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Om Kulturen 
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. Du kan också välja bland ett 
tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, 
från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till 
världskultur.  Dessutom erbjuds programverksamhet för alla 
åldrar. 

Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som 
välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i 
Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens 
Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.
   

Välkommen som medlem
Som medlem i Kulturen är du med och stöttar en ideell 
verksamhet och du får fri entré till museet under ett helt 
år. Du kan bli medlem via vår hemsida kulturen.com där du 
också kan läsa mer om medlemsskapet. Du kan även mejla 
medlem@kulturen.com eller ringa oss på 046-35 04 41. 

Öppettider & entré 
September till april har vi öppet tisdag till söndag kl 12.00–
16.00. Entré: Vuxna 90 kr, pensionärer 60 kr, studenter 45 
kr. Medlemmar samt barn och unga under 19 år fri entré 
under ordinarie öppettider. Grupper om minst tio personer 
betalar 60 kr per person. 

En levande webbplats
Genom vår webbplats kan du hålla koll på vad som är 
på gång på Kulturen. Du kan läsa om utställningar och 
programverksamhet, om våra kulturhistoriska byggnader 
och trädgårdar och du kan söka föremål från samlingarna 
i vår databas. Under ”Bakom kulisserna” kan du läsa 
mer om hur vi arbetar här på museet. Välkommen att 
besöka kulturen.com, där du även kan anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev.

KULTUREN

Julen på Kulturen
30 november 2013–12 januari 2014



Ljusstöpning och pepparkaksbak
Välkommen att förbereda inför julen i vår verkstad, där 
vi stöper egna ljus och bakar pepparkakor. Från 5 år. 
Begränsat antal platser. Boka på kulturen.com/bokning från 
2 december. Vuxna betalar entré, barn 30 kr.

Lördagarna 7 och 14 december kl 13.00–15.00

Stjärnan lyste klart – marionetteater
I Bosebo kyrka framför Bernt Eriksson och Renate Wätte 
julevangeliet med Kulturens egna marionettdockor. En 
tradition som pågått i nästan 20 år. Vuxna 90 kr, barn och 
unga under 19 år 50 kr. Kulturens medlemmar har fri entré.
Ingen förhandsbokning. 

Söndag 15 december kl 13.00 och kl 14.00

Julgransplundring
Var med oss och dansa ut julen! Det blir sång och musik, 
fiskdamm, tävlingar och fika för barn och vuxna. Begränsat 
antal platser, boka plats på kulturen.com/bokning från 7 
januari. Vuxna betalar entré, barn 60 kr.

Sön 12 januari kl 14.00–16.00

Luciakonserter i Bosebo Kyrka
Stämningsfull och traditionsenlig lusseafton i Bosebo kyrka. 
Studentkören Bella Voce går luciatåg och sjunger julsånger 
i kyrkan. Dirigent är Peter Sjunnesson. Förköp i Kulturens 
entré. Vuxna 100 kr, studenter, pensionärer, medlemmar 
och barn 80 kr.

Torsdag 12 december kl 16.30, 18.00, 19.30 och 21.00

Trettondagens Stjärngossetåg
På trettondagens kväll vandrar stjärngossarna efter stjärnan 
och sjunger julens sånger i museiparken – en tradition som 
pågått på Kulturen sedan 1892! Efter stjärngossetåget är 
det gudstjänst i Bosebo kyrka. Köp biljett på plats. Vuxna 
70 kr, medlemmar och barn fri entré. 

Måndag 6 januari kl 18.30–19.00
Gudstjänst ca kl 19.00–19.30

Två dagars julmarknad inleder julen 
på Kulturen, som sedan fortsätter 
med både mång åriga traditioner och 
nya inslag i vårt julprogram. Nytt 
för i år är stadsvandringen ”Lund på 
Thomanders tid”, som avslutas med 
glögg i Kulturens café. Under hela 
julen kan du följa Julspåret genom 
friluftsmuseets hus från olika tider 
och se hur julen firades av de som en 
gång bodde i husen.  

Julstök – en stämningsfull julmarknad
För många har det blivit en tradition att besöka Kulturens 
julmarknad varje år. Under två dagar fylls Kulturen av 
hantverkare och försäljare, luciatåg, levande musik, julpyssel 
och doften av brända mandlar och glögg. När skymningen 
faller tänds lyktor och marschaller i parken. I Onsjöstugan 
kan du träffa tomtefamiljen! 

Titta in i friluftsmuseets hus och se hur julförberedelserna 
gick till hos en bonde runt sekelskiftet 1800 och i ett fattigt 
torp runt sekelskiftet 1900. Se hur ett julbord kunde se 
ut i en prästgård och i ett borgarhem under 1800-talets 
första hälft och i arbetarklassen på 1930-talet. Värm dig 
vid brasorna och växla några ord med herr Thomander, 
prästfrun, mor Kristina eller pigorna. Mer info på kulturen.com

Entré 90 kr, pensionär 60 kr, student 45 kr. Kulturens 
medlemmar samt barn och unga under 19 år fri entré. 
Tips! Förköp entrébiljett online. Gå in på www.visitlund.se.

Lördag 30 nov & söndag 1 dec kl 11.00–17.00

JULEN PÅ KULTUREN

Öppet hus i Tegnérmuseet
Välkommen till öppet hus i författaren Esaias Tegnérs hem, 
där han bodde 1812–1826. Guide finns på plats. 
Tegnérmuseet ligger på Stora Gråbrödersgatan 11 i Lund.  

Lördag 30 november kl 12.00–16.00.  Entré 40 kr, 
Medlemmar samt barn och unga under 19 år fri entré

Jul hos professor Thomander
Intendent Anders Jansson visar hur familjen Thomander 
firade jul i det Thomanderska hemmet på 1840-talet. Ingår 
i entréavgiften.

Onsdagarna 4, 11 och 18 december kl 14.00–14.30

Lund på Thomanders tid
Den historiskt klädda guiden tar er med på en vandring 
genom i Lund. Visningen avslutas med glögg i Kulturens 
café och ett besök i Thomanderska huset inne på Kulturen. 
Samling vid Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, kl 14. 
Obs! Förköp hos Biljettbyrån (inne på Turistbyrån) eller på 
Ticnet. Begränsat antal platser. Pris: 150 kr.
Lördagarna 14 och 21 december kl 14.00–15.30
   

Julen förr i friluftsmuseets hus
Kulturens guide tar med dig på en rundvisning i husen 
och visar hur julen kunde firas förr under 
olika tider, i olika samhällsklasser. 
Ingår i entréavgiften.

Söndagarna 15 och 22 
december kl 14.00–14.45

Pigornas liv i 
Blekingegården
Välkommen in i Blekingegården, 
anno 1815. Under mellan dagarna 
möter du två pigor, som berättar 
om sin tillvaro på gården och om hur 
julen firades. Ingår i entréavgiften.

Torsdag 26 dec–söndag 29 dec
kl 12.00–16.00
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JULVISNINGAR

JULKONSERTER

MER JUL PÅ KULTUREN

Julfika i Kulturens café
Välkommen att ta en fikapaus i Kulturens julfina café. Här 
kan du njuta av en god kopp kaffe och en kaka, smörgås 
eller bulle till. I juletid finns här även lussekatter.

Öppet tisdag–söndag kl 12.15–16.00

Julklappstips från museibutiken
I vår museibutik hittar du hantverk och modern design. Vi 
har bland annat ljusstakar i smide, härliga yllefiltar, böcker, 
leksaker och vackra smycken. 

Julöppet i Hökeriet
Gör som vid sekelskiftet, handla på Hökeriet. Det är Lunds 
äldsta speceributik som ligger på S:t Annegatan 9, två 
minuters gångpromenad från Kulturen. Här kan du köpa 
karameller, vykort och annorlunda julklappar. 

Öppet lördag–söndag 30/11–1/12 kl 12.00–16.00 
Tisdag 17/12–söndag 22/12 kl 13.00–17.00

Julklappstips: Ett år med Kulturen
Julen närmar sig och det börjar bli dags att välja presenter 
till nära och kära. Om du köper medlemsskap i Kulturen 
som gåva varar klappen ett helt år! 

Som medlem stöder du verksamheten och har fritt inträde 
till museet under ordinarie öppettider. Medlems skapet ger 
också andra förmåner, som t ex årsbok, medlem serbjudanden 
och fri entré till nio andra friluftsmuseer i Norden.

Ett medlemsskap i Kulturen kostar 400 kr för Lilla 
medlemsskapet och 600 kr för Stora medlemsskapet. 
Du får ett presentkort i ett fint kuvert som du kan lägga 
under granen, och under januari får mottagaren ett 
personligt medlemskort för 2014 hemskickat med posten. 
Presentkort för medlemsskap köper du i Kulturens entré, 
där du också kan få mer information. Du kan läsa mer om 
medlemskapet på kulturen.com. 

Under julstöket (lördag 30 november och söndag 1 
december kl 11–17) har vi en medlemshörna där du kan 
köpa medlemsskap till dig själv eller i present. Dessa dagar 
brukar vi också bjuda på en liten present. 


