Seminariet 100 år 1917–2017

Upplandsmuséets arkivbild

Seminarieparkens vänner arbetar för att bevara
och utveckla den kulturhistoriskt värdefulla miljön
i Kvarteret Seminariet
Uppsalas klassiska seminariemiljö med trädgårds- och idrottsanläggningar är unik
för Sverige. Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års seminariestadga finns bara Uppsalas kvar med sin ursprungliga yta och plan. Planen innebar en
tomt om minst fyra hektar för att rymma park, trädgård, lekplan och idrottsplan.
Den visar oss ett hundraårigt bildningsideal och undervisningsmiljö. Ett symboliskt projekt i en stad som ofta kallas lärdomsstaden. Här borde det, tycker vi,
finnas intresse att bevara denna storslagna symbol för bildning åt alla.
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Bevara och utveckla för framtiden
Seminarieträdgården är ett exempel på fruktodlingens betydelse för folkskollärarutbildningen. När folkskollärarutbildningen flyttade från Dekanhuset till Seminariet 1917 ingick trädgårdsanläggande och odling i
lärarutbildningen. Trädgården anlades efter en storstilad plan kring det
nyuppförda ståtliga huset. Alla svenska arter av träd och många äppelträd
skulle finnas representerade. Här anlades en allé med 12 Åkerö som finns
kvar. Trädgården innehöll också en damm och växthus.
De blivande folkskollärarna kom från hela Sverige och skulle spridas ut
igen. Seminarieträdgården anlades för att lärarkandidaterna skulle lära sig
anlägga skolträdgårdar ute i Sverige vid den skola som de kom att arbeta
vid. Odlandet hade betydelse för folkhälsan, barnen skulle genom skolan
lära sig äta frukt och få i sig C-vitaminer, dessutom odla växter och lära sig
lite botanik.
Seminarieträdgården kan bli en enastående vacker och nyttig stadsdelspark.
Det är fullt möjligt att rusta upp trädgården så att den passar i en modern
stad utan att förlora sin historiska karaktär. Vi måste med kraft försvara
denna trägård mot exploatering! Efterkommande generationer kommer att
tacka oss.
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Trädgårdsplanen med växtförteckning

Fotbollsplanen behövs i en tid då det saknas
utryme för spontan lek och idrott. Hur ska
våra barn kunna röra på sig när allt i
närheten är expolaterat?

Den uppvuxna trägården med sina historiska byggnader är en underbar oas där du kan
ha picnic i trädens skugga eller ligga och sola.
Lövverken dämpar trafikbullret utifrån. Granhäcken fångar upp nordanvinden.

Vi vill
•
•
•
•

bevara och utveckla Seminarieparken till en attraktiv allmännyttig stadsdelspark
att Seminarieparken blir en grön oas i ett framtida förtätat nordvästra Uppsala
vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt
spara den enda gräsfotbollsplanen i hela denna bostadsstadsdel

Du som också tycker så bör ansluta dig till Seminarieparkens vänner!
Betala medlemsavgiften 100 kr till plusgiro 63 07 56-5 eller bankgiro 292-8562
och se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen.

Du behövs!

Besök vår hemsida www.seminarieparken.se
och facebook.com/groups/128331757116/
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