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Industrikemisten som inte
uppfyllde kravprofilen
[Av Anders Lundgren, professor emeritus,
idé- och lärdomshistoria, Kemisamfundets kemihistoriska nämnd]

Den kemiska industri där Albert Cronquist var verksam, och verksam var han
verkligen, befann sig ganska långt från vetenskapen kemi.
För att bestämma halten av färgämnet
fuchsin i rödvin, kunde man ”genom färgstyrkan … i viss mån bedöma quantiteten
falskt färgämne”.

A

lbert Werner Cronquist (18461910) är för kemisamfundets
medlemmar känd för att han
1883 tog initiativet till bildandet Svenska kemistsamfundet, men hans
verksamhet var mer omfattande och belyser frågan om förhållandet mellan kemisk
industri och vetenskapen kemi.
Cronquist har en imponerande meritlista. Han avlade 1866 kemiingenjörsexamen vid Teknologiska institutet, och arbetade några år som amanuens vid Sveriges
geologiska undersökning. Han var också
ofta utredningsman åt regeringen, framförallt i frågor rörande sprängämnen och
torv som energikälla.
Han arbetade åt hushållningssällskap, var

verksam inom bryggerinäring och lerindustri var ordförande i Svenska teknologföreningen och satt i redaktionsrådet
för Teknisk tidskrift, undervisade vid KTH
och andra skolor, publicerade drygt 100

artiklar med kemisk-tekniskt innehåll, var
konsult vid Kropps AB, Kleva nickelverk,
Lövholmens sodafabrik, Skånes stenkolsfyndigheter, var handelskemist i Stockholm, samarbetade med industrimannen
Carl Fredrik Liljevalch, m m, m m. Därtill
drev han en egen kemisk-teknisk byrå där
över 43 000 kemiska analyser genomfördes mellan 1872 och 1884.
Man skulle kunna tro att ingen var mer

lämpad än Cronquist för tjänsten som professor i kemisk teknologi vid KTH, när en
sådan utlystes 1890. Han sökte den också
men fick den inte. Enligt sakkunniga måste han ”i afseende på förmåga att kritiskt
bedöma de företeelser han undersöker …
stå tillbaka för de öfriga sökanden”.
En sakkunnig underkände helt Cronquists kompetens ”såsom lärare och analytiker”, vilket kan synas märkligt med hänsyn till mängden analyser han utfört. Varför
godkändes inte dessa som tillräckliga?
Svaret finns i förhållandet att den
kemiska industri, där Cronquist var verksam under slutet av 1800-talet befann
sig ganska långt från vetenskapen kemi.
Eftersom KTH strävade efter att framstå
som en vetenskaplig institution, tillmättes
den sökandes vetenskapliga meriter stor
betydelse när nya tjänster skulle tillsättas (bedömningen av industriella meriter
kontra vetenskapliga meriter är förmodligen fortfarande ett diskuterat ämne vid
tillsättningsärenden vid KTH).
Inom vetenskapen var exakta analyser en
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nödvändighet, inte minst för att få så exakta värden som möjligt på kemisk sammansättning och därmed på atomvikter.
De analyser Cronquist genomförde hade
i regel som syfte att avslöja förfalskningar,
eller att konstatera renhet hos kommersiella produkter, och då krävdes inte samma

exakthet. Det kunde till och med räcka med
kvalitativa bedömningar.
För att bestämma halten av färgämnet
fuchsin i rödvin, kunde man ”genom färgstyrkan … i viss mån bedöma quantiteten
falskt färgämne”, vilket Cronquist hävdade till och med skulle räcka inför domstol. Han fann samma sätt att resonera
hos Pasteur, som sagt att man kan ”på
utseende bedöma om konserverade ärtor
innehålla koppar”. Visserligen var kvalitativa bedömningar viktiga också inom den
vetenskapliga analysen, särskilt i ett initialt
skede, då färg, lukt, yta etc alltid registrerades, men målet där var högsta möjliga
kvantitativa exakthet, och då hjälpte inte
kvalitativa bedömningar.
Vetenskapen kemi krävde alltså en annan typ av analyser än de som handelskemister och kemiingenjörer sysslade med.
Att bestämma atomvikter krävde exakthet ner till minst tredje decimalen, vilket
inte behövdes för att konstatera att smör
drygats ut med till exempel bomolja.
Vad gäller teorier hyllade Cronquist reto-

riskt vetenskapen i sina texter, men diskuterade aldrig teoretiska spörsmål. Han
fann att dessa gav en förenklad bild av
industriella processer, oftast eftersom
dessa försiggick i betydligt större skala än
processer i laboratoriet.
När exempelvis nitroglycerinhaltiga
sprängämnen skulle tillverkas, försiggick
reaktionen aldrig fullständigt och utbytet
blev ”i verkligheten icke så stort” som beräkning efter formel angav. Viktigare än
teoretisk kunskap var att veta att tillverkningen var ”beroende av årstiden” och att
den ”om vintern utfaller förmånligast”.
Kemiingenjören Cronquists kunskap
var av annat slag än den vetenskapliga kunskapen, men det gör den inte vare sig mindre krävande att lära eller mindre viktig. KB
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