EN SMAKRIK TIDSRESA PÅ FREDRIKSDAL
Vill du göra något annorlunda med kollegorna,
föreningen eller släkten? Varför inte ta med
gruppen på en smakrik tidsresa på Fredriksdal?
På den här speciella vandringen smakar du på
kulturhistorisk mat och dryck samtidigt som
du utforskar Fredriksdal. Det blir nedslag i
1700-talet, 1960-talet och så får du prova mat
som åts under 1940-talets ransoneringar.

FREDRIKSDAL
MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR

I HELSINGBORG

Vi kan garantera en spännande smakupplevelse
ur vår brokiga mathistoria. Information, pris och
bokning:
E-post: bokning.fredriksdal@helsingborg.se
Telefon: 042-10 25 20

ÖPPETTIDER

September–april
Maj–augusti

10 :00–16:00
10:00–18:00

ENTRÉPRISER

Flora Linnéa
www.floralinnea.se
Fredriksdalsteatern
www.evarydberg.se

Se fredriksdal.se för aktuella
entrépriser och rabatter.

Fredriksdals Trädgårdskafé
www.fredriksdalstradgardskafe.nu

BESÖKSADRESS

Grafiska museet
www.grafiskamuseet.se

FÖR MER INFORMATION

Hantverksgruppen NV Skåne
www.hantverk-nvskane.se

Gisela Trapps väg 1, Helsingborg
Telefon: 042-10 45 00, mån–fre 08:00–16:30
www.fredriksdal.se
facebook.com/fredriksdalmuseertradgardar
Instagram: @fredriksdal

Kulturmagasinet
www.helsingborg.se/kulturmagasinet

PROGRAM 2017

DRÖMMEN OM ÄNG BLIR SANN
”Äng är åkers moder”- så poetiskt uttrycks ängens betydelse i ett gammalt svenskt
ordspråk. Men precis så var det. I över två tusen år var ängen livsnerven i bondesamhället. Från ängen fick bonden hö, foder som höll kreaturen vid liv under den
långa vintern. Djuren i sin tur försåg bonden med gödsel vilket ökade skördarna
på åkrarna. Ängen är ett stycke levande kulturhistoria som har minskat kraftigt
sedan slutet av 1800-talet. Idag återstår endast en promille av det markslag som
en gång satte sin prägel på odlingslandskapet.
Det som gör ängen så unik är den stora rikedomen
på arter. Tillsammans med naturbetesmarken är den
ett av de mest artrika markslagen i vårt land.
I ängen finns många välkända vilda växter som prästkrage, rödklöver, gullviva och
blåklocka men också sällsynta eller hotade arter som till exempel kattfot, slåttergubbe och ögontröst. Förutom en stor mängd växter förekommer speciella ängssvampar, som vaxskivlingar och jordtungor, i ängsmarkerna. Dessutom är åtskilliga
dagfjärilar, humlor, bin och andra insekter helt beroende av växterna som finns i
ängarna för sin överlevnad.
På Fredriksdal finns ett flertal ängsmarker med en unik och rik flora, som majnycklar, gullviva och gökblomster. Här frodas ängsvampar tillsammans med bin,
humlor, dagfjärilar och andra insekter. Över fuktängarna flyger färggranna trollsländor. I år vill vi slå ett extra slag för dessa unika marker. Njut av våra ängar, hör
surret från ivriga nektarsugande insekter och få inspiration att anlägga en egen
äng. Missa inte heller sommarens slåtterdagar under juli månad.
Välkommen till årets tema ÄNGEN – FODER OCH FÄGRING.

UTSTÄLLNINGAR

FÖRESTÄLLNINGAR

29.4 – 24.9

14.5 & 23.8

6.5 – 27.8

12.9 – 24.9

12.9 – 24.9

HELSINGBORGS DAGBLAD 150 ÅR

Jubileumsutställning. Grafiska Museet.

ÄNGEN – FODER OCH FÄGRING

Lär känna alla blommor och spännande
kryp på ängen, vårt artrikaste markslag.
Utställning om ängens viktiga roll i hållbar
hushållning och om konsten att anlägga
och sköta en egen äng. Redskap, filmer, 		
foton och aktiviteter kring ängen hela 		
sommaren. Herrgårdens södra flygel.

16.6 – 13.8

5.7 – 13.8

SVAMP

Sveriges största svamputställning med 		
hundratals arter från de skånska skogarna.
Svampbestämning och rådgivning i
Prästgården 11:00–16:00.

27.10

FRUKT

En mångfald av äpplen och päron.
Sortbestämning av pomolog 16, 17 och 		
24/9. Herrgårdens södra flygel.

HELA ÅRET TINGEN I SAMLANDETS SPÅR

Kuriosakabinett och vackra föremål från 		
Helsingborgs museers samlingar.
Kulturmagasinet, stadskvarteret.

MER INFORMATION

Läs mer om utställningar, föreställningar, aktiviteter,
entréer, avgifter och aktuella händelser på fredriksdal.se

31.10 – 1.11

VI MÖTS I STAN

Dramatiserad visning med handling i
Fredriksdals stadskvarter. Start vid
Hedströms diversehandel 14/5 11:00, 		
13:00, 15:00 samt 23/8 18:00.

FREDRIKSDALSTEATERN

Lustspelet Hotelliggaren. Regi: Sven
Melander. Biljetter: evarydberg.se

HISTORIEN FÅR LIV

En tidsresa med dans, sång och kultur-		
krockar, från olika århundraden. Samling 		
i huvudentrén dagligen 11:00 och 14:00.

EN HISKELIG HISTORIA

Året är 1896 och höstmörkret sänker sig 		
över Helsingborg. Stallkusken är spårlöst 		
försvunnen och godsets anställda berättar
om spöken som går igen på Fredriksdal.
Från 12 år. Ca 75 minuter. Endast förköp: 		
ticketmaster.se

VÄSENVANDRING

Ett spännande äventyr när mörkret lagt sig
och väsen ur den svenska folktron smyger
fram. Från 6 år. Ca 1 timme. Endast förköp:
ticketmaster.se

FÖRANMÄLAN TILL PRAKTISK ONSDAG

Inför varje tillfälle, gör din föranmälan på
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

KALENDARIUM
APRIL
7.4 – 26.5
13.4

19.4

MATA LANTRASDJUREN

Fredagar 11:00. Samling vid stallet.

PÅSKFEST

Ta med färgglada tygremsor 10 x 3 cm, två hårdkokta ägg och ett
skrammelinstrument för påskbus. Stora gräsmattan, bakom stadskvarteren 09:30–12:00.

PRAKTISK ONSDAG: PILEFLÄTNING

18:00–20:00. Samling i huvudentrén. Föranmälan från 5/4,
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

MAJ
T O M 26.5

MATA LANTRASDJUREN

Fredagar 11:00. Samling vid stallet.

HÅLL UTKIK KOSLÄPP

Efter en lång vinter i stallet släpps korna äntligen ut på betesmarkerna.

HÅLL UTKIK ÄNGEN – FODER OCH FÄGRING

När det är som allra vackrast visar vi ängarna.

3.5

7.5

PRAKTISK ONSDAG: ATT ANLÄGGA EN ÄNG

18:00–20:00. Samling i huvudentrén. Föranmälan från 19/4,
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se.

FÅGELVANDRING FÖR HELA FAMILJEN

Upptäck Fredriksdals fågelliv med Kullabygdens ornitologiska förening.
Samarr: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Start i huvudentrén 09:00.

14.5
14.5

17.5

21.5

31.5

FAMILJESÖNDAG: HELSINBORGS DAGBLAD 150 ÅR

Aktiviteter och visningar i vårens tecken för barn och vuxna. Fri entré.

6.6

VI MÖTS I STAN

Dramatiserade visning med handling i Fredriksdals stadskvarter. Start vid
Hedströms diversehandel 11:00, 13:00, 15:00.

PRAKTISK ONSDAG: REDSKAP & VERKTYGSVÅRD

18:00–20:00. Samling i huvuentrén. Föranmälan från 3/5,
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

FAMILJESÖNDAG: HUSDJURSDAG

Lär känna husdjuren och deras ungar. Klappa lamm, getter och hästar.
Mata de gulliga djuren. 11:00–16:00. Vid stallet.

PRAKTISK ONSDAG: ÄNGENS ALLA BLOMMOR

14.6

23 – 24.6

28.6

Om ekologi och folktro. 18:00–20:00. Samling i huvudentrén.
Föranmälan från 17/5, fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

SVERIGES NATIONALDAG

Helsingborgs officiella nationaldagsfirande med underhållning, flaggutdelning, tal och nationalsång 14:00–15:45. Helsingborgsföreningar 		
visar upp mat och hantverk på temat ”Odla gemenskap” 10:00–14:00.
Fri entré.

PRAKTISK ONSDAG: GRÖNT HANTVERK – GRÄSKRONOR

18:00–20:00. Samling i huvudentrén. Föranmälan från 31/5,
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

MIDSOMMAR PÅ FREDRIKSDAL

Fira med Folkdansens Vänner. Ringdans, majstång, lekar, spelmän och
folkdans. Fredag 15:00–22:00, lördag 15:00–18.00.

PRAKTISK ONSDAG: BIODLING

18:00–20:00. Samling i huvudentrén. Föranmälan från 14/6,
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

JULI

JUNI
DAGLIGEN DROP-IN GUIDNINGAR

Olika teman. Start i huvudentrén 13:00 och 15:15.

HÅLL UTKIK ÄNGEN – FODER OCH FÄGRING

När det är som allra vackrast visar vi ängarna.

DAGLIGEN DROP-IN GUIDNINGAR

Olika teman. Start i huvudentrén 13:00 och 15:15.

HÅLL UTKIK ÄNGEN – FODER OCH FÄGRING

När det är som allra vackrast visar vi ängarna.

1 – 2.7

ROSDAGAR

Guidade vandringar med rosexperter. Utställningar, rådgivning och 		
försäljning 10:00–17:00.

ROSVANDRINGAR

16.8

HISTORIEN FÅR LIV

18.8 – 22.9

8 – 9.7

SLÅTTERGILLE PÅ LILLARYDSGÅRDEN

19 – 20.8

10 – 14.7

FAMILJEVECKA: PROVA PÅ I TRYCKERIET

3 – 7.7

5.7 – 13.8

17 – 23.7

Vandringar med Fredriksdals egna rosexperter. Start i huvudentrén 		
15:00. Vandringen tar ca 30 minuter.
Se Föreställningar.

Slåtterarbete med hässjning av hö. Prova slå med lie, räfsa, stacka och
känn doften av nyslaget hö. Lär mer om ängens blommor och redskap.
Folkmusik, vägskälsdans, barnaktiviteter, hantverk och kaffeservering 		
11:00–16:00.
Grafiska museet 11:00–16:00.

FAMILJEVECKA: SMÅKRYPSSAFARI

Håva i dammarna. Systematiska trädgården 11:00–16:00

AUGUSTI
DAGLIGEN DROP-IN GUIDNINGAR

Olika teman. Start i huvudentrén 13:00 och 15:15.

5.7 – 13.8

23.8

HISTORIEN FÅR LIV

Se Föreställningar.

30.8

KRYDDVANDRING

Vandring i kryddträdgården. Allt om kryddväxter; odling, matlagning,
hälsa och skönhet. Start i huvudentrén 18:00.

MATA LANTRASDJUREN

Fredagar 11:00. Samling vid stallet.

1940-TALET – LEVANDE HISTORIA

Bli retro och förflyttas till 1940-talet. Upplev tiden och stämningen
med levande historia-grupper i stadskvarteren. Lördag 10:00–18:00, 		
söndag 10:00–17:00.

VI MÖTS I STAN

Dramatiserad visning med handling i Fredriksdals stadskvarter. Start vid
Hedströms diversehandel 18:00.

PRAKTISK ONSDAG: SAMLA FRÖER OCH SÅ ÄNGSVÄXTER

18:00–20:00. Samling i huvudentrén. Föranmälan från 28/6,
fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

SEPTEMBER
18.8– 22.9
3.9

MATA LANTRASDJUREN

Fredagar 11:00. Samling vid stallet.

FAMILJESÖNDAG: MAT PÅ RIKTIGT

Mat och odlande, historia och nutida matexperiment. Pressa egen 		
äppelmust, kärna smör, baka och grädda kryddat bröd i stenugnen.
Vandringar i köks-och kryddträdgården. Prova på och smaka 11:00–16:00.

24/9

MIKAELI MARKNAD

Höstmarknad och skördegille anno 1900. I genuin atmosfär upplever du
marknadsmyller med upptåg, musik, hantverk och mat 10:00–17:00.

OKTOBER – NOVEMBER
27/10

31/10 – 1/11

19/11

EN HISKELIG HISTORIA

Året är 1896 och höstmörkret sänker sig över Helsingborg. Stallkusken är
spårlöst försvunnen och godsets anställda berättar om spöken som går
igen på Fredriksdal. Från 12 år. Ca 75 minuter.
Endast förköp: ticketmaster.se

VÄSENVANDRING

Ett spännande äventyr när mörkret lagt sig och väsen ur den svenska
folktron smyger fram. Från 6 år. Ca 1 timme.
Endast förköp: ticketmaster.se

ÖPPET HUS I KULTURMAGASINET

Allt från offentlig konst, konservering, dokumentation av samtiden
och kulturmiljövård. Se Helsingborgs museers samling. Rundvandringar
bakom kulisserna i magasin och ateljéer, med antikvarier och pedagoger.
Träffa konservatorer för måleri, kulturhistoria och textil. Tipsrunda, 		
pyssel med mera för alla åldrar 11:00–16:00.

DECEMBER
8 – 10/12

JUL PÅ FREDRIKSDAL

Stämningsfull julmarknad med hantverk, brödbak, dans kring granen,
mat, pyssel, musik, utställningar i gård och stuga. Och tusentals 		
marschaller. Fredag 13:00–19:00, lördag & söndag 11:00–18:00.

Med reservation för ändringar i programmet
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OMSLAG: Katarina Fagerström

WELCOME TO FREDRIKSDAL MUSEUMS AND GARDENS
Fredriksdal museums and gardens is one of the largest open-air museums in Sweden. This hidden gem
in Helsingborg features an eighteenth-century mansion, historical buildings and a working farm set in
a unique landscape spread out over several gardens, parks and fields. The preserved town quarters are
lined with cobbled streets and traditional shops. Along with the farms, old buildings, grazing animals
and charming gazebos Fredriksdal is truly enchanting. The museums and gardens are distinct in many
ways: they are home to botanical gardens with flowers and plants from the region, a spectacular collection of roses, historical kitchen and herb gardens and various meadows and pastures. A wide variety of
exhibitions, events, walks and lectures are arranged throughout the year at Fredriksdal. The museums
and gardens are open year-round and offer something of interest for visitors of all ages.
23–24/6		 MIDSUMMER AT FREDRIKSDAL Experience a traditional Swedish midsummer with

music, dancing and games for the whole family. Bring a picnic, relax and celebrate the best
of summer! Friday 3 pm –10 pm, Saturday 3 pm – 6pm.

1– 2/7		THE ROSE FESTIVAL Join us in admiring thousands of glorious roses in bloom and take

part in some of our exciting activities. The rosarium is divided into two sections boasting
over 500 different rose varieties, species and hybrids. One section emphasizes colour,
shape and composition and the other focuses on cultural history. During the Rose Festival
you can gain expert tips and advice, buy roses to take home, or just relax and enjoy all the
magnificent colours and scents. There will also be exhibitions, guided tours and activities
for rose lovers of any age. 10 am–5pm.

24/9		 MICHAELMAS MARKET Discover a traditional harvest market in an old-fashioned

atmosphere and participate in harvest-themed activities. Back in the peasant days when
most people were farmers, the feast day of St. Michael was an important date in the
calendar. At Michaelmas, everyone got a week’s rest from their hard work in the fields.
Here you can sample food from Fredriksdal’s own crops. With folk music, locally grown
produce and tasty fare, this is a great way to celebrate autumn and its abundant harvest.
10 am–5pm.

8–10/12		 CHRISTMAS AT FREDRIKSDAL A delightful Christmas market in an authentic setting

with seasonal light displays, delicious foods, handcrafted goods, yuletide music and
dancing around the Christmas tree! Come along and experience a traditional Swedish
Christmas. Friday 1 pm– 7 pm, Saturday and Sunday 11am–6pm.

WILLKOMMEN IN FREDRIKSDAL MUSEEN UND GÄRTEN
Mitten in Helsingborg liegt Fredriksdal Museen und Gärten – eines der größten Freilichtmuseen
Schwedens. Vom Gutshof aus dem 18. Jahrhundert erstreckt sich Skånes historische Landschaft mit
ihren Gärten, Parkanlagen, Häusern und Höfen. Hier gibt es Stadtviertel mit Kopfsteinpflaster und
handwerklichem Interieur, mehrere Bauernhöfe, Haustiere, Gartenpavillons und vieles mehr. Fredriksdal
Museen und Gärten ist in vieler Hinsicht ungewöhnlich. Hier befinden sich der einzige landschaftsbotanische Garten, eine einzigartige Rosensammlung, ein kulturhistorischer Küchengarten, ein
Kräutergarten und wunderbare Wiesen, Weiden und Felder. In Fredriksdal werden jedes Jahr mehrere
Ausstellungen, Veranstaltungen, Wanderungen und Vorträge angeboten. Fredriksdal ist ganzjährig
geöffnet und hat ein spannendes Angebot für Besucher jeden Alters.
23–24/6		MITTSOMMER Traditionelle schwedische Mittsommerfeier mit Ringtanz, Spielen und

Musik. Bringen Sie Ihren Picknickkorb mit und genießen Sie den Sommer! Freitag 15–22,
Samstag 15–18.

1– 2/7		ROSENFEST Zwei erlebnisreiche Tage unter tausenden blühenden Rosen. Das Rosarium

Fredriksdal hat gut 500 Rosensorten, -arten und -hybride und besteht aus zwei Teilen. Der
eine Teil ist auf Farbe, Form und Komposition ausgerichtet und der andere Teil auf Kulturgeschichte. Während des Rosenfestes können Sie Tipps und Ratschläge von Experten
bekommen, Rosen kaufen und mit nach Hause nehmen oder sich nur zurücklehnen und
Farbe, Form und Düfte in Mengen genießen. Es gibt Ausstellungen, geführte Wanderungen
und Aktivitäten für alle Rosenliebhaber – sowohl große als auch kleine. 10– 17.

24/9		MIKAELI-MARKT Großes traditionelles Erntefest mit Atmosphäre und Aktivitäten wie

zu alten Zeiten! Für die Bauernbevölkerung war der Namenstag von Mikael einer der
wichtigsten Tage des Jahres. Zu „Mickelsmäss“, dem Mikaelitag, hatte man eine Woche
Urlaub von der harten Arbeit. Auf dem Fredriksdal-Markt verkauft man die eigene Ernte
und die Produkte von Fredriksdal. Mit stimmungsvoller Musik, eigener Ernte, Händlern aus
ganz Skåne und gutem Essen ist dies ein gemütliches und schönes Fest der Ernte und der
schönen Herbstzeit. 10 –17.

8–10/12		WEIHNACHTEN FREDRIKSDAL Der schönste Weihnachtsmarkt mit Inspiration, Kerzen

und Lichterketten, Verkauf von Süßigkeiten und Handwerk, Tanz um den Weihnachtsbaum
und stimmungvoller Musik in Gassen und Höfen – alles mit einer unverfälschten Weihnachtsstimmung in ganz Fredriksdal. Sie sind herzlich willkommen, mit uns die schwedischen
Weihnachtstraditionen zu erleben! Freitag 13–19, Samstag und Sonntag 11–18.

