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Vägosare till det forna Experimentalfåltet
i Frescati, Stockholms universitet

- för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitets-
områdets historia

I trakten av Frescati har högre undervisning
och forskning bedrivits långt innan Stock-
holms universitet kom hit 1973. Det märker
man när man kommer farandes på Roslags-
banan eller på Roslagsvägen. Utmed hela
sträckan från Kräftriket till Alkistan präglas
landskapet av stora och påkostade institu-
tionsbyggnader från årtiondena runt sekel-
skiftet 1900. I många av dessa bedriver uni-
versitetet verksamhet, t.ex. i Bergianska träd-
gårdens anläggningar och i de f.d. Nobel-
institutets, Veterinärhögskolans och Skogs-
högskolans byggnader. Dessa har tillsam-
mans med Kungl.Vetenskapsakademien
och Naturhistoriska riksmuseet givit upphov
till den träffande benämningen Vetenskaps-
staden.

Allt detta ligger emellertid utanför det
egentliga universitetsområdet, det som kal-
las Frescati, som har en ännu äldre veten-
skapshistoria. För undervisningens och forsk-
ningens vidkommande får man söka sig till-
baka ända till 1816. Då grundades här det
svenska j ordbrukets örsta forskningsanlägg-
ning, Kungl. Lantbruksakademiens experi-

mentalålt, som skulle komma attfinnas kvar
i 150 år. Experimentalfältet var föregångare
till Sveriges lantbruksuniversitet. Först på
1940-talet flyttades jordbruksforskningen
härifrån till Ultuna lantbrukshögskola vid
Uppsala. Experimentalåltets trädgårdssko-
la flyttades så sent som i bö{an av 1960-talet.

Syftet med den här skriften är att ge en
historik till Frescati. Den handlar om Experi-
mentalfältet, om hur det såg ut och om vad
man sysslade med under olika tider. Den ger
också en bakgrund till varför det ser ut som
det gör inom universitetsområdet, för även
om de flesta av institutionsbyggnaderna är
från vår egen tid och även om landskapet
präglas av stora välklippta gräsytor med
moderna skulpturer har den äldre mark-
användningen och bebyggelsen styrt land-
skapsplaneringen och byggandet.

Skriften är också en vägvisare ör den som
vill titta närmare på området och hitta tillba-
ka till tiden före universitetet. Fö! med på
en vandring tillbaka i tiden. Ännu kan man
uppleva marker, växtlighet och bebyggelse
från Experimentalfältets dagar.



Lantbruksakademien
Under det sena 1700-talet genomgick det
europeiska jordbruket en snabb omvand-
ling. Nyjord lades under plogen, skiftesre-
former förbättrade åkrarnas form och stärk-
te det enskilda ägandet på bysamfälligheter-
nas bekostnad, nya effektivare järnredskap
spreds, liksom en del maskiner.

Utvecklingen sammanföll med den bilda-
de överhetens stegrade intresse för ett eko-
nomiskt riktjordbruk. Ett nytt naturveten-
skap\igt åmnesomräde våxte fram, \ant-
bruksvetenskapen. Överallt i Europa bilda-
des särskilda lantbruksvetenskapliga sällskap
och organisationer. Syftet var att kunniga ve-
tenskapsmän skulle komma samman och
diskutera gemensamma intressen, lant-
bruksvetenskapens problem, premiera för-
{änstfulla gärningar, samla på föredömliga
redskap, genomföra försök och prov och
framförallt sprida ny kunskap till jordbru-
karsamhället. Inom dessa organisationer såg
man bönderna som tröga och obenägna att
hänga med i uwecklingen. Böndernas ovilja
att införa nya och mer rationella metoder,
redskap och brukningssätt sågs som det
främsta hindret för uwecklingen.

För svensk del var Vetenskapsakademien,
Patriotiska Sällskapet och de regionala hus-
hållningssällskapen exempel på sådana

Akademiens nul)arande emblem hommer från bak-
sidan aa dess medalj och aisar shördegudinnan Ceres

framfir en jörnplog. Det ursprungliga namnet Kungl.
Saenska Lantbruksakademien ändrades 1956 till det
nuu arande, Kungl. Sho gs- o ch Lantbruks akademien.

agrara sammanslutnin gar men framförall t
blev det Lantbruksakademien som fick den
centrala rollen i befrämjandet avjordbru-
kets tekniska och nya vetenskapliga nivå.

Den svenska Kungl. Lantbruksakademien
grundades 1811 av Karl XIII. Akademien
stod till en början mycket nära kungahuset.
Visserligen hade Akademien instiftats a\-

kungen, men bakom tillkomsten låg kron-
prinsen, KarlJohan, som blev Akademiens
förste ordförande eller preses. Att en furste
ägnad e si g praktiskt ät \antbrukets f örkor,ran
var i högsta grad angeläget för KarlJohan.
Sådant hörde till tidens ideal ochjordbruket
och lantbruksvetenskapen var på modet.

Gärna framsällde sig Europas furstar som
sitt lands främstejordbrukare. De grundade
mönsterj ordbruk och utbildningsanstalter
på sina slott. De adliga godsägarna följde
efter och detsamma gjorde borgerligheten
som, vare sig den ägde egendom eller ej,
engagerade sig i den växande lantbruks-
vetenskapen. Man talade om "gentlemen-
farmers". Intresset var så stort att Voltaire i
Frankrike kallade det "agromani". Men det
fanns också en allvarlig och progressiv sida
av lantbruksvetenskapen, att utforska natu-
ren och utvecklajordbruket. För detta inrät-
tades Experimentalfältet.

Experimentalfältet
Bakom tillkomsten av Lantbruksakademien
och Experimentalfältet låg inte bara kron-
prinsen. An mer betydelsefull var Abraham
Edelcrantz, poet, teaterdirektöa uppfinnare
och dessutom mönsterjordbrukare på Stora
Skuggan på Djurgården. Iddn till Experi-
mentalfältet hade han fått i utlandet där han
besökt anläggningar för experimenrell od-
ling och utbildning. Framförallt hade han
tagit djupa intryck i England och Skottland
som var dåtidens främsta föregångsländer
påjordbrukets område. Där fanns en halv-
statlig organisation "The Board of Agricultu-
re" som samordnade jordbruksfrågorna och
planerade för särskilda "experimental-
fields". Några sådana kom dock inte till
stånd i Storbritannien under denna tid men
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L-rlclclirntz lvt'kacles sj:ilv lx'gga ul)l) ett så-

cllrrt, ['-xpcrinrent:rlfiiltet i Stockholnr.
l'-rpclinrellt2rll:iltct bk'r' cn institrrtion cllir'

t' t t li)r r snrrr t nriinsterjorclbltrk, al I nuinheterr
"till cliclsvn", sktrlle clrivus, och cliir- nvu recl-
.k.rl). ilixtslae, ocllingsrtteto(ler', cljttt't'user'
,,t li rrtlircllingss2itt sktrlle l)l'()\':ls. Ronen skrrl-
It .plirlas llen()l]'r trnclervisning, clc'rtt<lrtstr:r-
'r, rnt'r och Prrblikatior-rcr' och via hrrsh:ill-
::::r,t..iillskaPcn rrtc i l:ttrclsot'tcn. ExPcli-
...r nl.rlfliltct kr>nr ocksii att innelirttir en

. :rl.rngsrik plunt- och tr':iclskola, tllicl-

- , ,i-rLnrlt'r'r'isning och cn nrcrl tirlen allt-

nrcl speciuliselacl och anrltitiös.jolclbnrksve:-
tcnskaplis \'('rksallrhc't nre'cl ltiiclc <lcllings-,
tr tlirrl li nss- och ras{iir':irll i r r {rsfi) r's(ik.

F<i restiin cl:rr-r'n ltir llxltelirtre n talI iil tet
tilldclacles cn l)r'olirssrrr- i l:rntltnrksveten-
skap. Dcn fi)r'stc' 1tr'ofessorn, Olol' (lat'ling,
vitl clock ingen fi-anrst:'iencle .jorrlbnrkzrrc.
H:rn r':rr cloccnt i elckisk:r! Att lran i)r'er hrr-
vtrcl taget konr i fi'iiga ber'oclclt' ltii att harr
iivels:rtt trtlanclc'ts tllest fl-:rnrstiiencle lirnt-
br-rrksliir'or- till svenskzr. Dessrrtonr ll'irrrrstocl
(larling s()n] ('r'r {iilrrvatr'll\'('ll rrroclerrr eko-
nonrisk bokfiirirrg fiil lirnth'rrkcts ltchor'.
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Expnimentalfältetfrån Roslagsuägen 1842. De trädplanterade aägarna, de gräsbärande markerna och den påkos-
tade bebyggeken gjorde att miljön på ett naturligt sätt anslöt sig till det redan existerande och i det närmast engel-
sha parklandskapet runt Brunnsaiken rned anläggningar som Haga, Frescati och Belleuue. Akuarell aa L.V. Bran-
denburg. Kungl. Såogs- och Lantbruksakademiens samlingar.

Experimentalfältet anlades på den s.k. lä-
genheten Skeppsbroäng som bestod av tor-
ra lövängar, fuktiga strandängar och mossar
samt skogsmark. Under Edelcrantz ledning
omformades området till ett herrgårdsland-
skap med moderna byggnader omgivna av
trädgårdar, all6er, åkrar och ängar. De sanka
markerna odlades upp med moderna brittis-
ka metoder till väldränerade åkermarker
och vid byggandet av husen användes i stor
utsträckning nya experimentella byggnads-
material, framförallt soltorkad lera.

M ö ns t ngård o c h fiirs öks gård
Jordbruket skulle bedrivas på bästa sätt och
som ett föredöme. Det förväntades också
bära sig självt. Inga ekonomiska vinstkrav
skulle ställas på de vetenskapliga försöken.
Vinsterna av dessa skulle iställetvara långsik-
tiga och samhällsnyttiga.

8

Under det första årtiondet prioriterades
den rent vetenskapliga delen på bekostnad
av den kommersiella produktionen. Detta
medförde ekonomiska problem och kriti-
ken mot skötseln ledde till attverksamheten
omorganiserades på I 830-talet. Professuren
i lantbruksvetenskap nedlades efter Olof
Carlings död 1834 och verksamheten dela-
des i två avdelningar, en lantbruksavdelning
och en trädgårdsavdelning, ledda av en in-
spektor respektive en trädgårdsmästare. Ett
affårsmässigtj ordbruk inom mönstergården
prioriterades och de vetenskapliga försöken
kom att begränsas till vad mönstergården
ansågs kunna bekosta.

Lantbruksvetenskapen var en i hög grad
internationell företeelse och länge var in-
tresse t knutet till framförallt Storbritannie n.
På Experimentalfältet tog sig detta uttryck i
bl.a. provningar av redskap och husdjur från



Ev-."tmentalfältet 1868. Vid denna tid hade trädgården expanderat öuer stora områden och trädskolornaframgår
:, :"r.r i bildens aänstra delar. I trädgårdens mitt ligger den stora s.k. Trädgårdsbyggningenfrån 1849 efterFredrik
3.'r' ritningar. Där ligger idag Aula Magna. Framför Stora huset (Bloms hus) ligger det aetenskapliga försöks-
';.:;:. D;t kallades Prouhartan och bestod aa provodlingar aa spannmåIs- och grässorter Vid tidenfi)r denna bild
*.';;1,;ti2 det ontkfing 650 proarutor. IntiII högra hanten au Proakartan märks gasaerket och firsöksladugården,

', : : ; .'.,i ,i ontkring 1 865 . Detalj aa litografi au J.E Mqer. Kungliga biblioteket.

B::::rika öarna. Edelcrantz hade försettAka-
:c:::ie n nred en stor samling brittiska jord-
::-.r.redskap och djuren kom under lång
:-: .:: hånrtas från Storbritannien. Fåren

kom från Cotswold, Dishley, Leicester och
Southdown, mjölkkorna från Ayrshire och
Pembrokeshire men också från Tyskland.
Djuren provades, gentemot inhemska kora-



E

ser, beträffande mjölkningsförmåga och till-
r'äxt.

Också utländska växter tilldrog sig stort
intresse. Framförallt provades växter från
Alperna och Afrikas, Amerikas och Asiens
bergstrakter. Av de många sädessorterna in-
tog t.ex. det s.k. Himalayakornet en viktig
roll under de första årtiondena.

En n atura etenshap hg rtirs öks an s t alt
Under 180O-talets andra hälft modernisera-
des verksamheten och nya vetenskapliga
anstalter inrättades. Organisationen ändra-
des igen och Experimentalfältet återfick en
egen föreståndare. Så hade inte varit fallet
sedan professor Carlings dagar. Den nye öre-

ståndaren, Carl Juhlin Dannfelt, titulerades
intendent. I likhet med Carling saknade han
naturvetenskaplig kompetens och man kan
säga att idealet med gentlemen-farmers fort-
farande präglade lantbruksvetenskapen.
Däremot var öreståndarna för den nya agri-
kulturkemiska avdelningen, inrättad 1864,
och den växt$rsiologiska avdelningen, inrät-
tad 1876, vetenskapsmän. Den förste profes-
sorn i agrikulturkemi hette Alexander Mul-
ler. Han hämtades från Tyskland då någon
inhemsk kompetens inte ansågs finnas.

Den agrikulturkemiska avdelningen bi-
drog med bl.a. sockerbetsförsök som blev
avgörande för den gotländska betodlingen.
Den växtffsiologiska avdelningen blev inter-

Samlingsuerhet "Collectio cerealis aarietates cerealium in Suecia maturescentes continens", eller "Typsamling au
inont Suerige mognande sridesuarieteter", utkom ifira delar 1889-1898 och ingick i ett europeisht lantbruksveten-
skapligt samarbetsprojeht. Det framställdes på Experimentalfältet och ansuariga uar arixtfysiologisha audelningens
professor och assistent, Jacob Erihsson och Suea Knutsson. Foto: Petn Aström, Nordisha museet.
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Den uetenskapliga illustratören Henriette Sjöberg uar mellan 1869 oc.h 1896 sysselsatt på Experintentalfriltet nterl att
aubilda jordbruksaäxter. Det fann.s planer på att hennes bilder shulle ges ut i ett bokuet*, "St)enske kulturuäxter",
merl omkring 600 planscher, men detta projeht fullbordades aklrig. Bilden uisar olika potatissorter f'ån 187}-talet.
Foto: Peter Aström, Nordiska tnuseet.

nationellt framgångsrik, framförallt genom
botanisternaJacob Erikssons och Ernst Hen-
nings rostsvampsunderökningar.

Centralanstalten för örsöksverk-
samheten på j ordbruksområdet
Behovet av ytterligare specialisering ledde
1909 till att staten och Lantbruksakademien
gick samman med sina lantbruksförsök, var-
vid Experimentalfåltets j ordbruksforsknin g
återigen fick en ny organisation. Staten på-
tog sig det ekonomiska ansvaret och Akade-
mien ansvarade för den vetenskapliga
kompetensen vid tillsättningen av forskare
och styresmän i den nya Centralanstalten för
försöksverksamhe ten på j ordbruksområdet.

I Centralanstalten ingick alla Experimen-
talfältets verksamheter, med undantag för
trädgården och museisamlingarna som även
i fortsättningen drevs av Akademien. Nya
specialiserade avdelningar tillkom för bakte-
riologi, entomologi och husdjursskötsel, och
nya institutionsbyggnader och bostadshus
byggdes.

Centralanstaltens historia blev ganska
kortvarig. Efter tillkomsten av Ultuna lant-
brukshögskola 1934 överflyttades successivt
verksamheten dit. Den sista avdelningen
som lämnade Experimentalfältet var Jord-
bruksavdelningen som flyttade till Ultuna
1949.

,r;,,fl.i
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Experimentalrtiltet omkring 1910. Så här shulle det komma att se ut ända till 1960-talet. TilI utinster syns Akade-
miens museuun "Lantis" och "Småbrukarhemmet", i mitten huuudfuggnaden "Bloms h'us" och flygeln "Skära uil-
lan". I förgrunden syns de s.h. professorsaillorna, au uilka "Villa BeIIona" finns huar. I bakgrunden slns trädgårds-
direhtörens och intendentens bostäder, "Gröens ailla" och "Gula aillan" samt Skogstorpet. LandskaNtsrehonstruktiort
au Charlotte Rinaldo.

Trädgården och trädgårdsskolan
När Experimentalfältet grundades fanns
inga kommersiella plantskolor i Sverige.
Därför anlades sådana för träd och buskar i
stor skala. Redan på 1830-talet fanns över
20 000 träd och buskar och omkring 1870
fanns 150 000. Försäljningen ökade från ca
7 000 växter per år omkring 1840 till 170 000

växter under 1870-talet. Vid sekelskiftet
1900 såldes mer än en kvarts miljon växter
varje år. Experimentalfältet hade nu blivit
Sveriges största handelsträdgård.

Här fanns också en välkänd trädgårdssko-
la för utbildning av trädgårdsmästare. Både
trädgården och skolan var i drift ända till
1963. Bland dess föreståndare kan nämnas

T2

Erik Lindgren och Gustaf Lind, vilka båda är
välkända föregångsmän inom den svenska
trädgårdslitteraturen.

Från början utfördes allt arbete av träd-
gårdskullor - säsongsansrållda dalkvinnor på
arbetsvandring - men fr.o.m.lB34 räknades
trädgården som en skola och arbetet över-
togs av manliga elever. Egentligen rörde det
sig om billig arbetskraft ty bara ett fåtal fick
möjlighet att ta ut examen. Med tiden blev
dock undervisningen mera ordnad och mot
slutet av lB00-talet utexaminerades träd-
gårdsmästare varje år. Under 1900-talet blev
"Kungl. Lantbruksakademiens trädgårdssko-
la å Experimentalfältet" den största i landet
med en årlig intagning av tolv elever.

I
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Expnimentalföltets trädgårdsmästare
mellan 1834 och 1861 uar CarI Sten-

berg. Han aar en framgångsrik uöxtför-
ödlare och bl.n upphoasman till många
n1a sorter, sorn ExperimentalfäItels szis-
hon och Experimentalfältets augusti-
päron, Stenbergs kärnlösa höstpäron och

den lilla tåIiga rosen Rosa Stenbergi, eI-

Ler Rosa Poppius som d,en nurnera uanli-
gen hallas. Bild.en aisar hans röda körs-

börsainbäruilha hanfiriidlade till att ge

25 procent större bär Ur Kungl. Lant-
bruhsahademiens Handlingar rörande
jordbruhet och dess binöringar 1853.

Lan tbnrksakademiens museum
Anda sedan sin tillkomst hade Lantbruks-
akademien samlat påjordbruksredskap och
modeller till sådana från både Sverige och
udandet. Grunden till museet var den sam-

ling av ett sextiotal brittiska redskap som
Fielcrantz inköpt på l81O-talet. Förutom
tekniska föremål samlade man fröer och
råxter ffin hela världen. Samlingarna förva-
rades ffin 1830-talet i särskilda museisalar i
hrnudbrggnaden på Experimentalfåltet, det
nurarande Bloms hus, men på 1860-talet
slingrades de. Mindre delar ställdes ut i ett
litet lantbruksmuseum inne i Stockholm
ul€n det mesta stod magasinerat på Experi-
mentalfiltet.

Försöken att få till stånd ett ordentligt na-
tionellt museum för det svenska lantbruket
drog ut på tiden. En utsrållningshall för red-
skap byggdes på Experimentalfältet 1892
men det dröjde till 1905 innan det stora fis-
keri- och lantbruksmuseet kunde slå upp sin
portar.

Lantbruksakademiens museum var aldrig
i första hand ett historiskt museum utan mer
av ett pedagogiskt verktyg för att föra ut
modern teknik och moderna växter tilljord-
brukarsamhället. Dessutom propagerades
för moderna lantbruksbyggnader och för
den skull kompletterades museet med det
s.k. småbrukarhemmet 1906 där man kunde
få inspiration till hur ett småbruk kunde

l3
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bebyggas och inredas på ett ändamålsenligt
sätt.

Museet förlorade snart sin tidigare aktua-
litet genom att utställningarna blev perma-
nenta och snart framstod det som ett histo-
riskt museum. Som sådant, och som svenskt

centralmuseum förj ordbruk, fungerade det
fram till 1963 då det stängdes. Samlingarna
skänktes till Nordiska museet. Delar av dem
finns utställda på Sveriges lantbruksmuseum
påJulita gård i Södermanland.

Interiör från lantbruhsmuseet med plogsamlingen. Foto: Kungl. Såogs- och Lantbruksakademien.
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En vandrirg på Experimentalfåltet
dagens Frescati

Här och var inom hela universitetsområdet
kan man fortfarande se spår av Experimen-
talfältets verksamhet, med avseende på både
bebyggelse och markanvändning. Gå runt
och titta på det som finns kvar. Den här före-
slagna promenaden är ungefär 2 km lång.

Börja vandringen längst i söder, nere vid
busshållplatsen på Frescativägen. Härifrån
ser du spåren av de gamla park- och träd-
gårdsanläggningarna som förr mötte besö-
karen. Det är resterna av det sena 1SO0-talets

och det tidiga 19O0-talets landskapsarkitek-
tur med ett antal stora villor med trädgårdar
byggda som fond mot söder. De låg där Söd-
ra huset och parkeringsplatsen idag är be-
lägna. BaSa en av villorna finns kvar, Villa
Bellona. At vänster finner du en bågformad
parkväg upp mot Allhuset, det är den gam-

Sri hiir såg entrön till Experimentalfiiltet utfrån 1920- till 1960aalet. Då stod den s.k. Djurgårdspor-
ten firin 1849 häf den som idag återfinns ltå sin ursprungliga ltlats uid Djurgårdsbron. T-ill uänster
ligger Småbruknrhemmets mönstefladugård och i fonden det stora lantbruhsmuseet. Foto: Stochholms
.sluistttu.seum.

la hur,udvägen in på Experimentalfältet. Gå
den!

Här nere vid vägen låg sedan 1700-talet
en grindstuga där en grindvakt bodde och
tog upp betalning av dem som ville besöka
den kungliga jaktparken på Djurgården.
Grindstugan fungerade också som krog men
övertogs av Experimentalfältet på 1830-talet
och inreddes till arbetarbostad. Grindstugan
revs när området togs i anspråk av universi-
tetet.

1. Huuudallön
Den nuvarande parkvägen följer ungefär
den gamla alldns sträckning. Den var från
början, på engelskt vis, planterad med häck-
ar av spirea och fläder men dessa ersattes på
1830-talet av en all6 med olika svenska och
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utländska lövträd. Tläden som du ser idag
härrör från senare tid. Många planterades i
slutet av l80O-talet för att ge platsen en vär-
dig karaktär av prydlig park. Till vänster lig-
ger Småbrukarhemmet, rakt fram lantbruks-
museet och uppe till höger Villa Bellona.

2. Småbrukarhemmet
Det s.k. Småbrukarhemmet uppfördes 1906
med bostadshus, ladugård med loge, red-
skaps- och vedbod, spannmålsbod samt svin-
hus. Byggnaderna hade varit utställda som
föredömliga mönsterbyggnader på Allmän-
na svenska lantbruksmötet i Norrköping
samma år och skänkts till Experimentalfäl-
tet. Arkitekt var Sigge Cronstedt.

Småbrukarhemmet är byggt i en national-
romantisk stil med faluröda paneler, vita
snickerier, småspröjsade fönster och branta
tak. Det tillkom för att visas som modell för
hur ett småbruk kunde byggas och vara in-
rett på ändamålsenligt sätt. Avsikten var att
anläggningen skulle ingå i museiverksam-
heten på Experimentalfältet och byggnad-
erna vara funktionellt inredda och visas för
allmänheten. Idag återstår bostadshuset -
som nu används av SACO-rådetvid universi-
tetet - och spannmålsboden på stolpar. Res-

ten revs på 1970-talet.

3 . Lantbruks akadzm'icns rnl$ eurn ( Lantis )
Lantbruksakademiens samlingar av redskap,
modeller och växter hade skingrats på l860-
talet men l89B beslutades om en ny musei-
byggnad på Experimentalfältet. "Lantbruks-
akademiens fiskeri- och lantbruksmuseum"
uppfördes 1904 och öppnades för allmänhe-
ten året därpå. Arkitekt var ErikJosephson.

Byggnaden har en arkitektur som utgår
från en akademisk klassisk arkitekturtradi-
tion. Till sina grundelement är den upp-
byggd som en antik basilika i wå våningar. På

taket reser sig en lanternin med samma ut-
seende som övervåningen. Byggnaden till-
drog sig snabbt kritik, den ansågs alltför "fa-
briksmässig" och ännu på 1960-talet var
meningarna delade om dess arkitektoniska
kvaliteter. Arkitekten till Södra huset, David
Hellddn, var en av dem som ville riva muse-
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En aa de riana professorsuillorna aa den större aari-
anten 1954. Foto: Stochholms stadsmuseum.

et och 1962 beslöts att så skulle ske. Byggna-
den blev emellertid bevarad, främst sedan
intresset för den äldre miljön vaknat under
1970-talet. Byggnaden är idag matsal och
restaurang "Lantis" för universite te ts ansråll-
da och studenter.

Museet inrymde det mesta av Lantbruks-
akademiens samlingar avjordbruks- och fis-
keriredskap men det blev inte särskilt välbe-
sökt. Det moderniserades heller aldrig och
utställningarna var ännu under 1950-talet
desamma som 1905. Inte ens värme eller
elektricitet fanns. På bottenvåningen var
lantbruksredskap utställda tillsammans med
olika tematiska utställningar om jordbruk,
boskaps- och trädgårdsskötsel. På övervå-
ningen fanns en stor utställning om svenskt
fiske med samlingar av bl.a. båtar och fiske-
redskap.

Gå fram till östra gaveln där du finner
den gamla huvudingången. Den omges av
allegoriska bilder i huggen sten, visande en
man med plog, en mjölkande kvinna, sim-
mande fiskar och gäss i flykt, tillsammans
symboliserande jordbruket, boskapssköt-
seln, fisket ochjakten. Ovanför porten finns
texten K. I-ANDTBRUKSAKADEMIENS
MUSEUM och högst upp på gaveln tronar
lilla riksvapnet. Interiören är ganska välbeva-



racl, framförallt trapphtrset. De små fönstren
i lanterninen och innertaket är clock till-
komna 1980 i sarnband rnecl uppföranclet av

Allhtrset som ritats ar,Ralph Erskine.

4. Villa Bellona
För Centralanstaltens räkning byggcles 1906
sj u sto ra { änstebostäder för i nsti tutionsfö re-
ståndare och överassistenter. Villorr-ra utfor-
mades i två varianter av arkitekten LarsJo-
han Lehmins i nationell jugendstil rned
höga branta takfall, faltrröda paneler och
vita snickerier. De hade från början inga
namn men kallades vanligen professorsvil-
lorna. Det var först trnder 1950-talet sorn de
erl-röll tilltalar-rde narnn som Villa Flora, Vil-
la Pomona etc. En av dem, Villa Bellona,
finns kvar. Den är al'den mindre tvpen ocl-r

var r rrsprtur gl i gen byggd för lan tbrtrksavclel-
ningens ör'erassistent.

Det var rneningen att också Villa Bellona
skulle rivas efter att Södra huset blivit färcligt
1973. Under tiden hade clet anr,änts som
platskor-rtor för Byggnadssq'relsen. En folk-
lig opir-rion för de äldre kvarvarande byggna-
derna räddacle emellertid huset från riv-
nir-rs. Ntrmera har universitetets studen tkår
lokaler i htrset.

Låt oss fortsätta frar-n till clen b1'uunircl sonr
iclag kallas Bloms hus. Onr cltr ställer clig
tnecl httset i ryggsn och blickurr n()l'nlt k?rn

dtr föreställa clig den ganrlir..rnangirldens
tttseende. Till höger ligger Ostrzr flr,geln,
dagens Skära villan, den enda kvzrrvzrrancle

av en hel grupp byggnader framför Stora
huset. Rakt frarn, på gräsmattAl-l, fanns en
gräsrtrnclel och där bortorlr ett stort lnaga-
sin. Längre bort, i den lilla sär-rkan rned btrs-
kaget, låg vattendammen där clricksvattel-t
hämtades.

5. Stora huset (Bloms hus)
Experimentalfältets htrvudbyggand, Stora
htrset, grur-rdlacles ornkring 1817 rner-r fär-
cligställcles först 1837-1838. Arkitekt r,ar
Fredrik Blorn och det är efter hononr sonr
clet iclag kallas Bloms hus. På 1920-talet för-
lär-rgdes det åt öster med fyra fönsteraxlar',
ansltrtande helt och hållet till Bloms arkitek-
tur. År,en portalen fl)'ttades och iclag går clet
knappast att se var tillbl'ger-raden börjar. I
mitten ar, 1970-talet återfick huset sin trr-
sprungliga färgsättning och äldre interiörer
rekonstmerades, bl.a. bottenvåninsens gal-
leri. Arkitekter var Ove Hidemark och Gö-
ran Månsson.

r','t (Blom.s hus) uid tidenför sekelshiftet 1900. Foto: Stockholtns stadsmuseum.
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Gallni.et i Stora huset där redskapssamlingenJiiruara-
des mellan 1837 och 1854. Rzkonstruktion au Mån-
s on D ahlb äck Arkitektkontor AB I 9 90. Kungl. Såogs-

o c h L antbruhs ak a demien.

Stora huset utgörs av en wåvåningsbygg-
nad i tegel med en lägre vindsvåning. Bot-
tenvåningens puts är formad som stenblock.
Ovanvåningen är i ljus slätputs och fönstren
har målade omfattningar i både trä och sten.
Mellan ovanvåningen och vindsvåningen
löper en fris som från början hade målade
emblem med jordbruksredskap. Ovanför
husets port finns kung Ibrl [VJohans för-
gyllda monogram, flankerat av svartmålade
gripar.

Huset var från början både bostad, muse-
um, bibliotek, mötes- och festlokal och en
institutionsbyggnad för praktisk lantbruks-
vetenskap. På bottenvåningen möttes be-
sökaren av magnifika utställningssalar med
moderna svenska och utländskajordbruks-
redskap och jordbruksväxter. På ovanvå-
ningen fanns ett bibliotek och utställningar
av redskapsmodeller samt sessionssal och
sammanträdesrum. På vinden torkades och
sorterades frön och sädeskorn.

År 1864 omdisponerades huset för den
nya agrikulturkemiska avdelningen varvid
museisamlingarna flyttades bort. Bottenvå-
ningen inreddes till kemiskt laboratorium
och bostad för professorn i agrikulturkemi.
Ovanvåningen inreddes till bostad för inten-
denten och vinden till bostäder för labora-
torieassistenter och till laboratorium. Tj ugo
år senare blev hela bottenvåningen laborato-

l8

rium och både gas- och vattenledning instal-
lerades. Gasen kom från ett eget litet mini-
gasverk och vattnet från ett sinnrikt vatten-
ledningssystem. I källaren fanns en vatten-
cistern som fylldes genom att regnvatten
från taket leddes dit. Genom att vatten pum-
pades upp till en mindre cistern på vinden
fick huset rinnande kranvatten.

Stora huset har alltsedan det byggdes
fungerat som institutionsbyggnad. Under
1900-talet användes det av bl.a. trädgårds-
skolan, Centralanstalten och Skogshögsko-
lan. Sedan 1976 har universitetsledningen
och delar av universitetsförvaltningen sina
lokaler här. I stora salen på ovanvåningen
sammanträder universitetsstyrelsen, och
andra beslutande organ.

6. Ösna flygetn (Shära aittan)
Ostra flygeln är det äldsta huset på Experi-
mentalfältet. Det uppfördes l817 enligt rit-
ningar av arkitektenJacob Gerss i timmer i
wå och en halvvåning. Virket hämtades från
den egna skogen på Lappkärrsberget. På
1820-talet reveterades huset och fick ett lik-
artat utseende med de övriga flyglar som
fanns på mangården. Den öppna verandan,
de dekorativa fönsteromfattningarna och
taksparrarna är ett resultat av en ombyggnad
på 1860-talet enligt ritningar av arkitekten
Carl Stål i tidens mode, schweizerstilen.

Huset innehöll från början bostäder för
arbetare och senare även för {änstemän.
Tidvis var det den enda arbetarbostaden och
många människor tvingades trängas om ut-
rymmet. Ar l83l klagade föreståndaren
över förhållandena och menade att huset
ofta var mer än fullt med arbetsfolk, så till
den grad att deras hälsa och liv åventyrades.
Alla tvingades dela på tre rum på bottenvå-
ningen som både användes som bonings-
rum, tvättstuga, kök, slöjdverkstad, smedja
och visthus. På ovanvåningen hade träd-
gårdsmästaren och bokhållaren två rum var
men inget kök. Sådana bestp fick delas med
"värmlänningar, dalkvinnor, betingsarbetare
och statfolk, med hustrur och barn".

Huset omdisponerades omkring l860 till
bostad för rättaren och arbetare men fort-



ostra flygeln (skära aillan) omhring 1864. ur Herman Juhlin Dannfelt,
Kungl. Landtbruksakademien I I I 3-l 9 I 2. I 9 I 3.

farande delade alla hushållen på ett enda
kök. Senare blev huset inspektorsbostad och
i bö{an av 1900-talet delades det upp i smär-
re lägenheter. Efter en renovering under
1970-talet, då bl.a. fasaderna återfick sin
1860-talskaraktär, används huset av delar av
universi te tsförvaltnin gen

Ört.r om Skära villan, åt biblioteket till,
bredde ursprungligen den botaniska träd-
gården ut sig och på motsvarande plats i
väster, åt Allhuset till, låg plantskolan för
fruktträd. På den än idag öppna marken
bort mot tunnelbanan låg från början plant-
skolan för parkträd och särskilda vallfröod-
lingar. Senare byggdes här trädgårdsskolan,
trädgårdsdirektörens bostad och kontor.
Här låg också en stor rosenträdgård, ett s.k.
rosarium. Bakom Stora huset (Bloms hus), i
slänten där Södra huset liggea låg den s.k.
Provkartan som var Experimentalfältets
främsta vetenskapliga försöksodling. Där
provodlades under årens lopp tusentals och
åter tusentals jordbruksväxter som gödsla-
des på olika sätt och bedömdes.

Låt oss gå förbi Allhuset och ta prome-
nadvägen mot tunnelbanan. I slänten bak-

om trapporna till Aula Magna finns en hug-
gen stenkällare som förr utgjorde funda-
ment för en övervintringslokal för känsliga
prydnadsväxter. Upp. på kullen, på platsen
för aulan, låg en stor byggnad för trädgårds-
mästaren och för trädgårdsskolan. Huser,
som var ritat av Fredrik Blom, byggdes un-
der 1840-talet och fungerade som elevbo-
stad ända fram till att det brann ned om-
kring 1950.

Efter källaren, utmed vägen, låg trädgards-
skolans undervisningshus och mitt emot, på
andra sidan fältet, ligger Grdens villa. Det
var trädgårdsdirektörens bostad. Mellan
denna och platsen där du står bredde rosa-
riet ut sig med olika prydnadsrosor. Längre
bort i väster åt tunnelbanan till står ännu
några knotiga fruktträd kvar från Experi-
mentalfältets dagar.

7. Trädgårdsdirektörens uilla
(Gröens ailla)
Under 1870- och lB80-talen utfördes flera
nybyggnadsprojekt inom Trädgårdsavdel-
ningen. Husen placerades i grupp och bilda-
de en sammanhållen miljö. Alla ritades av
arkitekten Adolf Edelsvärd. Tiädgårdsdirek-
törens villa, som idag kallas Gr6ens villa, är
det enda bevarade av dessa hus. Rester av en

l9



Trädgårdsdirektörens uilla 1964 med terasserna ner
mot 

.ros 
ariet i Jiirgrunden. Foto : Sto chholms stadsmuse-

trappanläggning återstår ner mot det forna
rosariet men i öwigt är byggnaden helt om-
given av moderna institutionsbyggnader.

Villan, i en och halv våning, uppfördes
1886 och innehöll bostad och kontor och
kom att användas som sådant ända fram till
trädgårdens aweckling på 1960-talet. Nam-
net Gr6ens villa syftar på de sista trädgårds-
direktörerna på Experimentalfältet, John
Grden, trädgårdsdirektör mellan 1934 och
1945, och hans son Sven Gr6en, trädgårds-
direktör mellan 1945 och 1960. Villan hyser
idag Arkeologiska institutionens forsknings-
laboratorium.

Låt oss gå promenadstråket österut, förbi
Arrheniuslaboratorierna. Här kommer du
fram till en liten förhöjning med berghällar
i dagen. Detvar platsen för Experimentalfäl-
tets första ekonomibyggnader med bl.a. en
timrad ladugårdslänga, ritad av Fredrik
Blom 1827, som stod kvar ända tills omkring
1980.

Under ladugården fanns en sprängd
brunn avsedd för gödselvatten. Redan 1827
hade man på Experimentalåltet insett b.ty-
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delsen av att inte låta näringsrika gödselme-
del rinna ut i naturen. Inom det svenska
jordbruket dröjde det dock 150 år innan det
ställdes miljökrav på liknande anläggningar.

Vi fortsätter fram till det som idag kallas
Frescati backe med tegelbyggnader från
1940-talet. Det är den f.d. Veterinärmedicin-
ska anstalten

8. Trädgårdsmästarb ostad
Veterinärmedicinska anstalten bereddes
plats på Experimentalfältet 1942. I området
fanns redan två {änstebostäder där träd-
gårdsskolans lärare, de s.k. trädgårdsassis-
tenterna, bodde. En av dem finns kvar och
omges av fruktträd. Huset byggdes l91l och
är ett gott exempel på den svenska national-
romantikens byggnadskultur med faluröda
paneleq småspröjsade fönster och vita foder.
I huset finns nu några universitetsinstitutio-
ner.

Vi fortsätter gångvägen och svänger av åt
vänster och går norrut. Snart korsar vi bil-
vägen mot Stora Skuggan och kommer in i
ett backigt skogsparti, Långbacken. Områ-
det inhägnades på lB20-talet och gjordes till
betesmark för får och kor. Promenadvägen
fram till Lappkärret fö[er den gamla hägna-
den som delade hagarna. Ät rräster låg Får-
hagen och åt öster Kohagen.

9. Lappkärret och Lappkärrsbugen
De forna åkermarkerna bredde ut sig på fle-
ra platser inom Experimentalfåltets område.
Dels fanns mindre åkrar kring själva bebyg-
gelsen, dels större åkerfält på utdikade mar-
ker. De största var Södra och Västra kärret
samt Lappkårret. Södra kärret låg nere vid
Fiskartorpsvägen, där bensinstationen idag
ligger. Västra kärrets åkrar låg där Bergiusvä-
gen idag går från Roslagsvägen till bostads-
området Lappkärrsberget. Att Lappkärrets
blanka vatten en gång var ett av Experimen-
talfältets åkerålt kan idagvara svårt att förstå.

Lappkärret utdikades omkring 1820 med
ett stort dike ner till Värtan. Mot slutet av



1800-talet hade kärret omformats till en
bördig åker och där bedrevs omfattande
försök med mossodling, ingående i ett riks-
omfattande odlingsförsök. Jordmånen an-
sågs mycket god. Sedanjordbruket upphör-
de på 1940-talet steg grundvattnet i mossen
och i samband med ledningsdragningar till
bebyggelsen på Lappkärrsberget förstördes
dikessystemet varvid Lappkärret vattenfyll-
des. Gå runt kärret och titta på det impone-
rande djupa diket i norr.

Skogen på Lappkärrsbergen nyttjades för
virkesfångst men eftersom den också beta-
des av kreatur var den ganska illa åtgången.
Här bedrevs också skogsförsök, bl.a. tillverk-
ning av {ära och träsyra och undersökning
av olika skogsmätningsmetoder och f,ållnings-
tekniker. Under 1830- och 1840-talen kom
skogen att tas om hand enligt en ordentlig
skogsbruksplan, framtagen av den framstå-
ende Israel af Ström, horjägare och grunda-
re av Skogsinstitutet, föregångare till Skogs-
högskolan. Bergen trakthöggs och plan-
terades, huvudsakligen med gran. Experi-
mentalfältets skog kom från 1860-talet att
utnyt{as som studielokal av Skogsinstitutets
elever. Numera finns här bostäder för Stock-
holms studenter.

Vänd tillbaka samma väg som du kom och
framme vid Frescati backe kan du fortsätta
rakt fram mot bergknallen i söder. Den he-
ter Gubbacken och användes, i likhet med
Lappkärrsbergen, som betesmark men på
1840-talet granplanterades den enligt hov-
jägare af Ströms skogsbruksplan. Utmed
kanten mot den gamla åkermarken står en
rad träd. De utgör resterna av den trädrad
sorn förr kantade en gammal körväg mot
Stora Skuggan. Gå fram till den röda stugan.

I 0. Bagarstugan ( Skogstorpet)
På denna plats stod ursprungligen en spann-
målstork, en s.k. finsk rökria. Denna revs
1866 och på platsen, och med utnyt{ande av

rians timmer, byggdes en kombinerad bagar-
och tr'ättstuga. På vinden fanns två bostads-

rum. Arkitekt var Carl Stål som gav exteriör-
en ett formspråk i samma stil som Östra fly-
geln, schweizerstilen, med lövsågade dekora-
tiva fönsterfoder, taksparrar etc., sådant som
vi brukar kalla snickarglädje Huset användes
som tvättstuga ända fram till 1950-talet. Idag
utnyt{as det av universitetet.

Intill stugan ligger en stor grund med käl-
lare under. Ingången till källaren finns i
slänten i norr. Det är resterna av Experimen-
talfältets iskällare vilken uppfördes vid sam-
ma tid som bagarstugan. Iskällare var ofta
byggda som hus med {ocka värmeisolerade
väggar.

I l. Intendentens ailla (Gula uillan)
Söder om Skogstorpet uppe på Gubbacken
ligger det som idag kallas Gula villan. Den
ligger litet gömd bakom universitetsbibliote-
ket och de östra delarna av Södra huset.
Från början var läget mer magnifikt, med
behagligt sydvästläge i sluttningen och med
en vid utsikt över hela Experimentalfältet.

Huset byggdes 1BB3 som chefsbostad för
intendenten Abraham Forsell. Denne var en
stor tillskyndare av en svensk kvalitetskon-
troll för gräs- och sädesfrön och hade 1881
inrättat en s.k. frökontrollanstalt på Experi-
mentalfältet, för kontroll av renhet och gro-
barhet i utsäde. Anstalten inrymdes i den
nya intendentsvillan. Här arbetade bara
kvinnor, män ansågs alltför slarviga och otå-
liga för att kunna kontrollera utsäde.

Intendentuillan på Gubbacke'n kallas idag Gula uil-
lan. Den uppfördes 1883 efter ritningar au Adolf
Edelsuärd. 'fre år senare inreddes uiixtflsiologisha au-
delningen till laboratorium och bostad för professor

Jah ob Erihs son. Foto : Sto chholms s t adsmlts eu m
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På Gubbacken byggdes 1912 en ny byggnad fir Cen-
tralanstaltens entomologiska audelning, enligt rit-
ningar au Rudolf Enblom. Byggnaden reas på 1960-
talet. Intendentens uilla, "GuIa aillan" skymtar i bak-
grunden.

I samband med en omorganisation l8B5
awecklades intendentsbefattningen och frö-
kontrollanstalten lades ned. Villan togs i an-
språk för den nyinrättade Växtfrsiologiska
avdelningen. På bottenvåningen inrymdes
laboratorium, kontor och bibliotek och på
övervåningen inreddes bostad för profes-
sorn i växtfrsiologi Jacob Eriksson.

Sedan den botaniska avdelningen lagts
ned 1937 och verksamheten flyttats till Sta-
tens växtskyddsanstalt i Bergshamra utnyt$a-
des huset som bostad för en av Lantbruksa-
kademiens {änstemän. Som sådan kom det
att fungera ända tills Stockholms universi-
tets studentkår övertog huset på 1970-talet.
Idag står huset till Humanistiska förening-
ens förfogande.

Huset ritades av Adolf Edelsvärd och rit-
ningarna kom också till användning för
trädgårdsdirektörens villa, Gr6ens villa. Ex-
teriören har senare förändrats något. Vill
man se hur den ursprungligen tedde sig får
man studera Gr6ens villa som är bättre beva-
rad.

Fram till 1963 diskutnades uid flera tillfrillen Lant-
bruhs ahademien s ut fly ttning tiII E xp niment alfäItet.
Detta firslag tiII ny iiuud,byggnad, från I 905 av arki-
tekten Axel Andnberg skulk ha giait Akademien en
med Vetenskap s akademien liha ärdig by ggnad. Kungl.
Såogs- och Lantbruks ahad,emien.

Promenaden är härmed till ända. Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien och Stock-
holms universitet, gårdagens och dagens
förvaltare av denna del av Nationalstadspar-
ken Kungl. Djurgården, hoppas att du haft
nöje av tiden på Frescati.

För dig som vill läsa mer
Lange, Ulrich, Experimentalfältet. Kungl.
lantbruksakademiens experiment- och för-
söksverksamhet på Norra Djurgården i
Stockholm 1816-1 907 . Stockholm 2000.

Mårald, Erland,I mötet mellanjordbruk och
kemi. Agrikulturkemins framväxt på lant-
bruksakademiens Experimentalfält I 850-
1907. Stockholm 1998.

Bedoire, Fredric U Thullbtrg, Pe\ Stockholms
universitet 1878-1978. Stockholm I 97 B.

Frescati. Huvudstadsunive rsite t och arkitek-
turpark. Red. Thomas Hall. Stockholm 1998.
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