GÄVLE FOTOKLUBB GÖR EN FOTORESA TILL UPPSALA
SÖNDAG 26 AUGUSTI 2018 MED MILJÖVÄNLIGT TÅG.
Avresa från Resecenter i Gävle söndag 26 augusti med tåg till Uppsala c:a kl 10.Beroende på
tidtabell i augusti. Resan tar 1 Tim 9 min.
Framme i Uppsala gäller det att ha kameran beredd, för det finns mycket att fota. Några har säkert
varit till Uppsala och fotat tidigare. Du kan sedan välja ut bilder som du vill visa på medlemsmöte i
fotolokalen 9 oktober. Det är fritt för var och en att gå egen fotoslinga, men jag har gjort en slinga
med olika sevärdheter. Vi kommer överens om hålltider där vi kan ta en gemensam fika, lunch
och eftermiddagsfika. Hemfärd vid 17-tiden.
1- Landings konditori Kungsängsgatan 5
(Förmiddags fika vid ankomsten)
2- Alternativt Guntherska café Östra Åsgatan 31 (alternativt ankomst fika)
3- Dragabrunn torg Dragabrunnsgatan 32
4- Linn’e trädgården Svartbäcksgatan 27
5- Haglunds bro, Skolgatan bro över Fyrisån
6- Ofvandahls Hovkonditori Sysslomansgatan 5
(Eftermiddags fika)
7- August Strindbergs bostad 1870 Övre Slottsgatan 22
8- Uppsala Fotografiska Sällskap Övre Slottsgatan 14 a
9- Domtrappkällaren St:Eriksgränd 15
(Lunch)
10- Carolina Parken, Pelle Svanslösparken Gösta Knutssons promenad 6
11- Botaniska trädgården Villavägen 6-8
12- Flustret Flustergränd 5
Landings konditori. Sedan 1887 har Landings Konditori försett uppsalaborna med bakverk av
hög kvalitet. Här finns allt från bakelser till tårtor.
Guntherska Hovkonditori & Schweizeri är ett av 16 caf'eer i Uppsala. Bra för vegetarianer,
Veganalternativ och Glutenfria alternativ.
Dragabrunn torg en mötesplats för handel och trivsel
Linne'trädgården en rekonstruktion av hur Linnés botaniska trädgård såg ut på 1700-talet.
Haglunds bro. Uppsala har många fina broar. Den här byggdes 1901, medel donerades av
August Haglund kassör på Upplands banken. Den ursprungliga överbyggnaden ersattes 1992 av
stålbågar.
Ofvandahls Hovkonditori. Ett anrikt konditori med anor från 1878, beläget i en gammal
kulturminnesmärkt byggnad på Sysslomansgatan 5.Här har personer som Hjalmar Bergman,
Karin Boye medan Gustaf Fröding, Prins Eugen och Gunnar Wennberg har funderat på livet
sittande i de plyschklädda sofforna.
August Strindbergs bostad. Övre Slottsgatan på nr 22 bodde August Strindberg i ett litet rum
1870.Han vantrivdes och lämnade Uppsala för gott ett par år senare. I nr 13 bodde på 1800-talet
Gustav Fröding.
Uppsala Fotografiska Sällskap. Är en aktiv fotoklubb som håller kurser utställningar mm.
Domtrappkällaren. En restaurang med ambitioner att växla meny ofta och att låta smakerna
genomsyras av förstklassiga råvaror, säsongens smaker och kökslagets upptäckarglädje.

Carolina Parken. O Pelle Svanslösparken. Lek i Pelles källare eller vind klättra i Gammel Majas
domkyrkotorn och provåk i bussen till Skogstibble, denna prisbelönta park finns i Carolina Parken.
Strax intill ligger Engelska Parken besjungen av Uppsala sonen Owe Törnqvist.
Botaniska Trädgården. En storstilat Barockträdgård med det 200-åriga Orangeriet, tropiska
växthuset med regnskog. Strax intill ligger Uppsala slott.
Fliustret. Restaurangen etablerades 1842 av källarmästare Sven Norberg under namnet
”Strömparterrens Schweizeri”. Studenterna började senare källa det Flustret eftersom det
samlades så mycket folk där- likt bin på Flustret till en bikupa.
Uppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil. Den invigdes 1435 och hade Sankt Erik, Sankt Lars
och Sakt Olof som skyddsspatroner. Kyrkan är 118,7 meter lång och lika hög i de båda
västtornen. Den största av dess klockor kallad Storan är med sina 7360 kg Sveriges största
klocka. Gustav Vasa, Johan lll och deras gemåler liksom Magnus Stenbock, Emanuel
Swedenborg, Carl von Linn'e och Natan Söderblom är begravda i Uppsala domkyrka.
Jonas skulpturen. Mellan Västgötaspången och Islandsbron. Ligg på honom ät glass på honom
eller bara njut av värmen från hans kropp. Kajsa Mattsons mässing skulptur.
Islandsfallet. När fallet byggdes1841 bröts en mångårig tradition, Aspens vandring uppför
Fyrisån. 2008 invigdes den första av 3 Asptrappor.
Uppsala universitet har många fina byggnader som lämpar sig för fotografering.
Upplands museum. St:Eriks torg 10.Utställning Sim Sala Bim en utställning på gränsen till det
otroliga.

Ni hittar säkert många flera fotomotiv i den fina staden Uppsala. Ladda kamran med batteri och
minneskort. Ta på skor som inte ger skavsår och tål långa promenader på asfalt och stenbelagda
gator.

Vi får hoppas på stor anslutning och uppehållsväder med fotovänligt mulet vädret.

Styrelsen Gävle Fotoklubb

