Välkommen
till Ulriksdals magiska trädgård

Upptäck en dold skatt – en av Österlens äldsta och mest intressanta
botaniska trädgårdar. Ulriksdals trädgård på Kivik har återfått sin forna glans
under ledning av Ingalill Nyström, docent i kulturvård.
– När jag först kom till Ulriksdal kände jag
direkt platsens magi säger Ingalill. Den gamla
botaniska trädgården i Arts & Crafts-stil har
sedan 1870-talet präglats av samtliga forna
ägare. Mest tongivande har konstnärsparet
Ulrik och Hedvig Areschoug varit, som levde här
under tidigt 1900-tal.

ULRIK OCH HEDVIG PÅ DEN NYBYGDA PUNCH-VERANDAN,
TIDIGT 1900-TAL.

Trädgården innehåller över 500 olika arter, varav
flera är vackra rariteter som endast återfinns på sydligare breddgrader. Här finns
bland annat Kinesisk Sequoia, Sumpcypress,
Silkesträd, Apträd, Tulpanträd, Kejsarträd,
Katalpa, Katsura mm. Men mest känd är
Ulriksdal för sina ovanligt många varianter av
julros och japansk lönn.
Här finns mycket som är karaktärstypiskt
för en Arts & Crafts-trädgård. Med buskar,
häckar och murar är trädgården indelad i
olika rum. Den formella trädgården närmast
huset har stenlagda gångar, terasseringar,
blomstersängar, parterrer och formklippta
buskar. Dammar, fontäner och vattenspeglar
utgör ett vackert inslag bland skulpturer och
sittplatser. Den yttre trädgården består av
parkmiljö, fruktträdgård, och woodlands i
wild garden-stil. Naturen möts av arkitektoniska
element som lusthus, orangeri, klosterruin,
trädbersåer, stubbmurar och land arts.

Arts & Crafts-arvet har Ingalill vidareutvecklat i
samarbete med den välrenommerade engelske
trädgårdskonstnären Phil Game.
– I samklang med naturen skapar vi en magisk
trädgård för glädje och kontemplation.
Precis som den tidiga Arts & Crafts-rörelsen
arbetar vi hantverksmässigt med naturmaterial
och bygger fåfängor och andra överraskningar
i trädgården. Vi vill locka fram lekfullheten och
barnet inom oss, berättar Ingalill.

Under sommarmånaderna anordnas föreläsningar, utställningar, teater- och musikevenemang som annonseras på hemsida och
i sociala media.
https://ulriksdals.se/aktuellt/
Sommaren 2022 visas en open air-utställning
med olika konstnärer i parken och några sensommarkvällar hålls en omarbetad version av
Shakespeares drama En Midsommarnattsdröm.
Guidade visningar med fika i trädgårdscaféet
kan förbokas året om. Trädgårdscaféet håller
också öppet under några áv helgerna i juli
och augusti. Det går även att boka målerikurser
under ledning av Ingalill, som renässans- eller
medeltida måleritekniker.
Vi samarbetar med andra intressantra trädgårdar samt lokala vin- och ciderproducenter
och bed & breakfasts m.fl. Det finns mycket att
upptäcka i Kivik med omnejd. Vi hjälper gärna
till att sätta ihop en fin upplevelse.

INGALILL OCH HUNDEN SUNE SITTER PÅ EN AV DE ENGELSKA
STENBÄNKARNA I TRÄDGÅRDEN.

TEMAVISNNINGAR OCH
UPPLEVELSER I TRÄDGÅRDEN

FIKA OCH PICKNICK
I TRÄDGÅRDEN

● Ulriksdals historia

I samband med temavisningar kan vi även
erbjuda picknick eller fika i vårt lilla trädgårdscafé. Vi bakar ekologiskt med i huvudsak närproducerade råvaror och använder egna
frukter och bär. Vi serverar Ulriksdals egen
äppelmust gjord på gammaldags äppelsorter
från tidigt 1900-tal.

● Arts & Crafts-trädgårdar
● Att skapa en hållbar trädgård
● Konstvisning under högsäsong
● Fokus på några av rariteterna
i den botaniska trädgården
● Skogsbad, vila, kontemplation och yoga
Visningar och upplevelser kan bokas när
som helst under året.

INFORMATION

PRISER
Entré lågsäsong: 80 kr
Entré inkl. konstutställning, högsäsong: 100 kr
Entré inkl. guidad visning, lågsäsong: 170 kr
Entré inkl. guidad visning och konstutställning, högsäsong: 190 kr
Entré inkl. guidad visning och fika, lågsäsong: 250 kr
Entré inkl. guidad visning, fika och konstutställning, högsäsong: 270 kr
Årskort: 250 kr

PARKERING
Bilparkering finns intill huvudentrén.
Ytterligare parkeringsmöjligheter finns bakom Skogsdala hållplats.
Bussparkering finns vid Skogsdala hållplats eller vid Kungagraven.
Vägbeskrivning till parkeringar finns på:
https://kartor.eniro.se/m/4Dc7Y

KONTAKT
Ingalill Nyström
ingalill@ulriksdals.se
0730 47 86 09
www.ulriksdals.se
Följ oss gärna på instagram: ulriksdals

