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    HISTORIK KAROLINSKA INSTITUTET 
 

BAKGRUND 
(utdrag ur artikel av Johan Celsing, publicerad i tidskriften Arkitektur nr 8-1993)  
 
För de flesta arkitekter är nog Ture Ryberg idag, drygt 30 år efter sin död tämligen okänd. 
De få som är bekanta med honom är det som regel via Karolinska Institutet som var hans  
största och viktigaste verk. 
Det projektet genomgick under krigsåren rigorösa besparingsåtgärder beslutade av stats- 
makterna och det säger en hel del om halten hos den gestaltande arkitekten och hållbarheten 
hos dennes arkitektur att området trots detta är av sådan osedvanligt hög valör. 
 
Karolinska Institutet är Ture Rybergs största arbete och det kom att sysselsätta honom från 
tävlingen 1936 fram till hans död 1961. 
Institutet som bedriver läkarutbildning och forskning hade sedan början av 1800-talet varit 
förlagt i anslutning till Serafimerlasarettet på Kungsholmen. 
På 20-talet övervägdes möjligheten att förlägga det nya undervisningssjukhuset 
och institutet på Gärdet men värdet av att ha stora expansionsarealer innebar att valet till 
slut föll på läget i Solna Stad. 
Karolinska Sjukhuset uppfördes där under trettiotalet och 1936 anordnades tävlingen om 
institutet på det s k Norrbackaområdet som tidigare ingått i Karlbergs slotts domäner. 
Tävlingsprogrammet förordade ett paviljongsystem och poängterade vikten av att de olika 
institutionerna skulle kunna expandera oberoende av varandra. 

 

   
  
 (Bild över Karolinska Institutet 1955) 
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Rybergs vinnande förslag ”Per Haps” hade en stor spridning över tävlingsområdet och  
gillades av prisnämnden enligt följande: ”Anläggningens karaktär är lyckligt träffad och  
byggnadernas placering utmärkes såväl av reda och klarhet som av mjuk anpassning efter  
terrängen”. 
Arthur Schmalensee som kommenterande tävlingen i Byggmästaren konstaterande att endast  
förslaget med mottot ”abc” kunde mäta sig med och eventuellt överträffa Ryberg i fråga om 
utbyggbarhet. Förslaget som var extremt och förblev obelönat var författat av Sigurd 
Lewerentz. 
 
I Rybergs tävlingsförslag som i sina väsentligheter kom att följas vid utförandet är institu- 
tionernas byggnadskroppar disponerade som två sidoförskjutna längor med en friformad  
vidstående hörsal. Längorna inrymde undervisningslokaler på ena sidan om hörsalen och 
administration och forskning på den andra. 
 
Att det vinnande tävlingsförslaget tagit sin utgångspunkt i Norrbackaområdets terräng 
är uppenbart men man kan också förmoda att det tagit intryck från det nyuppförda universi- 
tetet i Århus av Fisker och Möller. 
 
Det är väldokumenterat att Kay Fisker efter sina läroår hos Lewerentz på 10-talet tog med sig  
och i vissa fall närmast kopierade dennes och Asplunds arbeten under de följande åren i Dan- 
mark och det är knappast långsökt att påstå att vid denna tidpunkt 20 år senare så gick inspira- 
tionen i omvänd riktning. 
Sålunda kan man både i Statens bakteriologiska anstalt i Solna som Asplund uppförde vid  
denna tid och på KI finna likheter med Århus i landskapsbehandling och byggnadsgestalter. 
 
Med undantag för någon enstaka institution så kom uppförandet av institutet att dröja ett drygt  
decennium. Anledningen var kriget men också att projektet förelades en statlig besparings-
kommitté som till arkitektens stora förargelse väsentligt kom att försämra byggnadernas 
användbarhet. 
Sällan har man som i Rybergs anmälan i Byggmästaren 1955 läst en så bitsk och närmast 
förbittrad projektpresentation. Flera byggnader omnämns som ”monument över missriktad 
sparsamhet” och anses fordra ”omfattande ombyggnader för att bli funktionsdugliga”. 
 
Det utförda projektet är som sagt snarlikt tävlingsförslaget men rumsligheterna mellan  
byggnadskropparna har berikats och givits större variation. 
Tävlingsförslagets till synes putsade volymer med närmast platta tak har givit vika för den  
rikare materialitet som det röda teglet ger. Taket har blivit sadeltak om än med en preferens  
för asymmetrisk nock. Trots byggnadernas skenbara anspråkslöshet så finns en mycket  
medveten gestaltning av fasader och fönstersättning. 
 
Fönstren är som regel enlufts som placerats i fasadliv men här och var nyanseras detta med  
fönster i avvikande storlek, spröjsning eller liv. Detta sker ofta på gavlarna eller vid något  
rum av särskild dignitet. 
  
Fasadytorna är på flera håll detaljerade med från fasaden livförskjutna mönster och omfatt- 
ningar. På den ursprungliga administrationsbyggnaden har kryssförbandet närmast takfoten  
givits skulptural bearbetning. Området har utan tvekan en omisskännlig karaktär av 40-tal  
men i likhet med vad Ryberg skrev från sin resa i Italien 1920 så underordnar sig de dekora- 
tiva inslagen de rent arkitektoniska elementen. 
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Det förefaller karaktäristiskt att de varierande rumsbildningarna mellan smala passager,  
öppna fria rum och riktningsbyten och dramatiseringar är formade av en person som skolats  
i det klassicerande 20-talets rumskonst. Ett särdeles tydligt exempel på denna stillsamma 
dramatisering av landskapet utgjorde det stråk som parallellt med Solnavägen löpte från 
huvudentrén över till bakteriologiska institutionen vid Tomtebodavägen. 
  
Detta sammanhang skall här i korthet beskrivas: Vid huvudentrén passeras den tegelmur som 
avgränsar institutet från Solnavägen och här befinner man sig vid foten av den svagt sluttande  
gräsyta som leder upp till den platsbildning där bl.a biblioteket är placerat. Avståndet över det  
sluttande planet som gräsytan utgör är inte långt men förlängs av den ordnade växtligheten 
och det ursprungliga bostadshuset som skymmer sikten mot platsen.  
Efter att ha passerat bostadshuset planar gräsytan ut och vi befinner oss i kanten av den in- 
ramade ”cour d´honneur” som platsen utgör. Ursprungligen låg här administration, bibliotek  
och kårhus. 
 
Rör vi oss vidare mot nordväst passerar vi utmed administrationsbyggnadens bearbetade  
fasad för att nå fram till bibliotekets höga klockprydda boktorn. Denna sydvända rumslighet  
är institutets mest samlande plats. På platsens norrsida öppnar sig ett smalt gatt mellan bok- 
tornet och kårhuset och genom detta skymtar vi på en kulle längre bort ytterligare en tegel- 
byggnad omgiven av vegetation. 
 
Via en dramatisk förflyttning nedåt på trappor utmed boktornets fasad når vi ner till institutets  
lägsta  punkt på kårhusets skuggiga baksida. P g a det låga läget framstår nu den bakterio- 
logiska institutionen på kullen i norr mer dramatisk än tidigare, vilket också understryks av att  
man för att ta sig dit måste röra sig runt kullen för att nå den lilla slingrande uppfarten.  
 
Den lilla bakteriologiska institutionen ligger som ett ”örnnäste” på kullens krön och utgörs av  
en kvadratisk huvudkropp i två våningar, som dock framstår som större just genom att dess 
flyglar är ännu mindre med endast en våning. Denna byggnad är institutets nordligaste 
belägna och mot norr, där kullen stupar brant har den hela tre våningar. Denna högt belägna 
baksida samverkar med det intilliggande rättskemiska laboratoriet (som var institutets högsta 
ursprungliga byggnad) till att förstärka och på ett kraftfullt sätt avsluta området mot 
Tomtebodavägen och Solnavägen. Tyvärr har det ursprungliga gattet vid boktornet byggts 
igen då biblioteket för några år sedan expanderade över i kårhuset, men det illustrerar lika 
fullt mycket av den rumsliga rikedom som Ture Ryberg omsorgsfullt vävde in i sitt mest 
betydande verk. 
 
 
 
FORTSATT UTVECKLING PÅ CAMPUS SOLNA  

 

Perioden från 1955 fram till 1970 kännetecknas av relativ stiltje på byggfronten. 

Donationspengar gjorde det möjligt att uppföra Wallenberglaboratoriet och ”Tumörbiologen” 

(95:18). 1970-talets tillskott är Berzeliuslaboratorier vars två etapper avslutades 1972. 1986 

stod ” Lab 85 ” klart för inflyttning. I mellanperioden hade en ny restaurang ”Jöns Jakob” 

uppförts med utblick över den damm som då fanns i sänkan mot söder, Nobelkommittén hade 

fått nya lokaler och en utbyggnad för biblioteket hade genomförts.  
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Under 80-talets sista år påbörjades en diskussion kring den framtida lokalförsörjningen 

parallellt med att en reorganisation av Karolinska Institutets institutioner framstod som 

nödvändig. 

Lokalbehovet formulerades under arbetsnamnet ”Strukturplanen”, en omfattande analys av 

dagens prekära situation, med ett förslag till lösning under en tioårsperiod. 

De rustningsinsatser som gjorts under sjuttio- och åttiotalen var ytterst begränsade och ibland 

rent kosmetiska. Grundläggande problem vad gäller mediaförsörjning och ventilation hade av 

ekonomiska skäl inte åtgärdats utan kvarstått efter denna typ av rustning. Detta medförde att 

lokalerna egentligen inte var ändamålsenliga för krävande laboratorieverksamhet och att de 

grundläggande rustningsbehoven i allt väsentligt skjutits på framtiden. 

Strukturplanen baserades på en genomgripande rustning där så var befogat. Inför en sådan 

kraftfull satsning syntes det angeläget att styra mot en hög grad av standardisering både vad 

gäller nyproduktion och upprustning. Utan konsekventa systemlösningar är risken stor att 

investeringar visserligen leder till höjd lokalstandard men inte i avgörande grad löser 

problemen med anpassning av lokaler till de snabba förändringar som karaktäriserar modern 

biomedicinsk forskning. Den tekniska målsättningen är att alla laboratorielokaler, så långt det 

är möjligt, skall uppfylla kravet att vara lätt anpassbara. 

En sådan ambition underlättas i hög grad om grundläggande krav och regler beträffande 

byggnaden utformning kan tillämpas inom varje projekt. För att kunna styra i den riktningen 

på börjades ett embryo till ett tekniskt ramprogram 1993 när KI erhållit Riksdagens bifall till 

Strukturplanens genomförande. 

De byggnader som uppförts och renoverats under nittiotalet har i huvudsak följt 

ramprogrammets krav. 
 

 

 

  

(Bild över Karolinska Institutet 2000) 
 


