
 

 

 

 

Pressemelding januar 2021 

Unikt kulturminne vekkes til liv igjen – ny møteplass for folk i Klæbu 

Byggene skal bringes tilbake til fordums stolthet, og det foreligger planer om å gjenskape 

parken på arealene utenfor byggene. Eksisterende aktivitet skal bringes videre samtidig som 

innbyggerne i Klæbu får nye aktiviteter å samles om. 

 

Seminarplassens venner 

Seminarplassens venner ønsker å ruste opp Seminarplassen 

til et sted alle aldersgrupper kan ha glede av.  

Seminarplassens venner består av ressurspersoner fra lag og 

organisasjoner i Klæbu som bruker og vil fortsette å bruke, 

Seminarplassen som et kulturelt møtested. Vi ønsker å ta 

vare på stedets historie, formidle denne og tanken om at 

kunnskap og allmenndannelse er av interesse og til glede for 

befolkninga i nærområdet. Planen er å markere noen 

utvalgte dager gjennom året, hvor vi kan ha søkelys på forskjellige tema. Målgruppa er hele 

befolkninga, noen arrangementer kanskje mer for noen enn andre, men gjennom året forsøker vi å 

favne så mange som mulig. 

Snart skal det første årsmøtet avholdes og planene for inneværende år vedtas. Seminarplassens 

venner ønsker å fylle byggene med enda mer liv, beplante uteområdet og befeste kulturaksen fra 

Seminarplassen til Klæbu kulturhus.  

 

Utearealene 

Utearealene var i sin tid velstelte og vakre, og Seminarplassens venner er i full gang med å organisere 

ny beplantning. Fra Klæbu kommunes kulturminneplan 2017-2020: 

I boken «Omsorg i endring» av Per Ingmar Kosberg, som omhandler Klæbu pleiehjem – 

Hallsetheimen, refereres det til at bygdefolk og tidligere ansatte har fortalt om det vakre og velstelte 

parkanlegget ved pleiehjemmet i 30- og 40-årene. Det var prydtrær, busker, roser, stauder og 

sommerblomster.   

 

Forprosjektet «Klæbu seminar og Seminarplassen inn i framtida»  

6. februar 2020 ba bystyret kommunedirektøren lage en 

mulighetsstudie for den kommunale bygningsmassen med 

vekt på at anlegget også skal brukes av innbyggerne i 

kommunen. Det ble satt ned en prosjektgruppe, og ut fra 

den en arbeidsgruppe ledet av Møyfrid Hallset Det ble 

intervjuet rundt 70 mennesker i alle aldersgrupper, fra 

skoler, lag/organisasjoner, kommunale enheter og 

næringslivet. Dette resulterte i en rapport som har lagt grunnlaget for investeringsmidler vedtatt i 

bystyrets møte 17. desember 2020 på totalt 24 millioner fordelt på 2 millioner i 2021, og 11 millioner 
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hver av de to påfølgende år. Videre ble kommunedirektøren bedt om å komme tilbake til bystyret 

med en sak som viser framdriften for prosjektet basert på forprosjektet, en sak som også viser 

hvordan det kan utvikles en bærekraftig driftsmodell i samarbeid med frivillige. 

 

Økonomi, renovering og frivillig innsats 

Gamle festsal og hovedbygget på Seminarplassen står derfor overfor en renovering de neste årene 

med en ramme på 24 millioner. Ikke å glemme er den store innsatsen Klæbu pensjonistforening har 

gjort både gjennom dugnad og investerte midler. 

 

Kort om Seminarplassens historie. 

Seminarplassen har huset lærerutdanningen på midten av 1800-tallet, Klæbu seminar, som en av fem 

lærerutdanninger i hele landet. Plassen har også huset Den Nordenfjeldske blindeskole, vært stedet 

der Klæbu sparebank ble stiftet og er godt kjent som stedet der Hallsetheimen holdt til fra tidlig 

1900-tall frem til midten av 1990-tallet. Deretter har kunstnergruppen på Seminarplassen bestående 

av nasjonalt og internasjonalt anerkjente kunstnere, satt sitt preg på stedet med aktivitet og 

arrangement gjennom en 20-årsperiode samtidig som Klæbu pensjonistforening knyttet sterke bånd 

til stedet både gjennom aktivitet og en eksepsjonell dugnadsånd. 

 

Klæbus Tusenårssted 

Seminarplassen er Klæbus tusenårssted og ble innviet i år 2000. Tusenårsstedene rundt om i Norge 

hadde utgangspunkt i en ide fra Kulturdepartementet. Målet var å bidra til at unike steder skulle bli 

tatt vare på og markert på en særskilt måte. Kriteriene var at tusenårsstedene skulle ha en nasjonal 

kulturell og miljømessig verdi som peker utover det enkelte fylke. 

 

Les gjerne mer om Seminarplassen og forprosjektet «Klæbu seminar og Seminarplassen inn i 

framtida» under Prosjekter i bydelen bestebygda.no.  
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