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Upptäck Lund digitalt! Oavsett om du planerar en resa till Lund eller om du redan är här
kommer dessa appar, audoguides och poddar hjälpa dig att få ut mesta möjliga av ditt
besök. Alla är gratis att ladda ner och att använda.
MEDELTIDENS LUND

– en historisk vandring genom Lund
Denna app levandegör stadens medeltida
historia och ger dig möjlighet att upptäcka de platser som hade störst betydelse för Lund
under medeltiden. I appen finns illustratioAPP
ner, kartor , filmer och bilder.
Svenska
• Med GPS-teknik kan du se din position på
den nutida och den medeltida kartan.

Engelska
Danska
Tyska
Franska

BE HERE THEN

- digital stadsvandring genom Lund
Hur såg Stortorget i Lund ut på
1850-talet, då domkyrkans torn ännu
inte var omritade? Och var låg ingången till
den stora Lundautställningen? Med hjälp av APP
Svenska
denna app får du se hur platsen där du står
Danska
just nu såg ut förr i tiden. Ladda ner Be here
Engelska
then och ge dig ut på promenad i stan!
Franska
Spanska

SLAGET VID LUND – den svenska

stormaktstidens mest betydelsefulla slag
Möt den svenska och den danska kungen
och många fler personer från 1600-talet.
Lyssna till deras tankar om ett av Sveriges blodigaste slag. Appen har såväl animationer över
slagfältet, filmer, bilder som fördjupande texter.
• Med GPS–teknik kan du se din egen
position på kartan samtidigt som du ser
platserna och animationerna om slaget.

SKISSERNAS
MUSEUM

Med Skissernas
Museums audioguide kan du lära dig mer om
museet i din egen takt. För
Skulpturparken som alltid är
öppen, finns det en guidad
visning för vuxna och
APP
en som vänder sig till
Svenska
barn.

APP
Svenska
Engelska
Danska

LIVETS MUSEUM

– hur fungerar kroppen
Följ med på en resa
där vi med ny teknik
och historiska föremål får lära oss
om människans kropp: den växande,
läkande, åldrande, historiska, fascinerande, levande kroppen!
Ta med appen till museet
för att se ännu fler objekt!

APP
Svenska
Engelska

ITG LUNDS
DOMKYRKA

– guidad visning av
kyrkan
Lär dig allt om Lunds domkyrka!
Genom denna app får du
APP
en guidad tur genom ett av
Svenska
Lunds mest kända besöksEngelska
mål.
Tyska
EXPLORATION LUND
- quizpromenad
Sätt lundakunskaperna på
prov under er promenad
ihop med Exploration Lund i
mobilen. Gå till:
ghplive.com/visitlund

QUIZ
Svenska
Engelska

LUNDS KONSTHALL

– audioguide
Här kan du upptäcka Lunds offentliga konstverk. Lär dig mer om vem
som är konstnären och vad konstverket står för. Ladda ned
AUDIO
på lundskonsthall.se/lundsGUIDE
Svenska
konst

GUIDE LUND

Guide Lund är din guide till
flera av Lunds besöksmål
och sevärdheter. Guider finns
för platser och rundturer och består
av ljudspår, bild och text
APP
med spännande information
Svenska
och kuriosa.
Engelska
På visitlund.se hittar du mer information, kartor och broschyrer att
ladda ner. Du kan också få inspiration
och tips på aktiviteter genom att följa
oss på Facebook och Instagram.
Välkommen att utforska Lund!

