
FLYINGE
Turen går till Flyinge i utkanten av Lunds kommun. Här besöker vi ett av världens äldsta 
stuterier som fortfarande är i drift. 
På Flyinge utbildas framtidens hästmänniskor och hästar! Det är ett unikt hästsportcentrum, 
som ofta besöks av såväl hästentusiaster som historiskt intresserade. Här är mötesplatsen 
för hingstarnas bruksprov och unga hästars championat och här tävlas på Grand Prix-nivå i 
både hoppning och dressyr.
Flyinges historia går tillbaka till 1100-talet. Då var det en befäst biskopsgård och löd un-
der de danska ärkebiskoparna. För att underhålla sitt kavalleri bedrev de en betydande 
hästuppfödning på Flyinge. År 1661, efter freden i Roskilde 1658, blev Flyinge statligt stu-
teri på initiativ av Karl X Gustav.
Under vårt besök får du en guidning i Flyinges imponerande historia, kunskap om de fan-
tastiska byggnaderna och en inblick i såväl Flyinges som ridsportens verksamhet och villkor 
idag.

NUTID
Mötesplats södra Lund: centrum för idrott, evenemang, fritid och kultur.
På en begränsad yta i södra Lund ligger flera olika arenor och mötesplatser sida vid sida. Vår 
utflykt börjar med ett besök på den moderna och integrerade biblioteks- och fritidsgårds-
anläggningen Mötesplats Klostergården. Därefter fortsätter vi till Arenatorget, där vi får se 
Klostergårdens Idrottsområde med Lunds nya fotbollsarena. Här ligger också Sparbanken 
Skåne Arena, en handbolls- och eventarena med plats för 4000 besökare. Under samma tak 
ligger Lunds Ishall, med två isrinkar: en fullstor och en träningsis. 
Ett stenkast från området upplever vi stadens gröna oas, Stadsparken; det offentliga rum-
met med flera mötesplatser med olika möjligheter och karaktärer. I parkens södra del be-
söker vi kulturhuset Mejeriet, med plats för konserter, filmvisningar, teater, dans med mera. 
”Det spontana Lund ” visar den nyanlagda skateparken, Söderlyckan. Vi passerar en klätter-
klippa, en parkourbana, beachhandbollsplaner och sist men inte minst Lunds mest populära 
utegym. Avslutningen sker på Högevallsbadet, en av Sveriges första HBTQ – certifierade 
idrottsanläggningar!
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TRADITION
Vad känner ni till om Lund? Den stora spontanfesten i Stadsparken kanske. Lundakarneva-
len vart fjärde år. Magnoliorna som blommar när Studentsångarna sjunger in våren.  
Lund är en stad full av gamla byggnader och minst lika många traditioner. Du kan nästan 
inte sätta potatis i Lunds centrala delar utan att komma i kontakt med medeltiden. Lund är 
staden där en av förra årets största attraktioner var att beskåda mumien av en sedan länge 
avliden biskop. Och nog finns det en och annan professor som nästan verkar höra hemma 
i Harry Potters skola Hogwarts. Man kan dra lite på munnen åt det ibland traditionstyngda 
i stadens historia. 
Allt det där är vår bas. Men Lund är en stad i förändring. Traditionerna används och förnyas 
hela tiden och kryddas med ett visst mått självironi.  
I Traditionsspårets stadsvandring besöker vi Lundagård, Kulturhistoriska föreningen, Dom-
kyrkan och Lunds konsthall. Vi samlas vid statyn av Esaias Tegnér i Lundagård och äter lun-
chen utomhus, direkt från en av stadens food trucks. Vandringen slutar på Lunds konsthall 
mitt i utställningen med det danska konstnärskollektivet Superflex som arbetar med temat 
autenticitet, reproduktion och identitetsskapande.  

INNOVATION 
Innovation börjar på gräsrotsnivå. Från de stora perspektiven tar vi oss till vårt eget konkre-
ta kulturverkstadsprojekt, Stenkrossen. 
Europa satsar miljardbelopp på forskning på absolut toppnivå i och med ESS, Max IV och 
Science Village Scandinavia. Framtiden landar på en åker norr om Lund. På riktigt! 
I Future by Lund – skärningspunkten för Lunds innovationskraft - möts Lunds kommun, Ide-
on, Kraftringen, Lunds universitet, Eon, Region Skåne, Sustainable Business Hub, SP, Aka-
demiska Hus och Siemens. Samverkan gäller mobilitet, smarta energisystem, ljus och be-
lysning. I Future by Lund ingår också The Creative Plot, en av Sveriges mest framgångsrika 
inkubatorer för kulturella och kreativa näringar och grundstenen för Lunds deltagande i det 
stora EU-projektet Creative Lenses, som diskuterar nya finansieringsmodeller för kulturhus i 
Europa i en krympande offentlig budget.  
I en före detta skola finns Stenkrossen, Lunds verkstad för kultur, kreativitet och innovation. 
Där omsätter vi människors initiativ, engagemang och kreativitet i handling och samarbete. 
Huset öppnade i samband med Lunds innovationskarneval för, med och av barn och unga. 
Stenkrossen rymmer ideellt drivna verksamheter som Lunds Öppna 
Verkstad, stadsodling, nycirkus, cykelkök, solcellsbygge, teater, pro-
jektkontor och mycket annat. 
Välkommen på en resa genom vårt innovativa ekosystem i kreativa 
Lund!
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