#MYUPPSALA
5 tips från dem som känner staden bäst.

pssst...

FILMHISTORIA

I Upptäck Uppsala
finns en karta om
du behöver hjälp
att hitta!

1. Ingmar Bergmans hemstad

Ingmar Bergman föddes i Uppsala 1918. Delar av sin barndom
tillbringade han hos sin mormor på »Trädgårdsgatan (D3). Därifrån
hämtade han inspirationen till sin största film Fanny och Alexander
som spelades in i Uppsala vintern 1981–82. Promenera runt på
inspelningsplatserna, se huset där han föddes och bodde, och besök
Slottsbiografen på »Nedre Slottsgatan D3 där hans filmintresse väcktes.
MICHEL ÖSTLUND, Uppsalabo i 60 år.

TA EN FIKA

LINNÉTRÄDGÅRDEN
2. Carl von Linnés
blomstrande mästerverk
Linnéträdgården är magisk och väldigt fridfull fast den ligger mitt i stan. Kliv
in från gatan, blunda och det är nästan som om du kan se
Carl von Linné själv promenera runt bland växterna. Allt finns
ju kvar, till och med hans hus – idag ett museum. Och i den
lilla museibutiken finns ofta något roligt. Kvarteren runt
omkring har många bra caféer och restauranger, flera med
bord utomhus på sommaren. »Svartbäcksgatan 27 (C1).
EMMA GUSTAFSSON, Uppsalabo sedan 29 år.

3. Güntherska Hovkonditori
& Schweizeri
Fika är det mest svenska du kan göra. Själv avnjuter
jag gärna en god cappuccino och Uppsalas godaste
räkcroissant på Güntherska. Det ligger i ett mycket
vackert hus alldeles mitt i stan nere vid Fyrisån, och
har i olika former funnits sedan i slutet på 1800-talet.
Här har säkert alla Uppsalabor som på något sätt
gjort avtryck i den moderna historien suttit och tittat
på varandra. »Östra Ågatan 31 (E4).
AMINA CARLSSON, Uppsalabo sedan 25 år.

DOMKYRKAN

4. Historiska Uppsala
Vi gillar båda att gå in i Uppsala domkyrka – och det
är vi inte ensamma om. Över en halv miljon besökare
kommer hit var varje år. Den invigdes för snart 600 år
sedan och är den största kyrkan i Norden. Här har
många svenska kungar både krönts och begravts. Och
den ligger mycket vackert i en historisk miljö mitt i stan.
» Domkyrkoplan (C3).
SVEN BACKLUND och GUSTAF MÖLLER,
Uppsalabor sedan 17 år.

Fler Uppsalatips hittar du på destinationuppsala.se

VIKINGAR

5. Kungshögarna
När jag ska visa Uppsala för gäster tar jag med dem till Gamla Uppsala, tio
minuter med buss från city. Det är ett av Nordens märkligaste fornlämningsområden med
de tre kungshögarna från 500-talet. Platsen är mytomspunnen och sägnerna om mäktiga
sveakungar, hednatempel, människooffer och blotfester är många. Gamla Uppsala Museum
och Gamla Uppsala kyrka är två av mina favoriter här ute. »Ärnavägen 4 (F1).

EVA OSTERMAN-LIND, Uppsalabo i 53 år.

Fler Uppsalatips hittar du på destinationuppsala.se

