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Sommarens stadsvandringar med Attention Uppsala, med Anders Allard som vår 
kompetenta och trevliga guide 

 

1. DETALJER OCH KURIOSA - FRÅN SVINTORGET TILL BONDKYRKAN 
Inriktningen är detaljer, kuriosa och det lite udda och ovanliga, som kanske inte 
alla känner till 

 
Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen: 
- Var finns bostadshuset med Uppsalas första vattentoaletter? 
- Varför heter det Flustret? 
- Var låg Schylla och vad var det? 
- Var låg Sju helvetes gluggar och varför hette det så? 
- Var finns Uppsalas största femöring? 
- Var kan man hitta rester efter stadens gamla spårvagnstrafik? 
- Vad är det för mystisk stolpe vid Svandammen? 
- Var ligger ”Kristliga enkelheten”? 
- Var finns Uppsalas enda bevarade stadsgård? 
- Varför heter det Islandsbron? 
- Varför är husets hörn rundat? 
- Var kan man hitta spår efter stans gamla gasbelysning? 

 

 

 

2. UPPSALAS BROAR 
Det går många broar över Fyrisån och varje bro har sin historia. Vi får veta mer 
om de nio broarna från Islandsbron till Eddaspången. 

 
Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen: 
- Var låg Malins brygga och varför hette den så? 
- Vad finns det för koppling mellan Haglunds bro och Islandsbron 
- Varför heter bron Islandsbron? 
- Vad har Islandsbron hetat tidigare? 
- Vad finns det för koppling mellan Carl von Linné och Kvarnbron? 
- Vad var Svartbäcksgubbar för något? 
- Vad står årtalet på Nybron för? 
- Vad är det för inbuktning i åmurens östra sida strax norr om Islandsbron? 
- Var låg Lilla Munkbron? 
- Vad har landshövding Johan George Lillienberg med Dombron att göra? 
- Varför hette S:t Olofsgatan tidigare Järnbrogatan? 
- Hur kom Haglunds bro till och varför heter den så? 
- Vad fanns tidigare, där Haglunds bro finns i dag? 
- Vilken bro har tidigare kallats för Torgbron? 
- Vilken bro hette tidigare Prins Carls bro? 
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3. UPPTÄCK UPPSALA – FRÅN ARTEDIPARKEN TILL HUMANISTISKA 
TEATERN 
Vi tar oss ofta inte tid att se allt det vackra och intressanta i Uppsala. På den här 
vandringen uppmärksammar vi olika hus, fasader, fönster, dörrar, grindar, 
balkonger, burspråk, innergårdar, konstverk och detaljer. 

 
Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen: 
- Var kommer namnet Artediparken ifrån? 
- Var bodde August Strindberg, Cora Sandel, Pontus Wikner, Bo Bergman, Barbro Alving, 
Anna Maria Lenngren, Albert Engström, Sigfrid Siwertz, Gustaf Fröding och Karin Boye? 
- Varför heter det Rundelsgränd? 

- Varför kallas huset för ”Skandalhuset”? 
- Var startade stadsbranden 1809? 
- Vad var ”Rackarnäbben”? 
- Vem ritade Café Uroxen? 
- Var finns Uppsalas äldsta bevarade träbyggnad? 
- Var ligger Kamphavet och varför heter det så? 
- Vad är Fredsstråket? 
- Var finns Uppsalas äldsta studenthem, som fortfarande är i bruk? 
- Var låg Fattighuset? 
- Var finns Gösta Knutssons promenad? 
 
 
 
Anders Allard har många olika vandringar med olika teman, och vill man veta mer eller är 
sugen på andra vandringar går det bra att kontakta Anders direkt på 
nils.anders.allard@gmail.com. 
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