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Lundariket Turist & Besöksguide produceras årligen. Utgiven av Kartverket.
Idé, koncept, form och produktion Kartverket.
Att mångfaldiga innehållet i denna folder, helt eller delvis, utan medgivande
av Kartverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande.
Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB. För mer information och bokning av
annonsutrymmen kontakta oss på 010-160 55 75 eller info@kartverket.eu
Redaktionen reserverar sig för tryckfel samt ändringar gjorda efter
tryckning juni 2019
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UPPTÄCK
LU
DISCOVER LUNDA

Lundariket sträcker sig från Öresund i väster till Romeleåsen i öst och från
Söderslätt i söder till MittSkåne i norr. 		
Med sitt gnistrande innehåll, sprakande historia, rika kulturliv, fantastiska
natur, levande landsbygd och vidsträckta vidder bjuder Lundariket på starka
upplevelser och många minnen för livet. Upptäck Lundariket du också! Gör
en utflykt!
Lundariket är en riktig godbit, en genuin lättillgänglig del av Skåne, med
en helt egen karaktär. Här lever Lundariketborna ett pulserande och rofyllt liv
av högsta kvalitet mitt i urgammal kulturhistoria med en stark kunskaps- och
innovationskraft som driver hela regionen framåt.
Lundariket har en levande landsbygd och aktiva orter som erbjuder ett rikt
utbud av upplevelser. Mitt i området ligger staden Lund med sin Domkyrka.
Kulturen i Lund, Sveriges näst äldsta friluftsmuseum finns här.
Lunds Universitet grundades 1666 och i Alnarp finns SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
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Lundariket extends from Öresund strait in the west to the Romeleåsen ridge in
the east and from Söderslätt's plains in the south to Mittskåne in the north.
With its sparkling content, crackling history, rich culture, fantastic nature,
thriving countryside and vast expanses Lundariket invites you to strong
experiences and many memories for life. Discover Lundariket you too! Do an
excursion!
Lundariket is a real treat, a genuine and accessible part of Skåne, with its
very own flavor. Here, the residents of Lundariket, leads a vibrant, peaceful
and high quality life style, in the midst of ancient cultural history brimming of
strong knowledge and innovation that drives the entire region forth.
Lundariket has a living countryside and active destinations that offer a rich
range of experiences. In this area, lays the city of Lund with its cathedral.
Kulturen in Lund, Sweden's second oldest outdoor museum, is here.
The University of Lund was founded in 1666 and in Alnarp lays SLU, the
Swedish Agricultural University.
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porten till skåne
Löddeköpinge i Skåne är sedan 700-talet en betydande och väletablerad handelsplats och
Lödde å, där vattenståndet vid den tiden var ungefär en meter högre än idag, var en av de
viktigaste transportlederna från havet in i landet.
I området finns en mängd spår från tiden,
som bland annat stora bosättningar, en
vallomgärdad marknadsplats, hamnområden och en tidig kristen begravningsplats
med rester av två tidiga kyrkor.
Rakt över ån ligger Borgeby slott där det
redan under vikingatiden fanns en
befästning eller ringborg, en så kallad
trelleborg, strategiskt placerad för att
enkelt kunna kontrollera vem och vad som
transporterades på ån.
Med snabba och lättmanövrerade skepp
över Östersjön var kontakten med de slaviska
folkgrupperna av stor betydelse. Det vet vi
bland annat genom fynd av slaviska
silversmycken i Skåne och hantverksprodukter som till exempel keramikkärl.
Att skåningar deltagit i handelsfärder eller
plundringståg mot de brittiska öarna och
kontinenten tyder flera vikingatida
silverskatter på, där silvermynt och
smycken från dessa områden ofta ingår.
De främmande kulturer och språk som
vikingarna mötte på sina resor inspirerade
dem till nya seder och bruk. Idag syns
tydliga spår av vikingarna i konst, hantverk
och påträffade skatter både i Norden och
övriga världen. Man får inte glömma att
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de flesta av vikingarna var fredliga
människor som försörjde sig som bönder,
fiskare, hantverkare och handelsmän.
VIKINGATIDER är ett arkeologiskt
friluftsmuseum, placerat mitt i detta
vikingalandskap som är dagens Löddeköpinge, och drivs av den ideella föreningen
Viking Foundation, en politiskt och religiöst
oberoende organisation utan vinstintresse.
25 hektar mark arrenderas av Kävlinge
kommun. Där omformas landskapet efter
hur det har sett ut på vikingatiden. Det är
inte bara gårdar och hus som byggs, här
skapas ett helt samhälle med hagar, ängar,
djur, jordbruk, hantverk, handel och
mycket mer. Målet är att berätta den sanna
historien om vikingatidens människor och
deras liv genom att erbjuda en levande
och trovärdig upplevelse av vikingatiden.
Under maj-september arrangeras
marknader, lägerverksamhet, loppis,
motorträffar, hantverksmöten, föreläsningar
med mera. Grupper för företagsevent och
barnkalas är välkomna. Vill du ställa till med
ett riktigt Vikingakalas kan du hyra
långhuset med eller utan vikingainspirerad
mat. Program och mer information hittar du
på www.vikingatider.se

museer
MUSEUMS

SKISSERNAS MUSEUM
Skissernas museum lyfter fram den kreativa
processen – genom att samla skissmaterial,
förstudier och modeller till konst i det offentliga
rummet.
Skissernas museum / Museum of artistic
process and public art focus on the creative
process - collecting sketches, studies and
models on art in public space.
Finngatan 2, Lund | Tel 046-222 72 83
Öppet tis-ons 11-17, tor 11-21, fre 11-18
lör-sön 12-17
www.skissernasmuseum.se

LIVETS MUSEUM

Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Livets museum är ett medicinhistoriskt museum
där du kan lära dig mer om kroppen, hälsa,
sjukdomar och medicin från då till nu.
The Museum of life is a medical history museum
where you can learn more about your body,
health, illnesses and medicine from then to now.
Lasarettsgatan 7, Lund | Tel 046-17 28 82
Öppet tis-fre 10-14 (helgfria dagar), Söndag 10-14
Sommarstängt 21 juni-29 juli
Stängt 4 & 11 augusti.
kulturen.com/vara-besoksmal/livets-museum/

HISTORISKA MUSEET
På Historiska museets fyra våningsplan samsas
såväl historia, arkeologi och konst som zoologi,
mynt och kuriosa.
On the four floors at the Historical Museum
in Lund you will find history, archeology and
art such as zoology, coins and curiosities.
Krafts torg 1, Lund | Tel 046-222 79 44
Öppet tis-ons 12-17, tor 12-20, fre-sön 12-17
www.historiskamuseet.lu.se
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pilgrimsleden
THE PILGRIM TRAIL
I800 år har pilgrimsleden Lund-St Olof löpt genom det skånska landskapet.
Från Lund i väster till St Olof i öster har leden slingrat sig fram genom
pittoreska byar och samhällen, igenom ljusa löv och barrskogar och upp och
ner över åsar. I dess följe har den lämnat efter sig en fantastisk kulturhistoria.
En kulturhistoria som är väl värd att bekanta sig närmare med. Hela sträckan
mäter bortemot 80 km och bjuder på några av de vackraste omgivningarna
Skåne har att bjuda på.
For more than 800 years the pilgrimage route Lund-St Olof has passed through
the countryside of Skåne. From Lund in the west to St Olof in the east, the trail
meander through quaint villages, through forests where the sunbeams shines
through the green branches, and up and down over smooth ridges. In its companion the track has left behind an amazing cultural history, a cultural history
well worth getting acquainted with. The track is in total 80 km and presents
some of the most beautiful surroundings Skåne has to offer.

8

Pilgrimsleden är utmärkt på kartan längst bak i guiden
The pilgrimage route is marked on the map at the end of the guide
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LUNDS DOMKYRKA kom till på 1100-talet efter att Lund
hade blivit säte för Nordens ärkebiskop. Kyrkan
byggdes av sandsten i romansk stil av stenhuggare
från Rhen och Italien.

SKRYLLE ELLER SKRYLLESKOGEN är ett friluftsområde beläget
mellan Dalby, Södra Sandby och Torna Hällestad en
dryg mil öster om Lund. Skåneleden (Nord- Sydleden)
passerar igenom Skrylle.

KULTUREN är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka.
Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet,
från medeltiden och fram till 1930-talet.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I LUND vårdar idag cirka 7000
arter på en yta av 8 hektar nästan i centrum av staden.
Trädgården tjänar också som en rogivande park eller
inspirerande idékälla för mer än halv miljon årliga
besökare.

UPPÅKRA På denna plats har det funnits en stadsliknande
bebyggelse och en intensiv och komplex verksamhet har
försiggått under en period som sträcker sig över mer än
ett årtusende, från århundradet f. Kr. till cirka 1000 e. Kr.
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Camping
CAMPING
E4

5

Naturskön Familjecamping

E

Direkt vid Lommastrand. Varmt välkomna!

Södra Västkustvägen 114, LOMMA
Tel: 040-41 12 10 | www.lommacamping.se

biltillbehör
och assistans
CAR ACCESSORIES AND ASSISTANCE
F4

3

Välkommen till

AUTOEXPERTEN

Reservdelar, tillbehör och verktyg till din bil,
lastbil, mc, husvagn eller båt.
Nöbbelövs Mossaväg 3 | Lund | 046-30 57 30 | www.autoexperten.se

kyrkor och
församlingar
CHURCHES AND PARISHES
16

Våra kyrkor:
F3 Lackalänga kyrka
E3 Stävie kyrka

Sommarlovskyrka och
sommarcafé. Välkommen!
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VÄLKOMMEN!
Kungsgatan 68, 244 62 FURULUND
046-628 00
www.svenskakyrkan.se/lackalanga
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HOUSING AND GARDENING
E3

2

Sveriges största

Kryddsortiment!

Välkommen till butiken i Borgeby!
Fylld med kryddor, te, såser, pasta, kex,
skorpor, marmelad, oliver, olivolja mm.

Ons - Fre 10 - 18, Lör 10 - 14
öppet Måndag & Tisdag under Juni, Juli, Augusti och December

Desideriavägen 4, Bjärred • 046-706903 • borgebykryddgard.se

E5 52

Den lilla trädgårdsoch inredningsbutiken
i Lomma
Allt från blommor och växter till inredningsdetaljer för både inomhus- och utomhusbruk.

Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör-Sön 10-14

Följ gärna Ekbacken939
på Facebook och Instagram

Brohusvägen 9, Lomma | Tel. 0702-73 46 35
www.ekbacken939.se
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i lundariket
FOOD THROUGHOUT LUNDARIKET
Böljande sädesfält, havets skatter och skogens guld. Raps, potatis, rovor och rötter.
Bär och svamp, sill och fasan. I Lundariket närproduceras allt från gris och tunnbröd till
sparrisknoppar. Kunskapen och intresset för mat är stort. Kokkonst och variation bjuder
oss på anrättningar som lämnar fantastiska minnen. Traditionerna är starka och präglas
av årstider och högtider. Har du någon gång smakat på Lundariket – då vet du.
All kinds of agricultural products. Berries and mushrooms, herring and pheasant.
In Lundariket everything is locally produced, everything from the pork and the
flat bread to the asparagus. The knowledge and the interest in food is huge.
If you ever had a bite of Lundariket – then you know.
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ETT ÄKTA INDISKT KÖK
i en exotisk miljö för en trevlig och lugn måltid.
Lunchbuffé, á la carte, catering och avhämtning

Lunchbuffé 99:-

kvällsbuffé fredag

149:- Buffé lördag 149:-

Vi har alkoholrättigheter.

Bantorget 5A, Lund | 046-15 25 61
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www.newdelhi-tandoor.se

Spolegatan 24, Lund | 046-18 80 80
Varvstorget 8, Lomma | 040-41 44 15

www.newdelhi-tandoor.se
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G4 60
ÄVEN GLUTENFRIA OCH VEGETARISKA ALTERNATIV

ÖPPETTIDER:
MÅND-SÖND 11-21

ästa
b
s
n
a
t
”S agjorda
hemm rgare”
hambu

ING
UTESERVER
T!
N
U
R
ET
ÅR

VIGGOS
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G4 41
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G4 25

H4

Välkommen till
Restaurang
På Skissernas

Här väntar ett ambitiöst och samtidigt
jordnära skandinaviskt kök där vi med
hjälp av fantastiska råvaror skapar stora
smaksensationer. Vårt fokus ligger på
bonden runt hörnet, smaker från vårt
avlånga land och kärleken till hantverket.

RESTAURANG PÅ SKISSERNAS · FINNGATAN 2 · 223 62 LUND
PASKISSERNAS.SE · 046-222 68 68
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GOLF
GOLF
H4

7

Följ oss på
LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB
Kungsmarken, 225 92 Lund | Tel 046-990 05 | info@lagk.se | www.lagk.se
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