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Platsens största dilemma är att förutsättning-
arna för Fyrishovsområdet och Seminarie-
parken är så olika. Fyrisvallsgatan blir som 
en delare mellan två områden av helt olika 
karaktär. Lika synd som det vore att bortse 
från den gamla planformen och stilen i Se-
minarieparken, vore det att försöka påtvinga 
denna historiska struktur på Fyrishovsområ-
det för att försöka smälta ihop områdena till 
ett. Lösningen blir därför att se dem som två 
parker, med olika personlighet. Fyrisvalls-
gatans placering utnyttjas då, som en tydlig 
skiljelinje mellan de två parkerna. 
Eftersom odlingen är så viktig i Seminarie-
parkens historia blir temat för den nya Semi-
narieparken kultur. Kultur kan stå för både 
odling och för diverse estetiska verksamhe-
ter. Seminarieparken blir en grönskande are-
na för konstutställningar, konserter, work-
shops mm. De två villorna i parken är också 
en resurs som kan komma allmänheten till 
godo.

Här ska den nya parken ligga. Satellitbild. Källa: www.hitta.se              
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Kopplingar till friluftsområden och ett nytt åstråk.

Uppsalas norra delar har betydligt mindre gröna ytor än 
de södra. En ny stadspark, inramad med rött på kartan, 
kan råda bot på detta.
källa karta: hitta.se

Fyrishovsområdet associeras naturligt till 
sport i olika former. Därför bli denna park 
inriktad på rörelse av olika slag. Ån är den 
stora tillgången på platsen och ska behand-
las därefter. Då ytorna kring Fyrishov inte 
har mycket till stomme att bygga parken på, 
kan man här ta ut svängarna och skapa en 
luftig park med ett modernare uttryck.

Analysen visade på att området i fråga idag 
är en splittrad plats, med skilda karaktärer 
i olika delar. Stora ytor är otillgängliga för 
allmänheten på olika sätt. Fyrishovs parke-
ring upptar en stor del och marken mellan 
Fyrishov och ån är avspärrad och endast för 
badgäster (som bara använder ytan sommar-
tid). Dessutom består Fyrishovs uteavdel-
ning i stort sett bara av en kuperad gräsyta. 
Seminarieparken innehåller många gamla 
träd och buskar som är kvar från den tiden 
då trädgårdsskötsel stod på schemat för lä-
rarstudenterna. Växtligheten och den mo-
numentala nationalromantiska byggnaden 
skapar en speciell stämning där man känner 
historiens vingslag. Enligt Upplandsmuse-
ets kulturhistoriska utredning av Seminariet 
besitter parken och den samlade bebyggel-
semiljön mycket höga kulturhistoriska vär-
den (Pettersson, 2008). Seminariebyggnaden 
innehåller idag en skola, en förskola, folk-
tandvården och diverse andra små verksam-
heter. Vaktmästarvillan är privatbostad och 
rektorsvillan kontor (Stadsbyggnadskonto-
ret, 2008).

Seminarieparken kunde ha haft en pampigare entré än ett hål i stängslet...






