Under din jakt på de hemliga platserna kan du
alltid ringa Linné, 018-44 44 810. Han kommer
att vara din trogna guide på färden. Det finns
en kod vid varje kryss. Vad tror du att Linné
kommer att säga till dig?
HEMSIDA

Mer information om alla åtta Linnéstigar
som finns runt Uppsala finns på hemsidan
www.linnestigarna.se.
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RING LINNÉ!

GAMLA
UPPSALAVANDRINGEN

-en av åtta Linnéstigar

Ladda ner appen Naturkartan, den
underlättar ditt besök på Linnéstigarna.
BIOTOPIA

På Biotopia kan du låna en GPS. Här finns
också naturinformation om områden runt
Uppsala. Om du har frågor om Jakten
på Linnés hemliga platser så kan du kontakta
Biotopia på info@biotopia.nu eller 018-7276370.
Mer information om Biotopia finns på
www.biotopia.nu.
PRAKTISK INFORMATION

Om du vill gå hela vandringen så är den 12
kilometer lång. Den går på stigar, cykelvägar
och landsvägar. Det är bra att ha oömma skor
på sig under vandringen. Och du, glöm inte
fikat! Platserna är spännande att upptäcka för
både skattletare och andra. Du måste inte gå
hela vandringen på en gång, det går lika bra
att besöka en plats åt gången. Sträckan
Linnéträdgården - Gamla Uppsala museum är
en promenad på 6,5 km. Därefter följer 5,5 km
på landsväg fram till Sjödyn, en sträcka som
passar bra att cykla.

I samarbete med

Linnés Historiska Landskap

Jakten på Linnés hemliga platser

SÅ HÄR SÖKER DU SKATTEN

Som ett insekternas jaktflygplan

FÖR ATT HITTA den

hemliga skatten behöver du
en GPS. GPS kan även underlätta när du
ska hitta de X-markerade platserna längs
vägen. Det finns GPS att låna på Biotopia.
BÖRJA MED ATT ta

dig till den första platsen.
Du hittar alla platsers koordinater på
kartan som finns här på baksidan. Genom
att söka efter information på platsen får
du ledtrådar till svaret på frågan. Fortsätt
sedan till varje X-markerad plats på kartan.

på en fråga ger några av siffrorna
i koordinaten till den hemliga skatten.
Skriv siffrorna här nedanför i den ordning
som frågorna är numrerade på kartan.
Tillsammans bildar de koordinaten till
skatten. Lycka till!
RÄTT SVAR

NORDKOORDINAT:

OSTKOORDINAT:
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för att hitta skatten:
HSÄ PAD X SZSÖ?

EN LEDTRÅD

Kod för dekryptering
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Vi använder koordinatsystemet WGS84.
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Jällaspåret

N59° 55.231’ E17° 42.112’

5. Sjödyn

GAMLA UPPSALA
VANDRINGEN

Med trekantad mun väntar
monstret på sitt byte. Följ spången
ut till Sjödyn, om du törs…

N59° 53.870’ E17° 38.107’

4. Gamla Uppsala högar
Under yngre järnåldern var det här ett
maktcentrum och en kultplats. Tänk att de
kunde segla hit på vattenvägarna!
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Vad trodde Rudbeck hade legat här?
1. Atlantis (42)
X. Rom (49)
2. Gävle (45)
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N59° 53.266’ E17° 37.338’

3. Röboåsen

Uppsalas kullar är byggda av
grus och sten från inlandsisen.
Hur är utsikten?

00

Väg 6

Vad heter växten som står modell?
1. Mosippa (16)
X. Vitsippa (15)
2. Backsippa (17)

GAMLA UPPSALA

N59° 52.303’ E17° 37.297’

2. Fyrishov

Leran under dina fötter är ett minne av det
hav som en gång fanns på den plats där du står
nu. Idag finns havslinjen nästan 10 mil österut.
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Svar

Vad är domkyrkan byggd av?
1. Betong (232)
X. Uppsalategel (277)
2. Vattholmamarmor (298)
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N59° 51.746’ E17° 37.907’
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1. Svartbäckstullen
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Det som då var Uppsalas utkant är idag
början på äventyret!
Vad heter ån
1. Dalälven (47)
X. Sävjaån (45)
2. Fyrisån (55)

LUTHAGEN
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N59° 51.712’ E17° 37.980’
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Linnéträdgården

Här lever Linnés tid kvar än idag. Bland
växter och hus ekar minnen från förr.
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BIOTOPIA

DOMKYRKAN
Linnéstig
Cykelsträcka rekommenderad
Cykelsträcka möjlig

SLOTTET

Vad bodde i de små husen på pålar?
1. Markattor (59)
X. Kajor (56)
2. Ringduvor (60)

Vilka blodsugare finns här?
1. Vampyr-fladdermöss (033)
X. Flodnejonögon (157)
2. Blodiglar (080)

