin, "Hushållningssällskapens lokala fältförsök år 1907", KSLAT1908, 177ff; 
Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet (Stockholm, 1914), och Centralanstalten för 
försöksväsendet på jordbruksområdet (Stockholm, 1923). 
388 Paul Hellström, Norrbottens läns hushållningssällskaps femtiårsberä ttelse för åren 1850—1900 
(Luleå, 1902), 56-66. 
389 Arvid Moberg, "Hellström, Paulus (Paul)", i Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm, 1969-1971), 
vol. XIIX, 603-606. 
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begränsade.390 Hellström skrev i sin översikt för anstaltens första tio år 
att: "... vid arbetet i öfrigt framstod det allt tydligare såsom ett önske
mål att få försöksverksamheten flyttad ut bland bönderna själfva. 'Då 
berget ej vill gå till Muhamed, måste Muhamed gå till berget'."391 Ge
nom föredragresor och lantmannakurser fördes ett intensivt upp
lysningsarbete, som kombinerades med praktisk rådgivning och inspek
tioner. Ett viktigt hjälpmedel vid föreläsningarna var skioptikonbilder, 
som visade "... både godt och ondt, både efterföljansvärda och af-
skräckande exempel."392 

De utlokaliserade försöks- och demonstrationsfälten, som anlades hos 
jordbrukarna själva, var en viktig kanal för att föra ut det vetenskapliga 
lantbruket. Omkring 150 gödslingsförsök utfördes årligen på såväl 
åkermark som på myrodlingar. Varje fält bestod av 15 till 20 rutor, där 
helt ogödslade rutor jämfördes med fullt gödslade (kväve, fosfor, kali 
och kalk) respektive rutor där ett av växtnäringsämnena saknades. 
Tanken var att fälten skulle tala sitt tydliga språk - att användningen av 
olika sorters konstgödsel gav större avkastning och lönade sig ekono
miskt. Hellström konstaterade också att det utåtriktade arbetet hade 
gett resultat: 

Mången landtman, som för några år sedan med illa doldt tvifvel och ett nästan föraktfullt 

löje åsåg, huru anstaltens tjänstemän strödde ut konstgödseln å det lilla försöksfältet på 

hans myrodling, använder nu årligen afsevärda mängder konstgödsel för sin myr.3^3 

Misstroendet mot såväl konstgödsel som anstalten hade övergått till 
förtroende.394 På ett liknade sätt utfördes även experiment med olika 
växtsorter och utfordingsförsök i lantbrukarnas egna ladugårdar för att 
etablera en mer rationell kreatursskötsel och förbättrad vallodling. 

390 Paul Hellström, Berättelse över verksamheten vid Kemisk-växtbiologiska anstalten och 
frö kontrollanstalten i Luleå för åren 1909-1913 (Uppsala, 1913), 249. 
391 Paul Hellström, "Sveriges nordligas te försöksanstalt: En 10-års öfversikt", L andtmannen 1905:43, 
594. 
392 Paul Hellström, "Om jordbrukets utvecklingsmöjligheter i öfre Norrland", Det nya Sverige 1910, 
271. 
3^3 Hellström, "Sveriges nordligaste försöksanstalt, 598. 
394 Man kan emellertid fråga sig ifall jordbrukarna inte hade skäl att vara misstänksamma mot nyheter. 
Utgår man från ett "aktörperspektiv", vilket kulturgeografen Ulf Janssons har gjort i sin avhandling, 
begränsas val av teknik och metoder av en mängd faktorer beroende på vilket sammanhang lantbrukaren 
befinner sig i. Intentioner, kunskap, ideologier, samhälleliga institutioner, kommunikationer och inte 
minst naturliga förutsättningar påverkar aktörens val av jordbruksteknik. (Jansson, Odlingssystem i 
Vänerområdet, 16-19.) För små och medelstora familjejordbruk kunde såväl möjligheterna som 
intresset för att övergå till ett kapital- och resursintensivt jordbruk vara begränsade. Att införa de nya 
vetenskapliga metoderna innebar en risk, e n integrering med pengaekonomi och ett beroende av 
marknad och experter. Det var emellertid även många lantbrukare som såg positivt på moderniseringen. 
Införande av ny teknik och vetenskap i jordbruket skulle ta bort myc ket av det tunga och eviga slitet. 
Vidare medförde kommersialiseringen och tillgången på pengar att lantbrukshushållen kunde 
konsumera sig till ett modernare liv och höja sin levnadsstandard. Föreningar och gillen fungerade här 
som arenor för lokala initiativ, vilka med tiden blev en stark politisk kraft. 

144 



Lantbrukarna blev således involverade som allierade i det agrarveten
skapliga aktörsnätverket. Detta skedde också genom premieringar, det 
vill säga belöningar av framgångsrika jordbrukare, avelsarbete, odlingar 
och mönstergårdar. I en första omgång utsågs 14 mönstergårdar i 
Norrbotten 1918. Kontrakt upprättades mellan hushållningssällskapen 
och de utvalda lantbrukarna, vilka åtog sig att följa de drifts- och inves
teringsplaner, som upprättades av länsagronomen och som sedan följdes 
upp av vandringsrättarna. På en mönstergård var det av särskild vikt att 
gödseln hanterades på ett korrekt sätt, att konstgödsel och ny teknik 
användes och att det fördes bok. Gården skulle inte heller från början 
vara helt utvecklad och moderniserad. Det fanns en pedagogiskt syfte 
med att visa på förändringsprocessen från ett vanligt småbruk till en 
mönstergård, som andra i trakten kunde att ta efter. Mönstergårdarna 
skulle därför ligga vid folkrika byar, vara väl synliga och lätta att ta sig 
till.395 

Som denna översikt visat var den vetenskapliga forskningen och råd
givningen delar av samma aktörsnätverk, där de olika delarna stärkte 
varandras auktoritet. Den lokala verksamheten var betydelsefull såväl 
för att samla in fakta som för att föra ut de lantbruksvetenskapliga 
rönen till jordbruket, där försöksstationer, mönstergårdar och försöks
fält fungerade som "landningsbanor" för vetenskapliga synsätt, meto
der och olika varor.396 Nätverket utgjorde en agrarvetenskaplig "in
frastruktur", bestående av anläggningar, teknik, institutionella ramar, 
organisationer och människor. En poäng med att likna det lantbruks
vetenskapliga aktörsnätverket vid en infrastruktur är att detta begrepp 
lyfter fram det bestående draget. Likheten mellan den organisation 
och de metoder som användes för att föra ut agrarvetenskapliga 
nyheter för hundra år sedan och hur detta ser ut idag är slående. Den 
agrarvetenskapliga infrastrukturen är dock inbäddad i skilda kulturella, 
ekonomiska och samhälleliga sammanhang, vilket gör att vad som 
förmedlas via denna infrastruktur förändras över tid och anpassas efter 
lokala förhållanden. 

39^ Paul Hellström, Norrlands jordbruk, Norrländskt handbibliotek VI (Uppsala, 1917), 189-191, och 
Wahlberg, Jordens förbannelse, 39-53 och 66-95. 
396 Latour, Science in Action, 247-254. 
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S ammanfattning 
Den vida definitionen av agrikulturkemi som etablerats på 1850- och 
1860-talen var i längden svår att upprätthålla. På 1870-talet uppstod 
kritik såväl internt som utifrån, vilket ledde till en arbetsdelning och 
specialisering inom det agrarvetenskapliga området. Andra ämnes
områden som dittills utförts av agrarkemister institutionaliserades. 
Först ut var botanik och växtfysiologi, som 1885 fick en egen försöks
station på Experimentalfältet. Lantbrukskemins serviceinriktning kriti
serades också för att ha lett till att forskningsuppgiften försummades. 
Regionala stationer upprättades 1877, som skulle överta service-
uppgifterna medan försöksstationen på Experimentalfältet blev en ren
odlad forskningsanstalt. Detta innebar, enligt Carl Erik Bergstrand, att 
agrikulturkemin förlorade kontakten med lantbruket och därmed sin 
gränsöverskridande position mellan teori och praktik. 

Bergstrand tvingades avgå 1882 och efter honom anställdes Lars 
Fredrik Nilson. Detta innebar en övergång till ett kemiskt ideal, vilket 
sammanföll med ett generationsskifte på alla de ledande posterna inom 
Lantbruksakademien. Nilson såg sig som kemist och framhöll vikten av 
noggranna experiment i laboratoriet för utvecklandet av säkrare för
söksmetoder och för undersökandet av teorier. Denna förändring av
speglades också i ombyggnationen av laboratoriet och försöksfältet. 
Laboratoriet omvandlades från en undanskymd plats i försöksstationen 
med dålig utrustning till att bli en forskningsmiljö och hjärtat i verk
samheten. Nästan allt samarbete med jordbruksavdelningen avbröts och 
försöksfältet omgestaltades till en försöksgård för att kunna bedriva ex
periment med mer exakta metoder. Nilson strävade efter att distansera 
sig från undersökningsobjektet och jordbruket, som ett hantverk och 
som ett ideologiskt laddat begrepp utestängdes från forskningen. En 
strikt lantbrukskemisk forskning skulle på sikt vara till större nytta för 
lantbruket, hävdade Nilson. 

Den pågående samhällsomvandlingen ledde till en reaktion mot ut
vecklingens avigsidor, vilket även framkallade en kritik av Lantbruks
akademiens roll och dess syn på agrarvetenskap. Förvaltningskommit
téns ämbetsverksuppgifter växte den över huvudet och akademiens libe
rala hållning och frihandelsvänliga inställning i tullfrågan, framförallt 
företrädd av dess sekreterare Christian Lovén, gjorde att opinionen 
vände sig mot akademien som därmed förlorade sin politiska position. 
Staten tog ett fastare grepp om samhällsorganisationen och Lantbruks
styrelsen inrättades 1890 och övertog förvaltningskommitténs alla 
ämbetsuppgifter. Kritik riktades även mot akademiens vetenskapliga 
verksamhet på Experimentalfältet. Den strikta vetenskapliga håll
ningen och det kemiska idealet hade inneburit att agrarvetenskapen 

146 



hade vänt sig från lantbrukarna och jordbrukets praktik. Lantbruks
styrelsens chef Theodor Odelberg menade att vetenskapen istället skulle 
vara ett medel för att lindra de sociala problemen på landsbygden. Detta 
innebar en renässans för lokala praktiska försök och utåtriktade verk
samhet. 

Akademien försökte dock förstärka Experimentalfältets ställning 
som den ledande agrarvetenskapliga institutionen genom att lämna in 
ansökningar om medel för upprättandet av en anstalt för mejeri
näringen och för en entomologisk anstalt. Lantbruksstyrelsen lyckades 
få akademiens planer att gå om intet genom att systematiskt lägga mot
förslag och förhala utredningarna. Idén 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 
försöksväsendets framlades. Centralanstaltens slutgiltiga organisation 
kan ses som en kompromiss mellan det vetenskapliga och det praktiskt 
utåtriktade idealet. Arbetet på Experimentalfältet fortsätta i stort som 
tidigare men Centralanstalten skulle också samordna och samla in 
resultat från alla de praktiska försök, som utfördes runt om i landet. 

Det var också kring sekelskiftet 1900, som en omfattande agrar
vetenskaplig infrastruktur byggdes upp i landet. Ett nätverk av ke-
miska- och frökontrollstationer upprättades och lantbrukarna organise
rade sig även själva i olika kontrollföreningar. År 1886 grundades både 
Svenska Utsädesföreningen och Svenska Mosskulturföreningen, som 
bedrev forskning inom växtförädling respektive mossodling, och som 
anlade filialer på olika orter i landet. Hushållningssällskapen hade i 
detta sammanhang en mycket viktig roll för att på ett regionalt plan 
samordna de lantbruksvetenskapliga insatserna och i deras tjänst an
ställdes en stor mängd agrara experter för att bedriva rådgivning, försök 
och inspektioner. Det var också under denna tid som det agrara ut
bildningsväsendet byggdes ut. Som exemplet med den Kemisk- växt-
biologiska anstalten i Luleå visat fungerade denna anstalt främst som 
en förmedlare av det vetenskapliga lantbruket i Norrbotten. Med hjälp 
av lantmannakurser, försöksfält och mönstergårdar åskådliggjordes de 
agrara forskningsrönen och härigenom involverades jordbrukarna di
rekt i det lantbruksvetenskapliga aktörsnätverket. Sammantaget ut
gjorde den agrarvetenskapliga infrastrukturen med dess olika organisa
tioner, anläggningar och människor en effektiv kanal för jordbrukets 
omvandling. 

Hittills har vi i avhandlingen sett hur det lantbruksvetenskapliga 
området professionaliserades och institutionaliserades, hur olika grup
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per argumenterade för detta samt hur dessa processer hängde samman 
med övergripande samhällsförändringar. I de två nästkommande kapit
len skall vi nu granska hur lantbrukskemisterna angrep två konkreta 
problem- och arbetsområden, nämligen återvinning av städernas latrin 
samt gynnandet av konstgödseltillverkningen, och hur detta speglar 
hur relationerna mellan land och stad och jordbruket och omvärlden 
omvandlades. 
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V. Staden och jordbruket 

Paris kastar årl igen tjugofem millioner francs i sjön. Detta utan all öfverdrift. Huru, och 

på hvad sätt? D ag och natt. I hv ilken afsigt? Utan afsigt. I hvilken tanka? Utan tanka. För 

att åvägabringa hvad? Ingenting. Medelst hvilket organ? Medelst sitt innanmäte. Hvad 

är dess innanmäte? Dess kloak.397 

På detta sätt inleds en nästan 50 sidor lång skildring av Paris kloak
system hämtat från Victor Hugos verk Les Misérables från 1862 eller 
Det menskliga eländet som den översattes till på svenska samma år. Det 
var mänskliga exkrement, gödsel och annat organiskt avfall från staden 
som gjorde kloakens innehåll så värdefullt. Hugo hävdade att "... en 
stor stad är det mäktigaste af alla gödselgifvande djur." Samtidigt som 
man importerade dyr guano från Peru, gick enbart i Frankrike årligen 
gödsel för sammanlagt ett värde av en halv milliard francs till spillo. 
Hugo var inte unik i sin samtid med att lyfta fram "smutsens" 
ekonomiska potential. I de engelsktalande länderna börjades städernas 
latrin att benämnas "a mine of wealth" och i Sverige för "smuts
guld".398 Vidare var det mer än bara pengar som stod på spel. På sin 
retoriska fråga: Vad är det i själva verket som finns i smutshögarna, 
latrinerna och i kloakerna? Svarade Hugo: 

De äro den i blom stående ängen, det gröna gräset, timjanen, salvian, vildbrådet, 

boskapen, de stora oxarnes belåtna bölande om aftnarna, det välluktande höet, den 

gyllne säden, brödet på ert bord, det varma blodet i edra ådror, helsan, glädjen, 

lifvet.3" 

Med andra ord, med kloakvattnet följde också jordens rikedomar och 
"sjelfva musten af folket...". I avsikt att rena staden hade man i Paris 
byggt ett enkelriktat avloppssystem som på effektivast möjliga sätt 
förde ut smutsen till floden, men, hävdade Hugo med hänvisning till 
Liebig: "Häraf uppstå två resultater: jorden utarmas och vattnet för
pestas. Hungern utgår ur plogfåran, sjukdomen ur floden."400 I 

397 Victor Hugo, Det menskliga eländet (Stockholm, 1862), femte delen, 114. 
398 Nicholas Goddard, '"A Mine of Wealth'?: The Victorians and the Agricultural Value of Sewage", 
Journal of Historical Geography 1996:3, 274-290, och Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt 
hot. 
399 Victor Hugo, Det menskliga eländet, 115. 
400 Ibid., 116. 
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England, där Hugo befann sig i landsflykt när han skrev Les Misérables, 
hade man i flera städer istället konstruerat en dubbel rörapparat, som 
fungerade på samma sätt som "menniskans lunga". Detta rörsystem 
förde in friskt vatten till städerna och återförde sedan avloppsvattnet 
till åkerfälten. Därigenom åstadkoms enligt Hugo ett kretslopp, en 
växelverkan mellan land och stad. 

ATT ÅTERVINNA STADENS GULD 

Stadens metabolism 
Ur ett vidare perspektiv hängde Hugos resonemang samman med de 
omvälvningar som det västerländska samhället genomgick i industriali
seringens och urbaniseringens spår, och som förändrade relationerna 
mellan land och stad. Som beskrivits i bakgrundskapitlet innebar upp-
byggnaden av transport- och kommunikationssystem under 1800-talet, 
att avståndsfriktionen minskade och gränserna mellan land och stad 
och mellan nationerna och omvärlden löstes upp. Flöden av material 
och människor blev allt mer omfattande och sträckte sig över hela 
jorden. Kulturgeografen Torsten Hägerstrand påpekar dock, att sådana 
förflyttningar inte sker i ett abstrakt rum. Allting tar plats, är i 
beröring med omgivningen och kräver energi för att förflyttas — allting 
har en kostnad inom "förloppslandskapets" budgetramar. Vissa platser 
fungerar också som källor som levererar flöden, på andra ställen 
sammanförs flödena, medan ytterligare andra platser fungerar som 
mottagare, vilka ackumulerar flödena.401 

De förbättrade kommunikationerna medförde att mängden råvaror 
som fördes in till städerna ökade enormt. För stadens del uppstod inte 
bara problem med hur man skulle kunna försörja det växande antalet 
invånare och industrier med mat, vatten, naturresurser och energi utan 
även hur man på ett effektivt sätt skulle bli av med alla de rest
produkter som uppstod. Latrin, skräp, rök och annat avfall förpestade 
luften, förorenade vattnet och orsakade sanitära problem. Under 1800-
talet påbörjades en professionalisering av detta problemområde och en 
stor mängd tekniker, läkare, vetenskapsmän, ämbetsmän och politiker 
kom att sysselsätta sig med denna fråga. Genom utbyggnad av 
järnvägslinjer och vägnät, men även genom annan infrastruktur som 
vattenledningar, avloppsssystem, gas och senare elledningar blev staden 

401 Torsten Hägerstrand, "Samhälle och natur", i Region och miljö: Ekologiska perspektiv på den 
rumsliga närings— och bosättningsstrukturen, NordREFO 1993:1 (Köpenhamn, 1993), 14-59, och 
Hägerstrand, "Perspektiv på teknik och teknikhistoria", Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 1994:1, 3-
72. Se också Olof Wärneryd, P-O Hallin och Johan Hultman, Den krypande deponeringskrisen: Om 
kris och omställning, staden och rörligheten (Lund, 1995). 
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"networked" eller "rörbunden", det vill säga fysiskt sammanlänkad med 
sin omgivning.402 På detta vis kunde såväl råvaror som avfall på ett 
effektivt sätt föras in och ut ur staden. 

Mycket historisk forskning har gjorts om utbyggnaden av stadens 
infrastruktur och de sanitära och sociala problem som kännetecknade 
de tidiga industristäderna.403 Vad som däremot inte uppmärksammats 
lika utförligt är hur stadens omvandling stod i relation till lands
bygdens parallella förändring. En styrka med William Cronons tidigare 
nämnda studie om Chicago är att han på ett konkret sätt beskriver, hur 
det allt närmare sambandet mellan land och stad på ett paradoxalt sätt 
ledde till att detta förhållande blev mer abstrakt. Genom automatise-
ringen av transporterna och hanteringen av spannmål blev det 
omöjligt för såväl spannmålshandlarna som för konsumenterna att 
veta var just den varan man handlade med eller maten man åt var 
producerad. Från olika järnvägsstationer runt om i Mellanvästern 
forslades spannmål "godsvagnsvis" till Chicago. En viktig innovation 
vid mitten av 1800-talet var den ångdrivna spannmålselevatorn, som 
helt maskinellt förde upp spannmålen från järnvägsvagnarna, delade 
upp den i olika kvaliteter och sedan återförde den uppdelade 
spannmålen till väntande tåg eller ångbåtar för vidare transport. På så 
sätt kom en "gyllene ström" av spannmål att bokstavligen flöda in från 
hela Mellanvästern med Chicago som nav, samtidigt som detta 
vidsträckta område förvandlades till en "second nature" - en av 
människan omskapad natur.404 

En brist i Cronons studie är dock att den på ett ensidigt sätt under
söker flödena av naturresurser från land till stad. En nödvändig förut
sättning för att i längden kunna upprätthålla ett kommersiellt jord
bruk med specialiserad produktion var att växtnäring tillfördes utifrån. 
Den amerikanske historikern Richard Wines har i Fertilizer in America i 
förhållande till Cronon beskrivit det omvända förloppet, alltså hur 
växtnäring fördes från stad till land för att tjäna jordbrukets syften.405 

För att tillfredsställa behovet av växtnäring utnyttjade många lant
brukare i första hand sitt närområde. Växtnäring kunde anskaffas hos 
andra lantbrukare som specialiserat sig på kreatursdrift eller genom att 

402 Technology and the Rise of the Ne tworked City in Europe and America, eds. Joel A. Tarr and Gabriel 
Dupuy (Philadelphia, 1988), och projektet "Den rörbundna staden", se Drangen, Nelson och Nilsson, 
"Why Did They Become Pipe-Bound Cities?". 
403 Några bra översikter är: Meiosi, Garbage in the Cities-, och Tarr, The Search for the Ultimate Sink. 
För svenska förhållanden se Lundgren, Vattenförorening, Hans Bjur, Vattenbyggnads konst i Göteborg 
under 200 år (Göteborg, 1988); Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, och Lari Pitkä-
Kangas, "Framväxten av en miljöinfrastruktur: Avloppstekn iska system i Sverige omkring 1900", i 
Miljöhistoria på väg: Artiklar presenterade vid Miljöhistoriskt Möte 1995, eds. Björn-Ola Linnér och 
John Svidén (Linköping, 1996), 94-109. 
404 Cronon, Nature's Metropolis, 104-119. 
405 Wines, Fertilizer in America. 
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tillföra dyjord och mineralrika jordarter, som till exempel märgel. 
Andra som bodde i närheten av havet lade tång och fisk, som innehåller 
fosfor och kväve, på åkern. Det som Wines framförallt beskriver är 
emellertid hur jordbrukare kring storstäderna på den amerikanska 
östkusten på ett systematiskt vis började vända sig till städerna för att 
importera dess avfall.406 

Att återvinna städernas latrin och avfall till växtnäring var dock inte 
något nytt fenomen utan har praktiserats av lantbrukare alltsedan de 
första städerna uppstod. Det nya som inträffade vid mitten av 1800-
talet var att på samma sätt som transporterna av råvaror och resurser till 
städerna automatiserades, skedde detta även vad det gällde omhänder
tagandet av smuts. Städernas avloppssystem kopplades samman med 
åkerfält. Olika tekniska system byggdes för att omhänderta latrin och 
avfall och gödselfabriker anlades i städerna utkanter. Gödselämnen 
började tillverkas av mänskliga exkrementer, organiskt stadsavfall, 
djurgödsel, fisk, ben och annan sorts slaktavfall. Handelsbolag grunda
des för nå ut med de nya produkterna. Man kan säga att ett industriali
serat återvinningssystem etablerades, som, vilket vi skall se i nästa kapi
tel, blev en viktig grund för den moderna konstgödselindustrin. Det 
fanns en tydlig logik i återvinningssystemet. Lantbrukarna såg att det 
man sände till städerna i form av agrara produkter kom tillbaka till 
åkern fast i en annan form. Wines hävdar att en slags "återvinnings
mentalitet" uppstod bland jordbrukare och lantbruksivrare.407 

Denna mentalitet uppstod inte heller ur tomma intet. Idéer om 
kretslopp har funnits genom hela idéhistorien.408 I den antika natur
filosofin var cyklicitet och kretslopp grundläggande principer för att 
förklara motsättningen mellan materiens ständiga förändringar och 
hur kosmos ändå kunde bestå. Den cykliska rörelsen sågs som den mest 
fulländade och sköna.409 I 1700-talets fysikoteologiska tänkande, bland 
annat företrädd av Carl von Linné, beskrevs naturen som stort krets
lopp mellan liv och död, där allting fyllde ett syfte i naturens underbara 
ekonomi.410 Det fanns också en lång tanketradition att falla tillbaka på 
vad gällde att se staden som en del av naturens processer. I Aristoteles 
bok Politiken liknas staden vid en organism eller kropp. William 
Harveys teori om blodets kretslopp från 1600-talet överfördes på staden 
och blev ett dominerande tankesätt inom stadsplanering. Metaforer 

406 Se också Joel A. Tarr, "From City to Farm: Urban Wastes and the American Farmer", Agricultural 
History October 1975, 598-612. 
407 Wines, Fertilizer in America, 22-33. 
408 Schramm, Im Namen des Kreislaufs. 
409 Ibid., 20-50. 
410 Carl von Linné, Om jämnvikten i naturen: Inledning och kommentarer av Gunnar Broberg 
(Stockholm, 1978), och Schramm, Im Namen des Kreislaufs, 148-158. 
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som "hjärta", "lunga", "artärer" och "vener" blev vanliga för att be
skriva en stad och dess funktioner. En utgångspunkt för detta synsätt 
var att staden, precis som biologiska organismer, också utmärker sig ge
nom en metabolism med den omgivande fysiska naturen.411 

Genom de kemiska teorier som formulerades under "den kemiska 
revolutionen" i slutet av 1700-talet och under första hälften av 1800-
talet fick kretsloppstänkandet en kemisk grund, vilket beskrivits i bak
grundskapitlet. Som vi sett var kretsloppsprincipen, såsom Liebig eller 
Johnston framställde den, en grundläggande teoretisk utgångspunkt 
för den lantbrukskemi, som etablerades vid 1800-talets mitt. Utifrån 
sådana kretsloppsteorier och utifrån den återvinning av städernas avfall 
som lantbrukare och gödselmedelstillverkare redan bedrev, blev frågan 
om återvinning ett centralt undersökningsområde för den fram
växande agrarkemin. En viktig arbetsuppgift för jordbrukskemisterna 
var att undersöka hur städernas avfall och latrin på bästa sätt skulle 
kunna komma jordbruket till nytta. Genom att åstadkomma olika 
sorters gödselämnen av stadsavfall var tanken att man på ett ändamåls
enligt vis skulle kunna återföra den växtnäring, som genom den agrara 
exporten förts från land till stad. Härigenom skulle en balans mellan 
land och stad kunna uppnås, vilket skulle lösa många problem både i 
städerna och på landsbygden. 

Kretslopp som teknisk utopi 
1800-talets industristäder framstod emellertid främst som artificiella 
skapelser, som bröt mot naturens kretslopp. Floder som Seine, Spree 
och Thames framstod som gigantiska avloppskanaler varifrån den 
fruktade koleran och andra sjukdomar ansågs emanera. Ett exempel på 
en sådan omdiskuterad "avloppskanal" var bäcken Foul Burn, vilken var 
Edinburghs naturliga dränering. År 1839 protesterade att antal 
ledande personer i staden mot att bönderna längs bäcken använde dess 
kloakvatten för bevattna och gödsla sina fält.412 Skälet till detta var att 
man ansåg att hanteringen spred dålig lukt och smitta till staden. 
Diskussionen mellan stadsborna och jordägarna kom att intressera den 

411 Lewis Mumford, "The Natural History of Urbanization", i Man's Role in Chan ging the Face of the 
Earth, ed. William L. Thomas Jr. (Chicago, 1956), 382-398; Graesme Davison, "The City as a Natural 
System: Theories of Urban Society in Early Nineteenth-Century Britain", i The Pursuit of Urban 
History, eds. Derek Fraser och Anthony Sutcliffe (London, 1983), 349-370; Meiosi, "The Place of the 
City in Environmental History", 5-11; Richard Sennett, Flesh and Stone: The Body and the City in 
Western Civilization (New York & London, 1994), och Marina Fischer-Kowalski, "Society's 
Metabolism: The Intellectual History of Material Flow Analysis, Part I, 1860-1970", Journal of 
Industrial Ecology 1998:1, 61-78. 
412 Christopher Hamlin, "Environmental Sensibility in Edinburgh, 1839-1840: The 'Fetid Irrigation' 
Controversy", Journal of Urban History 1994:3, 311-339. 
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engelska sanitära rörelsens förgrundsgestalt Edwin Chadwick.413  

Självklart höll han med om att staden måste saneras och hållas fri från 
smuts, men samtidigt slogs han av den fruktbarhet som kännetecknade 
åkrarna längs Foul Burn. 

Det Chadwick gjorde var att, utifrån ett utilistiskt perspektiv, för
söka förena de sanitära strävandena med de agrara målen att höja jor
dens fruktbarhet. Dessa tankar formulerade Chadwick bland annat i 
Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population of GT. 
Britain (1842). Där pläderade han för att i storstäder införa vatten
spolande avloppssystem med pumpar , som kunde föra ut organiskt 
material och näringsämnen till jordbruket. Med hänvisning till Liebig 
hävdade Chadwick att översilning av åkrar var ett effektivt sätt att rena 
kloakvattnet samtidigt som det närde växterna. En vanlig tanke var att 
naturen besatt en "självrenande" förmåga. När avloppsvattnet silades 
över åkerjorden kom det att filtreras av jorden, växterna absorberade 
näringsämnen och kontakten med luften gjorde att vissa ämnen avgick 
i gasform. Detta var en snabb process som medförde att de organiska 
kropparna delades upp i sina beståndsdelar innan det börjat jäsa och 
föruttnas, och därigenom förhindrades spridning av dålig lukt och 
sjukdomar. Ut på andra sidan åkerfälten kom vattnet i stort sett helt 
renat, och kunde släppas ut i närmsta vattendrag och därmed återgå till 
det hydrologiska kretsloppet. Med andra ord, om materien följde sina 
kretslopp i naturen bröts det ner och renades på ett ofarligt sätt.414 

Vidare var Chadwick entusiastisk inför de ekonomiska beräkningar 
som Liebig med flera hade gjort på värdet av kloakernas gödselinnehåll. 
Insamling och återanvändning av kloakvatten och latrin skulle på detta 
vis kunna finansiera renhållningen och utbyggnaden av vattenspolande 
avloppssystem i städerna.415 År 1845 grundade Chadwick "Metro
politan Sewage Manure Company" för att kommersiellt driva sin idé. 
Denna tanke fick också på 1850- och 1860-talen ett stort gensvar hos 
såväl sundhetsförespråkare som lantbruksivrare runt om i Europa.416 

Detta var en teknisk kretsloppsutopi, där staden med hjälp av rör, 
pumpar och ångmaskiner skulle integreras med materiens och vattnets 

413 Om Chadwick se också Christopher Hamlin, Public Health and Social Justice in the Age of 
Chadwick: Britain, 1800-1854 (Cambridge, 1998). 
414 Hamlin, "Providence and Putrefaction", 391-392, och Schramm, Im Namen des Kreislauf, 230-
231. 
415 Edwin Chadwick, Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population ofGT. Britain 
(1842), ny utgåva, ed M. W. Flinn (Edinburgh, 1965), 118-124. 
416 Das Management von Fäkalien und Flüssigabfallen aus Haushalten — historische Perspektive auf 
ein Problem der Gegenwart: Referate und Thesenpapiere der Arbeitstagung vom 20.-23. 10. 96 in 
Frankfurt am Main, opubl. rapport från Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) (Frankfurt 
am Main, 1996). 
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cirkulära förlopp, samtidigt som dessa processer på detta vis kunde 
effektiviseras och kontrolleras.417 

Liknande idéer om cirkulation var vid denna tid allmänt spridda. I 
städerna breddades vägar och parker inrättades för att få in mer ljus och 
öka "luftväxlingen". Mest känt är fransmannen Georges Haussmanns 
ombyggnad av Paris under Napoleon III:s regeringstid med breda 
boulevarder, parker och paradplatser. Mindre känt är att det även 
skedde en "haussmannisering" av det underjordiska Paris. Precis som 
ovan jord breddades och rättades de gamla medeltida kloaksystemen 
och nya vatten- och avloppssystem tillkom. Här skulle inte längre 
smutsen kunna samlas utan istället skulle den effektivt cirkuleras ut ur 
staden.418 Det var mot denna utbyggnad som vi inledningsvis sett 
Victor Hugo rikta kritik. Hugo liknade kloaksystemet vid blodådror 
där smutsen var blodet.419 Likt blodets kretslopp måste smutsen föras 
tillbaka till jorden, på samma sätt som Chadwick förespråkat. I Paris 
slutade istället kloaken i Seine. 

I debatten om utbyggnaden av renhållningssystem i London deltog 
på 1860-talet såväl Liebig som flera av Englands ledande lantbruks
kemister. Liebig, som genom sina engelska lärjungar hade god känne
dom om de engelska förhållandena, gav sig in i diskussionen 18 5 9.420 I 
en artikel från 1863 hävdade han att det fanns ett starkt motstånd hos 
personer med kommersiella intressen (det vill säga Liebigs antagonist 
John B. Lawes), som sålde peruansk guano och annan konstgödsel mot 
att införa en effektiv återvinning av städernas avfall. De var rädda att 
användningen av städernas kloakvatten snabbt skulle sätta deras företag 
i konkurs.421 I en längre uppsats direkt adresserad till Londons borg
mästare utvecklade Liebig sina argument.422 Genom att jämföra 
näringsinnehållet i de vanligaste livsmedlen med mänsklig avföring 
visade han att det fanns ett tydligt samband mellan "... the town to the 
country, or the place of consumption to that of production of food 
...".423 Avloppsvatten och annat återanvänt stadsavfall var dessutom en 
ändlös resurs, till skillnad från den importerade guanon. Liebig skrev: 

Thus it will be easily understood, that if a possibility is offered to the farmer to get 

back, as sewage, those matters which he has carried to the town in the form of corn, 

417 Schramm, Im Namen des Kreislaufi, 226-231. 
418 Reid, Paris Sewers and Sewermen, 27-36. 
419 Hugo, Det menskliga eländet, 118. 
42® Brock, Justus von Liebig, 254-257. 
421 Justus von Liebig, "Utilisation of Sewag z\ Journal of the Royal Society of Arts August 21 1863, 665-
657. 
422 Liebig, Letters on the Subject of the Utilization of the Metropolitan Sewage, Addressed to the Lord 
Mayor (London, 1865). 
423 Ibid., 20. 
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meat, and vegetables, and if he gives his field the same, both in quantity and quality, as 

he took from it, then its fertility may be assured for an endless number of years.424 

Genom ett kretslopp mellan landsbygd och stad skulle samhället an
passas efter naturens ordning. Den engelska kulturantropologen Mary 
Douglas hävdar att föreställningar om ordning/renhet och 
oordning/smuts definieras genom en kollektiv och kulturell process. 
"Smuts" är inte någon entydig kategori utan varierar beroende på i 
vilken historisk och kulturell situation betraktaren befinner sig. 
Orenhet definieras av Douglas som det som faller utanför den givna 
ordningen eller något som hamnat på "fel plats". För kretslopps
tänkandet gäller det organiskt material och näringsämnen, som blivit 
kvar i städerna istället för att föras tillbaka till åkerjorden. Douglas 
menar också, "... att avlägsna smuts innebär inte en negativ handling 
utan snarare en positiv strävan att organisera omgivningen. — Det är 
en kreativ handling, ett försök att förena form med funktion, att skapa 
harmoni i upplevelsen."425 Krav på renhet sammanfaller därmed med 
krav på en viss social ordning, där smuts och oordning utgör faror som 
hotar samhällets överlevnad.426 

Kretsloppstänkandet var ett sätt att försöka skapa ordning i en för
änderlig värld. Den tillgängliga mängden materia på jorden kunde 
inte förstöras men väl hamna på "fel plats". Särskilt mineraler, som var 
väsentliga växtnäringsämnen och inte kunde förflytta sig själv, kunde 
med människans hjälp hamna på "fel plats" utanför sitt kretslopp. 
Mineraler, vilka hamnat i städerna eller spolats ut i vattendrag, ut
armade långsamt den jord varifrån de hämtats från. Det var samhället 
och sociala praktiker som, med andra ord, åstadkom en obalans i 
naturens ekonomi och åkerjordens utarmning. Krav på införande av 
kretsloppssystem förutsatte därmed också samhällsförändringar. 
Agrarkemisternas försök att omdefiniera smuts till "smutsguld" kan 
också tolkas utifrån Douglas teori. Latrin och annat stadsavfall var inte 
smuts från början. Det blev smuts först då det bröt mot naturens ord
ning. Orenligheter kunde omvandlas till en värdefull resurs om det 
bara återfördes till sin "rätta plats". 

Den "smuts" som befann sig på fel plats blev i sig också ett stort 
problem, framför allt i städerna där allt organiskt material som inte 

424 Ibid., 20. 
425 Mary Douglas, Renhet och fara: En analys av begreppen orenande och tabu ( 1966), sv. övers. (Nora, 
1996), 10-11. 
426 Se också Rolf Lidskog, Eva Sandstedt och Göran Sundqvist, Samhälle, risk och miljö: Sociologiska 
perspektiv på det moderna samhällets miljöproblem (Lund, 1997), 144-160, och Gerd Göckenjan, "Über 
den Schmutz: Überlegungen zur Konzeptionierung von Gesundheitsgefahren", i Stadt und Gesundheit: 
Zum Wandel von 'Volksgesundheit' und Kommunaler Gesundheitspolitik im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert (Stuttgart, 1991), 115-128. 
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följt det cykliska förloppet ackumulerades. På samma sätt som när det 
skedde förstoppningar i den mänskliga kroppen, uppstod sjukdomar 
och gifter när kretsloppen i staden bröts. En hälsosam stad känneteck
nades av fri cirkulation av luft och vatten, där materien kunde föras 
tillbaka i sitt kretslopp och brytas ned på ett ofarligt vis. Den engelske 
stadshistorikern Graesme Davidson hävdar, med anknytning till 
Michel Foucaults teorier, att man under 1800-talet började anlägga ett 
anatomiskt perspektiv på staden. Staden betraktades på samma sätt som 
den mänskliga kroppen, ett tredimensionellt mekaniskt system styrt av 
fysiska och kemiska lagar. Likt kirurger skulle vetenskapsmän och tek
niker lokalisera hinder och fel och sedan åtgärda dem.427 Stillastående 
vatten och ruttnande organiskt material var obstruktioner i systemet 
som skapade "miasmer" (förorenad luft). 

Vad var det då i miasmerna som orsakade sjukdomar? Enligt en 
medicinsk skola, främst företrädd av fransmannen Louis Pasteur, var 
det alltid levande organismer i miasmerna som överförde sjukdomar. 
Liebig var här återigen en av de främsta företrädarna för en mekanisk 
kemisk teori. Liebig förnekade att miasmerna innehöll "contagier" 
(smittämnen), som bestod av små levande organismer. Istället hävdade 
Liebig att contaigerna bestod av "ferment", det vill säga osynliga 
kemiska jästpartiklar, som uppstod i samband med att organiskt 
material som innehöll ammoniak kom i kontakt med fukt och syre och 
började ruttna, jäsa och förmultna. Smutsiga städer och kloaker var 
således idealiska platser där "förpestande" och farliga miasmer 
innehållande fermenter kunde uppstå och spridas. 

Dessa ferment fungerade, enligt Liebig, som "sjukdomsfrön", vilka 
startade kemiska reaktioner som sönderdelade organiska föreningar. 
Hos djur och människor var blodet särskilt känsligt för "anstickning" av 
ferment. Via lungan kunde fermenten lätt överföras från luften direkt 
till blodet där de fortplantade sig och påbörjade nedbrytande metamor
foser. I blodet var den kemiska kraften och livskraften i så perfekt 
jämnvikt, hävdade Liebig, att den minsta störning skulle kunna få 
livskraften att ge vika i "kampen" mot den kemiska kraften, som 
började bryta ner kroppen.428 Detta var sålunda en rent kemisk för
klaring till sjukdomars uppkomst. 

427 Davison, "The City as a Natural System", 357-358. Se också Susanne Hauser, "'Reinlichkeit, 
Ordnung und Schönheit': Zur Diskussion über Kanalisation im 19 Jahrhundert", Die Alte Stadt 
1992:4, 310-312, och Susanne Hauser, "Die Kloakenreform - mentalitäts - und kulturgeschichtliche 
Aspekte", i Das Management von Fäkalien und Flüssigabfdllen aus Haushalten — historische Perspektive 
auf ein Problem der Gegenwart: Referate und Thesenpapiere der Arbeitstagung vom 20.-23. 10. 96 in 
Frankfurt am Main, opubl. rapport från Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) (Frankfurt 
am Main, 1996). 
428 Liebig, Chemien tillämpad på jordbruk och fysiologi, 314-347, se särskilt 329-333. 

157 



Den engelske läkaren William Farr utvecklade i Liebigs efterföljd 
den zymotiska teorin (zymosis grekiska för jäsning). Farr identifierade 
bland annat kolera, tyfus, mässling, influensa och scharlakansfeber som 
zymotiska sjukdomar. Med hjälp av statistik och medicinsk topografi 
kunde han konstatera att det fanns ett samband mellan lokala 
industrier, avlopp och förekomst av sjukdomar. Farr visade också att 
dessa sjukdomar var vanligare i de smutsiga städerna än på landsbygden. 
Den zymotiska teorin var stark ända fram till dess Pasteur och tysken 
Robert Koch på 1880-talet kunde bevisa att bakterier var orsaken till 
smittspridning.429 

En annan följd av att naturens kretslopp inte upprätthölls att 
städernas invånarna riskerade att bli moraliskt sjuka. I det victorianska 
samhället fanns en stor oro över den "moraliska miasma" som spred 
sig.430 I storstäderna blandades rika med fattiga. Kvinnorna övergav 
sina traditionella roller och började arbeta i fabriker eller prostituera 
sig. I detta kaos var det svårt att upprätthålla gamla ordningar, 
värderingar och samhällsklassificeringar. Douglas menar, som ovan 
nämnts, att det finns ett samband mellan det som ses som oordnat och 
smutsigt och sådant som faller utanför den sociala ordningen. 
Samtiden uppfattade också som en tydlig koppling mellan 
föroreningar och smuts med ohälsa, fattigdom, brottslighet, 
prostitution och annan omoral. Till exempel i Friedrich Engels bok 
Den arbetande klassens läge i England (1845) återfinns många exempel 
på sådana samtidsskildringar. I en typisk beskrivning av slumkvarteren i 
Edinburgh, som lika gärna skulle vara hämtad från vilken annan 
samtida stad som helst, står det: 

I de nna del av staden hör varken avlopp eller något slag av bekvämlighetsanordningar till 

husen; följaktligen slängs varje natt exkrement och annat avfall från minst 50.000 

människor rakt ut på gatan, vilket (trots gatsoparnas dagliga mödor) får till följd en 

anhopning av kompakt smuts och dunster av förruttnelse, lika motbjudande för syn- och 

luktsinnet som den utomordentliga hälsorisk de innebär. Ar det att förundra sig över att 

i sådana omgivningar alla hänsyn till hälsa, moral och vanlig anständighet omedelbart 

uppges?431 

Således var brottslighet, prostitution, omoral och misär problem, som 
inte bara orsakats av självförvållade olyckor, kriminellt sinnelag eller 

429 Broek, Justus von Liebig , 208-209, Christopher Hamlin, A Science of Impurity: Water Analysis in 
Nineteenth Century Britain (Berkeley, 1990), 129-140. 
43^ Elizabeth Wilson, The Sphinx in the City: Urban life, the Control of Disorder, and Women 
(Berkeley & Oxford, 1991), 26-46. 
431 Friedrich Engels, Den arbetande klassens läge i England: Från egna iakta gelser och autenti ska 
källor (1845) sv. övers. (Göt eborg, 1983), 45. 
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lättja, utan även av smuts, eller för att använda ett nutida begrepp, av 
miljöproblem. Även sådana människor som från början varit hederliga 
blev i en sådan omgivning demoraliserade och korrupta. Genom att 
förbättra den fysiska miljön skulle således de sociala problemen minska 
och den moraliska karaktären höjas. Befolkningen skulle bli friskare, 
mer arbetsam och mindre benägen till brott och sociala uppror.432 

Detta var en av Chadwicks viktigaste slutsatser i sin Sanitary Report. 
Han skrev: 

And that the removal of noxious physical circumstances, and the promotion of civic, 

household, and personal cleanliness, are necessary to the improvement of the moral 

condition of the population; for that sound morality and refinement in manners and 

health are not long found co-existant with filhty habits amongst any class of the 

community.433 

Att anpassa staden efter naturens kretslopp skulle med andra ord bidra 
till att lösa en rad av samtidens stora samhällsproblem. Landsbygden 
skulle härigenom stärkas och svält och missväxt upphöra. I staden skulle 
sjukdomar, brottslighet och prostitution minska och invånarna bli 
moraliskt starka. Inte minst viktigt var att i ett sådant samhälle fanns 
det en balans mellan land och stad. Därigenom skulle samhället kunna 
bestå och utvecklas utan att naturresurserna utarmades. Med tanke på 
de stora förhoppningar som knöts till kretsloppets välsignelser är det 
naturligt att det blev ett viktigt inslag i många sociala utopier. Den 
franske socialisten Pierre Leroux hade redan 1834 börjat utveckla 
doktrinen om circulus i ett försök att förklara varför de fourieranska 
falangstärerna hade misslyckats.434 I slutet av 1800-talet kom bland 
annat Jules Verne, Peter Krapotkin och Edward Bellamy att betona 
kretslopp och återanvändning av städernas avfall som gödsel som 
viktiga delar av sina utopier.435 

432 För ett tydligt exempel på ett sådant resonemang se Frederick Charles Krepps bok med den långa 
underrubriken, The Sewage Question: Being a General Review of all Systems and Methods hitherto 
Employed in various Countries for Draining Cities and Utilising Sewage: Tr eated with Reference to 
Public Health, Agriculture, and National Economy Generally. Also a Discription of Captain Liernur's 
System for D aily Inoffensive Removal ofFacal Solids, Fluids, and Gases by Pne umatic Force, Combined 
with an Improved Method of Sewage Utilisation. Compiled for the Informations of Sanitary and 
Municipal Authorities, and all Interested in Agricultural Development (London, 1867). 
433 Chadwick, Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population of GT. Britain, 424-425. 
434 Reid, Paris Sewers and Sewermen, 54-55. 
435 Jules Verne, Begums miljoner (1879), sv. övers. (Örebr o, 1961), Edward Bellamy, En återblick: 
Sociala iakttagelser efter ett uppvakande år 2000 (1888) sv. övers. (Stockholm, 1919), och Peter 
Krapotkin, Kampen för brödet (1892) sv. övers. (Stockholm, 1899), 259-287. 
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HANTERINGEN AV STÄDERNAS AVFALL 

I Sverige påbörjades under 1800-talet en stadstillväxt, som accelererade 
under seklets andra hälft. Detta var en följd av den allmänna befolk
ningsökningen för landet som helhet, men även ett resultat av en ökad 
urbanisering. Stockholm hade år 1820 75 000 invånare, vilket var 
obetydligt högre än det varit vid mitten av 1700-talet. År 1856 
passerade befolkningen 100 000-strecket och år 1900 hade den ökat till 
drygt 300 000.436 Samtidigt ökade antalet fabriker och andra ned
smutsande verksamheter. Till detta bidrog också den epidemiska 
sjukdomen kolera, som bröt ut i Europa och Sverige i en första våg på 
1830-talet och som sedan med jämna mellanrum återkom från 1850-
talet och framåt.437 1800-talets Stockholm kännetecknades av en 
mycket hög dödlighet. Mortaliteten var dubbelt så hög som i landet i 
dess helhet. Även i jämförelse med städer, som Liverpool, London och 
Paris, låg deras dödstal med bred marginal under Stockholms.438 

Urbaniseringen medförde att diskussionen om hur man skulle lösa 
den sanitära frågan i städerna intensifierades. Det var framförallt från 
medicinskt och tekniskt håll, som den sanitära frågan i städerna upp
märksammades.439 Idén om att lösa de sanitära problemen i städerna 
genom att återvinna latrin och avfall väckte anklang i Sverige på 1860-
talet, då den utländska diskussionen om detta var som störst. Tidigt ute 
var professorn i medicin vid Karolinska institutet Anders Retzius. Vid 
det skandinaviska naturforskarmötet i Christiania 1858 inledde han 
föredraget "Ett enkelt sätt att behandla latrinspillning, så att den
samma blir renlig och nyttig", med att säga: 

Ropet på nödvändigheten af renlighet blir mer och mer högljudt; man ser i renligheten 

ett af de nödvändigaste vilkoren för hälsan liksom för trefnaden. Å den andra sidan 

söker landtmannen just orenligheten såsom ett nödvändigt födoämne för växterna... 

Den ena parten säger: hjelp mig af med orenligheten; den andra säger: gif mig den, jag 

vill väl beta la henne, men gif henne i en sådan form, att jag kan mottaga henne.44^ 

Den springande punkten var hur man skulle kunna omvandla latrin 
och annan smuts till en transportabel och luktfri form, så att den 
enkelt gick att föra ut ur städerna och användas inom jordbruket. 

43^ Folke Lindberg, "Stockholm vid tiden för den stora kommunalreformen: En socialhistorisk skiss", 
Samfundet Sankt Eriks årsbok 1962, 106. 
437 Urbanisation and the Epidemiologic Transition eds. Marie C. Nelson och John Rogers (Uppsala, 
1989). 
438 Lindberg, "Stockholm vid tiden för den stora kommunalreformen", 105-113. 
439 Se t. ex. C. G. Grähs, "Om den sanitära frågan", Hygiea 1851. 
44^ Anders Retzius, "Ett enkelt sätt att behandla latrinspillning, så att densamma blir renlig och nyttig", 
Tidskrift för svenskt landtbruk och dess binäringa r 1858, 180. 
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Retzius konstaterade att problemet löstes på ett otillfredsställande vis. 
Bortförandet av städernas avfall kostade stora summor och på många 
platser skedde detta "... genom att utsläppa henne i floder, sjöar och haf 
...".441 Även på landsbygden slarvades det med avträdesspillningen. 
Eftersom denna placerades alldeles bredvid bostäderna spreds dålig lukt 
inomhus. Genom insikten att smutsen gick att göra ofarlig genom 
återanvändning kunde dock, hävdade Retzius, "sundhets-polisen" och 
lantbrukssällskapen förena sina intressen, och därigenom öka 
renligheten samtidigt som lantbrukets produktion stegrades. 

Denna förhoppning realiserades dock inte fullt ut. Även om krets
loppstänkandet väckte anklang hos många visade det sig snart att det 
inte var oproblematiskt att återvinna städernas avfall. Under 1800-
talets andra hälft pågick en diskussion huruvida stadens avfall skulle 
transporteras bort med hjälp av avlopp eller latrinhämtning. 
Vattenförande avloppssystem förespråkades av många inom den sani
tära rörelsen, då smutsen på detta sätt snabbt och effektivt transpor
terades ut ur staden utan att lukter hann sprida sig. Som vi sett kunde 
avloppen också fogas samman med bevattningssystem för att återvinna 
näringsämnena och rena avloppsvattnet. Hämtning förespråkades där
emot av dem, som ansåg att man genom att hämta latrinen i fast form 
på ett bättre sätt kunde utvinna näringsämnena och därmed också 
kunde göra en större ekonomisk vinst.442 Som stadshistorikerna Ola 
Wetterberg och Gunilla Axelsson visat var det ekonomiska perspektivet 
avgörande i debatten om återvinningens vara eller icke vara.443 Nytta 
var synonymt med ekonomisk vinst. Även för agrarkemisterna var 
främst "smutsguld" detsamma som pengar. 

Man skulle kunna förvänta sig att de agrara intressena i denna dis
kussion var för återvinning medan stadens förespråkare var mer tvek
samma. Det är emellertid svårt att finna belägg för en sådan tydlig 
åsiktsskillnad mellan land och stad. För det första var detta främst en 
urban diskussion, där även företrädarna för de agrara intressena huvud
sakligen levde och verkade i staden. Omvänt var 1800-talets samhälle 
fortfarande väsentligen agrart och jordbruket en huvudnäring för hela 
samhället. För det andra var även företrädarna för det agrara intresset 
inte entydigt positiva till att återföra näringsämnena till jordbruket. 

441 Ibid., 180. 
442 Om diskussionen om att återvinna städernas avfall för jordbruket se Goddard, "'A Mine of 
Wealth'?"; Goddard, "19th-century Recycling: The Victorians and the Agricultural Utilisation of 
Sewage", History Today 1981 June, 32-36; John Sheal, "Town Wastes, Agricultural Sustainability and 
Victorian Sewage", Urban History 1996:2, 189-210; Das Management von Fäkalien und 
Flüssigabfällen aus Haushalten 
443 Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, och Ola Wetterberg, "Great Expectations: 
Some Remarks on the Economy of Solid Waste Removal and Recycling in Gothenburg 1860-1930", 
opubl. uppsats presenterad vid Second European Social Science History Conference, 5-7 mars 1998 i 
Amsterdam. 
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Lantbrukskemisternas intresse för denna fråga kom, som vi skall se, att 
förändras över tid. 

Separering och beredning 
Redan från början var omhändertagandet av städernas avfall som växt
näring en central fråga för Alexander Müller.444 Han gjorde resor såväl 
till Tyskland 1858 och 1859 som till Holland och England 1861 och 
1862 för att bland annat studera gödselfabriker. Han utförde egna 
undersökningar på latrin och gödselämnen hämtade från Stock
holm.445 Müller var också inblandad i ett försök att upprätta en gödsel
fabrik på Söder i Stockholm.446 Eftersom det fanns en obalans mellan 
land och stad, där gödselproduktionen i staden vida översteg gödsel
konsumtionen i dess närmaste omland var det av särskild vikt, hävdade 
Müller, att latrinen kunde göras hanterbar och lätt att transportera. På 
detta sätt kunde växtnäringen åter föras ut i samma omfattning, som 
föda transporterades in till staden. Müller menade att Stockholm i 
detta sammanhang befann sig på en synnerligen lämpad plats eftersom 
det fanns många vattenvägar i stadens närhet, som gjorde det lätt att nå 
ut till ett stort område.447 

Resultatet av Müllers studier rörande latrinens omhändertagande 
blev ett antal artiklar samt Gödselboken eller grunderna för gödsel
ämnenas behandling i städer och på landet (1860). Här framkommer 
tydligt att Müller var väl inskolad i det kemiska kretsloppstänkandet 
och företrädde en kemisk världsbild. Han menade, precis som Liebig, att 
materien är oförstörbar och följer ett evigt kretslopp, där alla natur
föremåls uppkomst, liv och död hänger samman med hur grund
ämnena förenas eller åtskiljs. På grund av yttre verkande mekaniska 
orsaker förenar sig elementen till olika kroppar efter grundämnenas "... 
tal, vigt eller mått... " för att sedan upplösas igen genom sönderdelning, 
förbränning eller förruttnelse. Müller skrev: 

Allt lif är bundet vid materien; menniskan kan icke skapa lif, men der det finnes kan hon 

understödja det, genom att lemna lämpliga närings-ämnen; hon kan ock förstöra lifvet 

genom att undandraga derför erforderlig näring. Det var vår tid förbehållet, att vinna en 

klar insigt i naturens underbara kretslopp, och det som varit ett föremål för förakt och 

444 Alexander Müller, "Om några bi-gödningsämnen", KSLAT1856, 133-139. 
445 Möller, "Agrikultur-Kemisten, Prof. Alex. Müllers berättelse om hans verksamhet under åren 
1856-1859", 275-277 och 292, och Alexander Müller, "Anteckningar under en resa i Ho lland och 
England", KSLAT1864, l49ff. 
446 Torgny Höjer, Stockholm stads Drätselkommission 1814-1864 och Börs, bro och 
hamnbyggnadskommitterade 1815-1846 (Stockholm, 1953), 185-186. 
447 Alexander Müller, Gödselboken eller grunderna för gödselämnenas behandling i städer och på 
landet (Stockholm, 1860), 45. 
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afsky, har blivit ett föremål af högsta betydelse för hvarje menniskovän, ty den djuriska 

uttömningen är växtrikets värdefiillaste näring, och växtriket är djurlifrets vilkor.448 

Det var agrikulturkemins plikt, menade Müller, att i detta samman
hang motverka "misshushållningen", den bristande kunskapen och 
fördomarna, som var utbredda i samhället. Ett exempel på hur 
människan förbisåg naturens ordning var att det viktiga kvävet i 
urinen på vintern bevarades fryst i färsk form, då växterna ändå inte 
kunde tillgodogöra sig det. Därigenom lade naturen upp ett förråd, 
som den blivande växtligheten kunde utnyttja under den varma 
årstiden. Människan tyckte dock inte om denna "förrådskammare", 
konstaterade Müller, utan istället släpptes den ut i vattendragen.449 

Gödseln var jordbrukarens "kemiska rörelsekapital". Detta kapital 
tilläts nu rinna längs gatorna, kastas i vattendrag eller förflyktigas upp i 
atmosfären. Samtidigt som det importerades peruansk guano för stora 
summor rådde det gödselbrist i landet och befolkningen växte i antal. 
För varje "fosterlandsvän" och för nationalekonomin var det av största 
vikt att minska importen och göra nationen självförsörjande på 
växtnäring. 

Det var möjligt att åstadkomma en inhemsk guano som hade 
samma goda egenskaper som den importerade, menade Müller. 
Begreppet "guano", som från början syftade på spillning från häckande 
havsfåglar utanför Perus kust, hade vid denna tid fått en mycket vid 
innebörd med begreppsförvirring som följd. Guano var i stort sett 
synonymt med konstgödsel. Müller påpekade dock att det var skillnad 
mellan naturlig guano och alla de typer av "artificiella gödsel" som gick 
under samma beteckning, vilka kunde vara av dålig kvalitet. Guano 
uppstod, enligt Müller, vid matsmältningsprocessen hos djur genom en 
koncentration av födans kväve och mineralsubstanser och således 
"...lemnar naturen öfverallt på jorden, der djurisk matsmältning 
finnes, materialier till guano.." .450 Guano var alltså för Müller liktydigt 
med animaliska exkrementer och likrester oberoende av vilket djur som 
hade åstadkommit det. Skillnaderna på guanons kvalitet berodde på 
olika djurs matsmältningsprocesser och på vilka födoämnen, som djuret 
åt. Eftersom människans matsmältningsprocess fungerade på samma 
vis som hos djuren bestod även mänsklig latrin av guano..451 

Vidare var klimatet viktigt för att guano skulle bildas. På öarna 
utanför Perus kust, där guanon avsattes i tjocka lager avdunstade 
vattnet snabbt i den torra och varma vinden. Däremot i kallare, regni

448 Ibid., 2. 
449 Ibid., 19. 
450 Ibid., 7. 
451 Ibid., 7-12. 
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gare och växlande klimat, exempelvis i Sverige, påbörjades omedelbart 
en förruttnelse så att ingen guano kunde bildas. Müllers problem var 
hur man skulle kunna förekomma och hejda förruttnelsen innan 
näringsämnena gick till spillo. Samtidigt måste detta ske så att slut
produkten blev ekonomiskt lönsam och lättransporterad. Att torka lat
rinen med artificiell värme hade visat sig för dyrt och att blanda i halm, 
jord eller dy, som sög upp fuktigheten, spädde bara ut näringsvärdet 
och gjorde produkten svårhanterlig. En genomgående tanke hos 
Müller var, att latrinen måste tas tillvara på ett riktigt sätt redan från 
början så att den kunde behandlas i så ren och koncentrerad form som 
möjligt. 

Avgörande för att åstadkomma detta var, ansåg Müller, att urinen 
separerades från den fasta avföringen. Sammanblandningen av 
latrinens båda beståndsdelar hade medfört att tidigare gödselfabriker 
misslyckats. Detta förfaringssätt åstadkom dels den förruttnelse, som 
Müller ville undvika, dels en infernalisk stank som spred sjukdomar 
omkring sig. I många pudrettfabriker, som Müller besökt i Tyskland 
hade man upphört med användningen av latrin som råämne, eftersom 
den utspädda och hopblandade latrinen var för dyr att bruka. Istället 
hade man övergått till att utnyttja biprodukter från slakterier och 
industri.452 Dessutom, påpekade Müller, var det naturenligare att 
separera urinen från träcket. "En förnuftig hushållning med gödseln är 
endast tänkbar, der man följer naturen och sköter de af naturen skiljde 
uttömningerne hvar och en för sig ...".453 På detta vis kunde de olika be
ståndsdelarna behandlas åtskilda och svara mot olika ändamål i jord
bruket. 

Müller satte stora förhoppningar till "Herr Marinos patenterade 
klosettinrättning".454 Detta var en torrklosett, som i separata kärl 
avskilde de fasta ämnena från de flytande och därigenom förhindrade 
att jäsningen satte igång. Den kväverika urinen kunde på detta vis 
förvaras vid fryspunkten i flera månader för att sedan göras luktfri med 
salt- eller svavelsyra och blandas med kalk, vilket blev ett mycket hög-
kvalitativt gödsel/ Den fasta avföringen blev istället med denna metod 
lättare att torka och koncentrera i pudrettfabriker (gödselfabriker), 
något som skulle göra dessa bolag vinstgivande. 

Hur fungerade då Marinos klosett i praktiken? Bland annat vid 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg provade man Marinos klosett på den 

452 Ibid., 47 och 49. 
453 Alexander Müller, "Om ben och afträdesspillning såsom gödningsmedel", Tidskrift för svenskt 
landtbruk och dess binäringa r 1858, 11. 
454 Ibid.t 11-12, och Müller, Gödselboken, 14 -17. Firman J.(oseph) Marino & Co. hade under denna 
tid och fram till 1901, då staden tog över hela ansvaret, entreprenad på att byta vissa latrinkärl i 
Stockholm. Se Karl Tingsten, Stockholms renhållningsväsen frän äldsta tider till våra dagar 
(Stockholm, 1911), 24. 

164 



kirurgiska avdelningens sjuksalar.455 Redan efter tre veckor avbröts 
emellertid försöken på grund av den stank som spred sig, och som 
hotade att försämra hälsotillståndet hos intagna. Lukten åstadkoms av 
att vårdslösa personer, svårt sjuka och framförallt kvinnor hade svårt att 
pricka rätt. Dessa anklagelser var emellertid inte nya. Müller hade 
tidigare svarat, att detta berodde på "... slarfviga och orenliga egare, som 
förtjänar smädelse och stryk ..."456 samt på oförmåga att installera och 
sköta klosetten. 

Utifrån sin strävan att bevara latrinen i en uppdelad och kon
centrerad form, var Müller en bestämd motståndare till vattenburna 
avloppssystem och vattenklosetter. Müller skrev: "Stockholm har ännu 
den förmån, att gödselslöseriet är hvarken gynnadt genom kloaksystem 
eller en vattenledning. Skynden er, innan det blir för sent, att skapa 
något ordentligt, fäderneslandet till båtnad och ära!"457 Även om 
vattenklosetterna kopplades till ett avloppssystem, där man genom 
pumpning förde ut gödselvattnet och lät det översila åkrar, blev det så 
dyrt att det övergetts på många platser, hävdade Müller.458 Marinos 
klosett byggde istället på ett tunnsystem, där man genom regelbunden 
hämtning förde latrinens respektive beståndsdelar skilda till gödsel
fabriker. I en senare artikel i Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar 
och Tidskrift hävdade Müller att man i utlandet redan förstått för
delarna med detta: 

I Berlin hafva myndigheterna förkastat förslaget om stadens förseende med waterklosets 

och dess kanaliserande till orenlighetens bortförande, såsom oförenligt med den 

offentliga helsovården och landtbrukets behof på gödselämnen, och beslutit sig för tunn-

systemet. Afven i London, der vattensköljningssystemet med användande af enorma 

penningsummor vunnit den största utvecklingen, börjar man inse det onaturliga härut-

innan 

Vattenburna system inte bara förstörde och spädde ut växtnäringen 
utan medförde också, att mycket stora ekonomiska värden gick för
lorade. Utifrån samma ekonomiska resonemang som vi har sett hos 
Liebig och Hugo och utifrån knapphändiga kunskaper om konsum
tionsförhållandena i Stockholm, beräknade Müller den ekonomiska 
potential som fanns att hämta i stadens latrin. Från varje fullvuxen 
människa kunde man varje år utvinna kvävegödsel för ett värde av 6 

455 Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, 57-58. 
45^ Müller, Gödselboken, 16. 
457 Ibid., 55. 
458 Müller, "Anteckningar under en resa i Holl and och England", 154. 

Alexander Müller, "Berättelse om Agrikulturkemins framsteg", K SLAT 1865, 61-62. 
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riksdaler, något som årligen motsvarade 300 000 riksdaler riksmynt per 
50 000 invånare.460 

Värdet av latrin 
Även andra agrikulturkemiskt kunniga personer behandlade under 
1860-talet denna fråga. Bland annat skrev Carl Erik Bergstrand ett an
tal uppsatser i ämnet.461 Föreståndaren för Kalmar läns lantbruksskola i 
Ryssbylund, Hjalmar Kylberg, utvecklade också en egen berednings
metod, som omtalades i flera lantbrukstidskrifter.462 Mer agitatorisk 
var Lantbruksakademiens sekreterare Johan Arrhenius i skriften Vart 
bästa guld (1868).463 Som titeln antyder drog Arrhenius en analogi 
mellan latrinspillningen och en "guldgrufva". Till skillnad från gruvan 
var dock latrinen en outtömlig resurs. Varthelst det fanns människor 
fanns också "... afträdesspillningen — hvilken vi kalla Sveriges bästa 
guld."464 

Arrhenius menade, att det existerar en perfekt balans mellan antal 
människor, gödselmängd och hur mycket jordbruket kan producera. I 
träcket och urinen finns lika mycket näringsämnen för att producera 
ny föda, som det människan tidigare förbrukat. Detta är, menade 
Arrhenius, en av naturens viktigaste "inrättningar", som rätt förstådd 
skulle innebära att jordens avkastningsförmåga skulle kunna vidmakt
hållas. Vidare var mänskligt gödsel jämfört med kreatursspillningen av 
bättre kvalitet eftersom människan åt födoämnen av högre kvalitet än 
djuren. Samtidigt hade dock latrin en större benägenhet att komma i 
jäsning. Som redan nämnts ansågs det väsentligt, av såväl hygieniska 
som näringsmässiga skäl, att undvika och förekomma jäsningen. 
Genom att ständigt utblanda latrinen med torv, kalk, kolstybb eller 
aska kunde jäsningen undvikas. Däremot: 

Lemnad under ohämmad jäsning till ett rof för luftens och dess minsta innevånares, de 

små i luften befintliga osynliga varelsers inverkan, som förorsaka jäsning och förruttnelse 

hos växt- och djurämnen, förminskas hon hastigt i massa och faller i värde, under det att 

de närmaste omgifningarne besväras af den vidriga och ohelsosamma luft, som dervid 

utvecklas.46^ 

460 Müller, Gödselboken, 55. 
461 Carl Erik Bergstrand, "Afträdesgödselns behandling och användande vid mindre gårdar och 
lägenheter på landet", Tidskrift för landtbruket 1867, 172-180. 
462 Hjalmar Kylberg, "Om Menisko-exkrementernas beredande och användande till Åkergödsling", 
Tidskrift för landtmanna- och kommunal-ekonomien 1861, 18-33. 
463 Johan Arrhenius, Vårt bästa guld: Några ord till landtmannen uti en for jordbruket synnerligen 
viktig fråga (Stockholm, 1868). 
464 Ibid., 5. 
465 Ibid., 9. 
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Hur såg då Arrhenius på de ekonomiska möjligheterna att återvinna 
latrin? I optimistisk anda och med överdrivet exakta siffror beräknade 
Arrhenius detta. Om man kunde omhänderta all spillning från hela 
landets befolkning på 4 160 677 människor, skulle detta motsvara ett 
penningvärde på omkring 125 miljoner riksdaler. Omräknat till 
faktisk mängd näringsämnen skulle denna latrin kunna räcka till att 
gödsla 2 080 338, 1/3 tunnland av nationens samlade åkerareal på 4 
057 835 tunnland.466 Okade antalet invånare i landet fanns det med 
andra ord, utifrån Arrhenius ovan nämnda balanstänkande, mer 
åkermark att gödsla på, med en ökad mängd latrin från dessa nya 
människor att försörja desamma. Studier gjorda vid Norges högre 
lantbruksskola i Aas och av Kylberg visade också, hävdade Arrhenius, att 
användningen av pudrett kunde få den årliga avkastningen från den 
odlade jorden att "... uppbringas både till dubbla och tredubbla beloppet 
af hvad som nu vanligen erhålles."467 Följaktligen var det inte bara ett 
resultat av avträdesspillningen omhändertogs att man kunde tillverka 
värdefull pudrett och slapp att importera guano utan den stora vinsten 
för nationen låg också i att jordbrukets produktion och vinst ökade 
mångfaldt. 

I kontrast till Müllers och Arrhenius optimistiska ekonomiska syn
sätt, anläggs ett mer dystert tonfall i en uppsats skriven av Hampus von 
Post år 1869.468 Paradoxalt nog hade von Post kommit fram till samma 
ekonomiska beräkning som Müller, det vill säga att gödslet från en 
person och år motsvarade ett värde av 6 riksdaler. Utifrån detta skrev 
von Post dock: 

Från denna synpunkt hafva menniskans uttömningar fallit i värde, så att de synas föga 

löna mödan att hopsamla, och anses till och med så af några författare, eller synas 

åtminstone vara f öga förtjente af den möda och omkostnad, som deras hopsamlande 

förorsakar.469 

I tidsrummet mellan Müllers Gödselboken och von Posts uppsats hade 
många av de pudrettfabriker och återvinningssystem, som etablerats i 
Europa och Sverige visat sig svåra att få ekonomiskt lönsamma. Bland 
annat gick "Pudrettberedningsaktiebolaget", som grundades i 
Göteborg 1864 i konkurs efter bara fyra år eftersom det var svårt att få 
pudretten såld.470 Det fanns en diskrepans mellan det teoretiska 

466 Ibid., 6-7 och 35. 
467 Ibid., 37. 
468 Hampus von Post, "Om pudretten och dess olika beredningssätt", Uppsala läns 
hushållningssällskaps handlin gar 1869, 62-70. 
469 Ibid., 65. 
470 Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, 106-109. 
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ekonomiska värde som städernas latrin förväntades representera och det 
faktiska värde, som man fick ut efter de investeringar och praktiska 
problem det innebar att samla in och bereda latrinen. I England hade 
bland andra Liebigs största antagonist, föreståndaren för Rothamsted 
försöksstation John B. Lawes och Augustus Voelcker agrarkemist vid 
The Royal Agricultural Society of England, kritiserat Liebigs 
optimistiska värdering av Londons avloppsvatten.471 Att samla in 
latrinen i fast form var också problematiskt. Det var svårt att undvika 
stora kväveförluster. Vattenhalten i latrinen var för hög vilket gjorde 
beredningsprocessen dyr och omständlig. Vidare var även hämtning och 
transporter kostsamt och slutprodukten svårsåld. 

von Post vidhöll dock vikten av att samla in mänskliga exkrementer. 
En faktor som inte ingick i de ekonomiska beräkningarna var latrinens 
fysikaliska beskaffenhet, vilken inte gick att ersätta med konstgödsel. I 
latrin och kreatursgödsel ingick mullbildande ämnen, som var viktiga 
för åkerjorden och dess struktur. Av särskild vikt var den bruna vätska 
som fanns i all animalisk gödsel och som, enligt von Post, av de prak
tiska lantmännen benämndes "musten". Denna "must" bestod dels av 
galla, slem och urinämnen, av oförstörda rester av födan och dels av "... 
infusorierna (som jag helst ville kalla 'skämnings-djuren')."472 Dessa lågt 
stående organismer hade till uppgift, hävdade von Post, att upplösa och 
finfördela den svår sönderdelbara cellulosan i gräsens strån. Detta 
"mustmaterial", som latrin var särskilt rikt på, bröt således ned orga
niskt material i jorden och gjorde mineraler och kväve tillgängliga för 
växterna. Argumentet om det naturliga gödslets fysikaliska fördelar 
blev ett vanligt argument för att inte helt övergå till konstgödsel. 

Urban teknik ur ett agrart perspektiv 
Sedan Müller 1869 slutat som Lantbruksakademiens agrikulturkemist, 
flyttade han till Berlin. Där intresserade han sig åter för hur städernas 
latrin och avfallshantering skulle kunna understödja jordbruket med 
växtnäring. På initiativ av Müller upprättade det tyska lantbruksrådet i 
februari 1884 en kommission för att undersöka hur städernas avfalls
produkter behandlades. I denna blev Müller central ledamot.473 

Resultatet blev att år 1885 gav Müller tillsammans med agrarkemisten 
och föreståndaren för försöksstationen i Pommris Eduard Heiden och 
generalsekreteraren för det Kungliga Sachsiska Lantbruksrådet Karl 

471 "Lecture and Discussion on Town Sewage", Journal of the Royal Agricultural Society of England 
1865, 226-238, och Augustus Voelcker, "On the Composition and Agricultural Value of Earth-Closet 
Manure", Journal of the Royal Agricultural Society of England 1872, 185-203. 
472 von Post, "Om pudretten och dess olika beredningssätt", 66. 
473 Eduard Heiden, Alexander Müller och Karl von LangsdorfF, D ie Verwerthung der Städtischen 
Fäcalien (Hannover, 1885), 417. 
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von Langsdorff gav ut Die Verwerthung der Städtischen Fäcalien. Boken 
innehåller dels en redogörelse för vilken uppgift städernas avfalls
hantering borde ha, dels en genomgång av vilka olika tekniska metoder 
som fanns i bruk, och slutligen, en kartläggning över vilka metoder och 
överväganden man hade valt i ett femtiotal nordeuropeiska (främst 
tyska) städer. 

I inledningen, som var skriven av Müller ensam, ifrågasattes betydel
sen av begreppen "avfall" och "smuts". Müller skrev att "Der Begriff 
'Abfall' ist ein durchaus subjectiver".474 Allting som använts en gång 
för ett visst ändamål kan betraktas som avfall. Sålunda kan något som 
ur ett perspektiv betraktas som avfall, ur ett annat ses som en resurs. 
Därför var sopor och latrin bara "avfall" i viss mening. I universum 
används inte heller materian bara en gång och för ett ändamål utan 
genom olika omvandlingar gång på gång för en oändlig mängd olika 
uppgifter. Det var denna insikt som skilde 1800-talets "Kulturstaaten" 
och då särskilt den senaste generationen från tidigare epoker. Slutsatsen 
för Müller blev att allt "avfall" måste tillvaratas och användas så mycket 
som möjligt. 

Vidare skrev Müller att renhållningens uppgift var att undanröja 
och återställa det som för det mänskliga ögat och känseln framstod som 
kladdigt, dammigt och obehagligt. Denna smuts uppstod i det dagliga 
livet genom människors och andra organismers handlingar, vilket 
hamnat "i vägen" för människan. Smuts var alltså: "'Dinge, welche an 
den unrechten Ort' gekommen."475 Detta resonemang påminner om 
det vi ovan sett i Mary Douglas definition av smuts och orenhet, det 
vill säga, att smuts är något som hamnat på "fel plats" och därmed 
bryter mot det som betraktas som ordnat och naturligt. Till skillnad 
från Douglas, som menar att det som ses som "naturligt" är socialt kon
struerat, menar Müller att smuts är något som är på "fel plats" i 
relation till naturens verkliga ordning. Människan blir för Müller i 
detta sammanhang å ena sidan en agent som stör den naturliga ord
ningen, å andra sidan kan människan anpassa sig efter denna ordning 
och upprätthålla den. 

I avsnittet om tekniska metoder beskrivs de två huvudsakliga 
alternativen - latrinhämtning eller vattenförande avloppssystem. 
Hämtningen av latrin kunde ske med grop- eller tunnsystem. Fördelen 
med tunnsystemet var att latrintunnorna var flyttbara och att de inte 
läkte ut latrin och förorenade den omgivande marken. Müller 
redogjorde också för "Das Schwedische Luftcloset", det vill säga 

474 Ibid.,,4. 
475 Ibid., 5. 
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Marinos torrklosett, i positiva ordalag.476 En väsentlig del av 
hämtningssystemet var omvandlandet av latrinen till gödselämnen. 
Detta kunde göras genom kompostering, men mer betydelsefullt var 
pudrettillverkningen. Förutom de vanliga metoderna att blanda 
latrinen med kalk, torv eller aska, beskrevs också mer moderna och 
mekaniserade metoder. I undersökningen redogjordes bland annat för 
A. von Podewils fekalextraktfabrik i Augsburg (vilken återkommer 
längre fram), som med vakuumtryck och hög värme helt desinficerade 
latrinen och beredde den till gödselpulver.477 

Vattenförande avloppssystem var den andra huvudsakliga lösningen 
för att avlägsna smuts från städerna. Detta system kunde, som nämnts, 
kopplas ihop med översilningsfält, där jordens självreningsförmåga, 
eller som det i undersökningen uttrycktes "die moleculare Reinigungs
kraft", renade kloakvattnet.478 Eftersom giftiga parasiter ändå kunde 
spridas måste avloppsvattnet filtreras. Slammet från filteringen kunde 
dock torkas och användas som jordförbättringsmedel. Som en tredje 
teknisk lösning berördes också separationssystemet, det vill säga åtskilda 
avloppssystem för regnvatten respektive hushållens avloppsvatten. Här 
betonade författarna särskilt den holländska ingenjören Charles T. 
Liernur (1828-1893) "Differenzirsystem". För Liernur var kretslopps
tanken utgångspunkten och en grundläggande tanke var att ha skilda 
avloppssystem för regnvatten, hushåll och industri. Olika sorters avfall 
kunde därmed skiljas redan vid källan och renas på det sätt som passade 
de olika avfallen bäst. Det speciella med Liernurs avloppssystem för 
hushållen var att det inte använde vatten för att transportera exkre-
menten utan pnuematiskt undertryck. Med rör från varje hushåll 
kopplat till en centralpumpstation sögs latrinen från hela staden till en 
plats. Därifrån kunde sedan den outspädda latrinen säljas direkt till 
lantbrukarna, komposteras eller beredas industriellt.479 

Hur utbredda var då de olika systemen? Genom den kartläggning 
som finns i undersökningen kan vi få en uppfattning över hur spridda 
de olika renhållnings- och återvinningssystem var i samtiden. Emeller
tid berörs inte till exempel hur mycket lantbrukarna själva hämtade 
från städerna. I undersökningen delades de olika städerna in efter de 
metoder som användes; alltså hämtning eller avlopp med eller utan 
irrigationsfält. Till kategorin "Abfuhrstädte", hämtningsstäder, räkna

476 Ibid., 44-47. 
477 Ibid., 79-82. 
478 Ibid., 105. 
479 Om Liernur se också Krepp, The Sewage Question, Henk van Zon, "Liernur Gegen den Storm", i 
Das Management von Fäkalien und Flüssigabfallen aus Haushalten — historische Perspektiv e auf ein 
Problem der Gegenwart: Referate und Thesenpapiere der Arb eitstagung vom 20.-23. 10. 96 in Frankfurt 
am Main, opubl. rapport från Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) (Frankfurt am Main, 
1996), och Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, 72-75. 
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des enligt undersökningen 35 städer i Tyskland.480 Till dessa kom de 
nordiska städerna Köpenhamn, Stockholm, Christiania (Oslo) och 
Bergen, och i Storbritannien Manchester (Rochdale) och Glasgow.481 

Den andra kategorin var "Städte mit Schwemmcanalisation", vatten
förande avloppssystem.482 I denna grupp ingick Bunzlau i Schlesien, 
Mailand, Hamburg, Frankfurt am Main, Danzig, Berlin samt Paris. 
Av dessa städer hade alla utom Hamburg och Frankfurt Bevattnings-
och irrigationssystem.483 Ett speciellt kapitel behandlade London samt 
övriga städer i Storbritannien,484 där de vattenförande avloppssystemen 
var som mest utbyggda.485 Den tredje kategorin i kartläggningen var 
"Städte mit pneumatische Canalisation", med andra ord Liernurs 
differentieringssystem, som bara i större skala fanns utbyggt i de hol
ländska städerna Amsterdam, Dorbrecht och Leiden.486 

I avslutningen i Heidens, von Langsdorffs och Müllers under
sökning pläderade författarna för ett välordnat hämtningssystem, med 
bestämda hämtningsdagar och goda kommunikationer, något som 
både stadsborna och lantbruket skulle dra fördel av. Särskilt betonades 
vikten av att bearbeta latrinen industriellt för att åstadkomma en torr 
och lättransporterad produkt. Därmed skulle latrinpulvret kunna kon
kurrera med importerat handelsgödsel.487 Slutligen ställde sig för
fattarna mycket positiva till Liernurs pneumatiska system. Om detta 

480 Heiden, Müller och von Langsdorff, Die Verwerthung der Städtischen Fäcalien, 179-291. 
481 Utifrån uppgifter som hämtats från o lika bearbetningar kan denna kartläggning kompletteras 
något. I en översikt av 199 städer som gjordes i USA 1880, hade sammanlagt 44 städer (22%) utvecklade 
metoder för att återvinna stadsavfall för jordbruksändamål, såsom gödsel och djurfoder. Dessutom 
visade undersökningen att i över hälften av de 199 städerna hämtade lantbrukarna själva latrin. Särskilt i 
de östra mer urbana områdena var denna verksamhet omfattande. Av New Englands 55 städer skedde i 
hela 43 städer återvinning för jordbruksändamål, jämfört med bara 15 av västra USA:s 8 0 städer. 
Hämtning av avfall var också något som lantbrukare i Europa u nder lång tid praktiserat, vilket in te 
nämns i Heidens, von Langsdorffs och Müllers översikt. Till exempel i Stockholm fanns sedan 1849 en 
omlastningsplats för stadens latrin på Fjäderholmarna d it det genom ångbåtstrafikens införande 
transporterades med pråmar. Där anlades o ckså den privatägda Fredriksbergs guanofabrik 1 853. En 
stor del av stadens latrin och sopor köptes dock direkt av jordbrukare. Han deln expanderade ytterligare 
när järnvägsnätet byggdes ut och nya lantbrukare hamnade inom räckhåll. Försäljningen låg på mellan 
20 till 30 tusen hektoliter latrin per år med en topp 1888, då hela 37 870 hektoliter såldes, vilket 
motsvarade en tredjedel av årets hela latr inproduktion. Se Meiosi, Garbage in the Cities, 37-39; Tarr, 
"From City to Farmer", 598-612; Höjer, Stockholms stads Drätselkommission 1814-1864 och Börs-, bro
och hamnbyggnadskommitterade 1815-1846, 184, och Tingsten, Stockholms renhållningsväsen från 
äldsta tider till våra dagar, 17 oc h 24 
482 Heiden, Müller och von Langsdorff, Die Verwerthung der Städtischen Fäcalien, 292-383. 
483 Översilningsfälten i Berlin var det me st utvecklade och vid 1880-talet renades hela miljonstadens 
stadens avloppsvatten med irrigationsfält, vars yta var 2 1/2 gånger större än staden. Se Wetterberg och 
Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, 86, och Hauser, '"Reinlichkeit, Ordnung und Schönheit'", 311. 
484 Heiden, Müller och von Langsdorff, Die Verwerthung der Städtischen Fäcalien, 384-403. 
485 Kring 1880 praktiserade omkring 100 städer i Stor britannien irrigering på så kallade sawage farms 
och även i USA fanns det 1892 fjorton städer med irrigationssystem efter engelskt mönster. Se Sheal, 
"Town Wastes, Agricultural Sustainability and Victorian Sewage", 189-210; Goddard, "'A Mine of 
Wealth'?", 274-290, och Goddard, "19th-century Recycling", 36. 
486 Heiden, Müller och von Langsdorff, Die Verwerthung der Städtischen Fäcalien, 404-414. 
487 Ibid., 454-464. 
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system kopplades samman med en modern gödselfabrik, skulle det bli 
bekvämt för användarna att bli av med smutsen från sina hus, samtidigt 
som återvinningen blev rationell och de sanitära kraven uppfylldes. I 
längden var det också ett billigt system för städerna, hävdade för
fattarna. När ändå gas- och vattenledningar anlades skulle kostnaden 
för att anlägga ett pneumatiskt rörledningsnät för latrin inte bli så 
hög. Därför var systemet i det långa loppet billigare än tunnsystemet. 
Härigenom kunde hela kedjan från den enskilda stadsinvånaren, via 
gödselindustrin och ut till den enskilda lantbrukaren bli helt automati
serad. Författarna såg en historisk vändpunkt, där "... die lang umstritt
ene Frage im Interesse beider Theile, der Stadt- und Landbevölkerung, 
einer endlichen Lösung entgegengeführt."488 

KRETSLOPPSTÄNKANDET FÖRSVAGAS 

Om latrinens återvinning vid Lövsta sopstation 
Med Stockholms snabba tillväxt ökade problemen och de lokala 
myndigheterna tvingades att försöka finna nya lösningar för om
händertagandet av stadens avfall. Ett stort problem var bland annat att 
det under vinterhalvåret då isen låg inte gick att transportera ut av
fallet till omlastningsplatsen på Fjäderholmarna. Istället fick pråmar 
fyllda med latrin ligga kvar vid kaj inne i Stockholm och vid riktigt 
långa vintrar tvingades man tippa latrinen i den så kallade 
Vaxholmspråmen, alltså i sjön. Med anledning av detta tillsattes 1879 
en kommitté för att utreda hur avfallet skulle transporteras bort och 
sedan förfaras. Kommittén kom fram till att det gällde att finna en 
plats som för det första låg avskilt, för det andra var belägen vid en 
segelled och som, för det tredje, hade en järnvägsförbindelse. År 1885 
köpte staden in egendomarna Lövsta och Riddersvik, belägna vid 
Mälaren 20 kilometer väst om staden i nära anslutning till 
Västeråsbanan. Trots klagomål från närboende inrättades den nya sop
stationen vid Lövsta 1889. Härigenom kunde nu avfallet dagligen oav
sett årstid med järnväg transporteras ut ur staden och latrin och sopor 
kunde säljas till lantbrukare sjövägen med båt eller släde vintertid.489 

Till följd av planerna att upprätta en pudrettfabrik vid Lövsta blev 
Lars Fredrik Nilson 1890 kallad som expert av Stockholms stads 

488 Ibid., 464. 
489 Om Stockholms renhållningsväsen se också Arne Dufwa och Mats Pehrson, Snöröjning, 
renhållning, återvinning (Stockholm, 1989); Anders Gullberg, "Nätmakt och maktnät: Den nya 
kommunaltekniken i Sto ckholm 1850-1920", i Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt 
perspektiv eds. Pär Blomkvist & Arne Kaijser (Stockholm, 1998), 105-129, och F. G. F. Wallander, 
"Stockholms renhållningsväsen", i Stockholm — Sveriges hufoudstad skilrad med anledning af Allmänna 
konst- och industriutställningen 18 97, 2 vol., ed. E. W. Dahlgren (Stockholm, 1897), Vol. II, 422-435. 
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drätselnämnd för att undersöka gödselvärdet i torvmullspudrett, som 
på försök redan tillverkats.490 Nilson kunde i sina laboratorieunder
sökningar konstatera att om man använde tillräckligt mycket torvmull 
blev kväveförlusterna små och den värme som uppstod i pudretten tog 
död på alla organismer samt förångade mycket av vatteninnehållet. 
Nilson rekommenderade därför upprättandet av en fabrik. Resultatet 
blev emellertid att endast en provisorisk pudrettfabrik för tillverkning 
av torvströpudrett anlades 1892, medan frågan om en permanent lös
ning gjordes till föremål för vidare utredning. Ett av huvudalterna
tiven var byggandet av en fekalextr akt fabrik, som skulle upprättas av 
den tidigare nämnda Podewilsska fekalextraktfabriken i Augsburg. 
Enligt entreprenörens beräkningar skulle denna anläggning kunna 
omvandla 16 500 ton latrin per år till ett högkvalitativt pulverformigt 
gödselämne, med en vinst på 58 565 kronor.491 

Även här utsågs Nilson till expert och 1892 gjorde han en resa i 
Tyskland för att studera von Podewils fabrik i Augsburg, men även 
samma företags konstgödselfabrik i Graz samt torvmullpudretts-
beredning i Braunschweig och Bremen. I sin reseberättelsen redogjorde 
Nilson noga för hur fabriken i Augsburg fungerade.492 Med ett tunn
system hämtades latrinen från staden, hälldes i cisterner och blandades 
med svavelsyra, där den sedan med vakuumtryck sögs in i ett slutet rör
system. Genom värme och tryck från ångmaskiner torkades och kon
centrerades latrinen och efter målning blev slutprodukten ett guano-
liknande pulver. Svavelsyran och värmen gjorde att produkten blev helt 
desinficerad. Lukter och ångor, som uppstod i processen, förstördes an
tingen med hjälp av eld eller fångades upp med en vattenkondensator, 
och kunde sedan föras ut som en klar vätska till närmsta vattendrag 
utan betänkligheter. 

Nilson var dock långt ifrån okritisk till detta alternativ. Vid sitt be
sök kunde han konstatera att gamla rör och maskiner stod hopade på 
gården utanför fabriken, vilka blivit hårt ansatta av den frätande latri
nen. Mer allvarligt var att själva slutprodukten inte höll vad den lovade 
varken ekonomiskt eller kvalitetsmässigt. Torkningsprocessen drevs 
inte tillräckligt långt av kostnadsskäl, påstod Nilson, utan en allt för 
stor vattenhalt lämnades kvar i fekalierna, vilket försämrade dess värde. 
För att höja kvaliteten på produkten till det som utlovades i pris-
kuranten var man därigenom tvungen att tillsätta fosfat, kali och 

490 Lars Fredrik Nil son, Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtande och m emorial; 
BihangN:r 82, del III 1890, 16-21. 
491 A. v. Podewils, "Förslag till fekalextraktfab rik vid Riddersvik för beredning af 55,000 kilogram 
latrin per da g eller 16,500 tons per år", Stockholms stadsfu llmäktiges beredningsutskotts utlåtande och 
memorial; Bihang N:r 33 1891, 1-10. 
492 Lars Fredrik Nilso n, "Ytterligare handlingar rörande til l frågan o m lantrins förarbetande", 
Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtande och memoria l; Bihang N:r 26 1892, 1-28. 
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ammoniumsulfat från företagets fabrik i Graz. Vidare hävdade Nilson 
att företagets vinst i själva verket byggde på överskott från fabriken i 
Graz samt på själva hämtningen av latrin i Augsburg, vilken bolaget 
gjorde mot hög ersättning. Fekalextraktet såldes däremot till låga pri
ser och tillverkningen gick med förlust. Avslutningsvis påpekade 
Nilson också att bolagets beräkningar för fabriken i Stockholm byggde 
på flera optimistiska och tveksamma antaganden. Nilson samman
fattade sina slutsatser: 

Den von Podewilska metoden för fäkaliernas bearbetande, som från teoretisk och sanitär 

synpunkt måste anses vara fullt rationell, har hitintills heller icke blifvit tillämpad i något 

annat samhälle än Augsburg. ... naturligtvis af det skäl, som ofvan blifvit framhållet, att 

förfarandet stöter på oöfvervinneliga svårigheter i ekonomiskt afseende och att bolagets 

kalkyler inte hålla streck.493 

Nilson rekommenderade istället upprättandet av en torvmullspudrett-
fabrik vid Lövsta, vilket ytterligare hade stärkts av hans besök i 
Brauschweig och Bremen. Detta utlåtande fick emellertid inte stå 
oemotsagt. I ett långt svar tillbakavisade A. von Podewils Nilsons kritik 
punkt för punkt.494 von Podewils skrev att stadsförvaltningen måste be
tänka att deras expert endast fått ett par "subjektiva intryck" under 
några dagars vistelse vid fabriken och att Nilsons slutsatser gick "... till 
pessimismens yttersta gränser, och vi våga påstå, att alla stora upp
finningar på teknikens område skulle blifvit resultatlösa, om de funnit 
en lika sträng granskare."495 Fabriken i Augsburg hade funnits i 
fjorton år och hela tiden utvecklats tekniskt och varit ekonomiskt 
lönsam. Förutsättningarna för att få processen ekonomisk lönsam i 
Stockholm bättre var än i Augsburg, dels för att fabriken i Stockholm 
skulle vara större, dels för att det var bättre kvalitet på latrinen i 
Stockholm och billigare pris på stenkol i Sverige. Dessutom fanns en 
större marknad för fekalextraktet i Mälardalsområdet. Nilson skrev en 
replik på detta, där han stod fast vid att en sådan fabrik på inga villkor 
kunde bli ekonomiskt lönsam.496 

493 Ibid., 12. 
494 A. v. Podewils, "Svar på professor L. F. Nil sons i Stockholm såsom bih. n:r 26 till 
beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1892 tryckta reseberättelse till S tockholms stads 
kommunalförvaltning", Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts u tlåtande och memo rial; 
Bihang N:r 571893, 1-27. 
495 Ibid., 2. 
496 Lars Fredrik Nilson, "Till Stockholms stads drätselnämnds första afdelning", Stockholms 
stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtande och memorial; Bihang N:r 57 1893, 28-36. 
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Hela kontroversen slutade med en duplik från von Podewils 1894.497 

von Podewils fann det paradoxalt att Nilson å ena sidan kritiserade 
fekalextraktet för att innehålla för mycket vatten vilket försämrade 
kvaliteten och transportbarheten, då han å andra sidan förespråkade 
tormullspudrett som var betydligt mer vattenrik och skrymmande. 
Dessutom fanns det vetenskapliga tvivel om tormullspudrett verkligen 
blev helt desinficerad. Faktum var att det var bättre att sälja latrinen 
direkt som den var än att bearbeta den till torvpudrett, hävdade von 
Podewils. Trots denna duplik blev det ingen fekalextraktfabrik vid 
Lövsta då en sådan ansågs ha för dyra anläggningskostnader. Istället 
gick drätselnämnden på Nilsons linje och 1898 ersattes den provisoriska 
torvmullspudrettfabriken med en större och modernare fabrik.498 

Vilken slutsats kan då dras utifrån Nilsons ställningstagande mot 
fekalextraktfabriken? Nilson var i och för sig inte negativ till åter
vinning och han hade fog för sin negativa inställning till fekal
extraktfabriken och von Podewils optimistiska antaganden om förut
sättningarna i Stockholm. Nilson framstår inte heller som en stark 
förespråkare för kretsloppstänkandet. Förutom vid det tillfälle då han 
blev kallad som expert, tog Nilson inget eget initiativ vad det gällde 
återvinning av städernas latrin. Det ligger också något i von Podewils 
kritik mot Nilson att det fanns något motsägelsefullt i hans agerande. 
Som ovan framkommit så erkände han fekalextrakttillverkningen, 
som rationell ur teoretisk och sanitär synvinkel, men ekonomisk 
olönsam. Därför förordade han en enklare, billigare och mer beprövad 
metod vars slutprodukt var skrymmande och tvivelaktig ur en sanitär 
synvinkel. En sådan produkt saknade därigenom möjlighet att nå en 
större marknad. Det fattades hos Nilson den tekniska optimism, som 
kännetecknade 1860-talets återvinnigsdebatt. I Nilsons resonemang 
framkommer inte heller, i jämförelse med till exempel Müller, några 
argument för återvinning baserade på kretsloppstänkandet, balans 
mellan land och stad och samhällets varaktighet. För Nilson var åter
vinning endast försvarbart så länge det var ekonomiskt lönsamt. 

Från cirkulära till linjära förlopp 
Kring sekelskiftet 1900 skedde det en stark utbyggnad och 
mekanisering av återvinningssystemet, vilket Lövsta är ett exempel på. 
Försäljning av pudrett från fabriken i Lövsta till lantbrukare i 

497 A. v. Podewils, "Duplik", Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtande och memorial; 
BihangN:r 8 1894, 1-13. 
498 "Handlingar till frågan om anläggning af en fabrik för beredning af torfmullspudrett vid Löfsta 
och anordningar i sam manhang därmed", Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts ut låtande 
och memorial; B ihangN:r 461946, 1-19, och Tingsten, Stockholms renhållningsväsen från äldsta tider 
till våra dagar, 114-122. 
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Mälardalen och Stockholmsskärgård uppgick under 1900-talets första 
decennier till kring 150 000 hektoliter per år för att sedan drastiskt 
minska på 1920-talet. Tillverkning upphörde helt 19 5 6.499 En lokal 
effekt av sopstationens lokalisering till Lövsta var uppkomsten av 
Hässelby villastad med etablerandet av ett stort antal handelsträdgårdar. 
En förutsättning för den kreaturslösa handelsträdgården var att det 
fanns god tillgång på gödsel och värmealstrande material till varm
bänkarna. Tillgången på latrin och gödselsopor från Lövsta, närheten 
till Stockholm med bra transportmöjligheter samt ett stort område för 
egnahemsbyggen med billig tomtmark och bra lånevillkor, gjorde att 
Hässelby expanderade snabbt i början av seklet. Efter ett knappt 
decennium 1910 fanns det över 50 stycken handelsträdgårdar i Hässelby 
1930 hade detta antal stigit till över 100. En stor del av de blommor, 
frukt och grönsaker som såldes på Hötorget och Mälartorget kom just 
från dessa trädgårdar.500 

Genom avfallets ökande mängd och komplexitet, med konserv
burkar, glas och kemikalier, försvårades dock insamlingen och åter-
användningen. Ett sätt att lösa detta problem var att hushållen själva 
sorterade sitt avfall i två eller tre olika kategorier. Eskilstuna var i detta 
sammanhang en förebild. Med ett källsorteringssystem delade hus
hållen upp allt avfall i tre grupper; gödselsoppor, svinmat och skräp. 
Därefter hämtade den kommunala renhållningen avfallet. I en fabrik 
omvandlades det sedan till pudrett respektive svinmat, och även lump 
och skrot avskildes från det oanvändbara skräpet.501 Flera andra kom
muner i Sverige hade också helt eller delvis ett sådant källsortering
system.502 En ny metod för att utvinna näringsämnen ur latrinen ut
vecklades också vid denna tid av ingenjör Knut Fryklind. Genom att 
tillföra bränd kalk i en panna kom latrinen i kokning och vattnet drevs 
ut samtidigt som det gasformiga kvävet fångades upp i en svavelsyre
cistern. Därigenom åstadkoms två olika sorters gödselpreparat, nitr-
ammonkalk och ammoniumsulfat. Fabriker upprättades vid Lövsta och 
i Sundsvall.503 

499 Dufwa och Pehrson, Snöröjning, renhållning, återvinning, 45-49. 
500 Eva-Britt Bexelius och Lars Westberg, "Sopor blev blommor: Hässelby villastad och 
handelsträdgårdsverksamheten", Sankt Eriks årsbok 1976, och Eva-Britt Bexelius och Lars Westberg, 
"Trädgårdsmästare och handelsträdgårdar i Hässelby villastad", opu bl. C-uppsats (Institutet för 
folklivsforskning, Stockholms universitet, 1976). 
501 R. A. von Post, "Ett modärnt renhållningssystem och renhållningsvärket i Eskilstuna", i 
Studentföreningens Verdandis Småskrifier 122, 1904, och Om renhållningsväsendet i Eskilstuna och 
Stockholm: Berättelse öfver en på uppdrag af Göteborgs allmänna fastighetsförening företagen resa 
(Göteborg, 1906). 
5°2 Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & dödligt hot, 171-210, och Bengt Flygt, Uppsalas tekniska 
historia (Uppsala, 1995), 168-176. 
503 Knut Fryklind, Ett utkast i svenska jordbruksfrågan (med särskild hänsyn till jordens 
mineralbeståndsdelar, deras löslighet och jordens tillgång därpå samt växternas tillgodogörande af 
desamma) (Stockholm, 1907). Se också Ulf Andréasson, "Renhållning och avfallshantering - teknik 
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Några lantbrukskemister var dock inte drivande i denna utveckling. 
Varför hade då agrarkemins intresse för återvinningsfrågan minskat? 
För det första fanns det ett gap mellan återvinningens teori och praktik 
och tillgänglig teknik. Redan från början verkar kretsloppsprincipen 
främst ha varit ett stark retoriskt argument till skillnad från den 
praktiska återvinningen. Vidare utgick man från att de presumtiva 
köparna av gödselämnena, lantbrukarna, självklart skulle efterfråga och 
betala ett lönsamt pris för latringödslet, vilket inte blev fallet. De stora 
förhoppningarna som kretsloppstänkandet väckt på 1860-talet, såväl 
ekonomiskt som samhälleligt, dämpades på 1870- och 1880-talen. 
Istället kom diskussionen om återvinning att handla om ekonomiska 
och praktiska problem. För det andra innebar övergången till en ökad 
animalieproduktion i Sverige att tillgången på kreatursgödsel ökade. 
Samtidigt skedde det kring sekelskiftet 1900 en utveckling av nya 
sorters mineral- och kvävegödsel, vilket minskade efterfrågan på 
latringödsel. Denna nya situation med god tillgång på växtnäring för
ändrade hela den agrarkemiska problembilden och intresset flyttades 
bort från staden. 

I slutet av 1800-talet började dessutom återvinningen och kretslopps
tänkandet att ifrågasättas. Det var framför allt läkare och hälsoivrare, 
som propagerade för utbyggnaden WC kopplat till vattenförande 
avloppssystem. Fördelen med WC var att den snabbt förde ut orenlig-
heterna ur bostäderna innan bakterierna kunde börja frodas och utan 
att man behövde befatta sig med det vidriga massan. Kritiken mot att 
väsentliga näringsämnen gick förlorade för jordbruket tillbakavisades 
med att latrin ändå fanns i överflöd. Den var svårsåld och dess 
beredning orsakade förluster för städerna.504 Paradoxalt nog användes 
delar av kretsloppstanken som argument mot återvinningssystemet.505 

I enlighet med idén om naturens självrenande kraft påstod man att 
vattnet hade en självrenande förmåga. Så länge avloppsvattnet släpptes 
ut i rinnande vatten, vilket vid denna tid var kostnadsfritt, hävdades det 
att smutsen skulle spädas ut, renas och sedan åter upptas av de naturliga 
kretsloppen. Vissa hälsoivrare påstod till och med att utsläpp av 

inom stadshygien", Polhem: Tidskrifi för teknikhistoria 1994, 384-385. För "Aktiebolaget Nitrammon" 
kom Carl Erik Bergstrand att engagera sig och en fabrik upprättades bland annat vid Lövsta. Se 
Bergstrand, "Minnen, intryck och reflektioner i anledning af händelser och förhållanden som inträffat 
under min lefhad", 122-124. 
504 Lundgren, Vattenförorening, 40-4$. 
505 Engelbert Schramm och Werner Schenkel, "Im Namen des Kreislaufs", Mü ll und Abfall 1998:4, 
223. 
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kloakvatten skulle gödsla haven och därigenom kunde näringsämnena 
föras tillbaka till samhället via kommersiellt fiske.506 

Väsentligt för denna utveckling var den nya medicinska insikten att 
mikroorganismer och bakterier orsakade smittspridning.507 Detta gav 
hälsoförespråkarna tunga vetenskapliga argument för införandet av 
WC. Det bakteriologiska genombrottet blir dock, om man jämför 
hygienismen med agrarvetenskapen, motsägelsefullt. Inom lantbruket 
beskrevs bakterierna i huvudsak som "goda". Bakterier fixerar kväve. De 
är en avgörande beståndsdel i en bra jordmån och är viktiga för mjölk
produktionen. Som tidigare framkommit var innehållet av mikro
organismer ett argument för användandet av latrin och kreatursgödsel. 
Den dominerande föreställningen om bakterier, som etablerades vid 
denna tid, är emellertid att bakterier är farliga och sprider sjukdomar. 
Inom hygienismen var det sålunda de "onda" och hotfulla bakterierna 
som synliggjordes, vilket gav den sanitära rörelsen en stark position i 
samhället.508 Bakterier kopplades ihop med orenlighet och omoral, 
som inte skulle finnas i ett modernt samhälle. En ökad skepsis till att 
använda latrin som gödsel växte fram. På detta vis utnyttjade hygienis
terna bakterierna för att legitimera utbyggnaden av WC och avlopps
system.509 

Avgörande för det minskande intresset för återvinning var att den 
kemiska världsbild förkastats, där växters näringsupptag och upp
komsten av sjukdomar i städerna beskrevs som sammanlänkade kemiska 
processer, vilket bland annat Liebig, Johnston och Müller stått för. 
Detta kemiska perspektiv på kretsloppen mellan land och stad övergavs 
på grund av det bakteriologiska genombrottet och att de ekonomiska 
förhoppningarna på återvinningen inte infriades. Därmed upplöstes 
även strävandena att åstadkomma ett ömsesidigt samband mellan land 
och stad och mellan de agrara och sanitära intressena. Med detta 
kemiska kretsloppstänkande försvann också kopplingen mellan 
återvinning, välstånd och hela samhällets fortlevnad. Frågan om 
hanteringen av latrin och avfall reducerades därmed till en ekonomisk 
och kommunalteknisk uppgift på den lokala beslutsnivån. 

De storskaliga systemen för återvinning, som byggdes upp på vissa 
orter kring sekelskiftet 1900, övergavs redan till stora delar i slutet av 
1920-talet. Istället blev orenade utsläpp, deponering och förbränning 

506 Hamlin, Providence and Putrefaction", 409, och Lundgren, Vattenförorening, 47-48. 
507 Om bakteriologins etablering i Sver ige se Ulrika Graninger, Från osynligt till synligt: 
Bakteriologins etablering i sekelskiftets svenska me dicin (Stockholm, 1997). 
508 Latour, The Pasteurization of France, 13-58. 
509 Som Wetterberg och Axelsson påtalat hade dock dödligheten i infektio nssjukdomar kraftigt 
minskat redan innan WC:n hade byggts ut i någon större skala. Wetterberg och Axelsson, Smutsguld & 
dödligt hot, 218. 
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de dominerande metoderna för att bli kvitt avfall.510 Då kretsloppet 
mellan stad och land bröts förändrades förloppslandskapet. Istället för 
en strävan att åstadkomma cirkulära förlopp övergick man helt till 
linjära förlopp. Näringsämnena forslades, via de agrara produkterna, 
från jordbruket till städerna, där det ackumulerades på soptipparna 
eller spolades ut i vattendragen och blev ett problem istället för en 
resurs. 

Sammanfattning 
De parallella omvälvningar som staden och landsbygden genomgick 
under 1800-talet, som en följd av demografiska förändringar, industri
aliseringen och förbättrade transportsystem, orsakade problem på bägge 
håll. För stadens del uppstod svårigheter med hur man skulle kunna 
försörja det växande antalet invånare och industrier, och samtidigt lösa 
uppgiften med att bli av med latrin, skräp, rök och annat avfall som 
orsakade stora sanitära missförhållanden. Genom utbyggnad av olika 
tekniska system sammanlänkades staden fysiskt med sin omgivning och 
såväl råvaror som avfall kunde på ett allt effektivare sätt föras in och ut 
ur staden. För lantbrukets del medförde omställningen mot en 
specialiserad och marknadsinriktad drift att behovet av växtnäring ut
ifrån ökade. Ett sätt att erhålla växtnäring var att lantbrukare började 
importera städernas latrin och avfall. Utifrån denna återvinning och 
kemiska kretsloppsteorier uppstod en "återvinningsmentalitet" eller 
ett kretsloppstänkande. En utgångspunkt för detta synsätt var att 
staden, precis som biologiska organismer, utmärker sig genom en 
metabolism med den omgivande naturen. 

En person som utifrån ett utilistiskt perspektiv försökte förena de 
sanitära strävandena med de agrara målen att höja jordens fruktbarhet 
var den engelske socialpolitikern Edwin Chadwick. Han pläderade för 
att man i städerna skulle införa vattenspolande avloppssystem och 
pumpar, som kunde föra ut organiskt material och näringsämnen till 
jordbruket. Kloakvattnet skulle härigenom med hjälp av naturens 
"självrenande" förmåga renas på ett effektivt och ofarligt sätt samtidigt 
som det närde växterna på åkern. På detta sätt kunde återvinningen 
finansiera utbyggnaden av avloppssystemen och lösa många de sanitära 
problemen. Detta var en teknisk kretsloppsutopi, där staden med hjälp 
av rör och ångmaskiner skulle integreras med materiens och vattnets 
cirkulära förlopp samtidigt som dessa processer på detta vis kunde 
effektiviseras och kontrolleras 

Kretsloppstänkandet kan i detta sammanhang ses som ett sätt att 
skapa ordning i en föränderlig värld. Enligt det kemiska kretslopps

510 Ibid., 199-210. 
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tänkandet kunde växtnäringsämnena i åkerjorden inte förstöras men 
väl, för att anknyta Mary Douglas perspektiv, hamna på "fel plats". 
Mineraler, vilka hamnat utanför sitt kretslopp, i städer eller vatten
drag, utarmade långsamt den jord varifrån de hämtats. Genom sam
hällets felaktiga organisation och sociala praktiker åstadkoms en 
obalans i naturens ekonomi, där ruttnande organiskt matrial ackumu
lerades i städerna och orsakade "miasmer" som spred sjukdomar. Om 
orenligheterna istället återfördes till sin "rätta plats" kunde det om
vandlas till en värdefull resurs - "smutsguld". Ytterligare en effekt av 
att naturens kretslopp inte upprätthölls var att städernas invånarna 
riskerade att bli moraliskt sjuka, med brottslighet, prostitution och 
misär som följd. Krav på införande av kretsloppssystem förutsatte där
med också samhällsförändringar. 

För Alexander Müller var tillvaratagandet av latrin en central fråga. 
Problemet han stod inför var hur man skulle samla in latrin och före
komma förruttnelsen innan näringsämnena gick till spillo. En 
genomgående tanke hos Müller var att latrinen måste tas tillvara på ett 
riktigt sätt redan från början och behandlas i en så koncentrerad form 
som möjligt. Avgörande för att åstadkomma detta var att urinen sepa
rerades från den fasta avföringen. Utifrån denna strävan var Müller 
motståndare till vattenburna avloppssystem och vattenklosetter, vilka 
förstörde och spädde ut latrinen och därmed orsakade att stora ekono
miska värden gick förlorade. Återvinningen skulle istället skapa förut
sättningar för en gödselindustri, minska importen av guano samt öka 
jordbruksproduktionen. Sammantaget skulle detta ge stora national
ekonomiska vinster. Sedan Müller till Tyskland flyttat deltog han 
också i en utredning rörande dessa frågor. I undersökningen förordades 
särskilt Charles T. Liernurs pneumatiska system, som kopplat till 
moderna gödselfabriker skulle åstadkomma en helt automatiserad 
transportkedja från stad till land. 

Det fanns emellertid en diskrepans mellan det teoretiska ekono
miska värde som städernas latrin förväntades representera och det fak
tiska värde som man fick ut efter de investeringar och praktiska pro
blem det innebar att samla in och bereda latrinen. Det var svårt att 
undvika kväveförluster. Vattenhalten i latrinen var för hög, vilket 
gjorde beredningsprocessen dyr och omständlig, och vidare var även 
hämtningen kostsamt och slutprodukten svårsåld. De förhoppningar 
som kretsloppstänkandet väckt på 1860-talet vändes på 1870- och 1880-
talen till en diskussion om återvinningens ekonomisk och praktiska 
problem. Vidare försvagades det kemiska kretsloppstänkandet genom 
att det bevisades att bakterier i smutsen orsakade sjukdomar. Istället 
pläderade hälsoivrare för utbyggnaden av WC kopplat till avlopps
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system utan någon återvinning, som snabbt förde ut de farliga bakte
rierna från staden. Därmed upplöstes de gemensamma agrara- och sani
tära intressenas strävanden att åstadkomma ett ömsesidigt samband 
mellan land och stad. Återvinningssystemen övergavs till stor del på 
1920-talet och det skedde en övergång till linjära förlopp i samhället. 

Som framkommit genom Lars Fredrik Nilsons insats som expert för 
att utreda olika förslag på gödselfabriker vid Lövsta, hade dock lant
brukskemins intresse för återvinning svalnat tidigare. För Nilson var 
återvinning endast försvarbar så länge den var ekonomisk lönsam. Han 
framförde inte argument för återvinning baserade på tankar om en 
balans mellan land och stad eller risk för åkerjordens utarmande. En 
viktig förklaring till Nilsons svaga intresse för återvinning var utveck
lingen av nya mineral- och kvävegödsel kring sekelskiftet 1900. Det var 
här, vilket kommer att belysas i nästa kapitel, som det agrarkemiska 
intresset koncentrerades. För första gången i historien tycktes det kon
stanta problemet med brist på växtnäring vara på väg att lösas. 
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VI. Lantbrukskemin i industrins tjänst 

Enligt den amerikanske ekonomen Michael Porter har det i olika 
länders ekonomier uppstått nära sammanbundna industrier och före
tag, som har bildat olika urskiljbara "kluster".511 Dessa kluster har växt 
fram genom samverkan och konkurrens med varandra. Samlivet inom 
klustren har underlättats genom användning av likartad teknik och ett 
gemensamt utnyttjande av infrastruktur, kunskap och andra fysiska 
och mänskliga resurser.512 Samtidigt har konkurrensen inom klustren 
drivit fram utveckling av innovationer och förnyelse. Tillsammans 
med svenska forskare har Porter visat att ett begränsat antal av dessa 
kluster inom den svenska ekonomin har lyckats etablera sig som inter
nationellt konkurrenskraftiga. Dessa går tillbaka på naturresurser som 
malmen, älvarna och skogen och har gett upphov till kluster kring 
skogs- och pappersindustrin, gruv och stålindustrin och transport
industrin. Dessa kluster har utvecklats från att ha varit råvarubaserade 
till att bli innovationsdrivna med vidareförädling, etablering av nya 
produkter och marknader, och med underleverantörer av utrustning, 
service och annan kringverksamhet. 

Dock lyser lantbruksnäringen med sin frånvaro i denna analys. Detta 
beror på att syftet med Porters undersökning är att lyfta fram de 
kluster, som haft stor betydelse för svensk export. Som inledningsvis 
framhållits var emellertid jordbruksnäringen en betydelsefull drivkraft 
i den industriella omvandlingen. Jordbruket var inte i sig en stor 
exportnäring men den utgjorde en viktig hemmamarknad och dess 
samverkan med industrin och handel var betydelsefull. Industrier 
byggdes i slutet av 1800-talet upp på leveranser från jordbruket och 
omvänt baserade andra industrier sin verksamhet på att producera varor 
till jordbruksnäringen. Med råvaror från jordbruket växte en 
livsmedelsindustri fram med slakterier, sockerbruk, mejerier, kvarnar 
och bryggerier. Även här var kemisk kunskap av stor betydelse vid 
tillverkning av margarin, konservering och för kontroll av olika 

Örjan Sölvell, Ivo Zander och Michael E. Porter, Advantage Sweden, andra uppl. (Stockholm, 
1993), och Gunnar Törnqvist, Sverige i nätverkens Europa: Gränsöverskridandets former och villkor 
(Malmö, 1993), 176-179. 
512 För att beskriva framväxten av sådana nätverkssamarbeten har historiker o ch samhällsvetare också 
använt sig av begrepp som "utvecklingsblock", "teknikindustriella komplex", "teknostruktur", 
"järntrianglar" och "industriella nätverk". För e n översikt av dessa termer se Mats Fridlund, Den 
gemensamma utvecklingen: Staten, storföretaget och samarb etet kring den svenska e lkrafttekniken 
(Stockholm, 1999), 13-21. 
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beredningsprocesser.513 För verkstadsindustrin utgjorde tillverkning av 
agrara redskap och maskiner cirka 5% av dess totala produktion. 
Exempel på företag med agrarproduktion var Kockums, Munktells 
och AB Separator.514 

Konstgödselindustrin är i detta sammanhang ett tydligt exempel på 
hur lantbruket och industrin utvecklades i relation till varandra. 
Denna industrigren växte dock inte fram på ett entydigt och förut
bestämt sätt. Inledningsvis fanns många olika och små aktörer in
blandade. En utgångspunkt för den tidiga gödselindustrin var för
bindelsen med staden och återvinningssystemet, vilket beskrivits i förra 
kapitlet. Vidare var även handelsbolag, som importerade artificiella 
gödsel viktiga för konstgödselindustrins etablering. Olika problem och 
försök att finna nya råvaror och metoder för att framställa olika sorters 
gödselämnen ledde successivt till att nya och starkare aktörer involve
rades och att lantbruket länkas ihop med andra näringar och intressen. 
Konstgödseltillverkningen blev allt mer baserad på oorganiska och änd
liga naturresurser. Därigenom minskade så småningom intresset för 
kretsloppstänkandet och återvinning av städernas avfall. Istället fick 
den agrara näringen nära kopplingar till såväl gruvindustrin som till 
energiproduktion och kemisk industri. Genom investeringar, utbygg
naden av anläggningar och upprättandet av samhälleliga och rumsliga 
kopplingar kan man urskilja, hur ett agrarindustriellt "kluster" eller 
nätverk uppstod. 

För att tydliggöra denna process med successiva förändringar, formu
lerandet av olika problem samt upprättandet av fysiska och sam
hälleliga kontakter kommer här två centrala begrepp i Hughes inled
ningsvis nämnda sociotekniska systemansats att användas. Det ena är 
"technological momentum", översatt till svenska ungefär rörelse
moment eller tröghet, och det andra "reverse salients", eftersläpande 
delar eller motståndsfickor.515 Trögheten skapas av alla de tekniska, 
ekonomiska, institutionella och kulturella resurser som efterhand 
mobiliseras och investeras i systemet. Härigenom uppstår så småning
om en "riktning" (inertia of motion) i systemet, en strävan att fortsätta 
längs den utstakade kursen. Reverse salients syftar på sådana obalanser 
och problem, som hindrar systemets fortsatta expansion. Dessa kan be
stå av tekniska flaskhalsar men även av ekonomiska, politiska eller 
organisatoriska problem. När sådana obalanser uppstår börjar olika ak

513 Alfred Larson, "Sambandet mellan jordbruk och kemisk industri", KSLAT1923, 405-416. 
514 Jan Kuuse, Från redskap t ill maskiner: Mekanisering och kommersialisering inom svenskt jordbruk 
1860-1910 (Göteborg, 1970), och Kuuse, Interaction between Agriculture and Industry: Case Studies of 
Farm Mechanisation and Industrialisation in Sweden and United States 1830-1930 (Göteborg, 1974). 
515 Hughes, Networks of Power, och Hughes, "The Evolution of Large Technological Systems". 
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törer omforma svårigheterna så att de blir tydliga och angripbara 
"kritiska problem", mot vilka resurser kan mobiliseras. 

I detta sammanhang var den agrarvetenskaplig infrastrukturen en 
viktig kanal för upprättandet av förbindelser mellan lantbruksnäringen 
och industrin, och mellan offentliga, agrara och kommersiella 
intressen. Jordbrukskemisterna var vad det gällde konstgödselindustrins 
etablering en särskilt betydelsefull aktör. Förutom att de med kemiska 
analyser och försök kunde understödja produktionsprocessen hade de 
också en viktig funktion för att legitimera utvecklingen mot ett inten
sivt lantbruk. Lantbrukskemisterna formulerade olika kritiska problem, 
artikulerade samhälleliga målsättningar samt ställde upp olika argu
ment för att övertyga lantbrukarna om fördelarna med artificiella göd
sel och intensiva brukningsmetoder. 

KONSTGÖDSELINDUSTRINS FRAMVÄXT 

Alla källor är värdefulla 
I enlighet med mineral- och kväveteorierna reducerades det som 
beskrevs som växtnäring till enskilda kemiska beståndsdelar. Därmed 
kunde i princip allt som innehöll sådana beståndsdelar brukas och om
vandlas till gödsel- och foderämnen och det påbörjades en kartläggning 
av potentiella råvaror. Detta inventerande angreppssätt är tydligt i 
Johnstons Landtbrukets naturvetenskapliga grunder (1849). 

I boken anger Johnston en mängd olika källor till gödselämnen. För 
det första, fanns de vegetabiliska gödselämnena. Gröngödning kunde 
ske med alla mjukare växtdelar, som klöver, löv och gräs. Även olika 
sorters vattenväxter, som tång, kunde användas på detta sätt. Mer svår-
nedbrytbara växter och växtdelar kunde också brukas som jordför
bättringsmedel, ifall de först bereddes genom kompostering, förrutt-
ning eller kolning.516 För det andra, under beteckningen animaliska 
gödningsämnen räknade Johnston upp: kött, blod, hud, läder, ull, ylle
strumpor, kaninsopor, människohår, horn, ben, animaliska kol (avfall 
från sockerraffinaderier), fisk, fiskavfall, skaldjur, snäckor, maneter, val-
späck, fiskolja, all spillning efter fåglar, guano, urin från djur och män
niskor, gödselvatten, rännstensvatten, nattguld (latrin), pudrett och öv
riga djurexkrement i alla dess former.517 Således fanns i allt som på nå
got sätt härstammade från djur eller växter potentiella gödselämnen. 
För det tredje, var även ämnen som inte härstammade från den orga
niska världen en källa till växtnäring. Det var väsentligt, ansåg 

Johnston, Landtbrukets naturvetenskapliga grunder, 248-295. 
517 Ibid., 295-376. 
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Johnston, att utifrån ett agrikulturgeologiskt perspektiv undersöka 
åkerjorden och lokalisera värdefulla mineraler som fanns i den om
givande naturen. 

Samma breda synsätt kännetecknade också de första svenska agri-
kulturkemisternas insatser. Strävan att återvinna städernas avfall, att 
förbättra tillvaratagandet av stallgödslet och att kompostera rest
produkter från jordbruket utgick från detta synsätt - inga resurser fick 
gå till spillo. Även nya jordförbättringsmedel och resurser måste lokali
seras. Alexander Müller gjorde, som tidigare beskrivits, under sina för
sta år i Sverige omfattande resor inom landet, där han översiktligt kart
lade regionernas kemiska och geologiska förutsättningar för jordbruk 
och industri. Mer utförliga undersökningar gjordes på hushållnings
sällskapens uppdrag i Stora Kopparbergs, Gävleborgs, Jämtlands, 
Västmanlands och Skaraborgs län.518 Utrustad med jordborr samlade 
Müller in jordprover, som han dels studerade direkt på platsen och som 
han dels i efterhand analyserade kemiskt i laboratoriet i Stockholm. 
Müller hävdade att sådana undersökningar, om de fortsatte att utföras 
över hela landet, var viktiga för att "... på kort tid vinna närmare kän
nedom om beskaffenheten af de råämnen, hvarmed landtbruket 
arbetar."519 

Genom sina regionala undersökningar fann Müller att Sverige var 
ett rikt land, men också att dessa "naturens skänker" inte utnyttjades på 
ett rationellt vis. Råämnen till jordbruket låg bara och väntade i 
naturen till ingen nytta. Märgel (kalkrik lera) till exempel påträffade 
Müller på de allra flesta platser han undersökte. I den södra landsändan 
hade man lärt sig använda detta som jordförbättringsmedel, "... under 
det att denna för de nordligare obegripligtvis äro nästan alldeles 
främmande."520 Andra mineraliska ämnen som kunde brukas på åker
jorden och myrmarker var bleket (vittrade snäckor), alunskiffer och 
kalksten. Även mossjord och dy tillhandahöll lantbrukaren stora 
mängder organiska gödslingsmedel.521 En annan förbisedd resurs, som 
Müller ansåg skulle kunna bli viktig för benmjölsfabrikation var ren
horn.522 

518 Müller, "Agrikultur-kemisten", 269; Müller, "Berättelse om de på hushållnings-sällskapets 
bekostnad förrättade agrikultur—kemiska undersökningar inom Gefleborgs län under sommaren 
1858", Gelfleborgs läns hushållnings—sällskaps tidskrifì 1861, 93-107, och Müller, Berättelse om d e på 
hushållnings—sällskapets beko stnad förrättade agrikultur—kemiska undersökningar inom Jemtlands län 
under sommaren 1859 (Östersund, 1860). Se också Rudolf Kjellén, Skaraborgs läns Kungl. 
Hushållningssällskap 18 07-1907 {Göteborg, 1907), vol. II, 27-28. 
519 Müller, "Agrikultur-kemisten", 270. 
520 Ibid., 261. 
521 Ibid., 255-280. 
522 Müller, "Landtbruks-kemistens berättelse för år 1861", KSLAT 1862, 194-195. 
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På resorna bedömde Müller också översiktligt möjligheterna för att 
bedriva ett rationellt jordbruk, utifrån klimat, växtlighet och potentia
lerna att förbättra det rådande jordbruket genom upplysning. Müller 
konstaterade att förutsättningarna för ett framgångsrikt lantbruk 
fanns men på många platser missköttes gödselhanteringen och andra 
jordförbättringsmedel användes inte alls. Jämtland hade enligt Müller 
"... en rikedom i sina jordmåner, hvartill maken finnes endast på få 
andra trakter af Riket."523 Trots detta bedrevs inget jordbruk på dessa 
marker utan istället uppe på höjderna, där jorden var magrare men 
också lättare att odla upp. Med bättre redskap och odlingsmetoder och 
genom dikning för att dränera och minska frostkänsligheten skulle 
den rika marken kunna omvandlas till bördig åkerjord. Regn hade dock 
på många platser lakat ur matjorden på kalk och andra näringsämnen. 
Detta problem kunde dock lösas. Müller skrev: 

Det är då gifvet, att landtbrukaren bör mellankomma med hjelpsam hand och återställa 

det ursprungliga förhållandet, eller ersätta br isten på ett ställe genom öfverflödet från ett 

annat. Den magra matjorden måste förbättras genom mergling och dyjord, myrorne 

göras fruktbärande genom påföring af mergel och grus. Med frikostig hand har naturen 

ej så sällan hopat tillgångarne på mergel, dy och grus nära intill hvarandra och intill den 

magra åkerjorden.524 

Det var med andra ord, hävdade Müller, en ganska enkel uppgift att 
förbättra fruktbarheten, om bara lantbrukaren upplystes om de agrar
kemiska principerna och de lokala naturbetingelserna kartlades. Dessa 
ovan nämnda källor till växtnäring var också något som man upp
manade lantbrukaren att själv att ta rätt på och bruka. Att sprida råd och 
rön i hushållningsfrågor på detta sätt hade en lång tradition. I uppsatser 
i till exempel Kungliga Vetenskapsakademiens Almanacka eller i 
Läsning för folket fanns ofta recept på olika jordförbättringsmedel, 
kompostmetoder eller praktiska råd, hur gödselämnen på bästa sätt 
skulle användas på åkerjorden. Detta var en verksamhet, som lant
brukarna under mycket lång tid själva utövat, med eller utan upp
lysningar, men där nu lantbrukskemisterna kunde bistå med sin veten
skapliga expertkunskap. Inledningsvis spred också agrikulturkemisterna 
på ett liknande sätt "recept" på hur lantbrukarna själva skulle tillreda 
jordförbättringsmedel för eget gårdsbehov. 

523 Müller, Berättelse om de på hushållnings—sällskapets bekostnad förrättade agrikultur—kemiska 
undersökningar inom Jemtlands län under sommaren 1859, 5. 
524 Ibid., 13. 
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Gödselhanteringen kommersialiseras 
Det nya som inträffade vid mitten av 1800-talet var emellertid, att 
gödselhanteringen industrialiserades och kommersialiserades. Däri
genom överfördes delvis ansvaret för att tillhandahålla gödselämnen 
från lantbrukarna till handelsbolag och sökandet efter nya källor till 
växtnäringsämnen kom att utsträcka sig till utanför de enskilda natio
nernas och Europas gränser.525 Först ut på marknaden var benmjöl och 
guano. Ben som gödningsämne hade använts under lång tid men från 
slutet av 1700-talet fick det ett mer allmänt genomslag i Storbritannien 
och under första hälften av 1800-talet påbörjade England en import av 
ben från övriga Europa. Även inom fransk vinodling användes benmjöl. 
I särskilda benkvarnar eller benstampar maldes benen till ett grovt 
pulver, som lätt gick att transportera och sprida på åkerjorden. Genom 
kemiska analyser hade de svenska kemisterna Johan Gottlieb Gahn och 
Carl Wilhelm Scheele redan 1769 visat att benaska innehöll fosfor. Fos
for är således något som binds i benstommen på alla djur och genom 
agrarkemins teoretiska utveckling under 1800-talets första hälft kunde 
benmjölets gödslande förmåga förklaras.526 

Ett problem var dock att råa ben inte bröts ner tillräckligt så att väx
terna kunde absorbera näringsämnena. Det gällde således att finna 
metoder för att få fosforn i benen att bli mer lättillgänglig för växterna. 
För att göra näringsämnena mer lättlösliga provade man att låta ben
mjölet jäsa i gödselvatten och försök gjordes även med att använda syra. 
Liebig är dock den som brukar benämnas som den teoretiske skaparen av 
det så kallade superfosfatet. Liebig föreslog att finfördelat benmjöl till 
halva sin vikt skulle tillsättas med svavelsyra och tre—fyra d elar vatten. 
Denna sura vätska kunde sedan ytterligare förtunnas hundra gånger 
med vatten och spridas på åkern. När syran i gödselämnet kom i kontakt 
med den basiska jorden uppstod ett neutralt salt, bestående av lättill
gängligt fosfor.527 Under ledning av Liebigs svåger, Friedrich Knapp, 
och i samarbete med irländaren James Muspratt patenterades och till
verkades ett flertal olika gödselmedel efter Liebigs teorier i Muspratts 

525 Om konstgödselframställningens tidiga historia se G. E. Fussell, "The Early Days of Chemical 
Fertilizers", Nature August 25, 1962, 750-754; Fussell, Crop Nutrition; Thompson, "The Second 
Agricultural Revolution", 62-73; W. M. Matthew, "Peru and the British Guano Market, 1840-1870", 
Economic History Review 1970, 112-128; Wines, Fertilizer in America, och Nicholas Goddard, 
"Information and Innovations in Early-Victorian Farming Systems", i Land, Labour and Agriculture, 
1700-1920: Essays for Gordon Mingay, eds. B. A. Holderness &C Michael Turner (London & Rio 
Grande, 1991), 165-190. 
526 Om benmjöl se Hjalmar von Feilitzen, Några ord om fosfatindustrien och dess nuvarande 
ståndpunkt i vårt land (Göteborg, 1912), 6-12; Arch Fredric Blakey, The Florida Phosphate Industry: A 
History of the Development and Use of a Vital Mineral (Cambridge, MA, 1973), 4-6, och Eduard Faber, 
"History of Phosphorus", Contributions from The Museum of History and Technology, 1966 Paper 40, 
182-187. 
527 Liebig, Chemien tillämpad på jordbruk och fysiologi, 167. 
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sodafabrik i Liverpool. Produkterna marknadsfördes både i Stor
britannien, Tyskland och i USA. Gödselmedlen hade emellertid inte 
först provats på försöksfält. Det visade sig snabbt att deras superfosfat 
inte var så lättlösligt som utlovats och det hela slutade i ett fiasko.528 

Betydligt mer framgångsrik var den engelske agrikulturkemisten och 
Liebigs största antagonist John Bennet Lawes. Vid sin försöksstation 
Rothamsted, som han grundade 1843, provades under flera år olika 
superfosfat ut, innan de patenterades och marknadsfördes. Lawes upp
rättade också en egen fabrik för konstgödselproduktion, vars överskott 
delvis användes för att finansiera försöksstationen. Förutom ben var 
viktiga råmaterial i Lawes produkter koprolitmjöl från Cambridge, det 
vill säga fossila exkrement från utdöda djur, och senare apatit (fosforrik 
mineral) från Norge.529 Som framkommit fanns det alltså en mycket 
nära förbindelse mellan jordbrukskemisk forskning och utvecklandet av 
kommersiella gödselämnen, där vetenskapsmännen själva ofta hade 
egna intressen i verksamheten. Detta var, vilket vi skall se, också fallet i 
Sverige där de statligt finansierade agrarkemisterna på ett mycket aktivt 
sätt kom att propagera för utvecklandet av nya gödselämnen. 

Handeln med guano fick en mer häftig introduktion. Peruansk 
guano består av spillning från häckande havsfåglar, blandat med fisk
rester, som på grund av det torra klimatet skapat tjocka lager på öar 
utanför Perus kust. Som gödselämne hade det använts länge av inka
indianerna och det uppmärksammades bland annat av Alexander von 
Humboldt under hans sydamerikanska resa år 1804. Det var dock först i 
början på 1840-talet som guano introducerades på allvar och snabbt fick 
genomslag i Europa och Nordamerika. Den peruanska guanon var ett 
mycket eftertraktat växtnäringsämne med hög halt av såväl fosfor som 
kväve samt en konsistens som gjorde det lätt att transportera. Fram
gången för guanon blev så genomgripande att importen av ben till 
Storbritannien halverades på tio år samtidigt som Perus ekonomi blev 
helt dominerad av denna vara under fyrtio års tid. Handeln med 
peruansk guano kulminerade 1858, då England importerade 302 207 
ton för att sedan minska successivt under seklets andra hälft. Problem 
med stigande priser, byråkrati och korruption i Peru och rädsla för att 
guanolagren skulle ta slut medförde att substitut söktes både vad det 
gällde att finna nya fyndplatser av guano samt att ersätta guanon med 
andra produkter.530 

528 Broek, Justtis von Liebigs 120 -129. 
529 K. D. Jacob, "History and Status of the Superphosphate Industry", i Superphosphate: Its History, 
Chemistry, and Manifacture, U.S. Department of Agriculture (Washington, D. C., 1964), 19-28. 
530 Mathew, "Peru and the British Guano Market, 1840-1870", 112-128; John Peter Olinger, "The 
Guano Age in Peru", His tory Today)\inz 1980, 13-18, och Wines, Fertilizer in America, 33-70. 
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Även om guano inte är något artificiellt gödsel blev det mycket 
viktigt för etablerandet av konstgödselindustrin. Guanon bidrog till att 
upprätta och expandera det kommersiella nätverk och kommunika
tionssystem, som var nödvändigt för att nå ut med artificiella gödsel
ämnen och information till lantbrukarna och för att föra tillbaka kapi
tal i motsatta riktningen. I detta system spelade agrara sällskap, experter 
och tidskrifter en central roll.531 Det var också vanligt att handelsbolag, 
som importerade guano utvecklade egen tillverkning av konstgödsel. 
Vidare bidrog introduktionen av guano till att jordbrukets praktik för
ändrades genom att lantbruket bröt sig ur "the closed circuit-system".532  

Växtnäring var något som började köpas in utifrån och för att ha råd att 
göra detta måste den erhållna skörden säljas. Andra växtnäringsämnen, 
som i guanons efterföljd ytterligare bräddade marknaden av växt
näringsämnen var till exempel Chilesalpeter, Stassfurter kalisalter, 
Estremadura superfosfat, Baker Island guano, Mejillones guano och 
koprolitfosfater från Carolina och Florida och Algeriet.533 Som nam
nen på dessa varor tydligt visar härstammade råvarorna från olika fynd
platser runt hela jorden. Följaktligen blev utvinningen och handeln 
med växtnäringsämnen allt mer internationell och världsomspännande. 

En annan viktig källa till produktion av konstgödsel var biprodukter 
från industrin. Den engelske miljöhistorikern Brian William Clapp be
tonar att det är viktigt att skilja på återvinning och biprodukter.534 Till 
skillnad från återvunna produkter, vilka redan passerat igenom en pro
duktionscykel, är en biprodukt något som uppstår i produktionen av 
något annat. Denna restprodukt kan betraktas som avfall men det kan 
också användas av tillverkaren i något annat syfte för att effektivisera 
utnyttjandet av resurserna, öka vinsten samt minska problemet att bli 
av besvärligt avfall. Slutligen kan även andra användare eller industrier 
tillvarata eller köpa biprodukten för att bruka det i sin egen till
verkning. Konstgödselfabriker anlades ofta i städernas utkanter och vid 
hamnar för att kunna bruka såväl återvunnet stadsavfall, importerade 
råämnen som biprodukter i tillverkningen av gödselmedel. 

Biprodukter som användes för konstgödselproduktion var fiskrens, 
köttmjöl, ben och andra sorters slaktavfall, vilka omvandlades till sill
guano, superfosfat eller andra artificiella gödsel. I Nordamerika bidrog 
detta bland annat till utrotandet av bisonoxen, vars ben var efter

531 Wines, Fertilizer in America, 166-170, och Goddard, "Information and Innovations in Early-
Victorian Farming Systems", 165-190. 
532 Thompson, "The Second Agricultural Revolution, 1815-1880", 64. 
533 Om Chilesaltpeter se M. B. Donald, "History of the Chile Nitrate Industry", Annals of Science 
1936,29-47. 
534 Clapp, An Environmental History of Britain since the Industrial Revolution, 190 och 219-220. 
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traktade och transporterades till gödselfabrikerna vid östkusten.535 Vad 
det gällde ben fanns det inledningsvis en konkurrens mellan gödsel
tillverkning och limproduktion om råmaterialet. Senare lärde man sig 
dock att ångkoka och pressa ut limämnena och fettet ur benen, innan 
de omvandlades till superfosfat, vilket även medförde att växtnäringen 
fick högre kvalitet. Vidare användes avfall från garverier, tvål tillverk
ning, knapp- och knivfabriker, sockerbruk, sockerraffinaderier, sprit
fabriker och bryggerier för gödseltillverkning. Biprodukter som 
nyttjades var också salt, gips, aska, pottaska och från stenkol erhölls via 
koks- och gasfabrikerna svavelsyrad ammoniak, ett salt som var ett 
viktigt kvävegödsel. På detta sätt utvecklades konstgödselindustrin i 
relation till andra industrier och skapade industriella nätverk. 

Svenska initiativ 
I Sverige anlades de första benstamparna för tillverkning av benmjöl på 
1840- och 1850-talen. Dessa kvarnar var små och producerade endast 
mindre kvantiteter för lokal användning. Sverige blev emellertid under 
seklets andra hälft en nettoimportör av ben från Finland och Ryssland, 
och senare i början på 1900-talet även från Sydamerika och Austra
lien.536 Även den första importen av guano skedde på 1840-talet.537 

Detta var frågan om direktinförsel genom godsägare och stor jord
brukare i södra och västra Sverige via engelska handelsbolag. Trots att 
guanon var dyr och skörderesultaten blandade, på grund av dåligt väder 
och andra olyckliga omständigheter, vittnade många av dessa storjord
brukare om att guanon var värt sitt pris och att det borde fa en större 
spridning även bland allmogen. Vidare efterlystes att en svensk tillverk
ning av artificiella gödselämnen borde påbörjas.538 Istället för att först 
exportera ben och annan växtnäring till andra länder för att sedan köpa 
tillbaka det i bearbetad form borde dessa naturresurser vidareförädlas 
och utnyttjas inom riket för att stärka de svenska lantbrukarna i den 
hårdnande internationella konkurrensen. 

Detta var en fråga som diskuterades på de Allmänna lantbruks
mötena under hela 1850-talet. Vid denna tid hade emellertid också 
svenska handelsbolag börjat att importera artificiella gödselämnen. Det 
var via ett sådant bolag som den första större konstgödselfabriken i 
Sverige inrättades. Drivande bakom detta initiativ var industrimannen 
och politikern Carl Fredrik Waern d. y. (1819-1899). Han hade utbildat 

535 Cronon, Nature's Metropolis, 438. 
536 von Feilitzen, Några ord om fosfatindustrien, 6-12. 
537 Peter von Möller, "Om guano samt några dermed i Sverige anställd a försök", Tidskrift fór 
landtmanna- och kommunal—ekonomien 1846, andra häftet, 105-119. 
538 "Tillägg: Inom Sverige gjorde rön on guanons verkan", i Julius A dolph Stöckhardt, Guanoboken: 
Underrättelser för la ndtmannen om guanons beståndsdelar, dess verkan samt sättet att pröfva och 
använda densamma, (1851), sv. övers, från den tredje tyska uppl. (Stockholm, 1856), 80-96. 
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sig vid sachsiska Bergsakademien i Freiberg och vid Bergsskolan i Falun 
och därefter började han 1840 arbeta på sin fars handelsbolag i Göte
borg, vilket han övertog 1858. Som konsekvent frihandelsvänlig politi
ker på såväl lokal som nationell nivå blev Waern finansminister under 
1870-talets första hälft. Firman C. F. Waern &C Co hade sedan 1853 
importerat peruansk guano, chilesalpeter och svavelsyrad ammoniak. 
För att börja tillverka superfosfat anlades 1857 en gödselmedelsfabrik 
vid Klippan i nuvarande stadsdelen Maj orna. Platsen valdes med hän
syn till närheten till Götaälv och till Carnegiska sockerbruket och 
porterbryggeriet, varifrån konstgödslets huvudingredienser sockerjord 
och benkol anskaffades.539 

Vilken roll hade då agrarkemin för att stödja inrättandet av denna 
fabrik? Till hjälp för att analysera tillverkningsprocessen anlitades 
läraren i kemi vid Chalmersska slöjdskolan C. J. Tranberg, som tidigare 
hade varit kemilärare vid Degebergs lantbruksinstitut 1836-1844. 
Tranberg undersökte på vilket sätt benkolet, som använts för att 
avfärga sockret, skulle beredas. Eftersom benkolet var torrdestillerat 
innehöll det inget kväve jämfört med vanligt benmjöl. Därför föreslog 
Tranberg att till superfosfatblandningen skulle också guano samt 
ammoniakhaltigt gasvatten tillsättas. Försök med olika 
superfosfatvarianter utfördes också på Wasrns morbrors landeri 
Olivedal (i närheten av nuvarande Linnégatan och Slottsskogen). 
Sedan Tranberg avlidit 1857 anställdes hans assistent kemisten Axel 
Theodor Wedelin, som gödselfabrikens första arbetsledare. Wedelin 
kom sedermera i början av 1870-talet att starta en egen verksamhet för 
tillverkning av gödselpreparat.540 

För att marknadsföra Waerns nya fabriksvaror skickades 1859 ett 
cirkulär ut till alla större lantbrukare i hela Mellansverige. Till cirku
läret var också ett längre utlåtande av Müller bifogat och hela cirku
läret med Müllers kommentarer publicerades också i Theodor 
Bergelins Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar samma 
år.541 Således ställde sig det agrarvetenskapliga etablissemanget hel
hjärtat bakom Wasrns initiativ. Müller analyserade Wasrns olika super-
fosfater, vilka var baserade på sockerjord, benkol respektive engelskt 
koprolitmjöl. Han kunde konstatera att, alla dessa medel var riktiga 
och gav vissa riktlinjer för hur de bäst skulle användas. Att fungera som 
garant för konstgödsel var en viktig uppgift för agrikulturkemisterna. 
Internationellt sett var konstgödselbedrägerier ett uppmärksammat 

539 Gösta Bodman, "Klippans Superfosfatfabrik 1857-1875: C. Fr. Waern & Co gödselmedelsfabrik 
vid Göteborg", Dadalus 1947, 41-68. 
540 Ibid., 52-54. 
^41 "Sur forfbrsyrad kalk af svensk tillverkning", Tidskrift för svenska la ndtbruket och dess binäringa r 
1859, 279-281. Se också Miiller, "Agrikultur-Kemisten", 274. 
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problem vid denna tid och även i den svenska lantbruksvetenskapliga 
litteraturen påtalades det.542 Detta gjordes dock utan att några 
konkreta fall av förfalskningar beskrevs. De kontrollerade svenska 
produkterna framhölls däremot som kvalitetsmässigt säkra och, som 
ovan nämnts, var också hotet om bedrägerier ett viktigt argument för 
upprättandet av de regionala kemiska stationerna på 1870-talet. 

Klippans gödselmedelsfabrik utvecklades väl under 1860-talet och 
genom hela bolagets affärsnät, som huvudsakligen var inriktad på 
handel med järn och trävaror med egen handelsflotta, återförsäljare 
och lagringsplatser i hela Mellansverige, fick Waerns konstgödsel stor 
spridning. Ett återkommande problem var emellertid klagomål från 
närboende, att fabriken spred dålig lukt och att arbetsförhållandena var 
dåliga. Bland annat fick företaget betala läkarkostnader för arbetarna, 
sedan de drabbats av akuta sjukdomar. Problem med giftiga och 
frätande gaser var utbredda inom superfosfatframställningen under 
1800-talet, där både personal, närboende, vattendrag samt omgivande 
vegetation skadades.543 För C. F. Waern &: Co 's totala verksamhet ut
gjorde tillverkningen och försäljningen av konstgödsel endast en liten 
del och den kom i samband med prisnedgång på artificiella gödsel
ämnen att läggas ned 1874.544 

Det var emellertid i början av 1870-talet som en mer stadig
varande konstgödselindustri etablerades i Sverige. Vid sekelskiftet 1900 
hade den expanderat och blivit en storindustri.545 Flera andra mindre 
och mer kortlivade konstgödselproducenter grundades också åren kring 
1870. Förutom de redan nämnda fanns i Göteborg Gullbergs kemiska 
fabrikers AB (senare Ceres AB), Lefflers pudrettfabrik och AB Fertilità, 
och i Stockholm A. C. Hazelius gödselfabrik (från 1859), C. J. 
Schmiedtes och A. W. Friestedts bensvärtefabrik. Även ute i landet 
fanns Sör Turbo benmjölsfabrik i Kolbäck Västmanland, A. Nymans i 
Uppsala och Fosfataktiebolaget Klittberg i Dalarna. Sillguano var också 
ett viktigt gödselämne i Sverige på 1880- och 1890-talen. Detta sam
manföll med den sista stora sillperioden, då det kunde fångas mer sill 

542 Se t. ex.: Rossiter, The Emergence of Agricultural Science, kap. 9, "Fertilizer Frauds and the 
Experimental Station", 149-171, och Wines, Fertilizer in America, kap. 8, "From Chaos to Stability", 
112-141. 
543 Om gödselindustrins miljöeffekter se von Feilitzen, Några ord om fosfatindustrien, 18-19; Alfred 
Larson, "Konstgjorda gödselämnen", i De n svenska kemiska industrien (Stockholm, 1922), 97-98, och 
Ralf Henneking, Chemische Industrie und Umwelt: Konflikte um Umweltbelastungen durch die 
chemische Industrie am Beispiel der schwerchemichen, Farben— und Düngemittelindustrie der 
Rheinprovinz (ca. 1800-1914) (Stuttgart, 1994), 338-386. 
544 Bodman, "Klippans Superfosfatfabrik 1857-1875", 59-68. 
545 Se Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 39-42; Larson, "Konstgjorda gödselämnen", 
104; Herman Juhlin Dannfelt, "Hvilka konstgödselmedel åtnjuta numera det största förtroendet, och 
på hvilken jordmån böra dessa lämpligen användas?, KSLAT1897, och "Köttmjöl och fiskguano", 
Tidning fór Stockholms läns hushållningssällskap juli 1876, 97-102. 

192 



än vad som förbrukades som mat. Som mest fanns det ett tjugotal sill-
guanofabriker längs de svenska kusterna med en total tillverkning på 
drygt 7000 ton. 

Mer betydelsefull var dock Stockholms superfosfat fabriks aktiebolag, 
som grundades 1871 och anlade sin första fabrik vid Gäddviken i 
Nacka. Initiativtagare och verkställande direktör för bolagets under 
dess första fyrtio år var Oscar Carlsson (1844-1916). Han hade studerat 
vid Uppsala universitet, med bland andra Lars Fredrik Svanberg som 
lärare, och vid Falu bergsskola. Carlsson gjorde också i slutet av 1860-
talet ett flertal utrikesresor. I samband med en resa till Tyskland 
började Carlsson intressera sig för sockerbetsodling och dess gödsling, 
och härigenom började han engagera sig för konstgödselframställning. 
I Stockholm saknades vid denna tid en större superfosfatfabrik och 
Carlsson såg möjligheten att etablera en i stadens närhet.546 

Carlsson gjorde först en resa till Londons råfosfatmarknad för att 
skaffa sig kommersiella kontakter. Sedan tog han kontakt med 
publicisten och industrimannen Lars Johan Hierta, vilken, som ovan 
nämnts, varit den som först tog initiativet till att översätta Liebig till 
svenska 1846. Tillverkningen av superfosfat krävde stora mängder 
svavelsyra. För att tillgodose sitt bolag Liljeholmens stearinfabrik med 
svavelsyra hade Hierta anlagt Tegelvikens svavelsyrefabrik. Hierta och 
Carlsson kom överens om att överskottet av syra från Hiertas fabrik 
skulle gå till superfosfatfabriken och Hierta kom även inledningsvis att 
sitta i Superfosfatbolagets interimstyrelse. Det visade sig dock rätt snart 
att mängden svavelsyra inte räckte utan Carlsson anlade en ny modern 
svavelsyrefabrik vid Gäddviken 1874.547 

På ett liknande sätt som Carlsson inrättade industrialisten Nils 
Persson (1836-1916) Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriks AB i 
Helsingborg 1875 och senare anlades även fabriker i Landskrona (1882), 
i Malmö och Limhamn (1903). Persson hade 1860 startat en diverse
handel i Helsingborg vars verksamhet snabbt expanderade när han bör
jade importera konstgödningsmedel. År 1872 startade han en guano
fabrik för egen framställning, vilken blev grunden för det nya bola
get.548 Bakom den skånska superfosfatfabriken stod flera av regionens 
storgodsägare och politiker men även Hjalmar Nathorst och kemi
professorn i Lund Carl Wilhelm Blomstrand (1826-1897). Framförallt 
Nathorst fungerade i detta sammanhang som vetenskaplig garant för 
att skapa förtroende för fabriken och dess varor. Nathorst hävdade, att 

546 Om Oscar Carlsson se Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 13-30; Peter Klason, "Oscar 
Fredrik Carlsson", KSLAT1917, 19-23, och Sven Odén, "Carlsson, Oscar Fredrik", i Svenskt 
biografiskt lexikon (Stockholm, 1927), vol. 7, 500-511. 
547 Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 65-73. 
548 Mats Johansson, "Persson, Nils", i Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm, 1995), häfte 141, 85-87. 
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hela fabrikens ekonomiska framtid var beroende på "... att endast goda 
och ärliga fabrikater frambringades, ty derigenom skulle fabrikens goda 
namn årligen stiga...".549 Ända från starten var också högt utbildade 
danska eller tyska tekniker anställda i fabriken för att utveckla produk
tionen.550 

Precis som Müller anlitades Carl Erik Bergstrand som rådgivare och 
agitator. Bergstrand hade i slutet av 1870 i ett flertal artiklar i Afton
bladet pläderat för inrättandet av konstgödselfabriker i Sverige och han 
hade haft kontakter med Carlsson redan innan Stockholms super-
fosfatfabrik startade sin verksamhet.551 I företagets första annonser 
erbjöd sig Bergstrand också att utföra kostnadsfria kontrollanalyser av 
varorna samt att portofritt sända bruksanvisningar för produkterna till 
kunderna.552 Även för ovan nämnda A. T. Wedelins & Co's 
priskurrant skrev Bergstrand en längre instruktion, där han beskrev de 
olika konstgödslens verkan, användning och vilken jordmån de bäst 
passade till.553 Man kunde dock inte bara förlita sig på att konstgödsel 
skulle lösa alla problem, påpekade Bergstrand. Kreatursgödsel var 
fortfarande den viktigaste källan till växtnäringsämnen och det 
krävdes, hävdade Bergstrand, för att konstgödslen skulle ge verklig 
effekt, att jorden bearbetades och sköttes väl genom dikning och 
djupplöjning. Ytterst var varje enskild lantbrukare ansvarig för att deras 
jordbruk utvecklades väl och att de nödvändiga gödselämnena köptes 
in. Bergstrand skrev: 

... man sträfvar slutligen derhän, att skördens belopp å gifven areal skall blifva dubbelt, ja 

flerdubbelt större emot förr; men för att vinna detta mål, behöfver man flera gånger 

mera gödsel nu emot förr, och landtmannen eger verkligen i sin makt, att genom 

omtanka, arbete och flit kunna förvärfva sig dessa hjelpmedel i rikt mått. 554 

549 Minnesblad med anledning af Skånska superfosfat— och svavelsyre—fabriksaktiebolagets 25 åriga 
verksamhet {Helsingborg, 1900), 16-17. 
550 Eriksson, Kartläggarna, 80. 
551 Carl Erik Be rgstrand, Superfosfater af svenska råmaterialier, särtryck sammanställt av artiklar 
publicerade i Aftonbladet 1870 nr. 247, 254, 263 och 281 (Stockholm, 1872), och Althin, Stockholms 
superfosfatfabriks aktiebolag s 38 och 66. 
552 Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 71-72. 
553 Carl Erik Be rgstrand, Om de Artificiella gödningsämnenas beskaffenhet och använd ande: Bihang 
till A. T. Wedelin & Co priskurant (Göteborg, 1875), 3-13. 
554 Ibid., 13. 
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ARGUMENT FÖR ETT RESURSINTENSIVT 
LANTBRUK 

Naturligt eller artificiellt? 
Introduktionen av articifiella gödselmedel var emellertid inte helt 
oproblematisk, vare sig praktiskt eller kulturellt. I den agrarkemiska 
litteraturen fälldes det ofta kommentarer över de olyckliga associatio
ner beteckningarna "konstgödsel" och "artificiella gödsel" väckte. 
Konstgödsel ansågs av jordbrukarna, hävdades det, vara "onaturliga". 
De varken såg ut, luktade eller kändes som vanligt gödsel. Även från 
kommersiellt håll användes med försiktighet dessa begrepp. Istället 
marknadsfördes sådana produkter med etablerade beteckningar som 
gödsel, guano och pudrett, med tillägg som "artificiellt", "patenterat", 
"bi" eller "substitut". I reklambilder användes också bilder på utdöda 
forntidsdjur, ben, djur och fisk för att visa att produkten hade ett 
naturligt ursprung, som egentligen bestod av organiskt material men i 
fossil eller bearbetad form.555 

Det är svårt att bedöma endast utifrån agrarkemisternas påståenden, 
hur utbredd eller verklig denna skeptiska inställning var hos lant
brukarna. Att det fanns en viss tveksamhet till att använda konstgödsel 
är dock inte otroligt. Orsakerna till detta hade dock mer att göra med 
de höga priserna på konstgödsel och det chanstagande det innebar för 
den enskilde jordbrukaren att investera i dessa produkter. Det kunde 
förekomma förfalskade konstgödsel på marknaden och även an
vändningen av kontrollerade konstgödsel gav inte alltid utlovat 
resultat. Det fanns även andra praktiska och ekonomiska orsaker, som 
gjorde det svårt för mindre lantbrukare att börja använda konstgödsel. 
Att utse lantbrukarna till konservativa och skeptiska mot nymodig
heter var också ett retoriskt grepp, som flitigt användes inom agrar
vetenskapen. Genom att definiera lantbrukarna som tröga och 
konservativa framstod lantbruksforskarna själva som rationella och där
igenom definierades andra rationaliteter än den vetenskapliga ut. 

Denna diskussion hänger också ihop med det idéhistoriskt intres
santa motsatsparet naturligt och artificiellt. Lantbruks-kemisternas 
syfte var ju, som ovan beskrivits, att införa ett "naturenligt" jordbruk 
istället för det "naturvidriga", som hotade att suga ut jordarna med 
malthusianska konsekvenser som följd. Detta skulle ske genom veten
skap, teknik (konst) och artificiella gödningsämnen. Med andra ord an
vände agrikulturkemister begreppen naturligt och artificiellt för att le
gitimera ett ökat nyttjande av konstgödsel. Dessa begrepp är dock inte 

555 Wines, Fertilizer in America, 124-141 och 165. 
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entydiga utan har flera olika betydelser, som kan kombineras på olika 
sätt för att lyfta fram det perspektiv som man själv förordar. 

"Naturligt" är ett mångfacetterat ord, som väcker en mängd 
associationer.556 Förenklat kan dessa innebörder inrangeras i två 
kategorier. För det första betyder naturligt något som är givet av 
naturen, något inneboende och naturvuxet, som skapats av naturen. I 
denna betydelse förstås naturligt som något som tillhör den fysiska 
verkligheten, styrs av naturlagarna och som korrensponderar med 
naturens sanna ordning. För det andra betyder naturligt något som är 
rått, outvecklat, primitivt och ursprungligt. Denna definition kan i sin 
tur delas upp i två skilda konnotationer. Å ena sidan associerar 
naturligt med något som är äkta och genuint. Det som är naturligt har 
bevarat sin ursprungliga natur utan att bli påverkad av mänskliga 
handlingar eller det moderna samhället. Å andra sidan, kan naturligt 
också innebära något som kan förbättras. Det är något som är rått och 
grovt, som kan bearbetas och har en potential att fulländas. 

Begreppet "artificiellt" är också ett komplext ord vars definitioner 
pekar i två olika riktningar. Det första betydelsekomplexet hänger ihop 
med ordets ursprungliga innebörd, som kommer från det latinska ordet 
ars, på grekiska techne, som syftar på såväl estetisk konst som teknik. 
Artificiellt syftar här på något som producerats med konstfärdighet, 
kunskap och skicklighet. För att göra någonting svårt, ett konststycke, 
eller skapa något, konstruera, måste man ha vissa färdigheter. Med 
hjälp av teoretiska studier och praktisk träning kan en person lära sig 
att bli konstnär, konsthantverkare, trollkonstnär eller för den delen 
vetenskapsman. Med dessa färdigheter kan människan bruka artificiella 
metoder för att imitera, kontrollera och förbättra naturen, med andra 
ord omvandla naturen till en kulturskapelse — en artefakt eller något 
konstgjort. 

Den andra betydelsen av artificiellt, beskriver något som inte 
korresponderar med vad som är äkta och genuint — den raka motsatsen 
till naturligt. Särskilt tydligt blir detta på svenska där det finns en nära 
språklig förbindelse mellan orden konstgjort och konstigt, vilket 
implicerar något onaturligt eller övernaturligt. I denna bemärkelse får 
artificiellt betydelsen av någonting som är en dålig imitation av 
naturen eller ännu värre något som manipulerar den naturliga 
ordningen. Alltså har begreppet artificiellt både en positiv och negativ 
innebörd. Det kan antingen syfta på en mänsklig färdighet, som 

556 För definitioner av begreppen "naturligt" och "artificiellt" se SAOB, uppslagsorden; naturlig, 
artificiell, konst, konstlad och konstig. Se också Arthur O. Lovejoy, '"Nature1 as Aesthetic Norm", 
Modern Language Notes 1927, 444-450, eller i Lovejo y, Essays in the History of Ideas (Baltimore, 1948), 
69-77, och Sverker Sörlin, "Natur", i Nationa lencykbpedin, 21 vol. (Höganäs, 1994), vol. VII, 59. 
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kontrollerar och förbättrar naturen, eller på något människoskapat, 
som underminerar den naturliga ordningen. 

Ett sätt på vilket "konst" användes inom agrikulturkemin åtsyftade 
det hantverk som lantbrukaren utövade — åkerbrukskonsten. Genom 
jordbruket omvandlade lantmannen naturen till kultur. Detta var 
dock inget som gick av sig själv utan naturen bjöd motstånd. Det 
krävdes från jordbrukarens sida ständiga arbetsinsatser och användning 
av teknik och kunskap. Ett exempel på detta synsätt framkommer i den 
engelske lantbrukskemisten John Collis Nesbits bok Jordbruks-kemiens 
hufuudgrunder (1856, svensk översättning 1863). Han skrev: 

Men när man börjar behandla jorden på ett konstmessigt sätt, som landtbrukaren gör, kan 

man icke längre lita derpå. Om ni öfverlemna era marker åt sig sjelfva, veta ni nog hvad 

följden blir: naturen öfverhöljer dem med växter. Men ni önskar er icke de växter, som 

naturen frambringar der; ni önskar att odla vissa slags växter, som kunna lemna en 

afkastning i marknaden, men som icke äro naturliga för eller infödingar på er mark...^57 

Jordbruket är alltså en kulturskapelse, som bryter mot naturens vanliga 
tillstånd och som hela tiden måste upprätthållas för att inte denna skall 
falla tillbaka till ett oönskat skick. Enligt detta synsätt är människan 
skild från skapelsen och jordbruket är således något artificiellt i den be
märkelsen, att det är något som människan skapar och upprätthåller. 
Genom att plöja, dika, så vissa växter, rensa bort oönskade växter - ogräs 
— och gödsla skapas ett konstgjort system. Åkerbrukskonsten är dock 
inget onaturligt i den mening att det bryter mot naturlagarna. Det 
jordbruket gör, skrev Nesbit, är att "... följa ett från naturens något 
skildt förfarande, eller rättare sagdt, ni [lantbrukarna] måste under-
hjelpa naturen och få henne att arbeta för er."558 Med andra ord var 
lantbruket en metod att styra naturprocesserna efter mänskliga 
intressen och behov. 

Ett tydligt exempel på hur begreppen naturligt och artificiellt an
vändes i fråga om konstgödsel framkommer i skriften Det vigtigaste i 
landtbruksläran eller om åkerjordens gödning med afseende på betänk-
lingheterna emot artificiella gödnings-ämnen (1856). I uppsatsen, skriven 
av Julius Adolph Stöckhardt, analyserades och tillbakavisades tolv van
liga missuppfattningar om artificiella gödselämnen. Den första betänk
ligheten gällde påståendet, att "Det naturliga förtjenar nästan alltid 
företrädet framför det medelst konst frambragta."559 Mot detta på

557 John Collis Nesbit, Jordbruks-kemiens hufuudgrunder, ( 1856), sv. övers, från tredje uppl. 
(Stockholm, 1863), 6-7. 

Ibid., 7. 
Julius Adolph Stöckhardt, Det vigtigaste i landtbruksläran eller om åkerjordens gödning med 

afseende på betänklingheterna emot artificiella gödnings-ämnen (Karlskrona, 1 856), 5. 
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pekade Stöckhardt, att såväl guano, benmjöl, chilesaltpeter, ammoniak
salter som andra kemiska sammansatta gödselämnen alla bestod av na
turliga råmaterial. Flera av dessa ämnen var bara att hämta i naturen 
och använda direkt på åkerjorden. Andra framställdes visserligen med 
hjälp av kemiska operationer men dessa kemiska processer kunde inte 
undgå naturlagarna och åstadkomma något konstlat. Dessa processer 
koncentrerade bara näringsämnena och gjorde dem mer lättlösliga. För 
växterna var det "likgiltigt" från vilken källa och på vilket sätt närings
ämnena framställdes, bara det fanns god tillgång på dem i 
lättillgänglig form. 

Flera av betänkligheterna mot artificiella gödselämnen gällde att 
dessa ämnen endast hade kortvarig "retande" verkan och att de 
utarmade jorden på näringsämnen och försämrade åkerjordens fysiska 
beskaffenhet. Dessa tveksamheter byggde på antaganden om att konst-
gödslet efter några års goda skördar hade påskyndat omsättningen av de 
befintliga näringsämnena i marken och förstört mullämnena i åker
jorden. Detta var felaktiga påståenden, hävdade Stöckhardt. Om olika 
sorters konstgödsel kombinerades och användes på ett korrekt vis, skulle 
istället skördarna konstant stegras. Artificiella gödsel kunde inte för
störa åkerjordens naturliga sätt att fungera, eftersom dessa inte bröt 
mot naturens sätt att fungera. Den enda konstgödslet gjorde var att de 
effektiviserade dessa processer genom att öka tillgängligheten på föda 
för växterna. 

Vidare gällde en tveksamhet huruvida råämnena till konstgödsel 
skulle räcka ifall alla började bruka sådana preparat, vilket skulle göra 
användningen konstgödsel till en kortsiktig lösning. Stöckhardt frå
gade sig retoriskt "Hvarifrån?" råmaterial till konstgödsel kunde häm
tas. Han svarade "— Ur luften, ur hafvet, ur klippan, ur röken, ur alla 
möjliga källor!"560 Det fanns alltså ingen risk att tillgången på konst
gödsel skulle tryta. Med kemins hjälp fanns "... i naturen i outtömlig 
mängd... " ämnen, som vid behov kunde göras användbara för jord
bruket. 

Även Bergstrand resonerade kring motsatsparet naturligt och artifi
ciellt. När lantbrukaren behandlade gödseln i gödselstaden, blandade i 
olika föruttnande ämnen, komposterade eller spred ut gödseln på 
åkern, var det egentligen kemiska förändringar han åstadkom. Bergs
trand hävdade "... att landtbruket egentligen ingenting annat är, än 
vissa naturkroppars omsättning och förvandling på grund af kemiska 
krafter och enligt vissa bestämda naturlagar."561 Även de fabriker, som 

560 Ibid., 17-18. 
561 Carl Erik Bergstrand "Lan dtbrukskemien såsom jordbrukarens trogna bun dsförvandt", Läsning för 
folket m G, 50-51. 
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framställde konstgjorda gödningsämnen begagnade sig av "den ke
miska frändskapskraften" för omvandlandet av råämnen till föda för 
växterna. Med andra ord: 

Hvad som eljest försiggår mera långsamt i jorden under växtnäringsämnenas bildande 

och tillredning, eger alltså rum mera hastigt i de omnämnda fabrikerna [konst

gödselfabriker], i det man med konst eller genom särskilda åtgärder kommer naturen 

till hjälp. Man kallar derföre ock med rätta de erhållna fabrikanterna för konstgjorda 
gödningsämnen, likväl icke i den mening, som skulle dessa ämnen hafva erhållits på 

något annat sätt än i ö fverensstämmelse med naturens krafter och lagar, utan med detta 

uttryck betecknas blott, att man med konst understödjer och påskyndar den kemiska 
kraften i dess verkningar. ^ 62 

Konstgödsel hade således inget att göra med den negativa betydelsen av 
"artificiellt". Artificiella gödselämnen tillverkades inte genom 
manipulation av naturlagarna och de innehöll inga konstigheter. För 
Bergstrand innebar "artificiellt" en teknisk skicklighet och en veten
skaplig kunskap, som kunde påskynda och styra naturens processer. En 
grund för skepticismen mot konstgödsel utgjorde således den utbredda 
missuppfattningen av orden "artificiellt" och "konstgjort". 

Således kan vi konstatera att inom agrarkemin användes orden 
"naturligt" och "artificiellt" på flera olika sätt för att legitimera ett 
intensivare bruk av konstgödsel. För det första var naturligt synonymt 
med naturlagarna. Det var dessa orubbliga lagar, som gjorde skapelsen 
perfekt och rationellt förståelig för vetenskapliga undersökningar. 
Samhället måste anpassas till dessa lagar, annars blev det "naturvidrigt". 
För det andra betydde naturligt någonting rått och grovt, som kunde 
bearbetas och fulländas. Naturen måste "hjälpas" med artificiella och 
konstmässiga metoder. Naturen var således å ena sidan perfekt och en 
förebild att ta efter, å andra sidan var den yttre naturen i sig inte full
ändad. Naturlagar fungerade enligt kretsloppsprincipen men med 
artificiella metoder kunde naturkraften accelereras, ledas och utnyttjas 
på ett effektivare sätt. Bergstrand uttryckte denna tanke tydligt: 

Hvad man följaktligen vinner genom dessa fabriker [konstgödselfabriker] och genom 

användningen af konstgjorda eller s.k. artificiella gödningsmedel inom landtbruket, är 

således egentligen tid ...^63 

562 Ibid., 52. 
563 Ibid., 53. 
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Jordbruket som fabrik och företag 
Hela det synsätt som bekrivits ovan visar på ett industriellt tänkande. 
Den amerikanske miljöhistorikern Theodore Steinberg har i sin bok 
Nature Incorporated (1991) karaktäriserat den industriella expansionen 
som en systematisk strävan att ta kontroll över naturen. Hela den 
industriella utvecklingen var ett omfattande försök att ordna naturen, 
övervinna problemen med årstidernas växlingar, omvandla naturen till 
varor och infoga naturen i den mänskliga dagordningen. Naturen, 
hävdar Steinberg, skulle anpassas till den industriella rytmen och det 
moderna samhällets penningflöden.564 Som vi sett var agrarkemister
nas mål att omvandla det traditionella jordbruket och infoga det i ett 
industriellt produktionssystem, där störande inslag som ogräs, vatten
sjuk mark, åkerholmar och traditionella värderingar skulle upplysas 
bort eller undanröjas. Vidare skulle även tillsatser av naturresurser, i 
form av konstgödsel och foderkakor, ytterligare öka kontrollen och 
lantbrukets effektivitet. Stöckhardt skrev till exempel: 

I al lmänhet gör den goda affärer, so m i en fabrik förvandlar en stor mängd råämnen till 

ett godt fabrikat. Jordbrukarens råämne är g ödseln, hvilken med tillhjelp af åkerjorden 

och god arbetsstyrka lemnar rikliga och goda fabrikater, och när vi göda rikligt, så skola 

vi i allmänhet alltid erhålla goda skördar.565 

Även det bildspråk, som lantbrukskemisterna begagnade speglade den 
nya industriella epoken. Eftersom metaforer används i kommunika
tionen mellan människor säger de något om den kultur där de används 
och speglar hur människor varseblir och tolkar sin omvärld.566 Vidare 
styr valet av metaforer, vare sig de är medvetna eller omedvetna, dem 
som brukar dem. Analogier påverkar på vilket sätt de tänker, vad de ser 
som problem och möjligheter och i vilken riktning de vill se för
ändringar. Kopplat till metaforens belysande led finns också ett helt 
"kluster" av föreställningar och synsätt, där somligt betonas och ses som 
sammanhängande.567 De belysande leden i de metaforer, som före
kommer i den agrarkemiska litteraturen tydliggjorde dock bara vissa 
perspektiv medan andra sidor fördunklades. 

Med det agrarkemiska synsättet omvandlades lantbruket och dess 
beståndsdelar till vetenskapliga objekt. Jord, växter, djur, gödsel och 

564 Theodore Steinberg, Nature Incorporated: Industrialization and the Waters of New England 
(Cambridge & New York, 1991), 8-17 och 75-76. Se också Eva Jakobsson, Industrialiseringen av älvar: 
Studier kring svensk va ttenskaftutbyggnad 1900-1918 (Göteborg, 1996), 20-21. 
565 Stöckhardt, Det vigtigaste i landtbruksläran, 4. 
566 Om metaforer se Henrik Björck, Teknisk idéhistoria (Göteborg, 1995), 38-68. Här kommer 
metafor, bildspråk och analogi användas som synonyma begrepp. 
567 Ibid., 68. 
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foder reducerades till atomer, som förenades och splittrades i olika 
mekaniska processer. Detta synsätt bröt mot hur man tidigare under 
antiken, medeltiden och romantiken beskrivit växter. I enlighet med 
Aristoteles idéer hade växter beskrivits som organiskt integrerade hel
heter med rötter, stjälk och blad, där den omgivande jorden fungerade 
som en extern "mage". Växterna fungerade på samma sätt som den 
mänskliga kroppen, de absorberade maten från jorden med rötterna på 
samma sätt som djuren med sina munnar.568 

Mot detta fanns det även en tradition av mekaniskt tänkande att 
falla tillbaka mot. Från René Descartes och via upplysningstänkandet 
beskrevs växter och djur istället som mekaniska konstruktioner. I slutet 
av 1700-talet, genom den ökade förståelsen av fotosyntesen och växter
nas metabolism, blev det uppenbart att växter andas med bladen på 
samma sätt som djuren med lungorna. Ur ett mekaniskt perspektiv 
kunde dock denna förbränning liknas vid den som skedde i en maskin. 
Detta synsätt framkommer bland annat i Nesbits tidigare nämnda bok: 

Vi äro i sjelfva verket idel ångmaskiner, vi tarfva luft och bränsle, eller föda, för att hålla 

maskinen i gång, och det, som icke förtäres, utkastas, liksom askan, hvilken faller genom 

rostgallret.5 ^9 

"Maskinen" är också en grundmetafor i det västerländska tänkandet 
allt sedan den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Maskinen 
skapar en bild av ett ordnat system, som står under en centraliserad 
kontroll, där mekaniska enkelriktade rörelser förmedlas från ett kraft
centrum. Vidare är maskinens funktionssätt regelbundet, determinerat 
och förutsägbart. Maskinmetaforen förändrades något på 1800-talet 
genom den industriella revolutionen. Nu blev maskinerna större och 
sammansatta och jämfört med tidigare något som genom att överföra 
kraft var direkt arbetande och producerande.570 Således blev kopplingen 
mellan teknik och ekonomi tydligare. 

Precis som en maskin följde också lantbruket orubbliga naturlagar 
och förmedlade krafter, som det för människan var möjligt att för
utsäga och utnyttja för att producera varor. Liebig betonade, som vi 
redan känner till, att det var tillgången på olika sorters mineraler som 
var avgörande för avkastningen från lantbrukarens "... mycket samman
satta maskineri."571 Genom att kombinera askanalyser och jordanalyser 
skulle lantbrukaren kunna förutsäga vilka åtgärder som behövde göras 
för att uppnå ett visst resultat. Den kemiska vetenskapen gav 

568 Fussell, Crop Nutrition, 18-20, och Christensen, "Hvordan voksede planterne for 200 år siden?", 70. 
56^ Nesbit, Jordbruks-kemiens hufvudgrunder, 18. 
570 Björck, Teknisk idéhistoria, 70-71 och 79. 
571 Liebig, Naturlagarne fór åkerbruket, 95. 
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följaktligen jordbrukarna möjligheten att på samma sätt som industri
alisten kontrollera sin verksamhet: 

Landtbrukaren sättes härmed i stånd att i likhet med ett väl inrättadt manufakturverk 

föra en bok öfver hvar och en af sina åkrar, o ch med noggrannhet förut bestämma hvilka 

ämnen och i hvilken mängd han måste föra dem på åkern för att efter mängden af den 

skördade frukten återförsätta denna i dess ursprungliga fruktbarhetstillstånd. Han skall 

kunna uttrycka i skålpund, huru mycket han måste gifva af den ena eller andra 

jordbeståndsdelen för att stegra åkerns fruktbarhet för vissa växtslag.^2 

Även i sin kritik av stallgödseljordbruket var det, hävdade Liebig, 
onödigt att gå omvägen via "de levande gödselfabrikerna" för att öka 
tillgången på gödsel.573 Angående tillverkning av guano frågade sig 
Stöckhardt på ett liknande sätt, "Hvarföre skulle det ej vara möjligt och 
vinstgifvande att till gödsel förvandla det omätliga verldshafvets invå
nare genom en enkel chemisk process, utan foglarnes mellankomst?"574 

Enligt det kemiskt mekaniska synsättet var det alltså möjligt att hoppa 
över en kugge i maskineriet och finna genvägar. Växtnäringsämnen 
kunde framställas direkt genom kemiska bearbetningar av till exempel 
fisk, ben och fossila lämningar. 

Ett annat område, varifrån jordbrukskemisterna hämtade metaforer 
för att beskriva det jordbruk de eftersträvade var den ekonomiska sfären. 
Syftet med en fabrik var ju att producera varor och som ett företag 
sedan sälja sina produkter med vinst. Inte nog med att allting inom ett 
lantbruk noggrant skulle bokföras och räknas om till reda pengar, i en
lighet med den starka bokföringstraditionen inom agrarvetenskapen. 
Lantbruket i sig framställdes också som ett ekonomiskt system. Natu
ren sågs som en outtömlig förrådskammare, innehållande råämnen för 
lantbruk och industri, vilka kunde exploateras och omvandlas till 
handelsvaror. Dessa "råämnen" var också ett "kapital" för lantmannen, 
som han kunde förvalta, investera i och föröka. 

Ett exempel på denna ekonomiska beskrivning av lantbruket åter
finns i Stöckhardts skrift Guanoboken (1856). I boken redogjorde 
Stöckhardt för förekomsten av peruansk guano, dess sammansättning 
och användning. Vidare beskrev han också på vilket sätt den verkade. 
Guanon löstes snabbt upp i jorden och omsattes direkt av växterna och 
därför var guano "... det mest drifvande och hastigast verkande... " av 
alla gödselämnen.575 Dessutom gjorde guanon växterna friskare, 

572 Chemien tillämpad på jordbruk och fysiologi, 192. 
573 Juhlin Dannfelt, Kungl Landtbruksakademien 1813-1912, 261. Dannfelt hänvisar i sin tur till 
Liebig, Grundsätze der Agrikulturchemie {Braunschweig, 1855), 35-36. 
574 Stöckhardt, Det vigtigaste i landtbruksläran, 18. 
575 Stöckhardt, Guanoboken, 50. 
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minskade riskerna vid dåligt väder och medförde en säkrare framgång 
för lantbrukaren. Visserligen förlorade guanon snabbt sin verkan men 
med regelbunden tillförsel i kombination med andra gödselämnen blev 
det möjligt att skapa ett allt större överskott och mervärde för 
lantmannen. En fördel med guano var också att den stegrade de 
naturliga processernas hastighet i åkerjorden och möjliggjorde ett 
effektivare utnyttjande av naturen. Med ekonomiska metaforer 
tydliggjorde Stöckhardt sitt resonemang: 

Den räknande landtbrukaren, hvilken, likasom köpmannen, för noga bok och räkning 

öfver det, som ett gödningsämne kostat honom, äfvensom öfver huru mycket det 

inbringat honom på gifven tid och jordrymd, - en sådan skall säkert med fullkomlig 

öfvertygelse underskrifva den satsen, de hastigt verkande gödningsämnena äro de fördel

aktigaste, ty de öka landtmannens rörelsekapital. 5 7 ^ 

Guanogödsling, påstod Stöckhardt, medförde en förhöjning med fyra 
till åtta gånger av lantmannens rörelsekapital. Väsentligt var därför att 
jordbrukarna inte lät sig skrämmas av det dyra priset på guano och 
andra artificiella gödselmedel. Istället för att spara den vinst man dragit 
in på sitt lantbruk eller låna ut pengarna mot ränta var det, hävdade 
Stöckhardt, bättre att återinvestera i ännu mer guano och "... redan 
inom ett år erhåll [a] den tillbaka mot en ränta af ofta 100 proc."577 Att 
placera sina pengar i guano och annan konstgödsel var alltså det bästa 
sättet att förränta sitt "kapital". 

Även hos Liebig återfinns de ekonomiska metaforerna. Han be
tonade att inte bara tillförseln av konstgödsel lönade sig ekonomiskt 
utan även att dessa investeringar med tiden skulle ge igen ännu mer. 
Enligt minimumlagen kunde lantbrukaren hela tiden tillföra det 
näringsämne, som fanns i minst mängd i åkerjorden i förhållande till 
växtens behov av den. Genom att noggrant kombinera tillförseln av 
olika näringsämnen kunde lantbrukaren sålunda hela tiden lyfta ett 
växtslags lägsta tillväxtnivå. Dessutom skedde det en ständig förvittring 
av mineraler i åkerjorden, som nu kunde ackumuleras i jorden istället 
för att förbrukas. Med bättre tillgång av näringsämnen i jorden skulle 
växterna också kunna ta upp mer näring från luften och kunna ut
nyttja solenergin och vattnet på ett effektivare sätt. Liebig hävdade: 

576 Ibid., 55. 
577 Ibid., 79. 
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... men efter en följd af år skall han göra den erfarenheten, att han nedlagt sina penningar 

i en sparkassa, som icke blott lemnar honom höga, utan allt högre och högre räntor. 

Hans skördar måste från en viss tid stiga i en regelmässig progression ...^78 

På detta sätt skulle följaktligen naturens kretslopp synkroniseras med 
kapitalets kretslopp i samhället. Tillförsel av gödsel ökade skörden, 
vilket i sin tur kunde omsättas i pengar, som sedan återinvesterades i en 
större mängd gödsel och nya redskap och så vidare i en uppåtgående 
spiral. Genom att följa naturens och ekonomins obönhörliga lagar 
skulle jordbruket förränta lantmannens kapital på samma sätt som en 
bank eller börs, fast på ett effektivare vis. Detta skulle även skapa en 
tillväxt för industrin och en ökad välfärd för hela samhället. 

Vad fördunklades då när jordbruket liknades vid en fabrik eller ett 
ekonomiskt system? Det ekologiska och samhälleliga sammanhang, 
vari jordbruket befann sig blev förenklat och istället framställdes jord
bruket som styrt av abstrakta principer. Även om lantbruksvetenskapen 
fick allt större kunskap om naturprocesserna inom jordbruket, förblev 
jordbruket för lantbrukaren ett ogenomskådligt input-outputsystem, 
där framgång och effektivitet mättes i avkastning och pengar. Med de 
tekniska och ekonomiska analogierna försvann också de restriktioner 
och den oförutsägbarhet, som kännetecknar såväl naturens som sam
hällets förändringar. I många rapporter från olika agrarvetenskapliga 
försök med konstgödsel framgår det emellertid att resultaten inte alltid 
blev de förväntade. Regn, torka, komplexa förhållanden - eller helt en
kelt att ingen mätbar skillnad kunde registreras - gjorde många försök 
till en besvikelse. Detta bortförklarades emellertid som en yttre på
verkan, som egentligen inte rubbade de vetenskapliga grundvalar på 
vilket lantbruket vilade. Med noggrannare laboratorie- och försöks
metoder skulle dessa störande faktorer kunna elemineras. 

Vidare bildade det "kluster" av idéer och synsätt, som stod bakom 
dessa metaforer en helhet, som föreföll logisk och svår att ifrågasätta. 
En "maskin" eller ekonomins "blinda lagar" kan bara fungera på ett 
sätt, det finns inga mellanlägen. Med andra ord kunde lantbrukaren 
bara göra antingen rätt eller fel. Om lantbrukaren rättade sig efter de 
vetenskapliga rönen och följde naturens och ekonomins lagar, kunde 
han utnyttja dem till sin fördel. Om han bröt mot dem skulle det 
obönhörligt sluta i katastrof, både ekonomiskt och ekologiskt. Här
igenom bidrog jordbrukskemisterna till att ge legitimitet åt det nät
verk, bestående av agrara sällskap, industri och kommersiella intressen, 
vari de själva ingick. 

578 Liebig, Naturlagarne fór åkerbruket, 103. 
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Socker - "landtmannens tuktomästare" 
I Sverige var det dock svårt att genomdriva intensiva brukningsmetoder 
och realisera det ideal, där lantbruket fungerade som en fabrik och ett 
företag. Små och medelstora familjejordbruk dominerade, för vilka 
såväl möjligheterna som intresset att övergå till ett kapital- och resurs-
intensivt jordbruk var begränsade. Sockerbetsodling sågs i detta sam
manhang av många lantbruksivrare som ett sätt att förmå jordbrukarna 
att övergå till mer intensiva metoder. Sockerbetsodling var vid denna tid 
fortfarande en relativt ny företeelse inom det europeiska jordbruket. 
Den tyske kemisten Andreas Marggraf hade 1747 visat att vitbetan 
innehöll 5% socker. Hans elev Frans Carl Achard förbättrade urvalet av 
betor och lyckades därmed höja sockerinnehållet till 14%, och han star
tade den första försöksfabriken 1802. Det var under Napoleonkrigen, då 
Storbritannien genom kontinentalblockaden hindrade import av rå
socker, som sockerbetsodlingen kom igång på allvar. Vidare bidrog för
budet 1834 mot slavarbete i de brittiska kolonierna till att priset på rör
socker steg. Vid 1800-talets mitt hade Tyskland, särskilt Sachsen, blivit 
den ledande producenten av sockerbetor. 

På 1850- och 1860-talen gjordes omfattande ansträngningar, på 
initiativ av bland annat Lantbruksakademien, att införa sockerbets
odling i Sverige. Akademien förde propaganda för sockerbetor, fältför
sök med sockerbetor genomfördes och man undersökte avsättnings
områden för sockerindustrin.579 Även Müller skrev en uppsats i denna 
fråga. Han hävdade, att förutom att betodling kunde lägga grunden för 
mindre socker- och spritfabriker med positiva effekter för den lokala 
sysselsättningen, hade denna odlingsform också en mycket gynnsam 
återverkning på jordbruksdriften och på lantbrukarnas motstånd till att 
förnya sig. Müller skrev: 

Som nyss blifvit nämndt, så kräfver betodlingen ett någorlunda stort gödselförlag; den 

tvingar derigenom, likasom rapsodlingen, landtbrukaren att anskaffa större gödsel-

förråder, hvarpå i alla fall landtmannens rörelsekapital bör företrädesvis nedläggas. 

Betodlingen tvingar likaledes till en sorgfällig jordens skötsel, till en grundlig afdikning, 

till djup bearbetning och åkerns befriande från ogräs.5 **0 

En annan stor fördel med betodling var att det som industriellt utvanns 
ur betorna endast var kol, väte och syre, med andra ord sådana närings

579 Om sockerbetsodlingens framväxt se Peter Klason, "Sveriges sockerhandel och sockerindustri, dess 
utveckling och nuvarande ståndpunkt", KSLAT\&92, 3-39; Eilif Sywan, Den svenska 
betsockerindustrien: Före Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets bildande 1907 (Malmö, 1932), och Jean-
Paul Darphin, Sockrets katedraler: En studie av sockerindustrins historia och arkitektur (Stockholm, 
1994). 

Alexander Müller, Om den svenska sockerbets—industrien (S tockholm, 1868), 8-9. 
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ämnen, som växterna hämtade från atmosfären. Visserligen krävdes till
satser av mineral- och kvävegödsel men betans kvävehaltiga och minera-
liska beståndsdelar återfanns sedan i fabriksavfallet och kunde därmed 
återföras till jorden utan några större förluster. Dessa näringsämnen var 
således, skrev Müller, med de sedvanliga ekonomiska analogierna, "... 
endast att anse såsom ett förlagslån, som en förståndig landtbrukare kan 
årligen återbetala till åkern. Socker och sprit äro, kemiskt taladt, ingen
ting annat än kondenserad luft, hvars afyttring från landtegendomen ej 
det ringaste minskar egendomens kapitalvärde."581 På detta sätt kunde 
såväl lantbrukarna som socker- och sprittillverkarna erhålla en ekono
misk vinst ur jorden utan att den försvagades. 

Bergstrand engagerade sig också i betsockerfrågan. Bergstrand åter
kom här till idén om betodling som en tvångsmekanism. Denna 
odlingsform var mycket arbetsintensiv, vilket var något positivt, och 
krävde en intensiv brukning av jorden. Dessutom påstod Bergstrand, att 
lantbrukaren vid betsockerodling "ej ostraffadt" kunde avvika från de 
agrarvetenskapliga anvisningarna till skillnad från spannmålen, som 
tolererade visst slarv utan negativt skörderesultat. Bergstrand hävdade 
sålunda: "Skall man deremot odla hvitbetor för sockertillverkningen, så 
måste man slå in på en annan bana. Man kan derföre säga, att hvitbetan 
är landtmannens tuktomästare."582 

Bergstrand såg framför sig, hur sockerbetsodlingen skulle lägga grun
den för ett intensivt växelbruk. Odling av sockerbetor kunde med fördel 
kombineras med intensiv djurhållning och andra grödor. Förutom att 
avfallet från sockerbruken kunde användas som gödselmedel, kunde det 
också nyttjas som kreatursfoder och därmed öka djurhållningen och 
stallgödselmängderna. Betodlingen åstadkom också, enligt Bergstrand, 
en större och hastigare vittring i jorden, så att "rörelsekapitalet" för 
efterkommande kulturväxter blev rikligare. Således maximerade socker
betsodlingen utnyttjandet av jordens potential så att produktionen 
kunde höjas inom samtliga områden inom lantbruket. Sockerbets
odlingen skulle, menade Bergstrand, leda till att "... jordens grund
kapital göres bättre fruktbärande och ej längre får ligga till en stor del 
obegagnadt."583 

Som ett resultat av kampanjen för att införa betsockerodling i 
Sverige grundades ett flertal sockerfabriker i södra och mellersta 
delarna av landet i början av 1870-talet. Inom några få år hade dock alla 
fabriker, utom en i Skåne, tvingats lägga ned. Varför fick då inte socker
industrin någon framgång vid denna tidpunkt? En förklaring till detta 

581 Ibid.i 8. 
582 Carl Erik Bergstrand, " Undersökning å svenska sockerbetor år 1869, jemte några upplysningar om 
betsockerindustriens betydelse för jordbruket", KSLAT1870, 17-18. 
583 Ibid., 18. 
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är att samspelet mellan lantbrukarna, råsockerfabrikerna och raffinade
rierna inte fungerade. Tillgången på sockerbetor var för liten, rovorna 
innehöll för låg sockerhalt och det saknades kunskap om sockerbets
odling. Transportsystemen i Sverige var fortfarande inte tillräckligt ut
byggda och investeringarna i ny teknik i sockerproduktionen var för 
små. En förutsättning för en framgångsrik introduktion av sockerbets
odling och sockerindustri var att hela jordbrukssystemet i en region för
ändrades, att infrastrukturen byggdes ut och att industrialiseringen 
hade nått en viss nivå.584 

I såväl Frankrike som Tyskland var sockerindustrin lokaliserad till 
industri- och gruvregioner. I dessa områden var infrastrukturen väl ut-
byggd och tillgången på kol och mineraler för sockerproduktionen god. 
Som tidigare påpekats fanns det ett samband mellan agrikulturkemins 
framväxt och uppkomsten av en europeisk betsockerindustri. Socker
betsodling krävde tillförsel av konstgödsel och det var ingen slump att 
den första statsfinansierade försöksstationen, Möckern, låg i Sachsen, 
som var ett viktigt sockerbetsområde. Lantbrukskemin behövdes för att 
undersöka, vilken jordmån och vilka konstgödsel som erfordrades för 
att betorna skulle trivas. Vidare kunde agrarkemisterna analysera betor
nas sockerhalt och kontrollera att utvinningen av sockret skedde på ett 
effektivt sätt. 

Under 1880-talet gick staten på ett mer aktivt sätt in för att under
stödja en svensk sockerindustri genom att sänka skatterna på denna 
verksamhet och upprätta importtullar på råsocker. Samtidigt som detta 
gjordes sjönk världsmarknadspriser på spannmål och alternativa grödor 
eftersöktes. Sammantaget resulterade detta i att sockerindustrin fick 
ett genombrott och redan i början av 1900-talet hade sockerindustrin 
hunnit bli landets sjunde största industrigren.585 I detta sammanhang 
kom Lars Fredrik Nilson att propagera för sockerbetsodling. Han me
nade att en stor betsockerindustri skulle få flera positiva samhälls
effekter. Jordbrukaren skulle få en mer inkomstbringande gröda än de 
traditionella sädesslagen och sockerindustrin gav dessutom många 
arbetstillfällen för arbetarbefolkningen, såväl sommar som vinter. 
Lantbrukaren borde också, enligt Nilson, ha en vinstandel i socker
bruket så att det uppstod ett drivande egenintresse för jordbrukarna i 
verksamheten. Sockerbruket och de omgivande lantbrukarna skulle 
därigenom bli ömsesidigt beroende av varandra genom starka 

584 Darphin, Sockrets katedraler , 22-24. 
585 Klason, "Sveriges sockerhandel och sockerindustri, dess utveckling och nuvarande ståndpunkt", 3-
39. 
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ekonomiska band.586 Odling av betor drev dessutom fram en 
utvecklingen mot ett intensivt och professionellt jordbruk, 

... som tager långt mer omtanke, vaksamhet och intelligens i an språk än sädesslagens, för 

den skull tvingar jordbrukaren att drifva ett rationelt, tidsenligt och intensivt jordbruk; 

'im Zucker steckt mehr Intelligenz als im Getreide'...587 

Konkret bestod Nilsons arbete i att försöka etablera betsockerindustrin 
på Gotland, vilket även Müller försökt på 1860-talet i samarbete med 
det gotländska "Myrbolaget". Efter undersökningar av förutsättningar
na för betodling på Gotland kom Nilson till slutsatsen att de var bättre 
än till och med i Skåne. Klimatet var mycket gynnsamt med måttligt 
varma somrar och blida höstar och vintrar. Kalkrikheten i marken var 
en stor fördel, vilket tillsammans med klimatet gjorde att betan fick en 
ovanligt hög sockerhalt. Vad som ytterligare talade för Gotland var, att 
där fanns vidsträckta myrmarker. Dessa skilde sig avsevärt från dem, som 
fanns på fastlandet. De var inte uppkomna av mossor utan av fanero-
gamer och sötvattensdjur och de utgjorde stora, fullkomligt impedi-
mentfria fält. De var ovanligt mineral- och kalkrika och i deras humus
ämnen fanns mycket kväve lagrat. Nilson konstaterade att "... endast de 
inom mossodlingens annaler så berömda mossarne vid Cunrau i pro
vinsen Sachsen kunna komma i någon jämförelse med dem."588 

Åtgärderna för att få myrarna i odlingsbart skick var tämligen enkla. 
Det som behövdes var att de utdikades och torrlades, vilket på grund av 
deras beskaffenhet inte var svårt. Genom kemiska analyser och försöks
odlingar kunde Nilson visa, att de mineralämnen som saknades i myr
jorden endast var fosfor och kali. Detta kunde lätt åtgärdas genom 
konstgödning. Nilsons insatser ingick i ett större projekt, drivet av 
Gotlands läns landshövding Emil Poignant, som tillsammans med 
skattelättnader från statens sida resulterade i att Roma sockerfabriks 
aktiebolag grundades 18 94.589 Som en direkt följd av detta upprättades 
en kemisk station i Visby 1896 med uppgift att betjäna sockerbruket och 
näringarna på ön. 

I Gotlands läns hushållningssällskaps berättelse från 1898 kunde 
man konstatera, att många av de samhällseffekter Nilson förutspått 
hade inträffat. Den arbetande klassen hade fått arbete, ångbåtstrafiken 
till fastlandet hade blivit tätare och en järnväg hade byggts. Ut-

586 Lars Fredrik Nilson, "Om betsockerindustrin och utsigterna för dess införande på Gotland", 
Berättelse om Gotlands Läns Hushållnings-Sä llskaps Verksamhet 1891, 1-49, och Carl Gustaf Eggertz 
och Lars Fredrik Nils on, Om utsigterna för betsockerindustrins införande på Gotland, Meddelanden 
från Kongl. Landtbruks-akademiens experimentalfält nr. 14 (Stockholm, 1892), 1-40. 
587 Nilson, "Om betsockerindustrin och utsigterna för dess införande på Gotland", 24-25. 
588 Ibid., 34. 
589 Stig Jonsson, "Tvåhundra år på Gotland — en krönika", Bebyggelsehistorisk tidskrift 1991, 28-29. 
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dikningen av myrarna, den ökande användningen av konstgödsel, djur
foder från fabriksavfallet och införande av andra rotfrukter hade lagt 
grunden till ett intensivt växeljordbruk. Detta var en framtida väg att 
gå för det gotländska lantbruket. "Fördelarna af sockerbetsodlingens in
förande ådagalägges bäst genom de lifliga sträfvanden att få den fortast 
möjligt utsträckt till alla delar af ön."590 En sådan utveckling var också 
tydlig Skåne, där sockerbetsodlingen var som mest utbredd.591 Herman 
Juhlin Dannfelt sammanfattade i Nordisk familjebok (1905) sockerbets
odlingens samhällsbetydelse på ett tidstypiskt evolutionistiskt sätt: 

Sockerbetsodling är i än högre grad än odling af andra rotfrukter en mäktig häfstång för 

jordbrukets höjande. - - - Därjämte må framhållas, att sockerbetsindustrien skaffar 

betydliga frakter åt järnvägarna och arbete åt mekaniska verkstäder samt i öfrigt gifver 

lyftning och väckelse i många hänseenden.59^ 

GRUVOR OCH VATTENFALL 

Från organiska till oorganiska källor 
Ett problem för den framväxande konstgödselindustrin var emellertid 
tillgången på råvaror. En stor del av råmaterialen importerades från ut
landet och prissättningen låg utanför konstgödselproducenternas kon
troll. Vidare medförde den ökande efterfrågan att även sämre fyndig-
heter utvanns, vilket gjorde att kvaliteten på de importerade produk
terna kunde variera. Som vi sett i förra kapitlet var det dessutom svårt 
att på ett ekonomiskt vinstgivande sätt återvinna latrin och slaktavfall 
från städerna. Överhuvudtaget var tillgången på råvaror en, för att an
vända Hughes term, "reverse salient", som bromsade utvecklingen av 
det sociotekniska systemet i dess helhet.593 Sedan agrarkemin identifie
rat tillförsel av vissa mineraler till jordbruket som ett kritiskt problem, 
var nu den avgörande svårigheten att lokalisera fyndigheter av dessa 
mineraler, göra dem tillgängliga för växterna och på ett vinstgivande 
sätt omvandla dem till varor. 

Just tillgången på råmaterial var, inte bara för jordbruket och konst
gödselindustrin, ett fortlöpande problem under hela den industriella 
omvandlingen. Enligt den engelske ekonomhistorikern Richard G. 
Wilkinson var själva grunden till den engelska industriella omvälv

59^ Berättelse om Gotlands Läns Hushållnings-Sällskaps Verksamhet 1898, 11. 
591 Hägerstrand, "Utsikt från Svaneholm", 25-37. 
59^ Herman Juhlin Dannfelt, "Betodling", Nordisk familjebok (Stockholm, 1905), vol. III, 1 63. 
593 Hughes, "The Evolution of Large Technological Systems", 73-76. 
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ningen på 1700-talet en råvarurevolution. Hela utvecklingen kan ses 
som en substitutionsprocess från organiska till oorganiska material, som 
uppstod som svar på olika bristsituationer. Det skedde en övergång vad 
gällde bränsle från ved och träkol till stenkol, koks och gas, och bygg
material från trä till tegel, järn och glas. Med allt djupare kol- och 
järngruvor behövdes det pumpar för att fa bort vattnet och det var i 
detta sammanhang som ångmaskinerna utvecklades. Med koks, ång
maskiner och förbättrade järntillverkningsmetoder möjliggjordes också 
kommunikations revolutionen under 1800-talet.594 En liknande för
ändring kan man också se inom jordbruket. Gärdesgårdar ersattes med 
stenmurar och träplogar med järnplogar. Med förbättrade plogar och 
hästskor kunde antalet dragdjur minskas och istället kunde mer mark 
odlas upp för spannmål eller så ökades mängden får och nötdjur för 
animalieproduktion.595 

Vad det gällde växtnäring fanns det en konstant brist och det på
börjades från slutet av 1700-talet en förskjutning från organiska till 
oorganiska gödselämnen. Det var dock aldrig frågan om att de orga
niska gödselämnena helt ersattes men den generella trenden var att det 
blev ett allt större inslag av oorganiska resurser som växtnäringsämnen. 
Detta var tydligast vad det gällde fosfatbaserade konstgödsel. Som vi 
sett började vid mitten av 1800-talet koprolitmjöl användas i super-
fosfatframställningen, som ersättning för ben. Koproliter har visser
ligen ett organisk ursprung men precis som stenkol har det samlat stora 
fossila lager i marken och bryts i dagbrott. Det var också välkänt, att det 
i mineralriket fanns stora mängder fosfor. Det var från berggrunden 
som fosforn ursprungligen härstammade och genom vittring hade den 
sedan förts till matjorden, växterna och djuren. Att utvinna fosfor 
direkt från urspungskällan var alltså en möjlighet, som många jord
brukskemister försökte utforska. 

Redan 1851 skrev Lars Fredrik Svanberg en uppsats om använd
ningen av masugnsslagg som gödselmedel. Denna slagg, som innehöll 
såväl kalk som fosforsyra, skulle kunna användas för att förbättra åker
jordens kemiska konstitution, menade Svanberg.596 Kring 1870 ut
redde Bergstrand, vilka inhemska råmaterial som skulle kunna utgöra 
basen för den framväxande superfosfatindustrin.597 Fosforhaltig apatit 
och andra mineraler fanns, enligt Bergstrand, på Utö, Ekbackarna vid 

594 Richard G. Wilkinson, "The English Industrial Revolution", i The Ends of the Earth: Perspectives 
on Modern Environmental History, ed. Donald Worster (Cambridge, MA, 1988), 80-99. 
595 Kjaergaard, Den danske revolution 1500-1800, 86-124. 
596 Lars Fredrik Svanberg, "Om masungsslaggens användande inom jordbruket", KSLAT1851, 97-
109. 
597 Bergstrand, Superfosfater af svenska rå materialier, 1-16. Se också Bergstrand, "Förord", i Geo rge 
Ville, Om de kemiska gödningsämnena: Föredrag hållna af föreståndaren för försöksanstalten vid 
Vincennes (Stockholm, 1870), V-VI. 
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Gripsholm, Skeppsholmen samt vid järnmalmsfält som Grängesberget, 
Nordmarken, Gällivare och Pershyttan. Dessutom fanns det lager av 
vivianit, så kallad blå järnjord, innehållande ända upp till 30% fosfor
syra i Härjedalen. Sådana tillgångar skulle kunna få samma betydelse 
för Sverige, som stenkolen hade haft för andra länder vad det gällde 
industriell utveckling och välstånd. Bergstrand skrev: 

Stenkol, fosfater och malmer äro skatter, som ligga förvarade i jordens sköte, och det är 

vetenskapen och naturforskningen, som framdrager dessa skatter i dagen och öfver-

lemnar dem åt menniskan såsom en skänk från förgångna tidsperioder.^9** 

Särskilt intresserade sig Bergstrand för Klittberget i Boda socken norr 
om Rättvik. I sluttningen på berget fanns det ett lager av ett samman
satt konglomerat bestående av olika mineraler, där bland annat fosfor-
syrad kalk ingick. I detta konglomerat fanns även snäckskal efter 
musselarten Obulus. Utifrån detta hade Hampus von Post föreslagit 
att ett Obulus-fosfat skulle kunna industriellt utvinnas och 1870 
grundades Fosfataktiebolaget Klittberg.599 

Hur såg då Bergstrand, som också blivit anlitad som expert i detta 
projekt, på vilka möjligheter det fanns att utveckla en sådan industri? 
Ett problem var de dåliga kommunikationerna, vilka måste förbättras. 
En fördel var dock att Klittberget låg nära Falu koppargruva med dess 
tillgångar av svavelkis. Den svavelrök , som nu vid röstningen orsakade 
stora skador på omgivande vegetation, skulle kunna utvinnas som 
svavelsyra och användas i superfosfattillverkning. Eftersom det var svårt 
att transportera syran, föreslog Bergstrand att anrikningen av de fosfor
rika mineralerna skulle ske vid Klittberget, medan superfosfat-
framställningen borde ske i Falun i anslutning till svavelsyrefabriken. 
Andra fördelar med Klittberget var, att från den närbelägna Stygforsen 
skulle vattenkraft kunna erhållas och det fanns tillgångar av skog och 
torv. Dessa resurser skulle användas vid brytningen och för att driva 
anrikningsverket. Klittberget var en förebild som borde få många efter
följare: 

Förbrukningen af superfosfater är obegränsad och ju mera deraf, som man kan fabricera 

och erbjuda åt landtbrukaren, desto bättre. Det vore derföre önskligt och lyckligt, om 

sådana fabriker kunde uppstå i Sveriges alla provinser.600 

^9^ Bergstrand, Superfosfater af svenska råmaterialier, 3. 
Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 41. 

600 Bergstrand, Superfosfater af svenska råmaterialier, 12. 
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Även den befintliga konstgödselindustrien tog initiativ för att lösa 
problemet med tillförseln på råmaterial. Oscar Carlsson hade 1874 för 
Stockholms superfosfatbolag köpt in norska apatitgruvor för att 
utvinna fosfor. Det visade sig emellertid, att dessa tillgångar inte höll 
vad de lovade och hela affären slutade med en ekonomisk förlust.601 På 
ett liknande sätt hade Nils Persson 1875 för det Skånska superfosfat-
bolagets räkning mutat in svavelkisfyndigheter vid Sulitelma i Norge 
för att säkra råvaror till svavelsyretillverkningen. Utifrån dessa fyndig
heter grundades 1889 dotterbolaget Sulitelma AB och gruvbrytningen 
påbörjades. Med linbanor, båt och smalspårig järnväg transporterades 
svavelkisen till Bodö och därifrån med båt till Helsingborg.602 Försök 
gjordes även med att utvinna svenska tillgångar på fosfor. År 1889 ut
förde den statligt tillsatta "Apatitkommissionen" undersökningar för 
att lokalisera tillgångar på apatit i de norrbottniska malmfälten.603 

Tanken var att apatit skulle kunna utgöra en ekonomisk viktig bi
produkt till malmbrytningen. Kommissionens geologer Hjalmar 
Lundbohm, Theodor Nordström och Anton Sjögren kom emellertid 
fram till att det inte fanns några ekonomiskt brytvärda tillgångar på 
apatit. Problemet var att det mesta av apatiten var nära samman
blandad med magnetit, det vill säga järnmalm. Försök med att separera 
och anrika fosfaterna hade ännu inte visat sig framgångsrika. 

Två omständigheter förändrade situationen. För det första visade ny 
forskning inom agrarkemin på 1880-talet, att växterna kunde uppta 
mer svårlöst råfosfat än man tidigare trott. Detta gjorde det möjligt att 
utan dyr kemisk bearbetning tillverka mineralgödsel, som fungerade 
bra på sura jordar och myrmarker.604 För det andra skedde det en 
betydelsefull utveckling inom järnutvinningen, som fick direkt in
verkan på jordbruket. Det var den så kallade basiska bessemerprocessen 
eller Gilchrist-Thomas processen inom stålindustrin. Med denna me
tod kunde man nu ur den dittills, av apatit, oanvändbara fosforrika 
malmen avskilja järnet från fosforn. Detta gjorde det möjligt att till
godogöra sig den fosforrika järnmalmen för ståltillverkning och sam
tidigt kunde den fosforrika slaggen, som uppstod som en biprodukt, 

601 Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 73. 
602 Minnesblad med anledning af Skånska superfosfat— och svavelsyre—fabriksaktiebolagets 25 åriga 
verksamhet, 23-30. 
603 Underdånig berättelse jernte betänkanden afgifna af den för undersökning af apatittillgångar i 
Norrbotten enligt nådig beslut den 14 juni 1889 tillsatta kommission (Stockholm, 1890). 
604 Lars Fredrik Nilson, "Om utsigterna för en inhemsk tillverkning af thomasjern och dess betydelse 
för svenska jordbruket", KSLAT1887, 170-171, och Paul Wagner, "Om Thomasslaggens användning 
såsom gödningsmedel", Tidning för Stockholms läns hushållningssällskap augusti 1888, 117-125. Se 
också Nilson, "Om förloppet af näringsämnenas upptagande och dess betydelse för kulturväxternas 
gödslingsbehof ', KSLAT 1890, 20-33. 
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malas eller kemiskt bearbetas till ett gödningsämne. Detta konstgödsel 
fick beteckningen Thomasfosfat. 

Nilson fungerade i detta sammanhang som agitator för fram
ställandet av svensk thomasfosfat, där han bland annat genom kemiska 
analyser och försöksodlingar visade på den nya produktens förträff
lighet. Slaggmjölet hade ett brett användningsområde och kunde 
nyttjas på såväl myr- och ängsmarker, sandjordar som andra kalkfattiga 
jordar. I sin propaganda utgick Nilson från det betydande national
ekonomiska intresse, som det skulle innebära för både järnindustrin 
och jordbruket, om thomasfosfat framställdes i Sverige.605 

Brytningsbara fyndigheter fanns i Grängesberg och genom 
Malmbanans färdigställande 1888 öppnades tillgängligheten för 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 samtidigt utifrån måste införa fosforsyrehaltiga 

gödslingsämnen till den betydande mängd ... [för ett värde av tre millioner kronor om 

året].606 

Det var först mot slutet av 1890-talet som tillverkning av thomasjärn 
kom i gång vid Domnarvets järnverk. Förbättringar skedde också av 
konstgödselframställningen. Professorn i metallurgi och hyttkonst vid 
Bergsskolan Johan Gustav Wiborgh, som deltagit i Apatitkommissio-
nen, utvecklade en ny elektrokemisk metod för att ur Gällivare
malmen utvinna apatiten till ett gödselämne, vilket av Nilson döptes 
till Wiborghsfosfat. Även för detta preparat bedrev Nilson en kampanj. 
Han skrev bland annat en uppsats, vilken översättes till både tyska och 
engelska.607 År 1896 tog industrimannen Gustav Emil Broms patent 
på uppfinningen och 1898 upprättades en fabrik på Svartön invid 
Luleå, vilken dock redan 1903 lades ned. Tillsammans med Wiborgh 
utvecklade även elektrokemisten vid Tekniska högsskolan Wilhelm 
Palmaer en metod för framställning av så kallat Palmaerfosfat och en 
försöksfabrik upprättades i Trollhättan, där det fanns god tillgång på 
elektricitet.608 Fosfatindustrin kom emellertid även att fortsättningsvis 

605 Nilsonj "Om utsigterna för en inhemsk tillverkning af thomasjern och dess betydelse för svenska 
jordbruket", 175 . 
606 Lars Fredrik Nilso n, "Berättelse från Kong l. Landtbruks-Akademiens kemiska laboratorium", 
KSLATmA, 66. 
607 Lars Fredrik Ni lson, Om Wiborghsfosfat: E tt ur gellivaremalmens apatit framställt gödslingsämne, 
Meddelanden från Kongl. Lantbruks-akademiens experimentalfält, nr. 5 2, (Stockholm, 1898). Se också 
Nilson, "Berättelse från Kongl. Lan dtbruks-Akademiens kemiska laboratorium", KSLAT1898, 112-
115. 
608 von Feilitzen, Några ord om fosfatindustrien, 31-33. 
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vara nästan helt beroende på import av råfosfat, främst från Nord
afrika. Det var främst under världskrigen som intresset för att i större 
skala bruka inhemska råvaror återuppväcktes. 

Som synes började gränsen mellan lantbrukskemin och industri
kemin, som bedrevs vid de tekniska högskolorna och vid företag, att bli 
allt mer diffus och överlappande. Det var också vid denna tid, som det 
upprättades allt starkare band mellan kemivetenskapen, teknologin 
och industrin med inrättandet av kemiingenjörsutbildningar och 
professionella strävanden. Bergstrand hade varit med vid instiftandet 
av Kemistsamfundet 1883, som hade uppstått ur Teknologföreningen 
vid Kungliga tekniska högskolan. Senare blev även Nilson och Henrik 
Gustaf Söderbaum ledande personer inom detta samfund.609 Såväl 
Nilson som Söderbaum publicerade sig ofta i Svensk kemisk tidskrifi och 
i Teknisk tidskrifi. Detta skedde samtidigt som det agrikulturkemiska 
idealet försvagades och byttes mot ett kemisk synsätt, vilket tidigare har 
beskrivits. Mycket av den tillämpade agrarkemiska forskningen skedde 
vid eller i nära samarbete med olika företag och statliga institutioner i 
mobiliseringen av industrisamhället. 

Kvävefrågan 
Ett problem var dock fortfarande hur man skulle kunna skaffa till
räckligt stora mängder kväve för att tillgodose jordbrukets ökande be
hov. Tillförseln av fosfor och kalium till jordbruket tycktes vara säkrad, 
medan kväveförsörjningen var ett problem, som lantbruksvetenskapen 
ännu inte lyckats lösa. Något som ytterligare förvärrade situationen var 
att de lättlösliga nitraterna lätt fördes bort från åkerjorden med regn
vattnet och ut i vattendrag och hav. Detta medförde att kväve
gödslingen ständigt behövde återupprepas. Christian Loven 
diskuterade "qväfvefrågan" i sin årsberättelse för Lantbruksakademien 
år 1890. Kvävet spelade en helt avgörande roll i alla levande 
organismer. Utan kväve inget liv. Trots att kväve fanns i outsinliga 
mängder i luften, i vilket växternas överjordiska delar ständigt badade, 
är "... det just detta, på hvilket en stor del af våra ädlare kulturväxter 
oftast lida brist; de försmäkta, så att säga, af qväfvetörst midt i det stora 
qväfvehafve t. " 610 

Främst handeln med peruansk guano och Chilesalpeter svarade mot 
efterfrågan på kvävegödsel. Detta hade dock lett till en kritik mot att 
det europeiska jordbruket blev allt mer beroende av importerade 
växtnäringsämnen. Vidare härstammade dessa råvaror från ändliga 
källor. Detta framställdes, vilket vi bland andra sett Liebig ge uttryck 

609 Lundgren, "Between Science and Industry", 73-93. 
Christian Loven, "Berättelse om landtbruksvetenskapens framsteg", KS LAT 1890, 323. 

214 



för, som en kortsiktig lösning som endast sköt problemet på framtiden. 
För att undersöka hur länge guanolagren skulle räcka sände den 
engelska flottan på 1870-talet ut en expedition till Peru. Resultatet var 
inte uppmuntrande. De mer lättillgängliga fyndigheterna var redan 
slut, medan de kvarvarande lagren varierade i kvalitet och tjocklek eller 
täcktes av sand.611 Även vad det gällde fyndigheter av salpeter, som såväl 
användes för gödselmedel som för sprängämnestillverkning, fanns det 
en osäkerhet om hur länge de skulle räcka. Kring sekleskiftet 1900 
fanns det farhågor om att de naturliga förekomsterna av salpeter, som 
endast påträffas i Chile, inom några decennier skulle var uttömda.612 

Loven skrev till exempel: 

... såsom man ju kan hafva anledning befara, de naturliga källor, i främsta rummet sal

peterlagren i Chile, ur hvilka det europeiska landtbruket nu så o hejdadt öser för att till

fredsställa sitt ständigt växande qväfvebehof, skulle börja att blifva mindre gifvande.613 

Några decennier in på 1900-talet hade dock dessa farhågorna visat sig 
felaktiga och det försäkrades att lagren i Chile med förbättrade ut
vinningsmetoder skulle räcka i minst tvåhundra år.614 Här 
återkommer med andra ord hur agrarvetenskapen bidrog till att skapa 
en hotbild angående det västerländska samhällets utveckling. Sinande 
källor av kväve var i och för sig ett allvarligt problem, som på sikt kunde 
hota matförsörjningen. Det är dock på sin plats att fråga sig för vem 
kväve var en bristvara? Situationen var inte så akut, att den agrara pro
duktionen hotades eller att man behövde ransonera kvävegödsel. Den 
bristande tillgången på kväve var dessutom en välkänd fråga allt sedan 
mitten av 1800-talet. Med nya grödor och utvecklade bruknings
metoder var förhållanderna i själva verket bättre i slutet av 1800-talet 
än det varit tidigare. 

Ur ett kort perspektiv var det främst för industrin, det kommersiella 
lantbruket och för ekonomiska intressen, som det utgjorde ett centralt 
problem. Om man lyckades binda luftens kväve och göra det till
gängligt för växterna skulle detta ge stora ekonomiska vinster och 
skapa utrymme för en industriell expansion. För lantbruket skulle ökad 
tillgång på billiga kvävegödsel dessutom leda till större avkastning och 
ökad vinst. Kvävefrågan kan även ses som en följd av att forskningen på 
detta område under de föregående decennierna blivit alltmer intensiv 

611 Clapp, An Environmental History of Britain, 230. 
612 Se Pehr Bolin, "Gödslingsförsök med karbidkväfve", T idning för Stockholms läns 
hushållningssällskap 1903, 198, och Henrik Gustaf Söderbaum, "Salpeter ur luften", Tidning för 
Stockholms läns hushållningssällskap 190 9, 216. 
61^ Christian Lovén, "Årsberättelse för 1895", KSLAT1896, 23. 
614 Larson, "Konstgjorda gödselämnen", 102. 
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och inte av att läget under samma tidsperiod radikalt försämrats. Att 
hänvisa till situationens allvar för hela samhällsutvecklingen var ett 
retoriskt grepp, som förlänade legitimitet för ett ökat samarbete med 
industrin. 

Kvävefrågan belyser således hur en "reverse salient", ett hinder för 
systemets fortsatta expansion, tydliggjordes och omformulerades till ett 
angripbart problem. Detta skedde inte bara genom forskning och 
teknisk utveckling utan även, för att åter knyta an till Latours begrepp, 
genom att den vetenskapliga frågeställningen "översattes" och sattes in 
i ett samhälleligt sammanhang. På detta sätt skapades ett samhälleligt 
stöd och argument för ytterligare resurser till agrarkemisk och teknisk 
forskning.615 Intressant är också, att kvävefrågan ur ett efterhands-
perpektiv, i den interna agrarvetenskapliga historieskrivningen, har 
använts för att visa att övergången till ett kemiskt jordbruk var "rätt" 
och "ofrånkomlig". Om inte denna utveckling hade skett, hade "ound
vikligen" en katastofal hungersnöd drabbat Sverige och västerlandet.616 

Som bevis för detta hänvisas ofta till att sekreteraren för The British 
Association for the Advancement of Science Sir William Crookes tog 
upp kvävefrågan 1898, där han påstod att kvävebristen hotade hela 
mänskligheten.617 Crookes menade att det var kemin som måste 
komma det hotade samhället till undsättning och han efterlyste att en 
metod för att binda luftens kväve skulle utexperimenteras. Detta 
utlåtande bevisar dock inget annat än att forskningen kring kväve var 
en högaktuell fråga vid denna tid. 

Det var också på 1880- och 1890-talen, som forskningen om kväve 
fick ett genombrott. Som tidigare beskrivits var det under den perioden 
som man inom lantbruksvetenskapen fick belägg för att mikro
organismer, vilka levde i symbios med olika baljväxter, hade en viktig 
funktion för att binda luftens kväve.618 Härigenom förklarades varför 
klöver, ärtor, bönor, lupiner och andra baljväxter, som användes i växel
bruket, genom gröngödsling kunde öka jordens bördighet. Denna nya 
bakteriologiska kunskap bekräftade härmed en agrar omvälvning, som 

615 För en bra belysning av detta se Thomas P. Hughes, "Technological Momentum in History: 
Hydrogénation in Germany 1898—1933", Past & Present August 1969, 107ff. 
616 Se t. ex. Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolags 49-51; Erik Nilsson, Kemin i människans 
tjänst (Stockholm, 1956), 208-210; Gunnar Gummesson, "Var det bättre förr?" , Aktuellt från 
lantbruksuniversitetet 413, 1993, 14-15, och Jan Persson, "Markförbättring och gödsling", i 
Agrarhistoria, eds. Bengt M. P. Larsson, M ats Morell och Janken Myrdal (Stockholm, 1997), 86. 
617 Sir William Crookes, "Address", Report of the Sixty-Eighth Meeting of the British Association 
for the Advancement of Science (London, 1899), 3-38. 
618 Lars Fredrik Nilson, "Föredrag, hålle t vid K. Landtbruks—Akademiens'högstidsdag den 2 8 
september 1883", 321-329, Loven, "Berättelse om landtbruksvetenskapens framsteg", 321-333, och 
Loven, "Årsberättelse för 1895", 2 1-30. 
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genomförts kring sekelskiftet 1800 i norra delen av Europa.619 Även 
nya vetenskapliga brukningsmetoder som jordympning utvecklades ur 
dessa kunskaper. Genom att blanda vatten med jord, där baljväxter 
odlats, innehållande bakterier, som sedan spreds på en steril jord kunde 
denna jord göras fruktbärande. Bakteriernas betydelse för jordbruket 
var ett vetenskapligt argument för att inte helt övergå till konstgödsel. 
Inte bara de kvävefixerande bakterierna utan även andra mikro
organismer, som man ännu inte hade full klart för sig vilken funktion 
de hade, sågs som avgörande för att skapa god jordmån.620 

Vidare utvecklades det under det första decenniet av 1900-talet 
elektrokemiska metoder för att tillverka nitrat och kalksalpeter genom 
att industriellt fixera atmosfäriskt kväve. Teoretiskt hade denna 
möjlighet varit känd sedan slutet av 1700-talet men de ekonomiska 
och tekniska förutsättningarna hade hittills saknats. Diskussionen om 
kvävefrågan vid sekelskiftet 1900 kan således ses som en artikulering av 
en hotbild när väl en lösning på problemet fanns inom räckhåll. I 
Norge utvecklade fysikern Kristian Birkeland (1867-1917) och ingen
jören Samuel Eyde (1866-1940) 1903 med ekonomiskt stöd från brö
derna Marcus och Knut Wallenberg den så kallade ljusbågemetoden.621 

Genom att blåsa luft bestående av syre och kväve genom en ugn, där 
elektriska gnistor upphettade luften till 3000 grader åstadkoms en oxi
dation mellan syret och kvävet. Den oxiderade gasen avkyldes sedan och 
kom i kontakt med vatten och då den absorberades bildades salpetersyra. 
Slutligen fick salpetersyran rinna över en kalksten varvid kalciumnitrat 
eller kalksalpeter uppstod, som sedan såldes som konstgödsel. 

Denna elektrokemiska metod var mycket energislukande och kväve-
gödselindustrin utvecklades därför i nära kontakt med utbyggnaden av 
vattenkraften. Birkelands och Eydes metod blev grunden för Norsk 
Hydro-Elektrisk kvaslstofaktieselskap, som inrättades 1905 med Eyde 
som direktör och med kapital från Wallenbergarna, Norge och Frank
rike. Den första salpeterfabriken, som hade anlagts i samhället Not-
odden 1904 låg intill den utbyggda Svaelgfos. N orsk hydro expanderade 
sin verksamhet när man 1907 köpte in Rjukanfos nordväst om Not-
odden i Telemarken. Genom att torrlägga hela Rjukanfossen samt ett 
antal andra forsar upp till en mil ovanför fallet åstadkoms sammanlagt 
en fallhöjd på 575 meter. Vattnet fördes i tio väldiga rör till Vemorks 

619 G. P. H. Chorley, "The Agricultural Revolution in Northern Europe, 1750-1880: Nitrogen, 
Legumes, and Crop Productivity", The Economic History Review 1981, 71-93, och Kjaergaard, De n 
danske revolution 1500-1800, 67-85. 
620 Herman Juhlin Dannfelt, "Bakteriernas verksamhet i jor d och gödsel", Tidning för Stockholms läns 
hushållningssällskap 1908, 125-130 och 141-151. 
621 Om Birkeland och Eyde se Jacob S. Worm-Miiller, Sam Eyde (Oslo, 1966); Arne Rygh, "Eyde, 
Samuel", i Norsk biografisk leksikon (O slo, 1926), vol. III, 614-619, och Sem Saeland, "Birkeland, 
Kristian", i Norsk biografisk leksikon (Oslo , 1923), vol. I, 536-540. 
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kraftstation och därifrån överfördes elkraften i en fyra och en halv 
kilometer lång kraftledning till staden Rjukan, som bara på några år 
växt upp från ingenting till ett samhälle med salpeterverk, ammoni-
umfabrik och flera tusen invånare.622 

I Sverige började Stockholms superfosfatbolag tillverka kvävegödsel 
med ljusbågemetoden vid företagets fabrik i Månsbro invid Avesta 
1907. Anläggningen i Månsbro, som upprättades 1893, var för övrigt 
den första svenska elektrokemiska fabriken och där tillverkades sedan 
tidigare klorater och kalciumkarbid.623 Anläggningen låg i anslutning 
till Dalälven och inrymde en av dåtidens största hydroelektriska kraft
stationer. Här inrättades också ett industrilaboratorium, som 1901 
byggdes om till ett forskningslaboratorium. Det var Oscar Carlssons 
söner kemiingenjörerna Birger Carlsson och Fredrik Carlsson, som 
ledde det tekniska och vetenskapliga utvecklingsarbetet. Birger 
Carlsson hade under några år arbetat för ett tyskt kemiföretag för att 
bland annat utveckla kvävegödsel och Fredrik Carlsson studerade i 
Dresden fysikalisk kemi, elektrokemi och elektroteknik. När Fredrik 
Carlsson återvände till Sverige och Månsbro 1906 byggdes laboratoriet 
ut med ytteligare en våning, där metoder för att binda luftens kväve 
undersöktes.624 

Problem med vattenrättigheterna vid Månsbro hindrade dock en 
större utbyggnad och istället inköptes 1907 ett antal forsar i Ljungan i 
Medelpad. Härigenom anlades Ljungaverken med Fredrik Carlsson 
som disponent. År 1912 var kraftstationen klar och fyra år senare fanns 
sex elektrokemiska anläggningar på platsen för tillverkning av bland 
annat kvävegödsel och sprängämnen.625 För ombesörja transporterna 
upprättade Stockholms superfosfatbolag egna lokala järnvägsbolag och 
rederier och för att tillgodose tillgången på kalk inköptes kalkbrott på 
ön Furillen vid Gotlands ostkust och vid Mattmar i Jämtland. Andra 
platser, i anslutning till forsar och fall, där Stockholms superfosfatbolag 
anlade elektrokemiska kvävegödselfabriker var Trollhättan (1915), Alby 
(vid Ånge, 1918) och Porjus (1919-1921).626 Med förbättrad kraftöver
föringsteknik behövde senare inte fabrikerna ligga i direkt anslutning 

622 Kr. Anker Olsen, Norsk hydro gjennom 50 år: Et eventyr fra realitetenes verden (Oslo, 1955), och 
Sverre Kjeldstadli, Rjukan: Et moderne eventyr om industri— og bondesamfunn (O slo, 1943). 
623 I utveckladet av den ekeltrokemiska metoden för att tillverka klorat hade kemiprofessorn Svante 
Arrhenius (brorson till Johan Petter Arrhenius) och Lars Fredrik Nilson 1892 medverkat som 
vetenskapliga experter. 
624 Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag , 88-108; Eriksson, Kartläggarna, 78-79, Sundin, 
Ingenjörvetenskapens tidevarv, 31-33, och Lundgren, "The Development of Chemical Industry in 
Sweden and the Contribution of Academic Chemistry after 1900", 128-129. 
625 Althin, Stockholms superfosfatfabriks aktiebolag, 108-128. 
626 Staffan Hansson, Porjus: En vision för ind ustriell utveckling i övre Norrland (Luleå, 1994), 238-250. 
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till vattenkraftverken och en större industrianläggning anlades i Stock
vik (1940) strax söder om Sundsvall. 

Tillförseln och en ökad tillgång på växtnäringsämnen löstes alltså 
genom att exploatera fossila och mineralrika resurser ur marken eller 
genom att förbruka stora mängder energi. Via konstgödselindustrin 
blev jordbruket hopkopplad med såväl gruvindustrin som med energi
produktion och annan kemisk industri. Härigenom länkades lant
bruket rumsligt samman med fyndighetsorter och energikällor runt 
hela jorden. Ett helt socio tekniskt system anlades för att förflytta dessa 
flöden av resurser och energi. Hughes menar att sociotekniska system 
inte blir autonoma från omvärlden när de utvecklas utan erhåller en 
"tröghet". Denna tröghet skapas av alla de investeringar i maskiner, an
läggningar, teknik, forskning, utbildning och i den organisations- och 
produktionsapparat, som byggs upp kring olika verksamheter. Väsent
ligt är också yttre kopplingar och förväntningar från staten, 
finansiärer, aktieägare och andra intressenter. Som vi sett knöts jord
bruksnäringen genom konstgödselindustrins framväxt ihop med starka 
ekonomiska intressen, både på nationell och internationell nivå. De 
grundläggande kopplingar mellan jordbruksnäringen och andra sam
hällssektorer som etablerats kring sekelskiftet 1900, blev avgörande för 
den fortsatta "riktning" som lantbruksnäringen fick under 1900-talet. 

Sammanfattning 
I enlighet med mineral- och kväveteorierna reducerades det som be
skrevs som växtnäring till enskilda kemiska beståndsdelar. Därmed 
kunde i princip allt som innehöll sådana element brukas och omvandlas 
till gödsel- och foderämnen och det påbörjades en kartläggning av 
potentiella råvaror. Utifrån detta breda synsätt strävade agrar
kemisterna att förbättra återvinningen av städernas latrin, tillvara
tagandet av stallgödsel och komposteringen av restprodukter från jord
bruket. Även nya jordförbättringsmedel och resurser lokaliserades, vilka 
lantbrukarna uppmanades att själva ta rätt på och bereda. Det nya som 
inträffade vid mitten av 1800-talet var att gödselhanteringen industria
liserades och kommersialiserades. Därigenom överfördes delvis ansvaret 
för att tillhandahålla gödselämnen från lantbrukarna till handelsbolag. 

Genom den peruanska guanons genombrott på 1840-talet blev ut
vinningen och handeln med växtnäringsämnen internationell och 
världsomspännande. Guanons genomslag bidrog härmed till att för
ändra jordbrukets praktik och att lantbruket bröt sig ur "the closed 
circuit-system". Industriell tillverkning av superfosfat, som framställdes 
av benmjöl och svavelsyra, länkande också tidigt samman jordbruket 
med industrin och handeln. Biprodukter från andra industrier var här 
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viktiga råmaterial vid fabrikationen av artificiella gödsel. Därigenom 
kom konstgödselindustrin att utvecklas i relation till andra fabriks
verksamheter och skapa agrarindustriella nätverk. 

I Sverige anlades de första konstgödselfabrikerna i slutet av 1850-
talet och mer stadigvarande bolag, som Stockholms superfosfat fabriks 
aktiebolag och Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriks AB, grunda
des i början av 1870-talet. Agrarvetenskapen ställde sig helhjärtat 
bakom dessa företag. Såväl Alexander Müller som Carl Erik Bergstrand 
och Hjalmar Nathorst fungerade som garanter för bolagen och de en
skilda produkterna. Dessutom skrev Müller och Bergstrand instruktio
ner för, hur de olika konstgödseln skulle användas av lantbrukarna på 
bästa vis. 

Att övertyga lantbrukarna om fördelarna med artificiella gödsel var 
dock inte så lätt. Från agrarkemisternas synvinkel ansågs beteckning
arna "konst" och "artificiellt" vara en förklaring till detta, då dessa 
antydde att konstgödsel var något "onaturligt". Genom att använda 
begreppen "naturligt" och "artificiellt" på olika sätt framställdes 
istället konstgödsel, som ett sätt att med vetenskapligt kunnande 
bringa jordbruket i överensstämmelse med naturlagarna. Brukandet av 
artificiella gödsel var helt enkelt ett sätt att skynda på naturens pro
cesser. Jordbruket liknades vid en "fabrik" och ett ekonomiskt system 
för att påvisa fördelarna med intensiva brukningsmetoder. Investe
ringar i gödselmedel "förräntades" genom jordbrukets "maskineri", 
vilket skulle öka lantmännens "rörelsekapital". Härmed kunde natu
rens processer och pengarnas förlopp synkroniseras för att höja väl
ståndet i hela samhället. Även sockerbetsodling beskrevs som ett sätt att 
bryta lantbrukarnas konservativa hållning. Denna odlingsform krävde 
mycket arbete, intensiva brukningsmetoder och användning av jordför
bättringsmedel, vilket skulle tvinga jordbrukarna att modernisera sig. 
Sockerbetan var, som Bergstrand uttryckte det, "landtmannens tukto
mästare". Dessutom var en fördel att sockerbetsodlingen upprättade 
ekonomiska band mellan jordbruket och industrin, vilket bidrog till en 
modernisering av hela regionen. 

Olika problem, eller för att använda Thomas Hughes term "reverse 
salients", för att säkra tillgången på råmaterial och utveckla det agrar
industriella nätverket ledde till att nya naturresurser togs i bruk och att 
nya aktörer involverades. På detta sätt skedde en förändring mot ett 
ökat inslag av oorganiska råämnen, där fosforhaltiga mineraler bröts 
direkt ur marken. Förbättringar av järnframställningen möjliggjorde 
också utvinningen av fosfor ur järnmalm, vilket under namnet 
Thomasfosfat Lars Fredrik Nilson bedrev en kampanj för. 
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Ett annat omdiskuterat problem på 1890-talet var den så kallade 
kvävefrågan. Lantbruksforskare bidrog här genom att omformulera 
denna fråga till ett "kritiskt problem". Bristen på kvävekällor fram
ställdes som ett akut hot mot folkförsörjningen och man betonade vik
ten av att finna metoder för binda luftens kväve, vilket mobiliserade 
resurser till sådan forskning. Elektrokemiska metoder för att fixera 
luftens kväve utvecklades också vid denna tid och en kvävegödsel-
industri växte fram i nära relation med vattenkraftsutbyggnaden. Bris
ten på växtnäring löstes följaktligen genom att utnyttja ändliga källor 
och använda energikrävande metoder. Härigenom uppstod ett ömse
sidigt förhållande mellan jordbruket, industrin, energiproduktionen, 
staten och vetenskapen med en tröghet och riktning, som kom att få 
stor betydelse för jordbrukets fortsatta utveckling. 

Låt oss slutligen sammanfatta denna studie, lyfta fram några teman 
och dra fram några trådar till dagens situation. 
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VII. Jordbruket, samhället och vetenskapen 

Agrarkemin var i mångt och mycket en vetenskap, där samhälleliga 
problem och målsättningar var själva utgångspunkten för formuleran
det av disciplinens teoretiska och metodologiska grundvalar. Omvänt 
brukades de lantbrukskemiska teorierna för att understödja olika pro
jekt och samhällsreformer. Denna studie har undersökt hur fram
växten av lantbrukskemin belyser två motriktade legitimerings
processer. I första delen av avhandlingen låg fokus främst på, hur man 
argumenterade för etableringen av agrikulturkemin och hur denna 
vetenskapliga verksamhet förankrades i samhället. Andra delen av 
undersökningen inriktades på, hur lantbrukskemin användes för att 
sanktionera förändringar mot ett resursintensivt lantbruk och hur den 
agrarkemiska verksamheten bidrog till att upprätta nya och förändrade 
länkningar mellan lantbruket och omvärlden. Avhandlingen skall nu 
summeras genom att några genomgående teman lyfts fram. 

Hot och framtidshopp 
För den agrarvetenskapliga forskningen har hotfulla samhälls- och 
miljöförändringar ofta utgjort avgörande frågeställningar. Det gäller 
alltifrån Malthus dystra befolkningsprognos till Liebigs sedelärande ex
empel om Romarrikets nedgång och fall, och diskussionen om kväve
frågan i slutet av 1800-talet. Även under 1900-talet har världskrigen, 
det kalla kriget och den globala befolkningsexplosionen aktualiserat 
diskussioner om hotande försörjningskriser. Efter I960 har också 
miljöhotet, i form av föroreningar, övergödning och erosion, varit 
fundamentalt inom den lantbruksvetenskapliga forskningen. 

Hur kommer det då sig att "hotet" ligger så nära till hands för agrar
vetenskapen? Självklart beror detta på att jordbruket handlar om 
grundläggande försörjningsfrågor, där hoten många gånger har varit 
påtagliga och akuta. Som sociologen Håkan Thörn påpekat är emeller
tid hoten, vid sidan om utopierna, en viktig drivkraft i mobiliserandet 
av olika sociala rörelser.627 Även om lantbruksvetenskapen inte kan be
traktas som en social rörelse, har hotbilder målats upp gång på gång, 
utan att det alltid funnits något direkt samband med en akut kris. 
Lantbruksvetenskapliga teorier eller projekt har "översatts" för att visa 
på den samhälleliga relevansen och vikten av agrarvetenskaplig forsk

627 Håkan Thörn, Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789— 
1989 (Stockholm, 1997), 49-58 och 321-322. 
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ning. Härigenom har kritiska problem formulerats, resurser mobilise
rats och allierade värvats, vilket stärkt teorin eller legitimerat det aktu
ella projektet. På detta sätt kan man se ett samband mellan den hotbild, 
som Liebig och andra beskrev och lantbrukskemins institutionalisering 
och introduktionen av konstgödsel vid 1800-talets mitt, och kväve
frågan och kvävegödselindustrins genombrott kring år 1900. Likaså kan 
man se ett samband mellan 1950- och 1960-talens debatt om befolk
ningsexpansionen, den "gröna revolutionen" och den västerländska 
agrarvetenskapens expansion i tredje världen. 

Inom lantbruksvetenskapen är också visionerna tydligt artikulerade. 
Redan Francis Bacon och Jethro Tull betonade vikten av att "förbättra" 
naturen med hjälp av vetenskap, teknik och jordbruk. Även inom 
agrarkemin fanns det en tro på vetenskapens förmåga att kontrollera 
naturens processer, omvandla naturresurser till nyttigheter och däri
genom skapa ett lantbruk, som producerade välstånd och framsteg för 
hela samhället. Detta var möjligt, sedan den kemiska vetenskapen hade 
uppenbarat de naturlagar som styrde jordbruket. De kemiska krets
loppen visade hur ett fåtal olika ämnen i begränsad mängd via olika 
metamorfoser kunde upprätthålla alla former och processer i naturen. 
Med hjälp av ask- och jordanalyser kunde kemisten också bestämma vad 
som behövde tillföras en åker för att åstadkomma hög och säker av
kastning. Både med konstgödsel och genom att återvinna städernas av
fall kunde mängden av de nödvändiga mineralämnena, som passerade 
genom jordbruket ökas. Således, genom att "skynda på" och synkroni
sera naturens cykler med pengarnas kretslopp i samhället, skulle jord
bruket förränta det insatta kapitalet och åstadkomma en regelbunden 
och kontinuerlig ekonomisk expansion. 

Institutionalisering och professionalisering 
Såväl de hotbilder som de möjligheter som målades upp var avgörande 
för agrarkemins snabba institutionalisering i Europa och Nordamerika 
efter 1800-talets mitt. Bakom sådana målsättningar kunde stats
makten, agrara intressen och vetenskapen förenas. Agrar kemin gav en 
teoretisk tyngd åt den tidigare lantbruksvetenskapen samtidigt som det 
öppnades ett stort nätverk av agrara organisationer, inom vilket kemis
ter kunde utöva sitt yrke. När väl agrikulturkemin etablerats följde en 
specialisering, där andra agrarvetenskapliga subdiscipliner inrättades 
och jordbrukskemin fick sålunda en stor betydelse den fortsatta 
institutionaliseringen av hela det agrarvetenskapliga kunskapsområdet. 

Vetenskapsmännen var dock inte alltid den starkaste parten i utfor
mandet av lantbrukskemin. Inledningsvis var de utilistiska och ekono
miska perspektiven viktigast. Det gällde att omsätta de kemiska 
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teorierna till konkreta resultat och att föra ut dessa till lantbrukarna. 
Forskarrollen ställdes härmed mot lantbrukskemins service och utåt
riktade funktioner, en konflikt som återkom gång på gång under 
1800-talets andra hälft. För många agrarkemister och lantbruksivrare 
var det också väsentligt att upprätta en modern jordbruksstat. Agrar
vetenskapen skulle användas som ett verktyg i omvandlingen av sam
hället i en önskvärd riktning. Utvecklandet av "modernäringen" skulle 
stärka landsbygden så att den skulle kunna stå emot de växande 
industristäderna och emigrationen. Det var dock inte frågan om att be
vara det gamla allmogesamhället utan bönderna skulle omvandlas till 
professionella lantbrukare, som med rationella och vetenskapliga me
toder drev jordbruket i enlighet med naturens och ekonomins lagar. 

Idag används inte längre begreppet agrikulturkemi och beteck
ningen lantbrukskemi syftar främst på kemi som tillämpas på jord
bruket. Vid Sveriges lantbruksuniversitet finns Institutionen för kemi, 
där forskarna i sin tur indelas i organiska respektive oorganiska 
kemister. Den professur i Allmän och åkerbrukskemi som inrättades 
vid Uppsala universitet 1853 upphörde 1905 och blev en gren av den 
organiska kemin. Disciplinen förlorade också under den tidsperiod som 
denna avhandling täcker sin allomfattande karaktär. Nya lantbruks
vetenskapliga subdiscipliner institutionaliserades, vilket begränsade 
agrarkemins undersökningsområde och agronomer och andra agrara 
experter övertog mycket av agrikulturkemins utåtriktade verksamhet. 

I ett efterhandsperspektiv kan det konstateras, att professiona-
liseringen av agrikulturkemin i Sverige, i den vida bemärkelse som man 
tänkte sig vid mitten av 1800-talet, blev ett misslyckande. Den blev 
aldrig någon stor och självständig disciplin med egna teorier och egna 
utbildnings- och karriärvägar utan istället en kemisk specialinriktning. 
Med detta dock inte sagt, att antalet personer eller institutioner som 
sysslade med det som tidigare betecknats som jordbrukskemi minskade 
och försvann. Tvärtom expanderade detta verksamhetsområde kraftigt 
under denna studies undersökningsperiod och blev integrerade delar i 
de omfattande verksamheter och den forskning, som bedrevs vid före
tag, statliga institutioner och agrara organisationer i mobiliseringen av 
industrisamhället och det moderna lantbruket. 
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Den agrarvetenskapliga infrastrukturen 
Av såväl vetenskapliga som praktiska skäl betonades vikten av att under
söka de lokala förhållandena och upprätta ett nätverk av försöks
stationer, något som också förverkligades såväl internationellt som i 
Sverige. Samtidigt skedde det en arbetsdelning inom det agrarveten
skapliga aktörsnätverket, där den utåtriktade verksamheten kom att 
handhas av olika agrara experter. I Sverige anställde hushållnings
sällskapen en allt större skara av vandringsrättare, agronomer och kon
sulenter för att sprida de vetenskapliga rönen. Flera agrarvetenskapliga 
organisationer etablerade också filialer runtom i landet och det agrara 
utbildningsväsendet byggdes ut. Sammantaget utgjorde dessa organisa
tioner och anläggningar en "agrarvetenskaplig infrastruktur" med 
nationell täckning. På grund av ideologiska förskjutningar mot slutet 
av 1800-talet kom den agrarvetenskapliga infrastrukturen att riktas di
rekt mot lantbrukarna för att stärka småbruken och minska de sociala 
problemen i samhället. Med hjälp av försöks- och demonstrationsfält 
på lantbrukarnas gårdar blev jordbrukarna en del av det lantbruksveten
skapliga aktörsnätverket. 

Fördelen med att likna detta nätverk vid en infrastruktur är att 
detta begrepp lyfter fram det bestående draget och den geografiska 
räckvidden med organisationer, anläggningar och människor. Alla de 
inblandade aktörerna förenades genom ekonomiska band men även ge
nom agrarvetenskapliga synsätt och målsättningar — ett visst sätt att se 
på jordbrukets syften och praktik - vilket formade en gemensam kul
tur. Traditionellt förknippas emellertid infrastrukturbegreppet med 
vägar, järnvägar, hamnar och telefonledningar, vilket kännetecknade 
industrisamhället. I den agrarvetenskapliga infrastrukturen inberäknas 
också människor och immateriella faktorer, som sociala kontaktnät, 
idéer och vissa synsätt. Uppbyggnaden av den agrarvetenskapliga infra
strukturen visar även på betydelsen av kunskap, inskolning och sam
arbete i omvandlingen från jordbrukarsamhälle till industrisamhälle. 
Det moderna och resursintensiva lantbruket spred sig inte självt. Det 
krävdes att fler människor och intressen involverades, institutioner och 
informationskanaler upprättades och att resurser investerades, vilket 
sammantaget fick det moderna lantbruket att "färdas" i samhället. 

Stat, industri och vetenskap 
Agrarvetenskapens förgreningar sträckte sig även mot staden, industrin 
och ekonomiska intressen. Det kemiska kretsloppstänkandet kom att 
främja upprättandet av återvinningssystem och gödselfabriker i stä
derna, vilket stärkte resursutbytet och de ekonomiska banden mellan 
land och stad. Förbättrade transportsystem medförde samtidigt, att den 
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internationella handeln med spannmål, konstgödsel och växtnärings
ämnen snabbt ökade. Under 1800-talets andra hälft: skedde successivt en 
övergång mot mer oorganiska råmaterial samt en hög energiför
brukning vid framställningen av konstgödsel. Detta innebar att det 
sociotekniska systemets räckvidd växte, att nya aktörer inom kemisk in
dustri, gruvbrytning och energiproduktion involverades och att ett 
sammanlänkat agrarindustriellt kluster upprättades. 

Vilka funktioner hade då lantbrukskemisterna i denna samhälls
process? De utgjorde de tidigaste professionella aktörerna i det fram
växande agrarindustriella nätverket och deras verksamhet vette redan 
från början såväl mot jordbruket som mot industrin. Det primära syftet 
var att höja produktionen inom lantbruket genom att öka kunskapen 
om de processer som styrde lantbruket samt att ge råd till lantmännen 
om jordförhållanden och växtnäring. Agrarkemisterna uppfyllde också 
en viktig roll för att inventera och analysera potentiella växtnärings
ämnen. Härigenom blev de direkt inblandade i olika tekniska och 
industriella projekt som vetenskapliga experter. Jordbrukskemister del
tog i att omvandla råämnen till produkter, att prova ut dessa genom 
försök och att vara garanter för produkternas kvalitet. Vid sidan härom 
tjänade de som propagandister för de kommersiella varorna. Det verkar 
inte som om agrarkemisterna själva såg någon risk i att deras trovärdig
het som vetenskapsmän kunde ifrågasättas, när de så ogenerat sam
arbetade med industrin och handeln och agiterade för kommersiella 
varor. Istället verkar det ha uppfattats som en av jordbrukskemins vikti
gaste uppgifter att uppträda som förespråkare för ett industriellt lant
bruk. 

Den statliga administrationen och organisationer som Lantbruks
akademien och hushållningssällskapen tjänade som viktiga knut
punkter mellan de olika näringarna och mellan landsbygden och om
världen. Denna utveckling medförde att gränsen mellan agrarkemi, 
industrikemi och teknologi, och mellan privat och statligt finansierad 
forskning, blev diffus och överlappande. Alla dessa aktörer och intressen 
samverkade gemensamt vid övergången från jordbruks till industri
samhälle. Hela den agrarvetenskapliga infrastrukturen framstår som 
en till stora delar statligt finansierad gemensam resurs, som skulle 
stödja den agrara och industriella utvecklingen och fritt utnyttjas av 
aktörer inom jordbruket, industrin och handeln. Staten och närings
livet samarbetade under denna fas av organiserad kapitalism för "det 
allmänna bästa" och för att stärka nationen. I detta sammanhang hade 
lantbrukskemisterna en väsentlig funktion att fylla för att veten
skapligt legitimera och lägga en ideologisk grund för förändringen 
mot ett marknadsinriktat och resursintensivt jordbruk. 
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Länkningar och resursflöden 
Upprättandet av nya och förändrade länkningar - kulturella, samhälle
liga, ekonomiska och fysiska — mell an lantbruksnäringen och om
världen var således avgörande för det moderna jordbrukets framväxt. 
Agrarkemisterna ingick i ett aktörsnätverk, som innefattade allt från 
enskilda lantbrukare till agrara organisationer, vetenskapliga institu
tioner, myndigheter, ekonomiska intressen, industrier och anlägg
ningar runt hela jorden. Via detta nätverk blev det möjligt att för
medla kunskap, information, ideologier, pengar, varor, naturresurser 
och energi över långa avstånd. 

Det mest revolutionerande med den här utvecklingen var att jord
bruket började frigöras från sin lokala kontext. Det var inte längre nöd
vändigt att hämta all växtnäring från närområdet. Landsbygden öpp
nades istället mot omvärlden genom import av konstgödsel och foder
tillsatser och export av agrara produkter. Det skedde en övergång till 
linjära förlopp, där näringsämnena forslades från landet till städerna 
där det ackumulerades eller spolades ut i vattendragen och blev ett pro
blem istället för en resurs. På landsbygden ersattes växtnäringen med 
konstgödsel från ändliga källor eller som framställts med energi-
krävande metoder. När lantbruket integrerades med marknads
ekonomin, ökade möjligheterna att påverka den egna situationen, 
konsumera moderna produkter och höja sin levnadsstandard. Å andra 
sidan blev lantbrukarna importberoende, styrda av konjunkturernas 
nycker och agrarlandskapets mångfald reducerades och känsligheten i 
jordbrukssystemet ökade. Mer vetenskaplig kunskap behövdes för att 
lösa detta problem. Med andra ord blev både lantbrukarna och agrar
landskapet allt mer beroende och styrda av ekonomi och vetenskaplig 
kunskap. 

Kretslopp igen? 
Miljöhistorikern Carolyn Merchant framställer i boken Ecological 
Revolutions (1989) Justus von Liebig som en av miljöhistoriens "busar", 
som banade väg för ett miljövidrigt och kommersiellt jordbruk.628  

Merchant hävdar att Liebigs mineralteori och strikt vetenskapliga per
spektiv gjorde sädeskorn och gödsel till vetenskapliga objekt. Naturen 
övergick från att vara något levande och oförklarligt till att bli något 
mekaniskt och dött, som med vetenskapliga laboratorieundersökningar 
gick att förstå och kontrollera. Inte bara de enskilda delarna utan hela 
jordbruket, hävdar Merchant, framställdes som ett "stort labora
torium", där jorden och växterna kunde manipuleras och anpassas till 

628 Carolyn Merchant, Ecological Revolutions: Nature, Gender, and Science in New England (Chapel 
Hill & London, 1989), 205-211. 
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det kapitalistiska produktionssystemet. Detta sanktionerade utveck
lingen mot ett resurskrävande och kemiskt jordbruk, något som lett till 
miljöproblem idag. En sådan tolkning har även framförts i denna 
undersökning. 

Man kan emellertid resa två invändningar mot denna tolkning. För 
det första måste Liebig och agrikulturkemin ses i relation till det bryt
ningsskede de befann sig i. Det var i en tid där svält, epidemier och 
oroligheter var vanligt förekommande och där omställningen till ett 
marknadsekonomiskt och industriellt samhälle med nya problem och 
livsbetingelser påbörjades. Det var i den situationen som lantbruks
kemin försökte finna lösningar på såväl gamla som nya problem för att 
skapa ett varaktigt samhälle. Som framkommit riktades i Liebigs bok 
en skarp kritik mot det då rådande jordbruks- och samhällssystem, som 
med en ogenomtänkt export av näringsämnen och brutna kretslopp, 
bedrev ett Raub Wirtschaft. Även den svenska debatten om havre
exporten visar på skilda agrarvetenskapliga förhållningssätt och far
hågor, som den nya situationen gav upphov till. Genom att införa 
konstgödsel och nya metoder inom lantbruket löstes många av dåtidens 
problem, men med facit i hand kan man konstatera, att dessa lösningar 
i sin tur på sikt bidrog till att skapa nya miljöproblem. 

För det andra, ur ett efterhandsperspektiv, skulle man också kunna 
hävda att Liebig var en föregångare till dagens miljötänkande med sina 
idéer om resurshushållning och strävanden att införa ett kretslopps
samhälle. Hos Liebig, liksom hos andra samtida agrarkemister, förena
des kretsloppstänkande och resurshushållning med exploatering av 
naturresurser och en strävan att erövra naturen. Ur agrarkemisternas 
perspektiv fanns det ingen motsättning mellan dessa förhållningssätt. 
Allt som kunde höja jordbrukets avkastning var välkommet. 

Det går emellertid att utiifrån deras synsätt utläsa två skilda tradi
tioner. Å ena sidan finns det en harmonisk natursyn med kretslopps
tänkande, balans mellan land och stad och ett helhetsperspektiv på 
naturen och dess processer. Här finns en civilisationskritisk udd, där 
vetenskapliga teorier och insamlade fakta visade på obalanser, resurs
slöseri och sinande tillgångar. Denna "katastrofempirism" har under 
efterkrigstiden, med företrädare som Georg Borgström, fått en tydlig 
global dimension.629 Å andra sidan finns det erövrande förhållnings
sättet, där naturen skall styras och inordnas i den mänskliga dag
ordningen. Vetenskapens funktion var att finna metoder för att på ett 
rationellt och långsiktigt sätt kunna maximera utnyttjandet av natu

629 Linnér, The World Howehold, 130-135. 
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ren.630 Den senare traditionen dominerade agrarvetenskapen redan 
från början och under 1800-talets andra hälft blev detta betraktelsesätt 
allt mer förhärskande inom den etablerade lantbruksvetenskapen. 

Sedan 1960-talet har dock allt fler röster opponerat sig mot det 
intensiva jordbrukets användning av handelsgödsel och bekämpnings
medel med övergödning och förgiftning som följd. Som en inter
nationell portalfigur för denna kritik brukar Rachel Carson med boken 
Tyst vår (1962) lyftas fram och i Sverige Hans Palmstierna med Plund
ring, svält, förgiftning (1967). Kemin, som fram till 1950-talet i stort sett 
oreserverat framställts som jordbrukets "frälsare",631 blev nu betraktad 
som en miljömarodör. Den kraftiga oppositionen och ifrågasättandet 
av den "kemiska lösningen" slog hårt mot agrarforskarnas egen självbild 
och de mötte inledningsvis kritiken med konfrontation.632 

Kritiken uppstod dock inte ur något tomrum. Den "harmoniska" 
traditionen fanns hela tiden som en motström till det "konventio
nella" lantbruket. Mineralteorin och konstgödseln fick aldrig något 
totalt genomslag utan även agrarkemister betonade vikten av kreaturs
gödsel och organiska material för att förbättra jordmånen. Idéer om 
kretslopp och organiskt jordbruk hade också många förespråkare utan
för den institutionaliserade agrarvetenskapen vid 1900-talets början, 
något som under mellankrigstiden tog sig organiserade former. Antro-
posoferna med Rudolf Steiner och Ehrenfried Pfeiffer utvecklade det 
biodynamiska jordbruket. I Storbritannien blev Sir Albert Howard, in
spirerad av asiatiskt jordbruk, förgrundsfigur inom den organiska rörel
sen och the Soil Association (1945). "The Dust Bowl", jordstormarna på 
amerikanska Mellanvästern på 1930-talet, visade också på faran med 
storskalig bevattning, ensidig konstgödsling och stora upplogade fält. 
Mest känd i Sverige blev Elisabeth Tamms och Elin Wägners bok Fred 
med jorden (1940), där det organiska jordbrukets idéer sammanfogades 
med ett feministiskt perspektiv.633 

Gemensamt för alla dessa rörelser var att de ifrågasatte den rådande 
vetenskapens syn på rationalitet, etiska utgångspunkter och dess till

63^ Donald Worster skiljer på två traditioner "imperial" och "arcadian". Worster, Nature's Economy, 2-
55. 
631 Ett slående exempel är Jacob Rosin och Max Eastman, Vägen till överflöd (1953), sv. övers. 
(Stockholm, 1956). I USA grundades till och med en rörelse, "The Chemurgic Movement", för att lösa 
landsbygdens ekonomiska problem och avfolkning med kemisk kunskap. Se Rendal Beeman, 
"'Chemivisions': The Forgotten Promises of the Chemurgic Movement", Agricultural History 1994:4; 
Anne B. W. Effland, "'New Riches from the Soil': The Chemurgic Ideas of Wheeler McMillen", 
Agricultural History 1995:2, och David E. Wright, "Agricultural Editors W heeler MacMillen and 
Clifford V. Gregory and the Farm Chemurgic Movement", Agricultural History 1995:2. 
632 Linda J. Lear, "Bombshell in Beltsville: The USAD and the Challenge of'Silent Spring'", 
Agricultural History 1992:2, 151-170. 
633 Rudolf Steiner, En lantbrukskurs (1924), sv. övers. (Stockholm, 1975); Sir Albert Howard, An 
Agricultural Testament (London, 1940), och Elisabeth Tamm och Elin Wägner, Fred med jorden 
(Stockholm, 1940). 
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ämpningar. Istället för att på ett storskaligt och industriellt vis bruka 
jorden skulle lantbruket bedrivas småskaligt och decentraliserat utan 
maskiner och monokulturer, där allt fungerar som en helhet i sam
klang med naturen. Den vetenskapliga metoden förkastades emellertid 
inte utan alternativa försöksstationer, försöksfält och mönstergårdar 
byggdes upp. På ett anmärkningsvärt sätt upprepades också de argu
ment och exempel, som användes av agrarkemister vid 1800-talets mitt. 
Kretsloppet beskrivs som fundamentalt för såväl jordens fruktbarhet 
som för hälsan och det asiatiska jordbruket framhölls som ett ideal 
medan Romarrikets undergång användes som ett varnande exempel. 
Även humusteorins idéer återkom i det organiska jordbruket med be
toning av komposter, gröngödsling, växelbruk och en balans mellan 
jorden, plantorna, djuren och människan.634 Naturen cykliska processer 
sågs som en moralisk förebild, något som uppmanade människan att 
åter sluta jordens kretslopp. 

Under det senaste decenniet har diskussionen om kretsloppssamhälle 
och ekologiskt jordbruk förts upp på högsta politiska nivå. På dagord
ningen står förhållandet mellan land och stad och frågan om hur 
reningsverkens rötslam skall kunna komma lantbruket till nytta. Även 
denna gång har det dock visat sig att de inledningsvisa förhoppning
arna har varit svåra att infria. Förutom att samhället "byggt sig fast" i 
de linjära förloppen, där avloppssystem har en hög "tröghet" och 
många inbyggda problem, finns det även svårigheter med principen om 
återvinning. Enligt Hägerstrands tidigare nämnda principer för för
loppslandskapet krävs det även plats, energi, arbete och pengar för att 
sluta kretsloppen. Vidare har lantbrukarna varit ovilliga att använda 
rötslam på åkerjorden, dels för att det innehåller tungmetaller och 
smitta och dels för den olust, som användningen av mänskliga exkre
menter väcker. Det är alltså samma problem som 1800-talets kretslopps
idéer stötte på när de skulle tillämpas i praktiken. En lärdom man kan 
dra är, att kretslopp och återvinning inte bara är en fråga om vetenskap
liga och teoretiska principer utan även ett samhälleligt, ekonomiskt 
och kulturellt spörsmål. 

Mycket av den agrarvetenskapliga forskningen handlar idag om att 
få kunskap om och prova ut olika ekologiska eller miljövänliga bruk

634 pör några historiska översikter se Anna Bramwell, Ecology in the 20th Century: A History (New 
Haven och London, 1989); Lars Paulsson, Revolt mot industrisamhället!: Civilisationskritik hos Per 
Jönsson-Rösiö samt några jämförelser med Pjotr Krapotkin och John Ruskin, Idéhistoriska skrifter nr 24, 
Stockholms universitet (Stockholm, 1991); Barton Blum, "Composting and the Roots of Sustainable 
Agriculture", Agricultural History 1992:2, 171-188; Abby Peterson, "Elin Wägner and Radical 
Environmentalism in Sweden: The Good Earthworm", Environmental History Review fall 1994, 59-74; 
Philip Conford, "The Alchemy of Waste: The Impact of Asian Farming on the British Organic 
Movement", Rural History 1995:1, 103-114; Håkan Lejon, Historien om den antroposofiska 
humanismen: Den antroposofiska bildnin gsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880—1980 (Stockholm, 1997), 
105-108, 162-167 och 201-207. 
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ningsmetoder. På samma sätt som tidigare "översätts" och relateras 
denna forskning till samhällsfrågor för att sanktionera och ge mening 
åt olika teorier, projekt och synsätt. För att ställa om jordbruket efter 
miljön och ny lagstiftning har också många försöksgårdar och demon
strationsfält blivit "kravmärkta" och ekologiska konsulenter har tillsatts 
för att hjälpa lantbrukarna att producera "gröna" varor, som via reklam 
och massmedier fått stort genomslag. Den agrarvetenskapliga in
frastrukturen, som började byggas upp av hushållningssällskapen och 
staten under 1800-talet som en kanal för förnyelse, har således fyllts 
med nytt innehåll. Precis som det intensiva jordbruket då inte kunde 
sprida sig självt, krävs det stora resurser, vetenskapliga institutioner, 
organisationer och människor för att förankra kretsloppstänkandet och 
det ekologiska jordbruket i samhället. 
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Summary 

Cycles of Earth: Agriculture, the City and Chemical Science, 
1840-1910 

This study examines the institutionalization and professionalization of 
agricultural chemistry and the relationship between chemical theories 
and social issues. The study also analyzes the role of agricultural 
chemists in the modernization of agriculture with the establishment of 
links between agriculture and society at large, where the task of re
cycling city waste and the production of fertilizers helped to link agri
culture with the cities, industry and commercial interests. Central to 
this analysis is the examination of how agriculture science legitimized 
the development of resource intensive farming methods. The "agri
cultural scientific infrastructure" developed during this 19th century 
with experimental stations, agricultural schools, local experimental 
fields, and agriculture experts. This network constituted a basis for agri
cultural science in society and functioned as an important channel for 
the modernization of agriculture and society 

Agricultural science first began developing in the 17th and 18th 
centuries. The field was well suited for Francis Bacon's applied science, 
where theory was united with practical applications for the betterment 
of society. Agricultural science was primarily focused on practical 
solutions, and scientific work was mainly in the form of systematic ex
periments and advice. There work lacked theoretical basis, and it can 
primarily be seen as a way of legitimizing, after the fact, the practical 
farming methods that were recommended. A number of agricultural 
scientific societies were founded across Europe during the 18th century. 
An international agricultural science network was established, within 
which different ideas, methods and new technologies were shared. It 
was believed that knowledge spread in a hierarchical fashion from the 
center to the periphery, where regional societies, landowners, and priests 
were ultimately responsible for disseminating ideas to the local 
communities. 

At the same time, this period was characterized by major social 
changes and sudden population growth. Thomas Robert Malthus' 
theory that populations always increase more rapidly than food produc
tion pointed to a clear threat to which agricultural science worked dili
gently to solve. The start of industrialization, improved communica
tions, and the growing global market opened up agriculture to the 
world. In accordance with Johann Heinrich von Thünen's model, this 
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led to the specialization of land use where the city and the countryside 
were linked economically. In this context, agricultural science was used 
as an argument for free trade in the 1830's and 1840's. Intensive 
farming was to be established through major efforts in scientific study, 
capital and soil improvement. This meant farming could support the 
growing population, could compete on a world market, and could be 
profitable. 

Justus Liebig's 1840 book Die Chemie in ihrer Anwendung auf 
Agrikultur und Physiologie was the historic turning noted by all surveys 
of agricultural science. Leibig defined farming's laws of nature based on 
his chemistry background and approach to recycling. Liebig's mineral 
theory and minimum law provided scientific underpinnings to 
agricultural science and agricultural chemistry became the focus. The 
strength of Liebig's mineral theory was that it succeeded in, as Bruno 
Latour termed it, "translating" the chemistry theory into something of 
concern for society as a whole. Liebig elucidated the relationship 
between supply of different minerals in farmland and at sustainable 
society. Historic examples, such as the fall of the Roman Empire, were 
pointed to to show what could happen if society did not adapt to the 
laws of nature. Even the existing farming system conducted a raub-
Wirtschaft through its export of nutritional substances and the breaking 
of the natural cycles. Farmers and society therefore needed help from 
chemists in analyzing the soil and determining what nutrients needed 
to be added. Agricultural chemistry became what Latour called "an 
obligatory point of passage". 

Other groups were also important in institutionalizing agricultural 
chemistry. Administrators and politicians connected with the govern
mental organs and agricultural science societies played a particularly 
influential role. This resulted in the transformation of Liebig's 
approach on agricultural chemistry to a practical and applied science 
that emphasized the "agriculture" aspect of agricultural chemistry. 
Once this was done and support was established, a number of research 
stations were established across Europe and the US. This opened up a 
vast area for agricultural chemists and a network of research stations, 
journals, financiers, and organizations that provided them legitimacy 
and authority to act in society. 

Agricultural chemistry was discussed at an early stage in Sweden. The 
Royal Agriculture Academy was established in 1811 and its secretary, 
Johan Theofil Nathhorst, had a central role in defining Swedish agri
cultural chemistry. The academy's administrative committee became a 
state organ in 1849 and thereby strengthened its position as a civil 
service department, special interest organization and scientific institu-

233 



tion. In its role as initiator, evaluator, and implementor of Riksdag 
resolutions, the academy was able to implement its own ideas and 
undermine its rivals's proposals. Nathhorst represented the idealized 
agricultural chemist, a person who had both scientific expertise and 
practical training. This ideal meant that neither pure chemists nor 
gentleman farmers could become agricultural chemists. In fact, there 
was no one in the country with this type of background. The German 
Alexander Müller was the first agricultural chemist employed, but this 
was six years after parliament first granted funding to hire an agri
cultural chemist. 

The next goal was to establish research stations. Support for this was 
linked to two ongoing discussions within agricultural science during 
the 19th century. The first dealt with the relationship between theory 
and practice. The issue was how scientific theories could be applied to 
agriculture and how this should be done. Nathhorst advocated that 
agricultural chemistry not take a position between practical farming 
and theoretical chemistry. The research stations were the places where 
theories would be tested through long-term work and in cooperation 
with farmers to provide practical results. The second discussion con
cerned the relationship between universal laws and local conditions. 
Chemistry theories were universal, but scientific applications must 
adapt to local conditions, which are unique. This corresponded with 
Alexander von Humboldt's approach in which local conditions were 
determinant for plant and animal life. The conclusion was that you 
could not trust foreign research. Domestic research stations were 
necessary to study the country's unique conditions. 

The establishment of research stations at Ultuna Agriculture 
Institute in 1861 and the Royal Agricultural Academy's experimental 
field in 1864 reflect these discussions. Agricultural chemists and 
practical farmers conducted joint experiments at the experimental 
field. The field was designed to impress on visitors through viewing of 
teaching the importance of scientific farming. From a strictly scientific 
perspective, the researchers were aware that the comparative method 
used was not valid. In spite of this, they emphasized experimental 
activities since these were central for the agricultural chemist's 
approach. The agricultural chemist Carl Erik Bergstrand argued that 
field research must be combined with research spread out over areas 
with different conditions. In the spirit of Humboldt, he emphasized 
the importance of determining as many factors as possible. In addition 
to chemistry, Bergstrand was also interested in promoting research in 
geology. 
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The first Swedish agriculture chemists had a difficult time. They 
came in at a late stage in the formation of the discipline and represent
atives for both agrarian organizations and farmers were powerful lobby 
groups. By focusing on scientific study and professionalism, the 
chemists were able to exclude these groups from the agricultural 
chemistry field. Compared with agricultural chemistry, which was 
differentiated from pure chemistry by its focus on application and 
practice, agricultural chemistry was distanced from the farming 
community by its focus on theory and scientific methods. The 
"boundary-work" of farming chemists thus was filled with variables and 
flexible depending on with whom they were working. The agricultural 
chemistry ideal had a pathos for the farmers and strove to actively 
participate in the transformation of farming and society as a whole. 
Simple farmers were to be transformed through the use of travel, advice 
and written material into professional farmers who conducted their 
work based on scientific methods. It was therefore important to have 
good contacts with farmers to gain experience and a sense for agri
cultural chemistry that was needed to produce useful knowledge. 

This definition of agricultural chemistry was criticized in the 1870's 
and this led to specializations within the field of agricultural science. 
Plant physiology was the first specialty that gained its own experimen
tal station in 1885 at the Academy of Agricultural's experimental field. 
Farming chemistry's focus on service was criticized for having neglected 
the role of research. Regional stations were established in 1877 that 
took over the service role while experimental stations at the experi
mental field were transformed into purely research facilities. 

Bergstrand saw this change as the loss of agriculture chemistry's 
position between theory and practice. Bergström resigned in 1882 and 
was replaced by Lars Fredrik Nilson, a change of leadership that can be 
seen as a transition to a more chemistry focused ideal. This change is 
reflected in the rebuilding of the laboratories and experimental field. 
The laboratories were changed from hidden away places in the experi
mental station with inadequate equipment to research settings. 
Cooperation with the practical farming was ended and the experi
mental fields were refashioned to be able to conduct experiments using 
methods that were more accurate. Nilson wanted to distance research 
from farming as an ideologically-loaded concept. Strictly farming 
chemistry research would eventually become beneficial for farming. 

A social revolution was taking place resulting negative social conse
quences that led to a critique of the Academy of Agricultural and its 
strictly scientific approach. Critics claimed that this had led to agri
cultural science turning its back on farmers and practical farming. The 
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National Board of Agriculture, which assumed the academy's duties in 
1890, wanted science to be a tool to help ease social problems. They 
therefore turned straight to small farmers with practical experiments. 
The experimental field was reorganized into the "Central Facility for 
Agrarian Experimentation" where scientific work was coordinated with 
all the practical experimentation conducted across the country. 

The agricultural scientific infrastructure developed in Sweden 
around the turn of the 19th century. Government funding built a 
network of organizations, associations, and experimental facilities 
throughout the country. The Rural Economy and Agriculture Society 
played an important role regionally in coordinating the farming 
science efforts. A number of agrarian experts were hired by the Agri
cultural Society to provide advice and to organize agrarian educational 
efforts through the Society. Research findings were illustrated using 
farming courses and local experimental fields, and farmers were thereby 
directly involved in the agricultural scientific network. All in all, the 
agricultural scientific infrastructure with this organizations, facilities, 
and people was an effective instrument for transforming farming. 

What role did agrarian chemistry play in establishing links between 
farming and the outside world? The parallel transformations taking 
place in cities and the countryside during the 19th century because of 
changing demographics, industrialization and improved transportation 
systems caused problems in both places. The cities experienced problems 
supporting the growing population and number of industries, while 
solving problems with disposing of sewage, waste, and smoke, all causes 
of unsanitary conditions. The expansion of different technical systems 
linked the cities physically with its surroundings and allowed both raw 
materials and waste to be efficiently transported in and out of the city. 
For farming, the change to more market oriented operations led to 
increased demand for fertilizer. One way of obtaining fertilizer was for 
farmers to import the cities' sewage and waste. An approach to recycling 
developed from this recycling and from chemistry's theories of cycles. A 
fundamental idea behind this approach was that cities, just like biologi
cal organisms, are characterized by a metabolism with the surrounding 
physical nature. 

Edwin Chadwick tried to combine the sanitary goals with the 
agrarian goal of increasing what the earth provides. He promoted the 
idea of flushing city sewage systems using water and pumps to reclaim 
the organic material and nutrients for farming, where nature naturally 
purified sewage in a safe manner while providing nutrients for crops in 
the fields. Recycling could thus finance expansion of sewage systems 
and solve many of the existing sanitary problems. This municipal 
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recycling utopia imagined the city integrating with the material's and 
water's natural cycle using pipes and steam engines, while these 
processes were at the same time being made more efficient. 

An approach based on cycles can be seen as trying to create order in a 
changing world. Chemical cycle theories said that nutrients in the soils 
were not destroyed; according to Mary Douglas, they just ended up in 
the "wrong place." Society's misguided organization resulted in an 
imbalance in nature's economy, where materials end up outside of the 
natural cycle and thereby depleted farmland of its nutrients while 
rotting organic material accumulated in the cities and caused disease. If 
the filth is instead returned to its "rightful place," it could be trans
formed into a valuable resource - "golden manure." Another affect of 
not maintaining nature's cycle was that the cities' citizens risked 
becoming morally diseased with crime and misery as a result. Many of 
society's problems could be solved by implementing a system of re
cycling. 

Making use of sewage was a key issue for Müller. The problem was 
how to collect and forestall decay before the nutrients were lost. A 
central theme was that the sewage had to be taken care of from the 
start of the process and processed into as concentrated a form as possible. 
This required separating urine from solid waste. Müller was therefore 
an opponent of water-based sewage systems and water closets, which 
diluted the nutrients and resulted in the loss of great economic value. 
After he returned to Germany, Müller participated in a study that 
addressed these issues. The study recommended Charles T. Liernur's 
pneumatic system which when connected to modern fertilizer factories 
would result in a completely automated transportation chain from city 
to countryside. 

There was, however, a discrepancy between the theoretical economic 
value that was thought to exist in the cities' sewage and the value that 
was extracted after the sewage was collected and processed. The great 
hopes for a recycling approach that began in the 1860's turned to 
discussions of the economic and practical viability of the system in the 
1870's and 80's. Chemical recycling theory was also overshadowed by 
the emergency of bacteriology. This new field promoted the expansion 
of the water closets connected to the sewage system to quickly remove 
the dangerous bacteria from the city. This worked against the joint 
agrarian and sanitary goal of a mutually beneficial system between the 
cities and countryside. Recycling was considered only defensible as long 
as it was economically profitable. 

The development of new mineral and nitrogenous fertilizers at the 
turn of the 19th century helps explain the decrease in interest for 
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recycling. Agricultural chemistry concentrated to this area. The artifi
cial fertilizer industry began in the mid-1800's. In accordance with agri
cultural chemistry theories, the nutrients were reduced to their indivi
dual chemical components. Farmers were encouraged to make use of 
waste products and minerals and organic material found in nature to 
improve their soil. An important event of the mid 1800's was the 
commercialization of fertilizers. Responsibility of providing fertilizers 
was thus transferred from the farmers to commercial interests. 

The introduction of guano in the 1840's led to the worldwide 
production and trade of fertilizers. The success of guano helped change 
how farming was practiced and agriculture broke out of "the closed 
circuit-system." The production of superfosfates also closely linked agri
culture with industry and commercial interests. Byproducts from other 
industries were important raw materials for the production of artificial 
fertilizers. This meant that the artificial fertilizer industry developed in 
relation to other large-scale industries, thus creating an agricultural 
industrial network. The first artificial fertilizer factory in Sweden was 
opened at the end of the 1850's and more stable companies began at the 
start of the 1870's. Agricultural science whole-heartedly supported 
these events. Agricultural chemists served as guarantees for companies 
and the individual products, and they wrote instructions for how to 
make the best use of the products 

It was not an easy task to convince the farmers of the benefits of 
artificial fertilizers. The chemists felt that the term "artificial" 
explained this reluctance, since it implied that artificial manure was 
"unnatural." By using the terms "natural" and "artificial" in different 
ways, artificial fertilizers were presented as a way of bring farming into 
alignment with nature's laws and of speeding up natural processes with 
the help of science. Farming was compared to a factory to show the 
advantages with intensive farming methods. "Investments" in fertilizer 
grew with the help of farm "machinery," which increased the farmer's 
"working capital. " This allowed the synchronization of nature's 
processes and the flow of money to increase prosperity for all of society. 
Sugar beat farming was described as a way of breaking farming's 
conservative tendencies. Beat farming required intensive farming 
methods and the use of fertilizers, which forced farmers to modernize. 

Different problems, or to use Thomas Hughe's term "reverse 
salients," for insuring access to raw materials and developing the agro-
industrial network led to the exploitation of new natural resources and 
the involvement of new parties. This led to an increase in the use of 
inorganic raw material taken straight from the earth. Another contro
versial problem in the 1890's was the Nitrogen Issue. Agriculture 
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researchers reformulated this issue into a "critical problem." The 
shortage of nitrogen was presented as a critical threat and they 
emphasized the importance of finding a way to bind nitrogen in the 
air. This mobilized resources for more research. Electrochemical 
methods for extracting nitrogen in air were also developed at this time, 
and the nitrogenous fertilizer industry developed in close relationship 
with the construction of hydro-electric power facilities. 

Consequently, the exploitation of limited resources and the use of 
methods requiring large amounts of energy solved the shortage of 
nutrients. A mutual relationship developed between farming, industry, 
and science, with a technological momentum and inertia of motion 
that was later critical for the continued development of farming. 

The most revolutionizing of these changes was the liberation of 
farming from its local context. It was no longer necessary to rely on 
local access to nutrients. Rural areas opened up to the world through 
the import of artificial fertilizers and the export of agricultural 
products. The cycle of nature became a linear process where nutrients 
were sent from the countryside to the cities where they became a 
problem instead of a resource. In addition, nutrients in the countryside 
were replaced by artificial fertilizers. Once agriculture was united with 
the market economy, people were able to change their current situation 
and improve their standard of living. On the other hand, farmers 
became more dependent on economic cycles and the farming system 
became more sensitive. More science was needed to solve this problem. 
As a consequence, farming as an industry became dependent and was 
controlled by economic aspects and scientific experts. 

Since the 1960's there has been an increasing number of opponents 
to the use of artificial fertilizers and insecticides in intensive farming, 
which are blamed for spreading poisons and eutrophication. The ethics 
and application of "conventional" agriculture have come into question. 
Cycles are again described as fundamental with a balance between the 
earth, plants, animals and humans. The scientific methods have, how
ever, not been rejected. Alternative experimental stations and fields 
have been built. Today, much of the agricultural science research is 
focused on testing environmentally friendly farming techniques. New 
legislation has resulted in many experimental farms becoming "ecolog
ical" and agrarian consultants are available to help farmers produce 
more organic produce. The agricultural scientific infrastructure, which 
the Rural Economy and Agriculture Society and the state began 
developing during the 19 th century, has been redefined. 

Translated by David Ordoubadiany Accent Language Service 
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