LUND PÅ 48 TIMMAR

VINTER
2020/-21

Guiden till 48 timmar i Lund låter dig uppleva stadens charm och måsten, den
guidar dig till gatorna du vill se, historien du kommer fascineras av och landskapet
du vill fara fram i. Den ger dig Lunds berömda platser tillsammans med pärlor som
ligger lite bortom det mest självklara.

DAG 1

UTFORSKA
STADEN!

MORGON Börja dagen med en kaffe på något av Lunds mysiga
caféer. Några av lundabornas egna favoriter: Love Coffee, Broder
Jakobs och Patisseriet, hittar du längs Klostergatan, en gata som
blivit något av ett stråk för mat- och delikatessälskare. Här är du i
hjärtat av Lund och promenerar parallellt med shoppingstråk och
lokala butiker.
FÖRMIDDAG Fortsätt förmiddagen med att uppleva stan till

Vintern ger många
tillfällen till mysiga
fikastunder.

Lunds saluhall är
över 100 år! Här har
det handlats med
såväl ost och fisk
som kött och potatis
genom åren.
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fots. Bland charmiga kullerstensgator och 1000-årig historia är
Lund den perfekta promenadstaden. Och glöm inte kameran, den
är ett måste!
Universitetet med sina 40 000 studenter sätter också en tydlig
prägel på stan med allt från innovation och vetenskap till humor
och påhitt. Leta reda på ”Lagom-måttet” eller ”Nasoteket” så får
du en känsla av den studentikosa humorn som bubblar här.
Mitt i den småskaliga stadskärnan tornar den mäktiga
Domkyrkan upp sig. Gå in och se det astronomiska uret spela och
ta trappan ner till kryptan och säg hej till Jätten Finn. Såväl
lundabor som besökande kommer till kyrkan för en stund
eftertänksamhet, en gudtjänst eller en av de många konserterna.

Covid-19
Detta är en generell
vinterguide för Lund.
Staden värnar om sina
lundabor och besökare
och tar rådande restriktioner på allvar. Tänk på
att det är fortfarande
ovissa tider, överväg dina
besök och dubbelkolla
före vilka uppgifter som
stämmer.

LUNCH Gå vidare till Saluhallen och njut av en trevlig lunchmiljö

med stora valmöjligheter. Hit har du anledning att
återvända under dagen och få med dig godsaker från exempelvis
fisk-, kött-, eller ostdisken.
Precis vid Saluhallen, på Mårtenstorget, hittar du
Lunds konsthall. 1957 ritades den av lundaarkitekten Klas Anshelm
och har fått stor uppmärksamhet för sin råslipade skönhet. Från
november till februari visas här Utställningen Vilande mängd,
Verken i utställningen utgår från en dialektik mellan här och där
och mellan då och nu, och lyfter fram samband ur det förflutna,
mellan olika platser och händelser som påverkar oss idag. Fick du
mersmak? Mitt emot konsthallen gömmer sig ännu ett spännande
konstgalleri i en av Lunds äldsta byggnader Krognoshuset. Huset är en kulturminnesmärkt byggnad från
1300-talet som idag har tre våningar med utställningsyta. Det är
fri entré till både konsthall och galleri.

EFTERMIDDAG Gör ett besök på Kulturen, ett av världens
första friluftsmuseer. Kulturen sträcker sig över två kvarter i
centrala Lund och bjuder in till att se både hus och park. Du kan
också uppleva ett tjugotal olika utställningar. Under jul- och vintertid är det extra dekorerat i många av museets hus. Från slutet
av november till början av januari kan man också följa Julspåret
och se hur julen firades förr i några av de historiska husen, från
sent 1700-tal till 1930-talet.

Krognoshuset t v och
Lunds konsthall t h.

På Historiska museet
visas arkeologi, konst,
zoologi och kuriosa.
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Trots rådande läge, kan Vinterlund erbjuda flera trygga upplevelser och aktiviteter som förgyller vintermånaderna. Ta dig t ex
till Stortoget och prova isbanan, och när du är här, kika in i
Rådhuset efter spektakulära legobyggen! Hur, var och när kan du
läsa vidare om på Vinterlunds hemsida.

KVÄLL I Lund finns en mängd spännande restauranger, med

en avslappnad atmosfär, en genomgående hög kvalitet och en
förkärlek för lokalt producerade råvaror.
Det händer vanligtvis mycket i Lund året om, alltifrån teater och
stand-up till konserter och matcher. Denna vinter får vi fortsätta
att hålla ut och hålla till godo med en del digitala evenemang.
En god natts sömn på något av Lunds trevliga hotell gör dig redo
för nästa dag!

DAG 2

UTFLYKT
RUNT LUND

Ta reda på vad
som händer idag!
Besök
vinterlund.se
och
evenemang.
lund.se

UTFLYKTER RUNT LUND En annan fördel när du är här är

att du enkelt kan uppleva både stad och omgivningar utan att
behöva ta dig allt för långa sträckor bort. Upplev Lund bortom
stadskärnan. Här får intresse och ambition styra, nedan följer två
förslag på turer:

TUR 1 Efter en stadig frukost — gör en historisk resa och upplev

The Lodge har nu ett
utökat spa.
Vad sägs om en liten bit
Hawaii mitt i den skånska
skogen?
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platserna för det rysliga Slaget vid Lund. Kanske ger inte årstiden
det perfekta utflyktsvädret, men tänk dig att kall skånsk vinter
var exakt det som soldaterna upplevde. Ta dig runt med hjälp av
foldern över slaget som finns på Lund Tourist Center. Följ slagets
förlopp med angivna tidpunkter och se de svenska och danska
soldaternas förflyttning allt eftersom slaget utvecklar sig. Se
också var du idag kan hitta informationsskyltarna runt slagfältet.
Du kan också ladda ner Slaget vid Lund-appen och följa med
ögonvittnen som tar dig till de viktigaste platserna för slaget.

Slaget vid Lund fick sitt
avgörande 1676 efter
blodiga strider mellan
danskar och svenskar.
Få en fördjupad upplevelse i appen ”Slaget
vid Lund.”

TUR 2 En kall vinterdag kan det vara skönt att komma in i
värmen och till och med ner i plurret. Är du ute efter relax på hög
nivå bokstavligt talat, beger du dig till The Lodge som ligger bland
trädtopparna och med milsvid utsikt. Förutom värmen från den
öppna spisen kan du boka in dig på något av allt som
spa-avdelningen erbjuder.
Önskar du kombinera ditt spabesök med naturupplevelser finns
det flera trevliga rundor vid Romeleåsen. Kom ihåg att ha ordentliga skor och kläder efter väder.

Botaniska trädgården är
vackert att besöka även
under vintern.
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Tillbaka från din utflykt passar ett besök på det världsunika konstmuseet Skissernas Museum. Se världens största samling av skisser
och förlagor till svensk och internationell offentlig konst som
pryder museets väggar från golv till tak. Världskända namn som
Henri Matisse, Sonia Delaunay och Diego Rivera finns
representerade här tillsammans med mer lokala och regionala
talanger. Har det blivit dags för en bit mat? Passa på att testa
museets trevliga restaurang ”På Skissernas” eller ta dig tillbaka till
matstråken nere i stan.
48 timmar är nu till sin ända. Välkommen tillbaka för att upptäcka
mer nästa gång!

Konst i världsklass på
Skissernas Museum.
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