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Efter en lång och kall vinter där vi alla lärt oss 
hantera vardagen på ett nytt sätt längtar jag efter vår, 
vaccin och värme mer än någonsin.
I år öppnar vi portarna till Boketorp, det gula huset 
på andra sidan ån. Lite trevande i början men med 
ambitionen att snart ha full fart. Vi satsar extra på att 
ha verksamhet utomhus i år med flera olika guidning-
ar, hantverkskurser, utställningar och förhoppningsvis 
kan vi avrunda säsongen med Skördefest i september.

    Varmt välkomna 
           Jens Olsson

Hovdala slotts program 2021.
Produktion: Sandra Anderberg.

OBS! Hovdala följer rådande restriktioner och därför kan det komma att
bli förändringar i säsongens program. Besök vår websida för kontinuerligt 
uppdaterad information: www.hovdala.se
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Säsongens utställning:
STORKENS ÅTERKOMST till Hässleholm!

Varmt välkommen till 
Konstrundan Mittskåne 2021! 
På Hovdala Slott anordnar vi vår samlingsutställning, och 
här hittar du verk av samtliga deltagande konstnärer. 
Konstgillet Mittskåne består av konstnärer verksamma 
inom Eslövs, Hörbys, Höörs, Hässleholms, Osbys och 
Östra Göinges kommuner.

Samlingsutställningen pågår 3-30 sept.
Öppna ateljéer 4-5 sept.
Läs mer på: www.konstrundan.com,  www.hovdala.se.

HASSEL - biologi, historia och slöjd
En liten utställning om hasseln som oftast lever sitt liv i 
skuggan av de stora träden och inte har något större kom-
mersiellt värde, men som har så många goda egenskaper för 
olika hantverk. Historiskt har hassel varit ett viktigt slöjd-
material till korgar, käppar, tunnband, staket, verktygsskaft, 
handtag och som material till svarvning och täljning.
Föremålen i utställningen är såväl traditionella slöjdföremål 
som skapade ur ett nytänkande. Slöjdare från Sverige och 
Norge har bidragit. Utställningen är producerad av Skånes 
Hemslöjdsförbund.

Utställningen pågår 1-31 aug. Tis-sön kl. 11-17.
Röda ladan på Boketorp. 

Under lång tid var den ståtliga storken en vanlig syn i det 
skånska slättlandskapet. Sittande i boet på ladugårdstaken 
och glidflygande uppe i skyn på sina breda vingar var den 
en självklar del av landskapsbilden och upphov till många 
myter och berättelser. Men förändringar påverkade storken 
negativt: våtmarker dikades ut, slåtterängar plöjdes upp 
och marker tilläts växa igen. 1954 häckade det sista paret i 
Sverige.

Många önskade storken tillbaka och i slutet av 1970-talet 
togs de första trevande stegen i ett uppfödningsprojekt. 
Många engagerade personer lade ner otaliga ideella timmar 
som till slut gav resultat. Idag finns över hundra frihäckan-
de par i Skåne och dubbelt så många i olika uppfödnings-
hägn. Sedan 2014 är storken åter en vild, svensk häckfågel. 
2020 häckade storken åter i Hässleholms kommun.

FOTOUTSTÄLLNING
I år visas två utställningar om storken på Hovdala. 
Inne i Lilla Stallet visas Sven Perssons vackra fotografier 
och här finns även ett storkbo att beskåda. Vid Boketorp, 
ett stenkast från slottet, finns en utomhusutställning där vi 
får veta mer om det arbete som Storkprojektet i Skåne gör 
för att få tillbaka en vild storkstam till Skåne. 
Läs mer på: www.svenpersson.se.

STORKPROJEKTET startade 1989. Förutom att föda upp 
och släppa ut storkar, arbetar projektet med att sätta upp 
boplattformar på strategiska platser. Projektet drivs av 
Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes 
Ornitologiska Förening
Läs mer på: www.storkprojektet.se.

Utställningen öppnar på långfredagen och
pågår 2 april-30 sept. Tis-sön kl. 11-17.
Utställningen vid Boketorp är tillgänglig 
dygnet runt.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med 
Storkprojektet i Skåne och Sven Persson.

Foto: Sven Persson
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BODIL JÖNSSON 30 juni
”Tid för tillit och trygghet”.
Har coronan någon inverkan på hur du upplever tiden och 
dess gång? Gjorde den rentav något med din grundläggande 
tillit och trygghet? Och finns det kanske i så fall något sam-
band mellan dessa förskjutningar?
Detta är de tre frågeställningar som Bodil Jönsson, författare 
och professor emerita, uppehåller sig vid den här kvällen.

PETER GEMBÄCK 7 juli
”Att förlora sig själv och sina värderingar i en passion kring 
något man tror på. Att inse hur fel man gjort och att hitta sig 
själv igen”. Den f.d. pastorn från Knutby berättar om vem 
han var, vem han blev och vem han är idag. Vi kommer att 
få höra om det hemska som hände i Knutby med mordet, 
misshandeln och övergreppen och varför han polisanmälde 
sig själv.

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. 

Biljetter säljs på plats eller i slottsbutiken. 
Slottsbutiken tel: 0451-26 68 00.
Kl. 19. Entré 100 kr. 

OBS! Vi följer rådande rekommendationer och kan komma 
att begränsa antalet biljetter.

KNUT KNUTSSON 14 juli
”Mitt liv med konst och antikviteter”.
Äntligen kommer en av våra största antikexperter till Hovdala 
slott! Efter drygt 30 år med Antikrundan på SVT är det nog 
ingen som inte känner till Knutsson. Vi bjuds på glimtar ur 
hans liv och antika anekdoter.

JOHAN EKLÖF 21 juli
Natten är inte människans domän, den tillhör det okända 
och rädslan för den ligger djupt rotad i våra gener. Men nu är 
mörkret på väg bort, ersatt av ett dunkel, en grumlig himmel 
upplyst av miljarder lampor runt om på jorden. Vad händer 
med alla insekter under den falska månen och var gömmer 
sig fladdermössen när skuggorna har jagats bort? Och vad 
händer med oss människor när vår inre rytm rubbas och 
stjärnorna slocknar? Har vi segrat över natten eller saknar vi 
rentav mörkret? Detta kommer Johan Eklöf, författare till den 
omtalade boken Mörkermanifestet, disputerad biolog och en 
av Sveriges främ sta experter på fladdermöss att prata om den 
här kvällen.

CECILIA SAHLSTRÖM 28 juli
Kulturvetaren som blev polis, drev ett jazzhak i Kristianstad  
och idag skriver deckare som utspelar sig i Skåne. Ikväll får vi 
veta vad som driver hennes författarskap, hur berättelserna 
kommer till och formas. Hon kommer också att berätta om 
böckernas karaktärer och hur hon hittar dem. 

BIRGITTA LOWÉN 4 augusti
Birgitta Lowén är stand-up komiker, skådespelerska, kultur-
producent, mormor och farmor. Denna kväll kommer hon att 
prata om åldern. Bromsar den oss? Inte nödvändigtvis om vi 
väljer att titta på vår ålder med en klackspark, se möjligheter 
och fortfarande vågar drömma. Och vad drömmer hon om?
Förra året fick Birgitta Hässleholms Kulturpris.

Foto: Thomas Hjertén Foto: Frida Winter Foto: Ulrika Ottvall
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Årets tema: 
HANTVERK

I alla tider har människor arbetat med sina händer.  Vi har slöjdat, 
hantverkat och skapat. Intresset för att tillverka egna bruksföre-
mål och att ta hand om våra byggnader på ett hållbart sätt har 
ökat de senaste åren och det är fler och fler som plockar upp 
virknålen, penseln och täljkniven. 

Tänk på att det är begränsat antal platser på kurserna.  

LINOLJAN - 2 maj
Från ytterdörr & trädgårdsmöbler till verktygsvård
Olja och linolja, att skydda trä med linolja, vilken olja ska man 
använda då, kokt eller rå? Välkommen att lära dig mer om 
linoljans egenskaper och begränsningar. Du får med dig en 
liten flaska linolja hem efter föredraget. 
Kursledare: Maria Attström, Econyans.

Kl. 13-16. Röda ladan på Boketorp.
Kostnad: 350 kr inkl. kaffe. 
Anmälan: Senast 20 april i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.

GRÄSKRONOR - 19 och 20 juni
Vi plockar vårens vackra gräs och gör fina gräskronor eller 
annan prydnad. OBS! Endagskurs.
Kursledare: Wiveca Vohnsen, Östra Skånes Hemslöjds-
förening.

Kl. 10-15. Utanför Orangeriet.
Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 400 kr. 
Materialkostnad: 30 kr tillkommer, betalas på plats. 
Anmälan: Senast 12 juni till Wiveca Vohnsen, på
tel: 076-046 18 62 eller mail wivecavohnsen@hotmail.com.

SCHABLONMÅLERI - 31 juli
På Hovdala finns det flera exempel på schablonmålningar, vi 
tittar på dem och pratar om kulörer och tillvägagångssätt. Du 
lär dig vilka material, penslar och underlag som är lämpli-
ga. Vi kommer på kursen att använda vattenlöslig limfärg, 
som blandas med pigment, men schabloner kan målas med 
många olika tekniker. Du får en grund att arbeta själv ifrån 
och tips på material. Eftersom kulörkomposition är en stor 
del av tekniken ingår lite färgteori.
Kursledare: Maria Attström, Econyans.

Kl. 10-16. Inre borggården.
Kostnad: 350 kr inkl. kaffe. 
Anmälan: Senast den 17 juli i slottsbutiken, på 
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.

TÄLJ i HASSEL 
Vi täljer i färsk hassel som vi hämtar i naturen. Vi skär 
mönster och målar i äggoljetempera. Vegetarisk lunch tillagas 
tillsammans. 
Endagarskurser:
PINNDJUR - 1 augusti
Familjekurs, barn endast i vuxet sällskap. Max 2 barn/vuxen.

KÄPPAR och VANDRINGSSTAV - 5 augusti
Familjekurs, barn endast i vuxet sällskap. Max 2 barn/vuxen.

KRYMPBURKAR - 8 augusti 
Lite mer avancerad kurs. 

Kl. 10-16. Röda ladan på Boketorp.
Kursledare: evap.
Kostnad: Vuxen 850 kr, barn under 15 år 400 kr. 
Kniv finns att låna. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 1v. före kursdatum i slottsbutiken på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se
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SOMMARTEATER I PARKEN

MINNENAS LABYRINT
Hessleholms Teatersällskap kommer till Hovdala slott
med en nyskriven dramatiserad vandring med historiska nedslag. 
Vi får bl.a. möta parkens äldsta träd som höjer sin röst, grevin-
nan uppe på Franckes pensionat och fröknarna på slottet som 
berättar om sitt barndoms Hovdala. 

6/6, 19/6, 20/6 och 27/6. 
Kl. 13 och 15. Vandringen startar vid tornet. 
Biljett köpes i slottsbutiken eller ring och boka på 
tel: 0451-26 68 00. 
Pris 140 kr. OBS! Begränsat antal platser!
Arr: Kultur Hässleholm, Hessleholms Teatersällskap i samarbete med ABF

KRYCKKÄPP - 12 augusti
Vi går ut bland hasselbuskarna och väljer lämpligt material. 
Genom att värma med ånga och sen bocka hasselkäppen gör 
vi var sin käpp av klassisk modell.
Kursledare: Kalle Forss, slöjdare, hasselälskare och 
hemslöjdskonsulent.

Kl. 10-16, Röda ladan Boketorp.
Kostnad: 850 kr, barn under 15 år halva priset.
Anmälan till: http://hemslojdeniskane.se/kurser/
Arr: Hemslöjden i Skåne

LIN - bråka, skäkta & häckla - 14 augusti
Hur odlas lin, hur bearbetas det och så småningom blir till 
lintråd? Eva Olsson från föreningen SkåneLin berättar och 
visar olika redskap som använts traditionellt i linberedning-
ens alla moment. Vi får bekanta oss med lin i olika skepnader 
från torkat till färdigt nystan och även prova på att använda 
några traditionella redskap som t.ex. slända.

Kl. 13-16. Boketorp.
Kostnad: 350 kr inkl. kaffe. 
Anmälan: Senast 1 augusti i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.

LUFFARSLÖJD - 21 augusti
Lär dig bocka och böja föremål av ståltråd. Vi börjar med en 
ljusstake eller brödnagg och fortsätter med t.ex. ett fat.
Kursledare: Wiveca Vohnsen.

Kl. 10-15. Röda ladan på Boketorp.

Kostnad: Medlem 350 kr, övriga 400 kr. 
Materialkostnad: 40 kr tillkommer, betalas på plats.
Ta med om du har: Avbitar- och rundtång, prismor, garn, 
kapsyler eller annat att dekorera med.
Anmälan: Senast 14 aug till Wiveca Vohnsen på
tel: 076-046 18 62 eller mail  wivecavohnsen@hotmail.
com.
Arr: Östra Skånes Hemslöjdsförening.

SLAMFÄRG - 28 augusti
Rågmjöl och pigment kokas ihop till en miljövänlig färg 
som åldras vackert. Slamfärg är en färg lämplig för ytor ut-
omhus, fasader, stolpar, odlingslådor mm. Lär dig tillverka 
din egen slamfärg, prova att blanda fram nya kulörer och 
få kunskap om när, var och hur.
Kursledare: Maria Attström, Econyans.

Kl. 10-16. Röda ladan på Boketorp.
Kostnad: 350 kr inkl. kaffe. 
Anmälan: Senast 14 augusti i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.

Se även HeTS MUSIKQUIZ på Boketorp på sid. 22.
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UNDER PARIS HIMMEL  13 augusti
Ett program med omtyckta franska visor och chansons.
Sångerna framförs på svenska, någon refräng på franska och 
med en härlig Parisisk stämning. Vi besöker caféer, möter 
människor, kultur, kärlek och romantik.
Kom och upplev en afton med den sjungande sjuksköterskan 
Ingela Wahlgren och pianisten Rune Lindqvist!

DET DJEFLA 20-TALET - nån slags varieté  20 augusti
Tre arbetslösa estradörer försöker bearbeta besvikelsen över 
det nya tjugotalets miserabla start. Utan vare sig orkester, 
cirkusartister eller dansare bjuder de till trots på en kavalkad 
av färgsprakande sång- & dansnummer, livemusik, cirkus-
tricks, humor & allvar! De tar med oss på en resa tillbaka till 
1920- talet då utvecklingen gick i rasande fart, Spanska Sjukan 
fortfarande var på modet och ekonomin obönhörligen och 
ständigt på väg att kollapsa. En tid som kan tyckas ha vissa 
likheter med vår egen...
LinaMaria Bengtsson – sång, Jerry Segerberg – sång,
Erik Ask-Upmark - piano.

SOMMARKVÄLL 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. 
Fredagskvällar kl. 19-20.30 ca. Pris 150 kr.
Ring och boka din biljett i slottsbutiken på 0451-26 68 00.

VÄSENVANDRING - ett äventyr i sagans värld

1350 – MUSIK FRÅN PESTENS TID  27 augusti
Medeltidsensemblen Falsobordone bjuder in till en upple-
velsekonsert fylld av allvar och humor där bilder, texter, ljud 
och intryck från en annan tid får ta plats på scen! Tidstrogna 
instrument lockar fram klanger som tar oss till en annan värld, 
en annan tid och ett annat rum. Färger och intryck förenas 
med musiken till en upplevelse som tar oss bortom 2000-
talets gränser.
Erik Ask-Upmark - harpa, säckpipa, portativorgel, sång, text-
läsning. Anna Rynefors - rebec, säckpipa, slagverk, sång.

Följ stigen och upplev musik, mystik och möten längs vägen. 
Träffa skogens väsen i denna upplevelsebaserade vandrings-
konsert som passar alla åldrar.
Medverkande: Teater Trassel & riksspelmansduon Dråm
Ett familjearrangemang lämpligt för barn från 3 år. Barn 
endast i vuxet sällskap. Tänk på att vandringen är längs en 
ojämn och backig skogsstig.

24 juni, 1 och 8 juli kl. 16 och 17.30
OBS! Begränsat antal platser, biljett måste bokas i förväg
i slottsbutiken eller på 0451-26 68 00.
Biljetterna är gratis och arrangemanget 
ett samarbete med  Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad.
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STORKENS ÅTERKOMST till Hässleholm
Sommarens utställning öppnar på Långfredagen. 
Fotografier av Sven Persson i Lilla Stallet och 
utomhusutställning vid Boketorp.

Utställningen pågår 2 april-30 sept. 
Tis-sön kl. 11-17.
Utställningen vid Boketorp är tillgänglig 
dygnet runt.
Se sid. 4.

STORKFÖREDRAG
Staffan Åkeby från Storkprojektet berättar om 
Storkens återkomst till Skåne och Hässleholm.

Kl. 13-14. Logen.
Kostnad 100 kr. Biljett köpes i slottsbutiken eller 
ring och boka på tel: 0451-26 68 00. 
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Storkprojektet i 
Skåne.

FÖREDRAG av GUNNEL CARLSON
Åter igen välkomnar vi den alltid så aktuella Gunnel 
Carlson! Gunnel berättar om hållbarhet och trädgård. 
Hur vi gör för att ha en trädgård som är varsam mot 
både människor, djur och miljö. 
Föredraget ges på logen/utomhus alternativt online, 
enligt de då rådande restriktionerna. 
För aktuell info se www.hovdala.se 

Kl.13. Fri entré.

HANTVERKSKURS - LINOLJA 
Från ytterdörr & trädgårdsmöbler till verktygsvård
se sid 8.

2 april

25 april

1 maj

2 maj

PROGRAM 2021
ANGÅENDE COVID-19

Hovdala Slott följer löpande Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gällande sammankomster och 
evenemang. Därför ber vi er ha överseende med att det 
kan blir förändringar i säsongens program. 

Besök vår websida för kontinuerligt uppdaterad 
information: 
www.hovdala.se

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE 50 ÅR!
ger tillsammans med STINA EKBLAD:

”Franska krumelurer och jubelklanger, en doft av 
Versailles över den skånska slätten”

Välkommen att roas och förföras av ”La Comédie Française”, 
dikt och musik i ljuv förening. Besök dramatikern och förfat-
taren Molière i 1600-talets Versaille och Paris. 

Den hyllade skådespelaren Stina Ekblad läser ur Molières 
komedier Hustruskolan och Misantropen till musik av bland 
andra Lully, Marais och Rameau, framförd av Drottningholms 
Barockensemble.

9 juli, kl. 19-21, inkl paus, Logen.
Kostnad: 325 kr, 225 kr studerande, 50 kr barn 0-15 år.
250 kr Hovdala vänner och medlemmar i Drottningholms 
Barockensembles vänförening.

Biljetter köpes på:
www.juliusbiljettservice.se

Med reservation för ändringar.
OBS! Begränsat antal platser!
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MINNENAS LABYRINT,
Dramatiserad vandring med HeTS
Se sid. 11.

KVÄLLSVANDRING med FLADDERMÖSS
Upplev fladdermössens Hovdala. En spännande, 
intressant och rolig naturvandring i skymning och 
mörker. Vi spanar efter fladdermöss och använ-
der fladdermusdetektorer för att lyssna på dem. 
Evenemanget tar ca två timmar. Vi träffas vid 
porttornet.

För datum och biljettbokning:
http://bokskogslopare.se
Kostnad: 200 kr. Fika ingår.
Familjespecial: Gratis för barn och ungdomar 
under 18 år i sällskap med betalande vuxen.
Arr: Bokskogslöpare

DRÖMMAR - bilder i fritt broderi
Broderigruppen Hesslestygn ställer ut i det vackra 
Orangeriet. För mer info se www.hovdala.se

Utställningen pågår den 12-27 juni. Kl. 11-17. 
Fri entré.
Arr: Broderigruppen Hesslestygn

HANTVERKSKURS - GRÄSKRONOR
Se sid. 8.

MINNENAS LABYRINT
Dramatiserad vandring med HeTS
Se sid. 11.

VÄSENVANDRING
Se sid. 12.

MIDSOMMARAFTON
Traditionellt midsommarfirande. Var med och klä 

6 juni

juni
-

sept

12 juni

19 juni
20 juni

19 juni
20 juni

24 juni

25 juni

Foto: Tage SteenFoto: Sven Persson

midsommarstången, därefter blir det sång och 
dans. Caféet öppet.

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

MINNENAS LABYRINT
Dramatiserad vandring med HeTS
Se sid. 11.

BERÄTTARAFTON med Bodil Jönsson
Se sid. 6-7.

VÄSENVANDRING
Se sid. 12.

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: Svenska Pelargonsällskapet.

BERÄTTARAFTON med Peter Gembäck
Se sid. 6-7.

VÄSENVANDRING
Se sid. 12.

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
med STINA EKBLAD
Se sid. 14

HOVDALA HUNT TRACK
Tävling i beridet bågskytte.
Mer info: 
https://idrottonline.se/StockamollansIF/

27 juni

30 juni

1 juli

3-4 juli

7 juli

8 juli

9 juli

10-11 juli
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HANTVERKSKURS - LIN
Se sid. 10.

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Det Djefla 20-talet”, sid 12-13. 

HANTVERKSKURS - LUFFARSLÖJD
Se sid. 10-11.

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”1350 – Musik från pestens tid”,  sid 12-13.

HANTVERKSKURS - SLAMFÄRG
Se sid 11.

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

SNAPPHANERALLYT
För tid och information: www.hlmk.com.
Arr: Hässleholms motorklubb.

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

SKÖRDEFEST!
Vi hoppas kunna genomföra denna dag i år då vi 
fokuserar på Närproducerat - Hantverk - Hållbar-
het - Odling. Vi håller oss uppdaterade angående 
restriktioner och lägger ut information på 
www.hovdala.se. 
Arr: Kultur Hässleholm.

CRAZYDOG TRAIL
CaniCross, terränglöpning med hund.
Tävlingsbanorna är på 1 km, 4 km och 12 km.
Start och mål vid Hovdala slott. 

BERÄTTARAFTON med Knut Knutsson
Se sid. 6-7.
                               
BERÄTTARAFTON med Johan Eklöf
Se sid. 6-7.

BERÄTTARAFTON med Cecilia Sahlström
Se sid. 6-7.

HANTVERKSKURS - SCHABLONMÅLERI
Se sid. 9.

Skånska Operan ger:
TROLLFLÖJTEN av W.A. MOZART

31 juli kl. 19.00 & 1 aug kl. 16.00.
Biljetter: www.skanskaoperan.se 
och Hässleholms kulturhus.

HASSEL - biologi, historia och slöjd
Utställning i Röda Ladan på Boketorp.
Se sid 4.

HANTVERKSKURS - TÄLJ PINNDJUR
Se sid. 8-10.

BERÄTTARAFTON med Birgitta Lowén
Se sid. 6-7.

HANTVERKSKURS - TÄLJ KÄPPAR & STAVAR
Se sid. 9.

HANTVERKSKURS - TÄLJ KRYMPBURK
Se sid. 9.

HANTVERKSKURS - KRYCKKÄPP
Se sid. 10.

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Under Paris himmel”, sid 12-13.

14 juli

21 juli

28 juli

31 juli

31 juli
1 aug

1-31 
aug

1 aug

4 aug

5 aug

8 aug

12 aug

13 aug

14 aug

20 aug

21 aug

27 aug

28 aug

4 sept

11 sept

12 sept

19 sept

25 - 26
sept

Foto: Susanne Pälmer
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BOKETORP

Boketorp ligger ett stenkast från slottet, del av den forna 
hantverksbyn Broslätt, och erbjuder evenemang, guidade 
visningar, utställningar, föreläsningar och kurser - allt kopplat 
till natur, kultur och hållbarhet.
Här finns grillplatser, tillgång till dricksvatten och toaletter 
samt information. Lokalerna kan hyras och trädgården är 
öppen för besök. Mer information om program och bokning: 
www.hovdala.se. 

Verksamheten på Boketorp drivs som projekt av Hovdala 
slott i samverkan med föreningar och företag, med stöd av 
EU, svenska staten och våra kommuner via Leader Lag PH. 
 

MORGONSKOGSBAD – Shinrin Yoku
på Hovdala Naturområde

För dig som behöver återhämtning, avslappning, stressa ner, 
”egentid” - bara-vara-tid för dig.
När vi skogsbadar spenderar vi en tid i skogen på ett särskilt 
närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt 
med omgivningen.
Att guidas genom olika övningar för återhämtning upplever 
många som befriande och tryggt.
Vi rör oss sakta på slingrande stigar som går både lite upp och
lite ned, du ges möjligheten till en egen stund.
Tänk på: kläder och skor efter väder. Liggunderlag och filt 
finns att låna.

Kl. 8.00-10.30, samling 7.45 vid Hovdalas parkering.
25 mars, 1, 8, 15, 22, 29 april, 6, 20, 27 maj, 3 juni.
Ledare: Marianne Larsson
Kostnad: 350 Kr.
Endast förbokningar: info@kallarbacken.nu
För mer information: www.kallarbacken.nu
Arr: Källarbacken, Marianne Larsson.

FJORGYN ODLINGAR & TRÄDGÅRDSKÖK
gör mat av egenodlat, lokalproducerat och det naturen
skänker oss. Vi vill sprida intresse för ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet och hur man överför idéer till praktiskt,
vardagligt bruk.
Utförligare programbeskrivning samt info om tid, pris,
anmälan m.m. ges via hemsidan www.fjorgyn.se eller
https://www.facebook.com/egenodlat.
Varje evenemang inkluderar 2rätters.
Plats: Uteköket på Boketorp.

25 april: Svampodling i trädgård och skogsträdgård.
23 maj: Att anlägga en skogsträdgård.
20 juni : Växtvandring & matlagning över öppen eld och grill. 
17- 18 juli: Kurs: Biodling mer på binas villkor med topplist-
kupa.
15 aug: Klimatsmarta baljväxter på menyn, avsmakning och 
försäljning av lokala sorter.
17 okt: Att äta klimatvänligt, hållbart och dessutom läkande.
7 nov: Tema: Omställning och olika slag av alt. ekonomier.
5 dec: Adventsfirande på Boketorp med julig buffé som
innehåller smaker på dagens tema: Hur står det till med den
svenska skogen? Kalhyggebruk och mångfald. 
Arr: Fjorgyn.

TEMADAG - NATUREN PÅ HOVDALA
7 augusti
Välkomna att besöka vår temadag med inriktning natur och 
biologisk mångfald. Dagen innehåller föreläsning, exkursioner 
och vandringar, workshops, utställare, m.m.
Arrangeras i samverkan med bland andra Göingebygdens 
Biologiska Förening.
Medtag fika!
Från kl. 09.00. 

BOKETORPS PROGRAM

Foto: Abigail Sykes
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PARK och TRÄDGÅRD 

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 och torrlagda vallgravar till åldriga stengärden. Detta 
ger platsen en alldeles egen karaktär.

I parken finns ett vackert orangeri, byggt sent 1700-tal. 
Det är öppet under högsäsong och används då bl.a. till 
vigslar, begravningar och musikkvällar. 

Slottets köksträdgård bjuder på både sommarblommor 
och grönsaker. Växterna drivs i huvudsak upp från frö och 
allt odlas ekologiskt. Blommorna försörjer anläggningen 
med snitt till både slott och orangeri. Grönsakerna skördas 
framåt hösten och kommer besökare till del.    
I den lilla familjeträdgården vaktar fågelskrämmor både 
frön och grödor. I år är de tillverkade av elever från T4 
Grundsärskola. I familjeträdgården finns gott om bärbus-
kar och annat ätbart och här kan barn (och vuxna) kliva 
in och titta, smaka och lukta. Trädgårdens pollinatörer har 
gott om boplatser här.

Under växtsäsongen klipps de stora gräsytorna av Sigvard 
från Hälde Hästkraft och hans hästdragna klippare.

Parken är öppen året runt med fri entré.
Information om parkguidning se sid. 25.

GUIDAD VANDRING – VILDBIN & HUMLOR
3 juli
Exkursion på temat vildbin och humlor samt säsongens 
aktuella växter med Göran Holmström, en av Sveriges främsta 
experter på vildbin.
Samling kl. 08.00 vid Hovdala slotts besöksparkering.
Medtag fika!
Arr: Göingebygdens Biologiska Förening

HISTORISKT MUSIKQUIZ!
Världspremiär för HeTS dramatiserade quiz om 
historiska personer från Broslätt. Korta sketcher 
varvas med sång och musik med Torbjörn 
Arvidsson.

3 och 10 sept. kl. 18.00 - ca.19. Röda ladan på Boketorp.
Biljett bokas i slottsbutiken, tel: 0451-26 68 00.
Kostnad: 140 kr. Fika ingår.
OBS! Begränsat antal platser!
Arr: Kultur Hässleholm och Hessleholms Teatersällskap

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

BROSLÄTT - hantverksbyn som försvann, 60 min
Utomhusvandring med berättelser om folket som bodde i byn 
som var knuten till Hovdala slott. Skor och kläder efter väder!
Allmänna guidningar:
8 juli, 22 juli och 5 augusti kl. 12.
Entré 120 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.

BOKETORP - genom tid och rum, 30 min
Visning och presentation av husets historia, renovering och 
restaurering samt verksamheten idag.
Allmänna guidningar:
3 juni, 1 juli och 12 augusti kl. 13.
Entré 60 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.

BOKETORPS PROGRAM
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ÅRETS GUIDNINGAR
Biljetter köps i slottsbutiken, tel 0451-26 68 00. 
Bokning av gruppguidningar utöver nedanstående allmänna 
guidningar: information och bokning 070-71 70 68.

EHRENBORGSKA VÅNINGEN, 60 min
Följ Ehrenborgska släkten och slottets historia samt berättel-
ser om andra människor och levnadsöden på gården under 
århundranden. 
Våningen är inte tillgänglighetsanpassad, turen innehåller en 
del förflyttning i trappor
Allmänna guidningar:
5 juni-31 augusti, tis-sön kl. 14.
4 september-26 september, lör-sön kl. 14.                                                                                                                                             
Entré 120 kr/person, barn upp 12 år fri entré.

FRED OCH OFRED, 60 min
Utomhusvandring med berättelser från Hovdalas krigiska 
historia, från slagfält till övningsfält. Vi går upp i tornet och 
det innebär en klättring uppför en brant trappa.
Allmänna guidningar:
29 juni, 13 juli och 27 juli kl. 12.
Entré 120 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.

FRÅN HUSBOCK TILL TAKNOCK, 60 min
En byggnadshistorisk guidad vandring.
Allmänna guidningar:
21 augusti och 11 september kl 12, 25 augusti kl. 15.
Entré 120 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.

DEN HISTORISKA PARKEN, 60 min
Följ med trädgårdspersonalen på en rundtur. Ta del av 
parkens historia, förändringarna den genomgått samt hur 
den tas om hand idag.
Allmänna guidningar:
29 maj, 17 juni, 14 augusti och 26 augusti kl. 12.
Entré 120 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.

FAMILJEGUIDNING med POSTA-NILLA, 60 min
Följ med Posta-Nilla till Wendels stuga där hon berättar 
spännande historier om rövare, kungens hemliga brev och 
annat ur sitt liv. Vandringen innebär en kort promenad.
Allmänna guidningar:
6 juli, 8 juli, 13 juli, 15 juli, 20 juli, 22 juli, 27 juli och 29 juli 
kl. 13.30.
Entré 60 kr/person, barn upp till 5 år fri entré.

FAMILJEGUIDNING i PORTTORNET, 30 min               
Följ med upp i porttornet och lyssna på spännande berättelser 
om bland annat krutrök och ölsupa. Guidningen innebär en 
klättring i brant trappa som inte är tillgänglighetsanpassad.
Allmänna guidningar:
7 juli, 21 juli och 4 augusti kl. 13.30.
Entré 60 kr/person, barn upp till 5 år fri entré.

FAMILJEGUIDNING Hovdala silverskatt, 30 min         
Nere i de åldriga valven i slottets källare berättas historien om 
den mystiska skatten.
Allmänna guidningar:
30 juni, 14 juli och 28 juli kl. 13.30.
Entré 60 kr/person, barn upp till 5 år fri entré.

ÅRETS KÖKSTRÄDGÅRD, 30 min
Trädgårdsmästarna visar och berättar om årets odlingar
Allmänna guidningar:
10 augusti, 12 augusti, 17 augusti och 19 augusti kl. 14.
Entré 60 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.

Läs också om våra guidade visningar på Boketorp 
och Broslätt på sid. 22.
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DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN 
TILL HOVDALA!

Kom in i butiken och låna målargrejor, picknickfilt, käpp-
hästar, spel, böcker och annat roligt under dagen ni är 
här. Eller köp 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 18 av dessa finns här på Hovdala.
Utställningen är öppen maj-september kl. 11-17, tis-sön.

Park och trädgård är alltid öppna - välkomna!

BUTIK OCH RECEPTION
Hovdala slottsbutik säljer allehanda ting och böcker med 
anknytning till livet på slottet och till historien - både 
slottets och Skånes.
Vi säljer hantverk från närområdet som ting i lin, skinn, 
läder, tovat, keramik, trä, stickat och sytt. Men också 
annat som vackra saker, användbart i trädgården, ätbart 
och böcker.

I butiken kan du få information om och köpa biljetter till 
program och guidade turer.
Besök gärna butiken om du söker information om lokala 
utflyktsmål och sevärdheter.

Öppettider: april-september kl. 11-17, tis-sön.
Telefon: 0451-26 68 00
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se
Web: www.hovdala.se 

MAT & DRYCK

På grund av rådande omständigheter ber vi er att ha över-
seende med förändringar i öppettiderna.
Vänligen besök vår hemsida för uppdaterad information.

HOVDALA SLOTTSRESTAURANG
Hovdala slottsrestaurang serverar lagad mat med fokus på 
råvaror och kvalité.
Drycken är utvald av Hovdala slottsrestaurangs somme-
lier. Vårt öl- och vinsortiment passar utmärkt till vår meny. 
Vänligen ring eller besök vår hemsida för öppettider och 
meny.

FRÖKNARNAS CAFÉ
Fröknarnas café erbjuder hembakade kakor, bakelser och 
utsökt kaffe. Under sommaren kan du även avnjuta en 
lättare lunch eller en av våra smörgåsar.
Den härliga uteserveringen ger dig en vacker vy över slot-
tet och parken.
22 juni-september kl. 11-17, tis-sön.

TRÄDHUSETS CAFÉ
Njut en god fika i ett unikt café uppe i trädtopparnas höjd!
28 juni-15 augusti kl. 12-17, mån-sön.

INFORMATION OCH BOKNING
Tel: 0451 – 186 15
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.se 

Foto: Jens Rydell

Foto: Hovdala Slottsrestaurang
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VÄLKOMNA TILL HOVDALA SLOTT

Öppettider: april-september tis-sön kl. 11-17.
Tel: 0451-26 68 00
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. 


