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Välkommen till Christinehof slott!
Christinehof slott är öppet 14 maj till och med 2 oktober 2022

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR KL 11-16:
14 maj – 25 juni  Öppet helger (under Kristi Himmelsfärdshelgen   
 öppet 26, 27, 28, 29.5)
26 juni – 14 aug  Öppet alla dagar i veckan
16 aug – 28 aug Öppet alla dagar utom måndag
29 aug – 2 okt Öppet helger

Allt bokar du direkt på hemsidan!
Hela programmet med priser finns på christinehofslott.se  
Medlem i Christinas Wänner och innehavare av Kulturarvskort 50% 
rabatt på inträdet (gäller ej vid särskilda event). 
Kontakt: info@christinehofslott.se 

Bli medlem i Christinas Wänner!
Christinas Wänner är en fristående kulturförening som driver 
besöksverksamheten på Christinehof slott. Om du vill stödja oss och 
bidra till att slottet hålls öppet, kan du sätta in 100 kr på bg 307-6478. 
Ange ditt namn och e-postadress. 

Våra samarbetspartners och sponsorer:
Folkuniversitetet, Sparbanken Syds stiftelse, Sparbanksstiftelsen Färs 
& Frosta, Region Skåne kultur, Tomelilla kommun, Svenska kyrkan, 
Högestad & Christinehof, Nätverket Qlara och Slottsrundan.

MISSA INTE DETTA!
22 maj & 4 sept Vandring i Alunbruket med Gert Lagerstedt

26 maj Invigning av utställningen Tsarens mest dyrbare fånge

27 maj Uppvisning av Skånes Caroliner. Högvakt, musköter och 
kanonsalut!

26 juni & 21 aug Upplev Christinehofs historiska trädgård  
med Mia Gröndahl

10 juli Upplev utställningen Rockslottet med musik- 
journalisten Bengt Eriksson

21-24 juli Kvinnofestivalen på Österlen!

3 aug Christinehofs arkitektur och interiör presenteras av  
antikexperten Peder Lamm

13 aug 1700-tals middag med dans på slottet. Måltidsciceron Peder 
Lamm och dansmästare John Wickman.

FÖRELÄSARE I AUGUSTI:
4 aug Karl XII:s polska fälttåg och slaget vid Fraustadt 1706.  
Oskar Sjöström, författare och forskare vid Försvarshögskolan

11 aug Säg mig vem du besöker och jag vet vem du är! Allt om visiter, 
etikett och sociala markörer hos 1800-talets borgerlighet.  
Kekke Stadin, författare och professor i historia.

18 aug Mäktiga men bortglömda kvinnliga makthavare.  
Dick Harrison, författare och professor i historia.
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Alla öppetdagar kl 12, 13, 14 och 15: 
Christina Piper och hennes gyllene slott.

Våra kunniga guider, klädda i 
1700-talets mode, visar Christinehof 
och berättar om slottets byggkvinna: 
den unga köpmannadottern Christina 
Törne som blev jämlik maka till greve 
Carl Piper, och slutade sina dagar 
som Nordens främsta företagare och 
Skånes okrönta drottning.

Upplev Christinehof – följ med på 
våra berättarvandringar!



TSARENS MEST DYRBARE FÅNGE
Nu får Christina Piper maka på sig! I sommar spelar nämligen maken Carl Pi-
per huvudrollen på Christinehof. Utställningen berättar om Carl Pipers långa 
färd genom Stora nordiska kriget, tillfångatagandet i Poltava och det bittra 
slutet i en fängelsehåla i Ryssland. Grevens unika fältsäng visas på slottet.

Utställningen invigs 26 maj av Skånes landshövding Anneli Hulthén.  
Vid invigningen medverkar Skånes Caroliner med högvakt och kanonsalut. 
Tomelilla ungdomsorkester framför nyupptäckt fältmusik från Stora 
nordiska kriget.

På slottet finns även utställningarna: Rockslottet Christinehof, Det svarta 
guldet i Andrarum, Rebel Girls – partypinglan, spionen, älskarinnan och 
konspiratören, Våra kungliga invandrare, Christina Piper – en kvinnas 
makt och skaparkraft och Århundradets kärleksskandal.

Se aktuell information om utställningarna på hemsidan christinehofslott.se

Trion: Johan Söllscher, Bodil Mårtensson och Katija Dragojevic.

MUSIK I EN BAROCK KVINNAS LIV 
Konsert i Andrarums kyrka till minne av Christina Piper.  
Ett arrangemang i samarbete med Svenska kyrkan.

24 juli. Två föreställningar, kl. 18 och kl. 20. Förbokas.

Medverkande:
Katija Dragojevic (mezzosopran, sång)
Johan Söllscher (ackompanjatör, gitarr)
Bodil Mårtensson (recitation)

Konserten tillägnas Christina Piper, byggfru och företagare som mötte 
varje dag i tillförsikt om att den skulle erbjuda nya möjligheter. Ständigt 
aktiv, orädd och beslutsam styrde hon ett imperium av slott, gårdar, ett 
alunbruk, en son, fyra döttrar och fyrtio barnbarn. Under 1700-talets 
första decennier var Christina Piper en av Nordens främsta företagare.

Till varje decennium i Christina Pipers liv har Katija Dragojevic valt 
ut åtta musikstycken som är komponerade under Christina Pipers tid, 
det dynamiska 1700-talet. Skådespelaren Bodil Mårtensson framträder 
mellan sångerna i rollen som Christina och ger publiken inblickar i 
livshändelserna som formade hennes åtta decennier på jorden.

KVINNOFESTIVALEN PÅ ÖSTERLEN
21-24 juli. Fyra dagars glädje, kunskap, nya upplevelser och energi för både 
kvinnor och män. Christinehof slott och park fylls med samtal, debatter, 
föreläsningar, film, poesi, kafferep och konsert till Christina Pipers ära. 
Varje dag lockar med ett nytt och spännande tema. Torsdag: Höj din röst! 
Fredag: Hur mår du, kvinna? Lördag: Orden som befriar. Söndag: Her Story. 
Christinapriset delas ut. Ett event i samarbete med kvinnliga nätverket Qlara.
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Carl Piper 1647-1716
...OCH EN FÄLTSÄNGS 

LÅNGA RESA GENOM 

STORA NORDISKA KRIGET
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