Nu gör rundvandringar tvärtom – vi byter Skånes skogar och hagar mot stenlagda gator och
torg i Lund. Följ med på en annorlunda och gnistrande kul-jul-runda i Lund för stora och små.
Leta Nissedörrar! På FB-sidan VisitLund ges, varje dag fram till julafton, ledtrådar till ett nytt ställe
där du hittar en fin Nissedörr i miniformat. När du hittat dörren tar du en bild av den och lägger in på
FB-sidan. Det är dock ingen tävling, bara ett sätt att locka till upptäckter och rörelse.
Det går bra att starta var som helst på den här rundan, men vägbeskrivningen nedan startar från
Järnvägsstationen.
1. Lund C- framför Stationshuset finns en stor, jättefin ljusbåge, där man kan kyssas under misteln.
Inne i Stationshuset ligger Lund Tourist Center, gå dit och hämta en stadskarta ur lådan utanför
glasdörrarna.
2. I år pryder stora julgranar både Clemenstorget, Universitetsplatsen, Stortorget, Mårtenstorget och
Bantorget. Så starta med att traska iväg till Clemenstorget och beundra den ståtliga, grant pyntade
granen.
3. Via St. Petri Kyrkogata och Paradisgatan nås Universitetshuset där julgranen är placerad precis
framför den berömda trappan. Härifrån är det ett stenkast till Domkyrkan. Här kan du gå in och
värma kropp och själ en stund och också titta på den fina krubban längst in och uppe till höger. Vid
12-slaget ”spelar” det stora medeltida uret. Åtta personer i taget släpps in i kyrkan.
4. Intill ligger Stortorget. På torget finns, förutom ännu en pampig julgran, en liten bod där du i en
låda kan hämta en talong för att kunna vara med i en Polkagrisjakt. En skojig tävling där du går runt
till ett antal affärer i centrum och räknar polkagrisstänger i skyltfönster. Här finns också en Tomtebod
där du kan kika in genom fönstren och kolla hur det ser ut i Tomtens verkstad och lämna en önskelista.
På torget finns också en skridskobana där du 16-20 på vardagar och 10-20 på lördagar-söndagar kan
hyra skridskor. Allt fint ordnat genom Lunds kommun, projekt Vinterlund.se
5. Nästa anhalt är Botan. Lunds Botaniska Trädgård. Det är trevligt att gå dit genom
Kulturkvadranten dvs. gatorna bakom Kulturen, via Georg Karlins plats och Adelgatan. Kolla in
julutställningen (framför Växthuset i Botan) med blommor, mossor, äpplen, nötter och annat från
naturen som man förknippar med julen. Förklarande skyltar finns och flera bord och bänkar där man
kan picknicka. Och det gör många.
6. Via Magle Lilla Kyrkogata och Kiliansgatan kommer du till julgranen på Mårtenstorget.
Torghandeln på Mårtenstorget pågår måndag till lördag fram till kl. 16. Den är mest intensiv på
fredag-lördag.
7. Ta sedan förslagsvis Västra Mårtensgatan förbi Saluhallen och förbi Botulfsplatsen, korsa Stora
Södergatan, fortsätt in på Kattesund och ta vänster på Grönegatan till Stadsparken. I parken kan du
spana på och eventuellt mata fåglar i Stadsparksdammen. Kom bara ihåg att inte ge dem bröd! Nära
den stora lekplatsen finns det viktorianska växthuset där ett jättefint julbord helt i vitt är uppdukat.
Detta kan beundras utifrån.
8. Ta Nygatan tillbaka mot Stationen. På vägen passerar du Bantorget där en vackert dekorerad
julgran och en ljusfontän lyser upp Grand Hotel Lunds fasad.
Om du vill gå en längre promenad i Lund så är det toppen att gå upp till ”Monte Komposti” som
Lundaborna kallar St. Hans Backar och dit kan du förslagsvis gå via Norra Kyrkogården. Vill du gå i
helt andra riktningen är det också fint att gå ner till Höje å via St. Lars-parken.
God Tur/Mycket Nöje! Och ett stort tack till Lundavännen Lena Birgersson för inspiration, tips och
goda råd!
P.S. Den här rundan i Lund passar också fint att göra i Mellandagarna, Nissedörrarna går fortfarande
att hitta då men Polkagrisjakten pågår bara fram till julhelgen.

