
I 
Varför Experimentalfåltet? 
Några utgångspunkter för avhandlingen 

För hundra år sedan hade det vetenskapligt 
baserade jordbruket organiserats inom en i 
hela världen likartad organisation. Samman
lagt fanns omkring 700 agrara forskningsan
läggningar varav närmare 500 låg i Europa. 
På 193 av de europeiska anläggningarna 
fanns s.k. experimentalfält med vetenskapli
ga försöksodlingar. 1 Nästan alla hade grun
dats efter 1860. Några få var äldre och det 
allra äldsta var Kungl. Lantbruksakadcmiens 
experimentalfält i Stockholm. 

Det här är historien om Experimen tal!äl
tet. Det anlades 1816 på Norra Djurgården 
och skulle bestå fram till början av 1960-ta
let. Här bedrevs odlingsförsök och prövning 
av nya växtarter, växtsorter och husdjursraser, 
växtförädling och gödselförsök, analyser och 
laboratorieundersökningar, utbildning av 
träclgärclsmästare och mycket mer. 

Experimentalfältets ursprungliga funktion 
har varit bortglömd under senare decennier 
efter att verksamheten successivt flyttats till 
andra institutioner. Få vet idag vad Experi
mentalfältet var eller ens platsen för del. Hela 
miljön fanns dock kvar intakt ända till slutet 
av 1960-talet då området exploaterades för 
Stockholms universitets räkning. De nya 
byggnadsplanerna lämnade ingen plaL� över 

för befintliga åkrar, försöksytor, trädplante
ringar, stenpartier, rosarier, växthus och träd
gårdsland. Däremot kom en del byggnader 
som inte låg i vägen att bli kvar, och de har 
efter band Lagits i anspråk av universitetet för 
olika verksamheter. Det samman hang som de 
ingick i bevarades dock inte och de ger ett 
ganska lösryckt intryck där de ligger utsprid
da i backarna. Platsen för Experiment alfälteL 
kan sägas ha förlorat sitt historiska samman
hang och t.o.m. namnet är borta. 

Idag återfinns på Experimentalfältet en 
av det moderna Stockholms mycket påkosta
de och arkitektoniskt intressanta miljöer, 
universiteteLs "campus Frescati", med sitt 
historiska namn lånat av grannfastigheten 
vid Brunnsviken i väster. På Stora Lappkärrs
berget i norr har Experimentalfältets forna 
skogsmarker bebyggts med bostäder och själ
va Lappkärret, som det tog över 60 års mö
dor att torrlägga, har återigen vattenfyllts. 
Egentligen är det bara universitetsrestau
rangen l.antis som påminner besökaren om 
en vetenskaplig historia före universitetets 
egen, och en och annan trädgårdsentusiast 
är kanske bekant med Experirnental/ältets augustipäron och t.'x/1mmmtalj7iltets sviskon, men 
det är också allt. 
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Lantlmtksakadnniens exfmimentalfält var beläget på Norra Djuigården i Stockholm. (Karta från Stockholm stads
byggnadskontor) 
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KA P I T E L  1 

Lantbruksvetenskapen och det praktiska 
jordbruket 

I kort h e t  kan man säga att  Experimemalfäl
te t  Yar en central forskn ingsstat ion för de l  
s\·e n ska j ordbruket där  l ambruks\·etenskap 
bedreY · un der 1 800-ta let  och flera decen
n ier  i n  på 1 900-talet. Lan tbn1ks\·etenskap är 
en förenad verksamhet  a\· både t eoret i sk  
och praktisk na tur. Kemiska laboratorieför-
ök,  växtfYs iologiska undersökn i n gar och 

s tud ier  av växtsj ukdomar, en tomo l ogiska 
undersökningar om hur växte rna rog skada 
a\· i n s ek t ers an gre pp m . m .  bedre\·s til lsam
mans med ett prak tiskt jordbruk.  el le r, med 
an dra o rd,  teorierna prövades genom prak
t iska fältförsök . 

Experimentalfäl tet togs i bruk mitt  under 
och då jordbruket radika l t  omdanacles ,  elen 
t id  som brukar benämnas den agrara revol u
L i onen. t idevarv. V ik t iga e l ement  i d enna 
process \·ar jorclskiftcna, genon 1  brouen för 
nya odl ingssystem , odl ingstekniker och grö
dor, sam t  nYa el ler förb�ittra de redskap och 
maskiner. Senare föUde förbättrade kreaLUrs
rase r. för�idlade väx ter och handelsgödsel .  

Lantbruksvetenskap 
I ol ika former har lantbruksvetenskap bedri
Yits under lång tid ,  åtminstone i det a\·seen
de t att föregångsmän skr ivi t h ushål l n i ngs
böcker och bondcprakti kor. Jordbru kare 
har ock ·å i alla t ider nyfiket  prm·a t o l i ka 
odl i ngsmetode r, redskap .  \'äx ter  och krea
tu r. Ett mer koncen trerat natun·etenskapl igL 
irn resse föddes under 1 600- och 1 700-ta let .  
De t  ,·ar då de l  moderna begreppet  ,·e t en -

skap LOg form och  naturvetenskapsmän bör
j ade ta la  om beh ov av lambruksveLenskapli
ga fö rsök och dokumen tation . Yi ttra säl l
skap grun dades i he la  väs tvär lden där "ve
te nskapsmän"  sku l le  mötas för au spr ida 
kän nedom om nyhe t e r  och fö redöm e n .  l 
na turen  fanns r ikedomen och i vån land 
sökte pe rsoner som Carl von Linne och An
ders Berch ,  efter föredömliga jordbruksme
toder, växter och åkerbrukredskap, och Lin
nes lä1j ungar sökte s ig över hela Yärlden ef.. 
te r nya nytt iga \'äx ter. 

Genom Lan tbru ksa kademiens t i l l komst 
18 l I fick de n i nst i tutional i serade lantbruks
vetenskapen e L t  ege t forum och efLersom 
de n skulle bed ri\·as både teoretiskt och prak
tiskt uppsLOcl behO\·e t av en cen tral plats för 
denna ammansmä l tn i ng. Platsen ble\· Expe
ri men talfäl te L i Stockholm och grunden för 
verksamheten står au fi n n a  i akadem iens  
fö rsta stadgar. Här  talas om "experimental
fäl t "  för j ordbruksförsök och om r. 1ä le t  a t t  
prova och finna nya rön i n om jordbruke t ,  
i nbegr ipe r  trädgårdsodl ingen och bo · kaps
skö tse ln ,  och förmedla dessa t i l l jo 1 dbruka
re så att näringen gic k  framåt .  

Som rike ts cemrala mönste r- och försöks
gård ble\· fältet en exk l usiv an lägg11 ing ,  an
lagt en l igt de modernaste idccrna bdräffan
de shäl jordbruksmarkerna som byggnader
n a .  Det blev också en so l i tär, i d e t  a t t  i n ga 
andra l i knande anläggningar t i l lkom under 
många decenni er. Akadem ien  a,·! åg med 
Experi men tal fäl te t att det . ku l le  fu ngera 
som et t  mönster, e l l e r  ett  ri ktmärke . \·arifrån 

1 9  



jordbruket skulle hämta kunskap om hur 
det skulle bedrivas på ett riktigt sätt i hela 
landet. Iden om det perfekta mönstret förlo
rade med tiden sin kraft, rramför allt sedan 
en ny lantbruksvetenskap bö1jat lanseras 
under 1 840-1 850-talet, den som brukar för
knippas med den tyske kemistenjustus von 
Liebigs agrikulturkemiska teorier. 1 lärmed 
vidgades in tresset åt  nya håll och åt fler in
trcssenter.Jordbruksförsök kom nu att inte 
bara handla om att komparativt pröva nyhe
ter utan också om att t.ex. bestämrnajordens 
innehåll av nödvändiga grundämnen och 
näringsämnen. Ä,·en insikten om de region
alt olikartade föruL�änningarna förändrade 
verksamheten. Idt·n om Experirne11 talfältcts 
roll som mönsterjordbruk levde ända vidare 
i ett par decennier. Försöksverl<samhel 
Försöksverksamheten i S,·crige korn från slu
tet av 1 800-talet fram till rni1 ten av 1 900-talet 
att organiseras i huvudsak av tre aktörer, 
Lanrbruksakademien, staten och hushåll
ni 1 1gssällskapen. Akademien ansvarade ti l l  
en början ensam för Experimentalfältet 
men 1907 övertogs det av cn ny organisa
tion, Centralamlallen farfarlökmerksa111ftelen på 
jorrlbruhsomrr1dPI, för vilken Akademien och 
staten ti l lsammans �tod som hun1dmän. 

Staten bedre,· de ·su tom egen försöks,·erk
samhet vid lantbruksinstituten, Ultuna i upp
land och Alnarp i Skane, samt tich is även ,·id 
egna rörsöksgårdar. Hushallningssiillskapen. 
slutligen, verkade i alla län oGh agrara regi-
011<-r med egna försök. Fd\11 början \'ar dessa 
lokaliserade t i l l  lantbruksskolorna men se
nare blev de utlagda hm privatajordbruka
re, inom sän,kilda s.k. försöks1-i 11gar, och 
fr.o.m. I 9�0-talct iivcn på cg11a l'örsöksgf1rdar. 

För�ök�,·erksamhetem s,fte har hela ti
den rnrit att u treda \',trdet a, skilda odlings
och brukningsmc1 oder, l iksom av_jordför
biittring, kalkning och göcl�ling sanll prö,·
ning m· nya växter och föriidlade sortt'r i oli
ka jordarter och i olika regioner. För�ök har 
diirutön·r beclriYits på krcaturshall11i11gem 
omrade med l'oclcr-, a, els- och nwje, i,erk
samhet. 

'.?O 

Lantbruksvelenskapens historia och betydelse för jordbrul<et 
För au finna rötterna 1ill det som med tiden 
kom alt bli en vedertagen lantbruksvcten
skap rår man söka sig till antiken. Där fanns 
en rik vetenskaplig tradition med teoretiska 
förklaringar. Lantbrukslitteratur förekom 
och värdet av dikning, gödsling etc. var väl
känt� Genom den romerska kulturens upp
lösning glömdes emellertid den vetenskap
liga kunskapen bon i Västeuropa. När ma
nuskripten återupptäcktes under renässan
sen växte in tresset och de romerska lant
brukslärorna började aterutges. Den antika 
kunskapen korn åter att bli vägledande ända 
f ram till 1800-talet. 

Av detta skulle man kunna dra slutsatsen 
au Ian tbruksvctenskapcn och _jordbrukets 
förnyelse f'öijt en rak utveckling, au den 
emanerat ur de antika kunskaperna och 
ständigt förbäurats genom nya 11pptäck1er. 
Men så var <kr in1e alls. T själva verket �ir det 
ö,·cr huvud taget svårt au finna nagot sam
band mellan vetenskap och praktisktjord
bruk i äldre tid. De 111est revolut ionerande 
"upptäckterna", de tunga järnplogarna, tre
säclessystemer, selkroken, hästskon etc., gjor
des under medeltiden, i tomrummet mellan 
antiken och renässan�en. Upptäckterna 
hade ingen1ing med vctcnskap att göra. Inte 
heller hade elen begn1nande odlingen av 
rovor och klöver i \'ä�teuropa under I 100-
takl nagot samband med vare sig antik ve
tenskap eller moderna upptäckter. Jordbru
ke1 har istället förändrats undc1 langa tider 
på c111piri�k viig och produk1ivite1en har 
kunnat öka oberoende m ,·etemkapen. 

En förklaring till ökningen m jordbrukcLs 
produktion och effektivitet i äldre tid är den 
praktiska empirins bc1wlelse. Enjorclbrnka
re hai kunnat an\'ända sig m en riktig teknik 
man all alb behöva kiinna t i l l  ,·arför den 
,· ,uil riktig. I lwllenis111e11s Grekland visste 
man t.cx. al l  grönsaksodling ga\' god effekr 
pajordens fertilitet. Kom1atera11de1 ,·ar rik
ligt och grekerna hade siiken en ide om var
för det förhiill sig sa . .  \l l  det berodde pä 
sam hand nwll,tn baktnier� och ,·,1,ters ff>r
nrnga att binda kviive visste man dock inte. 



01'11 organiserade /anlbrukwrlmska/Jen 
jiiddrs gmom del vetens/l(lji/iga genom
bro/le/ J1å 7 600-talt,t. Dr rwlika rötterna 
gav den hiig status slatus. Titelj1la11-
srhen, den s.k fronlesj1isen, till Wilhrlm 
van dn- Gors verk "Rei agra ricP "från 
1674 11isar en triumfbåge mnl agmm 

jrirterkrn. Romarnas t1i111nfbågar hade 
rests i städerna orh oftn krönts av en 
s.k. quadriga, mr,l srgngudinna11 
Virtoria i en st,irl.map;n, dragen av 
hiistr11: f-Jiir står triuni/Mgen isliillrl i 
,,u pastoral/ landslw/1 orh liriins av ett 
slags jordbrulwls qnadriga, med skörde
gudinnan C:erl'.\ orh Pli symboliskt åker
brnhredslu1/1 rlrngrt av ett oxw: ( Hei 
agaricl' rrnrtores legesque varia' 1674) 

Den uppräckten kom försl 2 000 år senare, i 
slutet av 1 800-Lalet. Även en felaktig teore
tisk uppfattning kunde således genom empi
rin leda till en riktigt prakLiskL handlande. 

l 1 700-talets England ansåg lantbruksre
formatorn Jethro Tull alt växterna levde av 
småjordparriklar, och ju mer man finförde
lade jorden desto lättare kom växterna åt 
dessa. Därför framstod en ordentligjordbe
arbetning som jordbrukets A och 0. Idag vet 
man att växterna in te alls lever avjordpanik
lar och attjordbearbetningens roll enbart är 
att påskynda förmultningen genom finför
delning av växtmaterial och ökad vattenge
nomsläppning. Att bearbeta jorden var änd[1 
en riktig ålgärd, oavsett uppfattningen om 
orsakssammanhangen _:, 

Lantbruksvetenskapen vid tiden för Expe
rimentalfältets tillkomst kännetecknades av 

au den mest utövades av aristokrater, av au 
nya redskap, grödor och odlingssätt främst 
hämtades från det som ansågs som det mest 
fulländande jordbrukarlandet - England -
och av en vilja att utforska omvärlden för all 
finna den bästa växten, det bästa redskapet 
och den bästa odlingsmetoden. Allt fanns i 
naturen om man bara gav sig tid att leta, 
menade man. Det fanns t.o.m. en ordning i 
jordens struktur, en ordning som kunde för
stås bara man kunde uttyda dess inneboende 
språk och alfabet, som OlofCarling, Sveriges 
första professor i lan tbruksvetenskap och före
ståndare för Experimentalfältet, uttryckte det. 

Längre fram, efter 1 840, var det ingen 
som längre trodde på att det fanns en per
fekl värld. Nu gällde det istället att anpassa 
sig till förutsättningarna och förädla värl
den. Lantbruksvetenskapen kom nu att k a -
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Lin nes beskrivningar av svens/w la ndskap och de svenska lantpriisternas orlbeskrivningar var ttlt1)'Ck far en allmän 
eu roprisk upptäckaranda. I L ex. Storbritan n ien utkom tryckta natwgeografiska och ekonomiska beskn·vn i ngar av de 
oliha grevslwpen. De tillkom i regi av den halvsta tliga 01ganisa tionen "The Board of Agriculture". I böchema fa n ns 
hartor med upplysningar om bl. a. jordarter och markanvändning. Karta över Middlesex 1 798 (Middleton 1 798) 

raktäriseras av agrikul turkemi ,  följ t av bota
n ik  och en tomologi .  En ständigt växande 
vetenskaplig verksamhet har därefter bidra
gi t  ti l l  nya upptäckte r och rön som påverkat 
sättet at t  bedriva jordbruket .  Den moderna 
växtförädlingen startade under enare delen 
av 1 800- ta le l  och därmed var s t eget in te 
långt t i l l  genetiken .  Sedan mitten av 1 900-
ta le t  har de konstate rade sambanden mel
lan genetiska och biokemiska upptäckter re
sul terat i s tändiga tekniska framsteg. 

Det moderna jordbruket har också föränd
rats genom påverkan av andra krafter. Allt be
höver i nte ha initierats av vetenskap. Det kan 
lika väl vara et t  resultat  av t .ex. förskjutning-
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ar av kostnadsrelationer mellan olika produk
tionsresurser, arbe tskraft, maskiner, dri,me
de l ,  kemika l i er  e tc ;  l iksom i förändringar 
inom andra näringar och samhällsområden . 
Samlidigt får man betänka att, de snabba tek
niska framstegen till trots, det praktiska jord
bruket idag egentl igen sker på samma sä ll 
som i alla tider. Grunden för dess utÖYande -
jordbearbetn ing, sådd och skörd - är den
samma. Naturen sj älv står för resten och dess 
betydelse är fundamental . Över naturen rår 
in te vetenskapen .  Istäl let  är det i beroendet, 
förståelsen och samklangen mellan männis
kans handlande och naturens krafter som 
jordbruket kan bl i  framgångsrikt. 
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