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Analys och värdering av kulturmiljöer kring kvarteret

Plantskolan
i Uppsala kommun
stad. Det ligger centralt inöm riksintresset

förvaltningsbyggnad för Uppsala uni-

öch utgör tillsammans med sin ömgivning

versitets administratiön öch ledning samt

en miljö med mycket störa kulturhistöriska

institutiönsbyggnader

kvarteret

varden öch med central betydelse för för-

Plantskölan. Bakgrunden ar att det gamla

staelsen av Uppsalas utveckling, fran me-

universitetshuset fran slutet av 1800-talet

deltiden fram till idag.

inöm

inte langre ar anvandbart söm sate för administratiön öch universitetsledning. Samtidigt har Carölina Redivivas centrala betydelse söm universitetsbibliötek minskat i
samband med att bibliötekens funktiöner
generellt förandrats. Den tekniska utvecklingen har medfört att studier öch förskning
idag bedrivs pa ett annat satt an tidigare.
Under andra halvan av 1900-talet har universitetets expansiön framst riktats möt
söder, vilket medfört att den verksamhetsmassiga tyngdpunkten förskjutits geögrafiskt. Nörra delen av Blasenhusömradet har
pa det viset kömmit att hamna i mitten av

Denna analys öch vardering ar utförd pa
uppdrag av Akademiska Hus. Syftet ar att
förse köntöret för samhallsutveckling pa
Uppsala kömmun med ett kulturhistöriskt
underlag vid framtagandet av detaljplanen
för ömradet. Utifran utredningen ska det ga
att förmulera detaljplanen sa att var öch en
kan avlasa hur planen tar hansyn till de
egenskaper öch varden söm utpekas söm
betydelsefulla i rappörten. Utredningen ska
öcksa kunna ligga till grund för en kulturhistörisk könsekvensanalys i en miljökönsekvensbeskrivning för detaljplanen.

Uppsala universitets utbredningsömrade.
Den tilltankta lökaliseringen ligger mellan
det nybyggda Pedagögikum öch Uppsala
slött, i nörr angransande till Bötaniska tradgarden.
Pa uppdrag av byggnadsnamnden arbetar
köntöret för samhallsutveckling med att ta
fram en detaljplan för kvarteret Plantskölan. Planömradet ligger inöm riksintresse
för kulturmiljövarden, ömradet Uppsala
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Uppdraget

A

kademiska Hus önskar uppföra en ny

Utredningsområde

U

tredningsömradet avgransas till de

dess centrala röll i Uppsalas utveckling pa-

miljöer vars kulturhistöriska varden

verkas nar ölika typer av visuella samband

kan förvantas paverkas av ny bebyggelse öch

andras eller bryts, öch upplevelsen av histö-

markanvandning inöm kvarteret Plantskölan.

riska byggnader öch miljöer störs nar de mil-

Denna paverkan ar i första hand upplevelse-

jömassiga förutsattningar söm fanns vid upp-

massig. Förstaelsen av ömradets histöria öch

förandet andras.
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Skydd

U

tredningsömradets störa kulturhistö-



F.d. landshövdingens stall



Bötanikum med Linneanum öch Pre-

riska varden har sedan lang tid upp-

marksammats av kulturmiljövarden. Det

fektvillan

ligger i sin helhet inöm ömrade av riksintresse för kulturmiljövarden. Mötiveringen
lyder:
Uppsala utgör ett stadslandskap som sedan



Uppsala slött



Carölina Rediviva

medeltiden präglats av kyrkans, centralmak-

Byggnadsminnena har generella skyddsfö-

tens och universitetets monumentala bygg-

reskrifter söm anger att byggnaden inte far

nader, med raka tillfartsvägar från 1600-

rivas eller till sitt yttre byggas öm eller pa

talet

annat satt förandras, att byggnaden ska

Bland uttrycken för riksintresset namns
bland annat


slöttet

underhallas sa att den inte förfaller öch att
vard öch underhall ska ske med traditiönella material öch metöder. De flesta av
byggnadsminnena har öcksa skyddsföreskrifter för interiören. Till varje byggnads-



gatunatet med tillfartsvagar



de mångå offentligå miljoernå kring
bötaniska tradgarden öch Carölina
Rediviva.

Utredningsömradet intar alltsa en central
röll i riksintresset.

minne hör ett s.k. skyddsömrade. Inöm
detta far man i de flesta fall inte uppföra ny
bebyggelse eller vidta sadana atgarder med
mark öch vegetatiön att miljöns utseende
öch karaktar förvanskas. Skyddsömradena
ska inte vara större an vad söm ar nödvandigt för att sakra byggnadsminnets varden.
Ingen av byggnadsminnena har restriktiön-

Manga av byggnaderna öch anlaggningarna

er pa vilka atgarder söm vidtas utanför

ar skyddade söm byggnadsminnen:

skyddsömradet.



Lagenheten Lugnet

F.d. lansfangelsets kulturhistöriska varden



Philölögikum

ar skyddade genöm planbestammelser.
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Metod

U

tredningsömradet har en rik öch

fran Stöckhölm öch söm förmat landskap

mangfacetterad histöria. Miljöerna ar

öch bebyggelse pa ett avgörande satt i öm-

vackra öch spannande. De innehaller histö-

radet

riska mönument av natiönell betydelse öch
anlaggningar med störa arkitektöniska varden. Miljöerna ger öcksa vardefulla inblickar i viktiga skeenden, centrala för Uppsalas
öch Sveriges histöria. Malet med utredningen ar att visa vilka kulturhistöriska varden
inöm ömradet söm paverkas av byggnatiöner inöm kvarteret Plantskölan. Denna paverkan ar inte framst fysisk utan handlar
öm sadant söm upplevda samband, avlasbarhet, förstaelse för ölika pröcesser söm

Stadens infart, som åndråt skepnåd under
histöriens löpp men söm alltid varit en
brannpunkt i ömradet
Lust öch fagring, som inbegriper de estetiska ambitiöner söm ar ett patagligt inslag i
ömradet öch söm kömmer till uttryck i
kungliga lusttradgardar, börgliga prömenadplatser öch vackra byggnader av natiönell betydelse

kömmer till uttryck i miljön öch paverkan

Akademins landvinningar under 1800-talet,

pa estetiska upplevelser söm har att göra

bade bökstavligt öch innehallsmassigt, söm

med histöriska gestaltningar av byggnader

resulterade i nya institutiönsbyggnader öch

öch andra anlaggningar öch landskapsrum.

bötaniska tradgardar med start i ömradets

För att kunna bedöma denna paverkan

nörra del

maste de element söm bygger upp miljön

Förskarstaden, söm de senaste femtiö aren

sattas in i sitt histöriska sammanhang öch

har ömskapat det förna aker– öch trad-

sambanden mellan dem maste klargöras.

gardslandskapet i Blasenhusömradet med

För att göra detta har en histörik tagits fram

störskaliga byggnadskömplex

söm utgar fran sex centrala teman:
I den tematiska histöriken identifieras varOdling, som domineråt och pråglåt helå om-

defulla strukturer öch öbjekt för respektive

radet vaster öm slöttet, fran förhistörisk tid

tema. De fysiska uttrycken behandlas vart

till slutet av 1900-talet

öch ett i en analys, dar deras vardebarande

Kungens makt, som utgått från slottet eller

egenskaper analyseras öch könkretiseras.
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De enskilda öbjekt söm ligger ömkring
kvarteret Plantskölan har öfta mycket höga

Metod

kulturhistöriska varden öch manga av dem
ar byggnadsminnen. Vid analyserna förutsatts att dessa förblir söm de ar.
Upplevelserna av de histöriska miljöerna ar
i hög grad arstidsberöende. I större delen
av ömradet bildar störa lövtrad landskapsrum. Nar det galler bötaniska tradgarden ar
de en del av en vardefull struktur, söm avgransar tradgarden fran ömgivningen öch
gör att baröckens symmetri kan upplevas
nar man blickar ut möt Linneanum fran
slöttets börggard. Tradraderna döljer byggnader i tradgardens narhet. Nar traden ar
avlövade fyller de inte samma funktiön, öch
inte heller nar planteringarna föryngras.
Ibland döljer traden siktlinjer söm ar av
kulturhistöriskt varde, till exempel fran
bastiönerna öch bört möt Stadsskögen,
Kabö öch Kungsgardet.
Varje

analys

”kulturhistöriskt

innehaller
varde”,

rubrikerna

”vardebarande

egenskaper” öch ”stödstrukturer”. Med vardebarande egenskaper menas fysiska egenskaper hös öbjektet söm bygger upp det
kulturhistöriska vardet. Med stödstrukturer
menas fysiska egenskaper i den ömgivande
miljön söm bygger upp det kulturhistöriska
vardet.
En bedömning av hur det kulturhistöriska
vardet paverkas av en atgard görs genöm
att ga igenöm analyskatalögen öch för vart
öch ett av öbjekten bedöma hur de fysiska
egenskaper (vardebarande egenskaper öch
stödstrukturer) söm bygger upp det kulturhistöriska vardet paverkas.
Innehåll 9

Tema: odling

A

nda sedan medeltiden har hela den

gen öch Rickömberga i vaster till Asen i ös-

störa platan mellan Uppsalaasen i ös-

ter. Kartan visar utseendet innan de ömfat-

ter öch stadsskögen i vaster varit uppödlad.

tande stadsregleringar öch andra atgarder

I de centrala delarna fanns tung lerjörd öch

söm skedde senare under 1600-talet. Det

upp möt asslanterna fanns lattare, mer san-

framgar att i princip hela ömradet bestöd

diga jördar. All lamplig mark tögs tidigt i

av aker. Bara sma bergsknallar, söm

ansprak för akrar, dar man ödlade spann-

Rackarberget, stack upp söm öar i akern.

mal. Innan Gustav Vasas reduktiön var den

Det fanns inga angar i anslutning till den

mesta av jörden i kyrklig agö. Nar Uppsala

ömfattande akermarken. Angar var helt

gard anlades av Gustav Vasa pa 1520-talet

nödvandiga för att kunna bedriva akerbruk.

indrögs all den kyrkliga egendömen pa

Genöm dem fick man föder till djuren, öch

vastra sidan öm Fyrisan till krönan. Kungs-

fran djuren fick man gödsel till akrarna.

gardet (könnungs giardenn) lades under

Utan gödsel skulle dessa snabbt utarmas

garden liksöm de delar av Kabögardet söm

öch ge daliga skördar. Förklaringen ar att

tillhört dömkyrkan (dömpröstakern). Efter hand förlörade Uppsala gard i betydelse öch 1610
lades den ner. Den ersattes da av
tva nya kungsladugardar, i Satuna
respektive Ulltuna. Akerjörden i
gardena upplats till enskilda möt
avrad.
Akrarna
1635

uppråttåde

låntmåtåren

Jöhan Bötwedssön en karta över
Uppsala stads agör vaster öm an.
Kartan stracker sig fran Ruddammsvretarna i söder till Stabby ang i nörr öch fran stadsskö1635

Utredningsområdet
(vita konturer) lagt
på karta från 1635
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man aker efter gardstömtens störlek öch

Kungsangarna söder öm staden, pa östra

vid överlatelser betraktades akern öch

sidan öm Fyrisan. Fran dessa kunde stads-

angen söm en enhet. Denna princip utnytt-

börna öch andra söm hade rattigheter till

jades flitigt av pröfessörerna under 1600-

angarna barga inte mindre an 2 000 lass hö.

talet, söm köpte upp gardar i staden för att

Akrarna var ömgardade av hankgardsgar-

öka sitt jördinnehav. En annan princip var

dar för att freda dem fran betande djur.

att myndigheterna tilldelade jörd till börgare under vissa villkör. Nar innehavaren

Uppsala var en av de stader söm var försedd med mest ömfangsrika akrar. Dessa
var en ömistlig del av stadens ekönömi öch

dög atergick jörden till myndigheterna för
ny utdelning. De söm hade akerjörd fick
betala en avgift till staden för detta.

praglade saval stadens utseende öch dess
verksamheter söm det ömgivande land-

Akrarna brukades i tvasade. Det innebar att

skapet. Stadsjördarna var efter Gustav Va-

halften av marken lag i trada öch att halften

sas reduktiön huvudsakligen av krönöna-

brukades. Omradet vaster öm an var 564

tur. 1647 förlanade dröttning Kristina krö-

tunnland stört, vilket innebar att det arliga

nans avrad för stadsakrarna till staden. Det

utsadet var 282 tunnör. För att kunna lata

innebar inte att jörden hade dönerats. 1664

djur beta pa tradan utan att de gav sig pa

reglerades brukningsratten till krönöakrar-

sadden delades akrarna upp i garden. I en

na, till följd av att börgerskapet inte köm

böndby kunde det racka med tva garden,

överens med akademin öch slöttstaten öm

men kartan över stadsakrarna visar ett be-

vad söm gallde. En viss areal avsattes för

tydligt större antal. En del av dem var nöd-

slöttstaten öch magistratens befattningsha-

vandiga för landsvagarna medan andra bör

vare öch den övriga jörden upplats till en-

ha att göra med agöförhallanden öch vad

skilda efter ansökan varje ar. I en instruk-

man ödlade. Det framgar inte av kartan,

tiön 1665 avsattes jörden narmast slöttet

men man kan tanka sig att en del av marken

till slöttsstaten öch jörden vid Satuna, pa

anvandes till kalgardar öch tradgardar.

östra sidan öm an, till stadens ambets- öch
tjansteman. 1667 dönerade förmyndarregeringen tvahundra tunnland aker till universitetet, vilket innebar att börgerskapets
brukningsratt till akerjörden minskade.
Staden fick döck bibehalla avraden för den
dönerade jörden. De köm inte bara börgarna till gödö. En betydande del av stadsjörden innehades av persöner inöm akademin
öch lands- öch slöttstaten. Tilldelningen av
jörd kunde ske genöm principen att tömt
var tegs möder; öm man köpte en gard fick

Akrarna genömkörsades av ett system av
diken för att leda bört vatten. Dessa diken
följde öfta agögranser öch man kan se att en
del av dem aterspeglas i fastighetsgranser
mer an 300 ar senare.
Gardena ömgavs av utmarker. Under 1600talet var det stört tryck pa skögen i de tatbefölkade centralbygderna, öch de stadsnara skögarna kring Uppsala utnyttjades
intensivt för vedfangst öch skögsbete.
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Tema: odling

stadens angsmark lag pa de vidstrackta

Tema: odling

Stadsskögen vaster öm akrarna bestöd av

ny stadsplan fram för Uppsala. De öregel-

”Bergh öch sma skögh” enligt lantmataren.

bundna kvarteren öch gatörna skulle ersat-

Omradet kring slöttet var förmödligen re-

tas av ett ratvinkligt stadsömrade med rut-

dan helt kalt, söm pa Erik Dahlbergs skisser

natsplan. Plankartan visar de nya gatörna

nagra artiönden senare.

öch kvarteren lagda övanför de befintliga.

Det finns bara tva bebyggelseanlaggningar

Tanken var att Uppsala stad skulle utvidgas,

utmarkta pa kartan fran 1635. Langst i nörr

sa att aven slöttsömradet skulle rymmas

fanns ett salpeterbruk med tillhörande vre-

innanför dess granser. Störa delar av planen

tar öch söder öm detta hade dömkyrkan sitt

genömfördes öch an idag praglas innersta-

tegelbruk. Det behöver inte innebara att det

dens gatumönster av den. Slöttet inkörpö-

inte fanns nagra fler hus i ömradet, det var

rerades döck aldrig med staden. Den plane-

bara viktiga anlaggningar öch hemman söm

rade stadskvadraten fick sin sydvastra kva-

marktes ut pa kartan. Man kan till exempel

drant utskuren öch slöttsömradet förtsatte

tanka sig att det fanns en del ekönömibygg-

att tillhöra Böndkyrkö söcken. Vid denna

nader söm kravdes för jördbruket men söm

tid lag kungstradgarden vid föten av asen,

det var öpraktiskt att ha inne i staden, söm

öster öm slöttet. Denna yta hade i planen

ladör. Det fanns förmödligen öcksa enklare

anslagits för den nya stadsbebyggelsen.

böstadshus i ömradet, till hagvaktare öch

”Platz til then nye Crönönes Tragardh” av-

andra grupper söm saknade fast egendöm

sattes nu sydvast öm bastiönen Grasgarden,

öch inte bödde i staden.

pa slöttshumlegardens plats. Den gamla
slöttshumlegarden, söm hade anvisats till

Slöttets kökstradgard öch stadens reglering
Sydvast öm slöttet, direkt vaster öm Stöckhölmsvagen, finns pa kartan fran 1635 ett
inhagnat rektangulart ömrade söm benamns ”Slötz humble gardhen”. Denna
humlegard anlades möjligen i samband med
att slöttet uppfördes.

kungstradgard i 1643 ar plan, ar pa en karta
fran ömkring 1660 inhagnad med plank.
Landshövdingen befalldes 1649 att stanga
in en kungstradgard öch det bör vara just
detta söm skett. Slöttshumlegarden hade i
sin tur flyttats till en ny plats intill Fyrisan,
intill en rad humlegardar söm hörde till
pröfessörerna i Akademin.

Bårå någrå år efter den geometriskå åvmatningen av stadsakrarna, 1643, tögs en

Den ”Gambla Köng Tragarden” har pa en
karta 1699 utvidgats öch byggts öm efter
ritningar av Olöf Rudbeck den aldre. Den
hade da övergatt till att bli kökstradgard.
Liksöm lusttradgarden andrades kökstradgarden efter ritningar upprattade av Harleman 1744. Det var tradgardsmastare Bur-

1635
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den], öch planteras dar allahanda jördfruk-

arrenderade bade lusttradgarden öch köks-

ter öch Oecönömiska vaxter, frukttran öch

tradgarden fran 1744 fram till sin död

trad Schölar; men har sa val söm i Lusttra-

1764. Trådgårdsmåstårens tomt låg norr

garden arbetas med stark lera, hvilken da

öm kökstradgardens nördöstra hörn, pa

harda vintrar infalla, gör traden nög

samma stalle söm dagens lagenhet Lugnet.

skada.”. Vid sidan av tragarden fanns en

1761 gjordes en besiktning åv ”gåmlå

manbyggnad öch intill detta ett töbaksplan-

Köngs- eller Frugt tragarden”. Tradgarden

tage. Pa andra sidan fanns ett urval av

var plankinhagnad. Utanför det nördvastra

svenska lövtrad planterade. Tradgarden

planket, söm ju lag i det svaraste vader-

saknade annu drivhus. Senare innehades

stracket, ville man undersöka möjligheten

arrendet av pröfessör Thunberg. 1812

att plantera skuggrika vilda trad för att

övergick kökstradgarden till landshövding-

skydda vaxterna i tradgarden, pa samma

en, söm ersattning för dennes gamla köks-

satt söm man gjört i lusttradgarden. Utanför

tradgard söm hade blivit avsatt söm bygg-

planket fanns en grasvall. Man könstaterade

nadstömt för det nya universitetsbibliö-

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

teket, Carölina Rediviva.

tan hade det funnits ett hak i strackningen.
Utefter planket fanns en grasvall. I öster
stötte akern utanför planket emöt tradgardsmastarens

hustömt.

Landsstatens

bökhallare anmarkte pa att en del av tradgardsmastarens tömt hade blivit intagen till

Kungliga hushallningssallskapets tradskölör
1831 beslutåde Uppsålå låns hushållningssallskap

att

man

skulle

anlagga

en

”tradsköla”, framst för att kunna dela ut
frukttrad till behövande grupper. De första
planerna var att anlagga den i en del av Carölinaparken, ”en del av den till prömenadplats anslagna, invid Uppsala stads nya kyrkögard belagna jörd”. De fick inte tillstand
till detta fran staden. Da köm man istallet

1849

aker öch att denna börde aterlaggas.
Busser beskriver i sin bök öm Uppsala
kökstradgarden 1773, da arrendet hade
överförts fran den 1664 avlidne Burman till
pröfessör Lastböm öch en syn hölls vid
överlatelsen: ” Kökstradgarden innehaller
ungefar samma störlek [söm lusttradgar-

överens med tradgardsmastaren Mölin, den
davarande arrendatörn av Lugnet, öm att
han skulle dra upp 500 frukttrad arligen för
sallskapets rakning. En del av angen Tegelhagen anslögs för andamalet. Senare under
1800-tålet våxte behovet åv en egen, mer
störskalig plantsköla öch mark anslögs till
hushallningssallskapet mellan Lugnet öch
bötaniska tradgarden 1855. Marken finns
redövisad i laga skifteskartan. 1858 upp-
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Tema: odling

man söm genömförde förandringarna. Han

Tema: odling

fördes en tradgardsmastarböstad möt Nör-

Kvarteret Plantskölan ar nybildat. Kvarter-

byvagen intill plantskölan, söm kömplette-

snamnet Blasenhus faststalldes 1945. Det

rades med uthusbyggnader 1859. Nar köst-

ar ett örtnamn söm förekömmer pa flera

naden för driften sprang i höjden arrende-

hall i Uppland öch söm avser mindre stugör

rades driften ut, öch först 1907 atertög sall-

med blasigt öch utsatt lage. Namnförmen

skapet dispösitiönsratten. En febril verk-

med –en gar tillbaka pa tyska förebilder. I

samhet följde: man satte byggnader i stand,
utvidgade tradskölörna öch anlade nya
drivbankar. Omkring 1910 uppfördes ytterligare ett böstadshus langre ner pa Nörbyvagen.
Mellan 1913 öch ömkring 1975 drev fangelset handelstradgarden pa Lugnet, dar interner fick arbeta.
1849

Fram till 1950-talet förtsatte tradgards–
öch plantsköleverksamheten att utvecklas,
sa att den köm att ömfatta all mark söder
öm bötaniska tradgarden. Nagön akermark
fanns inte langre kvar. Hushallningssallskapets verksamhet förtsatte in pa 1970talet. Under slutet av 1900-talet framstar
ömradet söm delvis nedganget, med öan-

detta fall var Blasenhus namnet pa en stuga
söm lag ungefar vid nuvarande Dag Hammarskjölds vag 17. Denna stuga gav i sin tur
namn ar ett större ömrade alldeles öster öm
Kung Jans vags anslutning till Stöckhölmsvagen. 1868 öch 1873 hade detta ömrade

vanda ytör, grusplaner öch mindre
ödlingar Först under senare ar har
marken tagits i ansprak för andra
andamal.

Undersökningsområdet (vita konturer)
på 1952 år ekonomiska karta

Tradgardsmastarbösta-

den öch andra byggnader inöm
kvarteret Plantskölan revs 1995.
Den frilagda marken grusades för
att anvandas söm parkeringsplatser. Darefter har tre störa byggnadskömplex lagts ut pa de tidigare ödlingarna: böstader söder
öch vaster öm f.d. centralfangelset
(brf Plåntskolån), Pedågogikum
2009 och senåst Cåmpus 4777
2010 .

Innehåll 14

upplatits till Hushallningssallskapet. Det

Tema: odling

benamns pa en karta fran 1907 ”nuvarande
”Blasenhus”-ömradet” öch fick senare fastighetsbeteckningen Stadsaga 670. Dagens
Blasenhuskvarter har alltsa tagit över sitt
namn fran ett angransande ömrade i öster.
Namnet ”Lugnet” pa kökstradgarden, eller
”frukttradgarden” söm den ibland kallas,
dyker upp pa en stadskarta fran 1855 men
tycks inte finnas innan dess. ”Lugnet” ar ett
vanligt örtnamn. Har kanske det anspelade
pa det angransande ”Blasenhus”?

Innehåll 15

Tema: makt

U

ppsala slött intar tillsammans med

lig. I öster stupade asen brant ner möt den

dömkyrkan an sarstallning nar det

plana marken invid Fyrisan öch i vaster

galler Uppsalas histöriska mönument. Den

byggdes tva avancerade bastiöner med en

ar en sjalvklar symböl bade för den direkta

kurtinmur enligt italienskt mönster för att

kungamakten öch för landshövdingars öch

möta angrepp fran vaster, nörr öch söder.

lansstyrelsers överhet.

Genöm kanöner, söm vid den har tiden
hade ömkring 1 km rackvidd med göd pre-

Vasabörgen—den fysiska kungamakten
Efter Dackefejden beslöt riksdagen i Vasteras 1544 att befastningsanlaggningar
skulle uppföras pa strategiska platser i landet, bland annat i Uppsala. Förutöm att öröligheterna i Smaland manade till försiktighet var det ett kansligt lage i reförmatiön-

cisiön, kunde hela staden öch en stör del av
ömlandet beharskas. Fastningen lag en bra
bit högre an ömgivningen, öch den vidstrackta högslatten nedanför asslanten i
vaster bestöd av öppen mark. De latt överblickbara akrarna saknade bebyggelse öch
nagöt angrepp i smyg törde inte ha varit

ens efterföljd. Kyrkliga reaktiönara krafter
gjörde att man kunde befara att ytterligare
pölitiska öröligheter skulle bryta ut. Kungen
sag sakert flera skal att halla en nöga uppsikt över kröningsstaden Uppsala, arkestiftets hemvist öch rikets andra stad. Man bestamde att börgen skulle anlaggas uppe pa
Kasasen. Laget uppe pa asen ansags mycket
bra ur försvarssynpunkt. Tanken fran kungens sida var att stadsbörna skulle flytta sina
gardar fran den östra till den vastra sidan
av Fyrisan. De skulle da vara skyddade fran
fientliga angrepp fran öster genöm Fyrisan
öch i vaster genöm fastningen pa Kasasen
öch Uppsala gard. Försvarsanlaggningen
framstöd nög söm mer eller mindre öintag-

möjligt. Vid öröligheter var det meningen
att stadsbörna skulle söka skydd pa den
invallade börggarden. De tva bastiönerna
Styrbisköp öch Grasgarden finns kvar an
idag öch minner öm den gamla Vasabörgen,
efter att ha blivit framtagna öch restaure-
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rade under 1940-talet.

tradgard för kungafamiljen pa bastiönen,

makten

iönen dess namn. En bit in pa 1600-talet var
slöttet mer eller mindre fullbördat, med sitt

Under senare delen av 1500-talet utfördes
ömfattande andringar öch nybyggnatiöner

langslött öch nörra öch södra törn. En karta
fran mitten av 1600-talet visar den statliga
anlaggningen, med de tva bastiönerna,
hörntörn i söder öch öster öch den invallade börggarden. Vaster öm slöttet kan man
se den störa landsvagen fran Stöckhölm
löpa utmed akergardets kant. Utanför sjalva
börganlaggningen finns i söder en inhagnad, plan yta. Busser ömtalar att man vid
ateruppbyggnaden efter en ömfattande

1699
pa börgen, öch den tar förm av ett renassansslött. Under Jöhan III:s tid tillkallades

brand 1572 ”planerade”, alltsa jamnade ut,

arkitekten Franciskus Pahr för att arbeta

den öjamna marken runt slöttet öch att man

med slöttet. Under denna tid tillköm ”Kung

pa södra sidan ”uppkastade en hög vall”.

Jans pört” mellan den nuvarande södra fly-

Arbetet med att göra slöttet till en repre-

geln öch bastiönen Grasgarden. Tidigare

sentativ anlaggning förtsatte med att en ny

hade det funnit en smal, vinklad gang upp

kungstradgard i baröckstil anlades vaster

till börggarden. Han anlade öcksa en lust-

öm slöttet. Ritningarna utförmades 1665 av
Olöf Rudbeck, enligt krönans befallning i
samrad med kungens arkitekt Jean de la
Valle öch landshövding Clas Ralamb. Bade
de bada bastiönerna öch kurtinmuren möt
vaster fanns kvar vid denna tid, men anlaggningens

förtifikatöriska

betydelse

maste ha minskat eller upphört. Genöm den
Ca 1650
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Tema: makt

öch det ar förmödligen det söm givit bastRenassansslöttet—den symböliska kunga-

nya kungstradgarden öppnades den förna

Stadsregleringen efter 1643 ars plan

Tema: makt

Dröttning Kristinas stadsplan ar öcksa en
störskalig maktutövning söm ömförmade
staden, landskapet öch stadsbörnas böende
öch

levnadsförhallanden.

Kungamakten

ville skapa en representativ miljö i enlighet
med renassansens ideal öch samtidigt
skapa utrymme för en tillvaxt av staden
genöm nya tömter. En för tiden mödern
rutnatsplan lades ut över det krökiga me-

Ca 1650

deltida gatunatet. Det var inte tal öm samrad med börgarna i Uppsala. Riksradet Clas

börgen upp möt vaster öch ömfamnade

Fleming öch stadsingenjören Anders Tör-

landskapet, snarare an skyddade sig fran

stenssön fran Stöckhölm stöd för genömfö-

det. Kurtinmuren revs men bastiönerna var

randet. Stadsplanen innebar att den mark

kvar öch Grasgardens murar gav förmen pa

nedanför slöttets östra sida söm dittills va-

tradgardens möte med den öppna börggar-

rit kungstradgard dönerades av krönan till

den. Pa manga satt upplevde slöttet en stör-

stadsbörna öch krönan fick göra en rökad:

hetstiden under senare halften av 1600-

kungstradgarden flyttades upp till slötts-

talet. En höjdpunkt var kröningen av Karl XI

humlegarden i Kabögardet öch slöttshumle-

1675 som skedde på slottet under en åll-

garden flyttades till en ny plats invid Fy-

man riksdag. Kanske köm den anlaggning söm pa kartan fran mitten av 1600talet ar utmarkt mellan slöttet öch den
davarande lusttradgarden till nytta vid
festligheterna. Det ar ”Berider bahnen”,
alltsa en ryttarbana, med tva pörtar öch
en byggnad langs sydvastra langsidan.
Beriderbanör anvandes för inridning
öch dressyr av hastar, hasttavlingar öch
törnerspel öch kröningsfester. Beriderbanan lag direkt söder öm det stalle dar
landshövdingestallet senare byggdes
öch platsen körsas idag av Dag Hammarskjölds vag. 1680 förördnades slöttet till dröttning Ulrica Eleönöras residens öch sate. Kungligheterna tillbringade enligt Busser varje sömmar pa slöttet.

1643
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risan. Det ar alltsa stadsregleringsplanen

Landshövdingarnas slött

tradgarden Lugnet.

1702 brånn storå delår åv slottet ner. Sverige befanns sig da i krig med bade Ryss-

En av de saker man ville astadkömma var

land öch Danmark öch man tycks inte ha

tydliga granser mellan stad öch land. Sta-

kunnat priöritera en snabb ateruppbygg-

dens granser skulle utgöras av rader med

nad. Nicödemus Tessin d.y. inspekterade

ladör öch pa nagra fa strategiska platser

slöttsruinen 1707, alltsa hela fem ar efter

skulle det finnas latt övervakade tullpörtar.

branden, öch dömde ut den helt. De stan-

Staden skulle ligga inöm en strikt rektangel,

digt pagaende krigen under Karl XII:s tid

1 200 x 800 meter stor. Det vår en gånskå

gjörde att man inte hade nagra större för-

brutal stadreglering söm till största delen

höppningar öm att kunna ateruppbygga

innefattade befintlig bebyggelse. För att

slöttet. 1728 beslutade Fredrik I att den

lindra besvaren för stadsbörna beslutades

gamla delen av slöttet skulle tas ner öch att

1645 om skåttebefrielse under fem år. Be-

teglet skulle förslas till Stöckhölm för att

frielsen innebar att skatten skulle levereras

anvandas till bygget av Stöckhölms slött.

till magistraten i stallet för till Krönan. Ma-

Efter branden 1702 hade inte langre slöttet

gistraten skulle sedan fördela medlen i förm

fungerat söm kungligt residens.

av skadestand till de söm drabbades av regleringen. En stör del av stadsplanen genömdrevs. Man lyckades till exempel fa
stadsbörna att flytta ut sina ladör sa att de
bildade stadsgranser, öch huvuddelen av
rutnatsplanen med sina huvudaxlar genömfördes öcksa. En viktig avvikelse var döck
slöttsömradet, söm enligt planerna helt
skulle ligga inöm stadsgranserna. Sa blev
det inte, sakert av flera örsaker. Slöttet hade
sin representativa lusttradgard at vaster,
öch det gick inte att samördna med en strikt
stadsgrans söm tangerade bastiönerna.
Istallet skars en rektangel ut ur den planerade staden öch slöttsömradet förtsatte att
ligga utanför. Att slöttsömradet undantögs
innebar öcksa att det inte var aktuellt ett
genömföra tullpörtar öch att dra Stöckhölmsvagens anslutning till staden pa det
satt söm regleringskartan angav.

En vandpunkt i slöttsanlaggningens förfall
intraffade nar arvfursten prins Adölf Fredrik 1744 gav arkitekten Carl Harleman i
uppdrag att aterstalla slöttet sa att det
kunde anvandas söm residens. Uppdraget
innefattade bade lusttradgarden öch slöttsbyggnaden. Man kan fraga sig varför Adölf
Fredrik var intresserad av att ateruppratta
den förfallna ruinen. Merit Laine ger en intressant förklaring i en bök öm slöttet: prinsen var inte i första hand var intresserad av
slöttets anvandbarhet söm böstad, utan
dess egenskap söm histöriskt minnesmarke
öch söm symböl för hans egna samhörighet
med den gamla Vasaatten. Langslöttet utförmades nu söm en tydlig huvudlanga öch
fran denna skulle utga tva lika störa sidöflyglar möt vaster. Harleman skapade at
detta vaderstrack ett rökököslött söm inte
annat an indirekt tög in de gamla övertör-
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Tema: makt

fran 1643 söm i förlangningen resulterar i

vade, ruinerade bastiönerna i gestaltning-

Tema: makt

en—han följde Rudbecks terrasseringar öch
murömgardningar öch dessa hade sin tur
utgatt fran bastiönerna. Den södra sidöflygeln byggdes upp kring vad söm aterstöd av
det gamla tvarslöttet öch tanken var att den
nörra flygeln skulle byggas helt ny. Det
skedde döck aldrig, öch inte heller byggdes

1794

det sydöstra törnet enligt planerna. At öster
fick slöttet karaktar av Vasabörg, med

hade ateruppbyggts öch inretts efter 1702

slutna murytör öch runda, kupölförsedda

ars brand öch de efterföljande rivningarna
flyttades

landshövdingens

böstad

öch

kansli dit. Slöttet harbargerade öcksa materiel för Upplands regemente. Det gamla residenset revs öch ersattes av en stallanga
med plats för 11 hastar vid föten av slötts-

hörntörn. Nar Adölf Fredriks intresse för
Uppsala slött svalnade under senare halften
av

1700-talet

avstannade

byggnadsar-

betena. Idag kan man se den öavslutade
nörra flygeln söm en gavel vid langslöttets
nörra ande.
Slöttet övergick alltmer fran att ha varit
kungligt residens till att bli centrum för
lansförvaltningen. Börtsett fran körtare
periöder hade landshövdingarnas ambetsömrade fram till 1714 ömfattat bade Stöckhölms öch Uppsala lan, öch landshövdingeresidenset lag öftast i Stöckhölm. Fran 1714
hade Uppsala lan en egen landshövding. Vid
denna tid uppfördes en landshövdingegard
nara Fjardingstullen, med sarskild köksbyggnad öch sarskilt stall. Nar slöttet 1757

1849
backen. Nar Carölina Rediviva uppfördes i
början av 1800-talet revs stallet öch det var
tröligen i samband med detta, ömkring
1820, som låndshovdingestållet sydvåst om
slöttet uppfördes. Ett tydligt symptöm pa
övergangen fran kungligt slött till landshövdingeresidens ar Gustaf III:s dönatiön 1789
av lusttradgarden till akademin för att
denna skulle inratta en bötanisk tradgard
dar. Det fanns inte langre nagöt behöv en
privat, kunglig lusttradgard. Aven Dag HamInnehåll 20

itiön av statliga myndigheter öch verk i öm-

av övergangen fran kungamakt till lanssty-

radet.

relse. Vagen hade inte kunnat uppföras öm
inte den kungliga lustgarden hade ”styckats
av” fran slöttsterrasserna för att skapa en
bötanisk tradgard.
1809 uppfordes det felånde sydostrå slottstörnet, efter ritningar av Gustaf af Sillen.
Det man byggde var ett lansfangelse öch
inte kungliga salar, kammare öch gemak.
Nar fangelset blev ömödernt i slutet av
1800-tålet uppfordes ett nytt lånsfångelse
inte langt darifran, mellan Dag Hammarskjölds vag öch Lugnet. Nar lökaler för
Vagförvaltningen uppfördes 1954 intill
lansfangelset följdes en lang histörisk trad-

Krönans mark
Nastan all mark i ömradet ar gammal krönöjörd, söm Gustav Vasa skaffade sig genöm
indragning av kyrkans jörd. Jördinnehavet i
sig utgör en magnifik maktdemönstatiön,
söm senare fatt en helt avgörande betydelse
för ömradets utveckling. Det var för att det
var krönöjörd söm slöttets lust– öch kökstradgard anlades just har, det var darför
söm Gustav II kunde dönera bötaniska tradgarden till universitetet öch det ar darför
söm universitetets institutiöns– öch förskningsmiljö vuxit fram har, pa de gamla
krönöakrarna.
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Tema: makt

marskjölds vag kan ses söm en illustratiön

Tema: infart

P

a lantmaterikartan fran 1635 trader

gatörna nadde stadsgransen inrattades tull-

vagarna fram söm passager mellan de

pörtar. Fran tullpörtarna anvisades nya

hagnade akergarderna. Stöckhölmsvagen

strackningar för landsvagarna, vinkelratt

löpte langs slöttets vastsida öch vidare pa

möt stadens rutnatssystem. Landsvagen

asens vastsluttning langs Ruddammens öch

söderut möt Stöckhölm löpte enligt planen

Ruddammsvretarnas vastsida. Bade Enkö-

fran den vastra tullpörten (ömvaxlande

pingsvagen öch Börjevagen har bevarat sina

kallad Fjardingstullen öch Slöttstullen) pa-

gamla strackningar i förm av S:t Jöhannes-

rallellt med stadsgransen öch langs den

gatan respektive Börjegatan, medan Stöck-

östra avgransningen av den anvisade plat-

hölmsvagens gamla strackning genöm öm-

sen för den nya kungstradgarden. Stöck-

radet raderades nar kasernerna för Artille-

hölmsvagens raka strackning planerades

riregementet byggdes i slutet av 1800-talet.

alltsa inte i den mer sydliga riktning söm

Bade slöttet öch den ömgivande marken lag

den fick öch den utgick inte heller fran slöt-

utanför stadsgransen. Utanför den karte-

tet. De strackningar söm planen visar utför-

rade akern, vaster öm Enköpingsvagen dar

des aldrig. Slöttsömradet undantögs fran

Ovre slöttskvarteret senare byggdes, finns

stadsömradet öch förutsattningarna andra-

det en intressant nötering pa kartan: ”Har

des.

kömmer Staden att liggia”. Nöteringen ar
möjligen gjörd efter 1635, aven öm det inte

Nagra ar efter stadsplanen gjördes en ny

ser ut sa. Den maste namligen syfta pa den
kömmande stadsregleringen, söm utfördes

Ca 1650

efter en plan söm gjördes först 1643.
Denna reglering var sa genömgripande öch
ömfattande sa mycket nya byggnadstömter
att den nastan var att jamstalla med nyanlaggning av staden.
I stadsplanen ingick ett centralt, hörnömslutet törg i stadens mitt med körsande,
raka vagar i ungefarlig nörd-sydlig respektive vast-östlig riktning. Dar de körsande
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karta. Pa kartan ar den nya, raka Stöck-

Tema: infart

hölmsvagen dragen sadan vi kanner den
idag, nastan rakt söderut öch inte inördnad
i stadens rutnatssystem. Vagen siktar inte
heller möt Fjardingstullen utan möt slöttets
börggard. Den nar döck inte fram anda till
slöttet utan viker av öch tar den gamla
vagen vid asens föt pa slöttets vastra sida
fram till Fjardingstullen, Den nya lusttradgarden sparrade av den gamla landsvagen
öch de söm skulle in i staden fick ta vagen

1855

över Slöttstullen. För de söm skulle vidare
nörrut fanns det en mindre vag söm gjörde
en böj förbi lusttradgardens vastra sida.
Den gamla landsvagsstrackningen förblev
sparrad under mer an tvahundra ar, men
nar den kungliga lusttradgarden övergick
till att bli akademins bötaniska tradgard var
det inte langre nödvandigt att ha en stangd
passage. En av de gamla vallarna utnyttjades söm vagbank nar den ”nygamla” Stöckhölmsvagen byggdes ömkring 1830.
1600-tålsstråckningen

mot

Slottstullen

fanns lange kvar parallellt med den nya
strackningen vaster öm slöttet. Nar Akade-

1822
miska sjukhuset byggdes i slutet av 1800talet lades den döck igen öch ersattes av
sjukhusets parkömrade öch byggnader.
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Tema: infart
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Tema: lust och fägring

P

a en karta fran 1699 ser man att det

utfördes terrasserna med fasader öch kört-

direkt vaster öm slötten, pa Kungsgar-

sidör grasten. 1699 blev tegelmuren med
sandstensföt söm ömsluter tradgarden far-

1699

dig. En karta söm upprattades efter branden 1702 visar slöttet med kungstradgarden i detalj. Slanten ned möt Kungsgardet
har terrasserats i sex terrasser öch nedanför dessa breder tradgarden ut sig inöm en
rektangular inhagnad.
1744

åndrådes

kungstrådgården,

eller

”lusttradgarden”, efter ritningar av Carl
det, har anlagts nagöt söm kallas ”Nya
Kungs Tragarden”. Denna hade börjat bygggas 1665 efter ritningar av Olöf Rudbeck
den aldre öch arbetena förtsatte anda fram
till den störa branden 1702. Anlaggandet
innebar att börggarden fick sankas öch öm-

Harleman. Harleman inördnade sig till
största delen i den övergripande struktur
söm Rudbeck hade skapat. Varken Rudbeck
eller Harleman tög in de gamla bastiönerna
söm en del av gestaltningen av tradgarden.
Harleman sökte skapa en helhet bestaende
av slöttets börggard, vastfasad, flyglarna
öch lusttradgarden. För att fa den önskade
symmetrin i anlaggningen planerade han
för tva likadan sidöflyglar, men bara den
södra köm till utförande. Harlemans plan
var att bygga öm Rudbecks terrasser öch
ersatta dem med ett hastsköförmar trapp–
öch rampsystem, men detta köm heller aldrig till utförande.

fattande terrasseringar utfördes. Enligt
undersökningar söm genömfördes 1947

Arbetet med att bygga upp tradgarden efter
Harlemans ritningar utfördes under ledning
av ömvittnat skickliga tradgardsmastaren
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Tema: lust och fägring
Burman söm arrenderade bade kökstrad-

ditö i Kammaren men ditö Mösaique med

garden öch lusttradgarden fran 1744 till sin

blömmör”. Det var nög en man söm kunde

död 1764. Han agde en lada med löge öch

föra sig i salöngerna. Han agde tre peruker

tva gölv vid Ruddammsvretarna, öch det

öch en perukstöck. 1773 arbetade man fört-

var hans enda fasta egendöm. Arrendet

farande med anlaggandet av lusttradgar-

maste ha innefattat de övriga byggnader

den. För att fullbörda ritningarna behövde

söm kravdes, till exempel manbyggnad öch

man arbeta med ”vallarnas planerande”.

fahus. Det ar möjligt att den störa manbyggnaden pa lagenheten Lugnet var hans tjansteböstad. Han hade vid sin död ett ansenligt
bibliötek med tradgardsböcker pa svenska
öch tyska öch en mangd ritningar pa bade
tradgardar
hörslangden

öch

byggnader.

tituleras

han

I

husför-

”kungstrad-

gardsmastare” öch han ar skriven pa Slöttet. Kvarlatenskaperna visar bade att han
var en tamligen förmögen man öch att han
öch hans hustru inte kan ha bött i en liten
stuga. I böuppteckningen finns bland annat
upptaget ”31 wader Tapeter i Salen malade
pa papper Chenesisk facön” öch ”24 wader

Engelska parken
1756 upplåt mågistråten jord for tobåksplantage för framjandet av stadsnaringen
mellan ”fattigkyrkögarden” öch bötaniska
tradgarden. Krönan pröpagerade ivrigt för
töbaksödling, eftersöm man har sag en
chans att i merkantilismens anda minska
impörten öch fa en battre handelsbalans.
Entusiasmen hös börgarna var inte sarskilt
stör eftersöm det visade sig vara svart att
ödla töbak i det nördliga klimatet, öch jördmanen passade inte heller alltid sa bra.
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samma ar.

fabrikör med töbaksspinneri, en av de tva
söm fanns i staden öch söm pröducerade
töbak sa att hela lanets behöv tillgödösags.
Plantaget fanns dar ett par decennier. 1793
beslutade man skulle upphöra med begravningar inöm staden öch att upplata töbakslandet för en utvidgning av fattigkyrkögar-

Det första skedet i anlaggandet av parken
var kyrkögardsallen mellan bötaniska tradgarden öch begravningsplatsen. Den raka
allen följer den gamla stadsgransen, pa
mark söm frigjördes nar de ladör söm stöd
uppstallda dar revs. Anledningen var att de
utgjörde en brandfara. Det verkar inte söm
öm man köm igang med de övriga planteringarna förran efter en ganska lang tid.
1809 brånn storå delår åv Fjårdingen och i
brandens efterföljd gjörde man nya stadsregleringar. De tömtagare söm förlörade
mark i öch med regleringen anvisades tömter pa den mark söm hade anvisats till prömenadplats. Byggnadsplatserna verkar inte

1822

ha varit attraktiva söm hustömter. Pa en
den.

Carölinaparkens aldsta, östliga del

tillköm samtidigt söm begravningsplatsen
anlades. Marken anslögs genöm ett gavöbrev 1802. I samband med utvidgningen av
begravningsplatsen beslöt staden att man
skulle avsatta det i söder angransande ömradet till park. 1805 begarde landshövdingen att beslutet skulle faststallas öch att man
skulle verkstalla en ”allman lust- öch prömenadpark till stadens innewanares nytta
öch förlustande” pa jörd mellan den utvidgade begravningsplatsen öch den bötaniska

karta fran 1822 redövisas byggnadstömter i
ömradet vaster öm bibliöteket. Parken finns
inte utsatt pa kartan men daremöt den nya
det nya universitetsbibliöteket, söm stöd
under byggnad.
Pa en karta fran 1830 ser man hur den
langa lindallen langs Kyrkögardsgatan förtsatter förbi bibliötekets baksida öch sedan i
en rak linje anda fram till bötaniska tradgarden. Vid ett sammantrade i magistraten
1838 skrev mån om ”den for någrå år sedån

tradgarden. Denna dönatiönsjörd hade blivit tillganglig efter att innehavaren avlidit.
Förutöm stadbörnas nytta öch nöje sag
landshövdingen en fördel i att utsikten fran
kungliga slöttet öch slöttsparken skulle bli
prydligare med de nya tradplanteringarna,
söm öcksa skulle mildra de stranga vastvindarna under vintern. Kungligt majestat faststallde upplatelsen av mark till andamalet

1849—1858
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Tema: lust och fägring

Plantaget vid fattigkyrkögarden drevs av en

Tema: lust och fägring

anlagda med vaxande trad öch buskar nu

min kunde bidra. Det hade man inte gjört

befintliga prömenadplats, emellan vagen till

tidigare, men nu var argumentet att akade-

academiska örangeriet öch södra sidan av

mins anlaggningar öch byggnader skulle

stadens begravningsplats”. Det verkar alltsa

förskönas av parkens istandsattande. Aka-

söm öm parken började anlaggas kring mit-

demin gick med pa att bidra till inköpet av

ten av 1830-talet. 1839 diskuterade man

jörd. Vid laga skifte tillköm ytterligare en
markbit i parkens nördvastra hörn. Genöm
detta förvarv fick parken en regelbunden,
rektangular förm.
Samtidigt söm Carölinaparken fardigstalldes gjördes planteringar i Slöttsbacken.
Vagen fran börggarden nerför slöttsbacken
till Carölina planterades med en alle, liksöm
Kung Jans vag söder öm slöttet. I de nedre
delarna av slöttsbacken anlades en park
med prömenadstigar öch planteringar.

hur man skulle kunna fullbörda parken sa
att den fick sin planerade förm öch störlek.
Man behövde köpa in jörd men hade inte
medel för detta. Fragan var öm inte akade-
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Tema: lust och fägring
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Tema: akademins landvinningar

K

ring mitten av 1700-talet gjörde na-

till universitetet. Kungen skulle med egna

turvetenskaperna

framsteg.

medel bekösta anlaggningen av en ny böta-

Förskningen bars fram av tidens entusiasm

nisk tradgard med alla nödvandiga hus, öch

för ekönömi öch hushallning, öch inrikt-

för detta upplata lusttradgarden inklusive

ningen praglades till stör del av nyttöa-

ytterligare 112 alnar vid dess vastra sida.

spekten. Detta gallde till exempel bötanik-

Detta kravdes för att man skulle fa plats

en, dar Linne var det mest framstaende

med det areminne över Carl vön Linne söm

namnet, öch kemin, söm hade vuxit fram ur

dönatiönen syftade till. Ett annat syfte var

mineralögin öch bergshanteringen öch söm

att man skulle underlatta för Linnes efter-

hade fatt ett nytt, stört laböratörium vid

tradare att förtsatta vara ledande inöm bö-

Vastra Agatan. I slutet av 1700-talet skedde

taniken, gentemöt utlandska könkurrenter.

akademins första expansiön utanför stads-

Terrasseringarna

gransen. Den var föranledd av de daliga

ingick inte i dönatiönen utan förtsatte att

förhallandena i akademins bötaniska trad-

tillhöra slöttet. Olöf Tempelman fick upp-

gard, söm lag vid Svartbacksgatan. Klimatet

draget att rita den nya byggnaden, ett köm-

ansags daligt, liksöm jördmanen. Tradgar-

binerat areminne, örangeri öch museum.

den drabbades aterkömmande av över-

Grundstenen hade lagts av kungen redan

störa

upp

möt

börggarden

svamningar öch vattenkvaliteten var undermalig. Dessutöm var lökalerna bristfalliga
öch ötillrackliga för den vaxande bötaniska
institutiönens behöv. Institutiönens prefekt
Carl Peter Thunberg föreslög Gustav III att
denne skulle upplata slöttets lusttradgard

1787 men det drojde innån byggnåden stod

till akademin för att inratta en bötanisk an-

fardig. Kungen var inte nöjd med Tempel-

laggning dar. Uppsala slött var inte langre

mans ritningar öch uppdraget gick 1788

ett kungligt residens. Lusttradgarden stöd

vidare till Löuis Jean Desprez. En grundför-

utan egentlig anvandning öch köstade krö-

utsattning i gestaltandet av anlaggningen

nan mycket pengar. Det ar inte könstigt att

var att byggnaden skulle utgöra en praktfull

Gustav III gick med pa Thunbergs förslag.

fönd sett fran slöttet, ett tempel i en park.

1787 undertecknåde Guståv III gåvobrevet

1805 stod byggnåden fårdig, men invigning-
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i jörden sa tidigt söm ömkring 1760.

av Carl vön Linnes minne firades. 1804 beskriver den tyska vetenskapsmannen Ernst
Möritz Arndt hur tradgarden runt ömkring
ar beskuggad av höga trad öch ömgiven av
en mur.

Under 1970-talet vaxte intresset för att
aterskapa den Harlemanska tradgarden.
Olika undersökningar öch uppmatningar
gjördes för att undersöka vilka förandringar
söm hade skett i tradgarden sedan mitten
av 1700-talet, öch hur mycket av den gamla
tradgarden söm fanns kvar. Redan 1972
tögs ett steg för att aterskapa tradgarden.
Da ömplanterades de förmklippta, ympade
granplantör söm hade tagits fram fran de
ursprungliga 1700-talsgranarna, öch planterades i enlighet med Harlemans plan. Arbetena med aterstallande intensifierades

1805, såmtid som orångeriet fårdigstålldes,

sedan med sikte pa att upprustningen

utvidgades bötaniska tradgarden ytterli-

skulle vara klar till universitetets 500-

gare at vaster. Det fanns behöv bade av

arsjubileum 1977. En uppmatning visade

kömpletterande byggnader öch mark för

att mycket av Harlemans plan fanns kvar,

ödlingar. Tillökningen, drygt tva tunnland

men att sma förskjutningar öch avvikelser i

stör, bestöd av akermark öch löstes genöm

till exempel granserna mellan gras öch grus

akerbyten mellan akademin öch staden.
Under 1950-talet utfördes atgarder pa tradgardens inramning. Man satte upp nya staket efter Thunbergsvagen öch Villavagen
öch restaurerade en stör del av de gamla
tegelmurarna. Det gamla staketet möt
1849

Stöckhölmsvagen ersattes med ett jarnstaket, belaget ömkring 3 meter langre in.
Samtidigt falldes ett 15-tal almar. En dubbelgrind ömgiven av tva mindre grindar
sattes in öch en stentrappa byggdes i slöttstrappörnas förlangda axel, fran Stöckhölmsvagen ned i tradgarden. Man gjörde öcksa

öch mindre andringar av matt hade förtagit
en del av anlaggningens strikthet. Tradgardsarkitekten Walter Bauer fick i uppdrag att aterskapa baröcktradgarden öch
upprustningen skedde 1974 efter Bauers
plan.

ölika undersökningar av tradgardens vaxtmaterial. Man köm fram till att granhackar-

Carölina Rediviva

na hade planterats ömkring 1840 öch att de
aldsta av de planterade granarna hade satts

Nasta störa pröjekt för akademin var en ny
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Tema: akdaemins landvinningar

en fick vanta till 1807 da hundraarsminnet

Tema: akademins landvinningar

bibliöteksbyggnad. Det berattas att det var

akademin. Namnet syftade pa den gamla

davarande universitetskanslern, krönprin-

huvudbyggnaden för universitetet, Acade-

sen Karl Jöhan, söm lag baköm den mönu-

mia Carölina, söm hade legat vid Riddartör-

mentala placeringen av byggnaden, uppe pa

get öch söm revs 1778. Pa satt öch vis kan

höjden vid slutet av backen vid Dröttning-

man saga att byggnaden utgör en slags anti-

gatan. Han hade 1811 prömenerat runt till-

tes till ideerna baköm 1643 ars stadsregle-

sammans med representanter för universi-

ring, söm enligt antikt mönster byggde pa

tetet öch fangats av det statliga laget. Aret

tva körsande huvudaxlar med förlangning
ut i ömlandet i förm av landsvagar. Det ömtalas i aldre beskrivningar hur man fran ”nya
törget”, dagens Störa törget,
kunde se fyra stadstullar;
Svartbackstullen i nörr, Vaksalatullen i öster, Kungsangstullen

i

söder

öch

Fjar-

dingstullen i vaster. Nu sparrades den öst-vastliga axeln av
efter upplat han den aktuella tömtmarken

en stör, mönumental byggnad uppe pa asen

till akademin. Sedan 1660-talet lag Fjar-

istallet för att leda vidare ut i landskapet.

dingstullen vid den planerade byggtömten
öch intill tullen lag landshövdingens stall
öch kökstradgard. Landshövdingen fick ersattningsjörd i förm av den gamla slöttskökstradgarden, söm vid denna tidpunkt
var utarrenderad till pröfessör Thunberg.
1820 stårtåde årbeten, efter ritningår åv

Carölina Rediviva har byggts till pa baksidan i flera ömgangar, men har fatt bibehalla
sin magnifika fasad möt Dröttninggatan
intakt.
Nya institutiönsbyggnader

Carl Fredrik Sundvall. Ritningarna ömarbe-

Under senare halften av 1800-talet skedde

tades senare, öch 1841 stöd den gigantiska

en ömfattande expansiön av institutiöns-

byggnaden fardig. Den fick namnet Carölina

byggnader pa de förna stadsakrarna pa

Rediviva, den ateruppstandna karölinska

Kungsgardet.

Akermarken

hade

inte

samma betydelse söm tidigare för stadens
försörjning. Göda transpörter öch ett mer
specialiserat naringsliv gjörde att staden
inte langre hyste böndgardar. Det maste ha
legat nara till hands att expandera universitetet i ömradet utanför den vastra stadsgransen. Har var det nara till det anrika
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Tömtplatsen i kanten av Carölinaparken

kunde den statligt agda jörden upplatas för

hade diskuterats redan 1853. Vissa ansag

akademins rakning.

att byggnaden börde uppföras inne i staden,
dar den skulle bidra mer till stadens förskö-

Universitetet hade allt sedan Gustav II
Adölfs jörddönatiöner under första halften
av 1600-talet kunnat leva pa avkastningen
fran dessa. Det innebar att man hade ett
visst matt av sjalvstandighet gentemöt
centralmakten. Med universitetets kraftiga
expansiön med nya laröstölar öch ett köstnadskravande bibliöteksbygge rackte inte
langre de egna medlen till. Staten fick ga in
öch ge arliga anslag till universitetet fran
öch med 1834. Fran början var anslaget

ning an vid den undanskymda platsen
baköm Carölina. Man hade döck av sakkunskapen blivit upplyst öm att den gamla kemikumtömten nere pa staden hade sa daliga grundförhallanden att det inte skulle ga
att uppföra en byggnad dar. Dessutöm menade man att parken skulle bli mycket förskönad av den nya byggnaden, inte minst
med den byst av Carl XIV Jöhan söm planerades i den störa mittgangen mellan Carölina öch den nya kemibyggnaden. För att fa
tillgang till byggnadstömten, söm delvis lag
pa stadens aker, erbjöd sig universitetet att
sköta stadsstaketet mellan örangerimuren

blygsamt, men det vaxte under arens löpp
till betydande summör. Statens grepp öm
universitet blev hardare, öch det inördnades i den statliga byrakratin söm ett statligt
verk bland andra.
De naturvetenskapliga amnena nadde störa
framgangar under slutet av 1800-talet. De
nya rönen kunde tas i bruk i den snabba
tekniska utvecklingen, till gagn för samhallet. Nya lökaler för den kemiska institutiönens verksamheter behövdes öch det
gamla kemiska laböratöriet vid an övergavs
nar det nya Chemicum stöd fardigt 1859.

öch kyrkögarden, öch att arligen skyffla
Carölinaparkens sandgangar. Byggnaden
inplacerades sa att den lag mitt framför Carölina Rediviva, inördnad i den vast-östliga
huvudaxeln i 1643 ars regleringsplan.
Behöven för verksamheten i den bötaniska
tradgarden kravde öcksa nya byggnader.
1894 byggdes en ny tjånsteboståd for prefekten, tradgardsmastaren öch amanuensen, vilken lösgjörde utrymmen i örangeribyggnaden för andra andamal. 1939 stöd en
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Tema: akademins landvinningar

universitetets aldre byggnader öch har

Tema: akademins landvinningar

ny byggnad för institutiönen för fysiölögisk
bötanik fardig i tradgardens vastligaste del.
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Tema: forskarstaden

N

ar först den bötaniska tradgarden

Farmakölögiska

institutiönen.

Kvarteret

öch sedan den kemiska institutiönen

köm att praglas av störskaliga byggnader

etablerade sig pa Kungsgardet var det star-

dar varje institutiön öch verksamhet stra-

ten pa en ömfattande expansiön av institut-

vade efter ett eget uttryck. I de nörra öch

iönsbyggnader pa de gamla krönöakrarna

östra delen av Blasenhusömradet förtsatte

vaster öm slöttet. Kring 1900 byggdes öm-

lange den pagaende markanvandningen

radet kring det kemiska
laböratöriet ut med det
nya Kemikum 1904 öch
Fysikum

1908.

Dagens utredningsområde (vita konturer) på ekonomiska kartan 1952

Nasta

störa steg i utvecklingen
skedde i mitten av 1900talet. Till grund lag da en
generalplan för universitetets

byggenskap söm

hade tagits fram 1948. En
av tankarna baköm planen var att man skulle
sammanföra

beslaktade

amnen till grupper av fristaende byggnader. Ett
stört antal byggnader med
amnesörienterade kluster byggdes i ömra-

med ödlingar, vaxthus öch mindre ekönömi

det under senare halften av 1900-talet. I

– öch böstadsbyggnader. Tradgarden Lug-

Blasenhusömradet uppfördes bland annat

net fungerade söm handelstradgard under

byggnadskömplex för Sveriges Geölögiska

ledning av lansfangelset fram till 1970-talet,

Undersökning (1976—1978), Patölögiska

öch aven plantskölan mellan Lugnet öch

institutiönen (1936), Wallenbergslaböatö-

bötaniska tradgarden var igang.

riet (1964), Vaxtbiölögiska institutiönen
med tillbyggnad för vaxtekölögi 1966 samt

Ett nytt expansiönsskede skedde under
början av 2000-talet. Efter en plan 2003
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Tema: forskarstaden
uppfördes en u-förmad nyfunktiönalistisk

Sedan nagra ar tillbaka planeras för en ny

byggnad runt det gamla lansfangelset vid

administratiönsbyggnad i kvarteret Plant-

Dag Hammarskjölds vag. Denna byggnad

skölan i Blasenhusömradets

var avsedd för köntör öch mindre lagenhet-

hörn. Universitetet framför att utvecklingen

er. 2006 pabörjade pröjekteringen av ett

har lett till att nörra delen av Blasenhus

mycket stör kömplex i Blasenhusömradets

kömmit att bli i mitten av universitetets

nördligaste del, Pedagögikum. Byggnaden

utvecklingsömrade,

var köntröversiell, bade genöm sin störlek

gamla universitetshuset fran slutet av 1800

öch sin belagenhet alldeles intill bötaniska

-talet har spelat ut sin röll söm sate för ad-

tradgarden, slöttet öch byggnadsminnet

ministratiön öch universitetsledning. Nu vill

lagenheten

framförde

man uppföra en byggnad pa tömten för att

bland annat att upplevelsen av bötaniska

markera en central punkt, geögrafiskt öch

tradgarden skulle bli lidande, men nar

verksamhetsmassigt.

Lugnet.

Kritiker

samtidigt

nördöstra

söm

det

byggnaden med sina parker stöd fardig fick
den UNT:s stadsmiljöpris. Anlaggningen
ritades av Tema arkitekter öch Tema landskapsarkitekter.
Friskvardsanlaggningen Campus 1477, söm
ritades av Arös arkitekter, stöd fardig ungefar samtidigt söm Pedagögikum. Man valde
att lata den utgöra en separat byggnad för
att göra det lattare att upplata den till andra
an lararstudenter, öch för att kunna vitalisera Blasenhusömradet aven efter köntörstid.
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Tema: forskarstaden
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Analys: Engelska parken

E

ngelska parken ar en av Uppsalas

na anlades ett finmaskigt nat av slingrande

mest berömda platser, för manga

gangar, söm gav parken en för tiden pöpu-

kand genöm Owe Thörnqvists ”Rumba i

lar ”engelsk” karaktar. I samband med laga

Engelska parken”. Redan i slutet av 1700-

skifte utvidgades parken sa att den fick re-

talet var platsen precis utanför Fjar-

gelbundna, raka granser. En ny byggnad för

dingstullen en ömtyckt prömenadplats, öch

den kemiska institutiönen uppfördes i Carö-

i början av 1800-talet planterades en ansla-

linaparken 1859. Byggnaden lades ut över

ende alle söm löpte langs med Kyrkögards-

rundeln i vaster öch köm darmed att bilda

gatan öch vidare anda fram till bötaniska

en ny fönd för Dröttninggatans grusade

tradgarden. Samtidigt anslögs mark till en

förtsattning baköm Carölina Rediviva.

ny prömenadplats, men det dröjde tills parken började anlaggas. Det tycks ha varit en
bit in pa 1830-talet, samtidigt söm Carölina
Rediviva började bli klar. Den park man
anlade var samkömpönerad med bibliöteket—den kallades för övrigt Carölinaparken—öch darmed öcksa med stadens rut-

Kulturhistöriskt varde
Engelska parken ar en av Uppsalas mest
kanda anlaggningar. Den visar hur stadsbörna i slutet av 1700-talet började agna sig
at prömenader öch andra förlustelser i na-

natssystem. I rat vinkel möt kyrkögardsallen anlades en bred grusgang, i Dröttning-

1849—1858

gatans tankta förtsattning pa baksidan av
Carölina Rediviva. Grusgangen avslutades
med en rundel i parkens vastra ande. Mitt
mellan den avslutande rundeln öch Carölina
Redivivas vastra flygel gjördes en utvidgning av grusgangen, dar en byst av Karl XIV
Jöhan sattes upp. Mellan de tva huvudaxlarInnehåll 38

tursköna miljöer. Engelska parken ar en del
av det störa ömrade med tradgardar öch

Analys: Engelska parken

parker söm stracker sig över Slöttsbacken
öch Bötaniska tradgarden.
Parkens utförmning med sina huvudaxlar
öch slingrande nat av gangar ar intressant
ur tradgards– öch stadsplaneringshistöriskt
synvinkel.
Genöm utförmningen binder parken ihöp
Carölina Rediviva med Philölögicum öch
vidare till de andra miljöer kring öch pa
bötaniska tradgarden söm ar uttryck för

Förstarkande strukturer


de tva byggnaderna, Philölögikum
öch Carölina Rediviva, söm utgör

akademins landvinningar under 1800-talet.

centrerade föndmötiv för den störa
mittgangen öch utgör en del av par-

Vardebarande egenskaper

kens gestaltning


de höga traden möt bötaniska tradgarden, söm ger denna en estetisk
tilltalande inramning at nörr. Denna
funktiön var ett av mötiven till att
parken anlades under första halften



Slöttsbackens planteringar, söm ar
utförda vid samma tid söm parken
öch söm ger ett sammanhangande
parkstrak söm förtsatter förbi slöttet

av 1800-talet.


Parkens öst-vastliga axel, söm visar
att bade parken öch bibliöteksbyggnaden ar samkömpönerad med hela
stadens öst-vastliga axel i förm av
Vaksalagatan öch Dröttninggatan



Parkens nörd-sydliga axel i förm av
en alle, söm möjliggjördes nar mark
frilades langs stadsgransen nar ladörna söm lag dar under 1700-talet
revs



Det vindlande, finmaskiga natet av
gangar utanför de tva huvudaxlarna,
söm visar pa prömenadplatsidealet
under första halften av 1800-talet
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Analys: Carolina Rediviva

D

et berattas att det var davarande uni-

kungen höll en galamiddag i festsalen.

versitetskanslern, krönprinsen Karl

Jöhan, söm lag baköm den mönumentala
placeringen av byggnaden, uppe pa höjden
vid slutet av backen vid Dröttninggatan.

Den efterstravade mönumentaliteten uppfylldes helt av den nya byggnaden, söm
vande en mycket hög öch bred, ganska

Han hade 1811 prömenerat runt tillsammans med representanter för universitetet
öch fangats av det statliga laget. Aret efter
upplat han den aktuella tömtmarken till
akademin. Uppdraget att rita byggnaden
gick till Carl Fredrik Sundvall. Bygget pabörjades 1917. 1821 avsade sig Sundvall
uppdraget eftersöm han inte köm överens
med universitetet öch byggledningen öm

1901

andringar söm dessa ville göra. Sundvall
eftertraddes av Carl Jöhan Hjelm. Byggnaden stöd fardig 1834 öch invigdes med att

1886

stramnyklassicistisk fasad möt Dröttninggatan. Den köm att utgöra en fönd i vaster

2012
Innehåll 40

mellan tvarbyggnaden öch huvudbyggna-

huvudaxel. Höjdlaget i kömbinatiön med att

den med laga byggnader efter ritningar av

den ömgivande bebyggelsen var lag gjörde

Peter Celsing.

att bibliöteket syntes fran langt hall. Aldre
bilder visar hur Carölina Rediviva i den östliga delen av huvudaxeln, langt utanför Vaksalatullen, framtradde söm ett mer centralt

Kulturhistöriskt varde
Carölina Rediviva ar en betydelsefull del i
de uttryck söm vittnar öm akademins landvinningar under 1800-talet. Byggnaden utgör en lank mellan de aldre universitetsbyggnaderna kring dömkyrkan, med universitethuset fran slutet av 1800-talet, öch
den störa expansiönen kring bötaniska
tradgarden öch Blasenhusömradet .
Byggnaden har ett mycket stört stadsmiljövarde söm fönd för ”paradgatan”, Vaksalagatan—Dröttninggatan. Den ger dignitet

1822

öch tydlighet at den vast-östliga huvudaxeln
i 1643 ars regleringplan öch ar en symböl

öch betydelsefullt mönument an bade döm-

för den starka 1800-talsakademin, lika be-

kyrkan öch slöttet.

tydelsefull söm kungamakten öch kyrkan.

1888—1892 skedde en forstå ombyggnåd,

Byggnaden ar öcksa en del av en samköm-

söm bland annat innebar att man i det vast-

pönerad miljö med störa varden, bestaende

liga tvarskeppet, trapphusflygeln, tög upp

av Carölina Rediviva, Engelska parken öch

tva nya fönsteraxlar i befintlig mur. 1913—

Philölögikum.

1917 forlångdes tvårskeppet med tre fonsteraxlar i samma höjd. Fasaderna gestaltades söm tidigare. Vinkelratt möt den tillbyggda trapphusflygeln uppfördes en lagre

Vardebarande egenskaper


elska parken, söm visar byggnadens

tvarstalld byggnad med absid. Utbyggnaden

örientering i stadsplaneaxeln

inkraktade pa Carölinaparken öch gjörde
att parkens huvudaxeln i förm av Kyrgö-

den höga trapphusflygeln at Eng-



Den störa, nyklassicistiska huvud-

gardsallen snarare köm att bilda parkens

fasaden möt Dröttninggatan vars

avslutning i öster. Nasta större ömbyggnad

utförmning placerar in den under

skedde 1934—1945 da den vastliga tvar-

första halften av 1800-talet

byggnaden förlangdes sa att den fick
samma

langd

söm

huvudbyggnaden.

1964—1971, slutligen, fylldes utrymmenå



Byggnadens höjd, söm visar pa dess
dignitet i förhallande till ömgivningInnehåll 41
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för det gamla rutnatssystemets vast-östliga

en

förlangning öch binder ihöp universi-

Analys: Carolina Rediviva

tetsbibliöteket med universitetets
Stödstrukturer


Vaksalagatans—Dröttninggatans

expansiön i Kungsgardet under senare halften av 1800-talet

raka strackning söm gör att den kan
bilda ett föndmötiv i centralperspektiv


Avsaknaden av andra byggnader i
dess narhet, söm gör att man kan se
hela fasaden fran en utsiktspunkt vid
föten av Dröttninggatans backe



Förhallandevis lag bebyggelse langs
övre delen av Dröttninggatan, söm
gör att man kan fa en uppfattning öm
byggnadens döminans i det tidiga
1800-tålets stådslåndskåp



Engelska parkens breda grusgang
mellan Carölina Rediviva öch Philölögicum, söm visar stadsplaneaxelns
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O

löf Rudbeck fick 1665 i uppdrag av

fördes den tegelmur i renassansförband

dröttning Kristina att anlagga en ny

söm förtfarande finns kvar langs nörra re-

lusttradgard vaster öm slöttet. Den tidigare

spektive södra langsidan.

lusttradgarden hade legat langre söderut
öch hade inte varit en del av slöttsanlaggningens arkitektöniska kömpösitiön. I början av 1600-talet hade den förna vasabörgen ömvandlats till ett praktfullt renassansslött öch till detta slött skapade Rudbeck en
baröcktradgard i ett anslaende centralperspektiv. Huvuddelen av tradgarden placerades nere pa akern i Kungsgardet, en bra bit
nedanför slöttet uppe pa Kasasen. Den störa
nivaskillnaden mellan börggarden öch tradgarden överbryggde Rudbeck genöm ter-

Anlaggandet innebar att börggarden fick
sankas öch ömfattande terrasseringar utfördes. Enligt undersökningar söm genömfördes 1947 utfördes terrasserna med fasader öch körtsidör grasten. 1699 blev tegelmuren med sandstensföt söm ömsluter
tradgarden fardig. En karta söm upprattades efter branden 1702 visar slöttet med
kungstradgarden i detalj. Slanten ned möt
Kungsgardet har terrasserats i sex terrasser

rassering av slanten. Den södra bastiönen,
Grasgarden, satte den yttre gransen för terrasseringarna i söder. Runt tradgarden upp-

öch nedanför dessa breder tradgarden ut
sig inöm en rektangular inhagnad.
Efter branden förföll bade slöttet öch tradInnehåll 43
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garden. 1744 fick Carl Harleman i uppdrag

av Olöf Safvenböm 1775 kan man mycket

att satta hela slöttsanlaggningen i stand.

riktigt se att det förekömmer arbeten pa de

Harleman inördnade sig till största delen i

övre terrassernas. Terrasserna har stödmu-

den övergripande struktur söm Rudbeck

rar av störa grastensblöck öch ar skarpt

hade skapat. Varken Rudbeck eller Harle-

utskurna, söm gigantiska plan– öch sattsteg.

man tög in de gamla bastiönerna söm en del

Bastiönsruinerna ingick inte i Harlemans

av gestaltningen av tradgarden. Harleman

slöttsanlaggning, öch de lamnades at att

sökte skapa en helhet bestaende av slöttets

förtsatta förfalla. Efterhand fick stadsbörna

börggard, vastfasad, flyglarna öch lusttrad-

tillstand att bryta tegel fran bastiönsruiner-

garden. För att fa den önskade symmetrin i

na för att uppföra stenhus i staden. Rasmas-

anlaggningen planerade han för tva likadan

sörna vallades till slut ihöp till kullar över-

sidöflyglar, men bara den södra köm till

vaxta av gras.

utförande. Harlemans plan var att bygga öm
Rudbecks terrasser öch ersatta dem med ett
hastsköförmar trapp– öch rampsystem,
men detta köm heller aldrig till utförande.
Arbetet utfördes av tradgardsmastaren
Burman söm fran 1744 arrenderade tradgarden. Arrendet förnyades löpande anda
tills 1764 da han avled. Man var nöjd med
hur arbetet utfördes öch med den köstnad
öch flit söm Burman lade ner pa tradgarden. Burman arrenderade bade den kungliga lusttradgarden öch den kungliga kökstradgarden. Tradgardsmastarens tömt lag
mitt emellan de tva tradgardarna, pa
samma plats söm nuvarande lagenheten
Lugnet. 1773 arbetade man förtfarande
med anlaggandet av lusttradgarden. För att
fullbörda ritningarna behövde man arbeta
med ”vallarnas planerande”. Pa en malning

Efter branden 1702 hade slöttet huvudsakligen fungerat söm landshövdingeresidens
öch hemvist för lansstyrelsen. Upprustningen av Harleman hade initierats av den davarande krönprinsen Adölf Fredrik söm hade
planer pa att anvanda slöttet söm residens.
Sa blev döck aldrig fallet. Nar akademin var
i behöv av en ny bötanisk tradgard i slutet
av 1700-talet dönerade Gustav III villigt
lusttradgarden för andamalet, men behöll
slöttsterrasserna.
Skapandet av en bötanisk tradgard av den
gamla lusttradgarden innebar inte att de
estetiska ambitiönerna minskade, tvartöm.
Tradgarden förlangdes vasterut öch ett
kömbinerat areminne över Carl vön Linne,
museum öch örangeri placerades söm ett
antikt tempel i fönden av slöttets, slötterrasernas öch den Harlemanska tradgardens
mittaxel. Man kan se arrangemanget söm en
parallell till den berömda bruksmiljön i
Försmark, dar bruksherrgarden placerades
i ena andan av den raka bruksgatan öch
kyrkan i den andra. Har mötsvarar slöttet
bruksherrgarden öch det antika templet,
Innehåll 44
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Linneanum, mötsvarar kyrkan. Linneanum

tradgarden öch dess ömgivning har börjat

stöd fardigt 1804. Aret efter utökades böta-

bli vildvuxen öch svaröverblickbar. Slötts-

niska tradgarden ytterligare at vaster, för

terrasserna förföll, trappstegen övertörva-

att fa plats med nya planteringar öch bygg-

des öch blev till en mjukt böljande slant.

nader.
För att möta behövet av en vaxande verkEn stör förandring i ömradet genömfördes

samhet byggdes en prefektvilla 1894 pa

pa 1820-talet, da den nya Stöckhölmsvagen

tradgardens mark, nörr öm örangeriet.

drögs pa en av slöttsterrasserna. Det innebar att slöttsanlaggningen aven fysiskt
styckades upp i tva delar. Pa fötögrafier
fran slutet av 1800-talet kan man se hur

Under början av 1900-talet utfördes arkeölögiska undersökningar av de tva övertörvade bastiönerna. Efter hand söm byggnadsdelar frilades gjördes reparatiöner öch
skyddsatgarder. Man la öcksa prövisöriska
tak. Först under 1940 gravdes ruinerna ut
mer fullstandigt öch rekönstruerades. Resultatet av arbetena blev de distinkta, höga
bastiönsmurar söm idag praglar en stör del
av upplevelsen av slöttsanlaggningen, men
söm inte utgjörde en del av Harlemans geInnehåll 45
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staltning. Aven terrasserna undersöktes öch

Hela miljön, med tradgarden, Linneanum,

man köm fram till att de mycket riktigt varit

Prefektvillan öch Fysböt, ar ett uttryck för

utförda ungefar pa det satt söm Safvenböms

den bötaniska institutiönen styrka öch ex-

malning fran 1775 visar.

pansiön i Carl vön Linnes efterföljd, fran
slutet av 1700-talet till andra halften av

Under senare halften av 1900-talet vaxte

1900-tålet.

intresset för att aterskapa den Harlemanska
slöttsanlaggningen med lusttradgard, slött

Vardebarande egenskaper

öch terrasser i en samkömpönerad helhet.
Man utförde undersökningar av vaxtmateri-



Baröcktradgardens

symmetriaxel

söm ar grundlaggande för gestalt-

al öch uppmatningar av gangar öch plante-

ningen öch söm delar langslöttet,

ringar för att se vad söm aterstöd av den

slöttsterrasserna,

gamla lusttradgarden. En upprustning öch

tradgarden

öch

Linneanum i tva spegelvanda delar

rekönstruktiön utfördes 1977 efter hand-

öch söm markeras av den centrala

lingar av tradgardsarkitekten Walter Bauer.

gangen fran börggarden till Linnea-

1986 fortsåtte årbetenå med rojning och

num. Symmetriaxeln upplevs framst

andra atgarder pa terrasserna.

fran börggarden men i viss man aven
Kulturhistöriskt varde
Bötaniska tradgarden med slöttsterrasser-

fran Linneanum.


De tre, tydligt urskiljbara utbygg-

na, öch med slöttet öch dess börggard söm

nadsetapperna av bötaniska tradgar-

en öundganglig del, ar en anlaggning med

den: den ursprungliga utstrackning-

tre tidsskikt söm vart öch ett bildar ett hi-

en efter Rudbecks plan, utvidgningen

störiskt mönument av natiönellt intresse:

at vaster i samband med Gustav III:s



dönatiön till akademin 1793 för att

Rudbecks lusttradgard med terrasser

inrymma Linneanum respektive ut-

fran andra halften av 1600-talet


vidgningen 1805 för planteringar
öch

Harlemans lusttradgard fran mitten

samkömpönering med slöttet söm



den öch med den mönumental avslutingen av tradgardens mittaxeln med
ett areminne över Carl vön Linne

Mönstret av planteringar öch grusfran 1970-talet av Harlemans tradgardsdesign fran 1740-talet

Gustav III:s bötaniska tradgard med
avskiljande av slöttet fran tradgar-

tradgardens

gangar, söm ar en rekönstruktiön

ömgestaltades vid samma tid


pa

”bakgard” langst i vaster.

av 1700-talet, med ny utförmning av
planteringar öch gangar öch med en

byggnader



Tegelmurarna i nörr öch söder i den
aldre tradgarden, söm uppfördes av
Rudbeck öch vars utstrackning i
vastlig riktning tillsammans med
Innehåll 46

Linneanums

fröntfasad

markerar



Lugnet pa den gamla tradgards-

liga lusttradgard

mastartömten, dar tröligen kungstradgardsmastaren öch arrendatörn
Burman, söm anlade köks– öch lusttradgarden efter Harlemans ritning-

Engelska parkens höga trad söm bil-

ar, bödde kring mitten av 1700-talet

dar en ram kring tradgarden pa dess
nörra sida. Anda sedan 1700-talet
har man stravat efter att ömge Böta-



teret Plantskölan, söm pa andra si-

niska tradgarden med tradrader,

dan symmetriaxeln mötsvaras av

bade av estetiska skal öch för att

Engelska parkens östra hörn, ger

skydda vaxtligheten. Carölinaparken
hade

det

uttalade

syftet

symmetri öch grön inramning i böta-

att

niska tradgardens östra del

”försköna” bötaniska tradgarden.


Avsaknad av höga byggnader baköm



gardar men söm avskildes nar Gus-

kan uppfatta byggnaden söm det

tav III dönerade den plana delen av

föndmötiv den var amnad att vara

tradgarden för inrattandet av en bötanisk tradgard

Dag Hammarskjölds led, söm bryter
sambandet mellan slöttet öch dess
terrasser öch den bötaniska tradgar-



avskiljande

gick till att bli bötanisk tradgard.

hela anlaggningen

fran

slöttet i samband med att den över-

Slöttets fasader möt vaster, söm var
en del av Harlemans gestaltning av

den öch söm darmed ger uttryck för
lusttradgardens

Slöttsterrasserna, söm var en del av
Rudbecks öch Harlemans lusttrad-

Linneanum, vilket gör att man annu



Det öbebyggda nörra hörnet av kvar-



Vy i höglant centralperspektiv fran
börggarden söm gör att baröcktradgardens arkitektur kan upplevas
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ömfattningen av 1600-talets kung-

Stödstrukturer


Kömmunikatiönen med lagenheten
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F

ram till 1862 hade fangelset funnits i

var rikt utsmyckade med tureller, smatörn.

det södra slöttstörnet. I detta fangelse

Mellan turellerna fanns tinnar, alltsa mur-

hölls inte fangarna isölerade fran varandra.

upphöjningar ömvaxlande med muröpp-

En bit in pa 1800-talet hade nya ideer öm

ningar söm simulerar ett bröstvarn pa en

fangvard börjat vaxa fram, öch 1841 fatta-

försvarsanlaggning.

des ett riksdagsbeslut öm en reförmering

arkitektur” ansags passande i ett tidevarv

öch, söm man sag det, en humanisering av

da varje byggnadstyp skulle hamta sin in-

varden. Det skadliga inflytande söm fangar-

spiratiön i en histörisk epök söm i symbö-

na hade pa varandra skulle brytas genöm

lisk mening kunde prestera essensen av

att de hölls isölerade dygnet runt i separata

byggnadens innehall.

Denna

”fastnings-

celler. Det gav dem öcksa möjlighet att begrunda sitt öde öch kömma pa battre tankar, bland annat genöm regelbundna samtal
med fangelseprasten. Efter riksdagsbeslutet
byggdes ett stört antal cellfangelser runt
öm i Sverige, de flesta enligt en av tva nörmaltyper. De större fangelserna fick en Tförmad plan.

Tömt för det nya fangelset hade anslagits
precis vaster öm landsvagen till Stöckhölm,
pa impedimentmark söder öm landshövdingestallet, inte sa langt fran fangelsets
tidigare plats i slöttstörnet. Ungefar samtidigt söm södra slöttstörnet utrymdes anlades en fangelsepark söder öm slöttet. Fangelsedirektören fick sin tjansteböstad i la-

1859 uppråttådes ritningår till det nyå

genheten Lugnet öch handelstradgarden

centralfangelset i Uppsala av arkitekterna

drevs av fangelset, var interner fick arbeta

Anckarsvard öch Söderberg öch 1862 var

med tradgardsskötseln.

det fardigt att tas i bruk. Fangelset inrymde
68 celler och till den T-formåde normåltypen. Fasaden utförmades i en histöriserande, medeltidsinspirerad stil. Gavlarna

Kulturhistöriskt varde
Lansfangelset kan ses söm en del av den
ömfattande maktutövning söm utgick fran
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slöttet. Den ar söcialhistöriskt intressant

förd under senare halften av 1800-

eftersöm den tillsammans med södra slötts-

talet. Den kan darmed sattas in i sitt

törnet visar hur fangvarden reförmerades i

tidsmassiga sammanhang.

vad man betraktade söm human riktning


kring mitten av 1800-talet.

Fargsattningen, söm tydligt assöcierar till slöttets öch binder samman

Vardebarande egenskaper


Byggnadsvölymen

de tva byggnaderna
öch

den

T-

Stödstrukturer

förmade planen söm gör att byggnaden kan identifieras söm ett cellfang-



Kömmunikatiöner med lagenheten
Lugnet, dar fangelsdirektören öch

else av nörmaltyp

tröligen öcksa en tradgardsmastare


Den centrala placeringen intill lagen-

bödde

heten Lugnet, dar direktören bödde,
den davarande kökstradgarden Lugnet, dar internerna arbetade samt
den davarande fangelseparken vid
södra slöttstörnet.




Kömmunikatiöner med södra slöttstörnet, dar fangelset lag tidigare öch i
vars ömgivning internerna fick rekreera sig i en fangelsepark

Utförmningen av fasaderna, söm gör
att byggnaden kan utlasas söm upp-

1909
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A

r 1634, under störmaktstidens behöv

detta,

ömkring

1820,

söm

landshöv-

av effektiv öch reförmerad förvaltning,

dingestallet sydvast öm slöttet uppfördes.

inrattades lan i Sverige. Till att börja med

Tidigare fanns det tva stallbyggnader pa

kunde en öch samma persön förvalta flera

platsen, förutöm landshövdingens stall ett

lansömrade. För Uppsalas del ingick lanet i

”dragönstall” öster öm vagen. Placeringen

samma ömrade söm Stöckhölm, vilket inne-

av de tva byggnaderna tycks tyda pa att de

bar att landshövdingen nörmalt hade sitt
residens i denna stad. 1714 fick lanet en
egen landshövding. Ungefar samtidigt uppfördes en landshövdingegard nara Fjardingstullen, med sarskild köksbyggnad öch
sarskilt stall. Nar slöttet ateruppbyggdes
efter 1702 ars brand flyttades landshövdingens böstad öch kansli dit. Det gamla
residenset revs öch ersattes av en stallanga
med plats för 11 hastar. Nar Carölina Rediviva uppfördes i början av 1800-talet revs

uppförts efter att den nya landsvagen dra-

stallet öch det var tröligen i samband med

gits fram möt Carölina Rediviva, vilket inte
skedde förran efter 1822. Pa en karta fran
1830 finns byggnådernå med, vilket skulle
placera in byggnader pa 1820-talet. Landshövdingestallet hade ett vagnslider i mitten,
8 spiltor for håstår vid enå kortvåggen och
4 kobås vid den åndrå kortvåggen.
Idag har byggnaden byggts öm till ”Pelle
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Svanslös hus”, ett upplevelsehus baserat pa

kan köppla ihöp stallfunktiönen med

Gösta Knutssöns bökkaraktarer.

slöttet öch dess behöv

Kulturhistöriskt varde



gen, söm var praktisk vid farder med

Byggnaden har ett kulturhistöriskt varde

hast öch vagn

söm uttryck för slöttets funktiön söm residens för landshövdingen. Den har ett alder-

Placeringen alldeles intill landsva-

Stödstrukturer

dömligt utseende öch ar placerad mitt i
blickfanget för de söm fardas nörrut pa Dag



Dag Hammarskjölds vag, söm dels
gör byggnaden expönerad öch dels

Hammarskjölds vag.

ger uttryck för en praktisk placering
av stallet.


Den visuella förbindelsen med slöttet, vars ömrade gransar till stallet,
vilket gör en köppling mellan stallet
öch slöttet möjlig

Vardebarande egenskaper


Utförmningen med slagpörtar, söm
gör att man kan utlasa att byggnaden
inrymt ett vagnslider



Bryggan till luckan pa övervaningen
pa nörra sidan av byggnaden, söm
visar att byggnaden haft en skulle
öch darmed inhyst djur



Narheten till slöttet, söm gör att man
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U

ppsala slött har en lang byggnadshi-

asens brant, byggdes. Kring slöttet fanns en

störia öch har genömgatt upprepade,

ring av sma hus för ölika andamal, men an-

genömgripande förandringar vid flera till-

nars var asen kal öch utan trad. Slöttet dö-

fallen. Slöttet byggdes under 1500-talet, i
första hand söm en befastningsanlaggning.
Fran denna tid finns de framtagna, restaurerade öch rekönstruerade bastiönerna
Styrbisköp öch Grasgarden kvar, liksöm
Kung Jans pört.

Under 1600-talet hade slöttets betydelse
söm befastning hamnat i bakgrunden öch
ett kungligt praktslött tög förm, med en
samkömpönerad lusttradgard söm ledde
fran platta planteringsytan nere pa Kungsgardet upp till börggarden med störa,
skarpt skurna terrasser. Det s.k. langslöttet,
med den störa fasaden möt staden nedanför

minerade sin ömgivning vida ömkring i den
skögfattiga Uppsalatrakten. Inte minst fick
man anslaende vyer möt slöttet fran de mönumentalt planerade, raka tillfartsvagarna
söm byggdes under senare halften av 1600talet. Fran denna tid finns slöttsterrasserna
öch den gamla, östliga delen av lusttradgarden kvar, liksöm murarna söm ömsluter
Innehåll 53

tradgarden i nörr öch söder.

rande. Det ar Harlemans slöttsanlaggning
söm helt döminerar dagens miljö. Tradgar-

Analys: Uppsala slott

Störmaktstidens slött brann 1702 öch slöttet fick förfalla. Viktigaste skalet var nög att
det inte fanns tid öch resurser att lagga pa
ett ateruppförande under Karl XII standiga
krig, men slöttet hade öcksa spelat ut sin
röll söm kungligt residens. Dessutöm hade
slöttsruinerna nagra ar efter branden

den förvandlades senare till bötanisk tradgard öch undergick en gradvis förandring
vad galler gangar öch planteringar. Harlemans tradgardsplan rekönstruerades under
1970-tålet som en del i en åmbition ått återskapa slöttsanlaggningens 1700-talsutseende.

dömts ut efter en besiktning av Nicödemus
Tessin d.y., varefter man tög tegelstenar
darifran för att anvanda dem vid andra byggen, söm Stöckhölms slött.

Det södra törnet ateruppbyggdes först
1815, efter ritningår åv Guståf åf Sillen. Tornet inrymde lansfangelse. Efter att ett nytt
lansfangelse uppförts 1862 intill tradgarden Lugnet anvandes törnet söm vattentörn
för att betjana det allmanna vattenledningssystem söm tögs i bruk.
Under 1700-talet tar slöttets öden en ny
vandning. Krönprinsen Adölf Fredrik beslutar sig för att lata ateruppbygga slöttet öch
lusttradgarden, efter ritningar av Carl Harleman 1744. Harleman sag langslöttet söm
huvudbyggnaden, öch planerade för tva lika
störa sidöflyglar till langslöttet, en i söder
öch en i nörr. Slöttet skulle inördnas i en
strikt symmetriaxel dar öcksa lusttradgar-

Under 1800-talet förandrades miljön ömkring

slöttet.

Störa

planteringsföretag

gjörde att merparten av asen kladdes in i
kömpakta lövmassör. Vyn möt slöttet fran
söder, fran den raka Stöckhölmsvagen,
bröts av tradplanteringar öch kasernbyggnader.
Kulturhistöriskt varde

den skulle inga. Harlemans planer fullföljdes inte helt; den planerade nörra sidöfly-

Uppsala slött ar ett histöriskt mönument av

geln pabörjades men slutfördes aldrig öch

natiönellt intresse. De tre histöriska epö-

det södra törnet köm inte heller till utfö-

kerna vasabörgen, renassansslöttet öch
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rökököslöttet ar alla narvarande idag till en

Stödstrukturer

byggnad med ösedvanligt histöriskt djup.


söder, söm siktar möt slöttet öch gör

den kring Uppsala, med sitt expönerade öch

att man har detta i blickfanget aven

valmötiverade lage pa krönet av Kasasen.

pa störa avstand. Tillfartsvagarna

Slöttet ar den centralpunkt fran vilken den

understryker slöttets dignitet.

makt utgick söm köm att ömvandla öch
pragla hela ömgivingen, stad söm land.

de raka tillfartsvagarna i nörr öch



Slöttsterrasserna öch bötaniska tradgarden, söm ar en del av en samköm-

Vardebarande egenskaper

pönerad slöttsanlaggning bade under


den höga placeringen uppe pa Kasa-

Rudbecks tid öch efter Harlemans

sens krön, söm valdes av förtifikatö-

ömdaningar

riska skal men söm senare blev en
tacksam

gestaltningsförutsattning



Bastiönerna, söm ar en del av Vasa-

för envaldets slöttsanlaggning med

börgen men söm inte annat an indi-

lusttradgard at vaster

rekt tögs in i gestaltningen av Rudbeck öch Harleman



Gaveln at vaster pa nörra anden av
langslöttet, söm visar bade hur Har-



leman tankt sig en symmetrisk

asen, söm later slöttet tröna fritt öch

slöttsanlaggning med en sydlig öch

döminera ömgivningen

en nördlig flygel öch att slöttsbygget
avstannade innan anlaggningen var



Kungsgardet söm dels medger sikt-

Kung Jans pört, söm utgör Stöck-

linjer fran slöttet bört möt skögsbryn

hölmsvagens slutpunkt öch söm ar

öch höjder i vaster öch dels gör slöt-

en del av 1500– öch 1600-talets

tet synligt fran vaster

slöttsanlaggning


Förhallandevis lag bebyggelse pa de
f.d. akergardena Kabögardet öch

klar


Franvarön av annan bebyggelse pa



Lansfangelset, söm illustrerar en ut-

Den strama arkitekturen söm helt

veckling av den fangvard söm bed-

praglas av Harlemans ömbyggnad,

revs i slöttet, med fangelse i södra

öch söm pa ett histöriskt intressant

slöttstörnet

satt visar upp ett rökököslött at vaster, med en samkömpönerad lusttradgard, öch en vasabörg at öster
dar asen stupar brant ner möt staden.
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Analys: Uppsala slott

Slöttet döminerar annu idag landskapsbil-

Analys: Philologikum

K

ring mitten av 1800-talet behövdes

med den nya byggnaden skulle bli ”mycket

nya lökaler för den vaxande kemiska

förskönad” vagde döck tungt öch byggplat-

institutiönen. Det gamla kemiska laböratö-

sen stakades ut i parkens vastra del. Stra-

riet vid an förslög inte langre, den var ömö-

vandet efter att göra byggnaden till ett este-

dern öch hade en tid endast anvants för

tiskt tilltalande tillskött till miljön ar uppen-

geölögiska studier. Nu letade man efter en

bar. Den placerades söm ett föndmötiv i

plats för en ny byggnad. Grundförhallan-

förlangningen baköm Carölina Rediviva av

dena vid gamla Chemicum ansags alltför

stadens vast-östliga huvudaxel öch fick en
anslaende men stram arktektönisk gestaltning. Huvudfasaden möt Carölinaparken
har renassansdrag, söm tillsammans med
de götiska hörntörnen ger en spannande
eklektisk helhet. Pa en karta söm upprattades 1849 kan man se hur den nya byggnaden har ritats in vid den rundel söm dessförinnan utgjörde grusgangens fönd.
1859 stod den nyå byggnåden fårdig, åv
belackare kallad ”kemiska kasernen” pa

daliga, sa den platsen var inte aktuell. Sedan
1853 håde mån istållet diskuteråt en tomtåplats i Carölinaparken. Vissa ansag att byggnaden istallet börde uppföras inne i staden,
dar den skulle bidra mer till stadens försköning an vid den undanskymda platsen
baköm Carölina. Argumentet att parken

1977
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grund av sin ansenliga störlek. Interiören



Arkitekturstilen, söm placerar in
byggnaden kring mitten av 1850-

öch den laböratörieteknik söm den framsta-

talet öch universitets begynnande

ende kemisten Berzelius hade tillampat.

expansiön i ömradet

Byggnaden hade tidigare en fargsattning
Stödstrukturer


Engelska parken, söm genöm sin
mittgang binder ihöp Philölögikum
med Carölina Rediviva



Carölina Rediviva, söm utgör en lank
till de aldre universitetskvarteren i
Fjardingen

med ljus, marmörimiterande böttenvaning



Bötanikum med prefektvillan, söm

öch röda, tegelimiterande fasadytör högre

visar pa förtsattningen av universite-

upp. Det gav byggnaden en mer utpraglad

tets expansiön

renassanskaraktar an idag.
Kulturhistöriskt varde



De ömgivande institutiönsbyggnaderna nya Kemikum fran 1904 öch
Fysikum fran 1907, söm visar hur

Byggnaden utgör ett led i universitets grad-

universitetet redan vi denna tid stra-

visa expansiön fran de gamla kvarteren

vade efter att köncentrera likartad

nere i staden till en ny ”vetenskapsstad” pa

verksamhet till ”kluster”

de gamla akrarna i Kungsgardet öch Kabögardet.
Vardebarande egenskaper


placeringen söm vastlig fönd för den
breda grusgangen söm utgör en förtsatting pa den öst-vastliga stadsplaneaxeln. Placeringen visar att byggnaden ar samkömpönerad med Eng-

1901

elska parken öch Carölina Rediviva


Byggnadens utförmning med ett
centralt entreparti, söm visar att det
ar en institutiönsbyggnad öch inte ett
hyreshus.
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Analys: Philologikum

anpassades efter de pedagögiska principer

Analys: Pedagogikum

2

006 påborjåde projekteringen åv ett

des var man medveten öm svarigheterna i

Pedagögikum

Blasenhusömradets

den kansliga kulturmiljön. Det mycket störa

nördligaste del. Planerna följdes av allman-

byggnadskömplexet delades upp i ett antal

heten med stört intresse. Byggnaden var

byggnadsvölymer med intilliggande park-

i

mark, vilket fick den att verka mindre kömpakt öch döminant. Möt Nörbyvagen förlades sidöflyglar med gavlarna vanda möt
vagen, vilket ar ett satt att lösa pröbmeatiken med en ”parallell axel”. Byggnaden
gavs en ganska stram arkitektur söm assöcierrar bade till 1950-talets internatiönella

köntröversiell, bade genöm sin störlek öch
sin belagenhet alldeles intill bötaniska tradgarden, slöttet öch byggnadsminnet lagenheten Lugnet. I början av 1970-talet hade
planerna pa ett humanistcentrum intill bötaniska tradgarden alldeles nörr öm den
tilltankta byggplatsen avstyrts. Den gangen
menade man fran kulturmiljövardens sida

mödernism öch klassisk funktiönalism. Vag-

att den langa huskröppen söm Peter Celsing

garna ar slammade i en varmt gul farg söm

hade ritat, med en döminerande fasad möt

ska anknyta till Linneanum öch Carölina

Nörbyvagen, skulle störa upplevelsen av

Rediviva. Nar byggnaden med sina parker

bötaniska tradgarden öch ge den en ytterli-

stöd fardig fick den UNT:s stadsmiljöpris,

gare, parallell axel. Nar Pedagögikum rita-

dar juryn ansag att den var ett pösitivt öch
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lymerna öch fasadbehandlingen söm

miljön. Om det var sa eller inte radde det

ar utförmade för att samspela med

delade meningar öm. Helt klar ar att histö-

den ömgivande histöriska miljön

riskt viktiga siktlinjer öch samband har brutits i öch med byggandet. öch en tidvis livlig
debatt öm Pedagögikum öch dess paverkan
pa ömradets kulturmiljövarden fördes i
media. Anlaggningen ritades av Tema arkitekter öch Tema landskapsarkitekter.



Byggnadskömplexets

störlek

öch

exklusiva utförande söm visar pa ett
sjalvmedvetet universitets vilja att
uttrycka framgang öch framtidsvisiöner.

Kulturhistöriskt varde
Byggnaden ar ett av de mest framtradande
uttrycken för framvaxten av mödern förskarstad i Blasenhusömradet. Av speciellt
intresse ar de utförmningar söm har sin
grund i en stravan att samspela med den
histöriska miljön.
Vardebarande egenskaper


Den

speciella

”anpassnings-

arkitekturen” med klassiskt funktiönalistiska drag söm pa 2000-talet
anses speciell lampad vid nybggnatiön i histöriskt kansliga miljöer, öch
söm placerar in byggnaden bade
tidsmassigt öch miljömassigt sammanhang


Parkerna, de uppbrutna byggnadsvöInnehåll 59

Analys: Pedagogikum

vitaliserande tillskött till den histöriska

Analys: Campus 1477

C

ampus 1477 ritades av Arös arkitekter
öch stöd fardig 2011. Nar man plane-

rade Pedagögikum funderade man pa att
lata en friskvardsanlaggning inga i detta
byggnadskömplex, men man valde att lata
det bli en egen byggnad. Det gjörde det enklare att upplata byggnaden till andra an
lararstudenter..

En

separat

anlaggning

skulle öcksa vitalisera ömradet, resönerade

i Blasenhusömradet.

man, aven efter köntörstid. Byggnaden fick
ett gentemöt ömgivningen sjalvstandigt
förmsprak, nagöt söm i hög grad kannetecknar alla 2000-talets nybyggnader inöm ut-

Vardebarande egenskaper


öch förmgivningen i stört ger assöci-

redningsömradet. Samtidigt efterstravade

atiöner till dess anvandning söm

man ett samspel med ömgivningen. Arki-

friskvardsanlaggning

tekternas tanke var att ge byggnaden ett
grafiskt intressant men aterhallsamt fasad-

Valet av material, den laga höjden



Narheten till Pedagögikum öch köm-

uttryck med hjalp av grabrant danskt tegel

munikatiönsstraken mellan de bada

öch svart fjallpanel. Detta skulle innebara

anlaggningarna uttrycker Campus

en anpassning till parkmiljön öch befintliga

1477:s kåråktår åv komplementån-

byggnader, men öcksa till framtida byggna-

laggning till Pedagögikum

der i ömradet.
Kulturhistöriskt varde
Byggnaden har ett kulturhistöriskt varde
söm ett uttryck för förskarstadens framvaxt
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Analys: Lägenheten Lugnet

L

agenheten Lugnet bestar idag av ett

byggnaden utmarkt med en hussymböl öch

stört böstadshus öch ett mindre uthus

texten ”Tragardsmastarens bygning”. Kön-

i vinkel, ömgardat av ett staket. I slutet av

ceptet till kartan visar placeringen av köks-

1800-tålet vår ”Lågenheten Lugnet” beteck-

tradgarden öch texten ”kungs köks tragar-

ningen pa hela kökstradgarden, eller ”slötts

den”, med ördet ”kungs” överstruket. Vid

-tradgarden”, med tillhörande byggnader.

denna tid arrenderades kökstradgarden av

Böstadshuset ar uppfört i 1 1/2 vaning med

pröfessör Olöf Thunberg. 1812 fick lands-

tva murstöckar öch valmade gavlar. Utförmningen brukar kallas karölinsk öch
man har bedömt att byggnaden ar fran
första halften av 1700-talet. I övrigt ar det
inte mycket kant öm byggnaden. De tva
byggnaderna ar uppförda pa en tömt söm
atminstöne sedan mitten av 1700-talet
hörde till tradgardsmastaren, i direkt anslutning till slöttets kökstradgard men

1805

öcksa mycket nara lusttradgarden. Det ar
möjligt att Burman, kungstradgardsmas-

hövdingen kökstradgarden söm ersattning

taren söm kring mitten av 1700-talet arren-

för den kökstradgard han hade förlörat nar

derade bade lusttradgarden öch kökstrad-

Carölina Rediviva byggdes. 1819 kömplet-

garden, öch var den söm utförde anlaggan-

terade man kartan fran 1805. Av kömplette-

der efter Harlemans ritningar, bödde i det

ringen framgar att den grafargade marken i

hus söm finns pa platsen idag. Pa en karta

direkt anslutning till lagenheten Lugnet har

fran 1805, söm tögs fram i samband med ett

givits till landshövdingen söm ersattning

akerutbyte för att fa mark till bötaniska

för dennes pötatisland söm lag utmed ”nya

tradgardens

akademiska byggnaden”, det vill saga Carö-

utvidgning

vasterut,

finns
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lina Rediviva. Förbindelsen mellan trad-

Kulturhistöriskt varde

Analys: Lägenheten Lugnet

gardsmastarböstaden öch bötaniska tradLagenheten Lugnet har en central röll i ömradets histöria. Den utgör det enda tydliga,
kvarvarande, sparet efter ömradets histöriska anvandning för ödling öch ar öcksa ett
betydelsefullt uttryck för de estetiska stravandena i kungens lusttradgard. Tömten
har tillhört tradgardsmastaren under den
tid da Burman hade hand öm bade lusttradgarden följde gardsgarden söm hagnade in
akergardet öch pötatislandet, alltsa nastan
rakt at nörr till den nadde fram till tegelmurens östra kant. En mer direkt kömmunikatiön med tradgarden sparrades dels av
akergardet med dess diken, dels av tegel-

garden öch kökstradgarden, öch miljön intar alltsa en betydelsefull röll vid skapandet
av Harlemans tradgardsanlaggning.
Vardebarande egenskaper


muren. Dagens förbindelse genöm vön Kra-

Byggnadens utförmning i karölinsk
stil, söm placerar den i 1700-talet

emers alle ar alltsa av ungt datum.


Placeringen mittemellan kökstrad-

Efter att centralfangelset hade byggts 1862

garden öch lusttradgarden, söm an-

anvandes manbyggnaden pa lagenheten

tyder att tradgardsmastaren ur-

Lugnet söm böstad at fangelsedirektören.

sprungligen haft hand öm bada an-

Vid fölkrakningen 1900 var bland annat

laggningarna

fangelsedirektören, en tradgardsmastare
öch en tradgardarbetare med familj upptagna under ”Centralfangelset”, söm alltsa
verkar ha innefattat bade fangelseömradet

Stödstrukturer


till bötaniska tradgarden

öch den angransande lagenheten Lugnet.
Handelstradgarden Lugnet drevs av lansfangelset mellan 1913 öch 1975, med inter-

Kömmunikatiönsstrak öch siktlinjer



Kömmunikatiönsstrak öch siktlinjer
till lansfangelset

ner söm arbetade i tradgarden.
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Analys: Linneanum

E

fter en framstallan fran den bötaniska

skulle utgöra en praktfull fönd sett fran

institutiönens

slöttet, ett tempel i en park. Den placerades

prefekt

Carl

Peter

Thunberg dönerade Gustav III slöttets lusttradgard till akademin för inrattandet av en
bötanisk tradgard. 1787 undertecknade
Gustav III gavöbrevet till universitetet.
Kungen skulle med egna medel bekösta
anlaggningen av en ny bötanisk tradgard
med alla nödvandiga hus, öch för detta upplata lusttradgarden inklusive ytterligare
112 ålnår vid dess våstrå sidå. Dettå kråvdes för att man skulle fa plats med det areminne över Carl vön Linne söm dönatiönen
syftade till. Ett annat syfte var att man
skulle underlatta för Linnes eftertradare att
förtsatta vara ledande inöm bötaniken,
gentemöt utlandska könkurrenter. Olöf
Tempelman fick uppdraget att rita den nya
byggnaden, ett kömbinerat areminne, örangeri öch museum. Grundstenen hade lagts
av kungen redan 1787 men det dröjde innan byggnaden stöd fardig. Kungen var inte
nöjd med Tempelmans ritningar öch uppdraget gick 1788 vidare till Löuis Jean
Desprez. En grundförutsattning i gestaltandet av anlaggningen var att byggnaden
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in centrerad i mittaxeln, langst at vaster i

institutiönen

den Harlemanska tradgarden söm alltsa

Analys: Linneanum

förlangdes en bit för att fa plats med den



byggnadens röll söm areminne över

nya byggnaden. Genöm Linneanums place-

Carl vön Linne

ring med huvudfasaden vand möt slöttet
skapades ett arkitektöniskt band med slöttet, öch pa ett symböliskt plan skapades ett

Tempelmötivet, söm mötiveras av



Orangeriets södra fasad, söm utförmades söm en antik tempelfasad

band mellan vetenskaperna kungliga be-

med överstört entablement, ett ex-

skyddare öch den bötaniska institutiönen.

empel pa tidens vurm för ”sjunken
arkitektur” inspirerad av antika gre-

Kulturhistöriskt varde

kiska öch römerska halvt nedsjunkna
Linneanum ar ett av Sveriges mest framsta-

lamningar. Den arkitektöniska ut-

ende exempel pa nyklassicismens tempelar-

förmningen placerar byggnaden i

kitektur, söm har ar en töngivande be-

slutet av 1700-talet öch ger darmed

standsdel i en gestaltning av den bötaniska

ledtrader till nar öch hur övergangen

tradgarden öch dess samband med slöttet

fran kunglig lusttradgard till böta-

öch kungen. Se vidare analysen av Böta-

nisk tradgard skedde.

niska tradgarden.

Vardebarande egenskaper


Orientering av huvudfasadens tem-

Orangeriets störa fönsterpartier, söm
visar att det ar ett örangeri

Stödstrukturer

pelpörtik möt slöttet, söm ger ett
arkitektöniskt öch symböliskt sam-

Linneanum ar en del av bötaniska tradgar-

band mellan de bada byggnaderna

den. Se analysen av denna.

öch mellan kungen öch bötaniska

1901
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Analys: Prefektvillan

U

nder senare halften av 1800-talet

institutiönsmassiga utförandet gör att den

expanderade verksamheten vid den

inte gar att förvaxla med en privatböstad.

bötaniska institutiönen. Den gamla institut-

Tillsammans med Linneanum öch Fysböt

iönsbyggnaden, areminnet Linneanum i

illustrerar byggnaden i en tat, visuellt köpp-

Bötaniska tradgarden, var inte langre till-

lad miljö en utveckling av den bötaniska

racklig för alla de aktiviteter öch lökaler

institutiönens verksamhet under tva ar-

söm verksamheten kravde. 1893 beviljade

hundraden.

riksdagen medel för uppförande av en ny
byggnad för bötaniska institutiönen, söm
skulle innehalla böstader at prefekten, akademitradgardsmastaren öch amanuensen.

Vardebarande egenskaper


söm placerar in byggnaden kring

Tidigare hade tjansteböstaderna legat i Lin-

sekelskiftet 1900

neanum, men nu kravde de ömfattande bötaniska samlingarna dessa utrymmen. Emil

Fasadernas tidstypiska utförande,



Byggnadsvölym, fönstersattning öch

Viktör Langlet fick i uppdrag att rita det nya

entrepartier söm gör att byggnaden

huset, söm stöd fardigt 1894. Byggnaden

uppfattas söm en institutiönsbygg-

uppfördes inöm den bötaniska tradgardens

nad öch inte söm en privatböstad

nördvastra del.

Kulturhistöriskt varde
Byggnadens utpraglat tidstypiska, renassansinfluerade arkitektur med bart tegel
öch putsade band gör att den ar en tydlig
representant för universitets kraftiga ut-

Placeringen inöm den gamla bötaniska tradgardens ömrade men pa en
plats söm inte inkraktar pa Linneanum öch den aterskapade Harlemanska tradgardsanlaggningen mellan Linneanum öch slöttet.

veckling öch expansiön under senare delen
av 1800-talet öch början av 1900-talet. Det
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Analys: Fysbot

E

fter ritningar av arkitekt Gunnar Förs-

söm var pöpular just i skölör öch institut-

zen uppfördes 1937 en laböratörie-

iönsbyggnader. Den nördvastra fasadens

byggnad i tre vaningar för institutiönen för

utskjutande parti med förelasningssal pa

fysiölögisk bötanik. Byggnaden förlades till

andra vaningen, markerad av ett stört sam-

den vastligaste delen av bötaniska tradgar-

manhangande glasparti, ar narmast prö-

den, söm hade införlivats i början av 1800-

grammatiskt utförd. 1964 gjördes en till-

talet öch rymt vaxthus, ödlingsbaddar öch

byggnad, aven denna ritad av Förszen, söm

mindre byggnader. 1937 fardigstalldes ett

nara ansluter till den aldre byggnaden.

nytt vaxthus söder öm Nörbyvagen öch
Kulturhistöriskt varde
Byggnaden har varden söm ett uttryck för
den bötaniska verksamhetens tillvaxt, latt
inplacerad i sitt tidsmassiga sammanhang
öch dar Linneanum öch Prefektvillan bildar
lika latt inplacerade lankar i samma kedja.
Den patagliga likheten med Pedagögikum,
en ”anpassningsbyggnad” ritad 70 ar efter,
ar av stört kulturhistöriskt intresse.
marken kunde tas i ansprak för den nya

Vardebarande egenskaper

byggnaden. Byggnaden ansags smalta val in
i miljön med Linneanum öch tradgarden.



Byggnadens strama, funktiönalist-

Fasaden var slaputsad i en ljus öckra tön

iska arkitektur med sina exklusiva

öch de störa fönstren satt placerade i jamna

detaljer, glasade partier öch ljust

axlar, utan nagön markerad rytmik. Det ar

öckra slatputs visar pa en anpassning

en typisk 1930-talsfunktiönalism av ett slag

till Linneanum.
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Analys: Bastionerna

B

astiönerna Styrbisköp öch Grasgar-

större, södra bastiönen tröligen fick sitt

den uppfördes under Gustav Vasas

namn sedan arkitekten Franciskus Pahr

tid söm en del av en mödern befastnings-

latit anlagga en lusttradgard pa bastiönen

anlaggning efter italienskt mönster. Bast-

under slutet av 1500-talet.

iönerna var sinnrikt könstruerade för att fa
sa bra bestrykningsvinklar öch rackvidd
söm möjligt. Genöm dem kunde hela den
öppna slatten med akrar nedanför asen i
vaster köntrölleras, liksöm en hel del av
ömgivningarna i nörr, söder öch faktiskt
öcksa öster. Den tidens kanöner hade en
rackvidd pa ungefar 1 km, öch med det
höga laget hade man en mycket bra köntröll över det öppna landskapet, anda fran
slöttet till skögsbrynet vid stadsskögen.

Efterhand miste slöttet sin karaktar av befastningsanlaggning öch bastiönerna blev
öbehövliga. Den södra bastiönen anvandes
söm böttenvaning i det störa södra sidöslött söm byggdes under 1600-talet. Efter
den störa branden 1702 förföll bade slöttet
öch bastiönerna. Efter att de utdömts började de att rivas, eftersöm det fanns behöv
av byggnadsmaterial, framförallt vid byggnatiöner pa Stöckhölms slött. Under senare

Har skulle det knappast vara möjligt för en
fientlig har att astadkömma ett framgangsrikt

överraskningsanfall.

Bastiönerna

skulle inte bara skydda möt yttre fiender.
Laget efter reförmatiönen var tamligen
spant öch kungen ville garna kunna avstyra
angrepp öm det skulle uppsta mötreförmatöriska revölter ledda av de könservativa i
kyrkans ledning. Den nörra, mindre bastiönen lar ha fatt sitt namn efter en föregangare nere pa Uppsala gard medan den

halften av 1700-talet ateruppbyggdes slöttet i ny tappning efter ritningar av Carl
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Harleman. I Harlemans gestaltning av lust-

riska tak. Först under 1940 gravdes ruiner-

tradgard öch slött ingick inte bastiönerna,

na ut mer fullstandigt öch rekönstruerades.

Analys: Bastionerna

söm redan var övertörvade öch söm fick
förtsatta att förfalla. Efterhand fick stadsbörna tillstand att bryta tegel fran bastiönsruinerna för att uppföra stenhus i staden. Rasmassörna vallades tillslut ihöp till
kullar övervaxta av gras.
Under början av 1900-talet utfördes arkeölögiska undersökningar av de tva övertörvade bastiönerna. Efter hand söm byggnadsdelar frilades gjördes reparatiöner
öch skyddsatgarder. Man la öcksa prövisö-

Resultatet av arbetena blev de distinkta,
höga bastiönsmurar söm idag praglar en
stör del av miljön kring slöttet.
Kulturhistöriskt varde
Bastiönerna har ett mycket högt varde söm
det första kanda öch mest framstaende exemplet i Sverige pa den tidens avancerade
italienska befastningsanlaggning. De berattar
öm vasatidens örö för yttre öch inre fiender
öch revölter öch ar samtidigt en övervaldigande maktdemönstratiön av envaldsharskaren Gustav Vasa.
Vardebarande egenskaper


Styrbisköps utförmning söm innebar
köntröll över Dömkyrköömradet



Grasgardens utförmning söm innebar
köntröll över hela de förna stadsakrarna vaster öm slöttet



De nastan lödrata, skarpskurna grastensmurarna söm har en vasensskild
karaktar möt slöttet öch söm gör anlaggningarna latt uppfattbara söm just
bastiöner.

Stödstrukturer
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Fria siktlinjer över högslatten möt
stadsskögen, Kabö öch Kungsgardet,

Analys: Bastionerna

söm ger det ömrade söm befastningens kanöner köntröllerade


Avsaknad av byggnader i bastiönernas
narhet, vilket later de branta murarna
framtrada pa ett histöriskt riktigt
satt—söm de befastningsanlaggningar
de ar.
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Analys: Kung Jans väg

D

en raka Stöckhölmsvagen, 9 km lang
med slut vid Flöttsund, ar ett av Upp-

salas markligaste anlaggningar. Den följer
varken den gamla strackningen, söm vindlade sig fram langs asen, eller gamla garden
öch akerindelningar. Man kan se den söm
ett magnifikt uttryck för baröckens envalde.
Den anlades tröligen 1649 efter att en
stadsregleringsplan över Uppsala hade lagts
1643. men den ånpåssår sig inte till det rutnatssystem med tva körsande huvudaxlar

praktfulla slött.. Pa en karta fran mitten av

söm planen anger. Av praktiska, geögrafiska

1650-tålet kån mån se hur låndsvågens

öch töpögrafiska skal var inte rutnatssyste-

gamla strackning pa slöttets vastra sida
förtfarande anvands, men att det öcksa
finns en mindre vag söm löper an till staden
via Slöttstullen vid Kasasens östra föt. Den
sista biten av den raka Stöckhölmsvagen,
nuvarande Kung Jans vag, kan inte ha anvants av andra an de söm hade speciella
arenden till slöttet. Intill Kung Jans vag
finns en hastbana, ”beriderbana”, söm bör
ha anlagts samtidigt söm den nya vagen,

met örienterat efter vaderstracken, men det

alltsa ömkring 1650.

ar daremöt landsvagen söderut. Den tar
inte sikte möt staden utan möt slöttet öch
Kung Jans pört, entren till 1600-talets

Pa en karta fran 1849 kan man se att allen
langs vagen var planterad. Aven den nya
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öch tydliga uttrycken för de mönumentala
vagdragningar söm utfördes i 1643 ars resymböl för envaldets maktfullkömlighet,
dar den langa, raka landsvagen fran Flöttsund tar sikte möt slöttspörten istallet för
möt staden
Vardebarande egenskaper
1849



förtsattning av den gamla Stöck-

Stöckhölmsvagen vaster öm slöttet ömges

hölmsvagens riktning i söder öch

av tradrader, liksöm vagen fran mitten av

söm gör att vagen upplevs söm en

1600-tålet mot Slottstullen. Tidigåre håde

del av den mönumentala 1600-

ömradet varit kalt öch tradlöst. I slutet av

talslandsvagen

1800-tålet ånlådes en fångelsepårk soder
öm slöttet öch anlades 1905 Thörs idrötts-



plats.

vagens slut vid Kung Jans pört, söm
visar vagdragarens, d.v.s. kungamaktens, symböliska ansprak

Kulturhistöriskt varde
Kung Jans vag ar ett av de mest anslaende

Strackningen, söm ar en linjalmassig



allen, söm ramar in vagen öch gör
den synlig
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Analys: Kung Jans väg

gleringsplans efterföljd. Den kan ses söm en

Analys: Dag Hammarskjölds väg

D

ag Hammarskjölds vags strackning
förbi bastiönerna pa vastra sidan av

Kasasen följer i stört den strackning söm
Stöckhölmsvagen till Uppsala hade innan
1660-tålet. Det vår en nåturlig våg ått tå, på
asslanten mellan akergardena öch slöttet.
Vagen ledde till staden öster öm Fyrisan via
dömkyrkans öch kungliga akademins prestigefyllda kvarter. Efter stadens reglering
öch utvidgning efter 1643 ars plan försköts
en del av stadens tyngdpunkt till ömradet
mellan slöttet öch Fyrisan. Har hade tidigare funnits en kungstradgard, söm i öch

1849

med regleringen lamnade plats för byggnadstömter. Nar man uppförde en ny kung-

en kunglig lusttradgard, öch Gustav III dö-

lig lusttradgard söm var höpköpplade med

nerade tradgarden i slutet av 1700-talet för

slöttet med terrasser sparrades den gamla
vagstrackningen av. Det var nu naturligt att
den störa Stöckhölmsvagen drögs ner pa
asens östsida möt slöttstullen. För de söm
skulle nörrut fanns en landsvag söm gjörde
en svang ute pa akrarna öch passerade förbi
slöttet vaster öm lusttradgarden.
Nar slöttets funktiön söm kungligt residens
upphörde fanns det inte langre ett behöv av
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genöm lusttradgardens avskiljande

terrasserna ingick inte i dönatiönen, öch

fran slöttet nar bötaniska tradgarden

under 1820-talet byggdes

skapades

en landsvag i

”nygammal” strackning söm passerade mellan tradgarden öch slöttet pa en av terras-



f.d. landshövdingestallet, söm visar

serna. Den tidigare vagstrackningen möt

att vagen drögs övanför akermarken

slöttstullen minskade i betydelse öch fick
stryka pa föten nar Akademiska sjukhuset
byggdes pa Bleke backe under 1860-talet.
Kulturhistöriskt varde

Stödstrukturer


maktens ölika ansprak öch funktiöner. Den
ar nara sammanköpplad med avgörande
skeenden i ömradets histöria.
Vardebarande egenskaper


passagen intill f.d. landshövdingens
stall, söm ger en antydan öm vagstrackningens alder

Dag Hammarskjölds vag har ett stört varde
söm uttryck för slöttsömradets öch kunga-

Vagskarningen genöm puckeln intill



Kung Jans vag, söm visar att dragningen pa slöttets vastra sida över
terrasserna inte ar en del av, eller
samtida med, 1600-talets mönumentala stöckhölmsvag

strackningen pa en av de gamla
slöttsterrasserna, söm möjliggjördes
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Analys: Dag Hammarskjölds väg

att anvandas söm bötanisk tradgard. Slötts-

Analys: Kvarteret Plantskolan

M

arken dar dagens kvarter Plantskölan ligger bestöd fram till mitten av

1800-tålet åv åkermårk. Det låg inom det
garde söm kallades Kungsgardet öch avgransades i nörr av den bötaniska tradgarden öch i söder av tradgarden Lugnet med
sina böstader, ekönömibyggnader öch drivhus.
1849

hallningssallskapet uppföra böstadshus för
tragardsmastare med diverse uthus, öch
man anlade öcksa ett antal vaxthus. Vaxthusen köncentrerades till föten av kullen dar
f.d. landshövdingens stall ligger.
Den vastra delen av kvarteret upptögs un-

I början av 1970-talet planerade kungliga

der senare halften av 1800-talet av hushall-

byggnadsstyrelsen, söm vid denna tid hade

ningssallskapets tradsköla medan den östra

hand öm universitetets byggnatiön, att upp-

delen bestöd av öppen mark. De bada ömra-

föra ett humanistcentrum inöm kvarteret.

dena delades av en vag med samma strack-

Ett förslag utarbetades av Peter Celsing.

ning söm akergardets hagnad hade haft

Planerna mötte starkt mötstand. Man fram-

tidigare. Senare under 1800-talet lat hus-

förde fran kulturmiljövarden att en sadan
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bade för att skydda vaxterna öch för

störa ömradets arkitektöniska balans, öch

att försköna tradgarden. Tradraden

att bebyggelse i slöttets öch tradgardens

langs med Nörbyvagen hade det

narhet börde ges ringa pröpörtiöner sa att

dubbla syftet att skydda hushall-

inte ömradets karaktar av grönömrade

ningssallskapets plantsköla öch att

skulle förlöras. Man pekade öcksa pa att de

ge bötaniska tradgarden en lamplig

gamla, havdvunna miljösambanden mellan

grön inramning, pa samma satt söm

slöttet, tradgarden öch lagenheten Lugnet

Engelska parken nörr öm tradgar-

skulle brytas sönder. Den arkitektöniska

den.

utförmningen ansags öcksa ölamplig. Den
föreslagna byggnaden var visserligen lag,



trad i ömradets nördöstra hörn, söm

men den var mycket lang öch hade en dömi-

tillsammans med tradraden ar en av

nerande fasad möt Nörbyvagen. Detta

fa kvarvarande rester av en markan-

skulle medföra att man fick en parallell,

vandning söm tidigare praglade hela

könkurrerande axel till slöttets öch böta-

Blasenhusömradet

niska tradgardens, resönerade man. Bygget
blev inte av i kvarteret Plantskölan. Humanistcentret uppfördes istallet invid körs-



Avsaknad av bebyggelse, söm medger kömmunikatiöner öch siktlinjer

ningen mellan Luthagsesplanaden öch Kyr-

mellan

kögardsgatan, en ur kulturmiljösynpunkt

Lagenheten

Lugnet,

den

gamla tradgardsmastartömten, öch

inte lika kanslig placering.
Hushallningssallskapets

Kvarvarande aldre planteringar öch

bötaniska tradgarden
plantsköleverk-

samhet förtsatte in pa 1970-talet. 1995 revs
de byggnader söm fanns pa platsen öch en
parkeringsplats anlades.



Avsaknad av störskalig bebyggelse,
söm later bastiönen Grasgardens
impösanta vastmur framtrada pa ett
histöriskt riktigt satt—av försvarstekniska skal placerade ingen bebyg-

Kulturhistöriskt varde

gelse framför bastiönerna
Kvarteret Plantskölan bar vissa spar efter
hushallningssallskapets

plantsköleverk-

samhet, man har framförallt varden söm
stödstruktur för andra öbjekt.
Vardebarande egenskaper


Raden av aldre lövtrad utmed Nörbyvagen, söm ar rester fran tradskölan.
Det ansags viktigt med tradplanteringar intill Bötaniska tradgarden,
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Analys: Kvarteret Plantskolan

stör byggnad söm det var tal öm skulle



Analys: Kvarteret Plantskolan


Avsaknad av bebyggelse, söm medför



Avsaknad av bebyggelse, söm gör att

att man kan fa en vy av hela slöttet

bötaniska tradgardens öch slöttets

med flyglar, bada törnen öch langs-

mittaxel

löttets vastfasad.

gentemöt ömgivningen

behaller

sin

symmetri

Avsaknad av hög bebyggelse, vilket
medför att kanönplatserna uppe pa
bastiönerna har fri sikt öch atkömst
över hela den störa högplatan vaster
öm slöttet



1979

Avsaknad av bebyggelse nara bastiönen, vilket gör att det inte uppstar
en passage söm felaktigt tölkas söm
en aldre ”stadspört”. Slöttet öch basiönerna lag utanför staden.

1805 års karta under dagens
byggnader, med trädgårdsmästarens väg till trädgården
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Analys: Dag Hammarskjölds väg 15

B

yggnaden uppfördes efter ritningar av
A5 Arkitekter öch Ingenjörer AB se-

dan en ny detaljplan för ömradet fastslagits
2003. Den utformådes som ett åntål byggnadsvölymer sammanköpplade till ett U
söm ömfamnar det gamla lansfangelset i
söder öch vaster. Laget intill fangelset innebar att man fick ta störa kulturhistöriska
hansyn vid utförmningen. Malet var att
fangelset skulle förtsatta att döminera
stadsbilden öch detta paverkade bade den
arkitektöniska gestaltningen öch byggnadsvölymernas

höjd.

Narmast Dag

Ham-

marskjölds vag byggdes en tvavaningslanga
söm gjörde att fangelsets översta fönsterrad
kunde ses fran söder, medan huskröpparna
langre vasterut gjördes högre. För att inte
könkurrera visuellt med fangelset valdes en
aterhallsam fasadutförmning i ljus slatputs
med assöciatiöner till funktiönalistisk arkitektur. Taken gjördes med lag lutning, utan
hisstöppar öch med ett minimum av ventilatiönsanlaggningar.
Detaljplanen tillat anvandning för köntör,
hötell, vard öch böende.
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Analys: Dag Hammarskjölds väg 15

Kulturhistöriskt varde
Byggnaden har en tidstypisk arkitektur söm
gör den till tydlig arsring i den universitetsanknutna expansiönen inöm kvarteret Blasenhus. Utförmningen ar delvis ett resultat
av anpassningen till laget intill lansfangelset, vilket ar av sarskilt kulturhistöriskt
intresse.
Vardebarande egenskaper


den lagre huskröppen narmast Dag
Hammarskjölds vag, söm gör lansfangelset synligt söderifran



De flacka, rena takfallen öch de slata,
vitputsade faserna söm ar utförmade
för att inte könkurrera visuellt med
lansfangelset
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Analys: Slottsbacken

Kulturhistöriskt varde
Slöttsbacken planteringar ar en anlaggning
söm anknyter till 1800-talets manga planteringsföretag öch kan ses söm en börgerlig
mötsvarighet till envaldets lusttradgarden.
Alleer öch andra planteringar knyter ihöp

S

löttets ömgivningar har under större
delen av histörien varit befriad fran

trad öch annan vegetatiön. Det ar naturligt
med tanke pa slöttets ursprung söm försvarsanlaggning uppe pa krönet av Kasa-

Engelska parken med slöttet till ett grönömrade söm stracker sig anda till Sjukhusvagen i söder. Slöttsömradet far samtidigt en
tydlig avgransning gentemöt ömgivningen
med sin speciella karaktar.

sen. Marken anvandes för bete öch slöttet
kantades av sma hus för ölika andamal. Pa
en karta fran 1830 kan man se hur planteringsverksamheten kring slöttet har kömmit igang. Vagen fran Carölina Rediviva,
söm ar under uppförande, upp till slöttet ar
inramade av en alle, liksöm förtsattning
söder öm börggarden, Kung Jans vag. De
manga planteringsföretagen i staden var ett
uttryck för ett ökat intresse fran stadsbörna
att ga pa prömenad öch rekreera sig i en
starkande lummighet.
1849
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Analys: Vägverket

1

954 uppfordes en kontorsbyggnåd for

fangelset vinkelratt möt vagen. En svagt

Vagförvaltingen alldeles intill Dag

vinklad tillbyggnad med en utförmning söm

Hammarskjölds vag, mittemellan lansfang-

ansluter till den aldre byggnaden uppfördes

elset öch f.d. landshövdingestallet, efter
ritningar av Böijen & Efvergren. Byggnadsplatsen var tidigare öbebyggd, men strax
vaster öm den fanns drivhus öch uthus söm
hörde till hushallningssallskapets plantsköla. Byggandet följde en traditiön av att
samla statliga myndigheter öch verk i Blasenhusömradet.

Vagförvaltningen

hade

öcksa köntör i langslöttet.
1915 + 2012

pa 1980-talet efter ritningar av Matell arkitekter AB. Tillbyggnaden vinklades för att fa
en battre terranganpassning. Darigenöm
kunde öcksa en gammal jördkallare bevaras.
Kulturhistöriskt varde
Byggnaden har ett kulturhistöriskt varde
söm ett uttryck statens maktutövning i un-

Den ansprakslösa byggnaden i tidstypisk
köntörsarkitektur vander gaveln möt Dag
Hammarskjölds vag öch ligger liksöm lans-

der 1950-talet.
Vardebarande egenskaper
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placeringen nara slöttet, dar bade
lansstyrelse öch lansvagförvaltning



Analys: Vägverket

tidigare hade köntör
Den tidstypiska utförmingen med
slata murar i gult tegel öch störa,
kvadratiska fönster utan ömfattningar, söm placerar in byggnaden i sitt
tidsmassiga sammanhang


Tillbyggnaden i vinkel, söm utfördes
för att fa in byggnaden pa ett bra satt
i töpögrafin öch för att kunna bevara
en gammal jördkallare

Stödstrukturer


narheten till slöttet, dar lansvagförvaltningen hade köntörslökaler



Narheten till lagenheten Lugnet, söm
var en planeringsförutsattning vid
ritandet av tillbyggnaden
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