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Analys och värdering av kulturmiljöer kring kvarteret 

Plantskolan 
i Uppsala kommun 

U
p

p
d

raget 

A kademiska Hus ö nskar uppfö ra en ny 

fö rvaltningsbyggnad fö r Uppsala uni-

versitets administratiön öch ledning samt 

institutiönsbyggnader inöm kvarteret 

Plantskölan. Bakgrunden a r att det gamla 

universitetshuset fra n slutet av 1800-talet 

inte la ngre a r anva ndbart söm sa te fö r ad-

ministratiön öch universitetsledning. Samti-

digt har Carölina Redivivas centrala bety-

delse söm universitetsbibliötek minskat i 

samband med att bibliötekens funktiöner 

generellt fö ra ndrats. Den tekniska utveckl-

ingen har medfö rt att studier öch förskning 

idag bedrivs pa  ett annat sa tt a n tidigare. 

Under andra halvan av 1900-talet har uni-

versitetets expansiön fra mst riktats möt 

sö der, vilket medfö rt att den verksamhets-

ma ssiga tyngdpunkten fö rskjutits geögra-

fiskt. Nörra delen av Bla senhusömra det har 

pa  det viset kömmit att hamna i mitten av 

Uppsala universitets utbredningsömra de. 

Den tillta nkta lökaliseringen ligger mellan 

det nybyggda Pedagögikum öch Uppsala 

slött, i nörr angra nsande till Bötaniska tra d-

ga rden.  

Pa  uppdrag av byggnadsna mnden arbetar 

köntöret fö r samha llsutveckling med att ta 

fram en detaljplan fö r kvarteret Plantskö-

lan. Planömra det ligger inöm riksintresse 

fö r kulturmiljö va rden, ömra det Uppsala 

stad. Det ligger centralt inöm riksintresset 

öch utgö r tillsammans med sin ömgivning 

en miljö  med mycket störa kulturhistöriska 

va rden öch med central betydelse fö r fö r-

sta elsen av Uppsalas utveckling, fra n me-

deltiden fram till idag.  

Denna analys öch va rdering a r utfö rd pa  

uppdrag av Akademiska Hus. Syftet a r att 

fö rse köntöret fö r samha llsutveckling pa  

Uppsala kömmun med ett kulturhistöriskt 

underlag vid framtagandet av detaljplanen 

fö r ömra det. Utifra n utredningen ska det ga  

att förmulera detaljplanen sa  att var öch en 

kan avla sa hur planen tar ha nsyn till de 

egenskaper öch va rden söm utpekas söm 

betydelsefulla i rappörten. Utredningen ska 

öcksa  kunna ligga till grund fö r en kulturhi-

störisk könsekvensanalys i en miljö könse-

kvensbeskrivning fö r detaljplanen. 
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U tredningsömra det avgra nsas till de 

miljö er vars kulturhistöriska va rden 

kan fö rva ntas pa verkas av ny bebyggelse öch 

markanva ndning inöm kvarteret Plantskölan. 

Denna pa verkan a r i fö rsta hand upplevelse-

ma ssig. Fö rsta elsen av ömra dets histöria öch 

dess centrala röll i Uppsalas utveckling pa -

verkas na r ölika typer av visuella samband 

a ndras eller bryts, öch upplevelsen av histö-

riska byggnader öch miljö er stö rs na r de mil-

jö ma ssiga fö rutsa ttningar söm fanns vid upp-

fö randet a ndras. 



Innehåll   7 

 

 

Skyd
d

 

U tredningsömra dets störa kulturhistö-

riska va rden har sedan la ng tid upp-

ma rksammats av kulturmiljö va rden. Det 

ligger i sin helhet inöm ömra de av riksin-

tresse fö r kulturmiljö va rden. Mötiveringen 

lyder: 

Uppsala utgör ett stadslandskap som sedan 

medeltiden präglats av kyrkans, centralmak-

tens och universitetets monumentala bygg-

nader, med raka tillfartsvägar från 1600-

talet 

Bland uttrycken fö r riksintresset na mns 

bland annat  

 slöttet 

 gatuna tet med tillfartsva gar 

  de må ngå offentligå miljo ernå kring 

bötaniska tra dga rden öch Carölina 

Rediviva.  

Utredningsömra det intar alltsa  en central 

röll i riksintresset.  

Ma nga av byggnaderna öch anla ggningarna 

a r skyddade söm byggnadsminnen: 

 La genheten Lugnet 

 Philölögikum 

 F.d. landshö vdingens stall 

 Bötanikum med Linneanum öch Pre-

fektvillan 

 Uppsala slött 

 Carölina Rediviva  

Byggnadsminnena har generella skyddsfö -

reskrifter söm anger att byggnaden inte fa r 

rivas eller till sitt yttre byggas öm eller pa  

annat sa tt fö ra ndras, att byggnaden ska 

underha llas sa  att den inte fö rfaller öch att 

va rd öch underha ll ska ske med traditiön-

ella material öch metöder. De flesta av 

byggnadsminnena har öcksa  skyddsfö re-

skrifter fö r interiö ren. Till varje byggnads-

minne hö r ett s.k. skyddsömra de. Inöm 

detta fa r man i de flesta fall inte uppfö ra ny 

bebyggelse eller vidta sa dana a tga rder med 

mark öch vegetatiön att miljö ns utseende 

öch karakta r fö rvanskas. Skyddsömra dena 

ska inte vara stö rre a n vad söm a r nö dva n-

digt fö r att sa kra byggnadsminnets va rden. 

Ingen av byggnadsminnena har restriktiön-

er pa  vilka a tga rder söm vidtas utanfö r 

skyddsömra det. 

F.d. la nsfa ngelsets kulturhistöriska va rden 

a r skyddade genöm planbesta mmelser. 
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U tredningsömra det har en rik öch 

ma ngfacetterad histöria. Miljö erna a r 

vackra öch spa nnande. De inneha ller histö-

riska mönument  av natiönell betydelse öch 

anla ggningar med störa arkitektöniska va r-

den. Miljö erna ger öcksa  va rdefulla inblick-

ar i viktiga skeenden, centrala fö r Uppsalas 

öch Sveriges histöria. Ma let med utredning-

en a r att visa vilka kulturhistöriska va rden 

inöm ömra det söm pa verkas av byggnatiön-

er inöm kvarteret Plantskölan. Denna pa -

verkan a r inte fra mst fysisk utan handlar 

öm sa dant söm upplevda samband, avla s-

barhet, fö rsta else fö r ölika pröcesser söm 

kömmer till uttryck i miljö n öch pa verkan 

pa  estetiska upplevelser söm har att gö ra 

med histöriska gestaltningar av byggnader 

öch andra anla ggningar öch landskapsrum. 

Fö r att kunna bedö ma denna pa verkan 

ma ste de element söm bygger upp miljö n 

sa ttas in i sitt histöriska sammanhang öch 

sambanden mellan dem ma ste klargö ras. 

Fö r att gö ra detta har en histörik tagits fram 

söm utga r fra n sex centrala teman: 

Odling, som domineråt och prå glåt helå om-

ra det va ster öm slöttet, fra n fö rhistörisk tid 

till slutet av 1900-talet 

Kungens makt, som utgå tt frå n slottet eller 

fra n Stöckhölm öch söm förmat landskap 

öch bebyggelse pa  ett avgö rande sa tt i öm-

ra det 

Stadens infart, som å ndråt skepnåd under 

histöriens löpp men söm alltid varit en 

bra nnpunkt i ömra det 

Lust öch fa gring, som inbegriper de este-

tiska ambitiöner söm a r ett pa tagligt inslag i 

ömra det öch söm kömmer till uttryck i 

kungliga lusttra dga rdar, börgliga pröme-

nadplatser öch vackra byggnader av natiön-

ell betydelse 

Akademins landvinningar under 1800-talet, 

ba de bökstavligt öch inneha llsma ssigt, söm 

resulterade i nya institutiönsbyggnader öch 

bötaniska tra dga rdar med start i ömra dets 

nörra del 

Förskarstaden, söm de senaste femtiö a ren 

har ömskapat det förna a ker– öch tra d-

ga rdslandskapet i Bla senhusömra det med 

störskaliga byggnadskömplex 

I den tematiska histöriken identifieras va r-

defulla strukturer öch öbjekt fö r respektive 

tema. De fysiska uttrycken behandlas vart 

öch ett i en analys, da r deras va rdeba rande 

egenskaper analyseras öch könkretiseras.  
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De enskilda öbjekt söm ligger ömkring 

kvarteret Plantskölan har öfta mycket hö ga 

kulturhistöriska va rden öch ma nga av dem 

a r byggnadsminnen. Vid analyserna fö rut-

sa tts att dessa fö rblir söm de a r.  

Upplevelserna av de histöriska miljö erna a r 

i hö g grad a rstidsberöende. I stö rre delen 

av ömra det bildar störa lö vtra d landskaps-

rum. Na r det ga ller bötaniska tra dga rden a r 

de en del av en va rdefull struktur, söm av-

gra nsar tra dga rden fra n ömgivningen öch 

gö r att baröckens symmetri kan upplevas 

na r man blickar ut möt Linneanum fra n 

slöttets börgga rd. Tra draderna dö ljer bygg-

nader i tra dga rdens na rhet. Na r tra den a r 

avlö vade fyller de inte samma funktiön, öch 

inte heller na r planteringarna fö ryngras. 

Ibland dö ljer tra den siktlinjer söm a r av 

kulturhistöriskt va rde, till exempel fra n 

bastiönerna öch bört möt Stadsskögen, 

Ka bö öch Kungsga rdet. 

Varje analys inneha ller rubrikerna 

”kulturhistöriskt va rde”, ”va rdeba rande 

egenskaper” öch ”stö dstrukturer”. Med va r-

deba rande egenskaper menas fysiska egen-

skaper hös öbjektet söm bygger upp det 

kulturhistöriska va rdet. Med stö dstrukturer 

menas fysiska egenskaper i den ömgivande 

miljö n söm bygger upp det kulturhistöriska 

va rdet. 

En bedö mning av hur det kulturhistöriska 

va rdet pa verkas av en a tga rd gö rs genöm 

att ga  igenöm analyskatalögen öch fö r vart 

öch ett av öbjekten bedö ma hur de fysiska 

egenskaper (va rdeba rande egenskaper öch 

stö dstrukturer) söm bygger upp det kultur-

histöriska va rdet pa verkas.  
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A  
nda sedan medeltiden har hela den 

störa plata n mellan Uppsalaa sen i ö s-

ter öch stadsskögen i va ster varit uppödlad. 

I de centrala delarna fanns tung lerjörd öch 

upp möt a ssla nterna fanns la ttare, mer san-

diga jördar. All la mplig mark tögs tidigt i 

anspra k fö r a krar, da r man ödlade spann-

ma l. Innan Gustav Vasas reduktiön var den 

mesta av jörden i kyrklig a gö. Na r Uppsala 

ga rd anlades av Gustav Vasa pa  1520-talet 

indrögs all den kyrkliga egendömen pa  

va stra sidan öm Fyrisa n till krönan. Kungs-

ga rdet (könnungs gia rdenn) lades under 

ga rden liksöm de delar av Ka böga rdet söm 

tillhö rt dömkyrkan (dömpröst-

a kern). Efter hand fö rlörade Upp-

sala ga rd i betydelse öch 1610 

lades den ner. Den ersattes da  av 

tva  nya kungsladuga rdar, i Sa tuna 

respektive Ulltuna. A kerjörden i 

ga rdena uppla ts till enskilda möt 

avrad.  

A krarna 

1635 upprå ttåde låntmå tåren 

Jöhan Bötwedssön en karta ö ver 

Uppsala stads a gör va ster öm a n. 

Kartan stra cker sig fra n Rud-

dammsvretarna i sö der till Stab-

by a ng i nörr öch fra n stadsskö-

gen öch Rickömberga i va ster till A sen i ö s-

ter. Kartan visar utseendet innan de ömfat-

tande stadsregleringar öch andra a tga rder 

söm skedde senare under 1600-talet. Det 

framga r att i princip hela ömra det bestöd 

av a ker. Bara sma  bergsknallar, söm 

Rackarberget, stack upp söm ö ar i a kern. 

Det fanns inga a ngar i anslutning till den 

ömfattande a kermarken. A ngar var helt 

nö dva ndiga fö r att kunna bedriva a kerbruk. 

Genöm dem fick man föder till djuren, öch 

fra n djuren fick man gö dsel till a krarna. 

Utan gö dsel skulle dessa snabbt utarmas 

öch ge da liga skö rdar. Fö rklaringen a r att 

1635 

Utredningsområdet 

(vita konturer) lagt 

på karta från 1635 
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stadens a ngsmark la g pa  de vidstra ckta 

Kungsa ngarna sö der öm staden, pa  ö stra 

sidan öm Fyrisa n. Fra n dessa kunde stads-

börna öch andra söm hade ra ttigheter till 

a ngarna ba rga inte mindre a n 2 000 lass hö . 

A krarna var ömga rdade av hankga rdsga r-

dar fö r att freda dem fra n betande djur.  

Uppsala var en av de sta der söm var fö r-

sedd med mest ömfa ngsrika a krar. Dessa 

var en ömistlig del av stadens ekönömi öch 

pra glade sa va l stadens utseende öch dess 

verksamheter söm det ömgivande land-

skapet. Stadsjördarna var efter Gustav Va-

sas reduktiön huvudsakligen av krönöna-

tur. 1647 fö rla nade dröttning Kristina krö-

nans avrad fö r stadsa krarna till staden. Det 

innebar inte att jörden hade dönerats. 1664 

reglerades brukningsra tten till krönöa krar-

na, till fö ljd av att börgerskapet inte köm 

ö verens med akademin öch slöttstaten öm 

vad söm ga llde. En viss areal avsattes fö r 

slöttstaten öch magistratens befattningsha-

vare öch den ö vriga jörden uppla ts till en-

skilda efter ansö kan varje a r. I en instruk-

tiön 1665 avsattes jörden na rmast slöttet 

till slöttsstaten öch jörden vid Sa tuna, pa  

ö stra sidan öm a n, till stadens a mbets- öch 

tja nstema n. 1667 dönerade fö rmyndarrege-

ringen tva hundra tunnland a ker till univer-

sitetet, vilket innebar att börgerskapets 

brukningsra tt till a kerjörden minskade. 

Staden fick döck bibeha lla avraden fö r den 

dönerade jörden. De köm inte bara börgar-

na till gödö. En betydande del av stadsjör-

den innehades av persöner inöm akademin 

öch lands- öch slöttstaten. Tilldelningen av 

jörd kunde ske genöm principen att tömt 

var tegs möder; öm man kö pte en ga rd fick 

man a ker efter ga rdstömtens störlek öch 

vid ö verla telser betraktades a kern öch 

a ngen söm en enhet. Denna princip utnytt-

jades flitigt av pröfessörerna under 1600-

talet, söm kö pte upp ga rdar i staden fö r att 

ö ka sitt jördinnehav. En annan princip var 

att myndigheterna tilldelade jörd till bör-

gare under vissa villkör. Na r innehavaren 

dög a tergick jörden till myndigheterna fö r 

ny utdelning. De söm hade a kerjörd fick 

betala en avgift till staden fö r detta.  

A krarna brukades i tva sa de. Det innebar att 

ha lften av marken la g i tra da öch att ha lften 

brukades. Omra det va ster öm a n var 564 

tunnland stört, vilket innebar att det a rliga 

utsa det var 282 tunnör. Fö r att kunna la ta 

djur beta pa  tra dan utan att de gav sig pa  

sa dden delades a krarna upp i ga rden. I en 

böndby kunde det ra cka med tva  ga rden, 

men kartan ö ver stadsa krarna visar ett be-

tydligt stö rre antal. En del av dem var nö d-

va ndiga fö r landsva garna medan andra bö r 

ha att gö ra med a göfö rha llanden öch vad 

man ödlade. Det framga r inte av kartan, 

men man kan ta nka sig att en del av marken 

anva ndes till ka lga rdar öch tra dga rdar. 

A krarna genömkörsades av ett system av 

diken fö r att leda bört vatten. Dessa diken 

fö ljde öfta a gögra nser öch man kan se att en 

del av dem a terspeglas i fastighetsgra nser 

mer a n 300 a r senare. 

Ga rdena ömgavs av utmarker. Under 1600-

talet var det stört tryck pa  skögen i de ta t-

befölkade centralbygderna, öch de stads-

na ra skögarna kring Uppsala utnyttjades 

intensivt fö r vedfa ngst öch skögsbete. 
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Stadsskögen va ster öm a krarna bestöd av 

”Bergh öch sma  skögh” enligt lantma taren. 

Omra det kring slöttet var fö rmödligen re-

dan helt kalt, söm pa  Erik Dahlbergs skisser 

na gra a rtiönden senare. 

Det finns bara tva  bebyggelseanla ggningar 

utma rkta pa  kartan fra n 1635. La ngst i nörr 

fanns ett salpeterbruk med tillhö rande vre-

tar öch sö der öm detta hade dömkyrkan sitt 

tegelbruk. Det behö ver inte inneba ra att det 

inte fanns na gra fler hus i ömra det, det var 

bara viktiga anla ggningar öch hemman söm 

ma rktes ut pa  kartan. Man kan till exempel 

ta nka sig att det fanns en del ekönömibygg-

nader söm kra vdes fö r jördbruket men söm 

det var öpraktiskt att ha inne i staden, söm 

ladör. Det fanns fö rmödligen öcksa  enklare 

böstadshus i ömra det, till hagvaktare öch 

andra grupper söm saknade fast egendöm 

öch inte bödde i staden.  

Slöttets kö kstra dga rd öch stadens reglering 

Sydva st öm slöttet, direkt va ster öm Stöck-

hölmsva gen, finns pa  kartan fra n 1635 ett 

inha gnat rektangula rt ömra de söm be-

na mns ”Slötz humble ga rdhen”. Denna 

humlega rd anlades mö jligen i samband med 

att slöttet uppfö rdes.  

 Bårå nå grå å r efter den geometriskå åv-

ma tningen av stadsa krarna, 1643, tögs en 

ny stadsplan fram fö r Uppsala. De öregel-

bundna kvarteren öch gatörna skulle ersa t-

tas av ett ra tvinkligt stadsömra de med rut-

na tsplan. Plankartan visar de nya gatörna 

öch kvarteren lagda övanfö r de befintliga.  

Tanken var att Uppsala stad skulle utvidgas, 

sa  att a ven slöttsömra det skulle rymmas 

innanfö r dess gra nser. Störa delar av planen 

genömfö rdes öch a n idag pra glas innersta-

dens gatumö nster av den. Slöttet inkörpö-

rerades döck aldrig med staden. Den plane-

rade stadskvadraten fick sin sydva stra kva-

drant utskuren öch slöttsömra det förtsatte 

att tillhö ra Böndkyrkö söcken. Vid denna 

tid la g kungstra dga rden vid föten av a sen, 

ö ster öm slöttet. Denna yta hade i planen 

anslagits fö r den nya stadsbebyggelsen. 

”Platz til then nye Crönönes Tra ga rdh” av-

sattes nu sydva st öm bastiönen Gra sga rden, 

pa  slöttshumlega rdens plats. Den gamla 

slöttshumlega rden, söm hade anvisats till 

kungstra dga rd i 1643 a r plan, a r pa  en karta 

fra n ömkring 1660 inha gnad med plank. 

Landshö vdingen befalldes 1649 att sta nga 

in en kungstra dga rd öch det bö r vara just 

detta söm skett.  Slöttshumlega rden hade i 

sin tur flyttats till en ny plats intill Fyrisa n, 

intill en rad humlega rdar söm hö rde till 

pröfessörerna i Akademin.  

Den ”Gambla Köng Tra ga rden” har pa  en 

karta 1699 utvidgats öch byggts öm efter 

ritningar av Olöf Rudbeck den a ldre. Den 

hade da  ö verga tt till att bli kö kstra dga rd.  

Liksöm lusttra dga rden a ndrades kö kstra d-

ga rden efter ritningar uppra ttade av Ha rle-

man 1744. Det var tra dga rdsma stare Bur-

1635 
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man söm genömfö rde fö ra ndringarna. Han 

arrenderade ba de lusttra dga rden öch kö ks-

tra dga rden fra n 1744 fram till sin dö d 

1764. Trå dgå rdsmå stårens tomt lå g norr 

öm kö kstra dga rdens nördö stra hö rn, pa  

samma sta lle söm dagens la genhet Lugnet. 

1761 gjordes en besiktning åv ”gåmlå 

Köngs- eller Frugt tra ga rden”. Tra dga rden 

var plankinha gnad. Utanfö r det nördva stra 

planket, söm ju la g i det sva raste va der-

stra cket, ville man undersö ka mö jligheten 

att plantera skuggrika vilda tra d fö r att 

skydda va xterna i tra dga rden, pa  samma 

sa tt söm man gjört i lusttra dga rden. Utanfö r 

planket fanns en gra svall. Man könstaterade 

att nu gick planket i en ra t linje, men pa  kar-

tan hade det funnits ett hak i stra ckningen. 

Utefter planket fanns en gra svall. I ö ster 

stö tte a kern utanfö r planket emöt tra d-

ga rdsma starens hustömt. Landsstatens 

bökha llare anma rkte pa  att en del av tra d-

ga rdsma starens tömt hade blivit intagen till 

a ker öch att denna börde a terla ggas. 

Busser beskriver i sin bök öm Uppsala 

kö kstra dga rden 1773, da  arrendet hade 

ö verfö rts fra n den 1664 avlidne Burman till 

pröfessör La stböm öch en syn hö lls vid 

ö verla telsen: ” Kö kstra dga rden inneha ller 

ungefa r samma störlek [söm lusttra dga r-

den], öch planteras da r allahanda jördfruk-

ter öch Oecönömiska va xter, frukttra n öch 

tra d Schölar; men ha r sa  va l söm i Lusttra -

ga rden arbetas med stark lera, hvilken da  

ha rda vintrar infalla, gö r tra den nög 

skada.”. Vid sidan av tra ga rden fanns en 

manbyggnad öch intill detta ett töbaksplan-

tage. Pa  andra sidan fanns ett urval av 

svenska lö vtra d planterade. Tra dga rden 

saknade a nnu drivhus. Senare innehades 

arrendet av pröfessör Thunberg. 1812 

ö vergick kö kstra dga rden till landshö vding-

en, söm ersa ttning fö r dennes gamla kö ks-

tra dga rd söm hade blivit avsatt söm bygg-

nadstömt fö r det nya universitetsbibliö-

teket, Carölina Rediviva.  

Kungliga husha llningssa llskapets tra dskö-

lör 

1831 beslutåde Uppsålå lå ns hushå llnings-

sa llskap att man skulle anla gga en 

”tra dsköla”, fra mst fö r att kunna dela ut 

frukttra d till behö vande grupper. De fö rsta 

planerna var att anla gga den i en del av Ca-

rölinaparken, ”en del av den till prömenad-

plats anslagna, invid Uppsala stads nya kyr-

köga rd bela gna jörd”. De fick inte tillsta nd 

till detta fra n staden. Da  köm man ista llet 

ö verens med tra dga rdsma staren Mölin, den 

da varande arrendatörn av Lugnet, öm att 

han skulle dra upp 500 frukttra d a rligen fö r 

sa llskapets ra kning. En del av a ngen Tegel-

hagen anslögs fö r a ndama let. Senare under 

1800-tålet vå xte behovet åv en egen, mer 

störskalig plantsköla öch mark anslögs till 

husha llningssa llskapet mellan Lugnet öch 

bötaniska tra dga rden 1855. Marken finns 

redövisad i laga skifteskartan.  1858 upp-

1849 
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fö rdes en tra dga rdsma starböstad möt Nör-

byva gen intill plantskölan, söm kömplette-

rades med uthusbyggnader 1859. Na r köst-

naden fö r driften sprang i hö jden arrende-

rades driften ut, öch fö rst 1907 a tertög sa ll-

skapet dispösitiönsra tten. En febril verk-

samhet fö ljde: man satte byggnader i sta nd, 

utvidgade tra dskölörna öch anlade nya 

drivba nkar. Omkring 1910 uppfö rdes ytter-

ligare ett böstadshus la ngre ner pa  Nörby-

va gen.  

Mellan 1913 öch ömkring 1975 drev fa ngel-

set handelstra dga rden pa  Lugnet, da r inter-

ner fick arbeta. 

Fram till 1950-talet förtsatte tra dga rds– 

öch plantsköleverksamheten att utvecklas, 

sa  att den köm att ömfatta all mark sö der 

öm bötaniska tra dga rden. Na gön a kermark 

fanns inte la ngre kvar. Husha llningssa ll-

skapets verksamhet förtsatte in pa  1970-

talet. Under slutet av 1900-talet framsta r 

ömra det söm delvis nedga nget, med öan-

va nda ytör, grusplaner öch mindre 

ödlingar Fö rst under senare a r har 

marken tagits i anspra k fö r andra 

a ndama l. Tra dga rdsma starbösta-

den öch andra byggnader inöm 

kvarteret  Plantskölan revs 1995. 

Den frilagda marken grusades fö r 

att anva ndas söm parkeringsplat-

ser. Da refter har tre störa bygg-

nadskömplex lagts ut pa  de tidi-

gare ödlingarna: bösta der sö der 

öch va ster öm f.d. centralfa ngelset 

(brf Plåntskolån), Pedågogikum 

2009 och senåst Cåmpus 4777 

2010 . 

Kvarteret Plantskölan a r nybildat. Kvarter-

snamnet Bla senhus faststa lldes 1945. Det 

a r ett örtnamn söm fö rekömmer pa  flera 

ha ll i Uppland öch söm avser mindre stugör 

med bla sigt öch utsatt la ge. Namnförmen 

med –en ga r tillbaka pa  tyska fö rebilder. I 

detta fall var Bla senhus namnet pa  en stuga 

söm la g ungefa r vid nuvarande Dag Ham-

marskjö lds va g 17. Denna stuga gav i sin tur 

namn a r ett stö rre ömra de alldeles ö ster öm 

Kung Jans va gs anslutning till Stöckhölms-

va gen. 1868 öch 1873 hade detta ömra de 

1849 

Undersökningsområdet (vita konturer) 

på 1952 år ekonomiska karta  
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uppla tits till Husha llningssa llskapet. Det 

bena mns pa  en karta fra n 1907 ”nuvarande 

”Bla senhus”-ömra det” öch fick senare fas-

tighetsbeteckningen Stadsa ga 670. Dagens 

Bla senhuskvarter har alltsa  tagit ö ver sitt 

namn fra n ett angra nsande ömra de i ö ster. 

Namnet ”Lugnet” pa  kö kstra dga rden, eller 

”frukttra dga rden” söm den ibland kallas, 

dyker upp pa  en stadskarta fra n 1855 men 

tycks inte finnas innan dess. ”Lugnet” a r ett 

vanligt örtnamn. Ha r kanske det anspelade 

pa  det angra nsande ”Bla senhus”? 
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U ppsala slött intar tillsammans med 

dömkyrkan a n sa rsta llning na r det 

ga ller Uppsalas histöriska mönument. Den 

a r en sja lvklar symböl ba de fö r den direkta 

kungamakten öch fö r landshö vdingars öch 

la nsstyrelsers ö verhet. 

Vasabörgen—den fysiska kungamakten 

Efter Dackefejden beslö t riksdagen i Va s-

tera s 1544 att befa stningsanla ggningar 

skulle uppfö ras pa  strategiska platser i lan-

det, bland annat i Uppsala. Fö rutöm att örö-

ligheterna i Sma land manade till fö rsiktig-

het var det ett ka nsligt la ge i reförmatiön-

ens efterfö ljd. Kyrkliga reaktiöna ra krafter 

gjörde att man kunde befara att ytterligare 

pölitiska öröligheter skulle bryta ut. Kungen 

sa g sa kert flera ska l att ha lla en nöga upp-

sikt ö ver krö ningsstaden Uppsala, a rkestif-

tets hemvist öch rikets andra stad. Man be-

sta mde att börgen skulle anla ggas uppe pa  

Kasa sen. La get uppe pa  a sen ansa gs mycket 

bra ur fö rsvarssynpunkt. Tanken fra n kung-

ens sida var att stadsbörna skulle flytta sina 

ga rdar fra n den ö stra till den va stra sidan 

av Fyrisa n. De skulle da  vara skyddade fra n 

fientliga angrepp fra n ö ster genöm Fyrisa n 

öch i va ster genöm fa stningen pa  Kasa sen 

öch Uppsala ga rd. Fö rsvarsanla ggningen 

framstöd nög söm mer eller mindre öintag-

lig. I ö ster stupade a sen brant ner möt den 

plana marken invid Fyrisa n öch i va ster 

byggdes tva  avancerade bastiöner med en 

kurtinmur enligt italienskt mö nster fö r att 

mö ta angrepp fra n va ster, nörr öch sö der. 

Genöm kanöner, söm vid den ha r tiden 

hade ömkring 1 km ra ckvidd med göd pre-

cisiön, kunde hela staden öch en stör del av 

ömlandet beha rskas. Fa stningen la g en bra 

bit hö gre a n ömgivningen, öch den vid-

stra ckta hö gsla tten nedanfö r a ssla nten i 

va ster bestöd av ö ppen mark. De la tt ö ver-

blickbara a krarna saknade bebyggelse öch 

na göt angrepp i smyg törde inte ha varit 

mö jligt. Vid öröligheter var det meningen 

att stadsbörna skulle sö ka skydd pa  den 

invallade börgga rden. De tva  bastiönerna 

Styrbisköp öch Gra sga rden finns kvar a n 

idag öch minner öm den gamla Vasabörgen, 

efter att ha blivit framtagna öch restaure-
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rade under 1940-talet. 

Rena ssansslöttet—den symböliska kunga-

makten 

Under senare delen av 1500-talet utfö rdes 

ömfattande a ndringar öch nybyggnatiöner 

pa  börgen, öch den tar förm av ett rena s-

sansslött. Under Jöhan III:s tid tillkallades 

arkitekten Franciskus Pahr fö r att arbeta 

med slöttet. Under denna tid tillköm ”Kung 

Jans pört” mellan den nuvarande sö dra fly-

geln öch bastiönen Gra sga rden. Tidigare 

hade det funnit en smal, vinklad ga ng upp 

till börgga rden. Han anlade öcksa  en lust-

tra dga rd fö r kungafamiljen pa  bastiönen, 

öch det a r fö rmödligen det söm givit bast-

iönen dess namn. En bit in pa  1600-talet var 

slöttet mer eller mindre fullbördat, med sitt 

la ngslött öch nörra öch sö dra törn. En karta 

fra n mitten av 1600-talet visar den sta tliga 

anla ggningen, med de tva  bastiönerna, 

hö rntörn i sö der öch ö ster öch den inval-

lade börgga rden. Va ster öm slöttet kan man 

se den störa landsva gen fra n Stöckhölm 

lö pa utmed a kerga rdets kant. Utanfö r sja lva 

börganla ggningen finns i sö der en inha g-

nad, plan yta. Busser ömtalar att man vid 

a teruppbyggnaden efter en ömfattande 

brand 1572 ”planerade”, alltsa  ja mnade ut, 

den öja mna marken runt slöttet öch att man 

pa  sö dra sidan ”uppkastade en hö g vall”. 

Arbetet med att gö ra slöttet till en repre-

sentativ anla ggning förtsatte med att en ny 

kungstra dga rd i baröckstil anlades va ster 

öm slöttet. Ritningarna utförmades 1665 av 

Olöf Rudbeck, enligt krönans befallning i 

samra d med kungens arkitekt Jean de la 

Valle  öch landshö vding Clas Ra lamb. Ba de 

de ba da bastiönerna öch kurtinmuren möt 

va ster fanns kvar vid denna tid, men an-

la ggningens förtifikatöriska betydelse 

ma ste ha minskat eller upphö rt. Genöm den 

Ca 1650 

1699 
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nya kungstra dga rden ö ppnades den förna 

börgen upp möt va ster öch ömfamnade 

landskapet, snarare a n skyddade sig fra n 

det. Kurtinmuren revs men bastiönerna var 

kvar öch Gra sga rdens murar gav förmen pa  

tra dga rdens mö te med den ö ppna börgga r-

den. Pa  ma nga sa tt upplevde slöttet en stör-

hetstiden under senare ha lften av 1600-

talet. En hö jdpunkt var krö ningen av Karl XI 

1675 som skedde på  slottet under en åll-

ma n riksdag. Kanske köm den anla gg-

ning söm pa  kartan fra n mitten av 1600-

talet a r utma rkt mellan slöttet öch den 

da varande lusttra dga rden till nytta vid 

festligheterna. Det a r ”Berider bahnen”, 

alltsa  en ryttarbana, med tva  pörtar öch 

en byggnad la ngs sydva stra la ngsidan. 

Beriderbanör anva ndes fö r inridning 

öch dressyr av ha star, ha stta vlingar öch 

törne rspel öch krö ningsfester. Berider-

banan la g direkt sö der öm det sta lle da r 

landshö vdingestallet senare byggdes 

öch platsen körsas idag av Dag Ham-

marskjö lds va g. 1680 fö rördnades slöt-

tet till dröttning Ulrica Eleönöras resi-

dens öch sa te. Kungligheterna tillbring-

ade enligt Busser varje sömmar pa  slöt-

tet. 

Stadsregleringen efter 1643 a rs plan 

Dröttning Kristinas stadsplan a r öcksa  en 

störskalig maktutö vning söm ömförmade 

staden, landskapet öch stadsbörnas böende 

öch levnadsfö rha llanden. Kungamakten 

ville skapa en representativ miljö  i enlighet 

med rena ssansens ideal öch samtidigt 

skapa utrymme fö r en tillva xt av staden 

genöm nya tömter. En fö r tiden mödern 

rutna tsplan lades ut ö ver det krökiga me-

deltida gatuna tet. Det var inte tal öm sam-

ra d med börgarna i Uppsala. Riksra det Clas 

Fleming öch stadsingenjö ren Anders Tör-

stenssön fra n Stöckhölm stöd fö r genömfö -

randet. Stadsplanen innebar att den mark 

nedanfö r slöttets ö stra sida söm dittills va-

rit kungstra dga rd dönerades av krönan till 

stadsbörna öch krönan fick gö ra en rökad: 

kungstra dga rden flyttades upp till slötts-

humlega rden i Ka böga rdet öch slöttshumle-

ga rden flyttades till en ny plats invid Fy-

Ca 1650 

1643 
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risa n. Det a r alltsa  stadsregleringsplanen 

fra n 1643 söm i fö rla ngningen resulterar i 

tra dga rden Lugnet.  

En av de saker man ville a stadkömma var 

tydliga gra nser mellan stad öch land. Sta-

dens gra nser skulle utgö ras av rader med 

ladör öch pa  na gra fa  strategiska platser 

skulle det finnas la tt ö vervakade tullpörtar. 

Staden skulle ligga inöm en strikt rektangel, 

1 200 x 800 meter stor. Det vår en gånskå 

brutal stadreglering söm till stö rsta delen 

innefattade befintlig bebyggelse. Fö r att 

lindra besva ren fö r stadsbörna beslutades 

1645 om skåttebefrielse under fem å r. Be-

frielsen innebar att skatten skulle levereras 

till magistraten i sta llet fö r till Krönan. Ma-

gistraten skulle sedan fö rdela medlen i förm 

av skadesta nd till de söm drabbades av re-

gleringen. En stör del av stadsplanen ge-

nömdrevs. Man lyckades till exempel fa  

stadsbörna att flytta ut sina ladör sa  att de 

bildade stadsgra nser, öch huvuddelen av 

rutna tsplanen med sina huvudaxlar genöm-

fö rdes öcksa . En viktig avvikelse var döck 

slöttsömra det, söm enligt planerna helt 

skulle ligga inöm stadsgra nserna. Sa  blev 

det inte, sa kert av flera örsaker. Slöttet hade 

sin representativa lusttra dga rd a t va ster, 

öch det gick inte att samördna med en strikt 

stadsgra ns söm tangerade bastiönerna. 

Ista llet skars en rektangel ut ur den plane-

rade staden öch slöttsömra det förtsatte att 

ligga utanfö r. Att slöttsömra det undantögs 

innebar öcksa  att det inte var aktuellt ett 

genömfö ra tullpörtar öch att dra Stöck-

hölmsva gens anslutning till staden pa  det 

sa tt söm regleringskartan angav. 

Landshö vdingarnas slött 

1702 brånn storå delår åv slottet ner. Sve-

rige befanns sig da  i krig med ba de Ryss-

land öch Danmark öch man tycks inte ha 

kunnat priöritera en snabb a teruppbygg-

nad. Nicödemus Tessin d.y. inspekterade 

slöttsruinen 1707, alltsa  hela fem a r efter 

branden, öch dö mde ut den helt. De sta n-

digt pa ga ende krigen under Karl XII:s tid 

gjörde att man inte hade na gra stö rre fö r-

höppningar öm att kunna a teruppbygga 

slöttet. 1728 beslutade Fredrik I att den 

gamla delen av slöttet skulle tas ner öch att 

teglet skulle förslas till Stöckhölm fö r att 

anva ndas till bygget av Stöckhölms slött. 

Efter branden 1702 hade inte la ngre slöttet 

fungerat söm kungligt residens. 

En va ndpunkt i slöttsanla ggningens fö rfall 

intra ffade na r arvfursten prins Adölf Fred-

rik 1744 gav arkitekten Carl Ha rleman i 

uppdrag att a tersta lla slöttet sa  att det 

kunde anva ndas söm residens. Uppdraget 

innefattade ba de lusttra dga rden öch slötts-

byggnaden.  Man kan fra ga sig varfö r Adölf 

Fredrik var intresserad av att  a teruppra tta 

den fö rfallna ruinen. Merit Laine ger en in-

tressant fö rklaring i en bök öm slöttet: prin-

sen var inte i fö rsta hand var intresserad av 

slöttets anva ndbarhet söm böstad, utan 

dess egenskap söm histöriskt minnesma rke 

öch söm symböl fö r hans egna samhö righet 

med den gamla Vasaa tten. La ngslöttet ut-

förmades nu söm en tydlig huvudla nga öch 

fra n denna skulle utga  tva  lika störa sidö-

flyglar möt va ster. Ha rleman skapade a t 

detta va derstra ck ett rökököslött söm inte 

annat a n indirekt tög in de gamla ö vertör-
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vade, ruinerade bastiönerna i gestaltning-

en—han fö ljde Rudbecks terrasseringar öch 

murömga rdningar öch dessa hade  sin tur 

utga tt fra n bastiönerna. Den sö dra sidöfly-

geln byggdes upp kring vad söm a terstöd av 

det gamla tva rslöttet öch tanken var att den 

nörra flygeln skulle byggas helt ny. Det 

skedde döck aldrig, öch inte heller byggdes 

det sydö stra törnet enligt planerna. A t ö ster 

fick slöttet karakta r av Vasabörg, med 

slutna murytör öch runda, kupölfö rsedda 

hö rntörn. Na r Adölf Fredriks intresse fö r 

Uppsala slött svalnade under senare ha lften 

av 1700-talet avstannade byggnadsar-

betena. Idag kan man se den öavslutade 

nörra flygeln söm en gavel vid la ngslöttets 

nörra a nde.  

Slöttet ö vergick alltmer fra n att ha varit 

kungligt residens till att bli centrum fö r 

la nsfö rvaltningen. Börtsett fra n körtare 

periöder hade landshö vdingarnas a mbets-

ömra de fram till 1714 ömfattat ba de Stöck-

hölms öch Uppsala la n, öch landshö vdinge-

residenset la g öftast i Stöckhölm. Fra n 1714 

hade Uppsala la n en egen landshö vding. Vid 

denna tid uppfö rdes en landshö vdingega rd 

na ra Fja rdingstullen, med sa rskild kö ks-

byggnad öch sa rskilt stall. Na r slöttet 1757 

hade a teruppbyggts öch inretts efter 1702 

a rs brand öch de efterfö ljande rivningarna 

flyttades landshö vdingens böstad öch 

kansli dit. Slöttet ha rba rgerade öcksa  mate-

riel fö r Upplands regemente. Det gamla re-

sidenset revs öch ersattes av en stalla nga 

med plats fö r 11 ha star vid föten av slötts-

backen. Na r Carölina Rediviva uppfö rdes i 

bö rjan av 1800-talet revs stallet öch det var 

tröligen i samband med detta, ömkring 

1820, som låndsho vdingestållet sydvå st om 

slöttet uppfö rdes. Ett tydligt symptöm pa  

ö verga ngen fra n kungligt slött till landshö v-

dingeresidens a r Gustaf III:s dönatiön 1789 

av lusttra dga rden till akademin fö r att 

denna skulle inra tta en bötanisk tra dga rd 

da r. Det fanns inte la ngre na göt behöv en 

privat, kunglig lusttra dga rd. A ven Dag Ham-

1849 

1794 
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marskjö lds va g kan ses söm en illustratiön 

av ö verga ngen fra n kungamakt till la nssty-

relse. Va gen hade inte kunnat uppfö ras öm 

inte den kungliga lustga rden hade ”styckats 

av” fra n slöttsterrasserna fö r att skapa en 

bötanisk tra dga rd.  

1809 uppfo rdes det felånde sydo strå slotts-

törnet, efter ritningar av Gustaf af Sille n. 

Det man byggde var ett la nsfa ngelse öch 

inte kungliga salar, kammare öch gemak. 

Na r fa ngelset blev ömödernt i slutet av 

1800-tålet uppfo rdes ett nytt lå nsfå ngelse 

inte la ngt da rifra n, mellan Dag Ham-

marskjö lds va g öch Lugnet. Na r lökaler fö r 

Va gfö rvaltningen uppfö rdes 1954 intill 

la nsfa ngelset fö ljdes en la ng histörisk trad-

itiön av statliga myndigheter öch verk i öm-

ra det. 

Krönans mark 

Na stan all mark i ömra det a r gammal krö-

nöjörd, söm Gustav Vasa skaffade sig genöm 

indragning av kyrkans jörd. Jördinnehavet i 

sig utgö r en magnifik maktdemönstatiön, 

söm senare fa tt en helt avgö rande betydelse 

fö r ömra dets utveckling. Det var fö r att det 

var krönöjörd söm slöttets lust– öch kö ks-

tra dga rd anlades just ha r, det var da rfö r 

söm Gustav II kunde dönera bötaniska tra d-

ga rden till universitetet öch det a r da rfö r 

söm universitetets institutiöns– öch försk-

ningsmiljö  vuxit fram ha r, pa  de gamla 

krönöa krarna.  
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P a  lantma terikartan fra n 1635 tra der 

va garna fram söm passager mellan de 

ha gnade a kerga rderna. Stöckhölmsva gen 

lö pte la ngs slöttets va stsida öch vidare pa  

a sens va stsluttning la ngs Ruddammens öch 

Ruddammsvretarnas va stsida. Ba de Enkö -

pingsva gen öch Bö rjeva gen har bevarat sina 

gamla stra ckningar i förm av S:t Jöhannes-

gatan respektive Bö rjegatan, medan Stöck-

hölmsva gens gamla stra ckning genöm öm-

ra det raderades na r kasernerna fö r Artille-

riregementet byggdes i slutet av 1800-talet. 

Ba de slöttet öch den ömgivande marken la g 

utanfö r stadsgra nsen. Utanfö r den karte-

rade a kern, va ster öm Enkö pingsva gen da r 

O vre slöttskvarteret senare byggdes, finns 

det en intressant nötering pa  kartan: ”Ha r 

kömmer Staden att liggia”. Nöteringen a r 

mö jligen gjörd efter 1635, a ven öm det inte 

ser ut sa . Den ma ste na mligen syfta pa  den 

kömmande stadsregleringen, söm utfö rdes 

efter en plan söm gjördes fö rst 1643.  

Denna reglering var sa  genömgripande öch 

ömfattande sa  mycket nya byggnadstömter 

att den na stan var att ja msta lla med nyan-

la ggning av staden. 

I stadsplanen ingick ett centralt, hö rnöm-

slutet törg i stadens mitt med körsande, 

raka va gar i ungefa rlig nörd-sydlig respek-

tive va st-ö stlig riktning. Da r de körsande 

gatörna na dde stadsgra nsen inra ttades tull-

pörtar. Fra n tullpörtarna anvisades nya 

stra ckningar fö r landsva garna, vinkelra tt 

möt stadens rutna tssystem. Landsva gen 

sö derut möt Stöckhölm lö pte enligt planen 

fra n den va stra tullpörten (ömva xlande 

kallad Fja rdingstullen öch Slöttstullen) pa-

rallellt med stadsgra nsen öch la ngs den 

ö stra avgra nsningen av den anvisade plat-

sen fö r den nya kungstra dga rden. Stöck-

hölmsva gens raka stra ckning planerades 

alltsa  inte i den mer sydliga riktning söm 

den fick öch den utgick inte heller fra n slöt-

tet. De stra ckningar söm planen visar utfö r-

des aldrig. Slöttsömra det undantögs fra n 

stadsömra det öch fö rutsa ttningarna a ndra-

des. 

Na gra a r efter stadsplanen gjördes en ny 

Ca 1650 
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karta. Pa  kartan a r den nya, raka Stöck-

hölmsva gen dragen sa dan vi ka nner den 

idag, na stan rakt sö derut öch inte inördnad 

i stadens rutna tssystem. Va gen siktar inte 

heller möt Fja rdingstullen utan möt slöttets 

börgga rd. Den na r döck inte fram a nda till 

slöttet utan viker av öch tar den gamla 

va gen vid a sens föt pa  slöttets va stra sida 

fram till Fja rdingstullen, Den nya lusttra d-

ga rden spa rrade av den gamla landsva gen 

öch de söm skulle in i staden fick ta va gen 

ö ver Slöttstullen. Fö r de söm skulle vidare 

nörrut fanns det en mindre va g söm gjörde 

en bö j fö rbi lusttra dga rdens va stra sida. 

Den gamla landsva gsstra ckningen fö rblev 

spa rrad under mer a n tva hundra a r, men 

na r den kungliga lusttra dga rden ö vergick 

till att bli akademins bötaniska tra dga rd var 

det inte la ngre nö dva ndigt att ha en sta ngd 

passage. En av de gamla vallarna utnyttja-

des söm va gbank na r den ”nygamla” Stöck-

hölmsva gen byggdes ömkring 1830. 

1600-tålsstrå ckningen mot Slottstullen 

fanns la nge kvar parallellt med den nya 

stra ckningen va ster öm slöttet. Na r Akade-

miska sjukhuset byggdes i slutet av 1800-

talet lades den döck igen öch ersattes av 

sjukhusets parkömra de öch byggnader. 

 

 

 

 

1855 

1822 
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P a  en karta fra n 1699 ser man att det 

direkt va ster öm slötten, pa  Kungsga r-

det, har anlagts na göt söm kallas ”Nya 

Kungs Tra ga rden”. Denna hade bö rjat bygg-

gas 1665 efter ritningar av Olöf Rudbeck 

den a ldre öch arbetena förtsatte a nda fram 

till den störa branden 1702. Anla ggandet 

innebar att börgga rden fick sa nkas öch öm-

fattande terrasseringar utfö rdes. Enligt 

undersö kningar söm genömfö rdes 1947 

utfö rdes terrasserna med fasader öch kört-

sidör gra sten.  1699 blev tegelmuren med 

sandstensföt söm ömsluter tra dga rden fa r-

dig. En karta söm uppra ttades efter bran-

den 1702 visar slöttet med kungstra dga r-

den i detalj. Sla nten ned möt Kungsga rdet 

har terrasserats i sex terrasser öch nedan-

fö r dessa breder tra dga rden ut sig inöm en 

rektangula r inha gnad. 

1744 å ndrådes kungstrå dgå rden, eller 

”lusttra dga rden”, efter ritningar av Carl 

Ha rleman. Ha rleman inördnade sig till 

stö rsta delen i den ö vergripande struktur 

söm Rudbeck hade skapat. Varken Rudbeck 

eller Ha rleman tög in de gamla bastiönerna 

söm en del av gestaltningen av tra dga rden. 

Ha rleman sö kte skapa en helhet besta ende 

av slöttets börgga rd, va stfasad, flyglarna 

öch lusttra dga rden. Fö r att fa  den ö nskade 

symmetrin i anla ggningen planerade han 

fö r tva  likadan sidöflyglar, men bara den 

sö dra köm till utfö rande. Ha rlemans plan 

var att bygga öm Rudbecks terrasser öch 

ersa tta dem med ett ha stsköförmar trapp– 

öch rampsystem, men detta köm heller ald-

rig till utfö rande. 

Arbetet med att bygga upp tra dga rden efter 

Ha rlemans ritningar utfö rdes under ledning 

av ömvittnat skickliga tra dga rdsma staren 

1699 
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Burman söm arrenderade ba de kö kstra d-

ga rden öch lusttra dga rden fra n 1744 till sin 

dö d 1764. Han a gde en lada med löge öch 

tva  gölv vid Ruddammsvretarna, öch det 

var hans enda fasta egendöm. Arrendet 

ma ste ha innefattat de ö vriga byggnader 

söm kra vdes, till exempel manbyggnad öch 

fa hus. Det a r mö jligt att den störa manbygg-

naden pa  la genheten Lugnet var hans tja ns-

teböstad. Han hade vid sin dö d ett ansenligt 

bibliötek med tra dga rdsbö cker pa  svenska 

öch tyska öch en ma ngd ritningar pa  ba de 

tra dga rdar öch byggnader. I husfö r-

hö rsla ngden tituleras han ”kungstra d-

ga rdsma stare” öch han a r skriven pa  Slöt-

tet. Kvarla tenskaperna visar ba de att han 

var en ta mligen fö rmö gen man öch att han 

öch hans hustru inte kan ha bött i en liten 

stuga. I böuppteckningen finns bland annat 

upptaget ”31 wa der Tapeter i Salen ma lade 

pa  papper Chenesisk facön” öch ”24 wa der 

ditö i Kammaren men ditö Mösaique med 

blömmör”. Det var nög en man söm kunde 

fö ra sig i salöngerna. Han a gde tre peruker 

öch en perukstöck. 1773 arbetade man fört-

farande med anla ggandet av lusttra dga r-

den. Fö r att fullbörda ritningarna behö vde 

man arbeta med ”vallarnas planerande”.  

Engelska parken 

1756 upplå t mågistråten jord fo r tobåks-

plantage fö r fra mjandet av stadsna ringen 

mellan ”fattigkyrköga rden” öch bötaniska 

tra dga rden. Krönan pröpagerade ivrigt fö r 

töbaksödling, eftersöm man ha r sa g en 

chans att i merkantilismens anda minska 

impörten öch fa  en ba ttre handelsbalans. 

Entusiasmen hös börgarna var inte sa rskilt 

stör eftersöm det visade sig vara sva rt att 

ödla töbak i det nördliga klimatet, öch jörd-

ma nen passade inte heller alltid sa  bra. 
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Plantaget vid fattigkyrköga rden drevs av en 

fabrikö r med töbaksspinneri, en av de tva  

söm fanns i staden öch söm pröducerade 

töbak sa  att hela la nets behöv tillgödösa gs. 

Plantaget fanns da r ett par decennier. 1793 

beslutade man skulle upphö ra med begrav-

ningar inöm staden öch att uppla ta töbaks-

landet fö r en utvidgning av fattigkyrköga r-

den.  Carölinaparkens a ldsta, ö stliga del 

tillköm samtidigt söm begravningsplatsen 

anlades. Marken anslögs genöm ett ga vö-

brev 1802. I samband med utvidgningen av 

begravningsplatsen beslö t staden att man 

skulle avsa tta det i sö der angra nsande öm-

ra det till park. 1805 bega rde landshö vding-

en att beslutet skulle faststa llas öch att man 

skulle verksta lla en ”allma n lust- öch prö-

menadpark till stadens innewa nares nytta 

öch fö rlustande” pa  jörd mellan den utvid-

gade begravningsplatsen öch den bötaniska 

tra dga rden. Denna dönatiönsjörd hade bli-

vit tillga nglig efter att innehavaren avlidit. 

Fö rutöm stadbörnas nytta öch nö je sa g 

landshö vdingen en fö rdel i att utsikten fra n 

kungliga slöttet öch slöttsparken skulle bli 

prydligare med de nya tra dplanteringarna, 

söm öcksa  skulle mildra de stra nga va stvin-

darna under vintern. Kungligt majesta t fast-

sta llde uppla telsen av mark till a ndama let 

samma a r.  

Det fö rsta skedet i anla ggandet av parken 

var kyrköga rdsalle n mellan bötaniska tra d-

ga rden öch begravningsplatsen. Den raka 

alle n fö ljer den gamla stadsgra nsen, pa  

mark söm frigjördes na r de ladör söm stöd 

uppsta llda da r revs. Anledningen var att de 

utgjörde en brandfara. Det verkar inte söm 

öm man köm iga ng med de ö vriga plante-

ringarna fö rra n efter en ganska la ng tid. 

1809 brånn storå delår åv Fjå rdingen och i 

brandens efterfö ljd gjörde man nya stadsre-

gleringar. De tömta gare söm fö rlörade 

mark i öch med regleringen anvisades töm-

ter pa  den mark söm hade anvisats till prö-

menadplats. Byggnadsplatserna verkar inte 

ha varit attraktiva söm hustömter. Pa  en 

karta fra n 1822 redövisas byggnadstömter i 

ömra det va ster öm bibliöteket. Parken finns 

inte utsatt pa  kartan men da remöt den nya 

det nya universitetsbibliöteket, söm stöd 

under byggnad. 

Pa  en karta fra n 1830 ser man hur den 

la nga lindalle n la ngs Kyrköga rdsgatan fört-

sa tter fö rbi bibliötekets baksida öch sedan i 

en rak linje a nda fram till bötaniska tra d-

ga rden. Vid ett sammantra de i magistraten 

1838 skrev mån om ”den fo r nå grå å r sedån 

1822 

1849—1858 
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anlagda med va xande tra d öch buskar nu 

befintliga prömenadplats, emellan va gen till 

academiska örangeriet öch sö dra sidan av 

stadens begravningsplats”. Det verkar alltsa  

söm öm parken bö rjade anla ggas kring mit-

ten av 1830-talet. 1839 diskuterade man 

hur man skulle kunna fullbörda parken sa  

att den fick sin planerade förm öch störlek. 

Man behö vde kö pa in jörd men hade inte 

medel fö r detta. Fra gan var öm inte akade-

min kunde bidra. Det hade man inte gjört 

tidigare, men nu var argumentet att akade-

mins anla ggningar öch byggnader skulle 

fö rskö nas av parkens ista ndsa ttande. Aka-

demin gick med pa  att bidra till inkö pet av 

jörd. Vid laga skifte tillköm ytterligare en 

markbit i parkens nördva stra hö rn. Genöm 

detta fö rva rv fick parken en regelbunden, 

rektangula r förm.  

Samtidigt söm Carölinaparken fa rdigsta ll-

des gjördes planteringar i Slöttsbacken. 

Va gen fra n börgga rden nerfö r slöttsbacken 

till Carölina planterades med en alle , liksöm 

Kung Jans va g sö der öm slöttet. I de nedre 

delarna av slöttsbacken anlades en park 

med prömenadstigar öch planteringar. 
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K ring mitten av 1700-talet gjörde na-

turvetenskaperna störa framsteg. 

Förskningen bars fram av tidens entusiasm 

fö r ekönömi öch husha llning, öch inrikt-

ningen pra glades till stör del av nyttöa-

spekten. Detta ga llde till exempel bötanik-

en, da r Linne  var det mest framsta ende 

namnet, öch kemin, söm hade vuxit fram ur 

mineralögin öch bergshanteringen öch söm 

hade fa tt ett nytt, stört laböratörium vid 

Va stra A gatan. I slutet av 1700-talet skedde 

akademins fö rsta expansiön utanfö r stads-

gra nsen. Den var fö ranledd av de da liga 

fö rha llandena i akademins bötaniska tra d-

ga rd, söm la g vid Svartba cksgatan. Klimatet 

ansa gs da ligt, liksöm jördma nen. Tra dga r-

den drabbades a terkömmande av ö ver-

sva mningar öch vattenkvaliteten var under-

ma lig. Dessutöm var lökalerna bristfa lliga 

öch ötillra ckliga fö r den va xande bötaniska 

institutiönens behöv. Institutiönens prefekt 

Carl Peter Thunberg fö reslög Gustav III att 

denne skulle uppla ta slöttets lusttra dga rd 

till akademin fö r att inra tta en bötanisk an-

la ggning da r. Uppsala slött var inte la ngre 

ett kungligt residens. Lusttra dga rden stöd 

utan egentlig anva ndning öch köstade krö-

nan mycket pengar. Det a r inte könstigt att 

Gustav III gick med pa  Thunbergs fö rslag. 

1787 undertecknåde Guståv III gå vobrevet 

till universitetet. Kungen skulle med egna 

medel bekösta anla ggningen av en ny böta-

nisk tra dga rd med alla nö dva ndiga hus, öch 

fö r detta uppla ta lusttra dga rden inklusive 

ytterligare 112 alnar vid dess va stra sida. 

Detta kra vdes fö r att man skulle fa  plats 

med det a reminne ö ver Carl vön Linne  söm 

dönatiönen syftade till. Ett annat syfte var 

att man skulle underla tta fö r Linne s efter-

tra dare att förtsa tta vara ledande inöm bö-

taniken, gentemöt utla ndska könkurrenter. 

Terrasseringarna upp möt börgga rden 

ingick inte i dönatiönen utan förtsatte att 

tillhö ra slöttet. Olöf Tempelman fick upp-

draget att rita den nya byggnaden, ett köm-

binerat a reminne,  örangeri öch museum. 

Grundstenen hade lagts av kungen redan 

1787 men det dro jde innån byggnåden stod 

fa rdig. Kungen var inte nö jd med Tempel-

mans ritningar öch uppdraget gick 1788 

vidare till Löuis Jean Desprez. En grundfö r-

utsa ttning i gestaltandet av anla ggningen 

var att byggnaden skulle utgö ra en praktfull 

fönd sett fra n slöttet, ett tempel i en park. 

1805 stod byggnåden få rdig, men invigning-
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en fick va nta till 1807 da  hundraa rsminnet 

av Carl vön Linne s minne firades. 1804 be-

skriver den tyska vetenskapsmannen Ernst 

Möritz Arndt hur tra dga rden runt ömkring 

a r beskuggad av hö ga tra d öch ömgiven av 

en mur. 

1805, såmtid som orångeriet få rdigstå lldes, 

utvidgades bötaniska tra dga rden ytterli-

gare a t va ster. Det fanns behöv ba de av 

kömpletterande byggnader öch mark fö r 

ödlingar. Tillö kningen, drygt tva  tunnland 

stör, bestöd av a kermark öch lö stes genöm 

a kerbyten mellan akademin öch staden. 

Under 1950-talet utfö rdes a tga rder pa  tra d-

ga rdens inramning.  Man satte upp nya sta-

ket efter Thunbergsva gen öch Villava gen 

öch restaurerade en stör del av de gamla 

tegelmurarna. Det gamla staketet möt 

Stöckhölmsva gen ersattes med ett ja rnsta-

ket, bela get ömkring 3 meter la ngre in. 

Samtidigt fa lldes ett 15-tal almar. En dub-

belgrind ömgiven av tva  mindre grindar 

sattes in öch en stentrappa byggdes i slötts-

trappörnas fö rla ngda axel, fra n Stöckhölms-

va gen ned i tra dga rden. Man gjörde öcksa  

ölika undersö kningar av tra dga rdens va xt-

material. Man köm fram till att granha ckar-

na hade planterats ömkring 1840 öch att de 

a ldsta av de planterade granarna hade satts 

i jörden sa  tidigt söm ömkring 1760.  

Under 1970-talet va xte intresset fö r att 

a terskapa den Ha rlemanska tra dga rden. 

Olika undersö kningar öch uppma tningar 

gjördes fö r att undersö ka vilka fö ra ndringar 

söm hade skett i tra dga rden sedan mitten 

av 1700-talet, öch hur mycket av den gamla 

tra dga rden söm fanns kvar. Redan 1972 

tögs ett steg fö r att a terskapa tra dga rden. 

Da  ömplanterades de förmklippta, ympade 

granplantör söm hade tagits fram fra n de 

ursprungliga 1700-talsgranarna, öch plan-

terades i enlighet med Ha rlemans plan. Ar-

betena med a tersta llande intensifierades 

sedan med sikte pa  att upprustningen 

skulle vara klar till universitetets 500-

a rsjubileum 1977. En uppma tning visade 

att mycket av Ha rlemans plan fanns kvar, 

men att sma  fö rskjutningar öch avvikelser i 

till exempel gra nserna mellan gra s öch grus 

öch mindre a ndringar av ma tt hade fö rtagit 

en del av anla ggningens strikthet. Tra d-

ga rdsarkitekten Walter Bauer fick i upp-

drag att a terskapa baröcktra dga rden öch 

upprustningen skedde 1974 efter Bauers 

plan. 

Carölina Rediviva 

Na sta störa pröjekt fö r akademin var en ny 
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bibliöteksbyggnad. Det bera ttas att det var 

da varande universitetskanslern, krönprin-

sen Karl Jöhan, söm la g baköm den mönu-

mentala placeringen av byggnaden, uppe pa  

hö jden vid slutet av backen vid Dröttning-

gatan. Han hade 1811 prömenerat runt till-

sammans med representanter fö r universi-

tetet öch fa ngats av det sta tliga la get. A ret 

efter uppla t han den aktuella tömtmarken 

till akademin. Sedan 1660-talet la g Fja r-

dingstullen vid den planerade byggtömten 

öch intill tullen la g landshö vdingens stall 

öch kö kstra dga rd. Landshö vdingen fick er-

sa ttningsjörd i förm av den gamla slötts-

kö kstra dga rden, söm vid denna tidpunkt 

var utarrenderad till pröfessör Thunberg. 

1820 stårtåde årbeten, efter ritningår åv 

Carl Fredrik Sundvall. Ritningarna ömarbe-

tades senare, öch 1841 stöd den gigantiska 

byggnaden fa rdig. Den fick namnet Carölina 

Rediviva, den a teruppsta ndna karölinska 

akademin. Namnet syftade pa  den gamla 

huvudbyggnaden fö r universitetet, Acade-

mia Carölina, söm hade legat vid Riddartör-

get öch söm revs 1778.  Pa  sa tt öch vis kan 

man sa ga att byggnaden utgö r en slags anti-

tes till ide erna baköm 1643 a rs stadsregle-

ring, söm enligt antikt mö nster byggde pa  

tva  körsande huvudaxlar med fö rla ngning 

ut i ömlandet i förm av lands-

va gar. Det ömtalas i a ldre be-

skrivningar hur man fra n ”nya 

törget”, dagens Störa törget, 

kunde se fyra stadstullar; 

Svartba ckstullen i nörr, Vak-

salatullen i ö ster, Kungsa ngs-

tullen i sö der öch Fja r-

dingstullen i va ster. Nu spa r-

rades den ö st-va stliga axeln av 

en stör, mönumental byggnad uppe pa  a sen 

ista llet fö r att leda vidare ut i landskapet. 

Carölina Rediviva har byggts till pa  baksi-

dan i flera ömga ngar, men har fa tt bibeha lla 

sin magnifika fasad möt Dröttninggatan 

intakt. 

Nya institutiönsbyggnader 

Under senare ha lften av 1800-talet skedde 

en ömfattande expansiön av institutiöns-

byggnader pa  de förna stadsa krarna pa  

Kungsga rdet.  A kermarken hade inte 

samma betydelse söm tidigare fö r stadens 

fö rsö rjning. Göda transpörter öch ett mer 

specialiserat na ringsliv gjörde att staden 

inte la ngre hyste böndga rdar. Det ma ste ha 

legat na ra till hands att expandera universi-

tetet i ömra det utanfö r den va stra stads-

gra nsen. Ha r var det na ra till det anrika 
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universitetets a ldre byggnader öch ha r 

kunde den statligt a gda jörden uppla tas fö r 

akademins ra kning.  

Universitetet hade allt sedan Gustav II 

Adölfs jörddönatiöner under fö rsta ha lften 

av 1600-talet kunnat leva pa  avkastningen 

fra n dessa. Det innebar att man hade ett 

visst ma tt av sja lvsta ndighet gentemöt 

centralmakten. Med universitetets kraftiga 

expansiön med nya la röstölar öch ett köst-

nadskra vande bibliöteksbygge ra ckte inte 

la ngre de egna medlen till. Staten fick ga  in 

öch ge a rliga anslag till universitetet fra n 

öch med 1834. Fra n bö rjan var anslaget 

blygsamt, men det va xte under a rens löpp 

till betydande summör. Statens grepp öm 

universitet blev ha rdare, öch det inördna-

des i den statliga byra kratin söm ett statligt 

verk bland andra. 

De naturvetenskapliga a mnena na dde störa 

framga ngar under slutet av 1800-talet. De 

nya rö nen kunde tas i bruk i den snabba 

tekniska utvecklingen, till gagn fö r sam-

ha llet. Nya lökaler fö r den kemiska institut-

iönens verksamheter behö vdes öch det 

gamla kemiska laböratöriet vid a n ö vergavs 

na r det nya Chemicum stöd fa rdigt 1859. 

Tömtplatsen i kanten av Carölinaparken 

hade diskuterats redan 1853. Vissa ansa g 

att byggnaden börde uppfö ras inne i staden, 

da r den skulle bidra mer till stadens fö rskö -

ning a n vid den undanskymda platsen 

baköm Carölina. Man hade döck av sakkun-

skapen blivit upplyst öm att den gamla ke-

mikumtömten nere pa  staden hade sa  da -

liga grundfö rha llanden att det inte skulle ga  

att uppfö ra en byggnad da r. Dessutöm me-

nade man att parken skulle bli mycket fö r-

skö nad av den nya byggnaden, inte minst 

med den byst av Carl XIV Jöhan söm plane-

rades i den störa mittga ngen mellan Carö-

lina öch den nya kemibyggnaden. Fö r att fa  

tillga ng till byggnadstömten, söm delvis la g 

pa  stadens a ker, erbjö d sig universitetet att 

skö ta stadsstaketet mellan örangerimuren 

öch kyrköga rden, öch att a rligen skyffla 

Carölinaparkens sandga ngar. Byggnaden 

inplacerades sa  att den la g mitt framfö r Ca-

rölina Rediviva, inördnad i den va st-ö stliga 

huvudaxeln i 1643 a rs regleringsplan.  

Behöven fö r verksamheten i den bötaniska 

tra dga rden kra vde öcksa  nya byggnader. 

1894 byggdes en ny tjå nsteboståd fo r pre-

fekten, tra dga rdsma staren öch amanuens-

en, vilken lö sgjörde utrymmen i örangeri-

byggnaden fö r andra a ndama l. 1939 stöd en 
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ny byggnad fö r institutiönen fö r fysiölögisk 

bötanik fa rdig i tra dga rdens va stligaste del. 
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N a r fö rst den bötaniska tra dga rden öch sedan den kemiska institutiönen 

etablerade sig pa  Kungsga rdet var det star-

ten pa  en ömfattande expansiön av institut-

iönsbyggnader pa  de gamla krönöa krarna 

va ster öm slöttet. Kring 1900 byggdes öm-

ra det kring det kemiska 

laböratöriet ut med det 

nya Kemikum 1904 öch 

Fysikum 1908. Na sta 

störa steg i utvecklingen 

skedde i mitten av 1900-

talet. Till grund la g da  en 

generalplan fö r universi-

tetets byggenskap söm 

hade tagits fram 1948. En 

av tankarna baköm pla-

nen var att man skulle 

sammanfö ra besla ktade 

a mnen till grupper av fri-

sta ende byggnader. Ett 

stört antal byggnader med 

a mnesörienterade kluster byggdes i ömra -

det under senare ha lften av 1900-talet. I 

Bla senhusömra det uppfö rdes bland annat 

byggnadskömplex fö r Sveriges Geölögiska 

Undersö kning (1976—1978), Patölögiska 

institutiönen (1936), Wallenbergslaböatö-

riet (1964), Va xtbiölögiska institutiönen 

med tillbyggnad fö r va xtekölögi 1966 samt 

Farmakölögiska institutiönen. Kvarteret 

köm att pra glas av störskaliga byggnader 

da r varje institutiön öch verksamhet stra -

vade efter ett eget uttryck. I de nörra öch 

ö stra delen av Bla senhusömra det förtsatte 

la nge den pa ga ende markanva ndningen 

med ödlingar, va xthus öch mindre ekönömi

– öch böstadsbyggnader. Tra dga rden Lug-

net fungerade söm handelstra dga rd under 

ledning av la nsfa ngelset fram till 1970-talet, 

öch a ven plantskölan mellan Lugnet öch 

bötaniska tra dga rden var iga ng.  

Ett nytt expansiönsskede skedde under 

bö rjan av 2000-talet. Efter en plan 2003 

Dagens utredningsområde (vita kon-

turer) på ekonomiska kartan 1952 



Innehåll   36 

 

 

Tem
a: fo

rskarstad
en

 

uppfö rdes en u-förmad nyfunktiönalistisk 

byggnad runt det gamla la nsfa ngelset vid 

Dag Hammarskjö lds va g. Denna byggnad 

var avsedd fö r köntör öch mindre la genhet-

er. 2006 pa bö rjade pröjekteringen av ett 

mycket stör kömplex i Bla senhusömra dets 

nördligaste del, Pedagögikum. Byggnaden 

var köntröversiell, ba de genöm sin störlek 

öch sin bela genhet alldeles intill bötaniska 

tra dga rden, slöttet öch byggnadsminnet 

la genheten Lugnet. Kritiker framfö rde 

bland annat att upplevelsen av bötaniska 

tra dga rden skulle bli lidande, men na r 

byggnaden med sina parker stöd fa rdig fick 

den UNT:s stadsmiljö pris. Anla ggningen 

ritades av Tema arkitekter öch Tema land-

skapsarkitekter.  

Friskva rdsanla ggningen Campus 1477, söm 

ritades av Arös arkitekter, stöd fa rdig unge-

fa r samtidigt söm Pedagögikum. Man valde 

att la ta den utgö ra en separat byggnad fö r 

att gö ra det la ttare att uppla ta den till andra 

a n la rarstudenter, öch fö r att kunna vitali-

sera Bla senhusömra det a ven efter köntörs-

tid.  

Sedan na gra a r tillbaka planeras fö r en ny 

administratiönsbyggnad i kvarteret Plant-

skölan i Bla senhusömra dets nördö stra 

hö rn. Universitetet framfö r att utvecklingen 

har lett till att  nörra delen av Bla senhus 

kömmit att bli  i mitten av universitetets 

utvecklingsömra de, samtidigt söm det 

gamla universitetshuset fra n slutet av 1800

-talet har spelat ut sin röll söm sa te fö r ad-

ministratiön öch universitetsledning. Nu vill 

man uppfö ra en byggnad pa  tömten fö r att 

markera en central punkt, geögrafiskt öch 

verksamhetsma ssigt. 
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E ngelska parken a r en av Uppsalas mest berö mda platser, fö r ma nga 

ka nd genöm Owe Thö rnqvists ”Rumba i 

Engelska parken”. Redan i slutet av 1700-

talet var platsen precis utanfö r Fja r-

dingstullen en ömtyckt prömenadplats, öch 

i bö rjan av 1800-talet planterades en ansla -

ende alle  söm lö pte la ngs med Kyrköga rds-

gatan öch vidare a nda fram till bötaniska 

tra dga rden. Samtidigt anslögs mark till en 

ny prömenadplats, men det drö jde tills par-

ken bö rjade anla ggas. Det tycks ha varit en 

bit in pa  1830-talet, samtidigt söm Carölina 

Rediviva bö rjade bli klar.  Den park man 

anlade var samkömpönerad med bibliö-

teket—den kallades fö r ö vrigt Carölinapar-

ken—öch da rmed öcksa  med stadens rut-

na tssystem. I ra t vinkel möt kyrköga rdsal-

le n anlades en bred grusga ng, i Dröttning-

gatans ta nkta förtsa ttning pa  baksidan av 

Carölina Rediviva. Grusga ngen avslutades 

med en rundel i parkens va stra a nde. Mitt 

mellan den avslutande rundeln öch Carölina 

Redivivas va stra flygel gjördes en utvidg-

ning av grusga ngen, da r en byst av Karl XIV 

Jöhan sattes upp. Mellan de tva  huvudaxlar-

na anlades ett finmaskigt na t av slingrande 

ga ngar, söm gav parken en fö r tiden pöpu-

la r ”engelsk” karakta r. I samband med laga 

skifte utvidgades parken sa  att den fick re-

gelbundna, raka gra nser. En ny byggnad fö r 

den kemiska institutiönen uppfö rdes i Carö-

linaparken 1859. Byggnaden lades ut ö ver 

rundeln i va ster öch köm da rmed att bilda 

en ny fönd fö r Dröttninggatans grusade 

förtsa ttning baköm Carölina Rediviva.  

Kulturhistöriskt va rde 

Engelska parken a r en av Uppsalas mest 

ka nda anla ggningar. Den visar hur stads-

börna i slutet av 1700-talet bö rjade a gna sig 

a t prömenader öch andra fö rlustelser  i na-

1849—1858 
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turskö na miljö er. Engelska parken a r en del 

av det störa ömra de med tra dga rdar öch 

parker söm stra cker sig ö ver Slöttsbacken 

öch Bötaniska tra dga rden.  

Parkens utförmning med sina huvudaxlar 

öch slingrande na t av ga ngar a r intressant 

ur tra dga rds– öch stadsplaneringshistöriskt 

synvinkel.  

Genöm utförmningen binder parken ihöp 

Carölina Rediviva med Philölögicum öch 

vidare till de andra miljö er kring öch pa  

bötaniska tra dga rden söm a r uttryck fö r 

akademins landvinningar under 1800-talet. 

Va rdeba rande egenskaper 

 de hö ga tra den möt bötaniska tra d-

ga rden, söm ger denna en estetisk 

tilltalande inramning a t nörr. Denna 

funktiön var ett av mötiven till att 

parken anlades under fö rsta ha lften 

av 1800-talet. 

 Parkens ö st-va stliga axel, söm visar 

att ba de parken öch bibliöteksbygg-

naden a r samkömpönerad med hela 

stadens ö st-va stliga axel i förm av 

Vaksalagatan öch Dröttninggatan 

 Parkens nörd-sydliga axel i förm av 

en alle , söm mö jliggjördes na r mark 

frilades la ngs stadsgra nsen na r la-

dörna söm la g da r under 1700-talet 

revs 

 Det vindlande, finmaskiga na tet av 

ga ngar utanfö r de tva  huvudaxlarna, 

söm visar pa  prömenadplatsidealet 

under fö rsta ha lften av 1800-talet 

Fö rsta rkande strukturer 

 de tva  byggnaderna, Philölögikum 

öch Carölina Rediviva, söm utgö r 

centrerade föndmötiv fö r den störa 

mittga ngen öch utgö r en del av par-

kens gestaltning 

 Slöttsbackens planteringar, söm a r 

utfö rda vid samma tid söm parken 

öch söm ger ett sammanha ngande 

parkstra k söm förtsa tter fö rbi slöttet 
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D et bera ttas att det var da varande uni-versitetskanslern, krönprinsen Karl 

Jöhan, söm la g baköm den mönumentala 

placeringen av byggnaden, uppe pa  hö jden 

vid slutet av backen vid Dröttninggatan. 

Han hade 1811 prömenerat runt tillsam-

mans med representanter fö r universitetet 

öch fa ngats av det sta tliga la get. A ret efter 

uppla t han den aktuella tömtmarken till 

akademin. Uppdraget att rita byggnaden 

gick till Carl Fredrik Sundvall. Bygget pa -

bö rjades 1917. 1821 avsade sig Sundvall 

uppdraget eftersöm han inte köm ö verens 

med universitetet öch byggledningen öm 

a ndringar söm dessa ville gö ra. Sundvall 

eftertra ddes av Carl Jöhan Hjelm. Byggna-

den stöd fa rdig 1834 öch invigdes med att 

kungen hö ll en galamiddag i festsalen.  

Den efterstra vade mönumentaliteten upp-

fylldes helt av den nya byggnaden, söm 

va nde en mycket hö g öch bred, ganska 

stramnyklassicistisk fasad möt Dröttning-

gatan. Den köm att utgö ra en fönd i va ster 

1886 2012 

1901 
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fö r det gamla rutna tssystemets va st-ö stliga 

huvudaxel. Hö jdla get i kömbinatiön med att 

den ömgivande bebyggelsen var la g gjörde 

att bibliöteket syntes fra n la ngt ha ll. A ldre 

bilder visar hur Carölina Rediviva i den ö st-

liga delen av huvudaxeln, la ngt utanfö r Vak-

salatullen, framtra dde söm ett mer centralt 

öch betydelsefullt mönument a n ba de döm-

kyrkan öch slöttet.  

1888—1892 skedde en fo rstå ombyggnåd, 

söm bland annat innebar att man i det va st-

liga tva rskeppet, trapphusflygeln, tög upp 

tva  nya fö nsteraxlar i befintlig mur. 1913—

1917 fo rlå ngdes två rskeppet med tre fo ns-

teraxlar i samma hö jd. Fasaderna gestalta-

des söm tidigare. Vinkelra tt möt den till-

byggda trapphusflygeln uppfö rdes en la gre 

tva rsta lld byggnad med absid. Utbyggnaden 

inkra ktade pa  Carölinaparken öch gjörde 

att parkens huvudaxeln i förm av Kyrgö-

ga rdsalle n snarare köm att bilda parkens 

avslutning i ö ster. Na sta stö rre ömbyggnad 

skedde 1934—1945 da  den va stliga tva r-

byggnaden fö rla ngdes sa  att den fick 

samma la ngd söm huvudbyggnaden. 

1964—1971, slutligen, fylldes utrymmenå 

mellan tva rbyggnaden öch huvudbyggna-

den med la ga byggnader efter ritningar av 

Peter Celsing. 

Kulturhistöriskt va rde 

Carölina Rediviva a r en betydelsefull del i 

de uttryck söm vittnar öm akademins land-

vinningar under 1800-talet. Byggnaden ut-

gö r en la nk mellan de a ldre universitets-

byggnaderna kring dömkyrkan, med uni-

versitethuset fra n slutet av 1800-talet, öch 

den störa expansiönen kring bötaniska 

tra dga rden öch Bla senhusömra det . 

Byggnaden har ett mycket stört stadsmiljö -

va rde söm fönd fö r ”paradgatan”, Vaksala-

gatan—Dröttninggatan. Den ger dignitet 

öch tydlighet a t den va st-ö stliga huvudaxeln 

i 1643 a rs regleringplan öch a r en symböl 

fö r den starka 1800-talsakademin, lika be-

tydelsefull söm kungamakten öch kyrkan. 

Byggnaden a r öcksa  en del av en samköm-

pönerad miljö  med störa va rden, besta ende 

av Carölina Rediviva, Engelska parken öch 

Philölögikum.  

Va rdeba rande egenskaper 

 den hö ga trapphusflygeln a t Eng-

elska parken, söm visar byggnadens 

örientering i stadsplaneaxeln 

 Den störa, nyklassicistiska huvud-

fasaden möt Dröttninggatan vars 

utförmning placerar in den under 

fö rsta ha lften av 1800-talet 

 Byggnadens hö jd, söm visar pa  dess 

dignitet i fö rha llande till ömgivning-

1822 
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Stö dstrukturer 

 Vaksalagatans—Dröttninggatans 

raka stra ckning söm gö r att den kan 

bilda ett föndmötiv i centralperspek-

tiv 

 Avsaknaden av andra byggnader i 

dess na rhet, söm gö r att man kan se 

hela fasaden fra n en utsiktspunkt vid 

föten av Dröttninggatans backe 

 Fö rha llandevis la g bebyggelse la ngs 

ö vre delen av Dröttninggatan, söm 

gö r att man kan fa  en uppfattning öm 

byggnadens döminans i det tidiga 

1800-tålets stådslåndskåp 

 Engelska parkens breda grusga ng 

mellan Carölina Rediviva öch Philölö-

gicum, söm visar stadsplaneaxelns 

fö rla ngning öch binder ihöp universi-

tetsbibliöteket med universitetets 

expansiön i Kungsga rdet under se-

nare ha lften av 1800-talet 
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O löf Rudbeck fick 1665 i uppdrag av dröttning Kristina att anla gga en ny 

lusttra dga rd va ster öm slöttet. Den tidigare 

lusttra dga rden hade legat la ngre sö derut 

öch hade inte varit en del av slöttsanla gg-

ningens arkitektöniska kömpösitiön. I bö r-

jan av 1600-talet hade den förna vasabör-

gen ömvandlats till ett praktfullt rena ssans-

slött öch till detta slött skapade Rudbeck en 

baröcktra dga rd i ett ansla ende centralper-

spektiv. Huvuddelen av tra dga rden placera-

des nere pa  a kern i Kungsga rdet, en bra bit 

nedanfö r slöttet uppe pa  Kasa sen. Den störa 

niva skillnaden mellan börgga rden öch tra d-

ga rden ö verbryggde Rudbeck genöm ter-

rassering av sla nten. Den sö dra bastiönen, 

Gra sga rden, satte den yttre gra nsen fö r ter-

rasseringarna i sö der. Runt tra dga rden upp-

fö rdes den tegelmur i rena ssansfö rband 

söm förtfarande finns kvar la ngs nörra re-

spektive sö dra la ngsidan. 

Anla ggandet innebar att börgga rden fick 

sa nkas öch ömfattande terrasseringar ut-

fö rdes. Enligt undersö kningar söm genöm-

fö rdes 1947 utfö rdes terrasserna med fasa-

der öch körtsidör gra sten.  1699 blev tegel-

muren med sandstensföt söm ömsluter 

tra dga rden fa rdig. En karta söm uppra tta-

des efter branden 1702 visar slöttet med 

kungstra dga rden i detalj. Sla nten ned möt 

Kungsga rdet har terrasserats i sex terrasser 

öch nedanfö r dessa breder tra dga rden ut 

sig inöm en rektangula r inha gnad. 

Efter branden fö rfö ll ba de slöttet öch tra d-
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ga rden. 1744 fick Carl Ha rleman i uppdrag 

att sa tta hela slöttsanla ggningen i sta nd. 

Ha rleman inördnade sig till stö rsta delen i 

den ö vergripande struktur söm Rudbeck 

hade skapat. Varken Rudbeck eller Ha rle-

man tög in de gamla bastiönerna söm en del 

av gestaltningen av tra dga rden. Ha rleman 

sö kte skapa en helhet besta ende av slöttets 

börgga rd, va stfasad, flyglarna öch lusttra d-

ga rden. Fö r att fa  den ö nskade symmetrin i 

anla ggningen planerade han fö r tva  likadan 

sidöflyglar, men bara den sö dra köm till 

utfö rande. Ha rlemans plan var att bygga öm 

Rudbecks terrasser öch ersa tta dem med ett 

ha stsköförmar trapp– öch rampsystem, 

men detta köm heller aldrig till utfö rande. 

Arbetet utfö rdes av tra dga rdsma staren 

Burman söm fra n 1744 arrenderade tra d-

ga rden. Arrendet fö rnyades lö pande a nda 

tills 1764 da  han avled. Man var nö jd med 

hur arbetet utfö rdes öch med den köstnad 

öch flit söm Burman lade ner pa  tra dga r-

den.  Burman arrenderade ba de den kung-

liga lusttra dga rden öch den kungliga kö ks-

tra dga rden. Tra dga rdsma starens tömt la g 

mitt emellan de tva  tra dga rdarna, pa  

samma plats söm nuvarande la genheten 

Lugnet. 1773 arbetade man förtfarande 

med anla ggandet av lusttra dga rden. Fö r att 

fullbörda ritningarna behö vde man arbeta 

med ”vallarnas planerande”. Pa  en ma lning 

av Olöf Sa fvenböm 1775 kan man mycket 

riktigt se att det fö rekömmer arbeten pa  de 

ö vre terrassernas. Terrasserna har stö dmu-

rar av störa gra stensblöck öch a r skarpt 

utskurna, söm gigantiska plan– öch sa ttsteg. 

Bastiönsruinerna ingick inte i Ha rlemans 

slöttsanla ggning, öch de la mnades a t att 

förtsa tta fö rfalla. Efterhand fick stadsbörna 

tillsta nd att bryta tegel fra n bastiönsruiner-

na fö r att uppfö ra stenhus i staden. Rasmas-

sörna vallades till slut ihöp till kullar ö ver-

va xta av gra s. 

Efter branden 1702 hade slöttet huvudsak-

ligen fungerat söm landshö vdingeresidens 

öch hemvist fö r la nsstyrelsen. Upprustning-

en av Ha rleman hade initierats av den da va-

rande krönprinsen Adölf Fredrik söm hade 

planer pa  att anva nda slöttet söm residens. 

Sa  blev döck aldrig fallet. Na r akademin var 

i behöv av en ny bötanisk tra dga rd i slutet 

av 1700-talet dönerade Gustav III villigt 

lusttra dga rden fö r a ndama let, men behö ll 

slöttsterrasserna.  

Skapandet av en bötanisk tra dga rd av den 

gamla lusttra dga rden innebar inte att de 

estetiska ambitiönerna minskade, tva rtöm. 

Tra dga rden fö rla ngdes va sterut öch ett 

kömbinerat a reminne ö ver Carl vön Linne , 

museum öch örangeri placerades söm ett 

antikt tempel i fönden av slöttets, slötterra-

sernas öch den Ha rlemanska tra dga rdens 

mittaxel. Man kan se arrangemanget söm en 

parallell till den berö mda bruksmiljö n i 

Försmark, da r bruksherrga rden placerades 

i ena a ndan av den raka bruksgatan öch 

kyrkan i den andra. Ha r mötsvarar slöttet 

bruksherrga rden öch det antika templet, 
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Linneanum, mötsvarar kyrkan. Linneanum 

stöd fa rdigt 1804. A ret efter utö kades böta-

niska tra dga rden ytterligare a t va ster, fö r 

att fa  plats med nya planteringar öch bygg-

nader.  

En stör fö ra ndring i ömra det genömfö rdes 

pa  1820-talet, da  den nya Stöckhölmsva gen 

drögs pa  en av slöttsterrasserna. Det inne-

bar att slöttsanla ggningen a ven fysiskt 

styckades upp i tva  delar. Pa  fötögrafier 

fra n slutet av 1800-talet kan man se hur 

tra dga rden öch dess ömgivning har bö rjat 

bli vildvuxen öch sva rö verblickbar. Slötts-

terrasserna fö rfö ll, trappstegen ö vertörva-

des öch blev till en mjukt bö ljande sla nt. 

Fö r att mö ta behövet av en va xande verk-

samhet byggdes en prefektvilla 1894 pa  

tra dga rdens mark, nörr öm örangeriet.  

Under bö rjan av 1900-talet utfö rdes arkeö-

lögiska undersö kningar av de tva  ö vertör-

vade bastiönerna. Efter hand söm bygg-

nadsdelar frilades gjördes reparatiöner öch 

skyddsa tga rder. Man la öcksa  prövisöriska 

tak. Fö rst under 1940 gra vdes ruinerna ut 

mer fullsta ndigt öch rekönstruerades. Re-

sultatet av arbetena blev de distinkta, hö ga 

bastiönsmurar söm idag pra glar en stör del 

av upplevelsen av slöttsanla ggningen, men 

söm inte utgjörde en del av Ha rlemans ge-
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staltning. A ven terrasserna undersö ktes öch 

man köm fram till att de mycket riktigt varit 

utfö rda ungefa r pa  det sa tt söm Sa fvenböms 

ma lning fra n 1775 visar. 

Under senare ha lften av 1900-talet va xte 

intresset fö r att a terskapa den Ha rlemanska 

slöttsanla ggningen med lusttra dga rd, slött 

öch terrasser i en samkömpönerad helhet. 

Man utfö rde undersö kningar av va xtmateri-

al öch uppma tningar av ga ngar öch plante-

ringar fö r att se vad söm a terstöd av den 

gamla lusttra dga rden. En upprustning öch 

rekönstruktiön utfö rdes 1977 efter hand-

lingar av tra dga rdsarkitekten Walter Bauer. 

1986 fortsåtte årbetenå med ro jning och 

andra a tga rder pa  terrasserna. 

Kulturhistöriskt va rde 

Bötaniska tra dga rden med slöttsterrasser-

na, öch med slöttet öch dess börgga rd söm 

en öundga nglig del, a r en anla ggning med 

tre tidsskikt söm vart öch ett bildar ett hi-

störiskt mönument av natiönellt intresse:  

 Rudbecks lusttra dga rd med terrasser 

fra n andra ha lften av 1600-talet 

 Ha rlemans lusttra dga rd fra n mitten 

av 1700-talet, med ny utförmning av 

planteringar öch ga ngar öch med en 

samkömpönering med slöttet söm 

ömgestaltades vid samma tid 

 Gustav III:s bötaniska tra dga rd med 

avskiljande av slöttet fra n tra dga r-

den öch med den mönumental avslu-

tingen av tra dga rdens mittaxeln med 

ett a reminne ö ver Carl vön Linne  

Hela miljö n, med tra dga rden, Linneanum, 

Prefektvillan öch Fysböt, a r ett uttryck fö r 

den bötaniska institutiönen styrka öch ex-

pansiön i Carl vön Linne s efterfö ljd, fra n 

slutet av 1700-talet till andra ha lften av 

1900-tålet. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Baröcktra dga rdens symmetriaxel 

söm a r grundla ggande fö r gestalt-

ningen öch söm delar la ngslöttet, 

slöttsterrasserna, tra dga rden öch 

Linneanum i tva  spegelva nda delar 

öch söm markeras av den centrala 

ga ngen fra n börgga rden till Linnea-

num. Symmetriaxeln upplevs fra mst 

fra n börgga rden men i viss ma n a ven 

fra n Linneanum. 

 De tre, tydligt urskiljbara utbygg-

nadsetapperna av bötaniska tra dga r-

den: den ursprungliga utstra ckning-

en efter Rudbecks plan, utvidgningen 

a t va ster i samband med Gustav III:s 

dönatiön till akademin 1793 fö r att 

inrymma Linneanum respektive ut-

vidgningen 1805 fö r planteringar 

öch byggnader pa  tra dga rdens 

”bakga rd” la ngst i va ster. 

 Mö nstret av planteringar öch grus-

ga ngar, söm a r en rekönstruktiön 

fra n 1970-talet av Ha rlemans tra d-

ga rdsdesign fra n 1740-talet 

 Tegelmurarna i nörr öch sö der i den 

a ldre tra dga rden, söm uppfö rdes av 

Rudbeck öch vars utstra ckning i 

va stlig riktning tillsammans med 
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Linneanums fröntfasad markerar 

ömfattningen av 1600-talets kung-

liga lusttra dga rd 

Stö dstrukturer 

 Engelska parkens hö ga tra d söm bil-

dar en ram kring tra dga rden pa  dess 

nörra sida. A nda sedan 1700-talet 

har man stra vat efter att ömge Böta-

niska tra dga rden med tra drader, 

ba de av estetiska ska l öch fö r att 

skydda va xtligheten. Carölinaparken 

hade det uttalade syftet att 

”fö rskö na” bötaniska tra dga rden. 

 Avsaknad av hö ga byggnader baköm 

Linneanum, vilket gö r att man a nnu 

kan uppfatta byggnaden söm det 

föndmötiv den var a mnad att vara 

 Dag Hammarskjö lds led, söm bryter 

sambandet mellan slöttet öch dess 

terrasser öch den bötaniska tra dga r-

den öch söm da rmed ger uttryck fö r 

lusttra dga rdens avskiljande fra n 

slöttet i samband med att den ö ver-

gick till att bli bötanisk tra dga rd. 

 Kömmunikatiönen med la genheten 

Lugnet pa  den gamla tra dga rds-

ma startömten, da r tröligen kungs-

tra dga rdsma staren öch arrendatörn 

Burman, söm anlade kö ks– öch lust-

tra dga rden efter Ha rlemans ritning-

ar, bödde kring mitten av 1700-talet 

 Det öbebyggda nörra hö rnet av kvar-

teret Plantskölan, söm pa  andra si-

dan symmetriaxeln mötsvaras av 

Engelska parkens ö stra hö rn, ger 

symmetri öch grö n inramning i böta-

niska tra dga rdens ö stra del 

 Slöttsterrasserna, söm var en del av 

Rudbecks öch Ha rlemans lusttra d-

ga rdar men söm avskildes na r Gus-

tav III dönerade den plana delen av 

tra dga rden fö r inra ttandet av en bö-

tanisk tra dga rd 

 Slöttets fasader möt va ster, söm var 

en del av Ha rlemans gestaltning av 

hela anla ggningen 

 Vy i hö gla nt centralperspektiv fra n 

börgga rden söm gö r att baröcktra d-

ga rdens arkitektur kan upplevas 
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F ram till 1862 hade fa ngelset funnits i 

det sö dra slöttstörnet. I detta fa ngelse 

hö lls inte fa ngarna isölerade fra n varandra. 

En bit in pa  1800-talet hade nya ide er öm 

fa ngva rd bö rjat va xa fram, öch 1841 fatta-

des ett riksdagsbeslut öm en reförmering 

öch, söm man sa g det, en humanisering av 

va rden. Det skadliga inflytande söm fa ngar-

na hade pa  varandra skulle brytas genöm 

att de hö lls isölerade dygnet runt i separata 

celler.  Det gav dem öcksa  mö jlighet att be-

grunda sitt ö de öch kömma pa  ba ttre tan-

kar, bland annat genöm regelbundna samtal 

med fa ngelsepra sten. Efter riksdagsbeslutet 

byggdes ett stört antal cellfa ngelser runt 

öm i Sverige, de flesta enligt en av tva  nör-

maltyper. De stö rre fa ngelserna fick en T-

förmad plan.  

1859 upprå ttådes ritningår till det nyå 

centralfa ngelset i Uppsala av arkitekterna 

Anckarsva rd öch Sö derberg öch 1862 var 

det fa rdigt att tas i bruk. Fa ngelset inrymde 

68 celler och till den T-formåde normålty-

pen. Fasaden utförmades i en histörise-

rande, medeltidsinspirerad stil. Gavlarna 

var rikt utsmyckade med tureller, sma törn. 

Mellan turellerna fanns tinnar, alltsa  mur-

upphö jningar ömva xlande med murö pp-

ningar söm simulerar ett brö stva rn pa  en 

fö rsvarsanla ggning. Denna ”fa stnings-

arkitektur” ansa gs passande i ett tidevarv 

da  varje byggnadstyp skulle ha mta sin in-

spiratiön i en histörisk epök söm i symbö-

lisk mening kunde prestera essensen av 

byggnadens inneha ll. 

Tömt fö r det nya fa ngelset hade anslagits 

precis va ster öm landsva gen till Stöckhölm, 

pa  impedimentmark sö der öm landshö v-

dingestallet, inte sa  la ngt fra n fa ngelsets 

tidigare plats i slöttstörnet. Ungefa r samti-

digt söm sö dra slöttstörnet utrymdes anla-

des en fa ngelsepark sö der öm slöttet. Fa ng-

elsedirektö ren fick sin tja nsteböstad i la -

genheten Lugnet öch handelstra dga rden 

drevs av fa ngelset, var interner fick arbeta 

med tra dga rdsskö tseln. 

Kulturhistöriskt va rde 

La nsfa ngelset kan ses söm en del av den 

ömfattande maktutö vning söm utgick fra n 
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slöttet. Den a r söcialhistöriskt intressant 

eftersöm den tillsammans med sö dra slötts-

törnet visar hur fa ngva rden reförmerades i 

vad man betraktade söm human riktning 

kring mitten av 1800-talet. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Byggnadsvölymen öch den T-

förmade planen söm gö r att byggna-

den kan identifieras söm ett cellfa ng-

else av nörmaltyp 

 Den centrala placeringen intill la gen-

heten Lugnet, da r direktö ren bödde, 

den da varande kö kstra dga rden Lug-

net, da r internerna arbetade samt 

den da varande fa ngelseparken vid 

sö dra slöttstörnet. 

 Utförmningen av fasaderna, söm gö r 

att byggnaden kan utla sas söm  upp-

fö rd under senare ha lften av 1800-

talet. Den kan da rmed sa ttas in i sitt 

tidsma ssiga sammanhang. 

 Fa rgsa ttningen, söm tydligt assöcie-

rar till slöttets öch binder samman 

de tva  byggnaderna 

Stö dstrukturer 

 Kömmunikatiöner med la genheten 

Lugnet, da r fa ngelsdirektö ren öch 

tröligen öcksa  en tra dga rdsma stare 

bödde 

 Kömmunikatiöner med sö dra slötts-

törnet, da r fa ngelset la g tidigare öch i 

vars ömgivning internerna fick re-

kreera sig i en fa ngelsepark 
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A  
r 1634, under störmaktstidens behöv 

av effektiv öch reförmerad fö rvaltning, 

inra ttades la n i Sverige. Till att bö rja med 

kunde en öch samma persön fö rvalta flera 

la nsömra de. Fö r Uppsalas del ingick la net i 

samma ömra de söm Stöckhölm, vilket inne-

bar att landshö vdingen nörmalt hade sitt 

residens i denna stad. 1714 fick la net en 

egen landshö vding. Ungefa r samtidigt upp-

fö rdes en landshö vdingega rd na ra Fja r-

dingstullen, med sa rskild kö ksbyggnad öch 

sa rskilt stall. Na r slöttet a teruppbyggdes 

efter 1702 a rs brand flyttades landshö v-

dingens böstad öch kansli dit. Det gamla 

residenset revs öch ersattes av en stalla nga 

med plats fö r 11 ha star. Na r Carölina Redi-

viva uppfö rdes i bö rjan av 1800-talet revs 

stallet öch det var tröligen i samband med 

detta, ömkring 1820, söm landshö v-

dingestallet sydva st öm slöttet uppfö rdes. 

Tidigare fanns det tva  stallbyggnader pa  

platsen, fö rutöm landshö vdingens stall ett 

”dragönstall” ö ster öm va gen. Placeringen 

av de tva  byggnaderna tycks tyda pa  att de 

uppfö rts efter att  den nya landsva gen dra-

gits fram möt Carölina Rediviva, vilket inte 

skedde fö rra n efter 1822. Pa  en karta fra n 

1830 finns byggnådernå med, vilket skulle 

placera in byggnader pa  1820-talet. Lands-

hö vdingestallet hade ett vagnslider i mitten, 

8 spiltor fo r hå står vid enå kortvå ggen och 

4 kobå s vid den åndrå kortvå ggen. 

Idag har byggnaden byggts öm till ”Pelle 
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Svanslö s hus”, ett upplevelsehus baserat pa  

Gö sta Knutssöns bökkarakta rer. 

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden har ett kulturhistöriskt va rde 

söm uttryck fö r slöttets funktiön söm resi-

dens fö r landshö vdingen. Den har ett a lder-

dömligt utseende öch a r placerad mitt i 

blickfa nget fö r de söm fa rdas nörrut pa  Dag 

Hammarskjö lds va g. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Utförmningen med slagpörtar, söm 

gö r att man kan utla sa att byggnaden 

inrymt ett vagnslider 

 Bryggan till luckan pa  ö verva ningen 

pa  nörra sidan av byggnaden, söm 

visar att byggnaden haft en skulle 

öch da rmed inhyst djur 

 Na rheten till slöttet, söm gö r att man 

kan köppla ihöp stallfunktiönen med 

slöttet öch dess behöv 

 Placeringen alldeles intill landsva -

gen, söm var praktisk vid fa rder med 

ha st öch vagn 

Stö dstrukturer 

 Dag Hammarskjö lds va g, söm dels 

gö r byggnaden expönerad öch dels 

ger uttryck fö r en praktisk placering 

av stallet.  

 Den visuella fö rbindelsen med slöt-

tet, vars ömra de gra nsar till stallet, 

vilket gö r en köppling mellan stallet 

öch slöttet mö jlig 
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U ppsala slött har en la ng byggnadshi-störia öch har genömga tt upprepade, 

genömgripande fö ra ndringar vid flera till-

fa llen. Slöttet byggdes under 1500-talet, i 

fö rsta hand söm en befa stningsanla ggning. 

Fra n denna tid finns de framtagna, restau-

rerade öch rekönstruerade bastiönerna 

Styrbisköp öch Gra sga rden kvar, liksöm 

Kung Jans pört.  

Under 1600-talet hade slöttets betydelse 

söm befa stning hamnat i bakgrunden öch 

ett kungligt praktslött tög förm, med en 

samkömpönerad lusttra dga rd söm ledde 

fra n platta planteringsytan nere pa  Kungs-

ga rdet upp till börgga rden med störa, 

skarpt skurna terrasser. Det s.k. la ngslöttet, 

med den störa fasaden möt staden nedanfö r 

a sens brant, byggdes. Kring slöttet fanns en 

ring av sma  hus fö r ölika a ndama l, men an-

nars var a sen kal öch utan tra d. Slöttet dö-

minerade sin ömgivning vida ömkring i den 

skögfattiga Uppsalatrakten. Inte minst fick 

man ansla ende vyer möt slöttet fra n de mö-

numentalt planerade, raka tillfartsva garna 

söm byggdes under senare ha lften av 1600-

talet. Fra n denna tid finns slöttsterrasserna 

öch den gamla, ö stliga delen av lusttra dga r-

den kvar, liksöm murarna söm ömsluter 
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tra dga rden i nörr öch sö der. 

Störmaktstidens slött brann 1702 öch slöt-

tet fick fö rfalla. Viktigaste ska let var nög att 

det inte fanns tid öch resurser att la gga pa  

ett a teruppfö rande under Karl XII sta ndiga 

krig, men slöttet hade öcksa  spelat ut sin 

röll söm kungligt residens. Dessutöm hade 

slöttsruinerna na gra a r efter branden 

dö mts ut efter en besiktning av Nicödemus 

Tessin d.y., varefter man tög tegelstenar 

da rifra n fö r att anva nda dem vid andra byg-

gen, söm Stöckhölms slött. 

Under 1700-talet tar slöttets ö den en ny 

va ndning. Krönprinsen Adölf Fredrik beslu-

tar sig fö r att la ta a teruppbygga slöttet öch 

lusttra dga rden, efter ritningar av Carl Ha r-

leman 1744. Ha rleman sa g la ngslöttet söm 

huvudbyggnaden, öch planerade fö r tva  lika 

störa sidöflyglar till la ngslöttet, en i sö der 

öch en i nörr. Slöttet skulle inördnas i en 

strikt symmetriaxel da r öcksa  lusttra dga r-

den skulle inga . Ha rlemans planer fullfö lj-

des inte helt; den planerade nörra sidöfly-

geln pa bö rjades men slutfö rdes aldrig öch 

det sö dra törnet köm inte heller till utfö -

rande. Det a r Ha rlemans slöttsanla ggning 

söm helt döminerar dagens miljö . Tra dga r-

den fö rvandlades senare till bötanisk tra d-

ga rd öch undergick en gradvis fö ra ndring 

vad ga ller ga ngar öch planteringar.  Ha rle-

mans tra dga rdsplan rekönstruerades under 

1970-tålet som en del i en åmbition ått å ter-

skapa slöttsanla ggningens 1700-talsutse-

ende.  

Det sö dra törnet a teruppbyggdes fö rst 

1815, efter ritningår åv Guståf åf Sille n. Tor-

net inrymde la nsfa ngelse. Efter att ett nytt 

la nsfa ngelse uppfö rts 1862 intill tra dga r-

den Lugnet anva ndes törnet söm vattentörn 

fö r att betja na det allma nna vattenlednings-

system söm tögs i bruk. 

Under 1800-talet fö ra ndrades miljö n öm-

kring slöttet. Störa planteringsfö retag 

gjörde att merparten av a sen kla ddes in i 

kömpakta lö vmassör. Vyn möt slöttet fra n 

sö der, fra n den raka Stöckhölmsva gen, 

brö ts av tra dplanteringar öch kasernbygg-

nader. 

Kulturhistöriskt va rde 

Uppsala slött a r ett histöriskt mönument av 

natiönellt intresse. De tre histöriska epö-

kerna vasabörgen, rena ssansslöttet öch 
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rökököslöttet a r alla na rvarande idag till en 

byggnad med ösedvanligt histöriskt djup. 

Slöttet döminerar a nnu idag landskapsbil-

den kring Uppsala, med sitt expönerade öch 

va lmötiverade la ge pa  krö net av Kasa sen. 

Slöttet a r den centralpunkt fra n vilken den 

makt utgick söm köm att ömvandla öch 

pra gla hela ömgivingen, stad söm land. 

Va rdeba rande egenskaper 

 den hö ga placeringen uppe pa  Kasa -

sens krö n, söm valdes av förtifikatö-

riska ska l men söm senare blev en 

tacksam gestaltningsfö rutsa ttning 

fö r enva ldets slöttsanla ggning med 

lusttra dga rd a t va ster 

 Gaveln a t va ster pa  nörra a nden av 

la ngslöttet, söm visar ba de hur Ha r-

leman ta nkt sig en symmetrisk 

slöttsanla ggning med en sydlig öch 

en nördlig flygel öch att slöttsbygget 

avstannade innan anla ggningen var 

klar 

 Kung Jans pört, söm utgö r Stöck-

hölmsva gens slutpunkt öch söm a r 

en del av 1500– öch 1600-talets 

slöttsanla ggning 

 Den strama arkitekturen söm helt 

pra glas av Ha rlemans ömbyggnad, 

öch söm pa  ett histöriskt intressant 

sa tt visar upp ett rökököslött a t va s-

ter, med en samkömpönerad lust-

tra dga rd, öch en vasabörg a t ö ster 

da r a sen stupar brant ner möt sta-

den. 

Stö dstrukturer 

 de raka tillfartsva garna i nörr öch 

sö der, söm siktar möt slöttet öch gö r 

att man har detta i blickfa nget a ven 

pa  störa avsta nd. Tillfartsva garna 

understryker slöttets dignitet. 

 Slöttsterrasserna öch bötaniska tra d-

ga rden, söm a r en del av en samköm-

pönerad slöttsanla ggning ba de under 

Rudbecks tid öch efter Ha rlemans 

ömdaningar 

 Bastiönerna, söm a r en del av Vasa-

börgen men söm inte annat a n indi-

rekt tögs in i gestaltningen av Rud-

beck öch Ha rleman 

 Fra nvarön av annan bebyggelse pa  

a sen, söm la ter slöttet tröna fritt öch 

döminera ömgivningen 

 Fö rha llandevis la g bebyggelse pa  de 

f.d. a kerga rdena Ka böga rdet öch 

Kungsga rdet söm dels medger sikt-

linjer fra n slöttet bört möt skögsbryn 

öch hö jder i va ster öch dels gö r slöt-

tet synligt fra n va ster 

 La nsfa ngelset, söm illustrerar en ut-

veckling av den fa ngva rd söm bed-

revs i slöttet, med fa ngelse i sö dra 

slöttstörnet 
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K ring mitten av 1800-talet behö vdes 

nya lökaler fö r den va xande kemiska 

institutiönen.  Det gamla kemiska laböratö-

riet vid a n fö rslög inte la ngre, den var ömö-

dern öch hade en tid endast anva nts fö r 

geölögiska studier. Nu letade man efter en 

plats fö r en ny byggnad. Grundfö rha llan-

dena vid gamla Chemicum ansa gs alltfö r 

da liga, sa  den platsen var inte aktuell. Sedan 

1853 håde mån istå llet diskuteråt en tomtå-

plats i Carölinaparken. Vissa ansa g att bygg-

naden ista llet börde uppfö ras inne i staden, 

da r den skulle bidra mer till stadens fö rskö -

ning a n vid den undanskymda platsen 

baköm Carölina. Argumentet att parken 

med den nya byggnaden skulle bli ”mycket 

fö rskö nad” va gde döck tungt öch byggplat-

sen stakades ut i parkens va stra del. Stra -

vandet efter att gö ra byggnaden till ett este-

tiskt tilltalande tillskött till miljö n a r uppen-

bar. Den placerades söm ett föndmötiv i 

fö rla ngningen baköm Carölina Rediviva av 

stadens va st-ö stliga huvudaxel öch fick en 

ansla ende men stram arktektönisk gestalt-

ning. Huvudfasaden möt Carölinaparken 

har rena ssansdrag, söm tillsammans med 

de götiska hö rntörnen ger en spa nnande 

eklektisk helhet. Pa  en karta söm uppra tta-

des 1849 kan man se hur den nya byggna-

den har ritats in vid den rundel söm dess-

fö rinnan utgjörde grusga ngens fönd. 

1859 stod den nyå byggnåden få rdig, åv 

belackare kallad ”kemiska kasernen” pa  
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grund av sin ansenliga störlek. Interiö ren 

anpassades efter de pedagögiska principer 

öch den laböratörieteknik söm den framsta -

ende kemisten Berzelius hade tilla mpat. 

Byggnaden hade tidigare en fa rgsa ttning 

med ljus, marmörimiterande böttenva ning 

öch rö da, tegelimiterande fasadytör hö gre 

upp. Det gav byggnaden en mer utpra glad 

rena ssanskarakta r a n idag.  

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden utgö r ett led i universitets grad-

visa expansiön fra n de gamla kvarteren 

nere i staden till en ny ”vetenskapsstad” pa  

de gamla a krarna i Kungsga rdet öch Ka -

böga rdet.  

Va rdeba rande egenskaper 

 placeringen söm va stlig fönd fö r den 

breda grusga ngen söm utgö r en fört-

sa tting pa  den ö st-va stliga stadspla-

neaxeln. Placeringen visar att bygg-

naden a r samkömpönerad med Eng-

elska parken öch Carölina Rediviva 

 Byggnadens utförmning med ett 

centralt entre parti, söm visar att det 

a r en institutiönsbyggnad öch inte ett 

hyreshus. 

 Arkitekturstilen, söm placerar in 

byggnaden kring mitten av 1850-

talet öch universitets begynnande 

expansiön i ömra det 

Stö dstrukturer 

 Engelska parken, söm genöm sin 

mittga ng binder ihöp Philölögikum 

med Carölina Rediviva 

 Carölina Rediviva, söm utgö r en la nk 

till de a ldre universitetskvarteren i 

Fja rdingen 

 Bötanikum med prefektvillan, söm 

visar pa  förtsa ttningen av universite-

tets expansiön 

 De ömgivande institutiönsbyggna-

derna nya Kemikum fra n 1904 öch 

Fysikum fra n 1907, söm visar hur 

universitetet redan vi denna tid stra -

vade efter att köncentrera likartad 

verksamhet till ”kluster” 

 

A
n

alys: P
h

ilo
lo

giku
m

 

1901 



Innehåll   58 

 

 

2 006 på bo rjåde projekteringen åv ett Pedagögikum i Bla senhusömra dets 

nördligaste del. Planerna fö ljdes av allma n-

heten med stört intresse. Byggnaden var 

köntröversiell, ba de genöm sin störlek öch 

sin bela genhet alldeles intill bötaniska tra d-

ga rden, slöttet öch byggnadsminnet la gen-

heten Lugnet. I bö rjan av 1970-talet hade 

planerna pa  ett humanistcentrum intill bö-

taniska tra dga rden alldeles nörr öm  den 

tillta nkta byggplatsen avstyrts. Den ga ngen 

menade man fra n kulturmiljö va rdens sida 

att den la nga huskröppen söm Peter Celsing 

hade ritat, med en döminerande fasad möt 

Nörbyva gen, skulle stö ra upplevelsen av 

bötaniska tra dga rden öch ge den en ytterli-

gare, parallell axel. Na r Pedagögikum rita-

des var man medveten öm sva righeterna i 

den ka nsliga kulturmiljö n. Det mycket störa 

byggnadskömplexet delades upp i ett antal 

byggnadsvölymer med intilliggande park-

mark, vilket fick den att verka mindre köm-

pakt öch döminant. Möt Nörbyva gen fö rla-

des sidöflyglar med gavlarna va nda möt 

va gen, vilket a r ett sa tt att lö sa pröbme-

atiken med en ”parallell axel”. Byggnaden 

gavs en ganska stram arkitektur söm assö-

cierrar ba de till 1950-talets internatiönella 

mödernism öch klassisk funktiönalism. Va g-

garna a r slammade i en varmt gul fa rg söm 

ska anknyta till Linneanum öch Carölina 

Rediviva. Na r byggnaden med sina parker 

stöd fa rdig fick den UNT:s stadsmiljö pris, 

da r juryn ansa g att den var ett pösitivt öch 
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vitaliserande tillskött till den histöriska 

miljö n. Om det var sa  eller inte ra dde det 

delade meningar öm. Helt klar a r att histö-

riskt viktiga siktlinjer öch samband har bru-

tits i öch med byggandet. öch en tidvis livlig 

debatt öm Pedagögikum öch dess pa verkan 

pa  ömra dets kulturmiljö va rden fö rdes i 

media. Anla ggningen ritades av Tema arki-

tekter öch Tema landskapsarkitekter.  

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden a r ett av de mest framtra dande 

uttrycken fö r framva xten av mödern förs-

karstad i Bla senhusömra det. Av speciellt 

intresse a r de utförmningar söm har sin 

grund i en stra van att samspela med den 

histöriska miljö n. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Den speciella ”anpassnings-

arkitekturen” med klassiskt funkt-

iönalistiska drag söm pa  2000-talet 

anses speciell la mpad vid nybggnat-

iön i histöriskt ka nsliga miljö er, öch 

söm placerar in byggnaden ba de 

tidsma ssigt öch miljö ma ssigt sam-

manhang 

 Parkerna, de uppbrutna byggnadsvö-

lymerna öch fasadbehandlingen söm 

a r utförmade fö r att samspela med 

den ömgivande histöriska miljö n 

 Byggnadskömplexets störlek öch 

exklusiva utfö rande söm visar pa  ett 

sja lvmedvetet universitets vilja att 

uttrycka framga ng öch framtidsvis-

iöner.  
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C ampus 1477 ritades av Arös arkitekter 

öch stöd fa rdig 2011. Na r man plane-

rade Pedagögikum funderade man pa  att 

la ta en friskva rdsanla ggning inga  i detta 

byggnadskömplex, men man valde att la ta 

det bli en egen byggnad. Det gjörde det en-

klare att uppla ta byggnaden till andra a n 

la rarstudenter.. En separat anla ggning 

skulle öcksa  vitalisera ömra det, resönerade 

man, a ven efter köntörstid. Byggnaden fick 

ett gentemöt ömgivningen sja lvsta ndigt 

förmspra k, na göt söm i hö g grad ka nneteck-

nar alla 2000-talets nybyggnader inöm ut-

redningsömra det. Samtidigt efterstra vade 

man ett samspel med ömgivningen. Arki-

tekternas tanke var att ge byggnaden ett 

grafiskt intressant men a terha llsamt fasad-

uttryck med hja lp av gra bra nt danskt tegel 

öch svart fja llpanel. Detta skulle inneba ra 

en anpassning till parkmiljö n öch befintliga 

byggnader, men öcksa  till framtida byggna-

der i ömra det.   

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden har ett kulturhistöriskt va rde 

söm ett uttryck fö r förskarstadens framva xt 

i Bla senhusömra det.  

Va rdeba rande egenskaper 

 Valet av material, den la ga hö jden 

öch förmgivningen i stört ger assöci-

atiöner till dess anva ndning söm 

friskva rdsanla ggning 

 Na rheten till Pedagögikum öch köm-

munikatiönsstra ken mellan de ba da 

anla ggningarna uttrycker Campus 

1477:s kåråktå r åv komplementån-

la ggning till Pedagögikum 
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L a genheten Lugnet besta r idag av ett stört böstadshus öch ett mindre uthus 

i vinkel, ömga rdat av ett staket. I slutet av 

1800-tålet vår ”Lå genheten Lugnet” beteck-

ningen pa  hela kö kstra dga rden, eller ”slötts

-tra dga rden”, med tillhö rande byggnader. 

Böstadshuset a r uppfö rt i 1 1/2 va ning med 

tva  murstöckar öch valmade gavlar. Ut-

förmningen brukar kallas karölinsk öch 

man har bedö mt att byggnaden a r fra n 

fö rsta ha lften av 1700-talet. I ö vrigt a r det 

inte mycket ka nt öm byggnaden. De tva  

byggnaderna a r uppfö rda pa  en tömt söm 

a tminstöne sedan mitten av 1700-talet 

hö rde till tra dga rdsma staren, i direkt an-

slutning till slöttets kö kstra dga rd men 

öcksa  mycket na ra lusttra dga rden.  Det a r 

mö jligt att Burman, kungstra dga rdsma s-

taren söm kring mitten av 1700-talet arren-

derade ba de lusttra dga rden öch kö kstra d-

ga rden, öch var den söm utfö rde anla ggan-

der efter Ha rlemans ritningar, bödde i det 

hus söm finns pa  platsen idag. Pa  en karta 

fra n 1805, söm tögs fram i samband med ett 

a kerutbyte fö r att fa  mark till bötaniska 

tra dga rdens utvidgning va sterut, finns 

byggnaden utma rkt med en hussymböl öch 

texten ”Tra ga rdsma starens bygning”. Kön-

ceptet till kartan visar placeringen av kö ks-

tra dga rden öch texten ”kungs kö ks tra ga r-

den”, med ördet ”kungs” ö verstruket. Vid 

denna tid arrenderades kö kstra dga rden av 

pröfessör Olöf Thunberg. 1812 fick lands-

hö vdingen kö kstra dga rden söm ersa ttning 

fö r den kö kstra dga rd han hade fö rlörat na r 

Carölina Rediviva byggdes. 1819 kömplet-

terade man kartan fra n 1805. Av kömplette-

ringen framga r att den gra fa rgade marken i 

direkt anslutning till la genheten Lugnet har 

givits till landshö vdingen söm ersa ttning 

fö r dennes pötatisland söm la g utmed ”nya 

akademiska byggnaden”, det vill sa ga Carö-
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lina Rediviva. Fö rbindelsen mellan tra d-

ga rdsma starböstaden öch bötaniska tra d-

ga rden fö ljde ga rdsga rden söm ha gnade in  

a kerga rdet öch pötatislandet, alltsa  na stan 

rakt a t nörr till den na dde fram  till tegel-

murens ö stra kant. En mer direkt kömmu-

nikatiön med tra dga rden spa rrades dels av 

a kerga rdet med dess diken, dels av tegel-

muren. Dagens fö rbindelse genöm vön Kra-

emers alle  a r alltsa  av ungt datum. 

Efter att centralfa ngelset hade byggts 1862 

anva ndes manbyggnaden pa  la genheten 

Lugnet söm böstad a t fa ngelsedirektö ren. 

Vid fölkra kningen 1900 var bland annat 

fa ngelsedirektö ren, en tra dga rdsma stare 

öch en tra dga rdarbetare med familj upp-

tagna under ”Centralfa ngelset”, söm alltsa  

verkar ha innefattat ba de fa ngelseömra det 

öch den angra nsande la genheten Lugnet. 

Handelstra dga rden Lugnet drevs av la ns-

fa ngelset mellan 1913 öch 1975, med inter-

ner söm arbetade i tra dga rden. 

Kulturhistöriskt va rde 

La genheten Lugnet har en central röll i öm-

ra dets histöria. Den utgö r det enda tydliga, 

kvarvarande, spa ret efter ömra dets histö-

riska anva ndning fö r ödling öch a r öcksa  ett 

betydelsefullt uttryck fö r de estetiska stra -

vandena i kungens lusttra dga rd. Tömten 

har tillhö rt tra dga rdsma staren under den 

tid da  Burman hade hand öm ba de lusttra d-

ga rden öch kö kstra dga rden, öch miljö n in-

tar alltsa  en betydelsefull röll vid skapandet 

av Ha rlemans tra dga rdsanla ggning. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Byggnadens utförmning i karölinsk 

stil, söm placerar den i 1700-talet 

 Placeringen mittemellan kö kstra d-

ga rden öch lusttra dga rden, söm an-

tyder att tra dga rdsma staren ur-

sprungligen haft hand öm ba da an-

la ggningarna 

Stö dstrukturer 

 Kömmunikatiönsstra k öch siktlinjer 

till bötaniska tra dga rden 

 Kömmunikatiönsstra k öch siktlinjer 

till la nsfa ngelset 
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E fter en framsta llan fra n den bötaniska 

institutiönens prefekt Carl Peter 

Thunberg dönerade Gustav III slöttets lust-

tra dga rd till akademin fö r inra ttandet av en 

bötanisk tra dga rd. 1787 undertecknade 

Gustav III ga vöbrevet till universitetet. 

Kungen skulle med egna medel bekösta 

anla ggningen av en ny bötanisk tra dga rd 

med alla nö dva ndiga hus, öch fö r detta upp-

la ta lusttra dga rden inklusive ytterligare 

112 ålnår vid dess vå strå sidå. Dettå krå v-

des fö r att man skulle fa  plats med det a re-

minne ö ver Carl vön Linne  söm dönatiönen 

syftade till. Ett annat syfte var att man 

skulle underla tta fö r Linne s eftertra dare att 

förtsa tta vara ledande inöm bötaniken, 

gentemöt utla ndska könkurrenter. Olöf 

Tempelman fick uppdraget att rita den nya 

byggnaden, ett kömbinerat a reminne,  öran-

geri öch museum. Grundstenen hade lagts 

av kungen redan 1787 men det drö jde in-

nan byggnaden stöd fa rdig. Kungen var inte 

nö jd med Tempelmans ritningar öch upp-

draget gick 1788 vidare till Löuis Jean 

Desprez. En grundfö rutsa ttning i gestaltan-

det av anla ggningen var att byggnaden 

skulle utgö ra en praktfull fönd sett fra n 

slöttet, ett tempel i en park. Den placerades 
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in centrerad i mittaxeln, la ngst a t va ster i 

den Ha rlemanska tra dga rden söm alltsa  

fö rla ngdes en bit fö r att fa  plats med den 

nya byggnaden. Genöm Linneanums place-

ring med huvudfasaden va nd möt slöttet 

skapades ett arkitektöniskt band med slöt-

tet, öch pa  ett symböliskt plan skapades ett 

band mellan vetenskaperna kungliga be-

skyddare öch den bötaniska institutiönen.  

Kulturhistöriskt va rde 

Linneanum a r ett av Sveriges mest framsta -

ende exempel pa  nyklassicismens tempelar-

kitektur, söm ha r a r en töngivande be-

sta ndsdel i en gestaltning av den bötaniska 

tra dga rden öch dess samband med slöttet 

öch kungen. Se vidare analysen av Böta-

niska tra dga rden. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Orientering av huvudfasadens tem-

pelpörtik möt slöttet, söm ger ett 

arkitektöniskt öch symböliskt sam-

band mellan de ba da byggnaderna 

öch mellan kungen öch bötaniska 

institutiönen 

 Tempelmötivet, söm mötiveras av 

byggnadens röll söm a reminne ö ver 

Carl vön Linne  

 Orangeriets sö dra fasad, söm utför-

mades söm en antik tempelfasad 

med ö verstört entablement, ett ex-

empel pa  tidens vurm fö r ”sjunken 

arkitektur” inspirerad av antika gre-

kiska öch römerska halvt nedsjunkna 

la mningar. Den arkitektöniska ut-

förmningen placerar byggnaden i 

slutet av 1700-talet öch ger da rmed 

ledtra der till na r öch hur ö verga ngen 

fra n kunglig lusttra dga rd till böta-

nisk tra dga rd skedde. 

 Orangeriets störa fö nsterpartier, söm 

visar att det a r ett örangeri 

Stö dstrukturer 

Linneanum a r en del av bötaniska tra dga r-

den. Se analysen av denna. 
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U nder senare ha lften av 1800-talet 

expanderade verksamheten vid den 

bötaniska institutiönen. Den gamla institut-

iönsbyggnaden, a reminnet Linneanum i 

Bötaniska tra dga rden, var inte la ngre till-

ra cklig fö r alla de aktiviteter öch lökaler 

söm verksamheten kra vde. 1893 beviljade 

riksdagen medel fö r uppfö rande av en ny 

byggnad fö r bötaniska institutiönen, söm 

skulle inneha lla bösta der a t prefekten, aka-

demitra dga rdsma staren öch amanuensen. 

Tidigare hade tja nstebösta derna legat i Lin-

neanum, men nu kra vde de ömfattande bö-

taniska samlingarna dessa utrymmen. Emil 

Viktör Langlet fick i uppdrag att rita det nya 

huset, söm stöd fa rdigt 1894. Byggnaden 

uppfö rdes inöm den bötaniska tra dga rdens 

nördva stra del. 

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnadens utpra glat tidstypiska, rena s-

sansinfluerade arkitektur med bart tegel 

öch putsade band gö r att den a r en tydlig 

representant fö r universitets kraftiga ut-

veckling öch expansiön under senare delen 

av 1800-talet öch bö rjan av 1900-talet. Det 

institutiönsma ssiga utfö randet gö r att den 

inte ga r att fö rva xla med en privatböstad. 

Tillsammans med Linneanum öch Fysböt 

illustrerar byggnaden i en ta t, visuellt köpp-

lad miljö  en utveckling av den bötaniska 

institutiönens verksamhet under tva  a r-

hundraden. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Fasadernas tidstypiska utfö rande, 

söm placerar in byggnaden kring 

sekelskiftet 1900 

 Byggnadsvölym, fö nstersa ttning öch 

entrepartier söm gö r att byggnaden 

uppfattas söm en institutiönsbygg-

nad öch inte söm en privatböstad 

 Placeringen inöm den gamla böta-

niska tra dga rdens ömra de men pa  en 

plats söm inte inkra ktar pa  Linnea-

num öch den a terskapade Ha rle-

manska tra dga rdsanla ggningen mel-

lan Linneanum öch slöttet. 
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E fter ritningar av arkitekt Gunnar Förs-ze n uppfö rdes 1937 en laböratörie-

byggnad i tre va ningar fö r institutiönen fö r 

fysiölögisk bötanik. Byggnaden fö rlades till 

den va stligaste delen av bötaniska tra dga r-

den, söm hade infö rlivats i bö rjan av 1800-

talet öch rymt va xthus, ödlingsba ddar öch 

mindre byggnader. 1937 fa rdigsta lldes ett 

nytt va xthus sö der öm Nörbyva gen öch 

marken kunde tas i anspra k fö r den nya 

byggnaden. Byggnaden ansa gs sma lta va l in 

i miljö n med Linneanum öch tra dga rden. 

Fasaden var sla putsad i en ljus öckra tön 

öch de störa fö nstren satt placerade i ja mna 

axlar, utan na gön markerad rytmik. Det a r 

en typisk 1930-talsfunktiönalism av ett slag 

söm var pöpula r just i skölör öch institut-

iönsbyggnader. Den nördva stra fasadens 

utskjutande parti med fö rela sningssal pa  

andra va ningen, markerad av ett stört sam-

manha ngande glasparti, a r na rmast prö-

grammatiskt utfö rd. 1964 gjördes en till-

byggnad, a ven denna ritad av Försze n, söm 

na ra ansluter till den a ldre byggnaden. 

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden har va rden söm ett uttryck fö r 

den bötaniska verksamhetens tillva xt, la tt 

inplacerad i sitt tidsma ssiga sammanhang 

öch da r Linneanum öch Prefektvillan bildar 

lika la tt inplacerade la nkar i samma kedja. 

Den pa tagliga likheten med Pedagögikum, 

en ”anpassningsbyggnad” ritad 70 a r efter, 

a r av stört kulturhistöriskt intresse. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Byggnadens strama, funktiönalist-

iska arkitektur med sina exklusiva 

detaljer, glasade partier öch ljust 

öckra sla tputs visar pa  en anpassning 

till Linneanum.  
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B astiönerna Styrbisköp öch Gra sga r-den uppfö rdes under Gustav Vasas 

tid söm en del av en mödern befa stnings-

anla ggning efter italienskt mö nster. Bast-

iönerna var sinnrikt könstruerade fö r att fa  

sa  bra bestrykningsvinklar öch ra ckvidd 

söm mö jligt. Genöm dem kunde hela den 

ö ppna sla tten med a krar nedanfö r a sen i 

va ster köntrölleras, liksöm en hel del av 

ömgivningarna i nörr, sö der öch faktiskt 

öcksa  ö ster. Den tidens kanöner hade en 

ra ckvidd pa  ungefa r 1 km, öch med det 

hö ga la get hade man en mycket bra kön-

tröll ö ver det ö ppna landskapet, a nda  fra n 

slöttet till skögsbrynet vid stadsskögen. 

Ha r skulle det knappast vara mö jligt fö r en 

fientlig ha r att a stadkömma ett framga ngs-

rikt ö verraskningsanfall. Bastiönerna 

skulle inte bara skydda möt yttre fiender. 

La get efter reförmatiönen var ta mligen 

spa nt öch kungen ville ga rna kunna avstyra 

angrepp öm det skulle uppsta  mötreförma-

töriska revölter ledda av de könservativa i 

kyrkans ledning. Den nörra, mindre bast-

iönen la r ha fa tt sitt namn efter en fö re-

ga ngare nere pa  Uppsala ga rd medan den 

stö rre, sö dra bastiönen tröligen fick sitt 

namn sedan arkitekten Franciskus Pahr 

la tit anla gga en lusttra dga rd pa  bastiönen 

under slutet av 1500-talet.  

Efterhand miste slöttet sin karakta r av be-

fa stningsanla ggning öch bastiönerna blev 

öbehö vliga. Den sö dra bastiönen anva ndes 

söm böttenva ning i det störa sö dra sidö-

slött söm byggdes under 1600-talet. Efter 

den störa branden 1702 fö rfö ll ba de slöttet 

öch bastiönerna. Efter att de utdö mts bö r-

jade de att rivas, eftersöm det fanns behöv 

av byggnadsmaterial, framfö rallt vid bygg-

natiöner pa  Stöckhölms slött. Under senare 

ha lften av 1700-talet a teruppbyggdes slöt-

tet i ny tappning efter ritningar av Carl 
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Ha rleman. I Ha rlemans gestaltning av lust-

tra dga rd öch slött ingick inte bastiönerna, 

söm redan var ö vertörvade öch söm fick 

förtsa tta att fö rfalla. Efterhand fick stads-

börna tillsta nd att bryta tegel fra n bast-

iönsruinerna fö r att uppfö ra stenhus i sta-

den. Rasmassörna vallades tillslut ihöp till 

kullar ö verva xta av gra s.  

Under bö rjan av 1900-talet utfö rdes arkeö-

lögiska undersö kningar av de tva  ö vertör-

vade bastiönerna. Efter hand söm bygg-

nadsdelar frilades gjördes reparatiöner 

öch skyddsa tga rder. Man la öcksa  prövisö-

riska tak. Fö rst under 1940 gra vdes ruiner-

na ut mer fullsta ndigt öch rekönstruerades. 

Resultatet av arbetena blev de distinkta, 

hö ga bastiönsmurar söm idag pra glar en 

stör del av miljö n kring slöttet. 

Kulturhistöriskt va rde 

Bastiönerna har ett mycket hö gt va rde söm 

det fö rsta ka nda öch mest framsta ende ex-

emplet i Sverige pa  den tidens avancerade 

italienska befa stningsanla ggning. De bera ttar 

öm vasatidens örö fö r yttre öch inre fiender 

öch revölter öch a r samtidigt en ö verva ldi-

gande maktdemönstratiön av enva ldsha rska-

ren Gustav Vasa.  

Va rdeba rande egenskaper 

 Styrbisköps utförmning söm inneba r 

köntröll ö ver Dömkyrköömra det 

 Gra sga rdens utförmning söm inneba r 

köntröll ö ver hela de förna stadsa k-

rarna va ster öm slöttet 

 De na stan lödra ta, skarpskurna gra -

stensmurarna söm har en va sensskild 

karakta r möt slöttet öch söm gö r an-

la ggningarna la tt uppfattbara söm just 

bastiöner. 

Stö dstrukturer  
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 Fria siktlinjer ö ver hö gsla tten möt 

stadsskögen, Ka bö öch Kungsga rdet, 

söm ger det ömra de söm befa stning-

ens kanöner köntröllerade 

 Avsaknad av byggnader i bastiönernas 

na rhet, vilket la ter de branta murarna 

framtra da pa  ett histöriskt riktigt 

sa tt—söm de befa stningsanla ggningar 

de a r. 
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D en raka Stöckhölmsva gen, 9 km la ng 

med slut vid Flöttsund, a r ett av Upp-

salas ma rkligaste anla ggningar. Den fö ljer 

varken den gamla stra ckningen, söm vind-

lade sig fram la ngs a sen, eller gamla ga rden 

öch a kerindelningar. Man kan se den söm 

ett magnifikt uttryck fö r baröckens enva lde. 

Den anlades tröligen 1649 efter att en 

stadsregleringsplan ö ver Uppsala hade lagts 

1643. men den ånpåssår sig inte till det rut-

na tssystem med tva  körsande huvudaxlar 

söm planen anger. Av praktiska, geögrafiska 

öch töpögrafiska ska l var inte rutna tssyste-

met örienterat efter va derstra cken, men det 

a r da remöt landsva gen sö derut. Den tar 

inte sikte möt staden utan möt slöttet öch 

Kung Jans pört, entre n till 1600-talets 

praktfulla slött.. Pa  en karta fra n mitten av 

1650-tålet kån mån se hur låndsvå gens 

gamla stra ckning pa  slöttets va stra sida 

förtfarande anva nds, men att det öcksa  

finns en mindre va g söm lö per an till staden 

via Slöttstullen vid Kasa sens ö stra föt. Den 

sista biten av den raka Stöckhölmsva gen, 

nuvarande Kung Jans va g, kan inte ha an-

va nts av andra a n de söm hade speciella 

a renden till slöttet. Intill Kung Jans va g 

finns en ha stbana, ”beriderbana”, söm bö r 

ha anlagts samtidigt söm den nya va gen, 

alltsa  ömkring 1650. 

Pa  en karta fra n 1849 kan man se att alle n 

la ngs va gen var planterad. A ven den nya 
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Stöckhölmsva gen va ster öm slöttet ömges 

av tra drader, liksöm va gen fra n mitten av 

1600-tålet mot Slottstullen. Tidigåre håde 

ömra det varit kalt öch tra dlö st. I slutet av 

1800-tålet ånlådes en få ngelsepårk so der 

öm slöttet öch anlades 1905 Thörs idrötts-

plats. 

Kulturhistöriskt va rde 

Kung Jans va g a r ett av de mest ansla ende 

öch tydliga uttrycken fö r de mönumentala 

va gdragningar söm utfö rdes i 1643 a rs re-

gleringsplans efterfö ljd. Den kan ses söm en 

symböl fö r enva ldets maktfullkömlighet, 

da r den la nga, raka landsva gen fra n Flött-

sund tar sikte möt slöttspörten ista llet fö r 

möt staden 

Va rdeba rande egenskaper 

 Stra ckningen, söm a r en linjalma ssig 

förtsa ttning av den gamla Stöck-

hölmsva gens riktning i sö der öch 

söm gö r att va gen upplevs söm en 

del av den mönumentala 1600-

talslandsva gen 

 va gens slut vid Kung Jans pört, söm 

visar va gdragarens, d.v.s. kungamak-

tens, symböliska anspra k 

 alle n, söm ramar in va gen öch gö r 

den synlig 
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D ag Hammarskjö lds va gs stra ckning 

fö rbi bastiönerna pa  va stra sidan av 

Kasa sen fö ljer i stört den stra ckning söm 

Stöckhölmsva gen till Uppsala hade innan 

1660-tålet. Det vår en nåturlig vå g ått tå, på  

a ssla nten mellan a kerga rdena öch slöttet. 

Va gen ledde till staden ö ster öm Fyrisa n via 

dömkyrkans öch kungliga akademins pre-

stigefyllda kvarter. Efter stadens reglering 

öch utvidgning efter 1643 a rs plan fö rskö ts 

en del av stadens tyngdpunkt till ömra det 

mellan slöttet öch Fyrisa n. Ha r hade tidi-

gare funnits en kungstra dga rd, söm i öch 

med regleringen la mnade plats fö r bygg-

nadstömter. Na r man uppfö rde en ny kung-

lig lusttra dga rd söm var höpköpplade med 

slöttet med terrasser spa rrades den gamla 

va gstra ckningen av. Det var nu naturligt att 

den störa Stöckhölmsva gen drögs ner pa  

a sens ö stsida möt slöttstullen. Fö r de söm 

skulle nörrut fanns en landsva g söm gjörde 

en sva ng ute pa  a krarna öch passerade fö rbi 

slöttet va ster öm lusttra dga rden. 

Na r slöttets funktiön söm kungligt residens 

upphö rde fanns det inte la ngre ett behöv av 

en kunglig lusttra dga rd, öch Gustav III dö-

nerade tra dga rden i slutet av 1700-talet fö r 

A
n

alys: D
ag H

am
m

arskjö
ld

s väg 
1849 



Innehåll   73 

 

 

att anva ndas söm bötanisk tra dga rd. Slötts-

terrasserna ingick inte i dönatiönen, öch 

under 1820-talet byggdes  en landsva g i 

”nygammal” stra ckning söm passerade mel-

lan tra dga rden öch slöttet pa  en av terras-

serna. Den tidigare va gstra ckningen möt 

slöttstullen minskade i betydelse öch fick 

stryka pa  föten na r Akademiska sjukhuset 

byggdes pa  Bleke backe under 1860-talet. 

Kulturhistöriskt va rde 

Dag Hammarskjö lds va g har ett stört va rde 

söm uttryck fö r slöttsömra dets öch kunga-

maktens ölika anspra k öch funktiöner. Den 

a r na ra sammanköpplad med avgö rande 

skeenden i ömra dets histöria.  

Va rdeba rande egenskaper 

 stra ckningen pa  en av de gamla 

slöttsterrasserna, söm mö jliggjördes 

genöm lusttra dga rdens avskiljande 

fra n slöttet na r bötaniska tra dga rden 

skapades 

 Va gska rningen genöm puckeln intill 

f.d. landshö vdingestallet, söm visar 

att va gen drögs övanfö r a kermarken 

Stö dstrukturer 

 passagen intill f.d. landshö vdingens 

stall, söm ger en antydan öm va g-

stra ckningens a lder 

 Kung Jans va g, söm visar att drag-

ningen pa  slöttets va stra sida ö ver 

terrasserna inte a r en del av, eller 

samtida med, 1600-talets mönumen-

tala stöckhölmsva g 
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M arken da r dagens kvarter Plantskö-lan ligger bestöd fram till mitten av 

1800-tålet åv å kermårk. Det lå g inom det 

ga rde söm kallades Kungsga rdet öch av-

gra nsades i nörr av den bötaniska tra dga r-

den öch i sö der av tra dga rden Lugnet med 

sina bösta der, ekönömibyggnader öch driv-

hus.  

Den va stra delen av kvarteret upptögs un-

der senare ha lften av 1800-talet av husha ll-

ningssa llskapets tra dsköla medan den ö stra 

delen bestöd av ö ppen mark. De ba da ömra -

dena delades av en va g med samma stra ck-

ning söm a kerga rdets ha gnad hade haft 

tidigare. Senare under 1800-talet la t hus-

ha llningssa llskapet uppfö ra böstadshus fö r 

tra ga rdsma stare med diverse uthus, öch 

man anlade öcksa  ett antal va xthus. Va xthu-

sen köncentrerades till föten av kullen da r 

f.d. landshö vdingens stall ligger. 

I bö rjan av 1970-talet planerade kungliga 

byggnadsstyrelsen, söm vid denna tid hade 

hand öm universitetets byggnatiön, att upp-

fö ra ett humanistcentrum inöm kvarteret.  

Ett fö rslag utarbetades av Peter Celsing. 

Planerna mö tte starkt mötsta nd. Man fram-

fö rde fra n kulturmiljö va rden att en sa dan 
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stör byggnad söm det var tal öm skulle 

stö ra ömra dets arkitektöniska balans, öch 

att bebyggelse i slöttets öch tra dga rdens 

na rhet börde ges ringa pröpörtiöner sa  att 

inte ömra dets karakta r av grö nömra de 

skulle fö rlöras. Man pekade öcksa  pa  att de 

gamla, ha vdvunna miljö sambanden mellan 

slöttet, tra dga rden öch la genheten Lugnet 

skulle brytas sö nder. Den arkitektöniska 

utförmningen ansa gs öcksa  öla mplig. Den 

fö reslagna byggnaden var visserligen la g, 

men den var mycket la ng öch hade en dömi-

nerande fasad möt Nörbyva gen. Detta 

skulle medfö ra att man fick en parallell, 

könkurrerande axel till slöttets öch böta-

niska tra dga rdens, resönerade man. Bygget 

blev inte av i kvarteret Plantskölan. Hu-

manistcentret uppfö rdes ista llet invid körs-

ningen mellan Luthagsesplanaden öch Kyr-

köga rdsgatan, en ur kulturmiljö synpunkt 

inte lika ka nslig placering. 

Husha llningssa llskapets plantsköleverk-

samhet förtsatte in pa  1970-talet. 1995 revs 

de byggnader söm fanns pa  platsen öch en 

parkeringsplats anlades. 

Kulturhistöriskt va rde 

Kvarteret Plantskölan ba r vissa spa r efter  

husha llningssa llskapets plantsköleverk-

samhet, man har framfö rallt va rden söm 

stö dstruktur fö r andra öbjekt. 

Va rdeba rande egenskaper 

 Raden av a ldre lö vtra d utmed Nörby-

va gen, söm a r rester fra n tra dskölan. 

Det ansa gs viktigt med tra dplante-

ringar intill Bötaniska tra dga rden, 

ba de fö r att skydda va xterna öch fö r 

att fö rskö na tra dga rden. Tra draden 

la ngs med Nörbyva gen hade det 

dubbla syftet att skydda husha ll-

ningssa llskapets plantsköla öch att 

ge bötaniska tra dga rden en la mplig 

grö n inramning, pa  samma sa tt söm 

Engelska parken nörr öm tra dga r-

den. 

 Kvarvarande a ldre planteringar öch 

tra d i ömra dets nördö stra hö rn, söm 

tillsammans med tra draden a r en av 

fa  kvarvarande rester av en markan-

va ndning söm tidigare pra glade hela 

Bla senhusömra det 

 Avsaknad av bebyggelse, söm med-

ger kömmunikatiöner öch siktlinjer 

mellan La genheten Lugnet, den 

gamla tra dga rdsma startömten, öch 

bötaniska tra dga rden 

 Avsaknad av störskalig bebyggelse, 

söm la ter bastiönen Gra sga rdens 

impösanta va stmur framtra da pa  ett 

histöriskt riktigt sa tt—av fö rsvars-

tekniska ska l placerade ingen bebyg-

gelse framfö r bastiönerna  
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 Avsaknad av bebyggelse, söm medfö r 

att  man kan fa  en vy av hela slöttet 

med flyglar, ba da törnen öch la ngs-

löttets va stfasad.  

 Avsaknad av hö g bebyggelse, vilket 

medfö r att kanönplatserna uppe pa  

bastiönerna har fri sikt öch a tkömst 

ö ver hela den störa hö gplata n va ster 

öm slöttet 

 Avsaknad av bebyggelse na ra bast-

iönen, vilket gö r att det inte uppsta r 

en passage söm felaktigt tölkas söm 

en a ldre ”stadspört”. Slöttet öch bas-

iönerna la g utanfö r staden. 

 Avsaknad av bebyggelse, söm gö r att 

bötaniska tra dga rdens öch slöttets 

mittaxel beha ller sin symmetri 

gentemöt ömgivningen 
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B yggnaden uppfö rdes efter ritningar av A5 Arkitekter öch Ingenjö rer AB se-

dan en ny detaljplan fö r ömra det fastslagits 

2003.  Den utformådes som ett åntål bygg-

nadsvölymer sammanköpplade till ett U 

söm ömfamnar det gamla la nsfa ngelset i 

sö der öch va ster. La get intill fa ngelset inne-

bar att man fick ta störa kulturhistöriska 

ha nsyn vid utförmningen. Ma let var att 

fa ngelset skulle förtsa tta att döminera 

stadsbilden öch detta pa verkade ba de den 

arkitektöniska gestaltningen öch byggnads-

völymernas hö jd. Na rmast Dag Ham-

marskjö lds va g byggdes en tva va ningsla nga 

söm gjörde att fa ngelsets ö versta fö nsterrad 

kunde ses fra n sö der, medan huskröpparna 

la ngre va sterut gjördes hö gre. Fö r att inte 

könkurrera visuellt med fa ngelset valdes en 

a terha llsam fasadutförmning i ljus sla tputs 

med assöciatiöner till funktiönalistisk arki-

tektur. Taken gjördes med la g lutning, utan 

hisstöppar öch med ett minimum av venti-

latiönsanla ggningar.  

Detaljplanen tilla t anva ndning fö r köntör, 

hötell, va rd öch böende. 
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Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden har en tidstypisk arkitektur söm 

gö r den till tydlig a rsring i den universitets-

anknutna expansiönen inöm kvarteret Bla s-

enhus. Utförmningen a r delvis ett resultat 

av anpassningen till la get intill la nsfa ngel-

set, vilket a r av sa rskilt kulturhistöriskt 

intresse. 

Va rdeba rande egenskaper 

 den la gre huskröppen na rmast Dag 

Hammarskjö lds va g, söm gö r la ns-

fa ngelset synligt sö derifra n 

 De flacka, rena takfallen öch de sla ta, 

vitputsade faserna söm a r utförmade 

fö r att inte könkurrera visuellt med 

la nsfa ngelset  
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S löttets ömgivningar har under stö rre 

delen av histörien varit befriad fra n 

tra d öch annan vegetatiön. Det a r naturligt 

med tanke pa  slöttets ursprung söm fö r-

svarsanla ggning uppe pa  krö net av Kasa -

sen. Marken anva ndes fö r bete öch slöttet 

kantades av sma  hus fö r ölika a ndama l. Pa  

en karta fra n 1830 kan man se hur plante-

ringsverksamheten kring slöttet har köm-

mit iga ng. Va gen fra n Carölina Rediviva, 

söm a r under uppfö rande, upp till slöttet a r 

inramade av en alle , liksöm förtsa ttning 

sö der öm börgga rden, Kung Jans va g. De 

ma nga planteringsfö retagen i staden var ett 

uttryck fö r ett ö kat intresse fra n stadsbörna 

att ga  pa  prömenad öch rekreera sig i en 

sta rkande lummighet. 

Kulturhistöriskt va rde 

Slöttsbacken planteringar a r en anla ggning 

söm anknyter till 1800-talets ma nga plante-

ringsfö retag öch kan ses söm en börgerlig 

mötsvarighet till enva ldets lusttra dga rden.  

Alle er öch andra planteringar knyter ihöp 

Engelska parken med slöttet till ett grö nöm-

ra de söm stra cker sig a nda till Sjukhusva -

gen i sö der. Slöttsömra det fa r samtidigt en 

tydlig avgra nsning gentemöt ömgivningen 

med sin speciella karakta r. 
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1 954 uppfo rdes en kontorsbyggnåd fo r Va gfö rvaltingen alldeles intill Dag 

Hammarskjö lds va g, mittemellan la nsfa ng-

elset öch f.d. landshö vdingestallet, efter 

ritningar av Böijen & Efvergren. Byggnads-

platsen var tidigare öbebyggd, men strax 

va ster öm den fanns drivhus öch uthus söm 

hö rde till husha llningssa llskapets plants-

köla. Byggandet fö ljde en traditiön av att 

samla statliga myndigheter öch verk i Bla s-

enhusömra det. Va gfö rvaltningen hade 

öcksa  köntör i la ngslöttet. 

Den anspra kslö sa byggnaden i tidstypisk 

köntörsarkitektur va nder gaveln möt Dag 

Hammarskjö lds va g öch ligger liksöm la ns-

fa ngelset vinkelra tt möt va gen. En svagt 

vinklad tillbyggnad med en utförmning söm 

ansluter till den a ldre byggnaden uppfö rdes 

pa  1980-talet efter ritningar av Matell arki-

tekter AB. Tillbyggnaden vinklades fö r att fa  

en ba ttre terra nganpassning. Da rigenöm 

kunde öcksa  en gammal jördka llare beva-

ras.  

Kulturhistöriskt va rde 

Byggnaden har ett kulturhistöriskt va rde 

söm ett uttryck statens maktutö vning i un-

der 1950-talet. 

Va rdeba rande egenskaper 
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 placeringen na ra slöttet, da r ba de 

la nsstyrelse öch la nsva gfö rvaltning 

tidigare hade köntör 

 Den tidstypiska utförmingen med 

sla ta murar i gult tegel öch störa, 

kvadratiska fö nster utan ömfattning-

ar, söm placerar in byggnaden i sitt 

tidsma ssiga sammanhang 

 Tillbyggnaden i vinkel, söm utfö rdes 

fö r att fa  in byggnaden pa  ett bra sa tt 

i töpögrafin öch fö r att kunna bevara 

en gammal jördka llare 

Stö dstrukturer 

 na rheten till slöttet, da r la nsva gfö r-

valtningen hade köntörslökaler 

 Na rheten till la genheten Lugnet, söm 

var en planeringsfö rutsa ttning vid 

ritandet av tillbyggnaden 
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