Underjordiska aktiviteter
Tykarpsgrottan arrangerar en rad olika aktiviteter i och runt
gruvan. Här finns något som passar de flesta oavsett ålder!
Aktiviteterna anordnas vid olika tillfällen under året och är
öppna för allmänheten, men går också att boka för privata
sällskap eller grupp - och företagssammankomster.
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I samarbete med

Guidad visning och fikapaket för grupper
Temavisningar
Underjordiska middagar
Whiskyprovning i underjorden
Skattjakt och gruvorientering
Underjordisk fossiljakt
Uthyrning av Stora salen
Underjordiska bröllop
Påsk – och höstlovsöppet
För mer information och bokningsförfrågningar:
0451- 350 87
www.tykarpsgrottan.net
www.tykarpsgrottanscamping.net
info@tykarpsgrottan.net

Öppettider /Opening hours 2018
10/5 - 15/6...... Lör-sön & helgdagar......... 11.00 - 15.30
16/6 - 19/8...... Dagligen.............................. 10.30 - 16.00
22/6.................. Midsommarafton............... STÄNGT
23/6.................. Midsommardagen............. 12.00 - 16.00
20/8 - 30/9...... Lör - sön.............................. 11.00 - 15.30
27/10 - 4/11... Höstlovsöppet.................... 10.30 - 14.30
6/12 - 9/12...... Julmarknad
Övrig tid efter överenskommelse. Endast guidade visningar.
Other times by appointment. Only guided tours.

Bil & Mc-café
16/5 - 29/8...... Onsdagar............................. 17.00 - 21.00
Visningstider/Guided tours
10/5 - 15/6...... 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
16/6- 19/8....... 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 		
15.15, 16.00
20/8 - 30/9...... 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Vi rekommenderar varma, oömma kläder och skor vid gruvbesöket.
I gruvan är det +8°c. Café och reception stänger då dagens sista
visning startar.

Entrépriser / Admisson fees
Vuxen/Adults. 120 kr
Student/65+* 100 kr
Barn/Children (6-15 år) 60 kr
Familj/family * (gäller 2 vuxna och max 3 barn) 300 kr

* Priserna avser guidade visningar under ordinarie öppettider.
Gäller ej evenemang, temavisningar, julmarknader eller andra aktiviteter.
*The offer cannot be combined with other offers.

Tykarp 7169 • 281 92 Hässleholm
Reception +46 (0)451-350 87
www.tykarpsgrottan.net • info@tykarpsgrottan.net
Med reservation för feltryck och ändringar
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TYKARPSGROTTAN
Hässleholm

I Tykarpsgrottan, 12 meter under jord, har böndernas
drängar och pigor brutit kalksten under sekel. Med
hammare, kilar och hackor bröts kalkstenen i block och bars
upp för hand till de väntande oxspannen. Kvar i underjorden
finns en mystisk värld, en 20 000 m2 stor labyrint av gångar
och pelarsalar, en värld helt skapad av människohänder.

In Tykarpsgrottan limestone was mined since the
mid 18th century, left underground is a 20 000 m²
large maze of chambers and tunnels created by humans over
centuries.
The mine has been used on several occasions as a set for film
recordings, the most famous one is a much loved Swedish
film: Ronia the Robber´s Daughter, by Astrid Lindgren.
In the winter the mine becomes a sleeping chamber for a
wide variety of bats.

Brytningen i Tykarpsgrottan påbörjades under 1700-talet
och upphörde 1888, då man inte längre kunde konkurrera
med den kalkbrytning som skedde i dagbrottet. Än idag pågår
kalkbrytning i Ignaberga kalkbrott.

Guided tours in English and Swedish – Come with us on
guide tour and learn more about the mine.

Idag visas gruvan för besökare, och det var hit ner bland de
mäktiga pelarsalarna som Tage Danielsson med filmteam
sökte sig då de funnit ett tillräckligt mystiskt gömställe för
Ronja Rövardotter.

We recommend warm clothing and waterproof shoes!
The temperature in the mine is +8˚c.

Vi rekommenderar varma, oömma kläder och skor i gruvan.

Die Höhle ist in ihrer Geschichte Schauplatz verschiedenster
Filmaufnahmen gewesen; der bekannteste hier gedrehte
Film ist Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter.
Im Winter ist sie ein Schlafplatz für Fledermäuse.
Nehmen Sie an einer Besichtigung teil und lernen Sie die
Höhle kennen! Führungen auf English und Schwedish.
Wir empfehlen warme Kleidung und wasserfeste Schuhe!
In der Grube ist die Temperatur +8˚c.
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In der Tykarpshöhle hat man seit Mitte des 18. Jahrhunderts Kalkstein abgebaut. Noch heute befindet
sich unter der Erde ein 20 000 m² großes Labyrinth aus
Gängen und Sälen. Eine spannende Welt, die im Laufe von
mehr als einem Jahrhundert vollkommen von Menschenhand geschaffen wurde.
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