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Vid biblioteksruinen fick vi den 15/12 
höra landshövdingen Anneli Hulthén 
inviga det nya naturreservatet i Hovdala 
naturområde.  Häst och vagn var ett 
trevligt inslag och transportsätt.  
 

 

 
Vi fick också träffa "Michael Ehrenborg" 
som berättade om hur hans bibliotek, i 
slutet av 1700-talet, skulle byggas högt 
uppe på åsen söder om Hovdala slott. 
Håkan Kihlström från slottet axlade 
rollen väl.  
Programmet varade hela eftermiddagen 
och inleddes med utställningar, 
väsenvandringar, korvgrillning mm vid 
Boketorp. Hovdala vänner var där!  
 

 
 
Nu börjar det bli tradition med julglögg 
för föreningens medlemmar den 18/12. 
Som i fjol var det samling vid Boketorp. 
Många deltagare trots att det med-



delats att det var VM-final i fotboll sam-
tidigt.  

 
Ljus och värme. Ett glögg- och gotte-
bord var framdukat för medlemmarna i 
den s.k. ladan vid Boketorp.  
 
Projekt Boketorp 
Hovdala vänner var inbjudna till ett 
utvärderingsmöte för Projekt Boketorp 
som avslutas nu i februari. Mötet 
genomfördes den 12/1 av projekt-
ledaren Therese Almqvist från Hovdala 
och deltagande från några av de 
föreningar som varit engagerade i 
projektet. 
 

 

Från Hovdala vänner har vi deltagit med 
information i samband med bland annat 
Naturdagen på Hovdala, invigningen av 
naturreservaten m.m. Vi har också 
lämnat ekonomiskt bidrag till 
utställningen ”Inslag av minnen” i den 
s.k. ladan.  

 
 
Flera av oss har också lämnat in 
tidrapporter för insatserna i projektet. 
Vi fick några frågor med oss att fundera 
över när det gäller fortsatt verksamhet 
på Boketorp. 

 



En app att se sig omkring med.  
Sedan något år finns appen ”Be Here 
Then” också i Hässleholm med 
omgivningar. Med mobilens GPS följer 
man med till platser som visas med 
äldre foto en gång tagna på den plats 
man står. Nu finns också fyra platser på 
Hovdala och Broslätt med. Ladda ner 
appen och prova! 
 

 
Appen ”Be Here Then” 

 
Kungligt brev den 31 maj 1682 
Vi Carl gör weterligt att såsom wår tro 
undersåte Jöns Mikkelsen hafwer 
alltsedan han kommit under Sweriges 
crona och fäst sitt bo i Skåne bewist sig 
huld och redobogen och såwäl i förra 
som sednare Danska krijget på åtskil-
ligt sätt gynnar militärens bästa, både 

med goda kvartérs och nödiga maga-
siners anskaffande, hwarigenom han en 
god dehl af sin Egendom eftersatt och 
måst för sin Sätesgård Hofdahla mer-
endehls ruinerat och antingen af 
fienden bort-tagit eller i aska lagdt. 
Hwarföre wi i nåder ähro föranlåtne en 
sådan hans tro och redligheet med 
något särdeles nådetecken att ihåg-
komma, honom till hugnad förutstånd-
na wederwärdigheeter och beswär samt 
andra till exempel och lika underdånig 
hörsamheetsplickt emot oss och 
fäderneslandet, hwilket wi i så måtto 
werkligen betyga wilja, att fastän det 
sträfwar emot wår generalresolution, 
att ofrälse personer skola besittia 
frälsegods hafwa wi likwäl betracktande 
till ofwannämda skiähl och att han till 
att transportera sina medel ifrån Dans-
ka sidan hit in i landet har måst sig 
frälsegods tillhandla, uppå hwilkas 
cultur och bebyggande han ock all sin 
Egendom nedlagdt, af särdeles gunst 
och nåd genom detsamma tillstå och 
förunna welat, hälst emedan wårt Råd 
och Feltmarschalken Ascheberg för 
honom i så måtto med en underdå-
nig förskrift hos os är inkommen. För-
denskull härwid och i kraft af wårt öpna 
bref förunnar och efterlåter wi honom, 
Jöns Mikkelsen, berörda dess Sätesgård 
Hofdahla med alla tilllydande ägor och 
ägenheter under fullkomlig Säteris fri- 
och rättigheet uti sin lifstid att niuta, 
bruka och behålla, alldeles med sådana 
wilkor och conditioner, som de af 



ridderskapet och Adeln i förmåga af 
privilegierna och andra därutöfwer 
sedermera utgångna Resolutioner det 
åtniuta." Carolus Rex 
(Från Riddarhuset, nertecknat av Sven 
Dahl) 
 
Vår egen storsäljare ”Bakbok från 
Hovdalas kök” som förening gav ut för 
en del år sedan säljer fortfarande och är 
nu inne på tredje tryckningen. Några 
har säkert fått den i julklapp i fjol. 
Kanske har de provat att baka Prins-
bakelser? 

 
Boken finns att köpa i butiken på 
Hovdala och hos föreningen Hovdala 
vänner. Finns också som ”print on 
demand” hos bl. a Bokus och Adlibris. 
 
Kommande program 
Närmast i tiden kommer årsmötet 2023.  
Medlemsmöte genomför vi lördagen 
den 22/4 då vi ska ut och cykla igen. Vi 
startar vid porttornet på Hovdala kl 
13.00 mot Ignaberga där vi avslutar 
med medhavd fika ett par timmar 
senare. Från Hovdala går vägen i kanten 
av Tormestorp, norrut längs gamla 
”fyllevägen” till Björnhall, förbi våt-

markerna, Stadskällaren, Åsvägen mot 
Gulastorp och vidare mot Ignaberga. Vi 
stannar bland annat till vid en gammal 
lastplats för timmer och en kalkugn.  
Ingen föranmälan behövs. Egen fika och 
välpumpad cykel. Enskild återfärd.   
 
Vi kommer även i år att vara med och 
stötta genomförandet av Medeltids-
dagarna på Hovdala den 19-20/5. Har 
du möjlighet att vara med och hjälpa till 
vid södra insläppet? En eller båda 
dagarna. Heldag med mycket frisk luft! 
Anmäl intresse till info@hovdala.org.  
 
Kallelse till årsmöte 2023 
Årsmöte genomförs den 26/3 på 
Hovdala. Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar som avslutas med en 
gemensam fika och bildspel.  
Plats: Utställningshallen på Hovdala 
Tid: 14.00 
Motioner till årsmötet skickas senast 
den 19/2 med e-post till 
info@hovdala.org,  eller med 
”frimärkspost” till ordföranden 
Elizabeth Möller, Värpatorparens väg 
1B, 281 38 Hässleholm. 
 

 
Våren är på väg


