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English summary

English summary

Fig 2. Norra sjukhusets park på östra sidan,
mot sjukhusträdgården och Fyrisån.
The park of The North Hospital on the east
side, towards the hospital garden and the river
Fyris.

In the middle of the 19th century came an opposite reaction against
the hospitals’ treatment of their patients and a more human way
was requested. A link between crowded housing, bad hygien and
other bad conditions had been noticed and nature was considered
to be healthy. Hospitals and sanatiories moved closer to nature
due to inﬂuences from England, USA and Germany, and cities
began building public parks. Employment was seen as calming and
healthy for the patients. Gardening and farming became a part of
many hospitals activities and grand gardens were started, at many
places to last until the 1970s. Patients had a big part in looking
after the gardens and the parks linked to these hospitals. But new
theories in therapy and new psychopharmacological drugs, along
with a changed way of looking at patients working during the
1960s, made the gardens ﬁnally disappear.
The park of Ulleråker is situated about 3 km south of
Uppsala city. The area is a cultural environment of national interest
and is close to several protected areas such as a green recreation
area that stretches south to the lake Ekoln. Different kind of
activities have been placed in Ulleråker during a long time and
in the early 19th century Upsala Hospital moved out to the State
destillary in Ulleråker. 100 years later the hospital had grown and
the whole area had become a closed world where people were
treated, lived, worked and grew up.
The purpose of this study was to bring forward the
hospital garden east of Norra sjukhuset, on the west side of the
river Fyris. The garden is now abandoned and for the area no
planning has been made.When the area is close to the city and
the need for development in Uppsala is huge the interest for
the area makes a study necessary to secure speciﬁc values for
the future. To be able to understand the area in its entirety, the
whole hospital area, earlier surrounded whith fence, gives an
overview, along with Ultuna, the river Fyris and Pollacksbacken. A
deeper study has been made for the garden and the preservation
program has been made for this area. The proposal shows an
idea for garden activaties inspired by hospital gardens of today,
but is also based on scientiﬁc research showing nature’s positive
inﬂuence on people’s wellbeing and health. I trust that this way
of looking at the whole human being is here to stay. The hospitals
and local authorities have a great opportunity to run therapeutical
gardening and rehabilitation close to hospitals and institutions, as
well as education. Schools and people living in the neighbourhood
is given a place to visit and use for recreation and learning, and
the history of the mental institution of Ulleråker along with its
garden and park will be brought up to light. By using the garden
for therapeutical treatment, rehabilitation and people’s everyday
contact with nature, the activity is linked back to the long historical
way of landuse of this area. The proposal also gives the garden
an assignment and turns it to a living part of ÅrikeFyris.
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Fig 3.Upsala Central-Hospital. Huvudbyggnaden till höger uppfördes under 1832-36.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

…
Jag drömde om aplar i mäktiga hag
kring urskogens väldiga vattendrag,
om körsbärsdungar och vinbärssnår
kring ﬂoden, som enslig i dälden går,
om vete, som självsått ur jorden stiger
i ödemarksdalen, där allting tiger,
om humle, som klänger och slingrar
sig fram
i skogens tystnad från stam till stam.
Och ängar sig breda
kring bäckars fall,
där herdarna leda
sin hjord i vall,
när kvällen sin dagg över landet
strör,
vid lidren med byttor till mjölk och
smör
stå väntande hustrur och mör.
…
Ur ”En morgondröm ”av Gustaf
Fröding (1896)
Tidvis boende på Upsala Hospital och
Asyl.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Pollacksbacken. En fördjupning har sedan gjorts för
trädgården och vårdprogrammet med dess förslag
omfattar detta område. Förslaget visar en idé om hur
trädgården kan användas och är inspirerat av dagens
sjukhusträdgårdar, men baseras även på den forskning
som ﬁnns som visar på naturens positiva påverkan på
människors välbeﬁnnande och hälsa. Jag hoppas och
tror att denna syn på hela människan är här för att
stanna. Landsting och kommun har här en möjlighet
att bedriva vård i nära kontakt med sjukhus och
institutioner, så även utbildning. Skolor och boende i
närområdet kan ges tillfälle till besök och aktiviteter,
samt Ulleråkers sjukhus historia blir synlig på ett mer
tydligt sätt. Genom att använda Ulleråkers sjukhus
trädgård för terapi, rehabilitering och för människors
dagliga kontakt med naturen genom odling, återknyts
även användningen av marken till kontinuerlig hävd
som skett under lång tid. Förslaget ger även den gamla
trädgården en uppgift och gör den till en levande del
av ÅrikeFyris.

I mitten av 1800-talet kom en motreaktion på hospitalens sätt
att behandla de intagna och en mer human syn förespråkades.
Ett samband mellan trångboddhet, dålig hygien och ohälsa
hade uppmärksammats och naturen ansåg som hälsobringande.
Inﬂuenser från England, USA och Tyskland gjorde bland annat
att sanatorier, sjukhus och hospital placerades i naturnära miljöer
och städer anlade offentliga parker. Sysselsättning ansågs även vara
ett sätt att få psykiskt sjuka patienter lugnare och friskare. Odling
kom att bli en del av många mentalsjukhus verksamhet och en
omfattande trädgårdsodling startades, vilket fortsatte på många
platser ända in på 1970-talet. Patienter hade en stor del i skötsel
av trädgård och övrig parkmark på dessa sjukhusområden. Nya
terapiformer och psykofarmaka i mitten av 1900-talet, samt ändrad
syn på mentalsjukvård på 1960-talet, medförde att trädgårdarna
till sist övergavs.

Fig 4. Väg i sjukhusträdgården

Ulleråkers sjukhuspark ligger ca 3 km söder om Uppsala
centrum. Det är ett område inom riksintresse för kulturmiljövård
och gränsar till ﬂera skyddade miljöer samt ett grönområde som
sträcker sig genom Uppsala och ner till sjön Ekoln. Olika typer
av verksamhet har funnits på Ulleråker under mycket lång tid
och under 1800-talets början ﬂyttade Uppsalas Hospital ut till
det gamla kronobränneriets lokaler. Under följande drygt 100 år
byggdes sjukhusets verksamhet ut till att omfatta hela Ulleråker
och området blev en inhägnad värld där människor vårdades,
arbetade och växte upp.

Nedan ses en tidsaxel som visar en sammanfattning av Ulleråker sjukhus och trädgårds historiska
utveckling.

Tanken med den här studien var att lyfta fram sjukhusets
trädgård öster om Norra sjukhuset och som gränsar mot Fyrisån.
Den ligger nu övergiven och området är inte planlagt. Då området
är centralt och exploateringsbehovet i Uppsala är stort är intresset
för området sådant att en studie för att säkra områdets olika värden
för framtiden viktig att göra. För att förstå helheten, får hela det
tidigare inhägnade sjukhusområdet en översiktlig presentation,
liksom intilliggande verksamheter såsom Ultuna, Årike Fyris och
Dammen fylls
igen i slutet av
1970-talet.

Dr E. Westerlund.
Utomhusvistelse och sysselsättning propageras.
1782 Länshospital:
Upsala Hospital- och
Lasarettsrinrättning

1750

1856 Förslag om trädgårdsodling läggs fram.

1800

Trångboddhet och sanitära
problem gjorde att nya lokaler söktes för hospitalet.

1811 Kronobränneriets
lokaler tas över.

1850

1900 Asylen färdig.
Ca 1200vårdplatser

1900

1884 Norra sjukhuset färdigt med ca 400 platser.

1930-talet.
Penicillinet upptäcks.

Ulleråker ett
omvandlingsområde

1950
1950-tal Nya terapimetoder och
psykofarmaka gör att trädgårdsarbete används mer sällan. Omfattande nybyggnationer sker.

1837 Upsala Central-Hospital
och Lasarett. Ny huvudbyggnad uppförs.
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2000
Växthusen
rivs i början
av 1980-talet.
Vision: Integrering i ÅrikeFyris och
bevarande av historisk hävdad mark.
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Fig 5. Axel upp mot Norra sjukhuset.

Ulleråker är ett område som har omvandlats från sjukhusområde
till modernt bostadsområde i parkmiljö med inslag av institutioner.
Området präglas av dess parkmiljö och ligger inom riksintresse
för kulturmiljö. Det ﬁnns en trädgårdsanläggning i området som
varit knuten till sjukhuset och dess verksamhet men som nu är helt
övergiven och riskerar att förfalla och växa igen. Området ligger
centralt och angränsar till ett av Uppsala stads viktigaste grönstråk,
Fyrisån. Exploatering i Ulleråker har skett under senare år och det
kan på grund av detta antas ﬁnnas planer på exploatering även på
denna till synes övergivna mark.
Frågor som har ställts har varit: Vilka värden har Ulleråkers
park och trädgård som bör bevaras för eftervärden? Hur kan dessa
värden säkerställas? Kan trädgården få en fungerande uppgift i
det gröna stråk som den angränsar utan att dess kulturhistoriska
värden går till spillo? I så fall hur kan det ske?

Mål
Målet med arbetet var att upprätta ett vårdprogram för Ulleråkers
sjukhuspark och en övergripande studie av hur parken kan kopplas
till angränsande grönområde. Under arbetets gång har dock en
övergripande beskrivning av Ulleråker sjukhusområde gjorts med
en fördjupning av sjukhusets trädgårdsanläggning. Det förslag
som utarbetats avser trädgården och dess koppling till övriga
sjukhusområdet samt till Årikefyris.

Avgränsning
Studien är ett examensarbete på 20 p inom ämnet landskapsplanering och examination sker på Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU, Ultuna, Institutionen för landskapsplanering. Området som
har studerats är Ulleråkers sjukhuspark, ca 4 km söder om Uppsala
centrum. Det gränsar till Fyrisån i öster och Dag Hammarskölds
väg i väster. Detta område har studerats översiktligt och en
fördjupning har sedan gjorts för trädgårdsanläggningen väster
om Norra sjukhusets huvudbyggnad. För trädgården har även ett
förslag på skydd och användning lagts fram.

Metod
Arbetet har genomförts genom arkivstudier där material över
områdets historiska utveckling har gåtts igenom. Historiska
dokument som kartor och nedteckningar som trädgård och
sjukhusets användning av den ligger som grund för studien.
7

Inledning
Personer som har kännedom i sjukhusets historia, dagens användning av trädgård och park, stadens utveckling och områdets
planerade framtid har intervjuats.

Resultat
Ett vårdprogram har utarbetats för Ulleråkers trädgård och
skyddsföreskrifter har angetts för bevarande av strukturer och
sammanhang som är viktiga för förståelsen av Ulleråker som
gammalt sjukhusområde. Inom vårdprogrammet ﬁnns ett förslag
på framtida användning av trädgården som terapiträdgård och
rekreationspark. Som grund ligger en värdeanalys och dagens
forskning av den gröna miljöns betydelse för människans
välbeﬁnnande.

Målgrupp, redovisning
Arbetet vänder sig främst till berörda tjänstemän på kommunen,
landskapsarkitektstudenter och i ämnet intresserad allmänhet.
Arbetet redovisas i form av en muntlig presentation samt en
skriftlig rapport.
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Metod

Metod

Fig 6. Stentrappa i Norra sjukhusets park

Jag har arbetat med arkivstudier där historiskt material har
studerats för att sedan kunna lyfta fram parkens historiska
utveckling. Historiska dokument som kartor och nedteckningar
som berör parken och sjukhusets användning av den, har legat som
grund för studien. Personer som har kännedom i sjukhusparkens
historia, dagens användning av parken, stadens utveckling och
områdets planerade framtid har intervjuats. Jag har även tagit del
i några teorier som behandlar parker och dess betydelse under
1800-talet, samt dessa teoriers renässans och dagens forskning vad
gäller den gröna miljöns betydelse för vår hälsa och välbeﬁnnande.
Slutligen har ett förslag på användning och bevarande tagits fram
utifrån den värdebeskrivning som utarbetats och de vårdkrav som
framkommit.
Venedigdokumentet av år 1964 är en internationell
överenskommelse för bevarande och restaurering av minnesmärken
och historiskt intressanta områden. Till detta antogs 1992 ett tillägg,
Florensdokumentet, vilket avser att behandla historiska parker och
trädgårdar på samma sätt (Bilaga 1). Dokumentet ligger till grund
för mycket av det arbete som bedrivs med dessa anläggningar
och jag har använt det som en bas att utgå ifrån men inte gått in
i deltalj i dess olika artiklar. Artikel 15 och 16 är dock de som jag
anser viktigast i förhållande till mitt arbete.
Som ett hjälpmedel att strukturera arbetet har jag
använt Torbjörn Sunesons tabell 1, Vårdprogram. (Park &
trädgård i kulturarvsperspektiv, 2001)(Bilaga 2) Modellen för
värdebeskrivning är tagen ur arbetskopian Förvaltningplan,
Kulturmiljön Visingsborg, som Riksantikvarieämbetet gjorde. Den
utgår från tre olika värdekategorier, Upplevelsevärde, Kunskapsvärde
och Samhällsvärde.
Axel Unnebäcks modell för bevarandenivå ligger som
utgångspunkt för trädgårdens vårdprogram (Kulturhistorisk
värdering av bebyggelse, ). Nivåerna är inte låsta utan har använts
som ett stöd för preciseringen av mål och åtgärdsprogram i
bevarandearbetet. Deﬁnition av begrepp, se värdebeskrivningen
sid 45.
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Fig 7. Klockstapel i cent
centrala Ulleråker. Tidigare låg även ett kapell här.
hä
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Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivning
Ulleråker ligger ca 3 km söder om Uppsala centrum. Flera för
Uppsala viktiga historiska farleder löper genom området, såsom
Fyrisån och vägar längs åsen. Det utgjorde tillsammans med
Ultuna de viktigaste platserna vid Arosfjärden vid senare delen av
järnåldern. Ortsnamnen tyder på en koppling till gudanamnet Ull
och Ulleråker var troligen en tingsplats eller åker helgad åt Ull. Det
är dock osäkert exakt vart denna åker låg (Årikesplan 1995).
Fig 8. Fontän i Asylens nya kvarterspark.

För orientering i karta hänvisas till:
översiktskarta sid 6
huvudkaraktär, sid 13
avgränsning och angränsande områden sid 14
viktiga strukturer sid 15
Uppsala Rikspark och Årikesplanen sid 18

Ulleråkers huvudkaraktär
Ulleråker genomgår en omstrukturering från sjukhusområde för
mentalt sjuka till modernt bostadsområde i parkmiljö. Liksom ﬂera
andra liknande sjukhusområden, som till exempel Beckomberga i
Stockholm, har sjukhusverksamheten omorganiserats. De intagna
har under de senaste decennierna integrerats ut i samhället eller
ﬂyttats ut i mindre enheter runt om i länet och lämnat de gamla
lokalerna tomma. Nya verksamheter har ﬂyttat in och i takt med
att staden behövt nya bostäder har gamla slitna industribyggnader
och institutionslokaler fått lämna plats för moderna bostadshus.

Fig 9. Lärkträdsdunge längs Ulleråkersvägen.

Området är en del av Kronparken. Kronparken utgör
huvuddelen av den före detta Kronparken Åsen från 1600-talet.
Denna kungliga jaktpark har en karaktär av omväxlande partier
äldre tallar och lövträd numera med insprängda bebyggelsemiljöer
i form av institutioner, forskningsbaserade företag och nya
bostadshus. Ulleråkersområdet har en karaktär av hus i park med
kulturhistoriskt värdefulla byggnader från olika epoker men även
ny bebyggelse med höga arkitektoniska kvaliteter som är på ett
känsligt sätt anpassade efter den beﬁntliga bebyggelsen och efter
landskapets kvaliteter. De stora tallarna på Kronparken Åsen har
satt sin prägel på området liksom de jättelika lärkträden. Norra
sjukhusets huvudbyggnad utgör ett viktigt inslag på åsen och
dess sjukhuspark har kulturhistoriska värden och en intressant
ﬂora.(Årikesplan, 1995)

Avgränsning och struktur

Fig 10. Lundellska skolan.

Delar av det monumentala vägsystem som upprättats kring
sjukhusets olika avdelningar ﬁnns fortfarande kvar liksom många
av de lindalléer som kantar dessa vägar. Bostäder är samlade kring
gamla Asylområdet med en park, Södra sjukhusparken (Laufors,
Generalplan 1971) i dess mitt. En del av institutionsbyggnaderna
11

Nulägesbeskrivning

Fig 11. Kvarterspark vid gamla Asylen.

Fig 12. Psykiatrihistoriska- och Medicinhistoriska museet. Södra Ulleråker.

ﬁnns kvar men även nya har byggts. Det ﬁnns även nya bostäder
i östra delen, byggda i skogsbryn och befintlig natur. Hög
arkitektonisk kvalitet präglar dessa områden.
I norr ligger Norra sjukhuset med sin park och den gamla
trädgården. Trädgården består av en numer gräsbevuxen yta
genomkorsad av en allé. Terrasser binder sjukhusbyggnadens park
med trädgården. Den gamla vägen in mot Uppsala stad med sin
lönnallé ﬁnns kvar och bildar en tydlig entré till området norrifrån.
En del frukträd intill Gamla Hospitalet står kvar i sina rader men
i övrigt ﬁnns odlingar idag endast i form av koloniträdgårdar i
trädgårdens södra del.
Angränsande områden
Polacksbacken norr om Ulleråker tillhör numera Uppsala
universitet och här ligger bland annat Ångströmslaboratoriet. När
Upplands regemente (S1) ﬂyttade i början av 1980-talet, var det
då världens äldsta på samma plats belägna militära förläggning.
Sedan 1500-talet har platsen används som militärt övningsområde
och markslitaget har medfört en mycket ovanlig grässtäpps- och
torrängsﬂora. Området hålls idag öppet genom fårbete och
utnyttjas även för olika aktiviteter och evenemang som utsätter
marken för slitage.(Uppsala Rikspark, 1997)
Mellan Ulleråker och Polacksbacken går Kungsängsleden
som är en av Uppsalas mest traﬁkerade traﬁkleder och det ﬁnns
planer på att bygga om plankorsningen till rondell med eventuellt
länk till Enköpingsvägen i form av en ringled med inslag av tunnlar.
(Uppsala ÖP, 2002). Dag Hammarskölds väg gränsar i väster i
rak nordsydlig riktning från slottet ner mot Flottsund. Detta är
Drottning Kristinas kröningsväg anlagd under 1600-talet. Skogen
som kantar vägen anses ha stor betydelse för landskapsbilden och
området utgör en viktig entrézon till staden (Uppsala Rikspark,
1997).
I öster ﬂyter Fyrisån med dess strandängar. Här hittar
man Kungsängen som är ett naturreservat sedan 1950-tal och
där den kända kungsängsliljan växer. Fyrisån utgör en viktig
biotoprik korridor men är även ett rekreationsområde som sträcker
sig genom Uppsala och hela vägen ner till Sunnersta och Ekoln
(Årikesplan, 1995). Reningsverket ligger nordost om Ulleråker på
12

Fig 13. Bostadshus i skogspark. Den gamla
vägen mellan Norra sjukhuset och Asylen är
nu gång- och cykelväg.

Fig 14. Kungsängsleden avgränsar Ulleråker
och dess trädgård mot norr. Här låg förr norra
portvaktsstudan.

Fig 15. Trädgård och parkmark längs
Fyrisån.

Nulägesbeskrivning
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Avgränsning och angränsande område
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Fig 16. Fyrisån med Uppsala slätt och Kungsängens naturreservat på motsatta sida. Vy från gång- och cykelvägen på åns västra sida.

östra sidan om Fyrisån. Verksamheten begränsar för närvarande
exploatering av bostäder i Ulleråkers norra delar (Uppsala ÖP,
2002). Uppsalaåsen löper som ett band parallellt med ån och
söder om Ulleråker ﬁnns de gamla bosätt-ningsplatserna Ultuna,
Nåntuna, Sunnersta och Kungshamn med fornlämningar och
tusenåriga spår av kontinuerlig hävd. Ultuna blev under 1600-talet
Kungsladugård med uppgift att försörja Uppsala slott. 1849 blev
Ultuna lantbruksinstitut för att 1977 övergå till lantbruksuniversitet.
(ÅrikeFyris, delplan 1, 1995)
Ägarförhållande
Norra Ulleråker ägs av Landstingsfastigheter. Detta omfattar
även Lundellska skolan och den övergivna trädgården öster om
Ulleråkers sjukhus. Södra Ulleråker har Landstinget sålt till olika
bostadsrättsföreningar. Akademiförvaltningen äger de båda
motsatta vårdpaviljongerna med muromgärdade gårdar samt den
gamla överläkarbostaden som numer är Medicinhistoriskt och
Psykiatrihistoriskt museum. Kommunen äger kvartersparken i
Södra Ulleråker, infartsvägar samt den nybyggda Ekuddenskolan
med tillhörande parkmark.
Användning
Idag är Ulleråker ett område med en blandning av olika verksamheter.
Här ligger bland annat en statlig kriminalvårdsanstalt, en kommunal
gymnasieskola, två stycken museer samt bostäder. Parkmarken
runt omkring används för närrekreation men har även en viktig
del som en biologisk grön länk mellan till exempel Stadsskogen
och Uppsalaslätten. Uppsalaåsen är dessutom en vattenreservoar
och således viktig för stadens vattenförsörjning. Den gång- och
cykelväg som löper utmed Fyrisån är ﬂitigt använd.
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Natur och rekreation
Geologi och topograﬁ
Kronparken består av sandavlagringar från åsen. Rullstensåsen
utmärker sig genom sina fornstrandvallar, åsgravar och åsgropar.
Lägre delar intill Fyrisån består av mycket mäktigt lager
glaciallera.

Fig 17. Skogsmark mellan Norra sjukhuset
och Asylen med rest av gångväg. Observera
belysningsstolpen.

Fig 18. Gång- och cykelväg mellan Fyrisån
och sjukhusträdgården med lindallé.

Fig 19. Kung Carl Gustav på Fyrisån .

Vatten och avrinning
Kronparken och Ulleråkersområdet ligger inom vattentäktsområde. Sandvikskällan rann upp i den Norra trädgården och
bildade Svandammen. Det berättades om att ”ett öppet dike
avledde vattnet från en stark källåder som rann upp i närheten av
nedre hospitalsbyggnaden”. Ådern är nu avskuren och dammen
torrlagd och igenfylld. Lägre delar intill Fyrisån är sanka och har
dikats ut för att kunna odlas. Närheten till ån gör detta område
till riskområde för översvämning.
Växtlighet och djurliv
Kronparken var redan på 1700-talet känt för sina magniﬁka tallar.
Olof Rudbeck sägs ha planterat en del av dem omkring 1680 men
åtskilliga tallar är ännu äldre. Beståndet har skyddats sedan 1700talet. Många vedlevande insekter och hålbyggande fågelarter trivs
i denna miljö. Till exempel ﬁnns skogsduvan här. I fuktiga delar
av södra Kronparken ﬁnns en artrik ﬂora med bland annat många
ormbunkar. Naturen är variationsrik och viktig för regionens
ekologi. Här ﬁnns allt från tallskog med torrbackar och lundar
med ädla lövträd till åmiljö med vass, sankängar och beteshagar.
Detta erbjuder en spridningsväg kring åsen och ån för djur och
växter (Uppsala Rikspark, 1997)
Rekreation
Området erbjuder gott om möjligheter till rekreation genom
centralt läge, vacker natur, kulturhistoriskt intressant miljö
och möjlighet att uppleva unik natur. Här finns cykel- och
promenadstråk, tennisbanor, fotbollsplan och koloniträdgårdar.
En kajplats har anlagts vid den gamla vindbrons brofäste som en
del av Årikefyrisplanen.
Förr anordnades skidtävlingar på sjukhusområdet
(Personalen berättar, 1991) och i början av 1900-talet fanns även
en dansbana i sjukhusträdgården. Numer används sjukhusparken
som rekreationsområde främst för de som bor och arbetar i
närheten, men många passerar på gång- och cykelvägar samt på
Fyrisån. Området är intressant som länk mellan Studenternas IP,
Kronåsen och Årike Fyris.

Fig 20. Gamla vindbrons brofäste och minnessten över drunkningsolycka 1798 då 19
människor miste livet när bron rasade.
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Plangränser

Uppsala centrum

Uppsala Rikspark
Årikesplanen
Ulleråker
Trädgården / fördjupningsområde
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Planer och kända anspråk
För den del av Ulleråker som omfattar trädgården och parkerna omkring ﬁnns inget skydd i dagsläget. Området är inte
detaljplanelagt och inga byggnadsminnesförklaringar finns.
Generellt är osäkerheten stor för vad som kommer att göras för
området och åsikterna går isär huruvida exploatering ska ske eller
inte. Läget är centralt och mycket attraktivt, men även mycket
känsligt i fråga om natur- och kulturvärden. Årikesplanen (se sid
18 och 20) tar upp en del men i övrigt är ställningstagandet för
området vagt.
Riksintresse och Uppsala rikspark
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Miljöbalken
kräver att områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön. Dessa så kallade hushållningsbestämmelser har
emellertid direkt verkan enbart vid prövning av exploateringsföretag
som i lagens mening innebär ändrad markanvändning (till exempel
att skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse). Används marken på
samma sätt som tidigare har bestämmelserna endast en rådgivande
funktion. Miljöbalkens 1 kap., 2§ anger i vilka fall hushållningsbestämmelserna är tillämpliga. (www.naturvardsverket.se, 200507-15)
I väster gränsar Dag Hammarskölds väg och skogen som
kantar vägen anses ha stor betydelse för landskapsbilden och
området utgör en viktig entrézon till staden (Uppsala Rikspark,
1997). Tallarna i Kronparken är skyddade enligt kungligt brev
sedan 1700-talet. Ulleråker ligger inom Uppsala Rikspark som är ett
område med stora kulturhistoriska värden så väl som naturvärden
(se karta sid 18).
Kulturminneslagen
Sedan 1989 kan parker och trädgårdar som är synnerligen märkliga
vad gäller kulturhistoriskt värde, byggnadsminnesförklaras enligt
Kulturminneslagen (KML)(1988:950). Avgörande är om parken eller
trädgården är medvetet arkitektoniskt anlagd. Det kan även vara
del av omgivande landskap till en historisk trädgårdsanläggning.
Det är då fråga om gestaltat landskap i anslutning till en anläggning
och som utgör en övergång till omgivande landskap. Det kan
till exempel vara terrasser, alléer, trappor m m. Länstyrelsen
beslutar om byggnadsminnesförklaring i de fall det inte är fråga
om statliga byggnader eller anläggningar då regeringen fattar
beslut efter förslag av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Länstyrelsen
anser inte att Ulleråker är unikt som sjukhusområde och har inte
byggnadsminnesförklarat några hus eller anläggningar.
Kommunens översiktsplan
Uppsala kommuns översiktsplan säger att Ulleråker är ett område
under omvandling. Det benämns som närrekreationsmark till
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tätort och norra delen omfattas av inre skyddszon för vattentäkt
då här ﬁnns en grundvattentäkt, medan övriga Ulleråker ligger
inom yttre skyddszon. På sikt skulle hela Uppsalaåsen kunna
utgöra riksintresse för vattenförsörjningen (enligt Miljöbalken 3
kap §8). De låglänta delarna i öster intill Fyrisån är riskområden för
översvämning. På den västra sidan om Fyrisån gäller strandskydd
på 100 m medan den östra sidan har ett utökat strandskydd på
300 m på grund av Kungsängen. Fyrisåns dalgång är skyddat för
lanskapsbilden enligt Naturvårdslagen §19 från Kungsängen till
Flottsund. Kungsängen är dessutom Natura 2000 område.
Gällande detaljplaner m m
Ulleråker är enbart detaljplanelagt i de södra delarna där bostäder
har ersatt sjukhusverksamhet och nybyggnation har skett.
Generellt gäller att nya byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet
och vara anpassad till beﬁntlig miljö. Norra Ulleråker och den del
som trädgård och park utgör har ingen detaljplan. De moderna
bostadshusen på Ulleråker har byggts med tanke på att bibehålla
karaktären i området med den gamla parkmiljön intakt.
En planerad cirkulationsplatsen i korsningen Dag
Hammarskjölds väg/Vårdsätravägen berör Kronparken och en
planändring erfordras. Den kommer dock inte att påverka Norra
sjukhuset och den del som trädgården ligger i. Det ﬁnns anspråk
på ytterligare förtätning inom Ulleråkersområdet men det gäller
framför allt södra delen. I kvarteret Kronåsen utreds möjligheten
att bygga smålägenheter på mark som enligt gällande plan inte
får bebyggas. (Aktuella detaljplaner, www.uppsala.se 2005-07-15). För
norra Ulleråker har inte något beslut tagits i dagsläget. Landstinget
har inga kända anspråk medan kommunen utreder ett åreservat
(Sundin, 050804). Hur detta reservat kommer att påverka Ulleråker
och den del som trädgården omfattar är inte klart.
Årikesplanen – en sammanfattning
Projektet startades 1993 för att tillvarata natur-, kultur-, rekreationsoch turismvärden inom landskapet kring Kungsängen och Fyrisåns
nedre delar (se karta sid 18). Arbetet gjordes av tjänstemän från
naturvårdsförvaltningen, kulturförvaltningen samt miljökontoret
och man tog fram en plan. Den planen, Årikesplan, syftar till att
utifrån natur- och kulturmiljövårdens intressen få ett underlag
för att bevara, återskapa, utveckla och förklara Åriket. Ulleråkers
trädgård ligger i anslutning till Fyrisån men omfattas delvis av
denna plan. Dock har man till största del sett områdets gröna
värden och inte direkt gått in på eventuella kulturhistoriska värden.
Årikesplanen antogs av kommunfullmäktige 1995. Ett åreservat är
under utredning när detta arbete skrivs. Utbredning är ännu inte
beslutat.
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Fig 21 . Modell över Norra sjukhuset och
trädgården. Omkring 1960-tal. Byggd av
Mats Johansson FORMAR-verkstan 1995
för Psykiatrihistoriska museet..

Trädgården
Avgränsning
I norr gränsar trädgården till kommunal mark med Studenternas
Idrottsplats och festplatsen . Kungsängsleden skär av grönområdet i norr i form av en bro över Fyrisån. I väster på åsen ligger
Lundellska skolan som är ett gymnasium och en vårdskola, samt
Norra sjukhuset stora vita byggnad. Trädgården och parken runt
sjukhusbyggnaden sammanlänkas av terrasser utmed åsen som
skogsbeklädd fortsätter åt söder med sina promenadstigar. I
nordsydlig ﬂyter Fyrisån med gång- och cykelväg utmed stranden
och på den östra sidan breder sig sedan Kungsängen och slutligen
Uppsalaslätten ut sig.
Söder om trädgården fanns tidigare sjukhusträdgårdens
hästhagar. Där ligger nu ett koloniområde som från början var
för landstingets personal att hyra. Husvagnsuppställningsplatsen
intill kolonilotterna är numer övergiven (Årikesplan, 1995). Det är
tidigare platsen för den gamla kolgården som användes för lossning
av kol till sjukhuset. Härifrån gick en linbana för transport upp till
sjukhusområdet. (Direktionens arkiv)
Användning
Trädgårdsmästarvillan är uthyrt som bostad och de båda 1700talshusen är ombyggda till lägenheter. I Norra Parken ligger
Lundellska idrottshallen med fotbollsplan och tennisbana. Vägarna
används nu till promenader och för rastning av hundar av de
21
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Fig 22. Fruktträd mellan Gamla Hospitalets administrationsbyggnad, numera bostäder, och trädgårdsmästarvillan. Till höger syns del av skogspark
med ek, lind och lönn.

närboende. De fruktträd som står närmast Gamla Hospitalets
administrationsbyggnad sköts sporadiskt medan övriga fruktträd
är lämnade åt sitt öde liksom odlingskvarteren som numera är
igenväxta av gräs och förvildad hallon. Odlingskvarteren syns
som skuggor på ﬂygbilder medan alléer och häckar ﬁnns kvar
dock i behov av föryngring och högre nivå av skötsel. De växter
som en gång växte här har antingen grävts upp av besökare eller
konkurrerats ut av ogräs. Rester av gångsystemen ﬁnns men då
området inte besöks lika ofta längre, håller dessa på att växa igen
på många ställen. Fruktträden som är kvar är förvildade och
hallonplantor har fått spridas fritt. Ädelträdslunden söder om
den gamla svandammens läge står fortfarande stolt men är full
av unga träd och buskar vilket gör den tät. Ån mellan damm och
Fyrisån är inte kvar men skulle kunna återställas i samband vid
en restaurering av dammen. Området passeras på den gång- och
cykelväg kommunen anlagt utmed Fyrisån, samt med båt på ån.
Trädgården är ett vackert naturområde men känns slitet med
klottriga bänkar och belysningsstolpar utan armatur.
Kolonilotterna i söder har några odlarentusiaster kvar. Här
betade sjukhusets hästar tidigare innan lotter etablerades för ca
30 år sedan. Den intresserade betalade då en engångssumma
och därefter skulle lott skötas, samt omgivning tillsammans
med andra kolonilottsodlare. Organisationen för lotterna är
under omstrukturering och tanken är att även andra förutom
landstingsanställda ska kunna hyra en bit mark. Idag har många
av de gamla hyresgästerna gått ur tiden och de lotterna sköts inte
längre. Stora delar av odlingarna håller på att växa igen.
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Kvaliteter
Närheten till stadens centrum, läget intill Fyrisån och i ÅrikeFyris
gör trädgården mycket attraktiv. Kommunikationer ﬁnns i form
av gång- och cykelväg och buss. Här ﬁnns även möjlighet att
lägga till med båt vid den gamla vindbrons läge där en stenkaj är
uppförd. Närhet till bostadsbebyggelse och skolor gör området
intressant ur rekreationssynpunkt och pedagogisk aktivitet skulle
kunna ske. Synliga spår av odling och tydliga strukturer ﬁnns
kvar såsom alléer, vägar och fruktodlingar. Svandammen, den
gamla Sandvikskällan, ﬁnns kvar med sin strandskoning i sten
under fyllnadsmassorna. Aspraderna utmed dammens kant ﬁnns
även de kvar till stor del. I trädgården ﬁnns en mängd fruktträd.
Dessa är delvis dokumenterade under en inventering som Hilding
Karlsson gjort (Bilaga 6). En lund intill den gamla svandammen
står kvar och här växer bland annat högresta ekar, lönnar och
askar. Den benämns som ”Nedre parken” i Generalplanen från
1971 men har även kallats för Skogsparken och Engelska parken.
(Intendentens arkiv).
Svårigheter
Skötseln av området kräver resurser som inte längre ﬁnns i samma
utsträckning som då trädgården hade sin glansperiod. Patienterna
bodde på området och kunde dagligen följa arbetet i park och
trädgård. Landstinget har avvecklat verksamheten i området och
det kräver nya former för att kunna starta någon typ av odling
här igen. Kolonilotterna har ingen organisation bakom sig och
nya gäster hittar inte hit. Marken är sank och svår att bygga på.
Avsevärd pålning behövs och det ﬁnns risk för översvämning på
grund av närheten till Fyrisån och att marken är låg. Skadegörelse
skulle kunna förekomma då trädgården ligger i utkanten och endast
enstaka bostäder ﬁnns i närheten. Institutionerna har mest daglig
verksamhet och området ligger ofta öde. Utökad bebyggelse är
ett ingrepp i den öppna natur som ﬁnns. Gränsen mellan privat,
halvprivat och offentlig plats kan vara svår att uppfatta.
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ela denna belägenhet är ogement vacker,
ty Öster från Stora Wånings Huset visar sig ifrån fönstren

först den nära invid framﬂytande ån derefter Stora Kungsängen.
Sedan vidtager Gamla Upsala, Waksala och Danmarks Socknar
som är slätbygd med små skogshulter emellan,
i wäster presenterar sig den så kallade KronoParken Pållacksbacken benämd,
som är beväxt med hög tallskog framför hvilken skog
Kongl: Uplands Infanterie Regementets Campements plats är belägen.
Upsala Stad synes väl intet uppe i Huset,
för en emellan liggande skogsudd av förenämde Pållacksbacke,
men ifrån platsen är omkring sielfva Brännerihuset
ser man Staden jämte sjelfva slåttet.
Denna byggnad skulle således i anseende till sin vackra Belägenhet
utgjöra ett vackert Perspectiv ….”
(Ägomätning, 1788, Lantmäteriet )
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Historik
Där inget annat nämns är uppgifterna hämtade ur Historia om
och kring Ulleråkers sjukhus-En bildkavalkad, 1999, sammanställd
av Erik Österberg.

En del av Uppsalas sjukvårdshistoria
Fig 23. Sjuksköterskor på 1910-talet på bron
över ån mellan Svandammen och Fyrisån.

Hospitalet ska vårda:
”… dårar, borttagne
eller med oboteliga
och smittosamma
sjukdomar behäftade,
hwilkas wistande
ibland andre är
ohyggeligt ellet
skadeligt, Och hwilka
således ej på något
sätt kunna förwärfwa
sig annat af sina
medborgare än theras
medlidande…”.
(1763 års
Hospitalsordning)

Klosterväsendet, kyrkan och kronan
På 1100- och 1200-talet var det kyrka och klosterväsende som
hade den tidens medicinska kunskaper. Klostren kunde erbjuda
en vandrare natthärbärge och den fattige hjälp. Åderlåtning och
bad förekom. Klostrens odlingar av medicinalväxter är kända och
i Sigtuna klosterruiner har hittats kirurgiska instrument. Det var
tidens barberare som var kunniga i praktisk sjukvård och enklare
kirurgi.
I Uppsala fanns ett franciskanerkloster vid nuvarande
Klostergatan. Psykiskt sjuka kunde sättas i häkte (Upplandslagen
av år 1296) och de hade inga medborgerliga rättigheter. Före
etableringen av ”Helgeandshus” på 1300-talet stod prästerna för
vården och verksamheten var baserad på bland annat donationer.
Någon direkt sjukvård gavs inte utan det var fråga om isolering,
oftast på livstid. Helgeandshusen låg ofta centralt i staden och
här vårdades kroppsligt och psykiskt sjuka tillsammans med barn,
fattiga och åldringar. I Uppsala fanns ett sådant på nuvarande
Fyristorg. Genom Gustav Vasas kyrkoreformation 1527 förstatligades kyrkans egendom och kloster lades ner. Ansvaret för
landets vårdinrättningar blev ”kronans” och benämningen
”Hospital” blir vanlig.
Under drottning Kristinas tid började synen på människan
att ändras från att vara ett till att bestå av olika system, ett
kroppsligt och ett själsligt. Dissektioner av döda människor
tilläts och medicinare kunde behandla kroppsliga sjukdomar. I
1642 års Tiggarordning skiljdes fattigvård och hospitalvård från
varandra. Kronan ansvarade för hospitalvården och socknar och
städer för fattigvården. 1702 brann stora delar av Uppsala stad,
liksom hospitalet. Hospitalet ﬂyttade 1712 till ett stenhus bredvid
Domtrappsbyggnaden vid nuvarande Fyristorg. 1782 inrättades ett
länslasarett till Upsala hospital och namnet blev ”Upsala Hospitalsoch Lasarettsinrättning”.
Upsala Central-Hospital
Vid 1800-talets början var behovet av nya lokaler mycket stort.
Förhållandena vid hospitalet var ohyggliga på många sätt och
allmänheten klagade på oljud och skrik från ”dårarna”. På
Ulleråker, vid Sandvikskällan låg ett kronobränneri vilket sågs
som ett passande alternativ då hospitalhjon skulle kunna separeras
från de kroppsligt sjuka. 1808 – 09 var Sverige dock i krig med
Ryssland, det så kallade ”Finska kriget” och bränneriet användes då
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Ägomätningskarta från 1853, Lantmäteriet Uppsala

Charta Beskrifning öfver Upsala Central Hospitals ägor (1853):
1. Nya Hospitalshuset
2. Norra och Södra Flyglarna
3. Den med plank omhägnade gården utmed
nya Hospitalshuset
4. Tvänne Hemlighetshus
5. År 1837 projekterad tillökning av
parken dels för planteringar och dels för
Begrafningsplatts genom Kongl. Maij:
ts Nådiga Bref av den 5 Sept 1840
bifallen, grusbackar och sandjord
6. Spannmålsbod
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7.Det hus som begagnats till Curhus och
Lasarett samt Boningsrum för Tjänstemännen
8.Gamla Hospitalshuset
9.Den med plank omhägnade gården ...samt
Hemlighetshus
10.Vagnslider, Stall, Fähus och Vedbodar
11.Brygghus och Tvättstuga, samt Bagarstuga
och Torkplåt
12.En gammal Bod som skall bortﬂyttas
(redan verkställt)...

13.En beteshage, god och bördig, Bestämde
af djup mylla på lerbotten
14.Vatten Dammen
15.Dambyggnaden
16.Qvarnhuset
Qvarnhuset nedtagits, numera Qvarnställe
17.Ett planteringsland jemte något ..., disponerad af Läkare och Sysloman, djup mylla
Platts cid Qvarn och ån
18.Trägård, disponerad av Läkare och
Sysloman
19.Gårdsrum samt mer och mindre dugliga
plattser emellan Byggnaderna

Historik
Fig 24.Vy över Upsala Central-Hospital från
Kungsängen. Troligen 1864. Bilden ingår i
överläkaren professor Nils Gustaf Kjellbergs
beskrivning av hospitalet i Sveriges ofﬁciella
statistik 1864. (Österberg, 1999)

§2 vid anläggning af
hospital iakttages:
att detsamma blifver
från hvarje annan
inrättning avskiljdt,
med fritt och sundt
läge samt tillräckligt
utrymme för att det
afsedda sjiantalet, så
att de sjuke må kunna
behörigen fördelas
efter olika kön och
sjukdomsart, samt
lämplig sysselsättning
och förströelse, så väl
inom hus som i fria
luften dem beredas. (Ur
förarbete till Kongl.
Maj:ts nådiga stadga
1858 om sinnessjukas
behandling och vård)

som krigs- och epedimisjukhus. Först 1811 kunde hospitalet ﬂytta
ut och då användes ett mälthus som hospital och ett bostadshus
med kontor som lasarett.
Under början av 1830-talet uppfördes en ny huvudbyggnad
intill lasarettet. 1837 omvandlas hospitalet till ett centralhospital för
Stockholm, Uppsala, Västerås, Stora Kopparbergs och Gävleborgs
län. Detta på grund av de svåra förhållanden som rådde vid de
små länshospitalen. Enligt Sundhetskollegiet skulle hospitalen vara
kuranstalter för vansinniga (1838). Efter en brand 1850 ﬂyttar
lasarettet in till staden igen och Upsala Central-Hospital blir en
renodlad vårdinrättning för psykiskt sjuka. 1858 blir hospitalet
formellt sjukhus för sinnessjuka genom ”Kongl. Maj:ts nådiga
stadga om sinnessjukas behandling och vård”. 1859 öppnades
landets första psykiatriska universitetsklinik vid Upsala CentalHospital med överläkaren Nils Gustaf Kjellberg som prefekt.
I mitten av 1800-talet ansågs kroniskt psykiskt sjuka
behöva sysselsättning medan behandling av akut sjuka krävde
andra kraftigare behandlingsmetoder. Dessa teorier härstammar
från bland annat ”Terapins fader” Dr Ernst Westerlund, då
verksam i Enköping. Han propagerade för utomhusvistelse
och sysselsättning med till exempel trädgårdsodling. (Palmborg,
1941) En omfattande trädgårdsodling samt jordbruk anlades på
Ulleråker under andra hälften av 1800-talet. Marken runt omkring
Hospitalet omvandlades till naturpark och omfattade bland annat
alléer och promenadstigar. Det fanns även andra verksamheter
som skomakeri, snickeri, bageri m m där patienterna kunde
forts fr fg sida
20.Utvisar 2ne stycken af Ulltuna Kungsla21.dugårds ägor som Hospitalet enligt Kungl
Maij:ts ofvannämde Nådiga Bref vid uphörande av nu varande arrende å Ulltuna
dels såsom Bete och dels såsom planteringsland får begagna, deraf innehåller norra
delen äng...Södra delen god Betesmark
24.Dito grusbacke
22.Föreslagen ny väg från Stora landsvägen
23.Utvisar stora Landsvägen från Stockholm
till Upsala

25. Beskrifning öfver den år 1853 föreslagne
tillökningen till CentralHospitalet:
af Kronoparken åsen, grusbacke
af Ulltuna Kungs Ladugårds äng,
gårdvall
26. återstoden av samma KungsLadugårds
äng som Ledamoten i Hospitals Direktionen Herr Professor Sundvall avsedt
borde till Central Hospitalet anslås
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Fig 25. Norra sjukhusets mansavdelning och park mot öster, omkring 1910 (Österberg, 1999). Parken anlades i slutet av 1880-talet. Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

sysselsättas (Inspektionsberättelser 1859, Direktionens arkiv).
Uppbyggandet av Upsala Central-Hospital och ett begynnande
intresse för psykiatri som medicinsk vetenskap var en följd av
medvetenhet om de psykiska sjukdomarnas speciella problematik.
Hospitalet utvecklades till ett ”samhälle i samhället” där botande
behandlingsmetoder saknades, och verksamheten dominerades
av omvårdnad. Självhushållning skedde i stor utsträckning
och personal och patienter bodde och arbetade på området.
Vårdtiderna var ofta långa och många patienter ﬁck stanna större
delen av sina liv. De var uppdelade efter kön samt i 3 olika klasser
som ﬁck betala olika avgifter för vården samt en klass utan avgift.
1:a klassens patienter var av så kallat ”högre stånd” medan till lägsta
klassen hörde kriminella psykiskt sjuka (Inspektionsberättelser,
Direktionens arkiv).
År 1900 stod Asylen färdig, en enhet söder om hospitalet.
Här vårdades framförallt kroniskt psykiskt sjuka. Anläggningen var
symetriskt uppbyggd med de olika byggnaderna vända mot varandra
med en öppen gård mellan. Varje avdelning hade promenadgårdar
omgärdade med plank eller mur. Dessa planterades med träd och
buskar som skydd mot solen. Träd planterades även inom området
i rader och utmed vägarna som alléer. Det var framför allt lind, men
även kastanj, lönn och björk. Runt Asylen planterades fyrdubbla
rader av lövträd (lind, björk och lönn) mot barrskogen som skydd
mot skogsbrand (Inspektionsberättelser 1902, Direktionens
arkiv.). 1905 var Ulleråker Sveriges största hospital med ca 1260
patienter.

Fig 26. Klockan på Asylen. Tidigt 1900-tal.
Notera planteringen till höger och den krattade
grusgången. Alla gångar och vägar krattades
varje lördag av arbetslag med patienter. Foto:
Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Fig 27. Asylen, färdigbyggt 1900. Flygfoto från söder. Psykiatrihistoriska museets
bildarkiv.
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Fig 28. Staket avgränsade utåt, men skyddade
även mot obehöriga besökare. Okänt årtal.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Fig 30. Lönnallé från söder. Kungsängsleden
syns i bakgrunden och till höger det gamla
mälthuset som blev Hospital. Huset kallades
“Dårkistan” och är numera bostadshus.

Fig 29. Fortfarande syns terrasseringarna för promenadgårdarna vid den nu rivna huvudbyggnaden för
Upsala Central-Hospital. Lundellska skolan ligger på vänster sida.

Ulleråkers sjukhus till i dag
1931 blev Norra Hospitalet och Asylen Ulleråkers sjukhus
och statligt sinnessjukhus för Uppsala län och Stockholms län.
Under 1950-och 60-talet moderniserades Ulleråkers sjukhus
och en omfattande nybyggnation skedde. På 1960-talet ökade
intresset för vårdmiljöns betydelse och riskerna för patienters
hospitalisering påpekades. 1967 övertog landstinget ansvaret
för de statliga mentalsjukhusen. Intagningsbestämmelserna
reglerades enligt Sjukvårdslagen och vården blev i regel frivillig,
som vid vanlig kroppsjukvård. De patienter som ansågs farliga
eller blivit dömda till rättspsykiatrisk vård kunde dock med tvång
ges vård enligt Lagen om sluten psykiatrisk vård (LSPV). 1967
hade Ulleråkers sjukhus 1345 vårdplatser. Behandlingsmetoderna
utvecklades sedan under 1970-talet och normaliseringsprincipen
för habilitering och rehabilitering formulerades. Många patienter
togs hem till sina hemlän, t ex Stockholm.
Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) kom 1980, som följd av FN´s deklaration om de mänskliga
rättigheterna. Patientens rätt till respekt, självbestämmande och
integritet betonades. En decentralisering och sektorisering av den
psykiatriska verksamheten eftersträvades. 1988 omorganiserades
den psykiatriska vården i Uppsala län och samlades inom
Akademiska sjukhuset.
Under 1990-talet har den psykiatriska slutenvården kraftigt
reducerats p g a ﬂera stora vårdreformer (ÄDEL-reformen, Lagen
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om rättspsykiatrisk
vård (LRV)). Kommunen ﬁck ansvar för vård och service till
kroppsligt eller psykiskt långtidssjukas boende och sysselsättning
och i Uppsala medförde det att industriella terapiverkstäder
överfördes på kommunen. Vårdplatser reducerades kraftigt
och vård bedrivs nu vid psykiatriska öppenvårdsmottagningar,
rehabiliteringsteam och behandlingshem ute i länet. De psykiskt
sjuka bor i egna lägenheter eller på behandlingshem. År 1998 var
vårdplatsantal totalt i länet knappt 250 platser, varav 150 st på
Ulleråker.
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Fig 31. Plan över begravningsplatsen på Ulleråker. Ritad av trädgårdsmästaren H. Passad 1973.

Begravningsplatsen
På grund av hospitalets utökning på 1890-talet och att Asylens
öppnades 1900, ökade antalet patienter och då även antalet avlidna.
Behov av en egen begravningsplats blev tydlig. Sjukhuset var som
ett samhälle och naturligt var det att ”samhället” även skulle ha
en egen begravningsplats – kyrka och kyrkogårdar har i svensk
tradition alltid funnits mitt i byn. (Lundin, 1999 ) Enligt karta från
1854 är ett område sydväst om hospitalet anvisat för parkmark och
begravningsplats. Det kan vara den så kallade kolerakyrkogården
(Lundin, 1999). Hospitalet skickade efter epidemins slut (härjade
under mitten av 1800-talet) avlidna patienter för begravning på
Gamla kyrkogården inne i Uppsala ända till 1909 då den nya
begravningsplatsen som anlagts intill landsvägen (nuvarande Dag
Hammarskölds väg) mot Flottsund invigdes. Den var ca 1 ha och
omgärdades av ett staket. Staketet ersattes av en stenmur 1928,
uppförd av patienter och deras vårdare. Det var även arbetslag med
patienter som skötte begravningsplatsen och som grävde gravarna.
Fram till 1954 begravdes både patienter och personal här, men
senare endast personal. Nu ﬁnns 12 gravstenar över döda patienter
kvar medan tidigare träpinnar med inskription försvunnit. Varför
inte patienter fortsatt begravdes på platsen har inte framkommit.
Totalt ﬁnns ca 1300 begravda här. 1957 restes ett stort träkors på
begravningsplatsen. 1989 övertog Uppsala kyrkliga samfällighet
huvudmannaskapet för begravningsplatsen.(Lundin, 1999)
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Fig 32. Järngrind i den stenmur som omger
begravningsplatsen.

Historik
Fig 33. Promenadpark och växthus söder om
Svandammen, troligt 1910-tal. Pumphus
till höger. Foto:Psykiatrihistoriska museets
bildarkiv.

Trädgården
Läshänvisning:
Trädgården och verksamheten kring den hade olika betydelse
för sjukhuset och därav följande underrubriker: Sjukhuset hade
ekonomisk vinning av odlingarna därav Del av hospitalets ekonomi.
Patienternas sysselsättning handlar om huvudmålet med anläggningen,
det vill säga att sysselsätta patienterna ute i den friska luften.
Trädgård och jordbruk behandlar sjukhusets trädgårdsodling
och jordbruk och dess utveckling. Samtliga kapitel är skrivna i
kronologisk ordning och börjar vid 1800-talets mitt.
Om inget annat anges är källan Ulleråker sjukhus Direktionens arkiv (D) eller Intendentens arkiv(I), vid Landsarkiv,
Uppsala.

Fig 34. Exotiska växter var attraktiva.
Här poserar tre okända herrar i orangeriets
palmsamling. Okänt årtal.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Del av hospitalets ekonomi
Förslaget till hospitalsträdgård lades fram 1856 av Överläkare N
G Kjellberg till Hospitalsdirektionen. Kjellberg gick personligen
i borgen för alla lån och stora investeringar gjordes under åren.
Trädgården utvecklades och gjorde Hospitalet självförsörjande
på potatis och andra köksväxter. Även mejeriprodukter, kött
och ägg kom från trädgården då ladugård, svinuppfödning och
hönseri anlades. Överﬂödet såldes tillsammans med varor från
trädskola, orangeri och frilandsodlingar. Det var framför allt
exotiska plantor från växthusen som gav stora inkomster då
verksamhet kunde bedrivas året runt. Hospitalet behövde aldrig
bistå med några ekonomiska medel till trädgården utan den vinst
som uppkom gick oavkortat tillbaka till rörelsen. Då vissa delar
av trädgårdens tidvis inte gick så bra kunde andra bära upp och
utveckla. En syssloman höll i räkenskaperna och hade ansvar för
förvaltningen. 1871 kunde en vinst för första gången läggas fram
för Direktionen. Den var då ca 230 riksdaler. Att patienternas
arbeten uppskattades och gagnade sjukhuset kan ses bland annat
då målningsarbete hade utförts: ”..särdeles billigt pris enär arbetet
utförts af en dertill duglig patient...” (Trädgårdens reviderade
räkenskaper, 1875-1883, I). Senare kom andra sjukhus, som S:t Lars
i Lund, att anlägga liknande trädgårdsodlingar. S:t Larssjukhusets
trädgård är från 1910-talet men användes på samma sätt som
Uppsala Hospitals för patienternas sysselsättning. Speciellt under
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världskrigens ransonering var odlingarna och jordbruken viktiga
för sjukhusens livsmedelsförsörjning.(Jernberg, 2001)
Patienternas sysselsättning
1864 arbetade 22 patienter med jorden. De patienter som
arbetade ute ﬁck extra matranson i början, men i slutet av 1800talet ansågs de helportioner som tilldelades vara tillräckligt även
för dessa patienter. En så kallad ﬂitpeng (8 öre/dag) kunde fås
om man arbetat extra duktigt. Om patienten sedan inte kunde
använda inarbetade ﬂitpengar, på grund av till exempel dödsfall,
tillföll summan en gemensam ﬂitkassa som användes till alla
patienters nöje. Det var då fråga om inköp av kaffe och tobak
(Inspektionsberättelser, D)
Det var manliga patienter som mestadels arbetade med
odlingarna. De ﬂesta kvinnliga patienter var sysselsatta inomhus
(Inspektionsberättelser, D). Varför det var så kan bero på att av
tradition var det kvinnorna som skötte tvätt och kök. De behövdes
där i första hand. När männen behövde en fysisk aktivitet passade
odling och vedhuggning bra. De ﬂesta kom från landsbygden
och jordbruk var den vanligaste sysslan. Även andra sjukhus (till
exempel S:t Larssjukhuset i Lund) hade den uppdelningen av
arbetsuppgifter (Schmidtbauer, 2005). När Upsala Hospital hade
förvärvat ”Ultuna äng” (1865) var dock tanken att männen skulle
ta över skötseln av den marken och överlåta den färdiga trädgårdsanläggningen till kvinnliga patienters skötsel (Inspektionsberättelse
1865, D). Hur detta sedan blev är ovisst. Inga anteckningar om
en ökning av kvinnor i trädgårdsproduktionen ﬁnns. Det har
varit endast några enstaka kvinnor i växthus eller i trädgårdsland
där de till exempel rensade ogräs eller plockade frukt och bär.
Principen var att ingen patient skulle gå sysslolös. Detta sätt
att vårda ansåg man hade ökat den fysiska hälsan, liksom den
psykiska. Tillfriskning märktes i större utsträckning än tidigare.
Övervakning av de sjuka skedde ständigt av vårdare men ibland
anordnades ändå festligheter såsom fester, med både läkare,
personal och sjuka. Sådana sammankomster var ofta förekomna
”såsom avbrott och uppmuntran för alla”. Hospitalets sextett.
kunde då även uppträda.
När fråga väcktes om skog skulle huggas ner mot Eklundshof
fanns tveksamhet då området användes som rekreationsområde
för de sjuka. Det visar på en omsorg om patienterna och deras
utomhusmiljö. I genomsnitt arbetade 3 arbetslag à 10 personer
med odling men det kunde vara upp till 95 arbetsföra män som
arbetade vår – höst. Arbetsdagen började 8.30 och slutade 16.30
med en rast mellan 11.30 och 13.30. Patienterna ﬁck själva välja
om och med vad de ville jobba med. Ibland ﬁck patienter som
inte kunde göra nytta ändå följa med arbetslagen och ”…ﬁngo
någon rörelse i friska luften”… Patienternas sysselsättning med
trädgård, jordbruk och andra liknande uppgifter ansågs vara god
ekonomi och fördelaktigt trots att arbetet ibland tog längre tid.
Man berättade att trädgården och jordbruket med tillhörande hus
m m, var i god ordning och att den välskötta trädgården var en
vacker prydnad för hospitalet. Samtidigt erbjöd den ett oersättligt
arbetstillfälle för patienterna och underlättade därigenom deras
ändamålsenliga vård och botande
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Fig 35. Första klassens patienter sysselsatte
sig med bland annat tennis, kägelspel och
slöjdning.1910-tal.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Fig 36. Hospitalets sextett underhöll vid
festliga tillfällen och var ett uppskattat inslag.
Tidigt 1900-tal.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Fig 37. Dansbana 1905-10.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.
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Fig 38. Trädgården sedd från söder, slutet av 1960-talet. Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv. Tennisbanan som syns vid terrasseringens fot till
vänster ﬂyttades senare till nuvarande läget vid Lundellska idrottshallen, norr om Gamla hospitalet.

I början av 1890-talet blev arbetsdugligheten sämre då
många kvarvarande patienter egentligen var asylpatienter på
grund av ålder. 1:a klassens patienter sysselsattes med kägelspel,
slöjdning, läsning m m. Övriga patienter som kunde arbeta, men
som inte var i odlingar eller i parken, tillverkade möbler m m till
Asylen som beräknades vara färdig 1899.
Efter 1945 gav Nürnbergrättegångarna insyn i Nazitysklands
tillämpning av eutanasi-lagar mot psykiskt sjuka och handikappade.
Betoningen av etiska frågor vid psykiatrisk vård ökade och 1948 kom
Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Följden blev en förändrad syn på psykiatrivården under 1950tal. Patienterna skulle nu behandlas med nya terapimetoder och
arbetslagen ute i trädgården blev betydligt färre. De tidigare
ﬂera tusen dagsverken som gjorts utomhus reducerades till 600.
Arbetslagen i Ulleråkers trädgård upphörde på 1950-tal men
patienter fortsatte att arbeta i parken med krattning, snöskottning
m m till slutet av 1970-talet. (Palm, artikel 1970-tal)

Fig 39. Efter 1950-talet slutade patienterna
att arbeta i trädgården men parkmarken i
Ulleråker sköttes även senare av patienter.
Här patient som krattar, troligt 1960-tal.
Foto:Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.
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Fig 41. Fruktträdsodling norr om trädgårdsmästarvillan. Här ﬁnns ﬂera ovanliga sorter.

Fig 40. Karta från 1859 över föreslagen utvidgning av Hospitalets ägor. Ultuna Kungs Ladugård
överlät mark till Hospitalet för park och odlingar. Fotokopia av Lantmäterikarta.

Trädgårdsodling och jordbruk
1859 förvärvades mark från Ultuna kungsladugård norr om
Hospitalet. Den dikades ut och förbereddes för trädgårdsodling
och trädplantering. Mellan 20-25 man arbetade med jorden.
Trädgårdens odlingar var i början ca 6 tunnland och bestod av
köksträdgård, en betydande fruktträdsplantering och trädskola.
Fuktig ängsmark hade förvandlats till prydlig park- och
trädgårdsanläggning. Anläggningen ﬁck en uppdelning i Norra
och Södra trädgården. I Norra trädgården planterades första året
ca 200 fruktträd och ca 500 bärbuskar. Ett orangeri byggdes samt
parkbuskar och olika trädarter planterades i gräsmattor och i alléer.
I Södra trädgårdens planteringsland odlades bland annat kål och
rotfrukter. Här anlades en trädskola med framför allt fruktträd
som äpple, päron och plommon, men även alm, guldregn, bok och
kastanj odlades (Trädgårdens reviderade räkenskaper, I).
I slutet av 1860-talet sträckte sig en ”prydlig och inkomstgifvande frukt- och köksträdgård” ända intill stora källdammen
efter att ytterligare 27 tunnland ängsmark förvärvats från ”Ultuna
äng”. En trädgårdsmästare och en trädgårdsdräng anställs. Frukt
och bär kunde gå till försäljning och köksväxter levererades till
hospitalet. Marken från Ultuna användes för spannmålsodling
och en lada byggdes söder om hospitalet i ”skogsparken” (senare
Engelska parken). Några år senare fanns 5 större eller mindre
byggnader, en trädgårdsmästarbostad, ett större och ett mindre
växthus. Av kreatur fanns, 2 hästar, 4 kor, 23 svin och 15 fjäderfän.
Anställda var en trädgårdsmästare, en orangerist, en trädgårdsdräng,
en hönsdräng och en ladugårdspiga. Ibland förekom ett antal (34 st) trädgårdselever. Man hade till försäljning bl a krukväxter,
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Hospitalsjorden uppskattades
1878 till ca 14 tunnland,
exkl 10 tunnland arrenderad
jord. Trädgården hade en yta
på 15 tunnland och hospitalet
hade alltså tillgång till
14+10+15= 39 tunnland
totalt (exkl gårdar och skog).
Inspektionsberättelser 18591879, Direktionens arkiv
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Fig 42. Arbete i trädgården innebar bland
annat plocka frukt. Detta arbete deltog även
kvinnliga patienter i. Troligt tidigt 1900-tal.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Fig 43. Äldre växthus, 1908. Upsala Central-Hospitals huvudbyggnader syns i bakgrunden.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

blommor och vindruvor från växthusen. Återkommande post i
räkenskaperna var inköp av blompapper.
Trädgårdsmästare i mitten av 1870-talet var för Södra
trädgården E.W Ljungblom och för Norra trädgården C. Skoglund.
Ympning bedrevs av fruktträd och en av trädgårdsmästarna
(troligtvis Skoglund då Norra trädgården hade orangeri) besökte
även Göteborgs Trädgårdsförening vid ﬂera tillfällen. På 1880-talet
ﬂyttades trädskolan till Norra trädgården och Södra trädgården
producerade främst köksväxter från drivbänkar och grönsaker
från frilandsodlingar. En vinstgivande sparrisodling fanns bland
annat samt potatisodling som fyllde hospitalets hela behov.
Förutom köksväxter och diverse grönsaker såldes även smultron
och korgpil.
Inför försäljning av trädgårdsprodukter i staden eller vid
norra portvaktsstugan, annonserades i ortens tidning. Det kunde
till exempel vara fruktträd från trädskolan, (Trädgårdens reviderade
räkenskaper, I). I jordbruket odlade man råg, havre, korn, kålrötter,
hvitbetor, hö, halm och wicker. Pepparrot var en ofta förekommen
ingrediens i Hospitalets utspisning. Detta odlades i trädgården men
köptes även in från Enköping och skeppades med båt till Ulleråker.
På samma sätt skeppades växter som köpts in till växthusen. Efter
1879 var endast C. Skoglund kvar som trädgårdsmästare. Anledning
uppges vara på grund av ”…de hufvudsaklig anläggningarne inom
trädgården blifvit afslutade…”
Trädgården handlade och hade utbyte med lokala
trädgårdsmästare, som C.V.Wallin (Trädgårdens reviderade

Fig 44. Gamla hospitalshuset sett från söder,
byggt 1777. Längre ner syns grindarna och
portvaktsstugan. Årtal okänt.Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.
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Fig 45. Trädgården och växthuset sett åt öster. Odlingarna skyddades av gran- och tujahäckar.
Troligt1940-tal. Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv..

räkenskaper 1875, I). Detta är samma Wallin som var Uppsalas
Trädgårdssällskaps initiativtagare 1862, och som utformade
Stadsträdgården 1863 (Nolin, 1999). Diverse växter, fröer och
lökar köptes även in från Örebro Trädgårds Aktiebolag och
Göteborgs Trädgårdsförening. Växter till orangeriet köptes från
Norrköping och Frankrike, hyacintlökar från Haarlem i Holland,
samt krukväxter och barrväxtsfröer från Tyskland. (Trädgårdens
reviderade räkenskaper1882-1890, I) Intresset för lite exklusiva och
ovanliga växter var stort och det var många inköp från utlandet.
Orangeriets försäljning var värdefull för trädgården då den gav
en stadig inkomst. För att ge kunder information om trädgårdens
sortiment trycktes en växtkatalog upp. Här fanns art, storlek, antal
och pris angivet. Enkla instruktioner inför plantering fanns även.
(Upsala Central-Hospitals Trädgårds Växtlista, 1888)
I mitten av 1890-talet hade trädgården utökats med
bisamhällen och hönshus. Hösten 1895 levererade hönseriet 4300
st ägg till Hospitalets utspisning (Koncepträkenskaper1895, I).
Det fanns även duvor i Södra trädgården som utfodrades med
kli. Något mer omfattande jordbruk ansågs 1894 inte möjlig med
den arbetskraft man hade att tillgå. Av det kan utläsas att den
ekonomiska aspekten av odlingarna betydde mycket.
I slutet av 1800-talet var växthuset i stort behov av
reparationer och moderniserades i början av 1900-talet. Det
kompletterades bland annat med ytterligare en ångpanna.
Uppgifter om att ett växthus byggdes så sent som på 1920-tal ﬁnns
men är inte bekräftade. Det lär ha varit sysslomannen Nyström
som lät bygga det och även ritade trädgården. I slutet av 1970talet var växthuset 450 m2, det fanns ett kallhus på 144 m2 och
300 m2 drivbänk. Växthusets högsäsong var då vid julens och
påskens blomsterförsäljning, men trädgården hade även tomat- och
fruktodlingar. Elis Palm, dåvarande trädgårdsmästare berättade i
en artikel att tidigare hade det funnits fågelburar i växthusen med
bland annat kanariefåglar och papegojor. Dammens guldﬁskar
och rudor förvarades i växthusen över vintern och patienter
med sina vårdare kunde komma för att titta på dem. Trädgården
övergavs och växthusen revs i början av 1980-talet (muntligen,
Psykiatrihistoriska museets personal).
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Fig 46. Växthus och odlingsbäddar. Granhäck i bakgrunden skyddar mot slättens vindar
från norr. Årtal okänt.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Enligt Fastighetens räkning
(1881) fanns:
1 trädgårdsbyggnad
1 växthus
2 win och öfvervintringshus
1 winkast
1 redskapsbod
1 lada
1 svinhusbyggnad
1 lada i Damhagen
1 halmställning i Damhagen
1 mindre svinhusbyggnad
1 bipaviljong

Historik

Övrig parkmark

Fig 47. Skogsvägen mellan Norra sjukhuset
och Asylen. Årtal okänt.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Till en början hade patienterna promenadgårdar att tillgå för
sin utevistelse, men dessa var av dåligt skick på grund av den
sluttande marken. Arbete med att terrassera dessa påbörjades
1859 och gårdarna förseddes med träd och buskar. Gårdarna var
grusade eller besådda och försedda med soltält eller träpaviljonger.
Kvinnoavdelningen ﬁck en stor gemensam promenadgård, men
några mindre gårdar för enskilda mycket oroliga patienter anlades
också. Gamla Hospitalets gård ﬁck under samma tid nyplanterade
träd. Förutom trädgården planerades promenadstråk i skogsparken
söder om hospitalet och i öster där granar planterades innanför
planket ” …hvari genom snart nog en häck erhålles, som tillåter
de sjuka att der vistas obemärkta.” I skogsparken växte ek och
lind (Generalplan 1971, I).
Den intilliggande excersisplatsen på Pollaksbacken ansågs
störande för patienterna men tillägnades senare Hospitalet och
här anlades nya promenadstråk för de mest lugna där de kunde
promenera fritt.. Plantering av löv- och barrträd samt även buskar
och perenner gjordes här. 1868 ersattes den gamla vindbron av
en ny vindbro söder om hospitalsområdet. Endast det västra
landfästet ﬁck vara kvar och kom att begagnas som lastbrygga
för hospitalets räkning (Inspektionsberättelser 1859-79, D). Här
ﬁnns nu en minnessten över en drunkningsolycka som inträffade
i slutet av 1700-talet då 19 människor miste livet när bron rasade
(Årikesplan, 1995)

Fig 48. Mat- och latrintransporter gjordes på
rälsväg genom sjukhusområdet. Även transporter från sjukhuskajen vid Fyrisån gjordes
med vagnar dragna av hästar.

Dammen och en kanal till drivhjulet i tvättstugan ﬁck
strandskoning 1883. Klibbalsrader planterades senare utmed
tre sidor av dammen. Delar av dessa rader ﬁnns fortfarande
kvar, liksom strandskoningen, som dock numera ligger under
fyllnadsmassor. 1886 anlades en ny lastbrygga vid ån. För att
underlätta transporter byggdes en spårväg mellan Nya och Gamla
Hospitalet och genom trädgården ner till vedupplagsplats vid ån.
Den användes även för mattransporter Spårvägar kom senare
även att anläggas genom hela Ulleråkers sjukhusområde för mat-,
ved och latrintransport. (Inspektionsberättelse 1899, D) Vagnarna
drogs av hästar. 1901 gjordes Upsala Hospital och Asylen till ett
område med ett gemensamt staket runt om.
1911 byggdes en ny bro över källdammens avﬂöde till
Fyrisån. Den uppfördes i sten med järnräcke (Österberg, 1999) 1906
ansågs linbana vara bästa alternativet för koltransport från kolgården
vid Fyrisån, troligtvis på grund av de avsevärda höjdskillnader som
är i området. 1909 var den nya begravningsplatsen färdig intill
vägen mot Flottsund. Harry Passad (trädgårdsmästare 1943-73)
dokumenterade begravningsplatsen och gjorde en plan över den
1973.(Lundin, 1999)

Fig 49. Planteringar utmed grusgångar. Troligtvis Asylen mot södra porten. Trädgården
och växthusen bidrog med växtmaterialet till
alla planteringar. Årtal okänt.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.
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Fig 50. Norra sjukhusets park. Nedanför ligger den övergivna trädgården, Fyrisån och slutligen
Kungsängen.

Norra hospitalet
Under 1881 har det Norra hospitalets anläggning börjat byggas med
Axel Kumlien och Hjalmar Kumlien som arkitekter. (Trädgårdens
reviderade räkenskaper, I) En inhägnad med gärdsgård gjordes
mot Kronparken och ett vattentornet murades upp på områdets
högsta punkt. Parken runt Norra hospitalet blev färdig året därpå,
1887. Enligt Generalplanen från 1971 tros det ha varit en dansk
anläggningsﬁrma som anlade den men det ﬁnns ingen angiven
källa. Trädgårdsmästaren Ernst E Pettersson lär ha medverkat
i dess utformning. En gärdsgård inhägnade Norra Hospitalets
område mot parken. Ett stängsel mot omgivande skog ansågs som
efterlängtat skydd mot påträngande obehöriga personer.
Upsala Hospital ansågs ha ett sunt läge men sjukvården led
av intilliggande Uplands regementes skjutbana och Hospitalet ansåg
att en ny plats för den var nödvändig. Detta var speciellt viktigt då
planer fanns på att utöka med en större Asyl. Hospitalet byggde
kontinuerligt ut under slutet av 1800-talet och stora investeringar
gjordes. Det fanns ett stort intresse av exotiska trädslag vilket bland
annat den anmärkningsvärda trädplantering som gjordes runt om
Norra Hospitalets vittnar om. 1970 utfördes en inventering av
denna ”Nya parken” av Uppsalas dåvarande stadsträdgårdsmästare
Eric Laufors. Där framkom att träd vid Norra sjukhuset var
anmärkningsvärda då arterna var ovanliga. Parken kan beskrivas
som en terrasserad formträdgård med en nivåskillnad på ca 15 m
ner mot trädgården. Parken ansågs ha ett stort kulturhistoriskt
värde i samband med sjukhusbyggnaden (Generalplan, 1971, I)
Mitt i parken står Solglimt, en fontän som invigdes 1946. Den
donerades av dödsboet efter förre sjukhuschefen professor Frey
Svenssson. Konstnären var Astrid Taube. Skulpturen blickar ut
över terrasserna, trädgården och ut över Kungsängen. Runt om är
en strikt plantering av buskar och några bänkar står utmed sidorna.
I Norra sjukhuset fanns Kafé Solglimten, etablerad 1957. De hade
uteservering ut mot trädgårdsodlingarna (Direktionshandlingar
1966-1967, D).
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Fig 52. Parken runt Norra sjukhuset är känt
för sina ovanliga träd och buskar. Här ﬁnns
bland annat vingnöt och acacia.

Fig 51. Norra sjukhuset sett från luften. Årtal okänt. I nedre vänstra hörnet syns början
av terrasserna ner mot trädgården.
Foto: Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.

Exempel på träd i Ulleråkers
norra sjukhuspark:
Acer platanoides Schwedlai, blodlönn
Cladastris lutea, guldträd (el gullträd)
Fagus s atropunicea, blodbok
Juglans cinerea, valnöt (planterad
1950-tal)
Malus speciosa, paradisäpple i hängande form
Pterocarya fraxinifolia, vingnöt
Pobinia pseudacacia, acacia
(Inventering, Generalplan 1971)
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Trädgård och jordbruk

ca 1856
Trädgård och jordbrukets förslagna utbredning 1856. Troligtvis är området nr
27 där spannmålsodling senare bedrevs.
Området nr 26tolkar jag är där trädskolan
planterades och de första trädgårdsodlingarna anlades. Väster om hospitalet på
åssidan var det inte lika lämpligt att odla
och blev därför parkmark.
Källa: Historisk karta Utökning 1856,
inkl beskrivning.

ca 1859
Trädgård och jordbrukets förslagna
utbredning 1859. Det var framför
allt ängs- och betesmark från Ultuna
kungsladugård som överläts till Hospitalet.
Polacksbacken kom senare att överlåta en
del av sitt övningsfält till Hospitalet efter
klagomål om att patienterna stördes av
verksamheten där.
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Områdesgräns för Ulleråker
sjukhusområde 1960-tal
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ca1890

Teckenförklaring

Trädgård och jordbrukets utbredning
runt 1890. Kartan visar även Norra
sjukhusets park och terrasser vid Gamla
hospitalets rastgårdar och ner mot Södra
trädgårdens odlingar.

Skogsparken
Nya sjukhusets park
Norra trädgården
Södra trädgården
Hagmark
Svandammen fd Sandvikskällan
Terrassering
Höjdkurva
Odlingskvarter och drivbänkar, ungefärlig placering, Nya växthusens läge
Första växthusens läge
Upsala Central-Hospital, gamla delen

Ca1960
Sjukhusområdet är fullt utbyggt och nya
personalbostäder ﬁnns i söder. Kyrkogård ﬁnns intill Daghammarskölds väg.
Området är omgärdat av ett nätstaket
med portvakt-stugor vid entréerna.

Situationsplan ca 1960

Utförlig teckenförklaring se Bilaga 4.

Efter 1960-talet
E48 är numera jourbutik och ﬂyttad intill
vattentornet E22. Tjänstebostäderna B43
och B44 ligger intill B55 utmed Ulleråkersvägen. Staketet är borta förutom en
liten bit mot åsen i söder. Portvaktstugorna är rivna eller ﬂyttade. Hospitalets
huvudbyggnad EP3 revs i slutet av
1960-talet och växthusen tidigt 1980tal. Ett ﬂertal institutionsbyggnader har
byggts i västra delen av området utmed
Daghammarskölds väg under 1960- och
1970-talet.
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Naturen - helande kraft
Catharina Nolin skriver i sin avhandling (Till stadsbornas nytta
och förlustande, 1999) om borgerligheten och de offentliga
parkerna under 1800-talet, och jag har tagit fasta på parallellen
med Ulleråkers och dess trädgård och park. Intressant är att följa
den tidens tankar och värderingar som växte fram.
Fig 53. Grönska som inspirerar och ger kraft...

Under 1800-talet började den traditionella indelningen
i de fyra stånden att successivt luckras upp. 1866 avskaffades
ståndsriksdagen och 1863 hade då de nya kommunallagarna
införts som gav städernas styrelser en bättre organisation.
Borgerligheten engagerade sig i välgörenhetsinrättningar,
jaktsällskap, konstföreningar och trädgårdsföreningar. Det
var bland annat läkare, lärare, ofﬁcierare och brukspatroner
som med sin status och livsföring innehade ledande positioner
inom kulturlivet samt i civila och militära förvaltningar. Till
de borgerliga värderingarna kan självdisciplin, kultivering och
ordning, sparsamhet, ﬂit, familjekänsla samt omtanke om den
egna hälsan räknas. Ett slags bildningsideal fanns också och
den pedagogiska delen i de offentliga parkerna var ett naturligt
inslag. Här skulle folk kunna upptäcka naturen och lära sig om
skapelsen. Man inrättade även halvoffentliga musikaliska och
litterära salonger vilket kan förklara intresset av att inrätta bibliotek
för de intagna på Ulleråker. Man ordnade där även kaffekalas,
samt musik- och teaterunderhållning. Alla som kunde, patienter,
vårdare och läkare fanns med under dessa tillställningar och de
var mycket uppskattade. Disciplinen var i övrigt militärisk och
personalen bar till exempel uniform med gradbeteckningar och
uniformstvånget varade till 1956 (Ekblom, 1999). Anläggningen
byggdes enligt strikta monumentala ideal där symmetri och ordning
är utmärkande. Strikta alléer, krattade gångar och vägar samt
paradrabatter hörde till.
Olof Eneroth ansåg att offentliga parker hade i hög grad en
bildande och pedagogisk uppgift. Ett tydligt moraliskt budskap låg
bakom och i parken skulle både kropp och själ rekreeras. Ordning,
nykterhet, hälsa och bildning stod i centrum – vilket var helt i
linje med det borgerliga skiktets föreställningar om den ideala
livshållningen. En påverkan kan spåras till de engelska offentliga
parkerna men även till New York då nyetablerade Central Park
ﬁnns som ett exempel (Nolin, 1999).
I mitten av 1800-talet bodde 90 % av landets befolkning
på landsbygden och vid sekelskiftet 75 % (Nolin, 1999). Detta
gjorde att de ﬂesta av de patienter som kom till Ulleråker var vana
vid jordbruk och odling. De kände sig hemma i den miljön. Att
använda odling och djurhållning som en del i deras sysselsättning
var en åtgärd som inte behövde föregå med någon upplärning
och produktionen kunde startas så snart marken var bruten och
stallarna byggda. Den hemtama miljön visade sig dessutom vara
lugnande för patienterna och det var avsevärt ﬂer som kunde
friskförklaras sedan trädgård- och parkarbetet började användas
som sysselsättning. Att ﬂer även var fysiskt friska noterades också.
(Intendentens arkiv)
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Fig 54. Naturnära, gröna miljöer verkar
lugnande på många vilket börjadeanvändas i
vård av psykiskt sjuka på 1800-talet. Även
krigsskadade och på liknande sätt utsatta
patienter sågs tillfriskna snabbare vid vistelse
nära naturen. Odling var en form av terapi.

Ernst Westerlund (1839-1924) var en läkare verksam i
Enköping som kom att kallas ”Terapins Fader”. Han propagerade
för patienters vistelse i naturen och att de skulle sysselsättas med
till exempel trädgårdsarbete i den mån de kunde delta. Han var en
hängiven talare för pepparrotens hälsobringande egenskaper och
uppmanade ätandet av denna växt. Intresset av medicinalväxter
var allmänt stort under 1800-talets mitt. Om det användes
inom sjukvården i har inte undersökts i det här arbetet, men att
uppmaningen vad gäller pepparrot följdes kan ses i leveranser av
pepparrot som skeppades bland annat från Enköping till Upsala
Hospital med båt. Egen odling förekom också i hospitalets
trädgård. Under 1800-talets senare hälft och runt förra sekelskiftet
anlades en rad sjukhusparker, och trädgårdar med växthus och
trädgårdsmästare var vanliga. Sjukhusen låg ofta i utkanten av
staden där det var sund luft och patienterna ﬁck lugn och ro. Att
man på så sätt skiljde de sjuka från resterande samhälle ansågs
bra för alla parter.
Numer ﬁnns ett ﬂertal anläggningar som arbetar med
trädgårdsterapi. En av dem är Wij trädgårdar som arbetar i Doktor
Westerlunds anda. Där anordnas seminarier för intresserade inom
vård och omsorg (Med liv och lust i spenaten, seminarium okt –04)
Andra är Danderyds sjukhus som med sin träningsträdgård var
landets första 1986, Alnarps rehabiliteringsträdgårdar som startade
2002, och Doftlunden i Örebro. Det har bedrivits forskning i
framför allt USA men även i Sverige där Alnarps rehabiliterin
gsträdgårdar har varit tongivande. (Jernberg, 2001) Trädgårdar
som den i Danderyd ﬁnns nu ett 30 tal liknande i Sverige. Peter
Grahn har i sin forskning tillsammans med Johan Ottosson sett
att utevistelse i grönskande miljö är viktig för äldre med stort
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vårdbehov. Störst effekt visades på dem som hade sämst psykisk
hälsa (Grahn, 1989)
USA och Storbritannien hade krigsskadade efter andra
världskriget, till skillnad från Sverige. De som vistades i grönskande
miljö och ﬁck odla tillfrisknade snabbare än andra som inte
gjorde det. I Sverige slutade man att använda trädgårdsterapi när
penicillinet kom och patienterna kunde skickas hem snabbare
(..i spenaten, 2004). En brytningstid kom på 1940-talet. Funktionalismen och den sociala ingenjörskonsten hade en teknisk
rationell syn på människan och välfärdsbyggandet. Omgivningen
spelade ingen roll längre och de gamla sjukhusparkerna ansågs inte
så viktiga och sjukhusen ﬂyttades ofta in till staden och byggdes
på höjden. Kontakten med naturmiljö blev svårare att uppnå och
andra terapimetoder ersatte trädgården. Detta trots att man sedan
gammalt visste att vistelse i naturen var välgörande. Under 1960talet slutade trädgårdsterapin helt då man ansåg att patienterna
utnyttjades som billig arbetskraft. Den nytta som arbetet gjorde
för patienterna såg man inte. (Jernberg, 2001) Arbetslagen i
Ulleråkers sjukhusträdgård upphörde på 1950-tal på grund av nya
behandlingsmetoder och annan typ av terapiformer, dock fortsatte
patienter att arbeta i parken med krattning, snöskottning m m.
(Palm, artikel 1970-tal)
Uppsala har inga terapiträdgårdar eller liknande verksamhet
och arbetar inte med rehabilitering i trädgårdsmiljö. Det ﬁnns
äldreboenden som har nära tillgång till gröna utemiljöer dit
personal kan ta med de boende. Detta sker under den varmare
delen av året. (Personal på äldreboende i Gottsunda)

Fig 55. Att gräva i ett land är för en del
avkoppling och ett sätt att stressa av från
vardagens alla måsten.
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Hela människan
Varför har trädgårdens helande möjligheter åter kommit i ljuset?
En önskan om en vårdﬁlosoﬁ som innefattar hela människan
kan ha legat som grund. Det är framförallt i äldreomsorgen som
trädgården används men även inom rehabilitering av skadade och
sjuka ﬁnns möjligheter att använda träningsträdgårdar. Danderyds
sjukhus har sedan slutet av 1980-talet haft sina träningsträdgårdar
och dessa används för träning av balans, motorik, minne,
psykosocialträning m m.
Dagens trädgårdsterapi har till stor del sina rötter i USA.
Tidiga trädgårdsprogram fanns där på ett par psykiatriska kliniker
och verksamheten spreds till bland annat England och Sverige.
1973 startade den första universitetsutbildningen i horticultural
thearapy i USA. Till Sverige kom utbildningen 1998. Rachel och
Stephen Kaplans miljöpsykologiska forskning har bland annat visat
att naturen har betydelse för såväl friska människor som de med
sjukdom eller andra problem. Tillgång till grön vardagsmiljö ger
bättre hälsa, större tillfredställelse med livet som helhet enligt deras
forskning. Återhämtning av mentala krafter sker snabbare och
behov av medicinering och sjukvård minskar.(Jernberg, 2001)
I Sverige har kunskap om naturens betydelse för hälsa och
livskvalitet främst spridit sig från Danderyds rehabiliteringsklinik
och dess träningsträdgård samt från Sveriges lantbruksuniversitet i
Alnarp. Forskning har bedrivits här sedan 1980-talet. Genomgående
har jag funnit att forskningen inte kommit ut till kommuner och
vårdinstanser i landet så som man skulle önska. Kunskap och
förståelse för vad en stimulerande utomhusmiljö och vistelse i
grönska kan göra ﬁnns inte. Det är några eldsjälar som gör ett
fantastiskt arbete men inom utbildning av, till exempel vårdpersonal,
kommer inte den här delen av vårt behov för välbeﬁnnande fram.
Där ﬁnns det fortfarande en del kvar att göra.
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Fig 56. Boendemiljöer nära naturen blir allt
mer attraktiva. Ulleråker har en karaktär av
hus i park.

Värdebeskrivning

Värdebeskrivning
Modellen för värdebeskrivning är tagen ur arbetskopian (200501-31) Förvaltningplan, Kulturmiljön Visingsborg, som Riksantikvarieämbetet gjorde. Den utgår från tre olika värdekategorier,
Upplevelsevärde, Kunskapsvärde och Samhällsvärde.
Deﬁnition av värdekategorier:
Fig 57. Stenpollare i trädgårdens grönska.
Rest från sjukhusets kajplats?

Upplevelsevärde:
Bygger på hur platsen upplevs av besökande, hur området är
gestaltat arkitektoniskt och hur arkitek-tur och form samspelar
med naturen och det omgivande landskapet. Värdet påverkas av
omgivande landskap och bebyggelse, vägdragningar samt ljus- och
ljudförhålanden.
Kunskapsvärde:
Utgörs av de sammantagna historiska och vetenskapliga värden
och utgår från platsens kultur-, samhälls-, teknik- och naturhistoria.
Materiella lämningar och spår (byggnader, kulturlandskap m m)
samt immateriella lämningar (traditioner, muntliga eller skrivna
berättelser) formulerar dessa värden. Dessa spår kan öka den
generella kunskapen inom vetenskapområden, t ex sjukhushistoria
och psykiatrihistoria.
Samhällsvärde:
Beskriver platsens bruks- eller nyttjandevärde och hur platsens
kvaliteter medfört användningar och betydelser för olika grupper,
organisationer eller institutioner i samhället. Värdet anger platsen
som en resurs.

Upplevelsevärde
Den gamla sjukhusträdgården uppfattas inte av så många då den
passeras främst längs Fyrisån och miljön intill ån dominerar starkt.
Trädgården ses som en öppen och ljus plats som harmonierar med
Kungsängen och slätten på andra sidan ån.
Ulleråkers sjukhus har en monumental karaktär. Symetriskt dragna
vägar ﬁnns fortfarande kvar och dessa förstärks av alléer. Många
av träden är ursprungliga, men även viss förnyelse har skett i
parkmiljöerna. Karaktären av institution ﬁnns kvar, framför allt
kring Norra sjukhuset. Vid gamla Asylen har den nya bebyggelsen
en hög arkitektonisk kvalitet som sammanfaller med de gamla
byggnaderna på ett sätt som visar olika tider utan att förta
varandra. Av stort värde är den bevarade bebyggelse i skog och
parkkaraktären, huvudsakligen utmed områdets vägar. Närheten
till Kungsängsleden märks speciellt under rusningstider då traﬁken
Fig 58. Trädgården med variation i färg och skala. En magniﬁk blodbok ger fruktträden rättmätig
kontrastverkan. Kopplingen mellan byggnader och trädgård är viktig för att förstå
verksamhetens omfattning och art för framtida generationer.

45

Värdebeskrivning
Teckenförklaring
Öppen kontinuerligt hävdad
mark
skog (del av fd jaktpark)
Historiska vägar
Stråk
Entrépunkter
Terrasser - viktig förlorad länk
mellan park och trädgård
Allé

är tät men det gäller framför allt ljud. Ljusstörningar är få då
Ulleråker är omgivet av skog och slättmark.Vad gäller vägdragning
har den historiska vägstrukturen i stort behållits och områdets
innehåller bitvis mycket gamla vägar som följer åsen.
Sjukhusparken har med sina strikta gångar, häckar och
axialitet en stark monumental karaktär. Genom att sjukhusbyggnaden är placerad längs med åsen smälter den in i
omgivningen på ett passande sätt. Övergången från formträdgård
till fortfarande synliga odlingskvarter sker med terrasser, för att
avslutas i Fyrisåns åmiljö och Kungsängens fuktängar i ett naturligt
samspel. Denna övergång är idag otydlig men mycket viktig för
sjukhusanläggningen och dess parks monumentala karaktär.

Kunskapsvärde
Ulleråker är ett område som är känt som gammalt mentalsjukhusområde runt om i Sverige. Hit skickades psykiskt sjuka
under lång tid. Området är nu mer känt som ett attraktivt
bostadsområde i parkmiljö. Området har en lång historia, som
kronopark men även som sjukhusområde. Blandningen av nya
bostadshus och gamla institutionsbyggnader ger en tydlig historisk
kontinuitet. Det pedagogiska värdet är högt och området visar en
kontinuitet som är värdefull. Här ﬁnns byggnader och strukturer
som visar olika tidsepoker. Sjukhusets trädgård och park vittnar
om en verksamhet som idag har lite av en renässans. Området
berättar en många gånger mörk historia men som för till exempel
sjukhuspersonalens barn är en uppväxtmiljö. Det ﬁnns många
både muntliga och skrivna berättelser om sjukhusområdet.
Bland annat från personal och deras barn (Personalen berättar;
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Fig 59. Norra sjukhusets magniﬁka byggnad
syns uppe på åsen. Axeln från kapellet i
byggnadens mitt är dock på väg att försvinna i
granskan. Dess roll som länk mellan sjukhus
och omgivande landskap är viktig och bör
återskapas.

Värdebeskrivning
Teckenförklaring
Öppen kontinuerligt hävdad
mark
Siktlinje
Axialiet
Historisk utveckling/
viktigt pedagogiskt sammanhang

Barndomsminnen från Ulleråker). Ulleråker har en rik kulturhistoria
som samhälle i samhället samt en varierad och värdefull natur.
Här ﬁnns materiella lämningar i form av byggnader och vägar,
men även trädgården ger oss vägledning om hur det en gång
sett ut tack vare att den övergavs och har inte varit utsatt för
någon exploatering. Genom att bevara Ulleråkers sjukhus med
omgivande park- och trädgårdstruktur bevaras kunskap om viktiga
delar av sjukhus- och psykiatrihistoria.

Samhällsvärde
Det är nära till centrala Uppsala och är ett uppskattat natur- och
rekreationsområden. Genom att bevara de beﬁntliga natur- och
kulturvärden som ﬁnns i Ulleråker och dess omgivning ges tillfälle
till aktiviteter som främjar folkhälsan. Ulleråkers sjukhusträdgård
har gett många en sysselsättning som gynnat både den fysiska som
psykiska hälsan. Den är en del av vårt samhälles historia och vårt
kulturarv. Trädgården vittnar om människosyn och hur den har
ändrats med tiden. Den är en del av ett segregerat samhälle, men
kan bli en plats där människor kan möta sig själva och andra. Här
kan regionens skolor eller turister komma på besök. Det är en plats
för rekreation, pedagogik och kulturturism. Det är även en resurs
för Medicinhistoriska- och Psykiatrihistoriska museet.
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Fig 60. Svandammen med Upsala Central-Hospital i bakgrunden. Observera fontänen på höger
sida. Troligtvis 1960-tal.

Fig 61. Dammen sedd mot Fyrisån. Grönskan
är tätare men genomsiktligheten är fortfarande
bervarad. Tidigt 1970-tal.

Svandammen
Sandvikskällan har styrt områdets inriktning av verksamheter och
senare gett en speciell karaktär åt den promenadpark som under
Upsala Hospitals ledning anlades i början av 1800-talet. Här har
funnits tvättstuga, bagarstuga och de första växthusen placerades
intill dammen.. 1883 ﬁck den en strandskoning i sten som fortfarande ﬁnns kvar under fyllnadsmassorna. Dammen ﬁck namnet
Svandammen då här fanns bland annat svanar.
Dammen har varit viktig för området och parkstråket
har förlorat ett starkt element i och med att den fylldes igen på
1970-talet. Stora värden skulle återskapas genom att rekonstruera
dammen. Byggnaderna hänger ihop i olika utbyggnadsepoker som
är viktiga för områdets identitet och har ett stort kunskapsvärde
för förståelsen av sjukhusets historia. På grund av att området
ligger i park ger det ett positivt värde vad gäller rekreation och
närmiljö, men även med tanke på naturvärden.

Foton Fig 60-63: Fotograf okänd.
Psykiatrihistoriska museets bildarkiv.
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Fig 63. Dammen fylldes igen under senare
hälften av 1970-talet p g a att källan sinat.

Fig 62. Stenskoning av dammen från 1880tal. Dammen har börjat sina efter att tillﬂödet
skurits av. Mitten av 1970-talet.
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Byggnaderna hänger ihop i olika utbyggnadsepoker
som är viktiga för områdets identitet och har ett stort
kunskapsvärde för förståelsen av sjukhusets historia.
På grund av att området ligger i park ger det ett positivt värde vad gäller rekreation och närmiljö, men även
med tanke på naturvärden.
Entréer / alternativt stängda vägar. Här har portvaktsstugor legat med sina grindar eller dessa vägar har varit
stängda av staket. Viktiga punkter som markerar en
stark gräns till ett en gång stängt område.

Medicinhistoriskt- och Psykiatrihistoriskt museum.
Innehar stora kunskapsvärden i bevarade strukturer,
kontinuitet i markanvändning och förtydligande av
sammanhang.
Den gamla Sandvikskällan har en viktig roll i området.
Dess förekomst var förutsättning för de verksamheter
som varit här. Den har givit namn åt platsen och var
ett mycket starkt parkelement. Skoning lär ﬁnnas kvar
under fyllnadsmassorna.

Område som präglas av lång tids hävd. Här har odling och/eller bete skett under mycket lång tid. En
återkoppling till terapiodling skulle ge området en
fortsatt kontinuerlig verksamhet som värnar om landskapsbild, kunskapsvärden och naturvärden. Starka
upplevelsevärden. Gränsar till skyddadnaturmiljö och
aktivt använt grönstråk.
Viktiga siktlinjer / axialitet som har stort värde för
sammanhang av delområden men även ut i omgivande
landskap. Monumentalt strukturspråk som sätter
karaktär på området.
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Sammanfattning värden
Dominerande karaktär består av områdets natur, institutionsbyggnader och markanvänding. Ulleråker har en tydlig kontinuitet i både markanvändning och i form av den verksamhet som
bedrivits här. Det ger ett sammanhang och en förståelse för hur
området har utvecklat sig som sjukhusområde men även hur vårt
samhälle har utvecklats. Det pedagogiska värdet blir därmed stort
och området kan användas som en resurs för skolor, museer och
för forskning. Dessutom har Ulleråker stora naturvärden både
för människor och djur och det används redan idag som ett närrekreationsområde.
Dessa värden är viktiga att bevara,, fförstärka och/eller restaurera
i de fall de gått förlorade.
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Fig 64. Sjukhuspersonalens barn ﬁck ibland
feriearbete i trädgården. Parken och trädgården
var deras lekplatser och här växte de upp.
1940-tal.
Foto: Privat. Lån av Ulleråkerbo som växte
upp här. Beskuret.

Fig 65. Formad natur som förstärker riktningar och omsluter områden. Lindallé i gamla
Asylens norra del är ett dominerande parkelement som har bevarats.

Ulleråker sjukhus är inte unikt utan typiskt som sjukhusområde för
sin tid. Den tidens nya ideal, industrialismens intåg och vetenskapliga framsteg har satt sina spår i dessa anläggningar och visar på
en tid som präglades av ordning, disciplin, sundhetssträvan och ett
engagemang i förhållandet människan och naturen. Mycket av den
forna sjukhusmiljön har ändrats men huvudsakliga strukturen ﬁnns
kvar och ett sammanhang mellan de olika utbyggnadsperioderna
går fortfarande att se. Detta är viktigt att bevara för framtiden
i ett pedagogiskt syfte men även ur en större tvärvetenskaplig
synvinkel. Här korsar medicin- och psykologihistoria bland annat
den naturvetenskapliga. Intressant är att sjukhusets sunda läge
var noga utvalt. Landskapet och naturen hade en avgörande roll.
Vetenskapliga framgångar gjorde sedan att detta inte ansågs vara av
större värde. När bland annat penicillinet kom kunde patienterna
skickas hem mycket tidigare och sjukhusen ansågs inte behöva
ligga utanför städerna utan ﬂyttades till mer centrala lägen. Idag
har dock cirkeln börjat sluta sig och naturen och den gröna miljön
runt oss har åter fått en stor betydelse. Forskning visar att människor mår bättre av att ha kontakt med grön miljö. Både fysisk
och psykisk hälsa påverkas men även prestationsförmåga. I ett
stressigt samhälle fullt av krav blir detta mer och mer viktigt att
ta med i planering av de miljöer som omger våra bostäder, arbetsplatser, vårdinrättningar och skolor. Ulleråkers sjukhusträdgård är
ett exempel på tillvaratagande på natur som en resurs inom vård
och omsorg som förtjänar att få en renässans. Här ﬁnns möjlighet
till terapiverksamhet och rehabilitering i ett centralt läge i en miljö
som sedan länge har präglats av just denna typ av verksamhet. Här
sysselsattes människor som en del av vården och man såg att de
var lugnare tillfrisknade betydligt snabbare än tidigare. Dessa iakttagelser tillsammans med så många liknande både då och nu borde
inspirera till nya trädgårdar där människor med olika svårigheter
kan få återhämta kraft.
I det här arbetet har synpunkter på hela Ulleråkerområdet
lagts fram, detta för att helheten inte ska gå förlorad. Det är sedan
framför allt en önskan att integrera trädgården i ÅrikeFyris som
lyfts fram. Det ﬁnns en uppmaning till att använda trädgården
som en plats att mötas, uppleva och växa i. Vare sig man är ung,
gammal, sjuk eller handikappad. En plats där modersmålet inte
har någon betydelse utan det är naturens språk som talas. Det är
även en uppmaning att återuppta terapiträdgården inom vård och
omsorg. Trots att forskning har bedrivits om rehabiliterings- och
träningsträdgårdar under 20 år i Sverige är kunskapen om forskningsresultaten inte spridd inom alla landsting och kommuner.
Patrik Grahn har bland annat pekat på i sin studie med äldre att
de med störst svårigheter visar mest positivt resultat. Av egna
personliga erfarenheter bland äldre kan jag intyga att kontakt med
växtlighet, och även djur, ger ett engagemang, mentalträning och
stimulans som ökar lust och vitalitet. Den lilla vattningsrundan
bland krukväxterna kan till exempel vara dagens promenad och
vara nog så viktig i en tid av sjukdom. En plantering är inte bara
för trevnad, utan förändring i blomning, bladfällning och andra
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Fig 66. Trädgårdens vägar och stigar är
stomme i anläggningen och ska restaureras för
framtida besökares framkomlighet. Fruktträden här är många av ovanliga sorter och
vård av dem är avgörande för deras överlevnad.

naturliga växlingar ger en förankring i omgivningen som kan vara
mycket viktig i till exempel situationer av kris, men även för att
stimulera fantasi, inge hopp och förväntan.
En stor förståelse för nyttan av en sjukhusträdgård behövs
och ett engagemang hos personal är ett måste. För att utnyttja
platsen till fullo kan även olika föreningar och grupper uppmuntras
att medverka i trädgården. Detta kan vara skolor både för barn
och äldre, invandrargrupper, kulturföreningar av olika slag och så
vidare. En sådan verksamhet där olika grupper samsas om plats
och lokaler kräver ett öppet sinne och en förmåga att samarbeta,
men skulle å andra sidan främja förståelse för olika människors
livssituation och kulturer. Det skulle även sprida kostnader.
Jag ser i Ulleråkers sjukhusträdgård värden som inte går
att separera från övrig sjukhusverksamhet. Trädgården var i allra
högsta grad en del av sjukhuset och präglade människors liv under lång tid, både patienter, personal och deras familjer. Det var
inte bara patienter med sina vårdare som arbetade här utan även
personalens barn kunde få feriearbete här och deras lekplatser
var det samma som parken, skogen, ån och trädgården. Att inte
inkludera trädgården i övrig sjukhusmiljö är för mig en omöjlighet.
Den utgör en sammanbindande länk mellan det Gamla Hospitalet och Norra sjukhuset, men även mellan Norra sjukhuset och
Uppsalaslätten. Genom sina terrasser och odlingsytor ger det en
successiv övergång från monumental park till ÅrikeFyris. Utan
trädgården blir övrig sjukhuspark endast en liten rest av en stor
anläggning. Den utgör dessutom en värdefull del av vår psykiatrioch medicinhistoria .

Ulleråker park
För att Ulleråker ska få behålla sin karaktär som stadsdel i parkmiljö
bör exploatering ske med god kunskap om områdets kulturmiljöhistoriska värden, men även vilket sammanhang hela området
är uppbyggt kring. Eventuell exploatering måste ske med stor
försiktighet så att strukturer och koppling mellan sjukhusområdets
olika delar inte förstörs. Identiteten är nu något oklar och behöver
förstärkas vid områdets huvudentréer. En tillgång är att byggnaderna representerar olika epoker och en kontinuitet ﬁnns som
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visar på en långvarig verksamhet som successivt har byggts ut. Det
ﬁnns två museer som berättar om den verksamhet som varit här
men då mycket lite om trädgården och dess betydelse. Museerna
är anonyma och svåra att hitta utan en direkt vägbeskrivning. Att
huvudbyggnader fortfarande ﬁnns kvar som representerar alla
delar av sjukhusets historia gör att hela området hänger ihop trots
nybyggnationer. Axialiteten mellan Asylen och Norra sjukhuset är
viktig men kan förstärkas. Olyckligt är att träd har planterats i dess
längdriktning vid en nyligen anlagd parkeringsplats. Det skymmer
byggnaden och den monumentala känslan som ursprungligen
funnits inﬁnner sig inte.
För att på ett tydligt sätt visa områdets utveckling skulle
byggår kunna anges över husens portar. De byggnader som har
ett dokumenterat kulturhistoriskt värde kan få en plakett uppsatt
med husets historia berättad på.

Trädgården – Del av stadens gröna stråk
Sjukhusets trädgård och jordbruk var en del av sjukhuset, ekonomiskt men även i den dagliga vården av de intagna. Det speglar
den tidens sätt att behandla och representerar ett nytänkande som
ﬁck en stor genomslagskraft över hela landet. Trädgården är även
viktig som en länk mellan sjukhuset och omgivande landskap.
Den säkerställer öppenheten ut mot Fyrisån och Kungsängen
och förstärker tillsammans med terrasseringarna Norra sjukhusets
monumentala karaktär. Delvis har den öppenheten gått förlorad
genom att vildskott och träd låtits växa upp i häckar m m. Dessa
häckar tillsammans med alléer och andra trädplanteringar är stommen i området. Karaktären av öppen mark är viktig att behålla, till
exempel i form av vildäng eller odling. Marken har varit hävdad
under mycket lång tid på grund av sina fuktängar och varit viktiga
för bland annat Ultuna Kungsladugård. Efter Hospitalets utﬂytt
till Sandvikskällan överläts marken till odling för patienternas sysselsättning i frisk luft. Detta ger en kontinuitet i markanvändning
som har gett området sin prägel.
Den Engelska parken, eller ”lunden” intill den forna
Svandammen har ett stort bestånd av ståtlig ek, alm, ask och
lönn. Buskskiktet är dock mycket tätt och endast ett fåtal större
promenadvägar ﬁnns. Saknaden av dammen är stor och men då
den gamla stenskoningen ﬁnns kvar under fyllnadsmassorna, skulle
en restaurering av den vara möjlig. Vinsterna skulle vara många.
Bland annat skulle ett ursprungligt parkelement återvinnas och den
skulle i avsaknad av källåder kunna fyllas med dagvatten. Dammen
skulle även vara en återkoppling till kronobränneriets dagar då
Sandvikskällan och dammen användes i produktionen.
Då Ulleråkers forna trädgårdsanläggning gränsar till
Fyrisån och det årike som omger, är kopplingen till detta stråk
naturlig. En kedja som började inne i staden med slottets forna
trädgård, humlegård samt Ultunas kungsladugårdsängar, övergick
Fig 67. Gamla hospitalets administrationsbyggnad med den forna parken nedanför. Här låg
en gång Svandammen.
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under 1800-talets andra hälft till Stadsträdgården och Ulleråkers
trädgård och jordbruk. Som en del av det gröna stråk detta utgör
idag känns en integrering självklar. Odling har funnits på båda
sidor om Fyrisån under lång tid. Stråket är dessutom en grön länk
som sträcker sig genom Uppsala stad och ut i omgivande landskap
vilket är ur natur- och rekreationssynpunkt mycket viktigt.

Framtida bevarandenivå
Som metod för bedömning av ambitionsnivå för framtida bevarandearbete har Axel Unnerbäcks modell använts (Kulturhistorisk
värdering av bebyggelse, Riksantikvarieämbetet). Den nivå som jag
anser är rimlig anger att det kulturhistoriska värdet ska ses som en
positiv tillgång. Detta på grund av att området är av den karaktären
att sambandet mellan byggnaderna och omkringliggande miljö är
viktig för helheten. Detta möjliggör att området kan användas för
nya aktiviteter men att exploatering begränsas. För att arkitektur
och struktur ska komma till sin rätt behövs åtgärder för att återskapa element som terrasser, häckar och alléer. Den magniﬁka
sjukhusbyggnaden har tappat sin länk ut i landskapet och den
axel som löper från byggnadens mitt behöver tas fram för att åter
inneha den rollen. För att säkerställa dessa värden behövs aktiva
insatser och ett vårdprogram bör upprättas för bland annat skötseln av träd och häckar. En betydande röjning för att synliggöra
siktlinjer, terrasser och odlingsmark kommer även att behövas. I
övrigt gäller skyddsbestämmelser enligt Plan- och bygglagen.
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Fig 68. Utsikt från Norra sjukhuset mot
trädgården. Genom klippta häckar och borttagning av skymmande träd återfås sikt och
koppling till omgivande landskap.

Förslaget berör den del som använts som promenadpark,
odlingsträdgård och jordbruk på Hospitalets östra sida. Området
begränsas i dag av Kungsängsleden i norr där den norra
portvaktsstugan låg, Fyrisån i öster, kolonilotter i söder och den
allé som ﬁnns där, samt av Ulleråkers sjukhus och Ulleråkersvägen
i väster. I parken väster om Gamla hospitalet ligger nu Lundellska
skolan. Den delen har genomgått avsevärda förändringar sedan
sjukhustiden och få rester ﬁnns kvar. Därför tas inte detta område
med i förslaget. De gångstråk som ﬁnns kvar och karaktären av
hus i park bör dock bevaras för helheten. Förslaget är översiktligt
och innehåller riktlinjer som beskriver en idé om trädgårdens
bevarande som en levande del av Ulleråker och ÅrikeFyris. Det är
framtaget för att visa hur förlorade värden kan återtas och bevaras
för framtiden. Dessa värden återtas genom att:
• Levandegöra terapiträdgården.
• Förstärka fyra starka karaktärer som ﬁnns i området.
• Koppla trädgård och park till ÅrikeFyris och omgivande landskap.
• Förstärka Ulleråkers identitet.

Mål och riktlinjer för markanvändning och
gestaltning
Ulleråkers trädgård återfår sin roll som terapiträdgård. Det är
ett behov av det i Uppsala då ingen liknande verksamhet ﬁnns.
Trädgården ska vara ett rum att stanna upp i, men även vara en
del av ÅrikeFyris. Verksamheten ska inte låsas till någon speciﬁk
grupp. Sjuka, handikappade, unga, gamla, olika etniska grupper
och så vidare, ska känna sig välkomna. Det ska ﬁnnas möjlighet
för picknick, matlagning, kursverksamhet, utställningar m m.
Tanken är att även intilliggande verksamheter som äldreomsorg,
barnstugor, dagcenter med ﬂera, ska komma hit för att uppleva
och/eller medverka i till exempel odling.
Fyra karaktärer
Trädgård/park består av olika karaktärer som framhävs och
förstärks. De är olika i sjukhusparken och trädgården då funktionen
var av olika slag, men det ﬁnns ändå en gemensam länk dem
emellan i form av gångstråk, terrassering och häckar. Övergången
görs tydlig och den vackra utsikten ut över trädgården och slätten
prioriteras. Karaktärerna är:
1. Trädgårdsodling
2. Fruktodling
3. Äng
4. Lund
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Fig 69. Gång- och cykelväg mellan den gamla
trädgårdsodlingen och Fyrisån.

Fig 70. Temaodlingar visar på aktivitet och håller samtidigt området öppet och bevarar historisk odlingstradition. Förbipasserande lockas in i området
och kopplingen mellan Fyrisån och sjukhusträdgården förstärks.

1. Trädgårdsodling

De gamla odlingskvarteren återskapas och delar av södra
trädgården används med fördel för kolonilotter, länkade till
beﬁntliga intill, och blir en del av trädgården (Fig 69). Övrig mark
görs till större odlingskvarter med temaodlingar som skolor runt
omkring kan sköta tillsammans med kommunens och landstingets
olika verksamheter (Fig 68).
Odlingsbänkar i olika höjder anläggs intill servicebyggnaderna
för god tillgänglighet. Dessa består av fasta ramar. För en stomme
används perenner och mindre buskar och träd i en del bänkar,
medan de andra ger möjlighet för fri odling av till exempel
sommarblommor och örter. Pergolor och stolpar lyfter odlingen
med klätterväxter (Fig 70). Häckar av till exempel nypon, hallon
och vinbär delar upp kvarteren. Förvildad hallon tas bort men
plantor kan tas till vara och användas i anläggningens bärodling.
Ruggar av Salix odlas men områdets öppna karaktär prioriteras
liksom siktlinjer och axialitet.
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Fig 72.
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Fig 73. Delar av dagens fruktodli
fruktodling. Här
ﬁnns ﬂera ovanliga sorter som är värda att
bevara.

Fig 74. Picknickytor under träden och promenadstråk ger de närboende värdefulla rekreationsmöjligheter. Här kan ääven skolor, föreningar och närliggande institutioner vistas för aktiviteter och
naturupplevelser.

2. Fruktodling

Fruktträden föryngringsbeskärs och underliggande mark slås
som äng. Nya fruktträd planteras där gamla gått ut, men gläntor i
planteringen ger även möjlighet till picknickytor i sol (ﬁg 72). De
olika fruktträden får en skylt som berättar sortnamn.
3. Äng

Gläntor av klippt gräs i äng under fruktträd ger större tillgänglighet
till dessa ytor. Ängen slås 1-2 ggr per år. De ytor som inte upptas av
temaodling eller kolonilotter används som äng och slås på samma
sätt. Här välkomnas hässjning och platsen ska kunna användas
för till exempel diverse festligheter. Spontana bollspel ska kunna
förekomma men hänvisas främst till intilliggande bollplan.
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Fig 75. Lunden idag. Igenvä
Igenväxt och ogenomtränglig.

Fig 76.

4. Lund

Den del som kallas Skogsparken röjs på sly och aspraderna runt om
gamla Svandammen tas fram. Karaktären ska här vara halvöppen
och förekomst av lundväxter prioriteras (ﬁg 74). Spontana stigar
under trädtaket välkomnas och det ska ﬁnnas möjlighet att sitta.
Svandammens stenskoning tas fram och dammen används som
dagvattenreservoar. På så sätt kommer ett viktigt element för
parken och platsens identitet att återskapas.
Redan vid förra sekelskifte var skidåkning ett uppskattat
nöje och besökare erbjuds här möjlighet att vintertid åka skidor i
parkmiljö. Dammen kan med fördel användas för skridskoåkning
och grupper av omgivande träd belyses för säkerhet och trivsel.

Fig 77. Skidtävlingar m m ger området vinterakiviteter med tradition bakom. Redan vid
förra sekelskiftet var det ett uppskattat nöje.
Foto: Psykiatirhistoriska museets bildarkiv.
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Fig 78. Terrasserna är idag igenväxta.

Fig 79. En restaurering av dessa återg
återger park och trädgård dess koppling till varandra samt möjliggör en fortsättning ut i landskapet precis som axialitet och siktlinjer var ämnade för.

Koppla trädgård och park till omgivande landskap
Genom att tillföra verksamhet till trädgården och göra den till
ett aktivt rekreationsområde kan kopplingar ske till ÅrikeFyris i
form av naturrum m m. Terrasser och den övergivna trädgården
är länk mellan Norra sjukusets parkanläggning och omgivande
landskap. Terrassernas gångstråk och klippta häckar tas fram så
den visuella och fysiska kopplingen mellan park och trädgård
återskapas. Parken behöver denna koppling för att behålla sin
monumentala karaktär.
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Fig 80/81. Norra portvaktsstugan låg tidigare här och tjänstgjorde även som trädgårdens försäljningsplats för grönsaker m m. Platsen markeras med
staketsektioner och nu öppna grindar.

Förstärka Ulleråkers identitet
Entréer

Staketsektioner i de punkter som markerats som entréer vittnar
om Ulleråker som ett historiskt slutet område. Här har tidigare grindar stått eller passage har varit förhindrat på grund
av höga staket och plank. Genom sina nu öppna grindar visas områdets nya karaktär som öppet område för boende, arbete och rekreation. Där tidigare portvaktsstugor stått placeras
informationsskyltar som berättar om områdets historia. En
översiktskarta visar sjukhusbyggnadernas läge och sjukhusets
utbyggnadsfaser samt hänvisning till Psykiatrihistoriska och
Medicinhistoriska museet.
Gångar och vägar

Gångar som löper utmed terrasserna restaureras och beläggs med
hårt packat grus för god framkomlighet. Vägar mellan kvarteren
ges liknande beläggning medan ytor närmast intill servicehus och
odlingsbänkar ges gångytor av betongplatta alternativt betongsten.
Gatsten ger en tydlig och naturlig gräns mot gräsytor och fasader.
Alla gångar och vägar ska vara framkomliga med rullstol. I övrigt
välkomnas spontant uppkomna stigar.
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Alléer och häckar

Fig 82.

En föryngringsbeskärning behövs på alléer och häckar samt på
vissa ställen behöver de kompletteras för att bibehålla den struktur
av kvarter som anläggningen består av. Vildskott som skjutits upp
i terrasseringens häckar tas bort och häckarna klipps ner så att de
bildar låga enheter (max 1m höga) för en optimal sikt. De träd
som inte hör till beﬁntliga trädrader tas bort. Thujahäcken har en
stark karaktär som rumsavdelare och fungerade som skärm mot
störande komposthögar m m. Den är dock förvildad och delvis
utgången och förnyas. Nya trädrader planteras i Norra sjukhusets
mittaxel då där tidigare funnits lindallé. Detta förstärker sambandet
mellan sjukhusbyggnaden och trädgården samt leder ögat ut i
landskapet.
Byggnader

Fig 83. Gjutjärnskrok som hittats i området.
Används som förlaga till upphängning av lyktor
vid till exempel dansbanan.

En eventuell exploatering kräver hög grad av anpassning till
platsen och ställer höga arkitektoniska krav. För att hålla den
låglänta trädgården öppen placeras byggnader som servicehus
för park och trädgård där de stora växthusen en gång låg. I
ytterkanten mot åsen kan mindre byggnader uppföras men de
ska alla vara av låg paviljongkaraktär i trä i naturnära färgsättning,
typ olivgrönt, engelskt rött och svart. Till tak används svart
plåt. Trädgårdsmästarvillan fortsätter vara privat bostad. Ett
alternativ då verksamhet ska kunna ske under hela året är att låta
villan fungera som café och administrationsbyggnad. Nedanför
terrasserna placeras en dansbana med en liten scen för mindre
ensembles. Dansbanan utformas som ett öppet trägolv med tak
över scenen. Färgsättningen hålls som ovan naturnära och ingår
i ett mer i detalj utarbetat program för hela trädgårdsområdet
tillsammans med bänkar m m.(Fig 80) Se nedan.
Belysning och möbler

Beﬁntlig parkbelysning som ﬁnns i gångstråk och alléer upprustas.
Det ska framför allt vara ledljus och belysning av trädgrupper
och speciella målpunkter som prioriteras, till exempel dammens
asprads trädkronor. Vid speciella evenemang ska lyktor kunna
användas, liknande de som tidigare fanns på sjukhusområdet, innan
elektricitet fanns. Dessa placeras bland annat vid dansbanan (Fig
81). Här ska även ﬂyttbara bänkar möjliggör ﬂexibelt användande.
Det ska även ﬁnnas gott om bänkar och andra sittplatser runt om
i trädgården. Dessa ska gestaltas tillsammans med övriga möbler
inom ett program för en helhetskaraktär i området.

Brukare och ﬁnansiärer
Omkringboende kolonilottsägare sköter kolonilottsområdet och
omkringliggande mark enligt särskilt avtal. För temaodlingarna
anordnas kurser och en avgift täcker växtmaterial. Det kan vara
fråga om klasser på grundskolenivå eller fritidsodlingskurser. De
som inte vill ha en hel kolonilott, på grund av till exempel ohälsa
eller tidsbrist, men som ändå vill sticka ﬁngrarna i jorden eller
känna doften från en örtagård kan här tillsammans med andra
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uppleva det i en anpassad terapiträdgård. Detta skulle kunna
vara som en del av ett folkhälsoprogram. Människor från olika
specialboenden kan åka hit på utﬂykter, aktivitetsdagar eller som
en del av ett sysselsättningsprogram. Tvärvetenskapliga projekt
mellan till exempel vårdprogram och landskapsarkitektprogram
skulle främja förståelsen av den gröna miljöns påverkan på vår
hälsa.
Trädgård och park ska kunna användas året runt. Förutom
växtsäsongens givna aktiviteter är skidtävlingar, både för stora och
små, samt skridskoåkning på dammen några attraktioner. På vår och
höst anordnas vid kolonilotterna växtbytardagar eller skördefest
och på Valborg brinner en stor eld till allmän skönsång.
Landstinget ansvarar som ägare av marken för dess skötsel.
Både kommun och landsting har verksamheter som har nytta
av trädgården och dess omgivning. Trädgården är dessutom ett
kulturhistoriskt intressant objekt för sin roll inom sjukhusets
verksamhet och som länk mellan institutionsbyggnader och
omgivande landskap. Medicinhistoriska- och Psykologihistoriska
museet kan tillsammans med trädgårdens verksamhet komplettera
varandra och kan berätta om hela Ulleråker och dess historia.
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Illustrationsplan
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Skyddsföreskrifter
Skyddsföreskrifterna avser Ulleråkers som helhet i punkt 13. Punkt 4-8 berör trädgården öster om Norra sjukhuset och
parkmark däremellan. Karta med beskrivning se sid 66.

Fig 84. Utsikt från Norra sjukhuset norrut
mot Gamla Hospitalet och trädgårdsmästarvillan. Årtal okänt.
Foto: Psykiatihistoriska museets bildarkiv.

1.

Ulleråker ska behålla sin karaktär av bebyggelse i park.
Exploatering får inte ske annat än i utpekade områden
och arkitektonisk hög kvalitet ska prägla eventuell
exploatering.

2.

Axialitet i form av vägar och alléer ska skyddas liksom
byggnader och strukturer som visar sjukhusområdets olika
epoker. Detta gäller framför allt sambandet mellan Gamla
Hospitalet – Norra sjukhuset – Asylen.

3.

Områdets namn på vägar och byggnader ska skyddas då de
är en stark koppling till sjukhusets historiska verksamhet.

4.

Trädgården får inte bebyggas annat än på anvisad plats och
i form av enkla enplansbyggnader.

5.

Trädgården ska hållas öppen genom odling eller annan hävd,
typ bete. Den ska vara öppen för genompassage för gångoch cykeltraﬁk. Tillgänglighet ska prioriteras.

6.

Terrasser mellan Norra sjukhuset och trädgården ska skyddas
och vårdas som en del av parken. De får inte bebyggas eller
på annat sätt förvanskas och träd och häckplanteringar ska
hållas på ett sådant sätt att de inte hindrar sikten från Norra
sjukhuset ut över trädgården och slätten.

7.

Vägar och belysning ska restaureras och underhållas för att
uppehålla en säker och trevlig miljö. Kvartersstrukturen i
trädgården ska bevaras.

8.

Träd i form av fruktodling och alléer prioriteras i fråga om
skötsel för bevarande av områdets karaktär och struktur. Det
samma gäller häckar utmed terrasserna mellan trädgård och
Norra sjukhusets park, samt utmed Ulleråkersvägen mellan
Norra sjukhuset och Gamla Hospitalet.
Skyddsföreskrifterna kopplas till Årikesplanen och Uppsala
Rikspark.
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Beskrivning

Exploatering får ske endast i anslutning till beﬁntlig bebyggelse och i
form av förtätning.
Exploatering får ske utmed åskanten
i form av enplansbyggnader, typ
paviljong. Dessa ska vara i trä och
målade i naturnära färger för att inte
dominera.
Sedan länge hävdad mark hålls öppen för bevarande av landskapsbild
och förståelse för historiska sammanhang. Prioritering läggs på odling
och hagmark.
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Byggnader får uppföras endast där
sådana tidigare stått för att inte
skymma siktlinjer och störa axialitet
enligt värdebeskrivning. Dessa ska
vara enplans, typ paviljong och färgsättas i naturnära färger för att inte
dominera.

1000 m

Alléer och häckar ska skötas så att dessa
kan fortatt fungerar som starka parkelement och uppbära områdets struktur.
Vildskott avlägsnas och häckarna hålls
med höjd max 1m för möjlighet att överblicka dem. Detta gäller häckar utmed
terrasseringar mellan Norra sjukhuset och
trädgården samt utmed Ulleråkersvägen
mellan Norra sjukhuset och Gamla Hospitalet. Utgått växtmaterial ersätts med
likvärdigt.
Fruktodlingen är en viktig del av trädgården
och ska behållas, skötas och ersättas med
likvärdigt material där det gått ut .
Axialitet mellan Norra sjukhuset och
gamla Asylen skyddas för bevarande av
sammanhang och förståelse för områdets
olika epoker.

Reﬂektion

Reﬂektion
Syftet med den här studien har framför allt varit att upprätta
ett vårdprogram för Ulleråker sjukhus trädgård. Till en början
benämndes arbetet Ulleråkers sjukhuspark men den deﬁnitionen
stämnde inte då sjukhusparken visade sig vara mer eller mindre hela
Ulleråker och att sjukhuset varit ett inhängnat område. Avgränsningen blev då en översiktlig studie för Ulleråker som område
och vårdprogrammet med fördjupningen för trädgården, det vill
säga den yta som ligger mellan Ulleråkersvägen och Fyrisån. Detta
har varit svårt när allt hänger ihop som en enhet. Problemet med
avgränsning har även avspeglat sig i inhämntning av material,
framför allt arkivmatierial. Historiken för sjukhusets verksamhet
och den utveckling som varit inom Ulleråker har tagit upp mycket
tid och kraft. Den har ändå känts viktig att gå igenom för att förstå
sammanhang och hur synen på människor har förändrats under
tiden. Detta för att kunna svara på frågan varför det anlades en
trädgårdsanläggning av den här storleken på sjukhusområdet och
hur kom det sig att den inte används längre. Arbetet med det här
har varit mycket spännande.
Med tiden har jag upptäckt att mina egna tankar om det
grönas betydelse har stämt med både gamla idéer använda inför
anläggandet av offentliga parker och sjukhusträdgårdar då under
1800-talet, men även med dagens forskningsresultat. Det var för
mig otroligt spännande att läsa om terapi- och rehabiliteringsträdgårdar både i Sverige och utomlands och detta har inspirerat
mig i mitt arbete och gett mig stor lust att fortsätta inom ämnet.
Det här examensarbetet har varit en länk som slutit en cirkel med
början för 6-7 år sen när jag bestämde mig för mitt yrkesval.
Examensarbetet har lärt mig mycket om arkivstudier och
de svårigheter som med detta innebär. Den metod jag använt,
Sunesons tabell och Unnebäcks bevarandenivåer har varit till
hjälp för att få struktur på arbetet, men jag har framför allt tagit
fasta på den arbetsmodell som användes för förvaltningsplan
av Visingsborg slottsruin. Den har känts relevant och riktig för
Ulleråkers park och trädgård.
Slutligen vill jag tacka alla jag pratat med under arbetets
gång för visat intresse och för all hjälp. Det har varit allt ifrån
administrationspersonal och läkare till boende och kolonilottsbrukare i området. Samtliga har sett Ulleråker och den övergivna
trädgården som en resurs, framför allt för dess rekreationsvärde,
men många har även berättat om trädgårdsanläggningen med
positiva ord och menat att det är synd att den inte längre ﬁnns
kvar och används.
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Florensdokumentet
Översatt av Bengt O H Johansson
Detta dokument har utarbetats efter ett beslut i Florens av ICOMOS-IFLA:s Internationella kommitté fö
f r
historiska parker och trädgårdar den 21 maj 1981 och antogs av ICOMOS 15 december 1982 som ett tillägg till
Venedigdokumentet (Carta di Venezia).

Deﬁnitioner och syften
Artikel 1. ”En historisk park eller trädgård är en arkitektonisk och hortikulturell komposition av allmänt intresse med
hänsyn till dess historiska eller konstnärliga värden”. På grund här av är den att betrakta som ett minnesmärke.
Artikel 2. Den historiska parken eller trädgården ärr en arkitektonisk komposition uppbyggd av i fförsta hand vegetation
och därfö
rf r levande och som sådan
rfö
dan fförgänglig
nglig och fförnyelsebar. Dess utseende speglar årstidernas ständiga
växlande, naturens växande och vissnande och konstnärens och trädgårdsmästarens önskan att upprätthålla den
i of
oförändrat skick.
Artikel 3. I sin egenskap av minnesmärke måste den historiska trädgården och parken bevaras i enlighet med
andan bakom Venedigdokumentet. Men eftersom vi här har att göra med ett levande minnesmärke måste dess
bevarande ffölja särskilda regler vilka behandlas i detta dokument.
Artikel 4. I den historiska trädgårdens och parkens arkitektoniska komposition ingår:
dess plan och topograﬁ
dess vegetation, inklusive arter, proportioner, färger, höjder
öjder och mellanrummen mellan olika element.
ö
Dess byggda element och utsmyckning
Dess vatten, både det strömmande och det stillastående som speglar himlen.
Atrikel 5. Som uttryck fför det nära
ra fförhållandet
llandet mellan kultur och natur och som en njutningsfull plats fför eftertanke
och vila uppnår trädgården och parken den kosmiska betydelsen av en idealiserad bild av världen, ett ”paradis”
i ordets verkliga betydelse. Samtidigt är de också vittnesbörder om en kultur, en stil, en tidsålder och ofta om
upphovsmannens skapande fförmåga.
Artikel 6. Begreppen ”historisk trädgård” och ”historisk park” är tillämpbart på såväl små trädgårdar som på stora
parker, antingen de är formella i sin utformning eller utgör ”landskap”.
Artikel 7. Antingen den historiska trädgården eller parken hör samman med en byggnad (i vilket fall den är oskiljbar
från denna) eller inte kan den inte isoleras från sin omgivning om det så är stadsbygd eller landsbygd, om den är
konstgjord eller naturlig.
Artikel 8. Ett historiskt landskapsrum är ett särskilt landskap som associeras med ett minnesvärt skeende, t ex en
viktig historisk händelse, en välkänd myt, ett sägenomspunnet
genomspunnet slag eller motivet fför en berömd målning.
Artikel 9. Bevarandet av historiska parker och trädgårdar
rdar fförutsätter
tter att de identiﬁeras och fförtecknas på en lista
över skyddsvärda kulturmiljöer. De måste
ste bli fföremåll fför olika sorters ingripanden, nämligen skötsel, konservering
och restaurering. I vissa fall kan rekonstruktioner vara att rekommendera. Äktheten hos en historisk park eller
trädgård hör lika mycket samman med utformningen och skalan hos dess olika delar som på dess dekorativa inslag
och på valet av plantor som utnyttjas i anläggningens olika delar.

Underhåll, bevarande, restaurering, rekonstruktion
Artikel 10. Vid varje åtgärd av underhåll, konservering, restaurering eller rekonstruktion av en historisk park eller
trädgård, eller av en del av den, måste alla dess viktiga beståndsdelar behandlas samtidigt. Isoleras de olika
åtgärderna från varandra skadas helheten.
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Skötsel och konservering
Artikel 11. Kontinuerlig skötsel av historiska trädgårdar är av allra största betydelse. Eftersom den i huvudsak
består av vegetation innebär ett bevarande av trädgården
rden i of
oförändrat skick att de ingående elementen genast
ersätts när så erfordras och att ett långsiktigt
ngsiktigt program fför periodisk fförnyelse upprättas (röjning
öjning och nyplantering
ö
av mogna exemplar).
Artikel 12. De träd, buskar, plantor och blommor som skall återkommande ersättas måste väljas utifrån etablerad och
erkänd praxis. I ifrågavarande botaniska region och kulturmiljö med målet att identiﬁera de arter som ursprungligen
tillhört parken eller trädgården och att bevara dem.
Artikel 13. De fasta eller ﬂyttbara arkitektoniska, skulpturala eller dekorativa element som utgör integrerade delar av
den historiska parken eller trädgården får endast tas bort eller ﬂyttas om detta är avgörande
rande fför deras konservering
eller restaurering. Ersättandet eller restaurerandet av sådana hotade inslag i parken måste ske i enlighet med
Venedigdokumentet och tidpunkten fför varje utbyte måste anges.
Artikel 14. Den historiska parken eller trädgården måste bevaras i en passande omgivning. Varje ändring av den
fysiska miljön som kan riskera den ekologiska jämvikten måste
ste fförhindras. Detta krav är tillämpligt på infrastrukturens
alla delar vare sig de ﬁnns inom eller utom anläggningen (dränering, avloppsledningar, bilparkering, stängsel,
omhändertagande av trädgårdsavfall,
rdsavfall, servicearrangemang fför besökare etc.)

Restaurering och rekonstruktion
Artikel 15. Ingen restaurering och framf
framför allt ingen rekonstruktion av en historisk park eller trädgård får göras
utan fföregående noggranna studier som kan garantera att arbetena är korrekta ur vetenskaplig synpunkt. Sådana
studier kan innebära allt från arkeologisk utgrävning till sammanställandet av dokument om anläggningen i fråga
och om liknande anläggningar. Innan arbetena själva påbörjas måste
ste en plan fför dem utarbetas som grundas på
ovannämnda studier. Denna plan måste underställas en expertgrupps gemensamma prövning och godkännande.
Artikel 16. Restaureringsarbetet måste respektera de olika utvecklingsstadier som den berörda anläggningen
genomgått. I princip skall inte någon
gon period ges fföreträde
de framf
framför andra, utom undantagsvis då en skada eller
f rstörelse på någon del av anläggningen är så grav att man beslutar sig fför att rekonstruera den på grundval av
fö
bevarade spår eller ovedersäglig dokumentarisk bevisning. Sådana rekonstruktionsarbeten kan komma i fråga
särskilt beträffande de delar av anläggningen som beﬁnner sig närmast den byggnad den innesluter om det partiets
roll i kompositionen därmed tydliggörs.
Artikel 17. Om en park eller trädgård
rd har fförsvunnit fullständigt, eller om det bara ﬁnns hypotetiska antaganden om
dess olika stadier kan en rekonstruktion inte betraktas som en historisk park eller trädgård.

Användning
Artikel 18. Fast den historiska parken och trädgården
rden har tillkommit fför att betraktas och vara i, måste tillgängligheten
till den avpassas efter anläggningens storlek och sårbarhet så att anläggningens fysiska uppbyggnad och kulturella
budskap kan bevaras.
Artikel 19. På grund av sina egenskaper och sitt syfte är en historisk park eller trädgård en fridfull plats ägnad att
främja mänskliga kontakter, tystnad och medvetandet om naturens närvaro. Denna uppfattning om anläggningens
vardagliga användning måste kontrastera mot dess roll under de sällsynta tillfällen då den utgörr platsen fför en
festlighet. Det är därfö
rf r viktigt att villkoren fför en sådan tillfällig användning av anläggningen klart deﬁnieras så att
rfö
varje fest i sig själv kan tjäna
na till att fförstärka anläggningens visuella effekter i stället
llet fför att fförringa eller fförstöra
dem.
Artikel 20. Medan historiska parker och trädgårdar vardagligen kan vara lämpade
mpade fför lugna spel och lekar bör
man avskilt men ändå nära
ra fförlägga
gga idrottsplatser fför mer aktiva sporter så att allmänhetens behov härav kan
tillfredställas utan att bevarandet av den historiska parken, trädgården eller landskapet sätts i fara.
Artikel 21. Arbetet med underhåll och bevarande är säsongsberoende och kortvariga insatser som syftar till
att upprätthålla anläggningens autenticitet måste
ste alltid prioriteras framf
framför allmänhetens bekvämlighet. Alla
besöksarrangemang i historiska parker och trädgårdar måste underkastas sådana regler som syftar till att bevara
platsens själ.
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Artikel 22. Om en park eller trädgård är muromgärdad bör dess murar inte avlägsnas
gsnas utan fföregående undersökning
av alla de möjliga
öjliga konsekvenser som kan leda till att anläggningens atmosfär ändras eller dess bevarande
ö
påverkas.

Juridiskt och administrativt skydd
Artikel 23. Det är de ansvariga myndigheternas sak att, efter kvaliﬁcerade experters råd,
d, genomf
genomföra lämpliga legala
och administrativa åtgärder
rder fför att identiﬁera, fförteckna och skydda historiska parker och trädgårdar. Bevarandet av
dessa måste
ste behandlas inom ramen fför den fysiska planeringen och kravet härpå måste tas upp i såväl regionala
som lokala planeringsdokument. Det är också de ansvariga myndigheternas sak att genomf
genomföra, enligt kvaliﬁcerade
experters roll, sådana ﬁnansiella åtgärder som underlättar underhållet, bevarandet och restaurerandet och om
nödvändigt rekonstruktionen av historiska parker eller trädgårdar.
Artikel 24. Den historiska parken och trädgården är en del av kulturarvet vars överlevnad av naturliga skäl är
beroende av intensiv och kontinuerlig skötsel av erfarna specialister. Lämpliga åtgärder måste därfö
rf r vidtagas
rfö
f r att utbilda sådana personer, antingen de är historiker, arkitekter, landskapsarkitekter, trädgårdsmästare eller
fö
botaniker.
Det är också angeläget att tillse att en regelbunden produktion äger rum av de olika växter som behövs
vs fför underhåll
och restaurering av historiska parker och trädgårdar.
Artikel 25. Intresset fför historiska parker och trädgårdar bör stimuleras genom all tänkbar aktivitet som kan framhålla
deras verkliga värde som del av kulturarvet och som kan göra dem mer kända och uppskattade: främja forskning,
internationellt utbyte och informationsspridning, publicering och popularisering, uppmuntra ökad men kontrollerad
publik tillgänglighet, påverka massmedia till ökad medvetenhet om naturen och kulturarvet. De främsta historiska
parkerna och trädgårdarna
rdarna skall fföreslås till upptagande på World Heritage List.

Källa: Suneson, T. (2001) Vårdprogram – policy och praktiska exempel; I: Holmberg, Park & Trädgård i kulturarvsperspektiv, sid 64-73,
Institutionen för miljövetenskap och Kulturvård, Göteborgs Universitet.
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Bilaga 3
Utdrag ur växtlista från 1888-89 där människor utanför Ulleråker sjukhus trädgård erbjöds växter Anläggningen fungerade som
en handelsträdgård där både inhemska men även excotiska växter
kunde köpas. Skötselråd medföljde ofta.

Exempel Växtlista ur Upsala Central-Hospitals Trädgårds Växtsamling, 1888. Källa Uppsala Botaniska
trädgårds arkiv.
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Park- och vegetationskarta
Ulleråker, 1971

Källa: Generalplan 1971, Ulleråker sjukhus, Intendentens arkiv
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Trädinventering Ulleråker sjukhusträdgård

2003-2004, Hilding Karlsson
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Teckenförklaring
häck
trädgårdsmästarvillan, nu privat bostad
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