Forårsudflugten
Lørdag den 24. maj 2014
Går til den skønne by Lund i Skåne

I år går turen til det skønne Lund. Vi skal besøge Arkivcentrum (Lunds Landsarkiv), hvor
vi får en guidet tur. Så skal vi besøge Lunds Domkirke og høre historien om denne på vej
derover, og herefter besøger vi Kulturen, som er et frilandsmuseeum. Da vi ikke ved endnu,
hvordan vejret bliver, må vi holde øje med vejrudsigten, inden vi drager af sted, så vi er
rigtigt klædt på til bla. udendørsvejr. Vi spiser og drikker kaffe i Kulturen.
7.30 Afgang Herlev st.
8.00 Afgang Ørestad st.
9.00 Landsarkivet i Lund ”Det nye
Arkivcentrum syd”
Vi skal på besøg i et rigtigt arkiv hvor vi får
en spændende rundvisning på det nye
landsarkiv i Lund, Arkiv-centrum. Hvad kan
vi som slægtsforsker finde af oplysninger om
vore svenske forfædre eller slægtninge på
arkiverne i Sverige. Findes der arkivalier fra
den tid, da dele af Skåne var dansk.
Foto: Köpenhamnsbåten vid kajen i Malmö. Vykort från 1911 i Åke Jörlebys samling
(Malmö stadsarkiv)
Det var i juli 1891. De tre elever var på vej hjem fra en rejse til København og var kommet
med Köpenhamnsbåten. Det var Carl 20 år, Julius 24 år og Lars 25 år. De var stærkt
berusede og fordrukne. Da de kom til landevejen mod Alnarp, mødte de et selskab med hest
og vogn og der opstod en del tumult og ballade og alt gik helt galt. Det hele endte hos
politiet og domstolen i Malmö. Læs politrapporten på: http://riksarkivet.se/polisrapporten
11.30 Lunds domkirke
Vi besøger Lunds domkirke og hører fortællingen om denne. Gitte B. Høstbo er guide ved
Lunds Domkirkes historie. I kirken vil der være mulighed for at gå rundt på egen hånd.
13.00 Besøg på Kulturen - et frilandsmuseeum –
Hvordan har svenskerne levet igennem tiden?
Kulturen fylder to kvarterer i det centrale Lund, fyldt med
kulturhistoriske huse, samt fine havemiljøer. Vi oplever livet i
byen og på landet frem til 1930’erne. Der er mere end tyve
udstillinger – lige fra folklore til moderne design, fra middelaldertidens historie til nutiden, fra lokal kultur til verdenskulturen. Kulturen i Lund er virkelig en oplevelse værd.
13.00 Frokost i Kulturkrogen
Frokosten indtages i Kulturkrogen som ligger lige ved indgangen til Kulturen.
På kulturen skal vi indtage en kulinarisk buffe bestående af bl.a. 10-15 forskellige salater
samt ”Charketurier, Sillinläggningar, Skagenröra, Ägg, Äggröra, Bacon, Korv, Pannkakor
med diverse tillbehör, Fruktfat, Dessert, 3 olika ostar med tillbehör, Hembakat bröd och
smör, Kaffe/te, äppeldryck och vatten”.

Vi spiser næsten som ved Emil fra Lønnebergs kallads, (fest), for sognets fattige hvor
maden var begregnet til byens fine folk.

15.30 kaffe i Kultur cafén
Kulturens egen café findes i den ældre stil på friluftsmuseets nordlige område. Her drikker
vi vores kaffe/te i hyggelige omgivelser.
17.30 Ankomst til Ørestad st.
18.00 Ankomst til Herlev st.

Tilmelding til den spændende tur til Lund
Tilmelding skal ske til Lena Sørensen
senest 1. april 2014 på mail: sfs.lenas@gmail.com
Der indbetales på foreningens girokonto 2208628 (korttype 1) eller lav en
bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto 2208628, mrk. Forårsudflugten 2014 +
navn
Pris 395 kr.- Bemærk at der serveres intet, før frokosten, så tag evt. selv lidt
med til busturen.
Vær opmærksom på mødetid for afgang af bussen - idet bussen afgår præcis

