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Årsmötet 2021! 
Föreningen Hovdala Vänners årsmöte  

uppskjutes till sommaren!!  
Vi räknar med att mötet äger rum på Hovdala! 

 
Styrelsen kommer att skicka ut kallelser i mycket god tid   

till alla medlemmar!   
 

 

Medlemsavgiften är som tidigare 100 kr för en medlem och 50 kr för 
tillkommande medlem i samma familj. 

 

Vänligen betala nu medlemsavgifter per bankgiro  
721-2574 eller genom swich, nummer 123 499 67 32. 

Den s k QR-koden och inbetalningskort finns nedan på sidan 6! 
 

Anmäl också Din e-postadress till kassören om Du inte har gjort det: 
tage.steen1@gmail.com 

Den som får denna Budkavle i kuvert har inte anmält sin mailadress!!  

 

mailto:tage.steen1@gmail.com


 
 
Vad år 2021 innebär är svårt att veta!  
Vi har en oklar framtid att beskåda. För tillfället är det mesta inom kulturområdet nedsläckt. Hässleholms museum 
ställer in sin sportlovsverksamhet och Hembygdsmuseet är stängt. Kommunens evenemangskalender är ganska 
ödslig. En del publicerade program har ställts in efter hand! Hovdala slott har som vanligt vinterpaus men om 
verksamheten kan komma igång som den brukar kan vi bara gissa om. När nästa Budkavle ges ut hoppas vi att bättre 
tider han anlänt och att vi kan konkretisera ett program för våra medlemmar men ett frågetecken måste avsluta 
detta textavsnitt?   

 
Snabbspår över Hovdalaområdet?? 
Det pågår nu ett samrådsförfarande under ledning av Trafikverket om det som kallas ”ny stambana mellan 
Hässleholm och Lund”. Det handlar alltså om den omdiskuterade snabbtågsjärnvägen som möjligen kommer att 
omfatta hela vägen från Stockholm till Malmö. Många befarar att om den blir av kan del av Hovdalafältet tas i 
anspråk. Nyligen kom ett upprop till olika föreningar från Hässleholm Hovdala Vandrarförening i frågan. Det har 
precis skickats runt till Hovdala Vänners styrelse. I nuläget pågår enligt en broschyr arbetet med lokaliseringen av 
banan och det ska vara klar 2023.  Trafikverket har information om spårförläggningen på internet och där kan också 
åsikter om järnvägen lämnas. Det är väl troligt att en eller flera föreningar med intresset att skydda värdefulla 
miljöer gör en insats i frågan.  På webbplatsen finns ett utkast till bansträckning mellan Hässleholm och Lund. Den 
återger endast ganska stora ytor där spåren kan komma att anläggas. Inom dessa områden finns del av Äspehöjden 
som alltså är den ås som finns öster om slottsbyggnaden. Har Du åsikter i frågan eller vill Du uttala Dig om hur 
Hovdala Vänner bör förfara är Du välkommen att höra av Dig per mejl eller ringa någon i styrelsen!!    
 

Upprop till medlemmarna!! 
Hjälp till på Hovdala slott i år! Lämna Dina åsikter i två frågor!!   
Våra medlemmar brukar göra insatser på Hovdala. Det är dessutom roligt! Under förra 
året blev inte så mycket gjort! Ett normalår kan det hända mycket. I år blir det bara en 
del. Vi kan få göra en insats i Slottsträdgården på försommaren. I framtiden kan också 
insatser i verksamheten på Boketorp tillkomma, se artikel nedan!! Vi vill gärna hitta 
medlemmar som vill medverka!! I väntan på närmare besked kan Du anmäla Ditt 
intresse till Hans Inge Lindulf: tel 0451-89 109, 0704-03 52 11, hich.lindulf@comhem.se  

Styrelsen efterlyser också åsikter från medlemmarna i två frågor:  
- Frågan om snabbspår över Hovdalaområdet, se nedan denna sida 
- Ny park och trädgård runt Boketorp, se sid 3  

Vänligen hör av Dig om du vill framföra något till styrelsen!!    
  

 

Budkavle från Hovdala vänner  

är ett medlemsblad för Föreningen Hovdala Vänner. 

Bankgiro: 721-2574. Swishnummer 123 499 67 32! 

QR-koden finns på sista sidan!! Fota den i Swish-appen!  

Hemsida: www.hovdala.org 

Meddelanden och bidrag till Budkavlen kan skickas på mail: hovdalavanner@outlook.com. 

Det är redaktören som står för textinnehållet om inget annat anges. 

Redaktör Olof Larsson 
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Boketorp är iordningställt för sin nya funktion! 
När styrelsen för Hovdala vänner samlades på Hovdala slott för ett sedvanligt styrelsemöte hösten 2020 passade en 
del av personalen på att informera oss om vad som var på gång. En intressant plan var att anordna 
adventsaktiviteter på slottet under medverkan av Hovdala vänner men pandemins nya utbrott medförde att detta 
fick uppskjutas till kommande år. En annan information var att Boketorp nu var färdigrenoverat och skulle tas i bruk. 
Som det ser ut kommer Hovdala vänner att engagera sig i verksamheten. Kompletterade upplysningar kom senare i 
form av ett mejl. Hovdala slott har fått ett formellt godkännande från Jordbruksverket och kommer att starta upp 
projektet för Boketorp utan fördröjning, dock med anpassning till rådande restriktioner. Två anställda kommer att 
arbeta halvtid vardera. Therese Almqvist kommer att vara projektledare. Trädgårdsmästaren Annika Ahlbin kommer 
att arbeta med utemiljön och de pedagogiska platserna utomhus. Dessa två kommer den första tiden att genomföra 
en del inläsning och en del praktiskt ordnande på Boketorp. Därefter kommer planeringen av aktiviteter och innehåll 
för kommande säsong att äga rum. Utfallet kommer ju att vara beroende av pandemiläget men slottet hoppas kunna 
hitta sätt att genomföra det mesta ändå. Bland annat planeras guidade visningar i Broslätt och en utställning om 
hantverksbyn. Hovdala vänner ser fram emot att delta i verksamheten!  I dagarna fick vi också information om hur 
den intilliggande växtligheten med träd och trädgårdsanläggningar kan utformas. Här ett längre citat:  
”Om man i första hand utgår från de arter som finns dokumenterade i trädgårdarna på Broslätt (framför allt hämtat 
ur Torsten Karlssons bok om Broslätt) så har följande träd med säkerhet odlats där: lönn, kastanj, hägg och 
rosenhagtorn. Av dessa fyra är mitt förstahandsval ett rosenhagtornsträd, tänk när det blommar och är alldeles rosa 
i maj/juni, åh så vackert! Rosenhagtorn blir inte lika stora som de övriga, men det ser jag bara som en fördel. Hägg 
finns i naturen runtomkring, kastanj finns i slottsparken och lönn finns redan i trädgården på Boketorp. Men 
rosenhagtorn har jag ännu inte sett någonstans!- Ett annat alternativ skulle kunna vara bok, även om där redan 
växer en rad fina bokar bakom gula villan. Med association till namnet Boketorp är det ju passande, men vet man 
egentligen varför det kallas Boketorp? Syftar det på trädet eller har det med yrket/hantverket böckare, bokare eller 
något annat att göra?” –” En annan anledning till att välja bok skulle vara av trädgårdshistoriska skäl. På 1800-talets 
andra hälft var det högsta mode att plantera träd med avvikande färg eller växtsätt och i så fall skulle det motivera 
att vi väljer en hängbok eller blodbok. Det skulle vara väldigt läckert med en hängbok i en cirkelformad rabatt med 
stenkant och marktäckande växt alt. täckbark under. Men... bokar blir så stora med tiden! Jag tänker mig en 
plantering rakt framför ytterdörren till gula villan, mitt på gräsmattan och ett allt för stort träd kommer med tiden 
både skugga och skymma både huset och ladan.” Medlem som har åsikter i den här frågan ombedes att höra av sig 
till styrelsen per mejl eller telefonsamtal!! 
 

 
 
Medlemsmöte i Slottsträdgården av Gunilla och Tage Steen  
Trots Corona har Hovdala Vänner lyckats genomföra ett medlemsmöte under hösten. Fredagen den 25 sept 2020 var 
alla Hovdala Vänners medlemmar inbjudna till en gratis guidad trädgårdsvandring av slottsträdgårdens utformning 
under olika tidsepoker. Duktiga guider var trädgårdsmästarna Jenny och Annika. Det fanns även deltagare som 
kunde fylla på med berättelser om verkliga upplevda händelser. En tapper skara med regnkläder och paraply 



trotsade regnet. De fick under rundvandring i området en mycket uppskattad information om hur Hovdalas trädgård 
utvecklats och utformats under tidigare århundrade fram till dess nuvarande utseende. 

 
Hovdala Vänner har en ny hemsida och webbmastern är i toppform!  
Den gamla hemsidan har haft sina begränsningar på många sätt. Det var svårt att lägga in allt det material som vår 
förening önskade. Anita Danielsson har i flera år varit webbmaster och har i flera år letat efter ett bättre alternativ. 
Nu har hon lyckats och alla medlemmar erbjuds att titta in på adressen www.hovdala.org.    
 

 
 
Kulturvandring i Mölleröd – ett uppskattat evenemang!  
Hembygdsföreningens första program efter pandemins intåg i landet ägde passande nog rum utomhus. 
Föreningen hade inbjudit både medlemmar och allmänhet till Mölleröd den 16 augusti 2020 kl 14. 
Programansvarig var Jane Lundkvist och hon skulle ensam leda kulturvandringen runt Kungsgården och 
slottsruinen var det tänkt. Emellertid var publiktillströmningen större än vad Hembygdsföreningen 
förväntade sig. Termometern visade närmare 30 grader i skuggan när de aktiva i föreningen kom till 
Mölleröd. Trots detta var det redan ett flertal besökare samlade och bilarna började fylla platserna 
närmast intill Kungsgården.  När klockan väl slog två var vi knappt 50 personer på plats och antalet bilar var 
stort. För att förbättra för deltagarna att hålla avståndet och att enkelt åhöra informationen delades den 
stora församlingen upp i två mer behändiga avdelningar. Den ena följde med Jane upp till borgruinen 
medan Christina Lilja åtog sig att leda den andra gruppen som stannande kvar nära Kungsgården. Christina 
fick i all hast tränga in i Janes anteckningar om vandringen och berättade skickligt om den gamla möllan, de 
stora stensatta ladorna och Kungsgårdens huvudbyggnad med gårdsplan. Det mesta fick äga rum i skuggan 
av mäktiga ekar. Den andra gruppen leddes alltså av Jane vid slottsruinen och här valdes också skuggan 
under stora ekar som samlingsplats. Jane hade väl förberett sig och hade mycket att förmedla. Även 
intressanta frågor kom från åhörarna. När halva tiden hade gått fick grupperna byta plats och 
vandringsledare med varandra. Jane och Christina stannade med andra ord på sina platser och 
återupprepade sina anföranden för den andra gruppen. -  Trots värmen blev det ett mycket livaktigt och 
intresseskapande evenemang. Skuggan och en liten fläktande vind ihop med programmets goda innehåll 
gjorde att alla verkade mycket nöjda efteråt. Flera stannade kvar och fikade ur den egna korgen. Det blev 
sammantaget ett mycket bra möte i Mölleröd. Det är inte omöjligt att detta program återupprepas ett 
annat år. Vandringen till stenåldersbosättningen sköts upp till ett senare tillfälle på grund av värmen. 
Hembygdsföreningen har verkligen anledning att tacka Jane och Christina för deras insatser!! Här ovan ses 

http://www.hovdala.org/


Jane (sittande) söka fakta tillsammans med föreningens medlem Pia Webeklint i anslutning till mötet i 
Mölleröd.  Det är alltid något som måste kontrolleras.    
 

  
   
 

Smedtorpet från Hovdala i rampljuset! 
Smedtorpet är en gammal byggnad som uppfördes i slutet på 1600-talet i Broslätt och som hyst smeder sedan 1842. 
Torpet står nu i Hembygdsparken i Hässleholm sedan det demonterades i Broslätt 1947.  Det förekommer från och 
till att torpet öppnas upp och visas för allmänheten. Hembygdsföreningen hade inbjudit till en visning lördagen den 
19 september 2020. Inför den visningen ryckte fem styrelseledamöter från Hembygdsföreningen ut och ställde 
torpet i ordning. En viktig insats var att kratta bort mossavlagringarna på vasstaket på byggnadens nordsida. Det blev 
en märkbar förbättring. På insidan städades hela huset och en hel del lösa saker som bara stod i vägen togs undan. 
Det fanns också rostiga rester lite här och där efter branden 2013 då svinstall och vagnslider försvann i lågorna. 
Dessa metallrester samlades ihop. Under senare tid har Hembygdsföreningen fått tre magnifika och färgglada bolster 
i gåva. Dessa placerades ut i torpets olika allmogesängar. Visningen, som leddes av Jane Lundkvist, tilldrog sig ett 
stort intresse. -  Lördagen efter uppmärksammades Smedtorpet på nytt genom en bildvisning på Hässleholms 
museum. Bildvisningen handlade om både Smedtorpet och Wendels stuga i Broslätt under förfluten tid och en del 
nutid. Dessa byggnader har en gemensam historia genom att de utgjort varandras grannar i Broslätt i knappt 200 år. 
Förhoppningsvis blir det fler och mer regelbundna visningar av Smedtorpet. Wendels stuga brukar visas i samband 
med den årliga vandrardagen på Hovdala.  – Bilderna ovan visar arbetet. Fukt hade gömt sig under mossan och nu 

kan taket torka ut. Ett nyligen skänkt bolster läggs på plats i en ”drängasoffa” från Kvistalånga. Härefter återfinns 



en bild på Smedtorpet i början av 1980-talet hämtad ur ett album som Inger Arvidsson donerat till 
Hembygdsföreningen.     

 

 

 
        
Nedanstående QR-kod kan fotograferas med mobilkamera! Öppna Swish-appen och sätt igång 
förfarandet. Då kan Du skanna QR-koden.  Numret 123 499 67 32 ska sedan synas som mottagare!! 
 

 


