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Aren 1886--1907 
Experimentalfåltet som försöksstation, 
handelsträdgård och trädgårdsskola 

Inskränkningarna vid LanLbruksavdelning
en 1885 innebar en slutgiltig insikt om det 
omöjliga i att Experimentalfältet skulle kun
na vara självfinansierat. De medförde att lant
bruket upphörde att fungera som mönster
gård men däremot inte att lantbruksförsö
ken nedlades. Istället kom de att intensifie
ras. Ambitionerna att bygga upp e n fullstän
dig försöksanstalt kom att förverkligas och 
när fältet var befriat från plikten att också 
framstå som rikets främsta jordbruk kom 
verksamheten i allt större utsträckning att 
inriktas åt ett modernt naturvetenskapligt 
håll. Genom att kommersiella och servicein
riktad e verksamheter föll bort blev arbetet 
vid institutionerna mer specialiserat. Un
dantaget var Trädgårdsavdelningen som allt

.mer fjärmades från den egentliga försöks
verksamheten, för att fortsättningsvis till 
största delen leva ett eget liv som handels
trädgård och utbildningsanstalt. 

Odlingsmarken fick nyttjas till vad som 
passade. Den mark som inte behövdes för 
försöken omformades till trädgård eller till 
slåttervallar. 

Organisation och ekonomi 
I början av 1885 inleddes förändringsarbetet 
då beslut fattades om ekonomin vid lantbru
ket och trädgården samt uppsägning av per
sonal. 1 Förvaltningskommitten föreslog att 

intendenten, som vid denna tid fortfarande 
fanns kvar, fortsättningsvis skulle lämna bud
getförslag flera gånger pe r år, månad för 
månad under periodernajanuari till maj, en 
gång för juni till september och en gång för 
oktober till december. För utgifter som upp
kom mellan förvaltningskommittens sam
manträden disponerade han 500 kr, medan 
inkomster omedelbart skulle insättas i bank. 
Byggnadsarbeten skulle vara grundade på 
årliga planer som föreslagits i mekaniska 
avdelningen som varje april hö ll byggnads
syn. Inga som helst ombyggnader fick göras 
utan godkännande av kommitten. In te ens 
reparationer fick göras utan tillstånd. 

På motsvarande sätt fick trädgårdsdirck
tören redovisa kvitton och månadsrapporter 
till inspektorn, men också i begränsad om
fattning själv hantera inkomsterna genom 
att betala löner och utgifter innan överskot
tet insattes i bank. Några uttag fick däremot 
ej förekomma utan akademidirektörens god
kännande.2 

Den nya organisationen kom att bestå av 
jämbördiga avdelningar under gemensam 
ledning. Den övergripande intendenttjäns
ten avskaffades och ledningen kom att utgö
ras av förvaltningskommitten. Denna blev 
härigenom fältets styrelse och än en gång 
utsågs e tt ombud, bandirektör Hjalmar af 
Petersens. Denne kom dock i likhet med sin 
föregångare Velin på 1830-tale t, knappast att 
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fungera som an nal än en kontrollant av 
verksamheten. Avdelningsindelningen över
togs från den tidigare organisalionen och 
bestod av lantbruk, trädgård, agrikulturke
mi och växtfysiologi. Slrategin var dessutom 
att expandera med nya avdelningar när be
hoven uppkom. Varje avdelning stod under 
en föreståndares ledning, vid Lantbruksav
dclningen benämnd inspektor och vid Träd
gårdsavdeln ingen Lrädgårdsdirektör. Före
ståndarna för de agrikulturkemiska och växl
fysiologiska avdelningarna hade professors 
namn. 

Förutom lö nemedle n baserades ekono
min på samma anslag som tidigare, !'5 !'500 kr 
per år. Summan var emelle nid fortfarande 
otillräcklig men med hjä lp av trädgårdens 
överskott kunde försöken ändå geno mför
as.'1 Akademien hade också lyckats få hela 
Djurgårdsarrendet omräknat till kontanter, 
under 1890-talet uppgående till knappt 850 
kr per år. Ändå baserades summan fortfaran
de på en komplicerad uträkning och motsva
rade lösen av närmare 500 kubikfot spann
mål till markegångspris med avräkning av 
den s.k. bärgningshjälpen, e nligl elen ur
sprungliga uppgörelsen från 1816.4 

De agrikulturkemiska och växtfysiologis
ka avdelningarna finansierades med statliga 
försöksanslag. Dessa uppgick 1891 till 7!'50 kr 
för växtfysiologi, 1 750 kr för agrikulmrkemi 
och 2 000 kr Lill lantbruket.'' Emellertid var 
anslagen på det hela taget ganska små, å l
minstone om man jämför med lönerna. År 
1890 hade rättaren och inspektorn vid la nt
bruket en år slön på 600, respektive 2 800 kr, 
assistente n och professorn vid agrikulturke
miska avdelningen 1 800, respektive !'5 000 kr 
och professorn vid växtfysio logiska avdel
ningen 4 000 kr.6 

Fältets gestaltning och 
byggnadsverksamhet 
År 1890 ularbetades en plan för framticla 
d isposition av markerna med bestämmelser 
om gränser mellan de o lika avdelningarnas 
försöksområden . Delar av Arboremm togs i 
anspråk för en agrikulLUrkemisk försöksgård 
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och en särskild botanisk försöksgård anlades 
intill det växtfysiolog iska huset.; 

På det hela taget tycks flera verksamheter 
ha ansetts kunnal täckas av befintliga bygg
nader. Genom uppförande av en s.k. prov
loge, ombyggnad av det växtfysiologiska hu
set och ä ndrad di position av intendentvillan 
tillgodosågs Växlfysiologiska avdeln ingens 
behov. Agrikulturkemiska avdel ningen hade 
redan 1884 fått e rforderl iga lokaler och elen 
nedbantade verksamh eten vid Lantbruksav
delningen klarade sig gott med utrymmena 
i ladugården. Den nye inspektorn tick flytta 
in i den gamla flygeln tillsammans med ke
miska laboratoriets vaktm~istare och e n del 
lantarbetare.8 

De nya slörre byggnaderna ingick i en 
serie av fem projekt av mekaniska avdelning
ens förvaltare Edelsvärd.i' De utgjordes av 
en villa för trädgårdsdirektören, e tt red
skapsskjul för museet, en provloge för Växt
fysio logiska avdelningen, ett växthus för Agri
kulturkemiska avdelningen och ett lektions
hus för Trädgårdsavdeln ingen. 

År 1891 drogs elektricitet fram till faltet. 10 

Den gamla vattenfrågan löstes däremot inte 
heller under denna period. I samband med 
omorga nisationen hade man utrett h uru
vida stadens valtenledni ng vid Kräftriket 
kunde förlängas till Experimentalfället, men 
kostnaden be räknades t ill 19.000 kr. och 
befanns alltför hög. Istället beslu tades att 
fl era brunnar skulle grävas. Dessuwm fick 
Växtfysiologiska avdelningen rinnande vat
len genom samma system som i huvudbygg
nad en med uppsamlat regnvauen från ta
ket.'' I övrigt var dammen och brunnarna 
det som stod till buds för trädgården och bo
städerna, och ladugården tog fortfarande 
vauen från Laduvikskanalcn. År 1896 åter
kom vattenledningsfrågan sedan trädgårds
mästaren klagat på vattenbrist, men även 
denna gång avslogs begäran och han upp
manades att istället g räva efler mer vatten.11 

LANTBRUKSAVDELNINGEN 
Lan tbruksavdel ningen var, trots det nedlag
da jordbruket, en viktig avdelning och fort-



farande förekom benämningen Praktiska 
försöksavdclningen. Försöksverksarnheten 
var heller inte på något sätt att betrakta som 
liten, åtminstone av försöksanslagen att 
döma. 

Organisation 
Syftet med Lantbruksavdelningen var nume
ra att utgöra en lantbruksvetenskaplig avdel
ning med växtodlings- och gödslingsförsök 
som tidigare. lnskrän kningarna av jordbru
ket innebar att åkermark överlämnandes till 
Trädgårdsavdelningen. Redan 1887 före
slogs en sådan omdisponering men avslogs 
tills vidare. Snart nog korn dock omkring l 0 
ha åker att överföras till trädgårds mark. n 
Därefter disponerades drygt 20 ha, beståen
de av de östra delarna av Västra kärret, 
Lappkärret och Fårhagen. Blott fyra ha ut
nyttjades för spannmålsodling och resteran
de tio lades igen till mångårig vall, i arbets
besparande syfte. Ängsmarken omfattade 
omkring sex ha och utnyttjades till höpro
duktion för avsalu. 11 

Personal 
Beträffande personalstyrkan var Lantbruks
avdelningen större än övriga avdelningar. 
Till sin hjälp hade föreståndaren en rättare 
och ett varierande antal arbetare. Intendent 
Forssell erbjöds att stanna kvar som inspek
tor men avböjde. Han sades upp och avflyt
-tade på hösten 1886 då den nya ordningen 
började gälla. Till den nya tjänsten som in
spektor utsågs Sigurd Rhodin, lärare vid den 
då nyligen nedlagda Marielunds lantbruks
skola i Blekinge. 1jänsten var att be trakta 
som lägre än intendent men fortfarande var 
det en prestigefylld syssla. Kontantlönen 
uppgick t.ex. till 2 800 kr, vilket var lika 
mycke t som intendenten hade haft. Därut
över ingick tjänstebostad men inga ytterliga
re förmåner. I praktiken innebar detta att 
ingen stat utdelades. 1

" Den höga lönen inne
bar egentligen att den inbesparing som Aka
demien trott sig vinna uteblev, men vittnar 
också om Lantbruksavdelningens betydelse . 

Sigurd Rhodin, 1856- 1936, var Experimentalfältets 
ins/Jektor och föreståndare för Lantbruhsavdelnin[;en 
1885-1906. Därrftrr tjiinstgjordP han som förestån
dare för Centralanstallens jordbrulisavdelning fram 
till sin pensionrring I 921, från I 914 med JJrOjPssors 
namn. (Lind&Green 1937) 

I instruktionen framhölls att inspektorn 
skulle arbeta efter fastställd plan, utöva hus
bondevälde, tillse att husen var brandförsäk
rade och att det hölls prydligt kring dem, 
föra kassaräkning och lämna månadsrappor
ter, uppbära löner till personalen varje kvar
tal, göra årsräkenskaper för hela Experi
m entalfältet, sköta skogen, pröva nya red
skap som insänts från privatpersoner eller 
från museet samt ombesörja kulturförsök 
efter givna föreskrifter. 16 Inspektorn hade 
således en samordnande funktion. 

Arbetsstyrkan kom att till stor del bestå av 
dagsverkare. Ur bokföringen framgår att 
några var anställda unde r nera år i rad och 
var att betrakta som den fasta arbetsstyrkan. 
Deras antal uppgick, före 1892, till vanligen 
fyra, fem män och tre, fyra kvinnor, och där
efter till sex, sju män och fyra, fem kvinnor. 
På samma sätt som tidigare avlönades män
nen högre än kvinnorna som, tillsammans 
med barnarbetare, räknades som hjon. Om
organisationen innebar inga nya arbetare, de 
var desamma som tidigare, herden Elfstrand 
t.ex., fortsatte som ladugårdskarl ända till sin 
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pensionering 1899. Därefter stannade han 
kvar som dagkarl till 1902. Han hade då 
tjänstgjort på Experimentalfältet i 40 å r. 17 

De som kan betraktas som fast personal fram
går av bilaga 1.4. 

Verksamhet 
Försöksodling av klöver och gräs minskade 
till förmån för vallfröodling med diverse frö
blandn i ngar, liksom hö till försäijning, av
delningens numera enda inkomstbringande 
verksamh et. Sädesodlingen koncentrerades 
till enbart utsädesodling av härdiga sorter 
och skördarna delades ut i landsorte n , till 
framför allt hushållningssällska pen men 
från 1891 även till lantbruksskolorna för att 
föra ut fördelaktigt växtmaterial till hela det 
svenska lantbruket.18 Det särskilda försöks
fältet minskades frå n åtta till fyra ha. 

J uhlin Dannfclt har påtalat att försöks
verksamhete n under denna period fortsatte 
som förr. Hans genomgång visar att flera 
sorters spannmål och potatis som odlades 
o mkring 1910 visserligen hade provats första 
gången på Experimentalfältet, men läsare n 
an ar ändå att han bedömde försöksresulta
ten som underlägsna dem som gjordes vid 
övriga avdelningar. Han uppre pade vad han 
tidigare hade sagt om verksamheten under 
hans faders dagar, att försöken var intetsä
gande.19 Huruvida Lantbruksavdelningens 
försök verkligen var av mindre intresse än de 
vid övriga avdelningar kan emellertid läm
nas därhän. Deras praktiska karaktär var allt
för ol ik de andras för a tt lå ta sigjämföras. 

Vallodlingsförsök 
Vallodlingen bestod 1887 av cirka 15 gräsfrö
blandningar för såväl torra som fuktiga jor
dar och 25 blandningar för Ie,jordar. En del 
jämförande försök kom att göras, framför 
allt av lusern och o lika klöversorter.20 Ett 
stort problem var det dåliga utsädet. Rhodin 
klagade 1890 på att det aldrig skulle kunna 
an läggas fl eråriga täta vallar i vårt land så
vida utsädeskvaliteten inte blev bättre. I sina 
kontakter med fröhandlare hade han kon
staterat att dessa var av samma m ening. De 
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hade svårt att finna leverantörer med gott 
utsäde. Med undan tag för timotej var gräs
fröna alltid mycket orena.21 Frökontrollen 
tycktes ej fungera tillfredställande. 

Spannmåls försök 
Spannmålsförsöken kom att bli ytterst be
gränsade och var av komparativ natur. Ett 
exempel på hur de genomfördes kan häm
tas från 1887 då eget s.k. Experimentalfältets 
Ch evalierkorn jämfördes med Svalöfs Che
valierkorn och påfågelsko rn. Alla sorterna 
växte ungefär lika bra och försöksresultatet 
blev att alla kunde rekommenderas för no r
ra Sverige.22 

Potatis- och andra rotjruktsförsök 
De tidigare så omfattande potatisförsöken 
fortsatte, men i mindre skala. Av provade 
sorter kan nämnas den senare så vanliga 
Magnum Bonum som gav den största skör
den, utan tillskott av vare sig kväve eller fos
forsyra, men konstaterade Rhodin, "så ä r 
Magnum Bonum känd för att å bördig jord 
alstra högre skördar än någon annan sort".23 

Fortsatta försök visade emellertid att den var 
helt olämplig på mossjorda r, något m an 
hade satt stort hopp till, varför andra potatis
sorter, mer lämpliga för sådan jord priorite
rades under föijande år. 

Av rotfrukter provades kålrabbi, kålrötter, 
morötter, palsternackor och rovor, vilka alla 
tycks ha avsetts att användas som foder, på 
samma sätt som tidigare.24 

Gödslingsförsök 
Gödslingsförsöken omfattade i huvudsak 
chilisalpeter, fäl tspat, kainit, stallgödsel, p re
cipiat, superfosfat och thomasfosfat. Resulta
ten visade bl.a. stora fördelar med thomas
fosfat i jämförelse med stallgödsel. Likaså 
prövades si llg uano, järnvitriol, apatit- och 
martinslagg, viborgfosfat, pudrett, urin, kalk 
m.m. 

En ny typ av gödsel provades under 1890-
talets senare del, då Rhodin undersökte vär
det av s.k. sopgödsel. I ett föredrag i Akade
mien 1898 propagerade han för sådan an
vändning och hänvisade till dess fördelakti-
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Brun vif1phavre oclt durumvete, Bli dur de Madean, försöksodlarll' 1887 r"l'sjJl'ktive 1892. Akvareller av Henril'tte 
Sjöberg. (Foto: l'etrr Äström Nordiska museet) 

ga inverkan på Europas storstäder och dess 
närliggande Ian tbruksegenclomar.25 Stock
holms sopor, som vid d e nna tid innehöll 
betydande mängder hästgödsel och slakteri
avfall komposterades vid Lövsta sopanlägg
ning vid IIässelby, varifrån de t såldes och 
fraktades med pråmar till Mälarbönde rna. 

• Sopgödsel från Lövsta inköptes J 897 och jäm
fördes med annan gödsel, halmströdd krea
tursgödscl från Fiskartorpet och torvströdd 
hästgödsel från Stockholms spårvägar. 

U ndersökningarna av sopgödse l gällde 
dess påverkan på spannmål och bönor un
der ett par å rs tid. Resultate t visade på 
halmströgödselns överlägsenhet i förhållan
de till sopgödsel och på torvströgödselns 
överlägsenhet i förhållande till halmströgöd
sel. Sopgödseln var alltså sämst. J\ndå visade 
fö rsöken att sopgödseln hade en god göds
lingsförmåga med e n lå ng efte rverkan, och 
att den "vämjeliga" sopgödsel n var väl värd 
att tillvaratas, ty "inte t är i naturen orent, 

blott okunnigheten stämplar det som så
dant; själva gatsmutsen kan i j ordbrukarens 
hand förvandlas t ill värdefulla ämnen med 
behagliga former", anförde Rhodin.26 

Kreatursförsök 
Kreatursförsöken behandlade huvudsakli
gen kvaliteten h os foderväxter. Under 1888 
gjordes utfodringsförsök på den återstående 
kobesättningen. Försöken avsåg att ge sam
ma foderstat året runt varvid grönfoderväx
ter som kunde skördas från maj månad till 
sena hösten provades. Ett framgångsrikt för
sök med ensilering i plansilo gjordes på en 
med diken omgärdad p lats där gräset täck
tes med plankor och sten, och resulterade i 
ett foder med ti lltalande färg och god doft, 
varav blott ett tunt översta lager behövde 
kasserasY 

Ett annat försök gjordes 1891 rörande 
torvströ som ersättning för halm. Torvströ 
bedömdes äga bättre u ppsugningsförmåga 
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men var kostsamt, främst beroende på bris
ten på närliggande torvindustrier. Trot~ för
delarna tvivlade Rhodin på torv, framför allt 
så länge transportkostnaderna var höga 
men också på grund av att halmströ, enligt 
hans mening, gav stallet ett mer vänligt och 
inbjudande utseende.28 

AGRIKULTURKEMISKA 
AVDELNINGEN 
Sedan den botaniska verksamheten brutits 
loss 1886, återgick den agrikulturkemiska 
avdelningen till sin tidigare renodlade form. 
Redan några år tidigare hade det dock stått 
klart att så skulle bli fallet och laboratoriet 
hade byggts om. Nu kompletterades det 
med en försöksgård. 

Organisation 
Med början 1890 organiserades försöksfältet 
om med ~jälp av statliga medet.2<J Platsen var 
den tidigare Provrutan och Arboretum men 
dessa krävde avsevärda arbeten för att bli 
lämpliga som kemisk försöksgård. Stora 
jordmassor schaktades undan för att få mar
ken plan, ett s.k. skyddshus, eller växthus, 
uppfördes i järn och glas, enligt ritningar av 
Edclsvärd, och hela området, inklusive den 
växtfysiologiska försöksgården, kringgärda
des av ett järnstaket. 

Källaren i huvudbyggnaden fördjupades 
så att ett jämn nivå med försöksgården upp
stod. I källaren bearbetades försöksjorden 
och där förvarades glaskärlen under vin
tern. Från skyddshuset löpte fem småjärn
vägsspår ut i försöksfältet med 30 vagnar, på 
vilka försökskärlen kunde köras ut och in 
beroende på himplig väderlek. Själva fältet 
bestod av kvadratmeterstora gjutna parceller 
och nedgrävda zinkcylindrar för kulturför
söken. Försöksgårclen var större än vad som 
krävdes och många träd från f.d. Arboretum 
tilläts stå kvar, vilka tillsammans med gräspla
ner, parkanläggningar och dekorationsväx
ter gav området en prydlig och parkartad 
karaktär.go 
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Personal 
Omorganisationen innebar inga personal
förändringar. Förutom professor Nilsson 
och assistent Eggertz tjänstgjorde 1899 
I Iugo Witt som vikarie för Eggertz under 
dennes ~jänstledighet. Även vaktmästaren 
Klang fortsatte sin ljänst.~1 År 1899 avled 
Nilsson varvid Akademien utsåg Eggertz till 
vikarierande föreståndare fram till att en 
efterträdare kunde ta vid, vilket skedde i och 
med ingången av år 1900. Till ny förestånda
re med professors namn utsågs lektorn i 
kemi och kemisk teknologi med mineralogi 
och geognosi vid Chalmers tekniska skola i 
Göteborg, Henrik Gustaf Söderbaum, 1862-
1933.~2 

Många undersökningar gjordes i samar
bete med andra intressenter, såväl inom de 
stora nationella mosskulturförsöken som för 
t.ex. kvävebestämning i bessemer- och mar
tinjärn, och Gällivareapatit åt olika _järn
verksdisponenter m.CT. Det kemiska labora
toriet blev härigenom en mötesplats mellan 
personalen och t.ex. gödscltillverkare och 
andra kemister. I arbetet deltog också exter
na personer under kortare perioder, både 
vetenskapsmän, studenter och yrkesutövan
de kemister, från Sverige och från utlan
det.'B En sammanställning över personalen 
återges i bilaga 1 :4. 

Verksamhet 
Verksamheten kom i allt väsentligt att be
handla kulturförsök, d.v.s. försöksodling av 
växter i stor skala med främst foderväxter i 
isolerade cylindrar med olika gödselsam
mansättningar. Man bedrev dessutom kemis
ka undersökningar av jordarter, gödsel- och 
fodermedel m.m., samt fungerade som re
missorgan och gav diverse utlåtanden över 
kemiska spörsmål. Verksamhetens omfatt
ning skilde sig därvidlag på intet sätt mot 
tidigare, med undantag för den utvidgade 
försöksgården. Mårald menar att skillnaden 
istället låg på ett idemässigt plan, och att 
Nilsson representerade en ny generation 
kemister som satte vetenskaplig noggrann
het och exakthet i första rummet, medan 



det praktiska fältarbetet i större utsträckning 
överlämnades till andra. Detta var tvärtemot 
företrädaren Bergstrands syn.34 

Det tycks samtidigt som om det fortfaran
de fanns kritiska röster, däribland .J uhlin 
Dannfelt. Beträffande foderförsöken mena
de han att kemisterna bara kom fram till 
ganska självklara resultat. Genom omfattan
de odlingar i långa tidserier identifierades 
bät.tre och sämre foderväxter. 35 Han var inte 
he ller särskilt imponerad av den vetenskaps
syn som Nilsson företrädde, att vid sidan av 
komparativa undersökningar vara inriktad 
på laboratorieanalyser, vilka mer ledde till 
exakta faställanden av naLUrens beståndsde
lar än till positiva erfarenheter som kunde 
tillämpas i praktiskt lantbruk. Mårald menar 
att det i tiden fanns en konflikt mellan ve
tenskapsmän och agronomer, där de först
nämnda betonade objektiviteten och speci
aliseringen medan de senare strävade mot 
praktisk erfaren het, mångsidighet och käns
la.% Det är detta som framkommer i.Juhlin 
Dannfclts kritiska karaktäristik av elen agrar
kemiska verksamheten, där han själv före
trädde elen senare uppfattningen. 

Det gamla intresset för uppodling väcktes 
ånyo vid denna tid, och nu med en enorm 
kraft. Likheterna med det tidiga 1800-talct 
var problemets kärna, den samhälleliga na
tionella nyttan. Då hade det rört sig om ett 
underutvecklat land med en liten befolk
ning, som genom uppodling skulle utvecklas 
ekonomiskt och demografiskt. Nu rörde det 

• sig om ett överbefolkat land vars industriel
la utveckling ännu inte blivit så omfattande 
att elen kunde suga upp befolkningsöver
skottet. Resultatet hade blivit en massut
vanclring till Amerika. Föregångsmannen, 
riksdagsmannen Erik Åkerlund, menade att 
om inte svenskarna tog sitt land i besittning 
riskerade man istället att grannarna gjorde 
det, först ge nom fredlig uppodling, sedan 
med militär framryckning. För att minska 
faran skulle svenska arbetare själva odla upp 
myrmarkerna och som småbönder finna ett 
eget inhemsktAmerika.37 .Jämföre lsen med 
kronprins Karl.Johans oro på 1810-talet för 
en liknande samhällelig fara är slående. 

Lan Frrdrik Nilsson, I 840-1899, professor i agrikul
turkemi orh förrståndare för den Agrikulturkemislw 
avdelningen från 1882 till sin död. ( KSI,A) 

Svensha mosslmlturföreningen bildades 1886 
för uppodlings- och göclslingsförsök på myr
och mossmarker i hela landet. Agrikultur
kemiska avdelningen stod i ledningen för 
dessa även om de i praktiken bedrevs av för
eningens egen personal. Fältförsöken var ett 
viktigt arbetsfält för Experimentalfältet ge
nom att man på uppdrag gjorde kemiska 
undersökningar av mossjordar från hela lan
det. De lokala försöken avslutades 1894 se
dan man konstaterat att mulljorclarna, såväl 
som sandjordarna, saknade ett e ller flera av 
de tre viktigaste näringsämnena, kväve, kali, 
fosforsyra, och därför var tacksamma för till
skott av ett eller annat av clem.38 Ett föga 
oväntat resultat. 

På Experimentalfältet deltog man också 
praktiskt med mosskulturförsök genom a tt 
man hade tillgång till denna åtråvärda jord. 
T illsamman med Lantbruksavdelningen kom 
flera uppodlings- och göclslingsförsök att 
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Den agrikulturkemiska 
forsöksgården efter om
byggnaden 1890 skilde 
sig väsentligt Fån den 
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Av denna bild framgår rPsultatet av den stora schakt
ning som gjordes 1890 för att få försöksgårde-n plan. 
Stora huspt rrsn sig högt över marl,en. Järnvägs
vagnarna med cylindrar är utrullarlP ur växthuset. 
(Centralanstalten för försöksväsmrlPt på jordbruks
området 1923) 

genomföras på J,appkärret som under en rad 
år besåddes m ed olika sädesslag i undersö
kande syfte. Efter en tid av intensiv brnkning 
ansågs marken i mitten av 1890-talet vara 
torr och fast, och väl förmultnad. Ett pro
blem var dock a tt den tenderade att frysa 
upp och vintertid röra sig, varvid höstgrö
dorna tog stor skada.39 På Lappkärret kom 
omfattande gödslingsundersökningar att 
utföras ijordförbättrande syfte, främst med 
fosfat ur thomas- och viborgslagg, liksom 
salpe te rsyrad kalk. 
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Sockerbetsförsök 
Kulturförsök med sockerbetor blev under 
1890-talet en av avdelningens största verk
samheter. Ett av de mest omfattande genom
fördes 1896 med 77 glascylindrar och tolv 
fastajordparceller och 150 zinkparcclle r. 40 

Verksamheten var intimt knuten till samtida 
storskaliga odlingsförsök på Gotland, där 
professor Nilsson var uppväxt. Detta sam
band har av bl.a.Juhlin Dannfelt tolkats som 
att sockerbetsförsöken hade att göra med ett 
slags egenintresse hos Nilsson .41 Experimen
talfältets roll är emellertid mer komplex. 
Som nämnts hade man 1859 varit inblan
dad i försöksodling på Gotland. När Nilsson 
anställdes 1866 drogs han in i undersök
ningarna och kom tillsammans med Eggertz 
att författa skriften Om utsikterna för sockerin
dustrins införande på Gotland 1891.42 

Nilssons roll i samband med den gotländ
ska betodlingen bleknar också en smula in
för förhållandet att andra enskilda personer 
spelat egna roller. A.G. Olofsson menar i sin 
krönika över Gotlands hushållningssällskap 
att bctodlingen egentligen var resultatet av 
e n enda mans verk, landshövdingen Emil 
Poignant. Redan omkring 1890 hade denne 
bö1jat ett envetet propagandaarbete för 
sockerbetsodling, som kulminerat 1892 med 
en studieresa till skånska sockerbruk, varef
ter alla deltagare blev varma anhängare av 
iden. Strax kom man överens om kontrakts-



Assbste-n.-te--ns 

(l,r'hctsru.,nz, 

lli6/io/eJr, 

Vdgar 

0 

SJr.,rtfrum,, 

Luftpump 

Vdgar 

f,, d, 0 

la,hora,,. /.,.o r i u,n, 

Först1r;a, / Filrrå,,d,, 

Ombyggnaden av Stora huset till agrikulturkemiskt laboratorium på 1860-talet hade inneburit all de stora utställ
ningssalarna riPlnts upj, i mindre rum. Planm visar disj1ositionen I 885. Assistentens och föreståndarens rum, 
biblioteket och skrivrummet hade ursprungligen varit ett galleri och inrymt redskapssamlingen, och rummen för 
ångmaskin och destillation hade varit en sal för växtsamlingar: (KSLA T 1885) 

odling på över 500 ha som 1894 resulterade 
i den industriella tillverkningen vid Roma 
sockerbruk. Omkring 1890 anges att lands
hövdingen inhämtat Nilssons synpunkter om 
Gotlands stora naturliga förul~ättningar för 
sockerbetsodling. Experimentalfältets och 
Nilssons engagemang framstår därmed som 
ett slags uppdrag och Nilssons och Eggertz 
skrift som en slutredovisning av detta.4

~ 

Övrig verksamhet 
De tidigare foderförsöken fortsatte med fo
derväxtodling i försöksgårdens cylindrar. Av 
nyheter kan nämnas olika typer av pressfo
der, d.v.s. ensilerade foderväxter. Dessutom 
undersökte man sillkakor, ett slags fiskmjöl 
som bedömdes som utmärkt för framtiden, 
och man propagerade för igångsättande av 
inhemsk tillverkning för att minska importen. 

En föga relevant verksamhet inom avdel
ningen var det fortsatta ansvaret för de dag-

liga meteorologiska observationerna, som i 
stort sett endast innebar att man varje må
nad skickade in sammanställningar till den 
Meteorologiska centralanstalten.'11 Att detta över 
huvud taget var den agrikulturkemiska av
delningens ansvar hörde kanske främst sam
man med att de meteorologiska instrumen
ten och apparaterna sedan tidigare stod på 
försöksgårdens område. 

V ÄXTFYSIOLOGISKA 
AVDELNINGEN 
Växtfysiologiska avdelningen kunde börja 
sin verksamhet sedan Akademien fört frå
gan om biologins utbrytning ur den kemis
ka försöksanstalten till regeringen 1884, var
efter denna i proposition till riksdagen hade 
begärt medel till nya byggnader och till ett 
årligt anslag.'''• Frågan bifölls och botanisten 
Eriksson förordnades till professor i växtfysi-
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Jakob Eriksson, 1848- 1931, botanisk assistent vid 
den kemiska och växtfysiologiska försöksanstaltm 
1876-1885 och därefter professor i botanisk växtfysi
ologi och föreståndare för den Viixtfi•siologiska försöks
anstalten. Han bibehöll denna tjänst även efter att 
Centralamtalten bildats och fram till sin pensionering 
1913. (KSLA) 

J,'rnst Hmning, 1857-1929, assistent vid den viixt
_h,siologislw avdelningen J 890-I894 och från 19 ! 3 
förPståndare for Centralanstaltens lantbruksbotanislw 
avdelning. (Lind&Green !937) 
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ologi och Lill avdelningens föreslåndare. 
Verksamheten kom igång 1886. 

Eriksson hade vid denna Lid nåu sLOr be
römmelse och var att betrakta som fältets 
främsle vetenskapsman . I en artikel 1884 
hade han gjort en hisLOrisk tillbakablick över 
växtskyddets framväxt utifrån potatissjukans 
härjningar, och här lyckats förklara de grund
läggande principerna inom växtpatologin.46 

Organisation 
Genom att ta Intendentvillan i anspråk både 
som bostad ål föresLåndaren och som bota
niskt laboratorium kunde besparingar i 
byggnadsanslageL göras. Vauen- och gasled
ningar ordnades. På bottenvåningen inred
des Lvå laboratorierum, skriv- och biblioteks
rum samt ett rum för samlingarna av frön 
och frukter. Det gamla Växtfysiologiska hu
set inreddes på övervåningen Lill vaklmäsLar
bostad och på bottenvåningen till verkstad 
och lokaler för frösamlingarna.47 

Till avdelningen hörde dessutom det nya 
försöksfältet. med odling av jordbruks- och 
trädgårdsväxter på friu land i syfte all under
söka växternas lämplighet i klimatet. Det 
omfattade knappl 7 000 kvm och organisera
des på ett ungefär liknande sätt som den 
gamla Provkartan, med smårutor om nio 
kvm. För torkning och förvaring av växterna 
uppfördes 1887 den s.k. Provlogen. 

Personal 
.Jakob Eriksson biträddes från början av en 
säsongsanställd assistent, för vilken särskilda 
anslag äskats men ej beviijals. IsLälleL förut
sattes Eriksson ~jälv avlöna assistenten. Orga
nisalionen fungerade därför till en böi:jan 
inte särskilt väl och Akademien tvingades 
skjuta till egna medel. 18 År 1889 fick Eriks
son slutligen ett biträde, Svea Knutson. Som 
säsongsanställda assistenter fungerade mel
lan 1890 och 1894 Ernst Henn ing för rost
skyddsundersökningarna, 1902-1903 Georg 
Tischler från H eidclberg för cytologiska 
undersökningar saml 1904- 1905 och 1906 
studenterna D. Hylmö och T. Wulff för all-



männa undersökningar:'9 En sammanställ
ning ö,·er personalen återges i bilaga 1 :4. 

Verksamhet 
På försöksfältet odlades 200-400 numrerade 
,,äxter i femårig rotation vilket gay möjlighet 
att föija deras ut,·eckling unde r en lång pe
riod och att, som Eriksson uttryckte det, 
']ämföra de olika formernas kännetecknan
de egenskaper liksom deras inneboende 
motständskraft mot störande inflytelser, sär
skilt parasitsYampar".50 Eriksson ansåg för
söksfältet som ovärderligt och menade att 
det gay nya erfarenheter a\' stor betydelse 
för parasitbekämpningen . En omfattande 
dela,· Yerksamheten kom, som tidigare, att 
behandla ,·äxtsjukdomar. Studier gjordes av 
bl.a. bladmögel, filtsjuka och kräfta på pota
tis , rost och rotfi ltsjuka på betor, klumprot 
på kål , mögel och mjöldagg på fruktträd och 
bärbuskar rn .m. 

Jakob Erikssons och nrnst Hennings 
undersökningar av sädesrost 
De mest omfattande undersökningarna rör
de sädesrost och de skulle skänka Eriksson 
stor framgång som vetenskapsman . Sädes
rosten \"ar en syampplåga som hä1jade i riket 
särskilt under 1889, då 163 000 ton havre 
angreps och mer eller mindre förstördes. 
Oron inför framtiden möjliggjorde extra 
anslag för särskilda undersökningar och på 
så sätt kunde bl.a. assistenten Henning an
ställas 1890. Likaså kunde medel ut\·erkas 
för att bygga om det gamla institutionshuset. 
Växthusdelen fick glastak så att odlings- och 
infektionsförsök också kunde bedri,·as in
omhus. Rostundersökningarna kom att bli 
omfattande och pågå i fem år, och resulta
ten bleY ,·ida kända genom internationell 
publicering. År 1896 utgavs Erikssons och 
Hennings Die Getreideroste, ihre Geschichte und 
Xatw; sowie ,\lasm,gdn gegen dieselben och den 
skulle snart även bli utgiven på svenska som 
Hvad är sädesrost och livad kan göras mol den
samma ?51 

Erikssons och Hennings undersökningar 
gay n~'a upptäckter. Man antog att det i själ-

Det växtfpiologiska huset vid sehelshiflet 1900. Interi
ören visar växthusde/en, "infehtionshuset" med pågå
mdP rostförsök. (r:1iksso11 1906) 

va plantan fanns inneboende sj ukdoms
mönster, där svamp kunde leva som en 
formlös plasma i symbios med värdYäxten, 
s.k. mykoplasma. När de för svampen nöd
vändiga omständigheterna inföll , gavs den 
plötsligt möjl ighet att övergå i vanligt mycel 
och därmed utveckla rostangrepp på Yärd
växten. Eriksson presenterade sin teori på 
Akademiens högtidsdag 1897, men att det 
rörde sig om en banbrytande upptäckt fram
stod först sedan den presenterats internatio
nellt, vilket skedde i Franska vetenskapsaka
demien och Tyska botaniska sällskapet sam
ma å r. År 1900 förklarades h ela Mykoplasma
teorin aY Eriksson i Sur l'origine et la propaga
tion de la Rouille des Cereales par la semence, en 
skrift utgiven av den franska vetenskapsaka-
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demien som även utkom i svenskt samman
drag, Om uppkomst och sfJridning ajsädP.u-ost ur 
och genom utsärleslwrn. 52 

Erikssons framgångar medförde ökade 
ekonomiska medel genom anslag ur en ex
tern stiftelse och från anonyma givare, vi lket 
möjliggjorde nya undersökningar och an
ställande av assisterande personal.'"l De fort
satta undersökningarna, innefattande ana
tomiska prepareringar och moderna cytolo-
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Hrixkvastrost jiå brrbl'l'isbus
ke. Anda sedan 1700-talet 
hade man anat att berberis
busken kunde smilla spa1111-
rncll och gräs ml'd s.li. svart
rost. li·rikssons 1111rln1ök
ningar kunde belägga detta 
men ocksc1 all orsakerna till 
sädesros/ var mer lwm/J/itl'ra
de. J:'u resultat var all han 
ville få till e/1 förbud för 
plrtnll'ring av brrbl'l'isbuskar 
i närheten av åkermark. 
Illustration av I fen rielle 
Sjöbfrg(KSI.A'f' 1896) 

giska prepareringar, utfördes 1902-1903 till
sammans med assistenten dr Tischler. Även 
dessa resultat fick internationell spridning. 
En stor del av rostförsöken gjordes i form av 
infektionsundersökningar varvid växterna 
isole rades. Sådana s.k. isolerkulturförsök 
bedrevs dels på fältet, dels vid Kräftriket där 
Aktiebolaget Radiator upplät mark, vatten, 
gas och maskiner utan kostnad. Resultaten 
från elen växtfysiologiska anstaltens under-



sökningar publicerades i stor omfattning 
och fram till 1907 utkom fler än 250 kortare 
och längre skrifter av Eriksson, av vilka flera 
blev översatta till engelska, franska och tyska, 
och utgivna i utlandet. 5 1 

De växtfysiologiska samlingarna 
Erikssons samlingar av sjuka sädessorter och 
frön, de s.k. växtpatologiska samlingarna, 
växte under årens lopp och det fanns en 
påfallande systematik i hans arbetssäu. Det i 
förra kapitlet omnämnda Normalherbarium 
av skandinaviska Parasitsvampar fortsaue att 
växa och ansågs utgöra ett utmärkt instru
ment för avdelningens arbete. På samma sätt 
förhöll det sig med Henriette Sjöbergs fort
satta arbete med Svenska kulturväxter. 

Ett nytt cerealiekabinett började ta form 
1889, med samlingar av sädessorter, tillkom
met på förslag vid en internationell veten
skaplig konferens i Wien. Sådana avsågs till
komma i alla länclerY• Collectio cerealis varie
tates cerealium in Suecia maturescentes contines 
eller Tyf1samling av inom Sverige mognande sä
desvarieteter var av helt nytt slag och bestod av 
serietillve rkade lådor i papp, s.k. fasciklar, 
innehållande tio fack med säclesax i förslut
na glasrör. Avsikten var au institutioner och 
skolor, men även intresserade privatperso
ner, skulle kunna abonnera på cerealiekabi
nettet för att enkelt lära känna och urskilja 
olika sorter. Fascikel 1 utkom 1889 och inne
höll tio sorters korn, fasciklarna 2 och 3 ut
kom några år senare och innehöll 20 sorters 
-vete och 1898 utkom slutligen fascikel 4 med 
tio sorters korn. Till varje fascikel hörde tio 
sidor text på svenska, latin och tyska om sor
ternas känne tecken, ursprung och utbred
ning samt grafiska tabeller om sortens ax
byggnad. Fasciklarna tillverkades i en uppla
ga om 40. Av dessa hade vid sekelskiftet leve
rerats 19 inom landet, en till Norge, en till 
Danmark, tre till Finland och 15 till övriga 
utla nclet.5

" Ett exemplar av Collectio cerealis 
fanns också tillgängligt på Lantbruksmuseet 
i staden men visades sannolikt inte, eftersom 
det finns kvar idag i utmärkt konclition."7 

Den växtpatologiska samlingen, som mer 
var att betrakta som ett arbetsinstrument, 

bibehölls även fortsäuningsvis vid avdelning
en, även om museet fick ta emot exempel på 
svampangripna växter.58 

Den person som i praktiken skötte de väx
ande samlingarna och inte minst hantering
e n av Collectio cerealis var under alla år Svea 
Knutson, som tycks ha visat ett stort in tresse 
härför och som verkar att, under flera år, ha 
själv bidragit med ett stort an tal växter som 
gåva till samlingarna.59 Se sid. 202. 

TRÄDGÅRDSAVDELNINGEN 
Avdelningens utveckling presenterades år
ligen i verksamhetsberättelserna, varifrån 
uppgifter om omfattning, försäljning av pro
dukter, elevan tal och undervisande lärare 
kan hämtas. De skiljer sig från de andra av
delningarnas berätte lser och uppvisar inte 
någon vetenskaplig syn på e tt slags träd
gårdsvetenskap. Vid några tillfällen presen
terade Lindgren visserligen en del använd
bara resultat men mest handlade det om 
frosten s ankomst och dagen för vårens för
sta fältarbete. Berättelserna ger i och för sig 
kortfattade men, inte desto mindre, livfulla 
och personliga skildringar av livet på Expe
rimentalfältet. Alltsomoftast består de dock 
av en ältande litania över dåligt väder. Om 
det ena året berättar han att det var det kal
laste sedan 1708 och om det andra att det 
var nästan lika dåligt. År 1890 kände sig 
Lindgren manad att sammanfatta det gång
na årtiondets väder med att "Hela årtiondet 
1880-1889, med undantag av 1882 har såle
des utmärkt sig genom dels mindre gynnsam
ma, dels i hög eller högsta grad ogynnsamma 
år och i dess helhet visat sig vida mindre 
gynnsamt än det närmast föregående"/'° 

Organisation 
Med Lindgrens pensionering och elen unge 
Gustaf Linds övertagande år 1900 kom verk
samheten att moderniseras och förändras. 
Visserligen fortsatte handelsträdgården att 
verka på samma sätt som tidigare liksom elen 
praktiska försöksverksamheten men under-
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Gustaf Linrl, 1869-1945, 11/Pxaminemrfps från ExjJP
rimmtaifiiltP/s trädgårdsskola 1891 och fick samma år 
tjänst som trädgårdsmästare och lärare vid skolan. År 
1900 utsågs han till triidgårdsdirektör och relilorjör 
skolan där han slrmnarfp till sin /Jmsionl'ring I 934. 
Han ltarle då vnlwt vid Exj1nimmtaifiiltet i 45 år 

visningen vid Trädgårdsskolan kom nu att 
bli en primär verksamhet. Det hade den ald
rig tidigare varit. 

Genom trädgårdens utvidgning på lant
brukets bekostnad, kom den i början av 
1890-talct att omfatta omkring 20 ha med 
hela den odlade jorden i väster, från vägen 
mot Skuggan i söder till Västra kärret i norr. 
Trädskolorna omfattade 17,5 ha och från att 
där 188 I funnits cl rygt 610 000 träd och 
buskar i trädskolorna fanns vid omorganisa
tionen närmare 1, 1 miljoner tr~id och bus
kar. 61 Visserligen fick man lämna ifrån sig 
Arboretum 1890 men genom att nya frukt
trädgårdar och ett nytt arboretum om 2,5 ha 
anlades på backarna norr om ekonomibygg
naderna förstärktes på det hela taget tr~idbe
ståndet. Anläggningarna korn att näst.an helt 
och hållet omsluta övrig verksamhet och 
bebyggelse. Efterhand som de nya plante
ringarna växte upp korn de att dominera 
in trycket och framemot sekelskiftet 1900 
möttes besökaren av en trädgårds- och park-
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anläggning. Lantbruksmiijön var svårare att 
uppfatta. Fälten låg mer eller mindre dolda 
bakom backarna och istället präglades mil
jön av prydliga stigar och krattade gångar, 
stenpartier och rosarier, och allt annat sorn 
hörde till landets numera största handels
trädgårci. An läggningen indelades under 
1890-talet i 80 särskilda ytor."2 Kring alla 
dessa löpte vägar, stigar och diken samt sta
ket till skydd för det alltjämt häijande frukt
snatteriet, som både störde försöksresulta
t.en och minskade intäkterna. 

Vid denna tid skedde stora om- och ny
byggnader. Ett särskilt unciervisningshus, be
stående av två längor med l~irosalar, kök och 
matsal uppfördes enligt. ritningar av Edel
svärd. För trädgårdsdirektören uppfördes 
1886 en stor villa med bostad och kontor 
varvid hela Trädgårdsbyggningen kunde ut
nyttjas som elevbostad. Villan ritades av Edel
svärd och var i det närmaste identisk med 
den tidigare uppförda intendentsvillan. Den 
är ännu bevarad och kallas "Greens villa".6

'
1 

Personal 
Erik Lindgren förestod Trädgårdsavdelning
en fram till sin pensionering vid 71 års ålder 
år 1900. I samband med omorganisationen 
hade hans titel ändrats från trädgårdsmästa
re till trädgårdsdirektör, en benämning som 
var gängse förekommande för sådana befatt
ningar. Hans ekonomiska sparsamhet i kom
bination med stor efterfrågan på trädgår
dens produkter gjorde honom fortsatt fram
gångsrik och inte minst aktad inom förva lt
ningskommitten. Ett exempel på detta var 
att han 1887 invaldes till ledamot av Akade
mien. 

Det gamla systemet med en eller annan 
trädgårdsdräng förändrades nu. Ett uttryck 
för avdelningens professionalisering är an
ställandet av en assistent, i likhet med förhål
landena på de andra avdelningarna. Den 
förste trädgårdsassistenten, Bergström, an
ställdes i slutet av 1880-talet men avled 1891. 
Han efterträddes av Gustaf Lind. Denne 
hade varit. elev vid Trädgårdsskolan och ny
ligen utexaminerats. Lind kom att efterträda 
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Stora huset och ViixtiJsiologiska huset med sinfl Jiirsöksgårrlar blrv under 1890-talet helt omgiv na av trädgårds
mark. Foto från I f/90-talrt. (Stockholms stadsmusmm) 

Lindgre n som trädgårdsdirektör år 1900. 
Till ny trädgårdsassistent efter Lind, och som 
särskild lärare vid Trädgfö-dsskolan, anställdes 
John Green 1903. Även han kom från skolan 
och hade utexaminerats samma å r.61 l övrigt 
fortsatte det praktiska arbetet i trädgården att 
handhas av eleverna. En sammanställning 
över personalen återges i bilaga 1 :4. 

Verksamhet 
En ny tr~idskola för äpplen, päron, körsbär, 
plommon och ett mindre a ntal amerikanska 
vildaplar anlades i mitten av 1890-talet. Den 
kallades Pomologiska avdelningen och bestod 
av närmare 600 moderfruktträd och drygt 
330 sorter. De äldre fruktträdgårdarna kom 
härigenom och i fortsättningen mest att ut
nyt~as av personalen för personligt bruk. 
Samtidigt fick man lämna ifrån sig gamla 
Arboretum till Agri kulturkemiska avdel
ningen varifrån många träd som planterats 
under 1880-talets senare år fick flyttas. Om
och nyplanteringar skedde med stor intensi
tet och omfattade flera hundra träd och 
buskar varje år.G'-

Handelsträdgård 
Försäijningen fortsatte att öka och de enda 
nedgångar som går au registrera hade kli
matiska orsaker.t;h När växter frös bort sjönk 
försäijn ingen men man var alltid efter en 
kort tid tillbaka i samma progressiva försäij
ningskurva. Ibland kunde man även skänka 
växter till offenlliga anläggningar, ungefär 
som man tidigare gjort till de kungliga slot
ten . År 1891 önskade t.ex. Artur Hazelius 
träd och buskar till Skansen vilket bifölls av 
förvaltningskommittcn.67 Omfattningen av 
försäljningen framgår av bilaga 6.3. 

Trädgårdsfiirsök 
Au Trädgårdsavdelningen till största delen 
var en kommersiell handelsträdgård hindra
de inte att det mesta som företogs presente
rades som vetenskapliga försök och avdel
ningen erhöll också särskilda medel för 
dessa. ti8 Försöken gick till på sådant sätt att 
olika sorters växter planterades på olika lo
kaler och jordmån, i avsikt att bestämma 
snabbaste mognadstid och mest högavkas
tande, och därmed mest lämpliga sorten. l 
enlighet med denna metod provades bär
buskar, grönsaker som ärter, majs, mangold 
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Prydnadsträdgårdar kom all få stor betydelse inom 
undPrvi.rningl'n . Från sekf'L1kiflet J 900 orh framåt 
a11/ade1 bl.a. stmpartin; rosarier och, som på denna 
bild. jJymmidkli/1jJta häckar. (Storkholms stadsmusl'-
11111 ) 

och tomater, rotfrukter som kinesisk korogi 
och alandsrot, spånadsYäxter m.m.69 

Andra försök kunde gälla \·äxtskydd, t.ex. 
1896 med LJo,ml, en blandning a\' kresol och 
såpa, som sprutades på fruktträd men \·isade 
sig i det närmaste \'erkningslöst. Lysolan
Yändningen fortsatte dock med bäure resu l
tat. liksom \·id provet 1899 med fotogen
e mulsion , \'ilken visade sig mycket effektiv 
på bladlöss.;0 Aqua Aphidina, en \'ätska som 
såldes a\· en apotekare i Dannemora, och 
Bordeauxvätska, inne hållande osläckt kalk 
och kopparvitriol , sprutades på rosor. Bor
deaux\'ätskan bet på mjöldaggen. Det gjorde 
däremot inte Aqua Aphidina som iställe t 
skadade rosornas blad. Detsamma \'ar fallet 
med ell an nat medel Sulj1hosteatite ruj1rirepul
ve1: ; 1 

De tidigare så omhuldade göclslingsför
söken intog fortfarand e en stark ställning. 
Den mesta gödseln utgjordes a\' sta llgödsel 
fran staden men alternati\·a m edel p rm·ades 
också. År 189 1 gjordes omfauande fö rsök 
med tobak, varvid nya amerikanska sorter 
pro\'acles i förh ållande till de traditionella 
sorterna i Stockhol mstrakten. Gödseln var 
denna gång pudrett, eller "folkguano" som 
Lindgren benämnde den.;2 

Fruktsorter provades i stor o mfattning. 
.\faterial kom frå n h ela landet, ofta som 
gårnr men mycket var ä\·en infört på eget in
i tiati\'. Aret fö re sin pensionering kunde 
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Lindgren presentera sammanfattande resul
tat kring elen pomologiska \'erksamheten 
under hela sin tid på fältet då han 1899 pu
blicerade en förteckning med beskri\'ningar 
a\' a lla på fältet odlade sorter i Akademiens 
Handlingar och Tidskrift. H är rekommen
derades sådana som ansågs lämpliga och 
mycket lämpliga för svenska förhallanclen, 
respekti\-e sådana som befunni ts olämpliga. 
I förteckningen omnämns ä\·en de sorter 
som kunde anses härledas direkt från Expe
rimen talfäl tel. Av äpplen räknades de ut
ländska Alexander, Bcl!Oower. King of 
Tompkins County, Nedhead, Nonhern Spy 
och "\\'ealthy som sådana. Alla u tom Alexan
der \·ar amerikanska och hade ursprung
ligen kommit till fältet som gåva a\· general
konsul Ehing under 1870-talet. Exjmimental
fiiltets augustipäron och Stenbngs kärnlösa hös/
päron hade däremot framkommit ur egna 
kärno r under 1840- och 1860-talet.; 1 

Under Gustaf Linds tid ble\' försöke n in
riktade pa elektrisk upp\'ärmning a\' \'äxt
hus, lagring, torkning och konsen·ering a\' 
frukt och grönsaker etc. En del mer ,·eten
skapliga undersökn ingar gjordes a\· befrukt
ning, blombiologi och avkastning.'4 

Lan tbruksakademiens 
trädgårdsskola 
Trädgårdsundervisningen fick genom omor
ganisationen bättre förutsättningar. Framför 
a ll t h ade riksdagen beviljat medel för n ya 
byggnader \·arvid det särskilda under\'is
ningshuset byggdes. Ett principbeslm i Aka
demien 1886 gjorde d et också möjligt att 
amända 200 kr per år av trädgårdens fö rsäij
ningsinkomster till undervisning.;" Dä r ut
Ö\·er bidrog Akademien m ed pengar bl.a. till 
undcnisningsmaterial i det nya skolhuset.;6 

I detta inreddes ej blott lärosalar utan ä\·en 
kök och matsal, ty fortfarande och ända fram 
till 1909 skötte e leverna själ\'a silt kosthåll. ;; 

Undervisning 
Trädgårdsskolan började under 1880-talet 
att moderniseras genom att fler lärare enga
gerades. Efter Lindgre ns pensionering om-



La11tbruhm1Heet orh dess 
smabrnlohem 1'!/r det för
sta som mö/le be1ökaren 
/Hi r:x/JerimPntaljältet. 
Den 1.k. 1Jj111gårdsporten 
från 18-19 gav miljön en 
praktfull entre. Portpn 
/Jlacerades här i bö1ja11 av 
1920-talet men återbörda
des/}{/ 1960-talet till sin 
11n/m111gliga plats på 
Södra Dp11gårde11. (Stock
holms stadrn111se11m) 

organiserades emellertid unden-isn ingen 
och skolan antog 1900 namnet Kungl. Lant
bruksakademiens trädgårdsslwla. Utbildningen 
var fortfarande tvåårig men undcnisningen 
ökades till två lektionstimmar per dag och 
nya ämnen tillkom, såsom entomologi, fält
mätning och avvägning, bokhållcri, ,·äxt
huskonstruktion och fruktkännedom.'8 De 
teoretiska lektionerna ga,·s hela året, men i 
hurndsak ,·ar de förlagda till vintermånader
na. Botanik, entomologi, fäl tm ätning och 
avvägning, bindekonst samt biskötsel ,·ar av 
praktiska skäl förlagda till sommartiden. 
Sammanlagt uppgick dock undervisningen 
ännu under 1890-talet till blott omkring 80 
lektionstimmar, förutom ritning.'9 

Lärare 
Som lärare för den nyorganiserade skolan 
fungerade fortfarande trädgårdsdirektören. 
Av fältets ~jänstemän engagerades fr.o.m. 
1890 Eggertz, Henning och Rhodin som lä
rare mot en mindre e rsättning och td år 
senare ä,·en trädgårdsassistenten. Därutöver 
kom i allt större utsträckning professionella 
ämnesspecialistcr att engageras. 

Under 1890-talet undervisade Lindgren i 
trädgårdsan läggningskon st, trädgårdssköt-

selns allmänna grunder och ritning, Lind i 
svenska språket, skönskrivning och skrirning 
av växtnamn, professorn och förutvarande 
agrarkemisten Be rgstrand i kemi, fysik och 
jordartslära, doktor A.T. Fredriksson och 
läroverksadjunkt J.M. Pettersson i botanik 
och entomologi samt folkskollärare F.Johans
son i geometri, aritmetik och bokhålleri.00 

Fr.o .m. 1900 deltog inte längre elever 
som hjälplärare. Lärarna var nu helt och 
h ållet professionella yrkesmän eller veten
skapsmän, rnrav de n esta hade anknytning 
till Experimentalfältets andra verksamheter. 

Lärare och undervisningsämnen vid Kungl. Lant
bruksakademiens trädgårdsskola 1900-1906 

Carl Erik Bergstrand Agrikulturkemi, agronomi, 
jordarts- och gödsellära 

Rudolf Billström Blomsterdekoratio n 
Knut Bm·in Trädgårdsanläggnings

konst och växthuskon
struktion, fältmätning och 
avvägning 

John Green Köksväxt- och blomster
odling, stenografi 

F . .Johansson Geometri, aritmetik, bok
hålleri , svenska 

Fredrik Liljewall Växthuskonstruktion och 
blomsterodl ing under glas 
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Gustaf Lind 

John :\I. PrnC'rsson 
G. Röhlandcr 
Hemielle Sjöberg 
:\.!ben Tullgren 
Thure Wahlberg 
j..\. Öster·berg 

Köks,·äxt- och blomste1~ 
odling, fruktodling och 
pomologi. trädskolesköt
scl , trädgårdsanläggning, 
tyska 
Botanik 
i\latE'matik, tyska 
Ritning 
Entomologi 
Blomsterde koration 
Biskötsel 

Kiilln: KS!A'/; verloamhefaberiittelser 

Elever 
Det är ,·anskligt att bestämma ele,·antalet för 
respekti,·e år. I verksamhetsberättelserna 
anga,· Lindgren t.ex. att 51 lä1jungar medde
lats unden·isning under 1885 och 54 föijan
cle år. Även under 1890-talet anges de till 
mellan 45 och 55 men a,· dessa uppgifter 
kan man bara dra slutsatsen att de flesta fort
farande Yar an betrakta som säsongsanställ
da trädgårdsarbetare.8 1 Antalet cleYer i den 
tdåriga skolan var betydligt färre, åtminsto
ne med utgångspunkt från erlagda exam ina 
för trädgårdsmästare, ,-ilka aldrig ,·ar fler än 
fem, sex per å r.82 Antalet erlagda examina 
framgår a,· bilaga 2.2. 

Efter omorganisationen 1900 betraktades 
endast de som verkligen föijde hela studie
planen som e lever. Antalet ,·ar under de för
sta aren omkring 25. Däremot var antalet 
adagda examina aldrig fler än mellan fem 
och åtta. Examen hölls van lig t,·is en gång 
per är, i oktober, och de utexaminerade 
trädgårdsmästarna erhöll utan undantag 
rjänst. ,·anligen inom landet men ganska 
manga tlyuade till Norge, ,·arifrån e n och 
annan elev också härstammade. l\'ågra fick 
ä,·en tjänst som trädgårdsmästare i Finland 
och det förekom också att någon ,·alde att stu
dera ,idare vid utländska läroinrättningar.8

:, 

LA.t'\TTBRUKSAKADEMIENS 
MUSEUM 
'.\luseisamlingarna växte årligen genom in
köp, men hela anslaget om 3 000 kr förbru
kades inte heller nu. Därutö,·er utökades 
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samlingarna genom de gå,·or som fortfaran
de strömmade in från pri,·atpersoner. Om
kring 1890 hade detta resulterat i ett stort 
utrymmesbeho,·. Tanken på at t bygga en 
större fön·aringsbyggnad ,·äcktes i fön·alt
ningskommittcn och Akademien ansökte 
1892 hos regeringen om att till en sadan få 
am·ända de ackumulerade och ej ianspråk
tagna medlen avsedda till redskap. Dessa 
beräknades a,· Akademien uppgä till ö,·er 
15 000 kr, ,·ara,· man nu önskade fa am·ända 
en tredjedel till uppförande a\' ett redskaps
skjul p å Experimentalfältet. Regeringen 
ansag emellertid de ackumulerade medlen 
som fön·erkade men gav istället elen önska
de summan i extra anslag, ,·an·id redskaps
skjulet kunde byggas_K, 

Organisation 
I sam band med uppförandet m· det nya red
skapsskjulet ti llsattes en kommitte under 
ledning a,· ledamoten i Akademiens lant
bruksa,·delning, Rudolf H ennings, 1841-
1921, som skulle utarbeta en ny och ö,·ergri
pancle plan för Akademiens hela museiYerk
samhet. Henn ings var praktiskt intresserad 
a\' främst lantbruksreclskap och deras ut
\'eckling, och hade vid samma tid väckt för
slag om inrättande av permanenta pro,ning
sanstalter på olika håll i landet, istället för att 
pro\'ningarna, som nu , ägde rum på Experi
mentalfältet då och då, eller \'id återkom
mande lantbruksmöten i länen.'; Hennings 
,·ar således ingen museiman i modern me
ning men han var energisk och intresserad 
och kom att ta personlig del i museets omor
ganisation och utbyggnad. Hans plan omfat
tade ett nytt museum, inkluderande en mo
dern redskapssamling, ty sannolikt framstod 
det för honom som orealistiskt au museet på 
sikt skulle kunna utvecklas inne i staden. 
Frägan om ett stort nybygge på Experimen
talfältet låg emellertid ännu i sin linda. 

För omorganisationen a,· sjäh·a museet 
innebar planen att en omfattande utgallring 
1-,rjordes. De aterstående samlingarna ordna
des därefter i sju tematiska a\'deln ingar, \'ar
a\' en utgick från historien. Ä,-cn om många 



redskap lyftes fram i en egen historisk avdel
ni ng visade planen att museet i första hand 
fortfarande hade ett modernt pedagogiskt 
syfte. Akademiens museum var långt ifrån 
att betrakta som e tt museum över gångna 
tide rs _jord bruk. 

Rudolf Hennings plan för Lantbruksakade
miens museum i Stockholm 1892 

Avdeln ing I. Historia 

En historisk samling redskapsmodcllcr i min
dre skala. 

Avdelning Il. Kullurväxtn 
En samling med delar och produkter av kultut~ 
växter, bl.a . en pomologisk samling. 

Avdelning Il I. Vä.xt,jukrlomar 
Vegetabiliska och animaliska samlingar, bl.a. 
skadeinsekter, lägre skadecijur och parasit
svampar i naturliga exemplar. Modeller, bilder 
och redskap för deras utrotande. 

Avdelning IV. Kreatur 

Modeller och bi lder av olika krcatursrase r. 

Avdelning V. Krratursjoder 
En samling olika fodermedel. 

Avdelning Vl. Gödningsmnld 
Eu samling olika artificiella gödningsmedel. 

Avdelning VII. Undervisning 
Pedagogiskt under visningsmaterial . 

Källa: KSLA, FK /Jrotolwll 18920115 

Museets nya redskapsskjul var, trots sitt 
namn, att betrakta som en modern musei
byggnad. Ritningarna hade gjorts, på bruk-
4igt sätt, av föredraganden i mekaniska av
delningen, Edelsvärd, och 1892 kunde bygg
naden färdigställas. De t manifesterade på ett 
tydligt sätt museets moderna karaktär, då 
byggnad en främst användes som u tställ
ningshall. I Redskapsskjulet var det tänkt att 
redskap av senaste modell, från utlandet e l
ler från svenska tillverkare, skulle ställas upp 
i väntan på prövn ing . När en sådan hade 
skett skulle d e, beroende på resultatet, an
tingen införas i museisamlingarna eller bli 
bruksredskap vid Experimentalfaltet.86 In
förande i samlingarna innebar emellertid 
bara att de magasinerades, ty i museet kun
de de av utrymmesskäl inte härbärgeras. 

Beträffande själva museet måste det för 
var och en i samtiden ha framstått som föga 
lämpligt med ett lantbruksmuseum inhyst i 
bostadslägenheter i centrala Stockholm och 
snart nog kom problemen i dagen. Redan 
1895 ville Slöjdskolan inte längre hyra ut 
lokalerna till museet, då de i framtiden be
hövdes för skolans egen verksamhet, och 
Akademien fi ck istället bö1ja se sig om efter 
en ny hyresvärd. Av statsmedel t illdelades 
4 000 kr i hyresbidrag och Akademien fann 
snart nya lokaler på Luntmakargatan dit 
museet flyttades och ordnades av Hennings 
och uppsyningsmannen Ström. Lokalfrågan 
blev därmed löst för den närmaste framti
den men man var väl medveten om att lös
ningen var temporär. För det första bestod 
de nya lokalerna av bostadslägenheter som 
var direkt olämpliga för utställningar och för 
det andra gällde kontraktet enbart under tre 
år. När hyresavtalet förnyades 1898 stod det 
också klart att man än en gång måste se sig 
om e fter nya lokaler då huset skulle rivas för 
den nya Kungsgatans sträckning.8

i 

Under alla år, både på Mäster Samuelsga
tan och Luntmakargatan, sköttes lantbruks
museet av uppsyningsmannen Ström. Det 
hölls öppet för allmänheten om söndagarna 
och skulle i övrigt fungera som modellkam
mare och ge inspiration åt inhemska tillver
kare, varvid redskap kunde lånas ut för ko
piering. Ännu levde således resterna kvar av 
de Edelcrantzka idealen. Ström tycks ha 
skött sitt arbete med stort intresse och han 
förekommer ofta i förvaltningskommittens 
protokoll, i samband med nyinköp, invente
ringsrapporter etc. Han skulle också bli en 
av Akademiens stora donatorer då han år 
1900 överlämnade 20 000 kr till en framtida 
ny museibyggnad, varefter han begärde av
sked. Efter mer än 30 år i ~änsten avgick 
Ström i och med utgången av 190 I. För sina 
insatser erhöll han pension för resten av li
vet med en hög summa av I 200 kr per år. 
T ill ny uppsyningsman utsågs samma år Aka
demiens vaktmästare, Fridolf Jonsson, vilken 
redan sedan en tid vikarierat på tjänsten 
under Ströms sjukdom . .Jonsson erhöll vid 
anställningen och tills vidare en lön som ej 
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fick överstiga Ströms pension, d.v.s. I 200 kr 
per år eller 100 kr i månaden.88 Jonsson 
skulle bli kvar vid museet i tre decennier. 

Lantbruksakademiens fiskeri
och lantbruksmuseum 
År 1898 fick Akademien besked om all mu
seilokalerna snart måste utrymmas och där
med började en process som inom loppet av 
några år skulle resultera i all ett centralt 
S\'enskt lantbruksmuseum etablerades. Arbe
tet gick mycket snabbt men det tycks inte 
från bö1jau ha varit meningen att samman
föra Lantbruksakaderniens museum med de 
nedpackade samlingarna från det förut
varande Lantbrulisakadnniens fiskerimuseum 
och de stora redskapen och maskinerna i 
Redskapsskjulct. Istället uppdrogs åt arkitek
ten Erik Josephson att utarbeta förslag till ett 
rent lantbruksrnuseurn på Experimentalfäl
tet, men när dessa handlingar första gången 
presenterades i förvaltningskommittcn 1901 
föreslogs att fiskerisamlingarna och de redan 
på fältet förvarade större museiföremålen 
också skulle införlivas i det nya museet. För
slagsställare till ett sådant centralt museum 
för både lantbruk och fiske var föredragan
den i mekaniska avdelningen, majoren Os
car AdolfBusch.89 

Under resten av 1901 och början av 1902 
diskuterades museet flera gånger i Akade
mien. Framför allt gällde det den eventuel
la nybyggnaden och dess utseende men ock
så dess läge. Långt ifrån alla förespråkade 
Experimentalfältet. Nackdelarna var dess 
alltför perifera läge för museibesökare. Fort
farande under hösten 1902 var det oklart 
om byggnaden över huvud taget skulle kom
ma till stånd.90 Emellertid brådskade frågan 
ty I oktober 1903 måste lokalerna på Lunt
makaregatan vara tömda och några ytterliga
re kostnader för lokalhyror ville Akademien 
inte dra på sig. Argumenten för ett museum 
på Experimentalfältet var bl.a. att grundför
bållandena var utmärkta för ett stort sten
hus. Ett sådant bedömdes som nödvändigt 
för samlingarnas brandfarlighet och höga 
värde. Att bygga i centrala staden skulle bli 
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oöverstigligt kostsamt, då enbart tomtkost
naden där bedömdes vara nästan lika stor 
som kostnaden för hela den föreslagna 
museibyggnaden på Experimentalfältet. 

De nya lokalerna planerades nästan dub
belt så stora som de lokaler man för tillfallet 
disponerade. Samlingarnas framtida expan
sion var därmed inget problem och byggna
den var dessutom lämplig att vid behov byg
gas ut. T slutet av 1902 godkände Akademien 
förslaget och gav ansvaret att verkställa det 
hela till förvaltningskommitten. 9 1 Frågans 
karaktär ställde krav på stora koncentrerade 
resurser. Kostnadsberäkningen visade att 
totalkostnaden skulle bli 112 000 kr. '.'1 Aka
demiens förslag till finansiering bestod av 
amorteringslån ur egna fonder om 42 000 
kr, Ströms donation om 20 000 kr samt en 
begäran om ett räntefritt lån på 20 år från 
staten om :>0 000 kr."'1 Härmed , ·ar Akade
mien praktiskt taget villig att på egen hand 
uppföra det nya museet. Av detta bör man 
dra slutsatsen att frågan hade utomordent
ligt stor vikt för Akademien, även om föga 
bevarats kring förarbeten och diskussioner. 
Regeringen bebancllacle frågan snabbt och 
resultatet förvånade. För första gången i 
Akademiens historia inträffade det att välvil
jan till ekonomiskt stöd var större än vad 
Akademien hade begärt. Men detta var bara 
skenbart, ty samtidigt innebar det i det långa 
loppet att resurserna minskade. 

Ri ksclagen bevi ljacle 1903 medel om 
50 000 kr för elen nya museibyggnaden, som 
ett engångsanslag utan skyldighet till återbe
talning. Däremot var staten inte intresserad 
att i fortsättningen bidra med lika stora 
medel till den löpande verksamheten. Mot 
tidigare årl iga anslag om 4 900 kr skulle 
framdeles endast 2 000 kr utgå. Detta inne
bar, åtminstone enligt Akademiens synsätt, 
en årlig förlust pft 2 900 kr.91 

Den nya museibyggnaden uppfördes 1904 
till den kostnad man planerat och öppnades 
för allmänheten året därpå. Därmed hade 
Sverige återfall ett fullständigt lantbruksmu
seum, vilket saknats under 40 år sedan sam
lingarna i gamla huvudbyggnaden plockats 
ned och skingrats 1863. Dessutom kunde 



Lantbrulmnuseets bottenvåning I 906 med lrmtbruksavdelningen. !,ägg miirke till arrangemangen med alla s/JCl
dama /H1 /1elanw. (Stocklwlms sladsmusP11m) 

fiske rimuseet, som ej fungerat tillfredställan
de sedan 1886, återskapas. 

Kungl. Lrmtbruksahademiens fiskeri- ork lanl
bruhsmuseurn leddes av e n inspektor och 
sköttes av en uppsyningsman. Som Akade
mie n s inspektor, och högste ansvarig för 
museet fungerade akadem isekreteraren. 
Denne var sedan 1902 Hermanjuhlin Dann
fclt. Som uppsyningsman fortsatte Fridolf 
.Jonsson och i hans arbetsuppgifter ingick 
allt från samlingarnas vård till deras visning 
för allmänheten .9" 

Museibyggnaden 
Byggnadens arkitekt var Erik .Josephson. 
Hans första ritningar förelåg i börja n av 
1901. De visade e n stor luftig hallbyggnad i 
en våning men den vann först inge t gehör. 
Exteriöre n uppfattades t.cx. som liknande 
en fabriksbyggnad. H e ls t h ade man velat 
underkänna ritningarna helt, men eftersom 
Joscphson hade högt anseende vågade man 
inte detta.% ~ågon yu e rligare kritik verkar 
heller inte h a framkommit. Vid samma till
fälle uppkom diskussionen om fiskerisam
lingarn as införlivande i museet, var vid bygg
nadens begränsade golvutrymme ansågs 

otillräckligt. Man föreslog au byggnaden 
skulle höjas så att e tt övre våningsplan kun
de skapas. Under det följande året besluta
des all hela byggnaden skulle uppföras i 
sten. På hösten 1903 var huvudri tningarna 
färdiga och man kunde gå ut med anbuds
förfrågan.'i7 Lägsta anbud gavs av ingeajörs
firman Pehr Blom och i början av 1904 kun
de byggnadsarbetena komma igång.98 Som 
Akademiens kontrnllant av bygget utsågs 
mekaniska avdelningens föredragande, ma
jor Oscar AdolfBusch. 

Småbrukarhemmet 
Till museet räknades också det s.k. småbru
karhemmet, eller lantbruksegnahemmet, 
som uppfördes på hösten 1906 i sluttn ingen 
söder om museet. Anhiggningen utgjo rdes 
av ett bostadshus, e n ladugård med loge, 
redskaps- och vedbod, en spannmålsbod 
samt ett svinhus med avtr~ide och gödselstad 
under tak. Byggnaderna hade varit utställda 
som mönsterbyggnader på det 20:e allm~in
na svenska lantbruksmötet i Norrköping 
under sommaren 1906 ocb efter utställning
ens stä ng ning skänkts till Lantbrnksakade
mien_'l!l 
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Hnman fulllin Dannfelt, 1852-1 937, var s011 lill 
intendenten Carl fuhlin-Dannfelt och var ålta är 
gammal när han kom till J-;x/m-imenlalfiiltet. Diir 
växte han up/J och firk ta r/Pl av det /Jraktiska arbelt'l. 
I Ian studerade botanik, geolog,. och kemi vid [ 'ppsala 
zwiversitrt innan han bö1jade studera på L'ltuna 
lantbruksinstitut. Han avlade både agronom- och 
doktorsexamen I 882. Från all ha varit rektorför lim
bo lantbrulmkola i Dalarna orh rektorjör L'ltuna 11/

:,ags han J 902 till sekreterare i Lantbruksakademien. 
Pa L-.:jJNimentalfiiltel organiserade fulllin Dannfelt 
framförallt det nya la11tbruksm11seet. (KSLA ) 

Småbrukarhemmet hade tillkommit för 
au Yisas som modell för hur eu småbruk 
kunde byggas och vara inrett på ändamåls
enligt sätt. A\'s ikte n var au anläggningen 
skulle ingå i museiverksamheten och bygg
naderna ,·ara funktionellt inredda och ,·isas 
för allmänheten, men upps>·ningsman nen 
Jonsson fattade omedelbart tycke för egna
hemmet och an mälde siu intresse a\' att få 
disponera det som tjänstebostad, istället för 
som nu ,·ar fallet, G rindstugan. H1> Så blc\' det 
och i fortsättninge n kom därför bara ladu
gårdslängan a tt vara mönsterinredd och till 
allmänt beskådande. 
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Utställningarna 
Museet kom inför öppnandet 1905 att nyska
pas. Hennings organisation från 1892 för
kastades a\'J uhlin Dannfelt, som fatt för\'alt
ningskommittens mandat att ordna samling
arna. H an bega\' sig 1904, tillsammans med 
major Busch , på en stud ieresa i Europa för 
att besöka olika lantbruksmuseer för att se 
hur dessa hade arrangerats. Färden g ick till 
de då framstående lantbruks- och fiskerimu
seerna i Köpenhamn , Ham burg, Berlin och 
Bryssel. Efter hemkom sten skred .J uhlin 
Dannfelt och Busch till verket och det nya 
museet organiserades i en lighet med en ny 
plan, deh-is efter u tländskt mönster_ wz 

Herman Juhlin Dannfelts plan för Kungl. 
Lantbruksakademiens fiskeri- och lantbruks
museum 1905 

I. .-\ gronomisk meteorologi 
2. Agronomisk geologi 
3. Lanthushållningens ut\'cckling i allmän-

het 
4 . Byggnader för lantbruksändamal 
5. Kulturteknik 
G. ~losskultur och torvindustri 
7. Planer Ö\"er anläggningar för tilh·crkn ing 

a ,· ton·strö och briinsle 
8. i\laskiner och redskap 
9. .Jordförbättrings- och gödselmedel 
l 0. \ 'äxtk1tltur 
11. l-Iusdjursskötsel inkl. biskötsel 
12. T rädgårdsskötsel 
13. Skogsskötscl 
14. Binäringar (fiske) 

Källa : A rtikel ur Aftonbladet 1902, (Stork/wlm 
stadsm111e11 m. ) 

.Juhl in Dannfclts p lan skilde sig på m å nga 
avgörande punkter från den tidigare. Den 
historiska a,·delningen var mer allmän och 
skildrade utxecklingen på ett bredare sätt än 
enbart genom att visa äldre redskap och 
modeller. Där H ennings plan \·ari t inriktad 
på växter och deras sjukdomar, på kreatur 
och deras utfodring samt p~t moderna göd
selmedel och en allmän pedagogik Yar den 
nya planen mera specialiserad och beskrev 
egentligen alla nödvändiga sakområden 
inom ett modernt lantbruk, huvudsakl igen 



Lantbruksmusffls ovanväning J 906 medfiskerisamlinge,1 i bakwunden. Läge; märkP till garnen som hiingr>r dra
/1eradefrä11 takbjiillwma. (Stucldwlms stadsmus1'11m) 

ett småbruk.Juhlin Dannfelt ställdes emel
lertid omedelbart inför stora problem. 

Planen utgick i större utsträckning från 
de erfarenheter han fått i utlandet och från 
hans uppfattning om hur etr lantbruksnrnse
um skulle vara arrangerat än frå n de befint
liga samlingarnas omfattning och karakt~ir. 
Juhlin Dannfelt begick därme d ett misstag 
eftersom ett muse um trots allt är detsamma 
som dess samlingar. Han ansåg att dessa inte 
innehöll de t han vil le ställa ut, att de delvis 
var i för då ligt skick eller att de saknade re
levans i elen nya museiplane n. Bl.a. uppfatta
de han må nga före m ål som all tför slitna, 
eller på annat sätt estetiskt opassande, för att 
kunna visas i de nya ijnsa lokale rna. Således 
kasserades bl.a. en stor samling hemslöjds
töremål, med hänvisning till att de ej ansågs 
höra till ett lantbruksmuseum. 102 Resultatet 
av hans bristande historiska intresse fick till 
följd att må nga äldre före mål kastades bort 
till förmån för nytt material och när museet 
öppnades för allmänheten var det bara halv
färdigt, eftersom mycke t av de t nya som Juh
li n Dannfcl t efterstr~ivade ännu saknades. 
Därför tvingades man omedelbart a tt påbö r
ja ett omfattande nyanskaffningsprogram. 

Bl.a. köptes p lastiska avbildningar av rot
frukter och trädgårdsfrukter samt planscher 
efter ideer som han fått vid besöken i utlan
det. Brist på medel gjorde dock att det m es
ta fick tiggas ihop. 

Ma n kunde ha förväntat sig att Akademien 
skulle känna stor tillfreclställelse och stolthet 
över sill nya magnifika museum. Den hade 
p å egen hand lyckats skapa ett nationellt 
Lantbruks- och fi skerimuseum , och man 
hade uppfört en påkostad och magnifik bygg
nad på sitt eget Experimentalfait. Äntligen, 
kunde det tyckas, hade den ursprungligen 
förespråkade helheten på fältet förverkligaL5. 
Men så blev de t inte. Det ve1-kar istället som 
om det nya museet inte kom att motsvara 
Akademiens förhoppningar. Det kom aldrig 
au presenteras i t.ex. Akademiens skrifter och 
kanske än märkligare, ej ens i årsberättelser
na, blott indirekt i en bisats l 906, då akademi
sekreterare n meddelade att våningarna i 
Akademiens hus på Mäster Samuelsgatan 
kunnat renoveras, sedan fiskerisamlingarna 
flyttats till de t nya museet.10

~ 
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Hur tedde sig då utställningarna? Efter
som Juhlin Dannfelt inte delat på samlingar
na, så att visst ställdes ut medan annat förva
rades i mal{asin, blc,· museibyggnaden helt 
fylld. Bottenvåningen upptogs av det som 
rörde jordbruk, boskapsskötsel och träcl
gårdsskötsel och övervåningen av fiskerisam
lingen. Originalredskapen stod i flera rader 
ovanpå varandra och allt var blandat med 
gipsäpplcn och gipspotatisar, separatorer, 
fiskar i konserverande vätskor och glasskåp 
med kreatursmodeller, tillverkade i Tysk
land, i gips i skala 1:4. 111 1 Bland praktföremå
len låg prov på moderna medicinalväxter 
och spannmålsut~äde, uppstoppade kohuvu
den och t.o.m. en hel spilta med plakatet 
Hästms bön: Smek mig någon gång!]ag drar dig! 
jag bär dig! Jag lefver endast för dig' 1115 Det var 
en obegriplig trängsel av redskap, modeller 
och preparat. Det var sannerligen inget pu
blikdragande m useum somjuhlin Dannfel t 
hade åstadkommit. 

ATT LAGGA NED 
EXPERIMENTALF ALTET 
ELLER ATT BORJA OM 
Utvecklingen av försöksverksamheten h ade 
gjort att situatio nen för Experimentalfältet 
vid sekelskiftet 1900 var en helt annan än vid 
omorganisationen 15 år tid igare. Omvärl
den hade föränd rats så m ycket att de n rå
dande organisationen vid fälte t•än en gång 
blivit föråldrad. 

År 1885 hade Experimentalfältet gjort sig 
av med sin tyngsta barlast, mönstergården , 
och istället iklätt sig rollen som rikets enda 
ful lständiga försöksanstalt för allt vad j ord
bruk och trädgårdsskötsel var. Visserligen 
bedrevs också en del regionala gödslingsför
sök, om än blygsam ma, vid lan tbruksinstitut
en i Ultuna och Alnarp samt vid rikets la n t
bruksskolor. Det fanns också en handfull 
agrikulturkem iska statio ner med regionalt 
ansvar och en egen nationell organisation 
för mosskulturförsöken, men över allt detta 
spände Experimentalfältet ut sina vingar, ty 
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det var under fältets överinseende som alla 
dessa försök bedrevs. 

Akademien sökte ständigt stärka denna 
centrala roll. Det gick bra så länge man i 
krah av sin förvaltningskommittc innehade 
en tung mynclighetsroll för rikets alla agrara 
spörsmål. När staten själv, genom inrättan
det av Lantbruksstyrelsen 1890, tog över 
ansvaret förlorade kommitten sitt starka 
mandat och dess framtida verksamhet blev 
blott en för Akademien intern angelägen
het. Risken för att Experimentalfältet skulle 
gå samma väg till mötes var uppenbar. Det är 
omvittnat hur luften, bildligt talat, gick ur 
Akademien. Aven om man genom sitt Expe
rimentalfält t.ex. lyckades skaffa sig kontroll 
över Hushållningssällskapens försöksverk
samhet, kom denna ej att organiseras inom 
fältets ram, och den senare entomologin 
och elen prestigefyllda husdjursfrågan ham
nade he lt vid sidan om. Det blev nu staten 
själv som tog ansvaret och fördelade medlen 
bort från Akademien, till de egna lantbruks
instituten och till den egna entomologiska 
a nstalten. 

Konkurrens om marken 
De t har tidigare framkomm it h ur den växan
de staden påverkade Experimentalfältet med 
bl.a. fotgängare som trampade ner och olo
vandes p lockade väx ter, bär och frukt och 
därmed ho tade att förstöra provningsresul
tal. Vid sekelskiflet 1900 hade konkurrensen 
om marken på Norra Djurgården bö1:jat ge
nom stora föreslagna byggnadsföretag, 
främst iscensatta av Vetenskapsakademien. 
Dess trädgård, Bergianska trädgården, hade 
redan på 1880-talet förlagts vid Brunnsviken, 
på grannfastigheten Frescati. För Experimen
talfältets vidkommande hade konkurrensen 
börjat 1899 med planerna på en ny flottsta
tion vid Värtan. H ärvidlag skulle Lappkärrs
berget komma att inbegripas och Akademien 
kunde inget annat göra än godkänna en del 
markundersökningar och avverkningar. 106 

Flottstationen blev aldrig verklighet. 
År 190 l ansökte Fören ingen för skidlöjming

ens be.frärnjande om att få bygga en sportan-



läggning med skidspår på Lappkärrsberget. 
Begäran avslogs direkt. 107 Samtidigt före
slogs au Vetmslwpsalwdemiens Nobelinstitut 
skulle få egna lokaler på den mark som ar
renderades av pjurgårdstörvaltningen. Aka
demien valde alt tillstyrka förslaget, såvida 
konungen var ,·illig au släppa ifrån sig mark. 
Det var han. 

Eftersom Experimentalfältet härigenom 
skulle lida skada föreslog Akademien au 
Verenskapsakaclemien skulle ge kompensa
tion i form av en [1rlig summa motsvarande 
vad man nu betalade i arrende för området. 
Dessutom ville man ha intrångsersättning 
om 500 kr samt begärde att del nya insritutet 
skulle överta ansvaret för körvägen ner till 
bryggan nere vid Värtan, där Riksmuseet 
sedan 1884 hade sin makerationsanstalt. 10

~ 

Farhågor fanns emellertid för att den före
slagna årliga kompensationen skulle gå fö1~ 
lorad genom att Djurgårdsförvaltningen skul
le komma au h~ja Akademiens arrende med 
moLwarande belopp. Ändå beslutades att ac
ceptera intrånget, trots akademisekreterare 
.Juhlin Dannfelts reservation.w9 Experimen
talfältet fick därmed en betydelsefull granne 
och det skulle inte dröja länge förrän hela 
omgivningen började utvecklas till det som 
senare gavs namnet Ve te nskapsstaden. 

Ett sista försök till expansion 
För all stärka Experimentalfältet hade Aka
demien under 1890-talct försökt bredda 
verksamheten med nya avdelningar för lant
bruksvetenskapliga områden som ännu sak
nade regelrätta och vetenskapliga försöksan
stalter. År 1891 hemställde man hos reger
ingen om medel för inrättande av en hus
djursavdelning för försök med utfodring 
och m ej erihantering och I 89~ om en ento
mologisk avdelning. Det var meninge n att 
dessa skulle organiseras på motsvarande sätt 
som de redan existerande och därför an
hölls om lönemedel till en föreståndare och 
en assistent. I båda fallen var det nära att det 
lyckades och bägge förslagen realiserades, 
men d e tog sig olika och andra vägar, varav 
bara den ena ledde till Experimentalfältet. 

En husdjursavdelning 
Frågan om inrättande av en vetenskaplig 
husdjursavdclning 189 1 kom au dra ut på 
tiden. Förslaget remitterades till Lantbruks
styrelsen som lät inhämta hushållningssäll
skapens åsikt. Ombudsmännen för dessa var 
av en annan åsikt än Akademien och under
kände 1893 förslaget. Lantbruksstyrelsen 
föreslog då au en ny utredning skulle tills~it
tas och undersöka rnqjligheterna au förläg
ga försöken till an nan plats. Som saken där
efter framst~illdes erbjöds nästan styrelsen 
för Alnarps lantbruksinstitut att få organise
ra en forskningsanstalt tör huscijursförsök, 
men där avböjde man till förmån för Expe
rimentalfältet som man ansåg vara lämpliga
re för djurfysiologisk forskning än Alnarp. 

Vid Ultuna lantbruksinstitut fanns där
emot ett större intresse atl få dit husdjursför
söken och genom den nya utredningen stärk
tes uppfattningen om lantbruksinstitutens 
fördelar framför Experimentalfältet. Lant
bruksstyrelsen föreslog 1898 en uppdelning, 
så att uriodringsförsöken skulle förläggas till 
Ultuna och mejeriförsöke n till Alnarp, men 
då hade vinden redan vänt till centralitetens 
fördel, och försöken skulle snart ändå kom
ma au organiseras på Experimentalfältet, 
ungefär på det sätt Akademien föreslagit. 110 

En entomologisk avdelning 
Inom entomologin var Akademien redan 
verksam. I slutet av 1870-talet hade den väckt 
frågan om inrättandet av en växtpatologisk 
anstalt och hade tillsammans med Skogsin
stitutet erhållit medel 1880 för en kringre
sande entomolog som gav råd och upplys
ningar om lantbrukets skadliga insekter. 
Entomologen hade emellertid vid Lant
bruksstyrclsens inrättande 1890 överförts till 
denna organisation. År 1893 föreslog för
val tningskommiucn en ny organisation . 
"Det är vår övertygelse", skrev man, "att vårt 
land, med en jämförelsevis ringa utgift, skul
le erhålla en institution, som utom all t tvivel 
skulle bliva till stor nytta och v~ilsignelse för 
vårtjordbruk samt för staten och de enskil
da jordbrukarna inbespara betydande sum
mor, som nu ofta med tvivelaktigt gagn bort-
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kastas på onyttiga experimenter eller för 
inköp av mestadels värdelösa skydds- och 
utrotningsmeclel". 111 

Akademien föreslog inrättandet av en ve
tenskaplig entomologisk anstalt, för vilken 
man ansåg att ingen l~irnpligare plats fanns 
än Experimentalfältet. För au stärka sina 
m<~jligheter erbjöd den sig att med egna 
medel uppföra institutionsbyggnader och 
utarbetade b:1cle ritningar och kostnadsun
clerlag. I Akadem iens hemst~illan till reger
ingen beg~irdes att en entomologisk avdel
ning skulle inrättas, att bostad för förestån
dare och assistent, två laboratorierum och 
behövliga uthus samt att kallrum för insek
ternas övervintring byggdes, att lönemecllen 
för föreståndaren överfördes från Lant
bruksstyrelsen till Akademien, att medel till 
lön, bostad och vedbrand tillställdes en sä
songsanställd assistent, att driftsanslag gavs, 
att engångsanslag till instrument gavs och 
au mark till försök skulle fä reserveras. 11

:1 

Hushållningssällskapen agerade i denna 
fråga på ett annat sätt än man hade gjort be
träffande hnsdjursanstalten och ställde sig 
helt och hållet bakom Akademien . Även 
Lantbruksstyrclsen var positiv men ville ~jälv 
stå som huvudman. Dess främsta argument. 
\'ar att all praktisk forskning sku lle hanteras 
av staten. 113 Det. kan naturligtvis diskuteras 
huruvida förhållandet mellan Akademien 
och Lantbruksstyrclsen var kyligt under 1890-
talet men i denna fråga blev det uppenbart att 
de båda organisationerna var konkurrenter 
om ledarskapet över lantbruksvotenskapen. 

Det riksclagsbeslut som 1896 avgjorde frå
gan tog sig ett m~irkligt uttryck. Riksdagen 
stödde helt och hållet Akademiens förslag 
att den entomologiska verksamheten skulle 
förläggas till Experimentalfältet och t.o.m. 
likställas med de andra vetenskapliga avdel
ningarna. Däremot menade Riksdagen att 
staten, genom Lantbruksstyrclsen, skulle stå 
som huvudman. Det motsägelsefulla riks
clagsbeslutet var inte bara en besvikelse för 
Akademien ut.an också ett frö till en framtida 
organisationskonflikt. Hur skulle en geogra
fiskt och organisatoriskt samlad verksamhet 
kunna fungera med olika huvudmän? 

2~8 

Akademien drog tillbaka sitt erbjudande 
att bekosta lokaler, med motiveringen all 
det var olämpligt all Experimentalfältet för
valtades a\· olika aktörer. Man ville ogärna 
upplåta mark och stå för byggnadskost11a
cler11a utan att få ansvaret för \'Crksamheten. 
En entomologisk anstalt på Experimentalfäl
tet under Lantbruksstyrclse11s organisation 
uppfattades som något av en gökunge. San
nolikt hade man också, vis av erfarenheten, 
befarat att man framgent skulle få bidra 
med medel, ty anslaget för anstalten var litet. 
l elen allm~int naiva hanteringen av konflik
ten kom den entomologiska anstalten att 
inte förläggas till Experimentalfaltet men 
nä~tintill. Lantbrukstyrelsen beslutade att 
placera den på Frescati och l897 uppfördes 
där en ny byggnad där verksamheten kom 
igång. Anslaget var emellertid alldeles för 
litet, precis som Akaclemie11 a11fört, och nå
gon forskning kunde inte bedrivas vid elen 
nya Statens entomologislw anstalt. istället ~igna
cle man sig mest åt ambulerande rådgiv
n i ngsverksam het, på samma sätt som förr. 111 

Till viss förnöjsamhet p:t Experimentalfaltet 
kan tänkas. Men lokaliseringen kunde kan
ske också uppfattas som om staten ville över
ta Experimentalfaltet. 

Lokala försöksgårdar 
Motsättningen mellan regionalitet och cen
tralisering hade, som redan framkommit, 
pendlat under 1800-talct, ibland åt det ena, 
ibland åt det andra hållet. Beträffande fält
försök tenderade intresset vid tiden för se
kelskiftet 1900 mot mer lokala verksam
heter. Särskil t lyckosamma ansågs Svenska 
mosskulturföreningens lokalt baserade för
sök ha varit. 

Vid 1896 års lantbruksmöte i \,fal mö före
slogs att s~illskapen själva skulle begära stats
medel for att organisera lokala fältgödslings
försök men au hushållningssällskapen skul
le stå för huvuddelen av kostnaderna. Försla
get vann inget gehör men återkom föijancle 
år då det bifölls. Lantbruksakaclemien ställ
de sig villig att utreda frågan och Rudolf 
Hennings uppdrogs att bege sig på en stu
dieresa till Danmark för att där studera Jan-



dets lokala försöksorganisaLion. H en nings 
fö rslag g ick ut på att förena de föreslagna 
försöken med Svenska mosskulturförening
ens verksamhet, samt att antingen förlägga 
nya försök Lill ExperimenLalfältet e ller till en 
ny fristående försöksstation i Stockholms
Lrakten.1 1.; 

Förslaget ledde 1897 till att hushållnings
sällskapen och Akademien utarbetade en 
gemensam arbetsplan för lokala gödslings
försiik. Experimentalfältet var emellertid 
inte akLUe ll t som lokaliseringsplats. IställeL 
inrättades en egen organisation unde r led
ning av en föreståndare, utsedd av Akade
mien och under överinseende av förvalt
ningskommitten. Den fick namnet Central
anstalten för HushållningssällslwjJens lokala fiilt
försö'1 och förlades till Runby gård i Upp
lands Väsby, norr om Stockholm.116 

Styrelsen bestod av fem ordi11arie ledamö
ter och en suppleant , varav Akademien re
presenterades av ordföranden, Hennings, 
och två ordinarie ledamöter, professorerna 
Eriksson och Söderbaum från Experimen
talfaltet. Arbetet på Runby leddes av en före
stå ndare och e n assistent. Dessutom fanns 
19 extra assistemer ute i lande t för de loka
la försöken. 117 

Organisatoriskt skedde försöken på så sätt 
att enskilda la11tbruka re , via hush ållnings
sällskapen eller efter kontrakt med den nya 
centralanstalte n anslöts till försöke n. Redan 
1900 hade 90 lantbrukare i 14 län anm;ilt sitt 
intresse. Runby gård arrenderades på fem år 
och hit skulle lokala assistenter komma for 
att i fält lära sig hur försöken skulle genom
föras. Där förvarades också de gödselmedel 
och spannmålsprov som ingick i verksamhe
ten. I övrigt ske<lde arbetet lokalt. Såv;il för
söksfältens lllstakning, gödsling, sådd och 
skörd som eventuell tröskning skedde genom 
de lokala ass istente rna försorg, liksom upp
räuandet av skörclerappon e r som till sist sku.1-
le ins;indas till cen tralanstalten på Runby.11

H 

* 

Utvecklingen i sam h;illet drog uppenbart åt 
e t.r nytt håll för lantbrnksvetenskapen. Bort 

från statens indirekta intressen av <less ut
veckling, via <lisparata anslag till I.antbruks
akademien, till förmån för d irekta ansvars
taganden. Mot detta kunde Akademien inte 
göra annat än passivt följa med och samma 
oro, som Edelcrantz en gång känt för Expe
rimentalfältets varande, kände man nu. 
Ed elcran tz oro besannades ej och verksam
hete n hade den gången klanH 1820-talcts 
påfrestn ingar. Experilllentalfältets föreha
van den hade därefter många gånger under 
dess historia kritiserats, organiserats om och 
förändrats, verksamheter hade Lanats ned 
eller awecklats men alltid hade det kommit 
nya verksam heter. Starka vi ljor inom Akade
mien hade a ll Lid haft fönn{,gan att rida ut 
swrmarna. Även denna gång skulle Experi
mentalfältet överleva och inte bara klara sin 
befintliga verksamhet utan t.o.m. stärka sin 
nationella betydelse. På sätt och vis kan man 
se den process som nu skedde - tillkomsten 
av Centralanstalten Jörjörsöksväsendet jJå jord
bruksområrfr,t - och som ski ldras i epilogen, 
som en upprepning av händelseförloppen i 
tidigare kriser. Skillnaden denna gång var att 
Akademien ime längre själv förde plogen. 

Sammanfattning 
l avseende till den ursprungliga iden var det 
gamla Experimentalfait.els tid till ända 1885. 
Va<l som växte fram var iställ et en renocilad 
försöksstation, jämförbar med utlandets 
motsvarigheter. Sinclairs och Edelcrantz tan
kar från gentlemannajordbrukarnas värld 
hade sl utligen gått till historien. Olof Car
ling blev d en förste a tt omsätta tankarna till 
en praktisk verksamhet. Carl Juhlin-Dann
felt var sko lad i den gamla Lraditionen och 
blev bildligt talat de n siste idealistiske gent
lemanm\jordbrukaren på Experimentalfäl
tet. Hans internationella krets av gelikar, 
hans brinnande intresse för att prova allt vad 
omvärlden e rbj öd, all mäta sig fram mot 
sanningen efter d en enda rätta vägen, skul
le ha gjort Edelcrantz belåten. 

Men nu var världen e n annan. Den agra
ra revolutionen var i stort sett genomförd 
och v;ixelbrnkeL, det omhuldade, allmänt fö-
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rekommande. Självajordbrukandet varme
kaniserat. Redskapsmodellerna kom från 
Förenta ~Laterna och tillverkades i industri
ell skala , ·id verkstäder i hela landet. Krea
tursskötseln hade ryckts upp ur sin misär 
och I11('.jerie1· fanns i snart sagt va1:je socken. 
Det ,·ar inte förmägan till uppodling som 
styrde förloppet, det var de internationella 
konjunkturerna. Detta hade man fatt erfara 
när den billiga amerikanska spannmålen 
sköUde in ö,-cr Europa omkring 1880. 

Det komme rsie llajordbruket pa Experi
mentalfältet inskränktes till au bara odla hö
och ,·allfrö. Den e nda spannmål som före
kom , ·ar fö r utsäde. Handelsträdgärden väx
te däremot oavbrutet. Experimentalfältet 
fick under denna period fyra jämbördiga 
försöksanlel ni ngar för lantbruk, trädgård, 
agrikulturkemi och växtfysiologi, ;n· ,·ilka de 
tYå senare ,·ar rent ve tenskapliga. \ 'äxtfysio
logiska a,·delningen kle,· snart fram och blev 

2-10 

internationellt framgangsrik genom J akob 
Erikssons och Ernst Hennings rostundersök
ningar . .\lodell- och redskapssamlingen kom 
tillsammans med fiske risamlingen att ordnas 
i elt fungerade museum och träclgardsunder
,isningen omorganiserades till en egen skola. 

Experimentalfälte t kom att ta sig ett nytt 
visuellt intryck genom all trädgården i a llt 
högre grad bredde ut sig ö,·er äkcrmarkcn. 
\ 'id sekelskiftet 1900 framstod området som 
en stor park- och trädgårdsanläggning. Det 
kom också att så all säga byggas färdigt med 
erforderliga lokaler fö r alla ,·erksam heter. 
Invigningen av det stora Lantbruksmuseet 
1906 markerade finale n för Akademiens nit
tioariga ,·erksamhet på Experimentalfältet. 
Året därpå ,·ar man in te längre ensam herre 
och fick lämna ifrån sig halva omradet till 
den nya Centralansta lten för försöks,·äsen
det pä jordbruksområdet. Kvar för fram ti
den hade man blott trädgården och museet. 
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