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I år blir det ovanligt mycket historia på Hovdala Slott. 
Sverige som stormakt, tanken svindlar men det var verk-
lighet under drygt 100 år. Just 1600-talet kommer att vara i 
fokus under 2018 men det finns även utrymme för andra 
tidsepoker.

Allt är inte historia och allt var inte bättre förr. 
Så blandat med stormaktstid och snapphanar kommer 
alldeles samtida fladdermöss att få en egen utställning på 
slottet. Och precis som vid förra valet har vi bjudit in våra 
lokalpolitiker för en kväll där spörsmålen i allra högsta grad 
är aktuella.

Varmt välkomna till alla tiders Hovdala slott.

Jens Olsson 
Slottschef

Alla tiders Hovdala slott

Hovdala slotts program 2017.
Produktion Sandra Anderberg.

Med reservation för ändringar.
För aktuell information se www.hovdala.se

Tryckeri:

Hovdala slotts program 2018.
Produktion Sandra Anderberg

Omslagsbild: Stilleben av 
Edvard Koinberg

Med reservation för ändringar.
För aktuell information:

www.hovdala.se

Tryckeri:

Foto: Peter Sandgren
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1600-talet var en dramatisk och våldsam period i Skånes och 
Hovdala slotts historia. Det var då dansken Jens 
Mikkelsen blev adlad Ehrenborg, slottet blev angripet av både 
svenskar och danskar, brändes ner och byggdes upp på nytt.
Det var en tid med stormakt och krig, snapphanar och 
försvenskning. Det var också en tid där handeln i Europa 
ökade, och en tulpanlök kunde vara värd en hel förmögenhet. 
Överjordiskt vacker musik skrevs och överdådig arkitektur 
skapades.

Detta sekel speglas på Hovdala slott på många sätt under 
säsongen. Det har bl.a. inspirerat vår trädgårdsmästare att 
formge några av kvarteren i köksträdgården och planterat 
historiska tulpaner i parken. Spännande föredrag och vacker 
musik får ni inte missa, inte heller vår specialguidning då vi 
klättrar upp i porttornet. 

• Tulpanmani, Gunnel Carlson sid 10.
• Vernissage Så gick till vila, Edvard Koinberg sid 5 och 11.
• 1600-talsguidning sid 20.
• Drottningholms Barockensemble sid 5 och 12.
• Skåne i omvälvningarnas 1600-tal, Gunnar Wetterberg sid 7.
• Bland bödlar och missdådare. Brott och människor i svenskt 
  1600-tal,* Annika Sandén sid 13.
• En skånsk tragedi - Snapphanen och snapphanekriget i norr 
   och söder,* Anders Ödman sid 15.
• Barock + Återbruk = En ljus kärlekshistoria sid 14.
• Bland snapphanar och slottsfruar, Dråm sid 8.

*1600-talsföreningen Jöns Henrikssons minne visar upp sina 
tidstypiska dräkter och presenterar sin förening.

Säsongens utställning:
Edvard Koinberg 

Så gick till vila är en serie foto-
grafier inspirerade av barockens 
bildspråk. Barocken omnämns 
ofta nedsättande både inom och 
utanför konstvärlden. Den anses 
överlastad, ful och prålig. Det här 
är ett försök att fånga barockens 
känsla, men ge den ett nutida 
uttryck.

16 juni - 30 sept. Fri entré.
Stallets vind, tisd - sönd kl.11-17.
Arr: Kultur Hässleholm

SOMMARKONSERT med 
DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
Torsdag 5 juli, Stallets vind.

Program:
Francesco Mancini (1672-1737) Sinfonia ur operan Traiano 
för stråkar och generalbas.
J S Bach (1685-1750) Cembalokonsert nr 5 i f-moll.
Luigi Boccherini (1743-1805) Gitarrkvintett nr 4 i d-dur.
Antonio Vivaldi (1678-1741) De fyra årstiderna.
Solister: 
Nils-Erik Sparf, violin
Björn Gäfvert, cembalo 
Göran Söllscher, gitarr
Recitation Rasmus Troedsson

5 juli, kl. 19-21 inkl paus, Stallets vind.
Pris 250 kr, 180 kr studerande, 50 kr barn 0-15 år.
Biljett: ticketmaster.se
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Drottningholms barockensemble

 
våld och skönhet i krigens tid

Detalj av Buhrmans karta från 1684
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STEFAN MALMSTRÖM 27 juni
Den fd. hässleholmaren, barntv-producenten, 
föreläsaren och thriller-författaren Stefan 
Malmström hoppade av en framgångsrik karriär 
som orienterare i unga år och blev medlem i 
Scientologikyrkan. Vi får höra honom berätta om 
livet i sekten, den osannolika historien om hur 
han kom ur och om varför han skrivit en thriller 
om sina upplevelser.

LINNÉA DICKSON 4 juli
Linnéa Dickson bor utanför Sösdala med man 
och djur där de försöker vara självförsörjande 
på grönsaker. Hon tänker berätta om sin väg till 
sitt drömjobb som ansvarig trädgårdsmästare i 
Slottsträdgården i Malmö. Mycket trädgård blir 
det och så lite annat.

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

GUNNAR WETTERBERG 11 juli
Skåne i omvälvningarnas 1600-tal. Sextonhundra-
talet är ett av Skånes mest dramatiska århundraden. 
Det ena kriget efter det andra ödelägger landskapet, 
Skåne går från Sverige till Danmark, snapphanarna 
härjar runt Hovdala och den skånska adeln befäster 
sin makt över väldiga gods. Historikern och för-
fattaren Gunnar Wetterberg, aktuell i Fråga Lund,  
berättar med utgångspunkt från sina tre band om 
Skånes historia.

BEA UUSMA 18 juli
Bea Uusma är läkare, författare och Sveriges 
främsta expert på Andrée-expeditionens dödsor-
sak. Hon har tilldelats Augustpriset för sin bok 
Expeditionen och har blivit framröstad till årets bästa 
sommarpratare i Sveriges Radios P1.
OBS! Den här kvällen är vi inne på logen.

ISABELLE STÅHL 25 juli
Isabelle Ståhl är idéhistoriker, litteraturkritiker, kul-
turjournalist och har skrivit den uppmärksammade 
och rosade debutromanen Just nu är jag här. Hon 
kommer att prata om att säga det man menar i en 
tid av skepsis och ironi, om sökandet efter mening i 
en avförtrollad tid och om att försöka tala allvar när 
alla utgår från att man är ironisk. 

LI PAMP 1 augusti
Li Pamp är konst- och antikexperten som är känd 
från bl.a. Antikmagasinet på SVT. Vi får höra mer 
om Li och vägen in i hennes arbete, om design, 
hållbarhet och kvalitetsbedömning och hennes 
aktuella projekt: en film om renoveringen av 
Nationalmuseum i Stockholm.

Foto: Janne Danielsson
Antikmagasinet SVT

Foto: Sara Mac KeyFoto: Anna-Lena AhlströmFoto: Kristofer Matti
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Bland Snapphanar och 
Slottsfruar, 17 augusti
1600-talet - århundradet när 
Skåne blev svenskt - väcks 
till liv med ord och ton i 
denna humoristiska musik- 
och berättarföreställning 
med riksspelmansduon 
Dråm som består av Anna 
Rynefors & Erik Ask-Up-
mark på harpa, moraharpa, 
svensk säckpipa och sång. 

”Öpna din barm, min liufliga 
trängtan ...” 24 augusti
Förra årets succé är tillbaka!
Teo Törnkvist sjunger och 
spelar Bellmans mest ekivoka 

epistlar. Skratt och rosiga 
kinder utlovas. 

Skämtvisor & Olustigheter
ur skillingatryck och arkiv-
gömmor, 31 augusti
Bo-Anders Dahlskog, känd 
Malmöprofil och folkmusiker, 
berättar och sjunger visor 
från det skånska 1800-talet.

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

SOMMARKVÄLLAR I ORANGERIET

Förra årets trevligaste fredagskväll blir i år tre!
Kom till det vackra 1700-tals Orangeriet och upplev en spe-
ciell afton i skenet av levande ljus och med toner från 1600-, 
1700- och 1800-talet. En kväll för varje sekel.
Peter Alf  inviger med att berätta något om Hovdala slotts 
historia från just den epoken. I pausen säljes vin och frukt.

Foto: Elaine Karlsson

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR 11-12 maj

Kom och upplev två fullspäckade dagar för hela familjen. 
Drygt 30 riddare till häst tävlar i SM i Tornerspel. Hovdala 
slott fylls av musik, underhållning, roliga och spännande 
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 ihop med 
Sparbanken Skåne.

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

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SRS
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ÖVERBLICK - Broderiutställning i Orangeriet
Vernissage 26 maj kl. 13-17.
Hesslestygn ställer ut fantasifulla fria broderier.

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

Tis-sön kl. 11-17, t.o.m. 10 juni. Fri entré.
Arr: Broderigruppen Hesslestygn 

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

SÅ GICK TILL VILA
Vackra fotografier inspirerade av barockens form-
språk. Läs mer om utställningen på sid 5.

Vernissage 16 juni kl. 14. Stallets vind. Fri entré.
Tisd-sönd kl. 11-17 t.o.m. 30 sept.
Arr: Kultur Hässleholm

HANTVERKSKURS - Gräskronor
Kom och lär dig göra gräskronor av försomma-
rens vackra grässorter, smörblommor m.m.
Ett gammalt sätt att smycka sitt hem med vad 
som fanns till hands och som vi idag kallar för 
förgänglig slöjd. Du behöver bara sax och något 
att sitta på. 
Kostnad: medlem 350 kr. övriga 380 kr. 
Materialkostnad 30 kr, kl 10-16. 
Anmälan senast 7 juni till Wiveca Vohnsen 
0451-518 62, wivecavohnsen@hotmail.com
Arr: Östra Skånes Hemslöjdsförening

26 
maj

6
juni

16
juni

16
juni

PÅSK
Varmt välkommen till årets påskutställning:
ÖGONBLICK med Kulturskolans elever i 
film, bild och serieteckning,
Vernissage på Stallets vind kl. 14.
Utställningen pågår t.o.m. 22 april.

Tis-sön kl. 11-17. Fri entré. Butiken är öppen.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med 
Kulturskolan i  Hässleholm
 
Välkommen till 1 maj på Hovdala slott, en dag i 
VÅRENS och TULPANENS TECKEN!
Gunnel Carlson berättar om tulpaner och 1600-talets 
tulpanmani, hon kommer även att berätta om det 
spännande projektet Tusen Trädgårdar.
Kl. 11-12. Plats: Logen. OBS! Fri entré.

Säsongstart i trädgården
Välkommen ner till köksträdgården där du kan köpa 
vårbuketter, knölar, fröer, plantor och sticklingar. 
Du kan också fläta ett eget blomsterstöd av pil mellan 
kl. 12-15.
Årets fågelskrämmor är på plats och är i år utfor-
made efter temat fladdermöss och tillverkade av 
skolbarn från Ljungdalaskolan i Hässleholm.
Höstens Skördefest bjuder in till Pumpatävling för 
alla barn! I köksträdgården finns idag möjlighet att 
så pumpafrön.  

Kl. 11-17. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm 

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR 
Entré 100 kr, gratis för barn 0-12 år. se sid 9.

30
mars

1 
maj

 

11-12
maj

PROGRAM vår och sommar
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22
juni

27 juni

30
juni

30 juni
-

1 juli

4 juli

5
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

BERÄTTARAFTON #1, se sid 6-7

HANTVERKSLÖRDAG för hela familjen
Påta, slynga och slå – vi gör själva enkla redskap 
som vi sedan använder till att göra snören och 
snoddar. Vuxna och barn slöjdar tillsammans.

Kl. 13-16. Gratis.
Arr: Kultur Hässleholm

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

BERÄTTARAFTON #2, se sid 6-7

SOMMARKONSERT med
DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
Läs om program och solister på sid 5.
250 kr, 180 kr studerande, 50 kr barn 0-15 år.
Biljett: ticketmaster.se

7
juli

10-13
juli

11 juli

14
juli

18 juli

21
juli

HANTVERKSLÖRDAG för hela familjen
Drakverkstad - vi gör drakar av enkla material. 
Vuxna och barn slöjdar tillsammans.

Kl. 13-16. Gratis. 
Arr: Kultur Hässleholm

BOKBUSSEN
Bokbussen är på plats tis-fre kl. 10-16.
Arr: Kultur Hässleholm

BERÄTTARAFTON #3, se sid 6-7

HANTVERKSLÖRDAG för hela familjen
Återbruk – vi tillverkar roliga saker av material 
som vi i vanliga fall kastar! 
Vuxna och barn slöjdar tillsammans.

Kl. 13-16. Gratis.
Arr: Kultur Hässleholm

BERÄTTARAFTON #4, se sid 6-7

BLAND BÖDLAR OCH MISSDÅDARE
Brott och människor i svenskt 1600-tal
Föredrag av Annika Sandén, författare och docent 
i Historia vid Stockholms Universitet.
För mer info se sid 4

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

Foto: Tage Steen Foto: Sven Persson

återbruk
hantverkslördagar

PROGRAM vår och sommar
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21
juli

25 juli

28-29
juli

1 aug

4-5 
aug

HANTVERKSLÖRDAG för hela familjen
Tälja – vi täljer och målar enkla saker av färska 
grenar. Vuxna och barn slöjdar tillsammans.

Kl. 13-16. Gratis.
Arr: Kultur Hässleholm

BERÄTTARAFTON #5, se sid 6-7

Skånska Operan presenterar:
LA BOHEME av Giacomo Puccini
De väljer kärlek före trygghet, frihet före pengar 
och konsten före konventionerna. De är Paris 
Bohemer!
I en mustig och pulserande föreställning möter 
poeten Rodolfo den vackra oemotståndliga Mimi. 
Musettas och Marcellos kärlek drar dem hela tiden 
tillbaka till varandra, de omfamnar alla ögonblicket 
och individens egenart, men inget kan hålla döden 
på avstånd!
Färg, passion och galenskap. Sorg och längtan, liv 
och död. Och den vackraste musik man kan tänka 
sig. Det är La Boheme!

Spelas på Hovdala Slott den 28 juli kl. 19 
och 29 juli kl. 16.
Biljetter: www.skanskaoperan.se
Arr: Skånska Operan

BERÄTTARAFTON #6, se sid 6-7

BAROCK + ÅTERBRUK 
= En ljus kärlekshistoria
Vi inspireras av barockens formspråk och gör 
roliga, vilda och egensinniga ljuskronor av kon-

4
aug

17
aug

18
aug

24
aug

26
aug

servburkar, plåt och annat smått och gott.
Helgworkshop lörd-sönd i det vackra Orangeriet. 
För anmälan och mer info om upplägg och tips 
på boende maila: evap@gmail.com 

Lör-sönd, Orangeriet, pris 1500kr.
Arr: EvaP , https://www.facebook.com/hej.evap/

EN SKÅNSK TRAGEDI
Snapphanen och snapphanekriget i norr 
och söder.
Föredrag av Anders Ödman, doc. em. i arkeologi 
och antikens historia vid Lunds Univeristet.
För mer info se sid 4

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

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
Bland Snapphanar och Slottsfruar, sid 8.

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

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Öpna din barm, min liufliga trängtan”, sid 8. 

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

Foto: Sven Persson

PROGRAM sensommar
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31
aug 

juni
-

sept

1
sept

 

2 
sept

Foto: InPhokus by Funke

6
sept

9
sept

16
sept

8-9 
dec

PROGRAM höst och vinter

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
Skämtvisor & Olustigheter ur skillingatryck och 
arkivgömmor, 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 fladder-
mössdetektorer. Start och avslut vid Porttornet, 
vandringen tar ca. två timmar. Enkel fika ingår.
7 juni: kl. 21  •  12, 19, 26 juli: kl. 21  • 
9, 16 aug: kl. 20  •  25 aug: kl. 19 International 
Batnight  •  6, 13 sept: kl. 19  •  20 sept: kl. 18

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

HÄSSLEHOLMSLOPPET
Motionslopp på 10 km respektive 5,5 km med 
start vid Hovdala Slott. Anmälan och information 
hittar du på www.hassleholmsloppet.com
Arr: Hässleholm AIS

GLÖTTADÁ
Välkomna till barnens dag på Hovdala slott! Glöt-
tadán kommer att bjuda på många roliga aktivite-
ter 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

MÖT DINA POLITIKER INFÖR VALET 2018
Kvällsamtal med Hässleholms politiker. Hovdala 
slott bjuder in till en avslappnad afton med både 
allvar och skratt.

Kl. 18. Fri entré. Enklare förtäring säljes.
Arr: Kulturförvaltningen

HOVDALA VANDRINGSFESTIVAL
Vandra tillsammans på Hovdala naturområde. 
Sköna, utmanande och unika vandringsleder i ett 
varierande landskap med levande historia. Mer 
information och bokning på www.hovdala.se
Arr: Hässleholms kommun

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
Även i år återkommer förra årets succé!
För info: www.hovdala.se
Produktion och arrangemang: Anna Renud, 
Malin Fredriksson och Filip Hällefors

Foto: Jens Rydell
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VÄLKOMMEN IN I PARKEN

Slottsparken är en viktig del av Hovdala slotts kultur-
historiska 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 
stengärden. Detta ger platsen en alldeles egen karaktär. 

Det vackra Orangeriet, från sent 1700-tal, är öppet 
under högsäsong och används flitigt som bröllops-
lokal, 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 och skiftande grönsaker. Denna säsong 
gestaltas 1600-talets Hovdala slott på olika sätt. Du får bl.a. 
möta familjen Ehrenborgs adelsvapen och barockens 
stilideal, men också snapphanar och krigstider.

Slottet är självförsörjande på snittblommor och slotts-
restaurangen hämtar grönsaker och kryddor härifrån. 
Växterna drivs i huvudsak upp från frö och överskotts-
plantor finns till försäljning. I år övervakas odlingarna av 
fågelskrämmor på temat fladdermöss, gjorda av skolbarn 
från Ljungdalaskolan i Hässleholm.

Ta en tur längs förlovningsstigen och beundra de 
vackra förlovningsträden som står sammanflätade sedan 
lång tid tillbaka. Med lite tur är Sigvard här 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 sept. 
Ring och boka hos trädgårdsmästare Jenny Lindberg på 
0733-401813 eller mail: jenny.lindberg@hassleholm.se

Foto: Elaine Karlsson
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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: 
9 juni – 1 sept              tis – sön kl. 14 (ej 11-12 maj, 22 juni)
8 sept – 30 sept            lörd och sönd kl. 14  (ej 16 sept)
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:
26 juni, 10 och 24 juli kl. 12.
Pris 100 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken.
OBS! Max 25 deltagare. Innefattar klättring uppför brant 
trappa i tornet.

BROSLÄTT - HANTVERKSBYN SOM FÖRSVANN 
Utomhusvandring med berättelser om folket som bodde i 
byn som var knuten till Hovdala slott. Skor och kläder efter 
väder! 

Allmänna guidningar: 
3, 17, och 31 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. Varmrätterna är 
varierande och gjorda från grunden. 

Drycken på Hovdala slott är utvald av Hovdala slotts-
restaurangs sommelier, vårt öl- och vinsortiment passar 
utmärkt till slottsbuffén. 

Påskbuffé 30, 31 mars och 1 april, 349kr.
Slottsbuffé 3 april - 28 sept, 159 kr barn 75 kr, inkl dryck.
Helgbuffé 25 mars - 30 sept, 195 kr, barn 15 kr/år max 
100 kr, exkl dryck.
Gåsamiddag 3,4,10, 11 nov, 395 kr.
Traditionellt julbord 24 nov - 22 dec, se hemsida för pris.
Öppettider: tis - fre kl. 12-15, lör - sön kl. 12-16. 

Information och bokning på tel 0451-186 15.
www.hovdalaslottsrestaurang.se.
Med reservation för bröllop, högtidsdagar och privata fester. 

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 30 mars - 2 april och fr.o.m. 1 maj - 30 sept,  
tis - sön kl. 11-17.

TRÄDHUSETS CAFÉ
Njut en god fika i ett unikt café i trädtopparnas höjd.
Öppet mån - sön kl.12-17 den 25 juni - 12 aug.



Hovdala slott – ett nationellt kulturarv
7 km söder om Hässleholm

Hovdala slott förvaltas av Statens fastighetsverk och drivs av 
Hässleholms kommun genom Kulturnämnden. 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. 

På Hovdala slott är ALLA välkomna!
Kom och ha en heldag med familj och vänner hos oss.

Utställningen Slottets läderlappar
Besök utställningen och bekanta dig med detta mytom-
spunna lilla djur. Vi öppnar den under maj månad.

Fladdermöss finns i hela världen. De bor i våra hus och 
jagar i våra trädgårdar. Trots det har få sett en fladdermus 
på nära håll. I Sverige finns det 19 olika arter och en av 
de artrikaste platserna är Hovdala. Här finns 16 av de 19 
arterna.
Arr: KulturHässleholm i samarbete med Jens Rydell, Johan Eklöf  och 
Håkan Kvist.

Aktiviteter för alla åldrar
I slottsbutiken finns en lånehylla laddad med saker som ni 
kan låna och ha roligt med under er dag på Hovdala slott. 
Låna gärna upptäckarsäcken, fyll den med kikare, lupp, håv, 
picknickfilt m.m. och ta en tur och upptäck naturen runt 
Hovdala slott. I lånehyllan finns även olika utomhusspel, 
styltor och till den lilla konstnären finns det rit- och målar-
material. 
Eller köp en skattkarta och gå på Hattjakt i parken.
Nytt för i år är Hovdala slotts Käpphästar. Välj en häst i 
butiken, låna den och prova den nere på ridbanan.. Kanske 
en hopptävling inom familjen?

Hantverkslördagar - gratis för hela familjen
Under fyra sommarlördagar 30 juni, 7, 14 och 21 juli, blir 
det familjeverkstad. Här kan barn med medföljande vuxna 
prova på olika sorters hantverk: slynga, drakverkstad, åter-
bruk och täljning. Verkstäderna är gratis och pågår mellan 
kl. 13-16. Ingen anmälan krävs.
För ytterligare information när det börjar närma sig håll 
koll på Hovdala slotts hemsida facebook.

BUTIK OCH RECEPTION

I slottsbutiken hittar du bl.a. saker med anknytning till 
slottet samt närproducerat hantverk, miljövänligt och 
fairtrade.
Här kan du köpa biljetter till guidade turer och flera 
evenemang. Kanske du vill hämta en vandringskarta 
eller få hjälp och tips?
Slottsbutik, reception, utställningar och utemuseum 
är öppet tis-sön kl. 11-17 från april t.o.m. september. 

Telefon: reception 0451-183 70
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se 
Web: www.hovdala.se

Hovdala slottsrestaurang och Fröknarnas Café:
bokning och information på  tel 0451-186 15
www.hovdalaslottsrestaurang.se

Park och köksträdgård är alltid öppna för besök.

Foto: Jens Rydell
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