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Om man lyfter blicken, öppnar sina sinnen och 
tillåter sig att fundera en stund, kan man skönja 
okända öden som varit med att skapa Hovdala. 
Pigor och drängar som slitit och njutit. 
Barn som sprungit över ängar och längs grusvägar. 
I år försöker vi lyfta fram de namnlösa och ibland 
osynliga ur Hovdalas historia. Men även de som 
fortfarande är med och skapar Hovdala.

Varmt välkomna till Hovdala slott 2019!

Jens Olsson 
Slottschef

Hovdala slotts program 2019
Produktion: Sandra Anderberg 

Framsida: Höbärgning 2018,
baksida höbärgning 1911.

Fotografier från förr: 
genom Torsten Karlsson

Med reservation för ändringar.
För aktuell information:

www.hovdala.se
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”DET DOLDA” är namnet på årets 
tema på Hovdala slott.
Många är de som arbetat och slitit här 
men vars porträtt inte hänger i gyllene 
ramar inne i slottets salonger. 
Vi vill lyfta det dolda arbetet som gjorts 
och som hamnat i glömska. Det är barnmorskor, 
kuskar, vävare, böckare, otaliga pigor och drängar som 
tjänstgjort här genom tiderna. I parken hittar ni spår av det 
gamla Trädgårdsmästarbostället och i köksträdgården odlas 
det läkeörter som användes förr och mängder av blomster 
för våra pollinerande insekter, de gröna dolda arbetarna. 
Missa inte att kika in i kuskens kammare på vägen ner till 
trädgården!

”Det sitter i händerna” heter sommarutställningen på 
stallets vind. Handens kunskap; att smida till en krok, mjöl-
ka eller att svinga lien i perfekta jämna tag. En glädje i att 

”VI FANNS OCKSÅ”
Hessleholms TeaterSällskap, HeTS, bjuder dig att följa 
med på en dramatiserad vandring på Hovdala där du 
får träffa några av alla dem som arbetade och gjorde 
dagsverken här. En dramatisk auktion, lömska kvigor, 
Posta-Nilla, pottungar och byaskvaller, här finns många 
berättelser som bygger på verkliga händelser. 

HeTS bildades 1998 och har idag ca 40 medlemmar. 

Söndagar den 16, 23 juni och 7 juli kl. 13 och 15.
Biljetter köpes i slottsbutiken eller ring och boka på tel: 
0451-183 70, mail: hovdalaslott@hassleholm.se. 
Begränsat antal platser. Pris 100 kr. 
Arr: Hessleholms teatersällskap i samarbete med ABF

utföra ett gott dagsverke, men också värkande 
ryggar och nariga händer från tvättkar och hårt arbete. 
Välkomna på vernissage på midsommarafton!

Årets tema märks också i specialguidningen ”De oum-
bärliga”, i HeTS föreställning och de två  intressanta 
föredragen ”Hungeråren som skakade Sverige” av 
Magnus Västerbro och ”Lust, lek och liv under svenskt 
stormaktsliv” av Annika Sandén:

”Åren 1867-69 drabbades stora delar av 
Sverige av svår missväxt och hungersnöd, vars 
effekter förstärktes av politiskt ointresse för att 
hjälpa de svältande.”

”Även under tider av missväxt, utskrivningar 
och oroligheter har det enkla folket roat sig, 
dansat och skämtat. Man bevistade under ge-
nomsnittligt år otaliga marknader, förlovnings-, 
bröllops-, dops- och begravningskalas”

Se mer sid. 14-15.

”Svälten” utsedd 
till ”Årets bok om 
Svensk Historia” och 
Västerbro tilldelades 
Augustpriset 2018.
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KALLE LIND 26 juni
Kalle Lind pratar om sig själv och andra gubbar.
Kalle Lind, diversearbetare i kulturbranschen, 
poddare, författare, radiomakare och samlare av 
udda fakta, pratar om olika saker som intresse-
rar honom. Viss tyngdpunkt ligger på folk som 
fanns mycket i teve när han var liten. 

K.G. HAMMAR 3 juli
K.G. Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop i 
Sverige kommer hem till sin barndoms trakter 
Hässleholm och berättar om ”Mysteriet Dag 
Hammarskjöld - mystikern som blev mördad”.

HERMAN GEIJER 10 juli
Herman Geijer blev framröstad till lyssnarnas 
sommarvärd i P1 2015 och hans program blev 

BERÄTTARAFTON

Onsdagkvällarna på Hovdala slott betyder 
Berättarafton.  Ta med egen stol och fikakorg, 
bli berörd, fascinerad eller road av dessa sex 
intressanta personers berättelser. 
Vid regn flyttar vi in på logen. 

Köp säsongskort för 400 kr (du sparar 80 kr). 
Biljetter och kort säljs på plats eller i slotts-
butiken. För info: 0451-183 70.

Kl. 19. Entré 80 kr. 
Arr: Kultur Hässleholm

omtalat som ett av årets mest intressanta. Geijer 
håller kurser och föreläsningar om hur man över-
lever katastrofer och använder zombieapokalypsen 
som scenario. Han har skrivit böckerna ”Zombieö-
verlevnad : din guide till apokalypsen” och ”Över-
lev katastrofen : tolv sätt att förbereda dig”.

PETER ENGLANDER 17 juli
Trädgårdsdesigner, författare och programledare på 
Trädgårdstv. Peter berättar med humor och värme 
om sitt långa och mångfacetterade trädgårdsäven-
tyr, sin kunskap och erfarenheter, som inte minst 
misstag gett honom. ”Det började med en pion i 
Värmland och… när det slutar har jag inte susning 
om, troligtvis i Italien nånstans”.

MALIN SKJÖLD 24 juli
Regissören som gjorde den uppmärksammade och 
kultförklarade filmen ”Plötsligt i Vinslöv” och nu 
är aktuell med en film om sin mamma som var 
direktör på borstfabriken i Vinslöv.

MONIKA BJÖRK och EVA KAISER 31 juli
Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser skrev 
boken ”Svenska hem” som den omåttligt populära 
TV-serien ”Fröken Frimans Krig” byggde på. Hör 
dem berätta om Anna Whitlock och hennes vänner 
och deras kamp för rösträtt och de svenska kvin-
nornas jämlika plats i samhället. 
OBS! Inne på logen p.g.a. bildvisning.

Foto Nils Lind Foto Jan-Åke Eriksson
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Någonstans i Sverige 
-Beredskapstidens musik
16 augusti
Denna föreställning med Lina-
Maria Bengtsson och Erik 
Ask-Upmark tar er tillbaka 
till det ödesdigra året 1939 
och bjuder på mycket nostalgi 
och ett pärlband av svenska 
och internationella örhängen, 

däribland Min soldat, Swing 
it magistern, Ett glatt humör, 
As time goes by, We’ll meet 
again och många, många fler!

De osynligas musik -Dolda 
väsen i svensk folktro
23 augusti
Förtrollande musik och hårre-
sande historier om väsen och 

SOMMARKVÄLLAR I ORANGERIET
Välkommen till tre annorlunda aftnar i det vackra Orangeriet. 
Det blir historier och musik från skilda tider och som tidigare 
år binds kvällen ihop av Peter Alf  med berättelser från 
Hovdala slott. 

Kom och upplev två fullspäckade dagar för hela familjen! 
På ridbanan tävlar riddarna i Rikstorneringen, svenskt mäster-
skap, på sina pampiga hästar. Park, vallgrav och slottets borg-
gård fylls av marknad, musik, underhållning och roliga spän-
nande upplevelser i en vacker miljö.

Barnens Borggård
På och runt inre borggården hittar ni många gratis aktiviteter 
för barn 0-12 år. Skattkartan får ni i entréerna och där finns 
mer information. Barnens Borggård är ett samarbete med 
med Sparbanken Skåne.

SVERIGES RIDDARE I KAMP OM MÄSTARTITELN PÅ HOVDALA SLOTT!
Medeltidsmarknad med bågskytte, gyckel och mycket mer!

Inträde: 100;- Barn under 12 år kommer in gratis! 
Läs mer på: www.rikstornering.se

Foto: Johanna Kyller

31 maj - 1 juni 2019

2019

varelser, men även matnyttiga 
tips som hur man känner igen 
en huldra, hur du alltid hittar 
hem när du gått vilse och inte 
minst hur man undkommer 
strömkarlens förföriska toner!
Riksspelmansduon Dråm 
består av Anna Rynefors och 
Erik Ask-Upmark.

Kärlek, brott och straff
ur skånska skillingtryck
30 augusti
Bo-Anders Dahlskog, 
folkmusiker och ledare för 
Skånska kören berättar och 
sjunger visor från den skån-
ska visskatten och arkivgöm-
mor.

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR 31 maj - 1 juni

Fredag kl. 10-18, 
Lördag kl. 10-17.
Entré 100 kr.
Gratis för barn 0-12 år.

Parkeringen sköts av ideella 
föreningar och kostar 20 kr.

www.rikstornering.se    
www.hovdala.se

Tänk på att det är begränsat antal platser. 

Biljett köpes i slottsbutiken eller ring och boka på 
tel: 0451-183 70. Kl. 19-20.30 ca. Pris 150 kr. 
Arr: Kultur Hässleholm
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5 juni

6 juni

15 juni

16 juni

PÅSKUTSTÄLLNING
I år är det unga konstnärer från Stoby åk 2-6, Mala 
åk 4-6, Västerskolans fritidshem, Västerskolan åk 
F-6 S, T4 Montessori F-klass och Mala fritidshem 
som ställer ut bilder och skulpturer på temat Insek-
ter & Kryp.

Vernissage på Stallets vind kl. 14.
Utställningen pågår t.o.m. 12 maj, tis-sön kl. 11-17. 
Fri entré. Butiken är öppen.

ÄNTLIGEN  VÅR!
Den 1 maj får vi finbesök av den erfarne och ständigt 
aktuelle Anette på Boäng som håller ett inspirerande 
föredrag inne på logen kl 13.

Utanför logen kan man fynda plantor från Boängs 
trädgård och från Hovdalas köksträdgård, välkomna 
kl. 12-15.

Föredrag inne på logen kl 13.
Slottsbutiken är öppen kl. 11-17.
Fri entré.

Årets fågelskrämmor är på plats och är i år 
utformade efter temat Insekter och tillverkade av 
skolbarn från Mala Skola i Hässleholm.

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR 
Riddare, drakar, hästar och massor av upplevelser!

Entré 100 kr, gratis för barn 0-12 år. se sid 8.
Parkeringen kostar 20 kr och sköts av ideella 
föreningar.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SRS och Sparbanken 
Skåne

19 april

1 maj

 

31 maj
- 1 juni

PROGRAM vår och sommar

Foto Monika Norrby Foto Johanna Kyller

TANKESTYGN - Bilder i fritt broderi
Hesslestygn ställer ut fantasifulla fria broderier 
i Orangeriet.
Vernissage 5 juni kl. 17-19, musikunderhållning.

Jane Asplund-Rosenqvist  Inga-Britt Jeppsson
Anna-Carin Nilsson  Margareta Persson  
Anne-Britt Pettersson  Anna-Stina Purk  
Elisabeth Rosén  Kerstin Walther

Tis-sön kl. 11-17, t.o.m. 16 juni. Fri entré.
Arr: Broderigruppen Hesslestygn 

MUSTANGKLUBBEN
Kom och titta på urläckra mustanger som står 
uppställda på yttre borggården från kl. 13.

HANTVERKSKURS - Gräskronor
Vi plockar vårens vackra gräs och gör fina 
gräskronor eller annan prydnad.
Ledare: Wiveca Vohnsen.

Tid: 15 juni, kl. 10-15.
Kostnad: Medlem 350 kr., övriga 380 kr. 
Materialkostnad: 30 kr tillkommer.
Ta med: Sax och något att sitta på. 
Möjlighet att köpa lunch finns.
Anmälan: Senast 7 juni till Wiveca Vohnsen 
tel: 076 046 18 62,  
wivecavohnsen@hotmail.com
Arr: Östra Skånes Hemslöjdsförening

”VI FANNS OCKSÅ”, se sid 5.
Dramatiserad vandring med HeTS. 

2019
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21 juni

21 juni

23 juni

26 juni

3 juli

6-7 juli

7 juli

MIDSOMMARAFTON
Traditionellt midsommarfirande. Var med och klä 
midsommarstången, därefter blir det sång och 
dans. Caféet öppet.

Kl. 13-16. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hovdala Vänner

”DET SITTER I HÄNDERNA”
På midsommarafton öppnar vi årets sommar-
utställning på Stallets vind. 
Läs mer om utställningen på sid. 4.

Vernissage kl. 14. Fri entré.
Se utställningen tis-sön kl. 11-17 t.o.m. 29 sept.

”VI FANNS OCKSÅ”, se sid 5.
Dramatiserad vandring med HeTS.

BERÄTTARAFTON #1, se sid 6-7.

BERÄTTARAFTON #2, se sid 6-7.

PELARGONDAGAR vid Orangeriet
Svenska Pelargonsällskapet är på plats. Titta på 
olika pelargonsorter och få inspiration och tips 
av experter. Köp sticklingar och plantor med dig 
hem. 

Kl. 11-16. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med 
Svenska Pelargonsällskapet

”VI FANNS OCKSÅ”, se sid 5.
Dramatiserad vandring med HeTS.

6 juli

10 juli

12-13
juli

17 juli

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
Program:
Händel Overtyr ur Admeto. 
Tillskrivet Johan Helmich Roman: Concerto 
grosso för cembalo och stråkar. 
Vivaldi: celloconcerto G
Solister: Björn Gäfvert, cembalo
Mime Yamahiro Brinkmann, cello
Nils-Erik Sparf, violin

Kl. 19-21, inkl paus, Stallets vind.
250 kr, 180 kr studerande, 50 kr barn 0-15 år.
OBS! Begränsat antal biljetter.
Biljett: www.ticketmaster.se
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Drottningholms 
Barockensemble

BERÄTTARAFTON #3, se sid 6-7.

Skånska Operan presenterar:
DON GIOVANNI av W.A MOZART
– en opera i tiden. Få klassiker, om ens någon är 
mer aktuell idag än den om förföraren och den 
obotlige narcissisten Don Giovanni. Utan att 
göra våld på detta mästerverk förläggs berättelsen 
i nutid. Tragedi ställs mot komik, förälskelse mot 
begär och glädje mot sorg. Den odödliga musiken 
lyfter oss till njutningens höjder medan den verk-
liga handlingen håller oss kvar på marken.

12 juli kl. 19, 13 juli kl. 18.
Biljetter: www.skanskaoperan.se och 
Hässleholms kulturhus    
                               
BERÄTTARAFTON #4, se sid 6-7.

Foto: Tage Steen

PROGRAM sommar
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24 juli

27 juli

27 juli

31 juli 

BERÄTTARAFTON #5, se sid 6-7.

LUST, LEK och LIV UNDER SVENSKT 
STORMAKTSLIV
I alla tider har människor i Sverige roat sig!
Föredrag av Annika Sandén, fil doktor och docent 
i Historia vid Stockholms universitet.

Biljetter köpes i slottsbutiken eller ring och boka 
på tel: 0451-183 70. Begränsat antal platser.
Kl. 14-15.30 ca. Pris 125 kr. Stallets vind.
Arr: Kultur Hässleholm

EN MAGISK AFTON PÅ HOVDALA SLOTT 
MALIN & ZINK
En högst otrolig afton signerad magikerna Malin 
Nilsson & Markus Zink! En dekadent show i ett 
rasande tempo med två fingerfärdiga magiker och 
deras mest otroliga nummer i en magisk miljö.

Biljetter köpes via www.hovdala.se, i slottsbutiken 
eller ring och boka på tel: 0451-183 70.
Kl. 19-21 inkl. paus. Pris 250 kr vuxen, 
125 kr barn t.om. 12 år. Logen.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Malin Nilsson 

BERÄTTARAFTON #6, se sid 6-7.

2 aug

10 aug

10-11
aug

MUSIK!  HÄSTAR!  KÄRLEK!
Landets mest äventyrliga turné som rider 
genom skogarna från konsert till konsert.
Wille Crafoords Hovturnén i år med:
Babben Larsson, Patrik Isaksson,
Karin Hammar och de fantastiska 
Niklas Lind och Olle Linder!
Ta med grannarna till en underbar 
familjeföreställning.

Biljett: www.ticketmaster.se 
Kl. 19.30. Yttre borggården, vid ostadigt väder 
inne på logen.
Arr: Hovturnén 

HUNGERÅREN SOM SKAKADE SVERIGE
Författaren till succéboken ”Svälten”, Magnus 
Västerbro föreläser på stallets vind.

Biljetter köpes i slottsbutiken eller ring och boka 
på tel: 0451-183 70. Begränsat antal platser.
Kl. 14-15.30 ca. Pris 125 kr. Stallets vind.
Arr: Kultur Hässleholm

KÄRLEKSORO, LIVSKRANSAR OCH
BERÄTTARKRONOR I ORANGERIET
Konservburkar, textil, kolapapper, pärlor och 
annat smått och gott...
Vi slöjdar hela helgen tillsammans med Anette 
Lundin och Eva P. Vill du vara med? 
Frågor och anmälan till hej.evap@gmail.com
Facebook.com/hej.evap

Lör-sön, Orangeriet, pris: 1 500kr. 
Arr: Anette Lundin och evap

PROGRAM sensommar
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10-11
aug

16 aug

23 aug 

25 aug

31aug

juni
-

sept

1 sept

7 sept

8 sept

22 sept

4-5
jan

PROGRAM höst och vinter

SNAPPHANERALLYT
För tid och information: www.hlmk.com 
Saabklubben Skåne ställer ut sina bilar på yttre
borggården.
Arr: Hässleholms motorklubb

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Någonstans i Sverige”, sid 8. 

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”De osynligas musik”, sid 8. 

SNAPPHANETUREN  
För information: www.snapphaneturen.se
Arr: Hässleholms cykelklubb

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
Skånska skillingtryck, sid 8.

KVÄLLSVANDRING med FLADDERMÖSS
Följ med på kvällsvandring i skymning och 
mörker och spana efter fladdermöss vid slottet 
och upp till Hammarmölledamm. 
Stefan Viktorsson guidar. Lyssna med fladdermus-
detektor. Start och avslut vid Porttornet, vand-
ringen tar ca. två timmar. Enkel fika ingår.
6 juni: kl. 21  •  11, 18, 25 juli: kl. 21  • 
8, 15, 22 aug: kl. 20  •  25 aug: kl. 19.30 Internatio-
nal Batnight  •  5, 12 sept: kl. 19  •  19 sept: kl. 18

Biljett köpes på plats eller på: 
http://bokskogslopare.se
Pris 150 kr, barn gratis i vuxens sällskap.
Arr: Bokskogslöpare

GLÖTTADÁ
Välkomna till barnens dag på Hovdala slott! 
Glöttadán kommer att bjuda på många roliga 
aktiviteter och allt är gratis! 
Program kommer på www.hovdala.se 
Kl. 11-16. Fri entré.
Parkeringen kostar 20 kr och sköts av ideella 
föreningar.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hässlehem

HÄSSLEHOLMSLOPPET
Anmälan och information hittar du på 
www.hassleholmsloppet.com
Arr: Hässleholm AIS

VANDRARDAG PÅ HOVDALA 
Vandra tillsammans på Hovdala naturområde. 
För information: www.hhvf.se
Arr: Hässleholms Hovdala Vandrarförening

SKÖRDEFEST!
Välkomna till en dag där vi fokuserar på 
Närproducerat - Hantverk - Hållbarhet - Odling.
Lyssna på intressanta föredrag och workshops 
och besök vår trevliga marknad. Försäljning av 
plantor i köksträdgården. 
Mer information på www.hovdala.se. 

Kl. 11-16. Fri entré.
Parkeringen kostar 20 kr och sköts av ideella 
föreningar.
Arr: Kultur Hässleholm 

VINTERKONSERT PÅ HOVDALA SLOTT
För info: www.hovdala.se

Foto: Jens Rydell

22/9
2019

SKÖRDEFEST PÅ HOVDAL
A SLOTT

Närproducerat - Ekologiskt - Lo
kalt hantver

k - Trädgård
 - Hållbarhet
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VÄLKOMMEN IN I PARKEN

Slottsparken är en viktig del av Hovdala slotts kulturhis-
toriska värde. Kontakten med det öppna landskapet runt 
omkring gör att naturen känns väldigt nära.
Här upplever du spår från hundratals år tillbaka i tiden - 
allt ifrån gamla träd, torrlagda vallgravar till åldriga stengär-
den. Detta ger platsen en alldeles egen karaktär. 

Det vackra orangeriet, från sent 1700-tal, är öppet under 
högsäsong och används flitigt som bröllopslokal, till 
begravningar och namngivningar. Alldeles intill växer den 
ovanliga pimpernöten Staphylea pinnata, som troligen är 
ett av landets äldsta exemplar. 

I köksträdgården pryds odlingskvarteren av vackra som-
marblommor som försörjer anläggningen med snitt till 
slott och orangeri. Grönsakerna skördas lagom till årets 
höjdpunkt - Skördefesten! Växterna i köksträdgården drivs 
i huvudsak upp från frö och allt odlas ekologiskt. Denna 
säsong lyfter Hovdala ”Det dolda” och i kvarteren får du 
bl.a. möta slottets piga och kusk, men också underjordiska 
bakterier och flygande insekter!

Familjeträdgården, som är en nyhet för i år, synliggör även 
den några av trädgårdens osynliga hjälpredor. Här finns 
möjlighet att slå sig ner och studera och lära sig mer om 
jordens arbetande maskar. I insektshotellen flyttar luftens 
flitiga pollinatörer in.
Familjeträdgården har också två vaktande fågelskrämmor 
tillverkade av barn från Mala skola, utanför Hässleholm.

Ta en tur längs förlovningsstigen och beundra de vackra 
förlovningsträden som står sammanflätade sedan lång tid 
tillbaka. Här kan du också se tydliga spår av karpdammar 
och diken, som funnits här sedan 1734 - troligen ännu 
längre. Med lite tur är Sigvard i parken och klipper gräset 
med sin hästdragna klippare.

Parken är öppen året runt med fri entré.

Parkguidning finns för grupper från påsk t.o.m. 30 
september. Boka hos trädgårdsmästare Jenny Lindberg på 
0733-401813 eller maila jenny.lindberg@hassleholm.se.
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ÅRETS GUIDNINGAR

EHRENBORGSKA VÅNINGEN 
Följ Ehrenborgska släkten och slottets historia samt 
berättelser om andra människor och levnadsöden på 
gården under århundranden. Visningen tar ca 1 timme.

Allmänna guidningar: 
8 juni – 31 aug, tis – sön kl. 14 (ej guidning 21 juni och 1 sept).
8 sept – 29 sept, lör - sön kl. 14.
Pris 100 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken eller via nätet, www.hovdala.se.

1600-TALET,  FÖRÄNDRINGARNAS TID
Från Grubbe till Ehrenborg och från danskt till svenskt 
på Hovdala slott. 

Allmänna guidningar:
2, 16 och 30 juli kl. 12.
Pris 100 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken.
OBS! Max 25 deltagare. I
nnefattar klättring uppför brant trappa i tornet.

DE OUMBÄRLIGA
Lär känna kuskar, pigor och drängar, slottets dolda 
arbetare och deras berättelser.

Allmänna guidningar: 
25 juni, 9 och 23 juli kl. 12. 
Pris 100 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken.

INFORMATION SAMT BOKNING FÖR GRUPPER
Visningar utöver dessa datum endast förbokning. 
Information samt bokning: tel: 0709-71 70 68,
hovdalaslott@hassleholm.se

MAT & DRYCK

HOVDALA SLOTTSRESTAURANG
Hovdala slottsrestaurang serverar en gedigen slottsbuffé där 
det fokuseras på kvalité. Hembakat bröd med tillbehör, ägg, 
lax, olika sillinläggningar och matiga sallader i säsong är 
några av godsakerna som ni hittar på buffén. 
Drycken är utvald av Hovdala slottsrestaurangs sommelier, 
vårt öl- och vinsortiment passar utmärkt till slottsbuffén. 

Påskbuffé 19, 20 och 21 april.
Slottsbuffé från 23 april, tis-sönd.
Helgbuffé 12 jan - 27 okt.
Gåsamiddag 2, 3, 9, 10 nov.
Traditionellt julbord 23 nov - 22 dec.
Öppettider: tis - fre kl. 12-15, lör - sön kl. 12-16. 
Se hemsida för pris.
Med reservation för bröllop, högtidsdagar och privata fester. 

Midsommar är restaurangen abonnerad.
31 maj - 1 juni, Krogen på Logen endast öppet för besökare 
av Hovdala Medeltidsdagar.

FRÖKNARNAS CAFÉ
Fröknarnas Café erbjuder hembakade kakor, bakelser och 
utsökt kaffe. Under sommaren kan du även avnjuta en lättare 
lunch eller prova någon av våra goda smörgåsar. Den härliga 
uteserveringen ger dig en perfekt vy över slottet.
Öppet i påsk 19 - 22 april.
1 maj - 30 sept,  tis - sön kl. 11-17, 24 juni - 11 aug mån - sön.
Midsommar serverar vi smörgåstårta och sillatallrik.

TRÄDHUSETS CAFÉ
Njut en god fika i ett unikt café i trädtopparnas höjd.
Öppet mån - sön kl.12-17 den 24 juni - 11 aug.

Information och bokning
Tel: 0451-186 15.
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.se.
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KÄNN DIG SOM HEMMA PÅ HOVDALA!
Kom in i slottsbutiken och hämta målargrejor, pick-
nickfilt, käpphästar, håvar, spel och annat roligt att 
låna under dagen. Man kan också köpa en skattkarta 
och gå på Hattjakt i parken.

I vagnslidret hittar du utställningen ”Slottets Läder-
lappar”. Upptäck de 19 fladdermusarterna som finns i 
Sverige, varav 17 av dessa finns här på Hovdala.
På stallets vind hänger årets sommarutställning 
”Det sitter i händerna”. Det är fri entré till utställ-
ningarna.

BUTIK OCH RECEPTION
Hovdala slottsbutik säljer allehanda ting och böcker 
med anknytning till livet på slottet och i historien - 
både Hovdala slotts och Skånes.
Vi säljer hantverk från närområdet som ting i lin, 
skinn, smide, stickat, tovat, keramik och vävt, men 
också andra vackra saker, livsmedel och böcker från 
nu, som passar till presenter och souvenirer. 

Här finns också vandringskartor och information om 
lokala utflyktsmål och sevärdheter.

Öppettider: april-sept kl. 11-17 tis-sön.
Telefon: 0451-183 70 
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se
Web: www.hovdala.se
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VÄLKOMNA TILL HOVDALA SLOTT

Öppettider: april-september tis-sön kl. 11-17
Tel: 0451-183 70 
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se 
Web: www.hovdala.se

Hovdala slottsrestaurang och Fröknarnas Café
bokning och information på:
Tel 0451-186 15
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com 
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.se

Park och köksträdgård är alltid öppna för besök.

Hovdala slott – ett nationellt kulturarv
7 km söder om Hässleholm

Hovdala slott ägs av Statens fastighetsverk och drivs av 
Hässleholms kommun genom Kultur och fritidsnämnden. 
Hovdala slott uppfördes under den danska tiden och spelade 
en viktig roll i gränsstriderna. Hovdala slott har erhållit det 
förnämliga priset Europa Nostra Award för god och varsam 
restaurering. Idag är Hovdala slott en välbesökt anläggning 
och inbjuder till heldagsupplevelser. 


