
Meddelande Dec 2022 från  

Hovdala 

vänner 
Sedan sist 

Utflykt till Brönnestad kyrka den 5 

september 

Vi var drygt 40 medlemmar som följde 

med på en guidad tur i Brönnestad 

kyrka. Här finns mycket av intresse för 

oss med kunskap från Hovdala. Så är t. 

ex. stora bilden av altartavlan på bilden 

målad av Eva Ehrenborg från Hovdala. 

 

 Deltagarna hade på cykel eller med bil 

tagit sig från Hovdala till Brönnestad. De 

cyklande fick lite extra kultur på några 

platser på väg upp mot kyrkan. Väl 

tillbaka på Hovdala bjöds vi på grillad 

korv vid grillplatsen på Boketorp. En 

synnerligen lyckad eftermiddag. 

 

Skördefest på Hovdala söndagen 18/9. 

Hovdala vänner var representerade på 

yttre borggården där vi hade allmän 

information om föreningen, sålde 

böcker och brickor mm och inte minst 

lotter där vi lottade ut vinster från 

bland annat utställarna under dagen.  

 



 

 

 

Vi fanns också vid potatisåkern där vi 

sålde den för dagen nyupptagna 

skörden. Synnerligen populärt inte 

minst i den yngsta generationen.  

Höstfesten på Hässleholmsgården den 

21 oktober blev synnerligen lyckad. 

Efterlängtat efter ett par års uppehåll. 

Traditionell meny blev det naturligtvis. 

Ärtsoppa och pannkakor med tillbehör 

och minsann ingick det också ett glas 

punsch.  Ett litet vishäfte fick deltagarna 

att höja rösten i sång till maten och 

drycken.  

 

Som avslutning fick vi höra Jan Erik 

Lundqvist och Rune Lindqvist som 

framförde musik och berättelser från 

Bellmans tid. Många igenkännande 

leenden när vi fick höra de välkända 

1700-talstexterna från nationalskalden. 

En lyckad afton.  

 

Hässleholmsgården där vi firat ett antal 

höstfester i föreningens regi har en klar 

koppling till Hovdala.  Främst genom 



familjen Ehrenborg som ägt gården 

under några hundra år. Torben Lavrid-

sen är nämnd redan på 1380-talet som 

”ur hässleholmssläkten”. En ättling 

Matz Torbensen är 1539 antecknad som 

”Herre till Hässleholm” tillika väpnare 

och hövitsman i Göinge. Från mitten av 

1600-talet hette innehavarna Walken-

dorff. Mot slutet av 1600-talet var inne-

havaren Hans Walkendorff, också känd 

som ”Hans Lånekaka” På grund av 

dåliga finanser fick han avträda gården 

till Christian Sommar som senare ad-

lades Cederfeldt. 1743 köptes gården av 

Casper Ehrenborg (1700-1769) på 

Hovdala.   

 

 
Casper Ehrenborg (1700-1769) 
Därefter ägdes gården av Ehrenborgare 

fram till 1911 då siste ägaren Casper 

Ehrenborg (1846-1914) tvingades sälja 

gården på grund av skulderna från 

kostnaderna kring sänkningen av 

Finjasjön.  

 



Ritningen av Hässleholsgården är da-

terad 1765 och signerad R Grundeitz 

som då arrenderade Hässleholms-

gården. Senare blev Reinholdt 

Grundeitz (1743-1803) inspektor på 

Hovdala och bodde då på Hammar-

möllan.  

Hammmarmölledamm Tidigare har vi i 

Hovdala vänner yttrat positivt till de 

naturreservat som nu har blivit 

verklighet vid Hovdala. Samtidigt 

påpekade att vi önskar att Hammar-

mölledamm får vara kvar. Så ser det 

inte ut utan vi har yttrat oss igen. Den 

här gången om ett samråd för utrivning 

av dammen. Vi menar att hänsyn ska 

tas också till kulturhistoriska värden. 

Kommande program 

Vi fullföljer idén från i fjol med en 

julavslutning med glögg vid Boketorp 

söndagen den 18/12. Vi finns där från kl 

16.00. Inget särskilt program men kom 

och stanna en stund. Varför inte en 

promenad i omgivningarna innan dess? 

Vi återkommer i nästa nummer med 

programmet för 2023. För dem som 

redan nu vill betala årsavgiften för 2023 

går det bra. 100 kr per huvudmedlem 

och 50 kr för familjemedlem. Bankgiro 

721-2574 eller swish 1234996732. Glöm 

inte att ange namn.  

 


