LUND PÅ 48 TIMMAR

TEMA:
HUMOR

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. ”Lund på 48 timmar – HUMOR” gör dessutom nedslag i
humorstaden Lund och lyfter upp några roliga godbitar.

DAG 1

UTFORSKA
STADEN!

Den 1000-åriga
Domkyrkan står stadigt
i hjärtat av Lund.

¹Uarda-akademin är ett
sällskap med anknytning
till de lundensiska
studentspexen och ser
det som sin uppgift att
bevara spextraditionen
på olika sätt. Akademin
leddes länge av Sten
Broman som också var
grundaren till sällskapet.
²kulturportallund.se
³Finns vanligtvis på AFborgen.
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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. Här är du i
hjärtat av Lund och promenerar parallellt med shoppingstråken.
FÖRMIDDAG Fortsätt förmiddagen med att uppleva stan till

fots. Bland charmiga kullerstensgator och 1000-årig historia är
Lund den perfekta promenadstaden.
Universitetet med sina 40 000 studenter sätter också en
tydlig prägel på stan med allt från innovation och vetenskap till
humor och påhitt. Alldeles runt hörnet från Klostergatan och den
1000-åriga Domkyrkan kan du uppleva några exempel från den
studentikosa humorn. Gå på upptäcksfärd genom Lundagård:
• Bakom Domkyrkan, mitt på Krafts torg, hittar du ”statyn”
Intighet (1984) som vill driva med en diskussion huruvida torget
skulle få en staty eller inte. Torget fick officiellt sett aldrig någon
förrän Uarda-akademin1 avtäckte minnesmärket Intighet som fick
symbolisera kommunal oförmåga att fatta beslut.
• Ta höger runt Historiska museet och strax efter kan du skymta
en glänsande sten i trottoarkanten (Algatan/Tegnérsplatsen).
Pastorskans fall skvallrar om historien om ett kompisgäng med
traditionen att motionera i Skrylle varje torsdag. En i gänget hade
smeknamnet Pastorn och en sen natt i Lundagård ramlade hans
hustru och fick en fraktur på höftbenet. Enligt Pastorn var felet
en illa utstickande gatsten, men eftersom ingen riktigt visste var
olyckan hade skett, ”höftade man till” när en minnessten över
händelsen skulle placeras ut.
• 1992 var Uarda-akademin igång igen. Ta dig norrut genom
Lundagård och in på Gamla kirurgens område intill Sandgatan, där
hittar du Lagom-måttet. Stenen i granit visar helt enkelt volymen
för måttet ”lagom”, ett mått som enligt ryktet skulle motsvara tre
supar2.

LUNCH Tonsättaren, programledaren och gourmanden Sten

Broman gjorde långlivat avtryck på många håll och kanter i Lund.
Ta Lilla Fiskaregatan västerut till Bantorget och testa hans
whiskeyköttbullar hos Grand Hotel.

EFTERMIDDAG Gör ett besök på Kulturen, ett av världens
första friluftsmuseer. Förutom museets kulturhistoriska hus och
trädgårdsmiljöer visar Kulturen flera olika utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden,
och så Nasoteket, en tillfällig utställning med en
studentikos twist3. Nasoteket är en samling gipsavgjutningar av

Dela din
upplevelse av
Lund på Instagram
genom #visitlund

Promenera bland
Lunds vackra gamla
hus och gator.

Har du sett en näsutställning förrut?
Besök Kulturen!
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kända och okända personers näsor. Den första avgjutningen gjordes 1986 av komikern Hasse Alfredsson, därefter har det lagts en
lång rad näsor till samlingen – Sveriges första astronaut, Sveriges
första kvinnliga biskop, tv-profiler, politiker m fl.

TEMA:
HUMOR

KVÄLL I slutet på augusti varje år bjuder Lund Comedy festival
på massor av humor tre dagar i streck, avrunda dagen med något
kul från det programmet. Några av showplatserna erbjuder också
mat och dryck om du vill slå två flugor i en smäll.
I Lund finns också en mängd spännande restauranger med en
avslappnad atmosfär och en genomgående hög kvalitet.

DAG 2

UTFLYKT
RUNT LUND

UTFLYKTER RUNT LUND Har du träningsvärk i mungiporna

och vill ta en paus från skratten? En annan fördel när du är här, är
att du enkelt kan uppleva både stad och natur utan att behöva ta
dig allt för långa sträckor bort. Upplev Lund bortom stadskärnan
med hjälp av den lokala busstrafiken eller för egen, trampande
maskin. Här får intresse och ambition styra, nedan följer två
förslag på turer:

TUR 1 Efter en stadig frukost - gör som lundaborna och ta dig

Bada i Dalby stenbrott!

fram på cykel, kanske kan du låna en på hotellet du bor på eller så
hyr du enkelt en cykel. Med cykelkartans hjälp beger du dig sedan
österut till Dalby Nationalpark och friluftsområdet Skrylle som
ligger en dryg mil från stan. I Skrylle kan du fylla på vattenflaskan
och fika eller äta lunch. På härlig och lugn landsväg omgiven av
fält och skog tar du dig härifrån till den lilla orten Torna Hällestad,
ytterligare en mil österut. Är det dags att fylla på energinivån så
erbjuder lanthandeln ett och annat lokalt och matnyttigt. Sväng
hemåt igen över Dalby och Nordens äldsta stenkyrka, daterad till
1060.

TUR 2 Gör en tidsresa! Med cykel eller buss tar du dig enkelt

Järnåldersstaden
Uppåkra – Lund före
Lund?

Personer som passerat
Lund genom sin
humorkarriär:
•David Batra
•Anna-Lena Brundin
•Hasse Alfredsson
•Sanna Persson Halapi
•Johan Glans
•Jesper Rönndahl
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Hyr en cykel!
Fridhems cykel eller
Digibike kan hjälpa till.

några kilometer söderut till Uppåkra – Nordens största järnåldersstad i 1000 år och en central plats för handel, makt och
religion. Idag är platsen en fornlämning där det sker arkeologiska
utgrävningar. Här har över 28 000 fynd sett dagens ljus, däribland
guld-, silver- och bronsföremål. Hela sommaren erbjuds guidade
turer som hålls av arkeologer och vetenskapspedagoger. Missa
inte Underjorden, den utställning som bokstavligt talat tar dig ner
under jord bland Uppåkras djupa kulturlager.

I Lund är stadsbussarna
gröna. De gula bussarna
går utanför Lund och
159an tar dig till naturen.

Tillbaka från din utflykt har det kanske blivit dags för en bit mat. Ta
dig tillbaka till gågatorna och stans varierade restaurangutbud, här
finns allt från falafel till White guide-restauranger.
Har du turen kan du kombinera det med klubben
Humorfalangen på Mejeriet. Klubben bjuder på skratt varannan
torsdag och Mejeriet kan erbjuda både mat och dryck.
Välkommen att upptäcka mer nästa gång du är här!
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