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Under år 1859 erhöllo de större jordbrukarne i mellersta Sverige 
i sina händer ett tryckt cirkulär från firman C. Fr. Wsern & Co i 
Göteborg, som var för dem redan förut känd såsom leverantör av 
artificiella gödselmedel för jordbruket, huvudsakligast importvaror 
från England. Firman hade för sin försäljning av dessa varor ombud 
och upplag i en hel del städer. Cirkuläret var emellertid denna gång 
av särskilt intresseväckande slag. Det var den första antydan om, att 
firman själv tagit upp tillverkning av en typ av gödselmedel och så
lunda erbjöd jordbrukarna en vara av inhemsk fabrikation. Med 
några smärre uteslutningar lydde cirkuläret: (stavningen moderni
serad)

Fosforsyran är lika med kvävet att anse såsom en av de två viktigaste och 
dyrbaraste beståndsdelarna uti gödningsämnen, emedan fröets utbildning väsent
ligen därav beror, och den i jorden förekommer, om ock överallt, likväl i högst 
ringa kvantitet. Kunna växterna därav ej erhålla tillräckligt, så blir frösätt
ningen ringa, men genom gödning med ämnen, rika på fosforsyra erhålles mera 
och synnerligast tyngre säd än den förutan. Enligt allmän gjord erfarenhet 
framkallar fosforsyran också en särdeles kraftig rotväxt och betraktas därför 
såsom den förträffligaste gödning för rovor, vitbetor, morötter o. s. v. Likaså 
berömmes dess verkningar på skidväxter och gräs m. m.

Men uti alla lantmannaprodukter, som bortföras från en egendom, förekom
mer fosforsyra, och lantbrukare, som äro måna om sin jords godhet, äro där
för angelägna att på allt sätt söka ersätta jorden den årliga förlusten därav. 
Bland mera allmänt förekommande ämnen äro kreatursben de fosforsyre-rikaste, 
men fordra dock en särskild behandling för att bliva ett kraftigt och snart ver
kande gödningsämne.

Från Sverige hava emellertid under årtionden ben blivit exporterade, lika
som så kallad »sockerjord», som är avfallen vid sockerbruken från till benkol 
brända ben, använda för sockrets klarning. Och dessa gödningsämnen hava tjä
nat till förbättring av åkerbruket i England och Frankrike, under det att Sverige 
från utlandet importerat ej blott kvävehaltiga gödningsämnen, såsom guano 
och chilesalpeter, utan även sådana, vilkas värde uteslutande berott av deras 
fosforsyrehalt, ehuru denna understundom varit ringa.

Det är detta förhållande, som föranlett några utmärkta lantbrukare att till
styrka oss anläggande av en fabrik av sur fosforsur kalk för att dels tillgodo
göra landets egna resurser av fosforsyrehaltiga ämnen, dels även förskaffa sven
ska lantbrukare förmånen av tillgång på ett oförfalskat fabrikat av de ben i 
fosforsyrehalt överträffande råämnen, som i England blivit funna såsom fossilier 
och äro bekanta under namnet koproliter.

Angående lämpligheten av vårt tillverkningssätt hänvisa vi till Lantbruks
akademiens kemist, Fierr professor A. Mullers, yttrande därom, vilket yttrande 
vi hava nöjet bifoga, liksom till den fullständiga analys av vårt fabrikat, som
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blivit gjord på härvarande Chalmersska Slöjdskolas laboratorium och återfinnes 
vid slutet av detta cirkulär. Det fabrikat av vilket vi hålla ständigt lager till 
salu, är det av professor Muller såsom Superfosfat N:o II betecknade. Det med 
nära dubbelt så mycket svavelsyra beredda, som han benämnt N:o I, tillverka 
vi endast på beställning, liksom vi efter prof. Mullers tillstyrkande endast på 
föregående rekvisition göra blandningar av sur fosforsur kalk med guano.

Vi kunna ej garantera, att vårt fabrikat skall alltid hava precis samma be
skaffenhet. En sådan garanti är omöjlig, emedan råämnena, av vilka fabrikatet 
tillverkas äro till sin godhet olika. Ben efter olika kreatursslag hava t. ex. olika 
fosforsyrehalt och efter äldre kreatur olika mot efter yngre. Men vad vi kunna 
försäkra är, att vi alltid skola välja de bästa råämnen, som stå oss till buds, 
svavelsyremängdens avpassande efter råämnenas beskaffenhet, och dessas till
blandning och omarbetning till erhållande av möjligast goda och likformiga 
produkter, samt fullkomlig frånvaro av varje för fabrikatets ändamålsenlighet 
främmande tillblandning. Cirka 12 °/o sur fosforsur kalk böra därför alltid 
kunna påräknas i vårt fabrikat.

I avseende på användningssättet för sur fosforsur kalk få vi meddela följande:

Priset på den sura fosforsura kalken är 6 rdr 25 öre per centner fritt om 
skutbord här vid Göteborg. Då kvantiteter av 100 centner eller däröver på en 
gång tages, lämna vi vid kontant likvid 4 procents rabatt på nämnda pris, som 
då således bliver 6 rdr rmt per centner.

Analys på sur fosforsyrad kalk från Hr. C. Fr. Wcerns fabrik vid Klippan.
Vatten 9.93 %
Organiska ämnen och Ammon.-salter 21-79
Sur fosforsyrad kalk 11.84
Basisk fosforsyrad kalk 11.23
Gips 32-32
Svavelsyrade alkalier 1.69
Förlust, sand, orenlighet 11.20

Summa 100.00 Vo
Kvävehalten c:a 1 %. 

Göteborg den 23 april 1859.
Axel Evert

Lärare vid Chalmersska Slöjdskolan

Så följer ett betydligt vidlyftigare intyg av Professor Alexander 
Muller, såsom Lantbruksakademiens kemist anställd vid Experimen- 
talfältet. Ur detta må ett koncentrerat och sammanfattande utdrag 
vara tillfyllestgörande. Muller ger först en detaljerad analys av de 
tre ingående råmaterialen sockerjord, benkol och koprolitmjöl (fossila 
exkrement). Därefter får man upplysning om de därav tillverkade 
»superf os fater». Han använder denna benämning och ej den dittills 43
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i Sverige vanliga »sur fosforsur kalk» eller »kalk» rätt och slätt, i 
förkortad beteckning. Han uppger för de två från firman Wsern leve
rerade superfosfaten de enda autentiska recepten efter vilka de till
verkades.

Sockerjord ...............................................
Benkol ...................................................

N:o I N:o II

skalp.
55°
450
370

kilo
234
191
HZ

skalp.
550
450
230

kilo
234
I9I

98Svavelsyra (92-procentig).......................

Slutlig vikt på satsen ...........................
Viktförlust vid behandling

1 242
9V

528
0/0

1 M7
4,3

492
%

Därefter kommer halten av surt fosfat i de färdiga produkterna. 
N:o I såsom behandlat med större mängd svavelsyra uppvisar den 
högre siffran 19,5 °/o, under det att N:o II nöjer sig med 12,2 °/o. Sam
tidigt meddelar han att de engelska preparaten tillverkade av kopro
litmjöl i medeltal hålla 12 °/o surt kalkfosfat.

Om guanoblandade superfosfater säger Muller att han ej anser det 
mödan lönt att utföra analyser, då guanons sammansättning är så 
växlande. Men så fortsätter han:

Om superfosfat blandas med guano, så kommer naturligtvis den senares halt 
av kalkfosfat alls icke i fråga utan endast kvävehalten. Men som man numera 
köper kväve för bättre pris i svavelsyrad ammoniak, så är även från denna 
synpunkt superfosfatets uppblandning med guano ej vinstgivande.

Angående själva tillverkningen av superfosfatet, så kan jag ej annat än ut
trycka min tacksamhetskänsla och glädje över det förtjänstfulla företaget och 
på det enträgnaste uppmuntra till oförtrutet framåtskridande på den beträdda 
vägen.

Efter all hittills vunnen erfarenhet utarmas våra åkerfält med få undantag 
i främsta rummet på lämpliga föreningar av ammoniak och fosforsyra, emedan 
dessa ämnen behövas i större mängd för en frodig växtlighet, men innehållas 
i våra jordmåner merendels blott i ringa mängd.

Ammoniak kan genom ändamålsenligt jordbruk återvinnas ur luftens för- 
rådskammare. Däremot måste den i spannmål, mjölk, kött och andra lantman
naprodukter från åkerfälten bortsålda fosforsyran till största delen åter ersättas 
genom tillköp. Härtill ägnar sig bäst ben, såsom benmjöl eller benkol och socker
jord, vilka senare fås för gott pris, sedan de blivit begagnade i sockerbruk för 
sockrets avfärgning. För ej länge sedan skeppades nästan allt sådant avfall från 
Sverige till Frankrike och tillgodokom dess vinberg, men gick förlorat för det 
jordbruk, varifrån det härstammade.

Ytterligare begagnas för fosforsyrans skull åtskilliga mineralier, huvudsak
ligen apatit och koproliter. Den förra består utav nästan ren fosforsyrad kalk,
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de senare innehålla samma salter, dock i blandning med sand, lera, kolsyrad 
kalk m. m.

I alla här uppräknade ämnen finnes den fosforsura kalken såsom basiskt fos
fat som är olösligt i rent och ganska svårlösligt även i kolsyrat vatten. Därför 
måste de förberedas innan de användas till gödsling. För ben är det nog att 
de förvandlas till stoftfint mjöl, för de övriga materialierna räcker däremot 
även den finaste söndersmulning ej till, utan behöva de en kemisk behandling 
med svavelsyra för att kunna verka lika hastigt som stoftfint benmjöl.

Muller kommer sedan med en hel del upplysningar om, huru och 
när det nu erbjudna nya svenska superfosfatet skall användas med 
avseende på mängder och årstid och så slutar han:

Jag hoppas att det svenska jordbruket skall skyndsamt begagna det erbjudna 
tillfället till riktande av sina gödselförråder, och på så sätt förekomma de värde
rika fosfaternas utskeppning till främmande länder, där de eftersökas med stor 
begärlighet.

Stockholm den 4 april 1859.
A. Mliller.

Detta firman Waerns cirkulär med Ewerts analyser och Mullers hela 
utlåtande in extenso togs in i »Tidskrift för svenska landtbruket och 
dess binäringar» under rubriken »Sur fosforsyrad kalk av svensk till
verkning». Tidskriften var redigerad av J. Th. Bergelin, sekreterare 
i Stockholms Läns Hushållningssällskap och hade, väl av honom, 
blivit försedd med följande redaktionella inledning:

Redan i åratal har fosterlandsvännen med ledsnad av tullspecialerna förnum
mit, att en icke obetydlig mängd kreatursben årligen blivit utförd för att öka 
Storbritanniens skördar, under det att våra egna fält ägt obestridlig rätt att 
återfå det förskott de i detta fall förut lämnat svenska boskapsskötseln. För
gäves har man även nu gått över ån efter vatten och sökt muta åkerbruket med 
importerad guano. Naturen själv tyckes härvid hava velat uppträda som med
lare till att föra oss på rätta vägen, och genom en följd av torra år visa den 
importerade varans opålitlighet.

Vart skola vi då vända våra blickar för uppsökande av ett för våra nuva
rande klimatförhållanden tjänligt bigödningsmedel om icke i första rummet till 
det råämne, som finnes spritt och tillgängligt över hela landet — till benen 
efter våra husdjur. Vi hava redan flera gånger varit i tillfälle att i denna tid
skrift framhålla benmjölets värde och användande samt därvid även redogjort 
för flera olika sätt att bereda detsamma.

Redan våra äldre lantbruksförfattare fästade uppmärksamheten på detta 
värdefulla gödningsmedel och är under sådana förhållanden oförklarligt, att 
icke fabriker för dess beredande långt före detta uppstått inom landet, ty några 45
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Artificiella
gödselmedel.

benstampar där och var, dels för husbehov och dels för att med därpå berett 
benmjöl kunna förse ortens lantbrukare, kunna vi ej räkna dit.

Det är därför så mycket mer glädjande för oss att nu kunna nämna att en 
större fabrik för beredning av olika benfabrikater innevarande år blivit anlagd 
vid Göteborg av den högt aktade handelsfirman C. Fr. Wxrn & Comp.

Firmans räkenskaper avslöja att cirkuläret trycktes i 600 ex., vilket 
kostade 15 rdr rmt. Ewerts analys betalades med 20 rdr, men Mullers 
analyser och utlåtanden fick man betala med 150 rdr och det var det 
nog värt.

Vad låg det nu för märkvärdigt i detta? Firman C. Fr. Wasrn & Co 
i Göteborg var sedan sju år eller mera känd av jordbrukarne. Den 
hade sedan början av 1850-talet försett den därav intresserade med 
från England importerade gödselämnen: Peruviansk guano, Chile
salpeter och »Ammoniak», vilket senare var det förkortade namnet 
på svavelsyrad ammoniak eller ammoniumsulfat, och på sista åren 
även med engelsk sur fosforsyrad kalk, och alla dessa i stigande mäng- 
der ar tran ar.

Det märkliga och uppseendeväckande var, att äntligen någon i lan
det vågade sig på att söka taga vara på den stora mängd av benavfall, 
som sedan åratal exporterades till Frankrike och England för att 
sedan för dyra penningar återköpas till Sverige, till fördel och för
tjänst för utlänningen.

Den superfosfattillverkning, som påbörjades av den Wsernska fir
man ligger i tiden mer än ett decennium före anläggandet av super- 
fosfatfabriken vid Gäddviken vid Stockholm, som i allmänhet ansetts 
vara den äldsta i sitt slag i landet. Genom tidsenlig teknisk utrustning 
och under skicklig ledning av Oscar Carlson, grundaren av Stock
holms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, kom fabriken vid Gäddviken 
att från år 1871 vinna i konkurrensen med mindre och tekniskt ofull
ständigare utrustade fabriker.1

För att få ett koncentrat av de svenska jordbrukarnes ställning till 
frågan om artificiella gödselmedel är det kanske allra mest givande 
att som hastigast stanna vid handlingarna gällande de allmänna sven
ska lantbruksmötena från denna tidsperiod, från det första, år 1846, 
i Stockholm till det nionde i Göteborg 1860.

Redan år 1847 omtalas att man i England funnit att benmjöl får 
betydligt effektivare verkan, om det först behandlas med svavelsyra.

46
Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag 1871 —1946, Minnesskrift, Stockholm 
1946.
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Men det som då för tiden dock blev den centrala frågan i Sverige 
var verkan av guanogödningen, om denna var lönande eller icke. Den 
sura fosforsyrade kalken av benmjöl och svavelsyra dyker dock fram 
vid olika tillfällen, förordad av sådana svenska fackmän på det teo
retiska lantbruksområdet som J. Arrhenius och Hj. Nathorst. År 1850 
finns som bilaga till Lantbruksmötets tryckta förhandlingar en över
sättning av en uppsats om detta från den dåvarande främsta tyska 
auktoriteten, Professor J. A. Stöckhardt.

År 1853 vid mötet i Lidköping deltog bl. a. C. Fr. W;ern j:r, men 
vid detta möte diskuterades varken guano eller fosforsur kalk, super
fosfat. År 1855 omtalas en fabrik i Skåne för »preparering» av ben
mjöl, men något firmanamn gavs icke, ej heller uppgift om, huruvida 
fabriken blott var en vanlig benstamp. Vid det sjunde lantbruksmötet 
år 1855 hade sekreteraren J. Arrhenius i ett yttrande omtalat Chile
salpeter som ett i England uppskattat, men i Sverige ännu ej prövat 
gödselmedel och han efterlyser uppgifter på »upplösta ben» och 
deras verkan.

Om detta får man de första resultaten år 1858, då en talare om
nämner, att man från Malmö kan rekvirera fullt tillförlitligt super
fosfat, men om detta var importvara eller hem tillverkat med
delas icke.

Vid mötet funnos två brukspatroner M. och L. Wasrn närvarande, 
den ene från Hedemora, den andre från Bollnäs. Möjligen hava dessa 
redan tidigare inspirerat sin släkting i Göteborg till importförsök av 
Chilesalpeter. Om detta senare finnas i Kommerskollegii arkiv tvenne 
inkomna skrivelser »från privata personer». Framställningarna gälla 
Chilensk salpeter:

Undertecknade som erhållit uppdrag av åtskillige possessionater att för deras 
räkning införskriva Chilisk salpeter för att på försök begagnas såsom gödnings
ämne, få med stöd av den härom i gällande Tulltaxa givna föreskrift, hos Kungl. 
Kommerskollegium anhålla att mot erläggande av den i Taxan utsatta tull, 6 
skillingar Lispundet, få införa ett med skonerten »Alliancen», Kapt. M. Johans
son, hit införväntat parti dylik Salpeter, utgörande Trettiotvå Skeppund i sex
tio säckar.

Göteborg i maj 1856. C. F. Wtern & Co.
Inkom den 26 maj. Avslogs den 27 i samma månad.

Undertecknad, som låtit genom Handelsbolaget i Göteborg, C. F. Wxrn & Co 
införskriva ett parti av trettiotvå skeppund Chilisk salpeter för att såsom göd
ningsämne begagnas vid mig tillhöriga lantegendomarna Baldersnäs, Wättungen 
och Regineberg i Dalsland får med anledning av föreskriften därom i gäl- 47



Klippans superfosfatfabrik

Kommerskollegii
årsberättelse.

lande tulltaxa hos Kungl. Kommerskollegium vördsammast anhålla att få mot 
tull av sex skillingar lispundet införa nämnda parti Chilisk salpeter, införväntat 
till Göteborg i sextio säckar med skonerten »Alliancen» skepparen M. Johansson.

Inkom den 28 maj 1856.
Samma dag Resolut.-prot. utdrag med bifall.
För egen privat del fick således C. Fr. Wcern tillåtelse till införsel 

men icke för distribution till andra, vad det nu kunde vara för orsak.
Och så äro vi framme vid mötet i Göteborg år 1860, vid vilket den 

Wasrnska produktionen får varma lovord av såväl Hj. Nathorst som 
A. Muller. Nathorst säger sig hava försökt den sura fosforsyrade 
kalken från Göteborg år 1859. Han hade blandat två centner av 
denna med en centner guano och för en kostnad ej överstigande 6 rdr 
per tunnland fått en »särdeles vacker råggröda», varför han ville 
rekommendera denna blandning. Och Muller säger: »Det är en stor 
förtjänst utav brukspatron Wxrn att hava åstadkommit denna pro
duktion och sålunda förebyggt exporten av en mängd, en stor mängd, 
benavfall till utlandet, emedan Sverige i sådan händelse måste inköpa 
likartade ämnen till högre pris.»

År 1859 var sålunda den Wiernska superfosfatfabriken i full verk
samhet. Detta förhållande har i allmänhet blivit förbisett inom indu
strihistorien och i varje fall icke tillräckligt observerat.

Går man igenom till Kommerskollegium ingångna årliga fabriks- 
berättelser för städerna och landsbygden år för år, så finner man att 
begreppen eller rubrikerna »gödningsämnen» och »superfosfat» sak
nas under hela 1850-talet. De äro eventuellt inrymda under katego
rien »kemiska fabriker». Men dessa fabriker hava i allmänhet icke 
lämnat detaljupplysningar om tillverkningens art endast meddelat 
årets tillverkningsvärde.

Utrycken bensvärta och benkol äro i dessa fabriksberättelser första 
antydningar om bens tillvaratagande. Men dessa material voro av
sedda att användas som klarningsmedel vid sockerraffineringen, ej 
till jordens förbättrande. De i berättelserna första antydningarna om 
gödningsämnen möter man år 1861, då två fabriker deklareras hava 
tillverkat benmjöl, nämligen Wahlstedt på Lilla Essingen och den 
sedermera livskraftiga fabriken A. W. Friestedt i Stockholm.

Göteborgsnamnet W^ern finner man ej förrän år 1868 under rubri
ken superfosfat1 eller sur kalk. Möjligen kan förklaringen till detta 
försenande ligga i följande förhållanden.

48
J) I de årliga fabriksberättelserna införes begreppet eller huvudrubriken superfosfat 
först år 1869.
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Den Wiernska fabriken låg vid Klippan i den nuvarande stadsdelen 
Majorna i Göteborg. Majorna låg vid denna tid på landet och icke i 
Göteborg och därför tog firman det mera lättvindigt. År 1868 införli
vades emellertid Majorna med Göteborg och då började stadens myn
digheter att röra på sig. Enligt firmans räkenskapsböcker finns år 
1869 en liten utgift på 3 rdr i form av »böter för försummade taxe
ringsuppgifter för gödningsämnesfabriken». I denna lilla detalj synes 
mig förklaringen ligga till, att firman nu blev nödsakad att deklarera 
sina tillverkningar och att detta ej skett tidigare.

Det är ju att beklaga, att dessa mer eller mindre underlåtna dekla- 
reringar från firmors sida gör, att man endast med en viss försiktighet 
vågar draga slutsatser om prioritetsfrågor ur dessa Kommerskollegii 
fabriksberättelser.

Carl Fredrik W^ern s:r född 1787, förlorade sin fader redan år 
1788. Efter studentexamen började han medicinska studier i Uppsala, 
men måste mycket tidigt avbryta dessa för att redan år 1805 såsom 
förvaltare övertaga skötseln av moderns egendom Högen vid Bil- 
lingsfors.

Är 1813 sålde han egendomen och började i Göteborg, lockad av 
de lysande konjunkturerna under Napoleons kontinentalsystem, den 
exportfirma i järn och trä, som ännu bär hans namn.

Sin grosshandelsfirma skötte han lugnt, säkert och försiktigt så att 
den stod rycken, då den ekonomiska kraschen kom i samband med 
Napoleons fall, liksom även vid senare ekonomiska osäkerhetspe- 
rioder.

År 1823 köpte han av sin morbror Carl Fredrik Uggla bl. a. Bäcke- 
fors och Skåpafors bruk, där han gjorde stora insatser genom in
förande från England av en ny smidesmetod. Även ingick i köpet 
Ballnäs gård, sedermera kallad Baldersnäs. Jordbrukets rationalisering 
intresserade honom i hög grad. Han förde detaljerat noggranna an
teckningar om sina odlingsförsök och gjorde Baldersnäs egendom till 
en mönstergård i Dalsland.

Från Baldersnäs egendom dirigerade han samtliga sina affärer. På 
kontoret i Göteborg blev med tiden hans svåger Adolf Melin till en 
början platschef och sedermera även delägare i firman.

År 1844 tog han in på sitt kontor och i firmans tjänst sina två söner 
Carl Fredrik j:r och Mårten, vilka sedermera år 1852 ingingo som 
delägare i firman. Är 1856 utträdde Mårten, och den andre brodern, 
Fredrik kallad, blev firmans ledare sedan fadern dött år 1858.

Waernarna.
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C. F. Wsern j:r var född den 15 jan. 1819 och fick sin skolutbild
ning under fem år vid landets då exklusiva internatskola, den Hillska 
skolan vid Barnängen i Stockholm. Han tog icke studentexamen utan 
sändes från skolan för sin vidare utbildning till Bergsakademien i 
Freiburg i Sachsen, där han även fick undervisning i skogsvård.

År 1839, efter två år, återvände han till Sverige och deltog det 
året i de praktiska övningarna för Falu Bergsskolas elever. Året därpå 
sändes han blott 21 år gammal utomlands i firmans ärende till synner
ligen delikata förhandlingar, vilka han dock visade sig kapabel att 
föra till ett gott resultat.1

Jag håller icke för osannolikt, att det var Fredrik Waern, som, när 
han blev delägare i firman, lancerade tanken på import av de artifi
ciella gödselmedlen och som senare tog initiativet till den nya fabriks
anläggningen. Alldeles uteslutet är kanske icke, att han åhört J. A. 
Stöckhardt i Tyskland, i alla händelser hört talas om honom som en 
högt uppskattad auktoritet. Stöckhardts förmåga att entusiasmera 
sina åhörare hade ett grundstadgat rykte. Att Stöckhardt var en 
framsynt och idérik man, tar sig ett eklatant uttryck uti följande ytt
rande av honom i hans arbete: »Lantbrukskemien» (II uppl. s. 93):

När guanon tar slut, när benmjölet ej räcker till och när kvävet ur stenkolen 
också tar slut?

Nå, då får man väl elda med vatten och göda med luft. Så chimäriskt detta 
låter, så troligt är det likväl. Ty att man av vatten, om det decomponeras er
håller en luftart, vätgas, som är brännbar och ger 8 gånger starkare hetta än 
träd är bevisat och det felas ännu blott en metod att hastigt och för billigt pris 
sönderdela vatten. Men att man även skall hinna därhän att göda med luft, bör 
ej mera synas underligt när man besinnar, att luften till 4/5 består av kväve 
och att detta kväve, om man förmår att tvinga det att förena sig med väte eller 
med syre, skall göda lika väl som ammoniak i guano eller i urin. I smått för
mår man redan detta. Vårföre skulle man icke även hinna därhän att på ett 
enklare sätt lösa denna uppgift och i stort därav göra praktiskt bruk? Har be
hovet en gång inställt sig, så skall vetenskapen även finna utvägar och prak
tiken bana dem, så att behovet tillfredsställes.

Dessa Stöckhardts tankar äro som en vision in i framtiden. Nuti
dens Ljungasalpeter innehåller ett ammoniumnitrat, som för sitt upp
byggande fordrar som råvaror blott vatten och luft, vilka dock måste 
behandlas med betydande mängder elektrisk energi.

1 Carl Fredrik Wsern d. y., f. 15/1 1819, d. 30/10 1899. Delägare och chef för Firman 
C. Fr. Wxrn & Co, riksdagsman för Göteborg sedan 1847, statsråd och chef för Fi
nansdepartementet 1870—74, president i Kommerskollegium 1875—91.
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I de av förf. excerperade firmans räkenskapsböcker finnas en del 
personliga utgiftsposter, vilka Fredrik Wasrn läto gå genom firmans 
kontorsbokföring och vilka i sin knapphet i alla fall giva en viss bild 
av levnadskostnader och livsförsel i Göteborg åren omkring 1860.

Vid den tiden betalade han en årshyra för sin antagligen mycket 
stora våning i det Kjellbergska huset 1 000 rdr rmt och för kontoret 
750 rdr. För sina pojkar betalade han i skolårsavgift något mer än 100 
för varje. Då fanns ännu den kyrkliga avgift, som hette påskören 
till kyrkoherde, adjunkt, klockare och organist med 46 rdr. Bänk- 
rumshyra utgjorde han icke endast till Tyska Kyrkan utan även till 
Domkyrkan samt Haga Kyrkan. Husläkaren hade en »douceur» på 
200. Drängen eller betjänten fick 40 och pigan 15: 50 i månaden.
Björkveden kostade i början 16, tio år senare 23 rdr per famn. Till 
inomhusbelysning använde han en lampa från England, vilken mata
des med »Camphin», en blandning av sprit och terpentin, en foto
genens föregångare. Endast ett fåtal varor av typen mat och dryck 
äro representerade: Havannasocker kostade o: 90 per kg, en kutting 
kryddsill fick man för 15, Engelsk skinka kostade efter 2: 10 (här 
omräknat per kg). Ett »fall oxkött» vägande 39 Ltt 3 tt kostade 5 rdr 
per Ltt d. v. s. o: 58 per kg, 500 cigarrer betalade han med 100 rdr, 
tydligen en verkligt hög kvalitet. Sex buteljer Cognac 27, och en låda 
Sherry vin värderades till 43. Han hade Operaabonnemang för 75 rdr 
om året. Skarpskyttefesten för två gick till 7. En supé på Lorensberg 
kostade 10 och ännu dyrare var den verkliga fest, med vilken man 
firade Exporttullarnas avskaffande, 12 rdr. En gång var hela familjen 
på cirkus efter 1: 50 per biljett.

Liksom nu hade en person i hans ställning att finna sig uti att be
tala en mängd föreningsavgifter: Bachelors Club (25), Vetenskaps- 
och Vitterhets Samhället (5), Naturvetenskapi. Museum (9), Gustaf 
Adolfsstiftelsen, Konstföreningen, Harmoniska Sällskapet, Amaran- 
terorden, Slöjdföreningens Skola, Småbarnsskolan, Bibelsällskapet,
Missionssällskapet, De fattigas Vänner samt Frivilliga Bergnings 
Corpsen (den var billigast o: 24).

Mot bakgrunden av detta axplock av kostnadsutgifter framstår 
behållningen efter fadern Carl Wasrn i en särskild dager. Den var 
med borträknande av alla avgifter icke mindre än 857 000 rdr. Fir
man C. Fr. Wa^rn & Co hade tydligen givit sin grundare ett gott 
resultat.

Till belysande av handeln med gödselmedel må tjäna, vad jag fun- 51
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nit vid genombläddrandet av årgångarna 1857—1859 av Göteborgs 
Handelstidning och däri införda annonser inom denna bransch. I 
allmänhet rör det sig om salubjudandet av äkta Peruviansk guano 
samt av sur fosforsyrad kalk från England. Några av handlandena 
voro kanske själva importörer, andra återigen möjligen ombud för 
C. Fr. Wa^rn & Co. Firmorna, som jag noterat, voro Billqvist, I. Cle- 
mentsson, O. Kylberg, Sundberg, Biljer & Co, V. Holmgren, C. O. 
Wijkander & Co och Cl. Lundin. I april 1857 stodo priserna sålunda: 
Peruguano 25: 41 rdr, Sur fosforsyrad kalk 13:65, Chilesalpeter 
49: 88, dessutom utbjöds fiskguano från Norge för 23: 53. Priserna 
äro här omräknade att gälla per 100 kg.

Utom dessa annonsörer gavs det ännu en firma Corin, Lindhult & 
Co, vilken i betydligt större annonser än de övriga säger sig vara 
ombud för Joseph Owen & Söner i Köpenhamn, vilken firma i egen 
fabrik behandlade ben med svavelsyra för framställning av den sura 
fosforsyrade kalken. Den såldes till något lägre pris än den engelska, 
men Owens vara hade i jordbrukarkretsar ett icke alldeles oklander
ligt rykte: Firman deklarerade icke analyser.

C. Fr. Wsern & Co annonserar även, men i allmänhet mera sällan 
än de andra och vanligen i små annonser: enkel spaltbredd, 15 mm 
höga. I en annons i augusti 1857 salubjuder firman även Chilesalpeter 
och svavelsur ammoniak »alla dessa nu från England ankomna göd
ningsämnen af utmärkt beskaffenhet, säljes till billiga priser».

Det började emellertid bli svårt att få efterfrågan på guano till
fredsställd och jag tänker mig, att det kan vara detta jämte J. Owens 
annonser, som hos Fredrik W;ern väckte till liv tanken på att i Göte
borg upptaga en liknande fabrikation. Nog hade Fredrik Wiern en 
god kemisk underbyggnad, men hans tid var mer än vanligt strängt 
upptagen av kommunala och offentliga uppdrag. Jag antar att han 
därför fann lämpligast att med sig associera den kemist i Göteborg, 
som på bästa sätt kunde stå till förfogande, nämligen läraren i kemi 
vid Chalmersska Slöjdskolan, C. J. Tranberg. Denne var utbildad 
som farmaceut, hade under åren 1836—1844 varit kemilärare vid 
Nonnens banbrytande lantbruksskola vid Degeberg och år 1853 åter- 
knutits till Chalmers. Tranberg var sålunda med sina intressen och 
kunskaper som klippt och skuren till medhjälpare och konsulterande 
åt Fredrik Wasrn.1 Nu visste Wasrn att massor av s. k. nyttjade ben-

52
'I handlingarna till lantbruksmötet i Örebro 1850 hade Tranberg en uppsats »Om 
åkerjordens kemiska analys».
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kol, socker jord, såldes från det Carnegieska sockerbruket till J. Owen 
i Köpenhamn och en analys av Tranberg gav bekräftelse på den för
modan att sockerjorden var en av huvudingredienserna vid Owens 
framställning av sur fosforsyrad kalk.

Utgående från dessa premisser gjorde Fredrik W^ern sin kalkyl. 
Han visste att Carnegies årligen skulle kunna sälja en miljon skålpund 
sockerjord till ett pris av 11 rdr per i ooo skålpund.

»Owen köper sockerjord här och återsänder den hit i form av sur 
fosforsyrad kalk», skriver Fr. W;ern till sin far, »och för denna tar 
han i rdr 16 sk. per lispund (8,5 kg). Vi sälja från England impor
terad vara för 1 rdr 12 sk rgs per lispund».

Göres beräkningen efter det senare priset så äro 1 000 000 skålpund 
eller 50 000 lispund sur fosforsyrad kalk säljbara till 62 000 rdr rgs 
och man har sålunda till betäckande av förlagsräntor, svavelsyra, 
arbetskostnader och magasinering samt vinst en summa av 50 000 rdr 
att draga på.»

Beträffande avsättningen säger han, att man visserligen ännu ej 
konsumerar mer än 24 000 lispund om året, men allt tyder på en ökad 
efterfrågan. »Skulle avsättningen bliva ännu större så finnes här ett 
gott tillfälle till utvidgning av en tillverkning, grundad på sockerjord, 
enär andra sockerfabrikanter ock kunna lämna sådan och tillsam
mans mera än Carnegie.» Dessa kalkyler med ty åtföljande överlägg
ningar gjordes antagligen under år 1856. Firman uppdrager så åt 
Tranberg att göra upp ett arbetsförslag med Stöckhardts anvisningar 
som underlag.

Enligt Stöckhardts framställningsrecept användes blott benmjöl 
och svavelsyra. Nu skulle här i stället brukas den avfallsprodukt från 
sockerraffinaderierna, som gick under namn av »nyttjade benkol». 
Dessa hade användning för avfärgning av sockerlösningarna före 
kristalliseringen och ännu hade man ej kommit fram till någon an
vändbar metod för regenerering av dessa begagnade benkol. De måste 
undanskaffas och då var det ju för sockerbruket tacknämligt, att man 
funnit på en användning för benkolen.

Ur jordförbättringssynpunkt ledo dock benkolen av en brist i för
hållande till det vanliga benmjölet. Benkolen voro en torrdestillations
produkt av ben, och vid proceduren hade det kväve gått sin väg, 
som fanns i benen i form av limsubstans. För att få ett med guanon 
i någon mån jämförbart gödselmedel ur de nyttjade benkolen föreslog 
därför nu Tranberg att man till den färdiga varan skulle sätta dels

1856.

53



Klippans superfosfatfabrik

guano, dels ammoniakhaltigt gasvatten. Han kom fram till följande 
preliminära recept hösten 1856: 100 delar nyttjade benkol, 18 delar 
svavelsyra (92-procentig), 10 delar guano, gasvatten efter behag.

Med spänning var det nog man satte i gång försöken. Fredrik 
Wasrn hade en morbror, A. W. Melin, vilken först varit kontorschef, 
men nu var delägare i firman C. Fr. Wsern & Co. Melin ägde lande- 
tiet »Olivedal» i Göteborg till höger vid ingången från den nuvarande 
Linnégatan till Slottsskogen. Den omfattade hela området från Mast- 
huggsbergen till övre Husargatan, från Slottsskogen till Skansen Kro
nan. Där ställde han plats till förfogande för försök. I viss mån kan 
man i räkenskapsböcker och brev följa fortgången av de i november 
1856 utförda arbetena. Den 3 november betalas 15 rdr för en dame- 
jeanne svavelsyra från J. A. Westerberg; ett par dagar senare kostar 
det 3 rdr att bära ut en decimalvåg till platsen och samma dag ersät
tas två man med 3 rdr för biträde vid laborering. Och så sätter man i 
gång försöket, vilket Melin med en travestering från Goethes Faust 
omnämner: »So wird die beste Briih gebraut die Welt und Seele auf- 
gebaut» (i stället för »So wird der beste Trank gebraut, der alle Welt 
erquickt und auferbaut.» Om själva försöket skriver han: »Det stora 
dyngkoket på Olivedal i fredags gick bra, och att döma efter den 
gamla satsen: ’Was stinkt, das diingt’ så voro preparaten särdeles 
mustiga och goda.» För att om möjligt minska lukten utåt var det 
väl som man för 6 rdr inköpte åtta »bastmattor till omslag om com- 
poster vid laborering».

Försöken höllo emellertid på att gå om intet. Den hjälpande C. J. 
Tranberg insjuknade och gick bort den 14 januari 1857, och tydligen 
så oväntat, att han ännu icke fått ersättning för sina arbeten. På detta 
tyder, att ett belopp på 150 rdr utgick i februari som gratifikation 
till hans änka.

1857—58. Fredrik Wsern stod emellertid icke rådvill. Tranberg hade på Chal
mers haft en assistent eller »repetitör» som det då hette, Axel Theodor 
Wedelin. Denne blev nu engagerad som verkmästare vid de fortsatta 
försöken och blev snart anställd som fabrikens ledare. Han var visser
ligen blott 18 år gammal, men visade sig vuxen det uppdrag han fick.

På hösten eller sensommaren 1857 fick Wedelin företaga en resa 
till Köpenhamn dels för att göra studier i Groth och örsteds kemiska 
laboratorium, dels för att möjligen taga sig in på Owens gödnings- 
ämnesfabrik för att söka lära något om dennes tillverkningsmetoder. 
Hur mycket han hade i ersättning för sina arbeten under de första54



C. FREDRIK RN. — Foto från 1862 av L. Birn- 
stinol & Co, Royal Horticultural Gardens, London.



Corps de logiet till Olivedals landeri i Göteborg, tillhörigt A. W. Melin. På 
landeriets tomt utfördes de första försöken med framställning av superfosfat 
år 1857.

A. W. Melin (1808—1897) delägare i firman 
C. Fr. Waem & Co,



Karta från i8yo i Stad singenjör skontoret, Göteborg, över trakten kring Klippan. 
Tomt nr 8 tillhörde C. Fr. Waern & Co och där var Klippans Superfosfat- 
fabrik belägen.

Foto från 1917 med i fonden bostads- 
och kontorshuset för Klippans Superfos
fat fabrik samt den långsträckta Waern- 
ska hamnen. Foto Arne Waern.



Toma Packlådor,
större och mindre, försäljas billigt af
[2332.] FttBST k Co. i
€• Fr. Wsern Co.
sälja Sur Fhoaphoraur Holk af egen till-i 
verkning, från Klippans fabrik nära Göteborg, till 
6 rdr 25 öre per centner. [2356.]

Torr och mogen
fVermlahds-Yed

(så kallad Blolmred), af 6, 7 & 8 qvarters längd, 
försäljes i SWolIluak» homBependouteu i
Masthugget. [2328]

En Galeas om 25 läster, bygd af ek på kra- 
vel, med goda inventarier, passande för fart på 
grunda farvatten, liggande endast 6 fot på last, 
säljes för billigt pris. Adress: byggmästare Ä. Ahl- 
bcrg på Knstens Varf. [2283.].

Vid marknaden t Fahlköping den 8 Mars 1859, 
finnes å gästgifvaregården ett brunt Stokreatur med 
stjern, i 4:de året, öfver 10 qvarter högt, utmärkt 
vackert och starkt bygdt samt fullkomligt felfritt, 
till salu. [2292.]

H. Lindqvist försäljer dnbbelharpade 
Smidtskol från fartyg. (2321.]

Messlna
Apelsiner, Citrpner och Po- 
meranscr, friska och vackra, for- 
såljas hos JToli. Alex. ROY.

[2269.]

Stearin-Ljus
af Kungsholmens tekniska fabriks till
verkning försåljas i kommission af 
3519. 0. T. BOLIN & Co.

C. Fr. Wsem Jb Co.
sälja:

JKktss Peru-Ouuao till 11 rdr 25 öre pr c:tr. 
Chili Salpeter „ 18 „ 75 „ „
SvafVelaur ammoniak af Lawes utmärkta 

tillverkning till 18 rdr 75 öre pr centner.
■nr phoaphoranr Kalk af egen tillverkning 

vid Klippans fabrik nära Götebeborg till 6 rdr 
25 öre pr centner.
Vid handel af 100 centner eller derutöfver af 

den phosphorsura kalken beviljas mot kontant li- 
qvid 4 proc. rabatt. (3487.)

De första annonserna i Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning, mars 1859, för »sui 
Phosphorsur Kalk», superfosfat. — Nederst: 
utdrag ur Catalogue of Works of Industry and 
Art sent from Sweden, International Exhibi- 
tion, London 1862. Katalogen sammanställd 
av C. Fredrik Waern.

97 Stora Kopparberg Mining Company, Fahlun.—Iron pyrites; red ochre.
The red ochre in extensively used in Sweden for painting the wooden houses, thereby 

preserving them from decay. The produce of the Stora Kopparberg Mining Company 
was, in 1860, 21,278 bushels. The price at Fahlun is 5«. Ad. per cwt.

Jury'* Award—Honourable Mention for good specimens of iron pyrites and red ochre.
98 Waern, C. F. & Co., Gothenburg.—Superphosphate of lime.

Two kinds of superphosphates are prepared ; one in which nearly all the phoephato 
is made soluble (sample A), made by the order of customers, and another with 11 to 12 
per cent. soluble phosphate for the general trade (sample B).

The raw materials are principtdly refuse from the animal charcoal used in sugar 
refineries, to wliich a certain projx>rtion of fine powdered coprolites is added. The acid 
used is sulphuric acid. The refuse is got from the Swedish sugar refineries, from 
which, before the erection of this manufaetory, it used to be exported to France. 
The coprolites are got from England, and the sulphuric acid partly from Sweden 
(L. J. Hierta—see No. 89), and partly from France, Holland, and Germany.

The annual produce is dependent on the quantities of refuse that can be obtained 
from the sugar refineries. It is usually 400 to 450 tons.

99 Wallberg, F. Stockholm.—Specimens of steamed bone-dust, for cattle food and 
for manure.

Bone-dust, for cattle food, is made from quite fresh bones, and very useful to be mixed 
with flour, bran, or groats, given to the animals. Grown-up cattle sliould ha ve a 
quarter of a pound daily, young ones ono-eighth of a pound. Fowl, geese, &c., as much 
as they will oonsume, the produetion of eggs thereby being increaaed.
i 00 Westervik LrciFKR-MATCH Co., Westervik.—Matclios of various kinds.
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åren är ej möjligt att avgöra, ty då skilde man icke på hans privata 
lön och de driftspengar han fick till fabriken. År 1859 hade han 
1 200 rdr i årslön och med år 1862 höjdes lönen med 50 °/o till 1 800. 
Detta skedde i samband med den utökade fabriksrörelsen.

Men i Olivedal kunde man tydligen ej lägga en sådan fabrik. Den 
måste ligga vid älven och så nära Carnegieska sockerbruket som möj
ligt, ty därifrån skulle man ju taga den stora mängden av socker
jord. I februari 1857 löser firman med 2 rdr 9 sk tillståndet till fabri
kens anläggande och samma månad är ritning gjord till en gödsel- 
beredningsmaskin och i mars var denna färdig. Tomten inköptes på 
auktion för 3 174 rdr på en särdeles lämplig plats, nämligen hamn
egendomen Klippan, som låg omedelbart intill Carnegies sockerbruk 
och porterbryggeri, skild från dessa endast av en gata. Den 30 maj 
betalas grundläggningen för fabriken, den 11 juni var man redan så 
långt kommen med den enkla byggnaden, att man satte in fönster för 
40 rdr. I samma månad göres planering utanför fabriken för en häst
vandring i och för krossning av material och för blandningsarbeten. 
En decimalvåg inköptes för möjliggörande av receptens noggranna 
följande. Man anskaffar kärl av bly och en tratt av bly. Kärlen måste 
vara motståndskraftiga mot den frätande svavelsyran.

Under våren och försommaren 1857 inköptes råvaror, två pråmar 
nyttjad bensvärta 213 393 skålpund (90 680 kg) för 2 394 rdr och 
170 damejeanner koncentrerad svavelsyra, dels från H. J. Merck & 
Co, Hamburg, dels från Koningklyke Chemische Fabrick i Amster
dam dels från England, tydligen för att se, varifrån man fick den 
billigast.

Så snart man provisoriskt var färdig med fabriken satte man under 
sommaren 1857 i gång med fabrikationen. Melin hade som ovan an
tytts redan vid försöket vid Olivedal funnit att det luktade illa vid 
fabrikationen. Redan i september 1857 blev det klagomål inför polisen 
i Göteborg. Något hundratal meter utåt älven från fabriken räknat 
låg Klippans Tullstation och därifrån hade kommit klagomål med 
antydan om att de illaluktande gaserna voro skadliga för hälsan, var
för därifrån yrkades på fabrikens stängande.

Polisdomstolen tillkallade föreståndaren för Chalmersska Slöjdsko
lan kapten H. O. E. von Schoultz att avgiva yttrande om gasernas 
skadlighet. Under inväntan på detta skulle fabriken stängas. Trots 
v. Schoultz’ friande utlåtande kände sig käranden icke belåten, utan 
gick vidare till K. B. med ärendet. Och så tillsatte denna en hel kom- 59
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misston att yttra sig i saken: provinsialläkaren Montén, stadsläkaren 
Ewert och apotekaren Cavalli. Varjämte man hörde arbetarna som 
vittnen.

Om de sakkunniga säger Fredrik i ett brev till fadern: »Deras ut
låtande blir gunstigt, då de upprepade gånger sade sig endast i kon
centrerad form anse de utvecklade gasarterna på något sätt skadliga, 
och jag kan således glädja far med, att någon flyttning av fabriken 
ej skall behövas. Så fort gaserna bli spridda i luften och således upp
blandade med densamma, anse de dem oskadliga, men för arbetarna 
skulle de kunna vara nog starka, och de fästade sig därför vid ett mitt 
yttrande, att jag ämnade göra en huv på taket och instängnad på 
vinden, varigenom gaserna blevo ledda ur huset i stället för att nu 
sprida sig inom detsamma. De yttrade sig mycket fritt om poliskam
marens åtgärd, som de funno absurd och i hög grad löjlig. En 5 å 6 
alnar hög skorsten är det högsta, som skulle kunna påläggas oss.»

De sakkunniga hade slutat sitt omdöme sålunda: »Denna fabrik, 
som tillgodogör andra fabrikers onyttiga produkter och åstadkommer 
ett nyttigt fabrikat, som man hittills nödgats hämta från utlandet, 
synes oss endast därför förtjäna all uppmuntran, och genom sitt läge 
på en öppen plats utsatt för friska växlande vindar tyckes den upp
fylla anspråk, som vid dylika inrättningar billigtvis kunna fästas.»

Den 28 oktober 1858 löses med 3 rdr ut K. B:s protokollsutdrag om 
tillåtelse för fabrikens fortsättande. Arbetsfolkets vittnesmål i saken 
kostade 3 och Dr Montén kvitterade ut 75 rdr för sitt utlåtande. Re
sultatet var ju lugnande. Man hade dock kostat på fabriken ca 3 000 
rdr och dessutom hade inköpts ett tvåvåningsbostadshus, som stod 
firman i 7 000 rdr. Hade firman blivit dömd att flytta fabriken hade 
det ju blivit en tydlig och kännbar förlust. I december uppstod en 
eldsvåda, antagligen i ett guanomagasin. Den tyckes dock icke ha 
vidrört fabriken eller dithörande byggnader. Fabrikationen kunde 
därför pågå obehindrat även oberoende av eldsvådetillbudet.

Jag har gått igenom årgångarna 1857 och 1858 av Göteborgs Han
delstidning för att få en uppfattning om, i vad mån den nya fabriks
anläggningen påkallade allmänhetens uppmärksamhet. Men här fin
nes intet att läsa varken om försöken på Olivedal, eller om polismålet 
om de illaluktande gaserna och ej heller om eldsvådan i magasinet.

Till en början använde man vid fabriken endast tillfälligt anställda 
arbetare, men ledningen har tydligen klart för sig, att det skulle bliva 
på allt sätt fördelaktigare, om man hade fast anställda och helst gifta60
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sådana, då ju dessa i allmänhet blevo mer stadigvarande än ungkar
larna. Fredrik Wrern ber också i ett brev sin gamle far, att han skulle 
försöka engagera två eller tre unga drängar, nyktra och arbetssamma. 
»Det skulle vara en stor vinst att städja arbetare för år mot att leja 
sådana bland härvarande mindre goda och mera anspråksfulla 
arbetsklass.»

För att göra arbetet mera lockande beslöt man därför att uppföra 
ett bostadshus alldeles i närheten. Detta köpte firman stående vid 
Gamlestaden, lät riva ned det, flyttade det och återuppförde det på 
särskild ny grund ute på hamnegendomen Klippan. Det var en trä
byggnad i två våningar och hade 11 fönster, 9 rum i bottenvåningen 
och 2 rum 1 tr. upp. När den var färdig, hade åtgått 5 600 takpannor 
samt 1 500 murtegel (kring eldstäder och rökgångar). Nya kakel
ugnar insattes i oktober 1857. I slutet av året uppgingo extra utgif
ter för bostadshuset på tillsammans 1 200 rdr. Och när det hela var 
färdigt, tog man en assurans i ett Magdeburger Försäkringsbolag för 
bostadshuset på 9 000 rdr, fabriken 3 000 samt nyuppförda magasin 
och stall på bostadshusets tomt 1 500 rdr. Dessa byggnader — utom 
fabriken, som är helt försvunnen — stå ännu kvar i mer eller mindre 
förändrat tillstånd.

Givetvis hade fabriksföreståndaren, den unge Chalmersingenjören 
A. T. Wedelin att följa arbetets fortgång och produkternas kvaliteter 
genom analyser, vilka han utförde på Chalmersska Slöjdskolan, men 
det hindrade icke, att man för säkerhets skull sändfe ett prov till Kö
penhamn för kontrollanalys. Och Wedelin fick i och för studier 
även resa dit — som ovan omtalats. Det var väl efter hemkomsten 
från denna resa, som Wedelin framhöll betydelsen för fabriken att 
hava ett ordentligt eget laboratorium till disposition, så att han icke 
vore bunden vid Chalmersska Slöjdskolan för sådana arbetens utfö
rande. Och så bygger man i anslutning till fabriken ett eget labo
ratorium, som förses med utrustning genom apparatinköp utifrån. 
Under april 1858 köptes kemisk instrumentuppsättning från J. F. 
Luhme & Co för 392 rdr r tull 50 rdr, från H. J. Merck fyra lådor 
och något senare från Groth och örsted i Köpenhamn för 271 rdr. Nu 
kastade man om arbetsmetoden. Nu tar man hem gödselmedelsprover 
från Köpenhamn och Stockholm samt gör själv kontrollanalyserna 
utan inblandning eller insyn från främmande kemister. Några år 
senare assurerades laboratoriet särskilt för ca 2 000 rdr. Ur räken- 61
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Lantbruks
akademien 
24. sept. 1859.

skaperna kunna som synes en hel del detaljer framdragas. Endast ett 
par må här ytterligare meddelas.

Arbetet med svavelsyran måste till en början vålla svårigheter, 
innan arbetarna fingo den respekt vid syrans handhavande som var 
nödvändig. En eller ett par droppar på ett klädesplagg är ju förstö
rande, och får man en större mängd kan skadan bli svår att reparera. 
Om det händer en sådan olyckshändelse utan arbetarnas uppenbara 
vårdslöshet eller eget förvållande, måste arbetsgivaren ikläda sig er
sättningsskyldighet. Så tyder jag en liten utgift på 10 rdr som fir
man noterade till skräddare Ljungberg för arbetskarlen Anderssons 
räkning; det var nog svavelsyraskadade kläder, som måste ersättas.

Arbetet tillgick så att man först blandade sockerjorden och benkolet 
med den koncentrerade svavelsyran och — på de sakkunniga läkar- 
nes tillrådan — först efteråt tillsatte den beräknade guano- eller 
koprolitsatsen. På detta sätt undvek man den verkan, som den rena 
svavelsyran skulle åstadkomma på guanon med ty åtföljande obehag
liga gaser.

Blandningskärlet var en enkel stor trätunna för vars hopsättning 
den 23 april 1857 inköptes 28 st. ekstav Ur denna upp
gift skulle man komma fram till en tunna 2,5 m hög och 1,3 m i dia
meter.

I december 1857 skaffade firman från Uddeholm en krossmaskin 
och i november 1859 var tillverkningen så i gång, att man måste från 
Robertsson i Göteborg inköpa en vinsch för säcktransport till och från 
pråmarna, som gingo in i den långsmala privata hamnen, där fabri
ken och guanomagasinen lågo. För märkning av säckarna användes 
det nya färgmedlet stenkolstjära från gasverket. Begagnade säckar 
köptes delvis från sockerbruket, dels tillverkades säckar av inköpt 
vävmaterial.

Sedan vi nu i historiken om fabrikens startande kommit fram till 
det först citerade cirkuläret, finner jag det lämpligt att avrunda denna 
del av framställningen med utdrag ur den officiella årsredogörelse 
som Lantbruksakademiens kemist A. Muller avgav vid akademiens 
högtidsdag den 24 september 1859.

Vid Akademiens Experimentalfält har använts av Riksdagen beviljade anslag 
för agrikulturkemiska rön i större skala.

Företrädesvis viktig synes uppgiften att utröna verkan av två nya svenska 
gödslingsmedel, nämligen av Wasrns »superfosfat» och Hazelii »svavelsyrad 
ammoniak». Det förra tillverkas av benkol som vinnes i sockerbruk som avfall,
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med tillsats av koprolit eller apatitmjöl vars löslighet ökas genom tillblandad 
svavelsyra . . . Det förra preparatet verkar genom sin halt av fosforsyra . . .

Sedan deras kemiska sammansättning blivit genom analys utrönt, blevo de 
använda för 9 olika säden . . . dels ensamma dels blandade i olika mängd under 
olika tid och i jämförelse med Peruguano, Chilesalpeter, bensvärta, koprolit- 
mjöl, ladugårdsgödsel och avträdesspillning.

Oaktat sådana försök måste förnyas flera år å rad för att stadga omdömet 
och oaktat den svåra torkan utgjorde ett svårt hinder för försökens lyckande, 
så sakna förra årets försök ej allt intresse.

De hava i allmänhet ej svikit de stora förhoppningar, vilka man efter deras 
kemiska sammansättningar och utrikes vunnen erfarenhet hyst om superfosfatets 
och svavelsyrade ammoniakens värde även för våra förhållanden.

Gödningen har bäst betalt sig på mager och fuktig jord. Avkastningen stiger 
ej i förhållande med gödslingsmängden utan i mindre proportion olika för olika 
jordmåner och olika klimater. Försöken fortsättas och fortsatta redogörelser 
skola lämnas.

En antydan om förbättringars vidtagande vid Klippans superfos- 
fatfabrik efter klagomålen 1857 har man i en räkning nästa år för 
»luftrör med kupa och vinklar». Det synes emellertid vara tvivel un
derkastat huruvida anordningen i fråga var fullt effektiv för arbe
tarna. År 1860 i april får nämligen firman betala läkarvård åt arbe
tarna C. Wallin och Andersson. Det ligger ett visst fog för misstanken, 
att sjukdomen varit orsakad av gaser under fabriksarbetena. Ty året 
därpå får en bleckslagerifirma betalt för: »1 större kupa, 1 större 
murad kamin, 1 dubbelt skorstensrör, 1 rökhuv samt 20 tt rullbly». 
Allt detta tyder ju på förbättrade anordningar för bortledande av 
obehagliga gaser.

Så några ord ytterligare om tillverkningen sådan den framgår ur 
räkenskaperna. Om svavelsyran är just intet att tillägga. Möjligen må 
antecknas, att man för svavelsyran hade att förutom frakt betala en 
dryg tull uppgående till ungefär 15 °/o av det pris, som betalades till 
den utländska fabrikanten. När A. T. Wedelin år 1869 bildat egen 
firma och börjat en konkurrensfabrikation till sin förre arbetsgivare, 
var också en av hans första åtgärder, att hos Kommerskollegium söka 
tillåtelse, att under året tullfritt införa 3 000 centner svavelsyra (127 
ton). Han motiverade sin framställning med att utländska gödnings
ämnen, som fingo tullfritt införas ofta just voro beredda med använ
dande av konc. svavelsyra.

Utom från Tyskland och Holland köptes svavelsyra dels från 
Rouen, dels ett par gånger från L. J. Hjerta i Stockholm, varvid 
syran försändes i stengodsdamejeanner. 63
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Försäljning.

De nyttjade benkolen eller sockerjorden fick man till en början blott 
från Carnegieska Sockerbruket. Sedermera togs sådan även från soc
kerbruken i Mölndal och i Stockholm samt även en gång från L. E. 
Magnus’ fabrik mitt inne i Göteborg, där det nutida Palace Hotel lig
ger. Men det förefaller som sockerjorden ej skulle hava räckt till. 
Man måste så småningom gå över till inköp av rena obegagnade ben
kol, ja, undantagsvis benmjöl. Av intresse är att understryka, att den 
guano som inblandades utgjordes av koproliter, fossila exkrementer. 
Men år 1863 tog man upp användningen av Baker-guano. Man är då 
framme vid superfosfat i sedermera vedertagen mening. Det i Tran- 
bergs recept ingående gasvattnet fick man enligt räkenskaperna myc
ket snart avstå ifrån. Antagligen började gasverket i Göteborg liksom 
det i Stockholm att självt tillverka ammoniumsulfat och fick då lät
tare avsättning för detta, ty då bortföll transportkostnaden för allt 
det onödiga och myckna vattnet.

Det gödselmedel, som den Waernska fabriken framställde kallades 
för »sur fosforsur kalk» eller »kalk» rätt och slätt. Emellertid är det 
av intresse att konstatera att fackmannen Dr Alex. Muller år 1857 i 
Bergelins Tidskrift för Landtbruk och dess binäringar (s. 163) om
nämner Stöckhardts metod för behandling av benmjöl med svavelsyra 
och därvid fäller yttrandet »svavelsyrat benmjöl eller superfosfat». 
Det var den förhöjda surhetsgraden hos benmjölets fosfat, som mo
tiverade och förklarade prefixet »super-».

Slutligen ett litet tillägg gällande fabrikationen från det sista i 
räkenskaperna genomgångna året 1863. Då fanns bland firmans 
inventarier en ny vara nämligen gips, icke mindre än 65 000 kilos, 
tydande på att man ämnade blanda upp »kalken» med gips, möjligen 
för att bättra konsistensen för bättre ströbarhet. För övrigt hade man 
vid denna tid börjat uppskatta gipsen såsom nyttigt gödselmedel. Vid 
lantbruksmötet i Göteborg år 1860 hade vid utställningen förekom
mit gips från firman E. H. Schmidt i Partille och denna befann sig i 
den grupp, som lydde under rubriken »gödningsämnen».

Är 1859 var alltså den officiella starten klar. Vad gjorde den 
Waernska firman utöver utsändandet av sina ovan nämnda cirkulär? 
Jo, den ändrade en liten obetydlighet i sin lilla oansenliga annons i 
Handelstidningen. Den 2 mars 1859 synes vara deras första annons 
om »Sur phosphorsur Kalk av egen tillverkning från 
Klippans fabrik nära Göteborg». Preparatet kostade då 6 rdr 25 öre 
per centner, praktiskt taget samma pris som J. Owens i Köpenhamn.64
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Den här reproducerade bilden visar dåtidens tillbakadragna och 
långt ifrån braskande annonser. För nutidens ögon flyter den ena 
annonsen över i den andra och för nutidens läsare går den Wasrnska 
annonsen tämligen obemärkt förbi. Ungefär tre gånger i veckan åter
kommer den obetydliga annonsen ända till slutet av mars 1859. Då 
börjar man med en vidlyftigare typ, som fortfar åtminstone in i slu
tet av oktober 1859. Man håller samma pris på den sura fosforsyrade 
kalken men erbjuder sig att lämna 4 °/o rabatt vid kontantköp av 100 
centner eller därutöver. Även angives i dessa annonser priserna på 
firmans samtliga saluförda gödningsämnen.
Guano per centner 11 rdr 25 öre motsvarar 26,47 kr pr 100 kg
Chilesalpeter » 18 » 75 » » 44,12 »
Svavelsur am. » 18 » 75 » » 44,12 »
Sur fosforsur kalk » 6 » 25 » » 14,71 »

Innan jag slutar framställningen av den första superfosfatfabrikens 
i Göteborg grundande och framträdande inför offentligheten, må även 
några rader ägnas åt ytterligare en form för spridande av kännedom 
om det nya fabrikatet. Jag syftar på de allmänna lantbruksmötena 
såsom nyhetsförmedlare inom jordbrukarkretsar.

Först vid mötet i Göteborg år 1860 funnos prover på gödningsäm
nen exponerade, dock ännu ej såsom särskild grupp. Där finner man 
tio nummer från firman C. Fr. Wxrn & Co. Sex nummer omfattade 
råmaterialier till beredning av »sur fosforsyrad kalk». Gissningsvis 
bestodo väl dessa av svavelsyra, sockerjord, benmjöl, guano och kop
roliter. Nästa nummer visade »sur fosforsyrad kalk» framställd av 
dessa råmaterialier. Och så till sist de importerade varorna Guano, 
Chilesalpeter och Svavelsyrad ammoniak. Från flera håll utställdes 
prover på benmjöl. Hazelius i Stockholm visade svavelsyrad am
moniak; och latrinpudrett kom från tvenne olika fabrikanter. Dess
utom funnos flera typer av utländska fabrikat. Ingen guldmedalj ut
delades inom denna grupp, men tre silvermedaljer bl. a. till C. Fr. 
Wasrn & Co för »sur fosforsyrad kalk av ben».

Först vid det trettonde mötet i Göteborg år 1871 deltager firman 
Wsern återigen som utställare och med samma tillverkning som förut 
men nu under namnet superfosfat.

Firmans förste fabriksledare A. T. Wedelin hade ett par år dessför
innan lämnat fabriken och grundat en egen sådan samt hade exposi
tion av sin tillverkning. Yid prisbedömningen erhöll A. T. Wedelin 
& Co 2. pris för »goda och billiga superfosfat» under det att C. Fr. 65
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Statistik.

Waern & Co denna gång fick nöja sig med 3. pris »för goda super
fosfat».

Från högsta auktoritativa ort, Lantbruksakademiens expert, hade 
firman fått åtnjuta ett gynnsamt mottagande. Den reklamen var 
givetvis värd mer än den vanliga ersättningen för analysarbete. 
Också finnes i räkenskaperna en på detta tydande anteckning för 
augusti 1860, då firman utan att notera posten, således helt gratis, 
sänder upp 1.225 skålpund (520 kg) av sin sura fosforsura kalk till 
Lantbruksakademien.

Posten var avsedd för Mullers fortsatta försök och var blott en liten 
bråkdel (1 å 2 °/o) av månadens sålda mängd 85121 skålpund (36 180 
kg) upptagen till 6 072 rdr.

Innan jag avslutar min redogörelse med statistiska sifferbelägg för 
fortsättningen, vill jag för belysande av firmans verksamhet lägga till 
ytterligare ett par ord. Firman kunde givetvis icke sälja sin vara endast 
direkt från Göteborg. Den behövde återförsäljare, förespråkare och 
lager i olika samhällen. Sådana funnos ju redan förut i samband med 
försäljningen av guano, Chilesalpeter och andra gödselmedel. Den 
organisationen kostade alltså intet särskilt besvär. Utan att göra an
språk på fullständighet antecknas följande nederlagsplatser sådana de 
uppgivas vid firmans inventeringar vid årssluten: Svanesund (Orust), 
Uddevalla, Borås, Vänersborg, Lidköping, Säffle, Ämål, Karlstad, 
Filipstad, Kristinehamn, Örebro, Arboga, Strängnäs, Askersund, Vad
stena, Motala, Linköping, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Lands
krona och Stockholm.

Transporten inom landet skedde icke per järnväg utan mestadel'; 
med båt. Firman hade egen flottilj. Den behövdes även för järn och 
trävaror. Det var båtar, slupar och galeaser och en skonert, vilkas 
namn man ideligen stöter på i samband med transporterna, såsom 
»Medgången», »Pålitligheten», »Idogheten», »Enigheten», »Varak
tigheten», »Balder», »Ungkarlen», »Factorn», »Revisorn» och »Novo 
Conto».

Som avslutning på denna historiska utredning må även komma 
några data ur det oerhört rika siffermaterial, som stått till buds från 
firmans räkenskapsjournaler för åren 1854—1863.

Först ett par ord om de förbrukade råvarorna, men givetvis blott 
fr. o. m. år 1857. Därvid kan det vara nog med en sammanslagning 
för hela tidsperioden. Av svavelsyra hade då förbrukats 5 657 dame-66
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År C. Fr. Wasrn & Co 
tillverkning av superfosfat

Mängd Värde

säckar ton Rdr

1859 I 348 IOI 18 987

1860 5 170

C
O

O
O 63 326

1861 4 001 U
J O O 53 439

1862 5 490 412 71 649

1863 4 665 35° 57 754
— — — —

1868 3 800 161 22 000

1869 4 000 170 21 000

1870 5 400 236 22 400

1871 4 600 196 19 000

1872 5 780 246 22 800

Kr

1873 7 200 306 31 OOO

1874 3 170 r35 12 600

1875 0 0 0

jeanner. Ur ett antal skilda leveranser visar det sig, att i medeltal en 
damejeanne höll 225 skålpund (= 95,6 kg) svavelsyra. Hela kvanti
teten var alltså omkring 541 ton.

De övriga råvarorna: socker jord, benkol, benmjöl och koproliter 
under samma tid ha köpts till en sammanlagd mängd av i runt tal 
2395 ton. Relationen mellan dessa två råvarusummor visar sig i själva 
verket just ligga mellan den, som framgår av receptet N:o I och re
ceptet N:o II i det första citerade cirkuläret.

Bortseende helt och hållet från de tillgängliga inventarieuppgifterna 
vid årsskiftena må det vara nog att citera en uppgift, som blott före
kommer vid årsslutet 1861. Då heter det uttryckligen att förtjänsten 
eller behållningen av superfosfatfabriken gått upp till 10 650 rdr, 
under det att förtjänsten på den övriga handeln med gödselmedel 
stannade vid 4 408 rdr.

Slutligen meddelas här en tabellarisk framställning av salutillverk
ningen för tiden 1857—1863, hämtad ur firmans räkenskapsböcker, 
för tiden 1868—1874 ur de officiella deklarationerna till Kommers
kollegium. De fyra mellanliggande åren sakna deklarationer, och 
affärsböckerna för denna tid har jag ej haft tillfälle eller anledning att 
genomgå. 67
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Till en början uttryckes salumängderna av den sura fosforsyrade 
kalken i säckar, senare i centner. Båda sorterna äro i tabellen omräk
nade i ton, därvid en säck upptages till 75 kg.

Tydligt är att fabrikatet redan från början var begärligt, man kom 
hastigt upp till mellan 300 och 400 tons försäljning om året till ett 
värde omkring 60 000 rdr. När år 1868 de officiella deklarationerna 
börja, uppvisa de lägre tal. Möjligen kunna viktsiffrorna ställda i 
samband med de meddelade värdesiffrorna peka på en förklaring. Det 
inträder nämligen ett tydligt prisfall kring år 1870 och samtidigt bör
jar konkurrenterna.

Visserligen visar år 1873 en tendens till uppryckning, men år 1874 
är fabrikens sista redovisningsår.

Firman C. Fr. Wxrn & Co var ursprungligen ett rent handelshus 
för stångjärn, brännstål, spik och plankor samt gödselmedel. Den för
medlade även mellanhavandet mellan engelska aktieägare och järn
vägsanläggningen Köping—Hult och stod senare som mellanhand 
för svenska staten, då det gällde landets deltagande i världsutställ
ningen i London 1862. En katalog över den svenska avdelningen ut
arbetades just av C. Fr. W;ern j:r.

Klippans superfosfatfabrik var förvisso endast en relativt obetydlig 
faktor i firman C. Fr. Wcern & Co:s vittutgrenade och ekonomiskt 
mycket omfattande rörelse. Liksom många andra initiativ, som tagits 
av medlemmar av familjen Wasrn, vittnar fabriken om stor fram
synthet. Den är av särskilt stort intresse ur historisk synpunkt såsom 
varande den hittills äldsta kända fabriken i vårt land för tillverkning 
av superfosfat.
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