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Besök i Uppsala 10 oktober 2022 
Berättad av Elisabet Asker 
 
En solig höstdag åkte vi med buss till Uppsala. Vi var totalt 18 deltagare fördelade på 
13 medlemmar och 5 medföljande. Vi startade med att besöka Bror Hjorts hus och 
ateljé, som har den största samlingen av Bror Hjorts konst. Vi fick en intressant 
guidning som beskrev både Bror Hjorts liv och konstnärskap. 
 
Därefter körde bussen oss till Domkyrkoplan. De som hade förbeställt lunch på 
Uppsalas äldsta restauranger, Domtrappkällaren, åt där och fick samtidigt en 
spännande beskrivning av restaurangens historia. Bl.a. var lokalen fängelse under 
1700-talet. 
 
Efter lunchpausen fick vi en mycket intressant guidning av Uppsala domkyrka som 
både behandlade katedralens historia och byggnadsstil. Vi besökte också olika 
sidorum bl.a. det gravkor där Gustav Vasa är begravd tillsammans med sina hustrur. 
 
Nästa besök var Uppsala universitetshus, där vi på ett intressant sätt guidades av 
Mikael Norrby. Huset är universitets huvudbyggnad och används fullt ut för den 
akademiska verksamheten. Vi fick höra byggnadens historia och nuvarande 
användningsområde med den praktfulla, aulan som används både för högtidliga 
ceremonier och olika föreställningar. Vid ett besök i en föreläsningssal fick vi veta att 
universitetets policy är att alla studenter någon gång under sin studietid får delta i 
undervisning i Uppsala universitetshuset. Vi besökte också de olika fakultetssalarna 
med porträtt av för universitet framstående personer bl.a. Nobel-pristagare. 
 

 
Bror Hjorts Hus 

 
 

  
 Uppsala Domkyrka Uppsala Universitetshus 
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Foton från Bror Hjorts hus, Fotograf: Yngve Henriks  
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