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Boketorp ligger Hässleholms kommun, markerad 
på bilden.  

 

Boketorp (markerat med punkt) ligger intill Hovdala, strax söder om Finjasjön. Mellan Hov-
dala och Hässleholm är det cirka 13 km. På omkring en timme eller mindre nås besöksmålet 
från städer som Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Resenärer på E4:an kan enkelt 
ta av vid Örkelljunga eller Markaryd och fyrtio minuter senare vara framme vid Hovdala.  
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Till vänster: Boketorp under pågående renovering. Panelen har skrapats ren och målats med 
gul linoljefärg. Under den blå presenningen tar en ny entrétrappa med tillhörande ramp form. 
Allt byggs i massiv ek för att hålla länge och för att kommunicera hög materialkänsla. Till hö-
ger : vy söderut över den hagmark som angränsar till Boketorp.  

 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Projektet Boketorp handlar fysiskt om hur ett obebott hus räddas undan fortsatt 

förfall. Immateriellt handlar det om hur byggnadsminnet Hovdala slott komplett-

eras med en plats som är öppen för alla.  Genom den vandringsled som passerar 

utanför, kan Boketorp på ett konkret vis föra samman Outdoor Tourism med kul-

turmiljön på plats men också med intilliggande Hovdala slott. Behovet av att verka 

i den riktningen identifierade ledningen för slottet för ganska länge sedan. Olika 

idéer prövades innan man landade i att förverkliga detta på Boketorp. Förutom 

bostadshuset ingår också en lada i projektet. Till skillnad från bostadshuset hade 

förfallet där gått så långt att enda möjligheten var att riva och rekonstruera. Den 

nya ladan ska uppföras under 2020. Ladan kommer att innehålla funktioner som 

inte ryms i bostadshuset, såsom våtutrymmen och ett större rum möjligt att ut-

veckla till utställningslokal.   
  
 
    



 
Möteslats Boketorp 
 
 
 

6 

 Administrativa uppgifter 

Objekt Boketorp 

Socken Brönnestad socken 

Fastighetsbeteckning Tormestorp 5:31 

Kommun Hässleholms kommun 

Arbetshandlingar projektbeskrivning, byggmötesprotokoll mm  

Regionmuseets dnr K12.20-61-12, 1102 

Länsstyrelsens dnr 434-31730-2018 

Jordbruksverkets journalnr 2019-236 

Beställare  Hovdala slott/Kultur & Fritidsförvaltningen,  

  Hässleholms kommun  

  HIBAB (Hässleholms Industribyggnads AB) 

Upphandlade entreprenörer Göinge Bygg & Fastighets AB 

 Stoby Måleri 

 Levins El 

 VVS Teamet 

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid januari 2019-oktober 2019  

Bidrag 7:2-medel från Länsstyrelsen och  

 Landsbygdsmedel från Jordbruksverket/EU  

Rapportgranskning Kali Olsson samt ledningen för Hovdala slott 

  

Inledning 

Hovdalas ledning kontaktade Regionmuseet några år innan projektet Boketorp 

kunde sjösättas. Första mötet hölls hösten 2016. Då diskuteras vilka förutsättningar 

Boketorp hade att utvecklas till en mötesplats, framförallt för vandringsturismen 

och för utomhuspedagogiken kring Hovdala.  

Under 2018 intensifierades arbetet och ansökningar om medel gjordes. Både 

ansökan om 7:2-medel från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och landsbygdsmedel 

från Jordbruksverket/EU beviljades. Strax efter årsskiftet kunde arbetet med reno-

veringen dra igång på allvar. Regionmuseets roll har framförallt handlat om antik-

varisk medverkan men också om att bidra med stöd i processen. 

Ambitionen för Boketorps renovering fick tre ledord, materialkänsla, mötesplats 

och hands on. Huset ligger ett stenkast från Hovdala slott och ingår i verksamheten 

kring Hovdala. Ledningens ambition för Boketorp är att där skapa en miljö som är 

mer tillgänglig än vad slottet har förutsättningar att vara. Tack vare att slottet och 

Boketorp ligger så nära varandra, har Boketorp förutsättningar att utgöra ett aktivt 

komplement till verksamheten på och kring slottet.    
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Många som passerat Boketorp minns verandan. Därifrån blickar man ut över slottet i nordost, en vy 
som till dels vuxit igen i form av sly. När renoveringen av huset är klar kommer man röja siktlinjer, 
för att på så vis tydliggöra kommunikationen mellan slottet och Boketorp.  

Historik 

Boketorp uppfördes i sin nuvarande form under 1830-talet. Först beboddes huset 

av slottets inspektor. Mer känt är dock att Boketorp under en period var änkesäte 

till Ulla Barnekow Ehrenborg, som fick lämna slottet efter makens död. En bit in 

på 1900-talet blev huset bostad åt von Gerber. Förmodligen var det då som Boke-

torp renoverades och fick tidstypiska detaljer, såsom pärlspontspanel. När huset 

under slutet av 1950-talet byggdes om försvann delar av den tidigare inredningen. 

Åtgärder som skivtäckning av snickerier och delvis nya rumsenheter, innebar att 

kommunikationen mellan rummen också blev en annan. De sista personerna bo-

endes på Boketorp, Lisa och Sven Axelsson, stannade i huset i över femtio år.  

Bakgrund, vision och möjligheter 

Visionen för Boketorp, har sin grund i en önskan om ett medborgarhus i anslut-

ning till Hovdala slott. Idén hade funnits hos ledningen en längre tid och man hade 

prövat sig fram utan att hitta det man egentligen sökte. Parallellt med önskan om 

ett medborgarhus växte behovet av lokaler för slottets pedagogiska verksamhet.  
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Regionmuseet medverkade redan 2016 med stöd i den process som sedan ledde fram till en an-
sökan om projektmedel. Illustrationen togs fram för att konkretisera visionen. (Illustration: He-
lene Stalin Åkesson)  

 

Därtill såg man att vandringsturismen i området ökade och därmed behov av loka-

ler med faciliteter, framförallt toaletter. När ledningen för slottet tittade närmare 

på Boketorp och såg potentialen, kunde de initiala tankarna om ett medborgahus 

formeras i något mer konkret. Genom att renovera bostadshuset och renovera/re-

konstruera tillhörande lada skulle man ”stärka tillgängligheten till kulturmiljön runt 

slottet ”.  Bostadshuset skulle erbjuda tillgängliga och mer tillåtande lokaler medan 

ladan, i sin tur, skulle komplettera med funktioner som inte ryms i bostadshuset.  

Vandringsturismen ingår i det som internationellt ofta benämns som Outdoor 

Tourism.  En växande grupp turister, både inhemska och utländska, efterfrågar plat-

ser där man kan sitta ner en stund, värma sig liksom medhavd mat och ha tillgång 

till toalett. Förr kallades byggnader som tillhandahöll detta ofta för värmestugor. 

Många gånger var de styvmoderligt behandlade, lite tråkigt belägna och fick inte 

heller någon större omsorg vare sig vad gäller inredning eller städning. Idag är tu-

risterna pålästa samtidigt som utbudet av olika alternativ troligtvis har ökat något. 

Kanske är det också så att organisationer som tillhandahåller faciliteter för vand-

ringsturism ser en annan potential än vad man gjorde fram till början av 2000-talet. 

Förmodligen har även en ökad miljömedvetenhet gjort sitt till.  
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Till vänster: Hovdala slott från sydväst. Till höger : Boketorp från öster. Fotot togs i april, då 
ladan ännu fanns kvar. Mitt emellan ladan och boningshuset syns en mindre byggnad under 
uppförande, en temporär toalett som finns på plats till dess att den nya ladan är färdigbyggd.  

Hovdala slott utgör en kulturhistoriskt mångfasetterad miljö men har, då det är 

skyddat som byggnadsminne, sina begränsningar. Genom att öppna Boketorp för 

besökare skapas spännande kontraster mellan det lilla och det stora, det tillåtna och 

otillåtna, det öppna och det stängda.  

Vem har gjort vad? 

I likhet med många andra samverkansprojekt involverar Boketorps renovering 

många olika parter, personal på plats, upphandlade entreprenörer, personer som i 

dagsläget står utanför den öppna arbetsmarknaden och antikvarisk expertis/ex-

ternt processtöd. För att förstå hur arbetet fördelats och vilka mervärden upplägget 

ger, har vi valt att specificera renoveringens olika insatsområden. 

Byggherre, projektägare och hantverkare 

Boketorp och fastigheten Tormestorp 5:31 ägs av HIBAB (Hässleholms Industri-

byggnads AB) och har i egenskap av förvaltare sett till så att renoveringen/om-

byggnaden svarar mot de krav som ställs i PBL (plan- och bygglagen). Projektet 

Boketorp däremot ägs av Hovdala slott, Kultur- och fritidsförvaltningen inom 

Hässleholms kommun. Hantverket är till övervägande del utfört av Hovdala slotts 

egen slottshantverkare med hjälp av deltagare i ett matchningsprogram för nyan-

lända.  
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Slottshantverkaren Per Lossing (längst till vänster i bild) är handledare för deltagarna i match-
ningsprogrammet för nyanlända. De tre deltagarna är från vänster Abedin Cani, Ammar Al-
saleh och Chadi Kanou. 

Tyngre arbeten såsom rivning av ladan, gjutning av golv i hall och våtutrymmen 

samt rör och el i bostadshuset är utförda av upphandlade entreprenörer. Ett exem-

pel är Göinge Bygg och Fastighets AB, som anlitats för att bygga den nya entrétrap-

pan med tillhörande ramp.   

Matchningsprogram för nyanlända 

I samverkan med Arbetsförmedlingen har renoveringen av Boketorp förstärkts 

med tre nyanlända. Mot bakgrund av vilka arbeten som skulle göras på Boketorp, 

valde Arbetsförmedlingen ut fyra personer som ansågs matcha behoven. Tre av 

fyra deltagare har stannat kvar medan en fjärde person bytte projekt. De tre delta-

garna var samtliga jordbrukare innan de kom till Sverige och vana vid att arbeta 

med sina händer. Gruppen har inom matchningsprogrammet fått handledning av 

slottshantverkaren Per Lossing. Varje moment har förklarats, pedagogiskt visats 

och därefter har man arbetat med det tillsammans. Gruppens kanske allra viktigaste 

insats handlar om renovering av fasaden. Eftersom huset under senare tid målats 

med andra färger än linoljefärg, beslutades att skrapa fjällpanelen ren från färg. 

Gruppen har utöver handverktyg därför också fått använda sig av en så kallad 

Speed Heater.  
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Ommålning av fjällpanelen innebar mycket förarbete. Den färg som panelen målats med senast 
var inte linoljefärg utan förmodligen en oljealkydfärg. För att ge linoljefärgen bästa möjliga för-
utsättningar, beslutades att skrapa hela panelen trären. Det visade sig att färglagren ännu hade 
god vidhäftning, varför en Speed Heater användes för att få bort färgen i sin helhet. Arbetet 
med fasaden har till största delen utförts av deltagare i matchningsprogrammet.     

 

Matchningsprogrammet har inte bara bidragit med arbetskraft till renoveringen av 

Boketorp, givit deltagarna ny kunskap och fört dem närmare arbetsmarknaden 

utan också gjort att Hovdala slott i dem fått nya ambassadörer. Deltagarna har vid 

olika tillfällen tagit med familjer och vänner till slottet och omgivningen.   

   

Kommunikation kring finansiering 

Eftersom en stor del av projektet Boketorp finansieras genom Landsbygdsmedel, 

som i sin tur får sin finansiering från EU, har det varit viktigt att kommunicera detta 

utåt. På fasaden till Boketorp har det sedan projektstarten funnits en skylt med 

logotyper för EU och Länsstyrelsens tillsammans med texten ”Här investerar vi 

för att utveckla landsbygden”. 
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Den sentida spis i maskinslaget, rött tegel, som sannolikt uppfördes under slutet av 1950-talet, 
knackades ner för att ersättas av antingen en kakelugn eller en kamin. Valet föll på en renove-
rad gjutjärnskamin, tillverkad av Bornholms Maskinfabrik. På bilden till höger har kaminen 
just anlänt och således inte kommit på plats för att förankras i murstocken.  

Åtgärder 

Åtgärder bostadshuset 

Boketorp har varit en boplats flera hundra år tillbaka i tiden. Det bostadshus som 

finns där idag uppfördes under 1830-talet. Mot bakgrund av att huset genomgick 

en omfattande renovering i början av 1900-talet, beslutades att försöka återskapa 

en inredning som andas nationalromantik snarare än stilmässiga ideal från första 

hälften av 1800-talet. Det beslutades också att ursprungliga material, såsom båle-

väggar (skiftesverk) och äldre tiders tapeter skulle få synas på ett par ställen, detta 

för att skapa ingångar till husets historia. Utöver ett tidsmässigt avstamp i det tidiga 

nittonhundratalet var kravet att samtidigt skapa rum som tål publik användning. 

Ett exempel på detta är nytillverkade bröstningar, vilka tål slitage bättre än tapeter 

och puts.  

Tillgängligheten på Boketorp arbetar man med ur flera aspekter, för personer 

med olika funktionshinder men också tillgänglighet ur aspekten att huset är öppet 

under en stor del av dygnet, även då slottet inte är bemannat.   
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Detaljer av den nya entrétrappan och rampen. Ekvirket levereras från ett sågverk i Lammhult. 
Arbetet utförs av Göinge Bygg & Fastighets AB, en av HIBAB: s upphandlade entreprenö-
rer.  

Exteriör bostadshuset 

Fasaden var i behov av åtgärder. Syllen var rötskadad liksom en del av panelbrä-

dorna. Dessa har ersatts med friskt virke i dimensioner och material som överens-

stämmer med ursprunget. Då befintlig panel troligtvis var målad med en oljealkyd 

beslutades att man skulle ta bort all färg för att skapa bästa möjliga underlag för 

linoljefärgen. Fasaden har sedan målats med linoljefärg i en gul kulör.  

En betydelsefull åtgärd exteriört har varit entrétrappans renovering och till-

gänglighetsanpassning. Initialt var förhoppningen att kunna behålla merparten av 

den befintliga trappans stenmur. Efter närmare undersökning konstaterades att 

murningen dels var en sentida konstruktion och att den därtill hade tekniska brister. 

Istället beslutades att börja om och använda stommen till verandan på motstående 

sida av huset som förebild. Den nya trappan orienterar sig, precis som tidigare, åt 

söder men har också en ramp i väster. Rampen är placerad i väster med hänsyn till 

topografin men också för att underlätta kommunikationen mellan Boketorps hu-

vudbyggnad (boningshuset) och den lada som ska ersätta den som revs under pro-

jekttiden.    
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Först var tanken att skapa ett stort rum för den pedagogiska verksamheten.  Ganska snart stod det emellertid klart att det 
ur flera aspekter var bättre att behålla befintlig mellanvägg. Ingreppet blev då mindre omfattande samtidigt som Boketorp 
på så vis kan erbjuda två salar och därigenom större bredd i verksamheten, se pennskiss nedan.   
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Köket tar form och målas i sin helhet med linoljefärg. Väggarnas pärlspontspanel får en bröst-
ning med ren guldockra, en tunn linje i kulören ”kanelbrunt” och en ljusare parti upptill, en 
kulör kallad ”havsskum”. Till golvets varmt bruna kulör har använts guldockra, engelskt rött 
och ”kanelbrunt”. 

Interiör bostadshuset 

Innan projektet Boketorp sjösattes diskuterades i vilken omfattning husets olika 

lokaler kunde göras tillgängliga respektive behövde kunna stängas av för publik.  

När projektet sedan drogs igång stod det klart att vind och källare inte skulle ingå 

i projektet mer än att upp- respektive nedgångar stängs för besökare. Det stod 

också tidigt klart att befintlig och sentida rumsdisposition skulle behöva åtgärdas 

för att skapa ett fungerande flöde i byggnaden. Vind och källare kommer även 

fortsättningsvis utgöra biutrymmen och endast nås av personal. 

Interiören har planerats utifrån olika behov och olika grad av tillgänglighet. I 

den västra delen kommer personalen ha kontor och personalkök. Mitt i byggnaden, 

på den norra sidan, ligger två salar som kan användas för möten och laborationer 

och i byggnadens östra del finns enklare kök och förvaring för besökare.  
 

Entré 

Entréhallen har genom att sentida väggar samt den östra trappan till vinden rivits, 

fått relativt generös volym. Där trappan tidigare fanns har istället byggts två nya 

toaletter. Trots detta är hallen förhållandevis stor, vilket behövs för att välkomna 

besökare och erbjuda utrymme för att hänga av sig och ställa skor etc.  
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De stora besluten var fattade innan ansökan gjordes men beslut om detaljer och praktiska lös-
ningar, inte minst kring tillgänglighet, har fattats under pågående process. 

 

Golv: linoleum, grå med marmorering i grågrönt 
Väggar: bröstpanel, pärlspont, målad med linoljefärg, varmgrå samt putsad 

ovandel som målas med matt linoljefärg, med inblandning av 
zinkvitt (1/3 varmgrå/zinkvitt)  

Fönster: trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y  
Dörrar: spegeldörrar, pardörrar till entrén samt in till Sal 1, övriga dörrar är 

enkla, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak: inklädda bjälkar samt fack med brädor. Taket i sin helhet målat med 

vit linoljefärg 
 

Toalett 1 (tillgänglighetsanpassad) 

Golv: linoleum, grå med marmorering i grågrönt 
Väggar: bröstpanel, pärlspont, linoljefärg i ljusare grå än bröstningen i hallen 
 väggens ovandel i samma kulör som toalettens bröstning 
Dörr:  modern spegeldörr med större mått för att skapa tillgänglighet, må-

lad med vit linoljefärg, 1002-Y  
Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
Inredning:  Vitt badrumsporslin 
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Interiör från kontoret, där framförallt pedagogisk personal kommer att sitta. I detta rum kom-
mer såväl äldre tapetrester som bålevägg att lämnas synliga. På så vis bevaras konkreta in-
gångar till husets historia. 

Toalett 2 

Golv: linoleum, grå med marmorering i grågrönt 
Väggar: bröstpanel, pärlspont, linoljefärg i ljusare grå än bröstningen i hallen. 

väggens ovandel i samma kulör som toalettens bröstning  
Dörr:  modern spegeldörr, 1002-Y    
Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
Inredning:  Vitt badrumsporslin 

Kök 

Boketorps kök kommer att fungera som personalkök men sannolikt också använ-
das för mindre möten. Köket inte är öppet för allmänheten, därför kan man an-
vända något mindre slittåliga ytor här såsom träbänk istället för rostfri bänk.  
 
Golv:  brädgolv som slipats och målats med brun linoljefärg (guldockra, 

engelskt rött och kanelbrunt)  
Väggar:  pärlspont som målats med linoljefärg och delats in genom en mör-

kare kulör nertill, guldockra, och en ljusare upptill, grågrön ”havs-
skum”, samt en effektfull men tunn linje där emellan, kanelbrunt. 

Fönster:  trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Dörrar:  spegeldörrar, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
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Inredning:  i grunden ett modernt kök som anpassats till tiden genom målning 
av luckor med linoljefärg, 1502-G50Y, samt komplettering av tids-
mässiga detaljer såsom blandare och bänk i form av breda plankor.   

 Även listerna målas med linoljefärg i 1502-G50Y 

Serveringsgång 

Golv:  brädgolv som slipats och målats med brun linoljefärg (guldockra, 
engelskt rött och kanelbrunt) 

Väggar:  pärlspont som målats med linoljefärg och delats in genom en mör-
kare kulör nertill, guldockra, och en ljusare upptill, grågrön ”havs-
skum”, samt en effektfull men tunn linje där emellan, kanelbrunt. 

Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
Inredning:  serveringsskåp från början av 1900-talet. Målas med linoljefärg, 

1502-G50Y. Värt att notera är även en garderob som troligen till-
kom under slutet av 1950-talet och där sonen i familjen såg som sin 
uppgift att klä dörren med klistermärken. Garderoben bevaras. En-
ligt uppgift förvarades där spel och leksaker. Nu kommer gardero-
ben användas för kontors- och pedagogiskt materiel.  

Kontor 

Kontoret kommer nyttjas av personal på Hovdala slott, framförallt av dem som 
arbetar med pedagogiska aktiviteter 
 
Golv:  brädor som slipas och oljas, pigmenterats i vitt/grått 
Väggar:  tapet, Sandbergs, mönstret Solbacken efter en förlaga från tidigt 

1900-tal. Bålevägg mot Sal 1 behålls liksom rester efter äldre tapet 
ovan dörr. Skyddande glas monteras framför tapet.  

Fönster:  trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Dörrar: spegeldörrar, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak:  brädor som vitmålats  

Sal 1 

Sal 1 respektive 2 ska användas som grupprum i samband med olika pedagogiska 
aktiviteter. Rummen kommer också att kunna bokas av föreningar (gratis eller 
mot en lägre kostnad), företag och privatpersoner (mot en högre kostnad).  
 
Golv:  brädor som slipas och oljas med vit/grå pigmentering  
Väggar:  bröstning, spegelpanel, målas med linoljefärg, grågrön. Krönande list 

i engelskt rött. Tapet på väggens ovandel, Morris, i mönstret Honey-
suckle & Tulip. Putsat väggparti avfärgat med kalkfärg pigmenterad 
med gulockra 

Fönster: trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Dörrar:  spegeldörrar, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
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Interiör från Sal 1, ett av de rum som kommer användas för olika möten. Här har en bröstning 

i form av spegelpanel och krönande list satts upp. Bröstningen har målats med en grågrön linol-

jefärg och listen med linoljefärg i engelskt rött. Morristapet i mönstret Honeysuckle & Tulip. 

Sal 2 

Golv: brädor som slipas och oljas med vit/grå pigmentering 
Väggar: bröstpanel, pärlspont, målad med grönsvart linoljefärg, kimrök och 

kadmiumgrön. Tapet, väggens ovandel, Morris, Golden Lily 
Fönster:  trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Dörrar: spegeldörrar, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak:  bjälkar målade med vit linoljefärg samt treetex målade med vit 

emulsionsfärg 
Inredning: en renoverad gjutjärnskamin från Bornholms Maskinfabrik 

Vandringsrum 

I vandringsrummet kommer förutom förråd för förbrukningsmaterial kommer 
troligtvis också finnas möjlighet att temporärt förvara medhavt bagage.  
 
Golv: brädgolv som slipats och målats med brun linoljefärg (guldockra, 

engelskt rött och kanelbrunt) alternativt caput mortuum 
Väggar: puts, bruten vit 
Fönster:  trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Dörrar:  spegeldörrar, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
Inredning: någon form av låsbar förvaring  
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Interiör från sal 2, det andra av två rum som kan användas i pedagogiska sammanhang eller 
för olika former av möten. Pärlspontspanelen är målad med en grönsvart linoljefärg, kimrök 
och kadmiumgrönt. Listen kommer målas i en ljusare grön kulör. På ovandelen av väggen ska 
sättas en mörk Morristapet i mönstret Golden Lily.  

Vandringskök 

Golv: brädgolv som slipats och målats med brun linoljefärg (guldockra, 
engelskt rött och kanelbrunt) alternativt caput mortuum 

Väggar: låg bröstning i form av pärlspontspanel målad med linoljefärg, 
guldockra. Ovandelen av väggen målas även den i guldockra men 
med inblandning av vitt, för att skapa kontrast mellan bröstning och 
putsad yta.   

Fönster: trä, spröjsade med mittpost. Målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Dörrar: spegeldörrar, målade med vit linoljefärg, 1002-Y 
Tak:  brädor, målade med vit linoljefärg 
Inredning: enkel köksinredning, nybyggd med pärlspontspanel och återbrukad 

diskbänk samt bibehållet vinklat ovanskåp från slutet av 1950-talet 
 

Ladan 

Förfallet av ladan hade gått så långt att rivning var den enda utvägen. Arbetet ge-

nomfördes under sommaren 2019, efter noggrann genomgång av vilka detaljer och 

material som skulle sparas. Ladan ska rekonstrueras till det yttre men invändigt 

rymma moderna faciliteter såsom dusch och toalett. I den södra delen finns det 

tankar att på sikt inreda en friyta, som exempelvis kan användas för utställningar.  
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Ibland kan en rivning skapa förutsättningar för bevarande. Genom rekonstruktion av ladan 
förblir Boketorp en hel miljö och inte bara ett friliggande före detta boningshus. Funktionsmäss-
igt kommer byggnaderna komplettera varandra samtidigt som de tillsammans bidrar till att 
lyfta och levandegöra Boketorps historia.   

 

Vad det stora rummet ska användas till är ännu inte klart, varför den änden av ladan 

tills vidare lämnas oinredd. Klart är dock att ladan ska komplettera verksamheten i 

huvudbyggnaden.  

Ladan får en ny entré som placeras på baksidan, i väster, vid den norra gaveln. 

På så vis drar man nytta av topografin och behöver inte bygga någon ramp för att 

åstadkomma tillgänglighet.   
 

Återbruk 

Följande material har tagits omhand i samband med rivningen av ladan:  
o Kvarnstenar som använts som trappstenar 
o Kakelugn 
o Fönster 
o Innerdörrar 
o Bålevirke 
o Taktegel 
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Rekonstruktion av ladan 

Rekonstruktionen av ladan kommer i så stor utsträckning som möjligt göras med 
samma material som den tidigare ladan var uppförd i. Ladans placering och di-
mensioner kommer också vara desamma. Rumsdispositionen däremot kommer 
att vara en annan, då funktionen förändras och krav på tillgänglighet måste beak-
tas. 

Tidsplan 

Den nya ladan beräknas vara klar till sommaren 2020. Planen är att Regionmuse-
ets även då finns med som stöd i uppbyggnadsprocessen.  
 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Arbetena som utförts på Boketorp har gjorts med respekt för husets historia. Prin-

cipen har varit att bevara så mycket som möjligt av ursprunget. Det har inneburit 

att sentida tillägg och ombyggnationer till dels har avlägsnats. För att få ett hus som 

kan möta samtiden och en ny publik uppgift, har det också gjorts en del rekon-

struktioner, stilenliga tillägg samt tillgänglighetsanpassningar. Bra material, hög 

miljömässig hänsyn samt hantverksskicklighet har präglat arbetet.  
 

Allmänhetens återkoppling under projektet 

Vandrare i området kring Boketorp och Hovdala har kommit förbi när renove-

ringen pågått. Gång på gång har personalen fått bekräftat att projektet väcker ny-

fikenhet. Att huset ställs i ordning för vandringsturister, som får möjligt att nyttja 

lokaler utan kostnad upplever man som helt fantastiskt. Det märks också tydligt 

hur omsorgen om huset och platsen påverkar besökare, någon blev riktigt rörd 

efter att ha fått information om satsningen.  
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Ovan till vänster: Ytterdörrens trä var anfrätt och hade därtill ganska omfattande sprickbildningar. 
Beslutet blev därför att ersätta pardörren med en nytillverkad. Ovan till höger: Kökets inredning var 
sekundär och revs ut för att ge möjligheter att byta till ett kök som stilmässigt hamnar närmre det ti-
diga 1900-talet, den tidsperiod man bestämde sig för att utgå ifrån under renoveringen. För att anpassa 
de sprutmålade luckorna, slipas de och penselstryks därefter med linoljefärg. Nedan till vänster : En ta-
pet från Sandbergs, i mönstret Solbacken från sekelskiftet 1900, som satts upp i det rum som blir kon-
tor. Nedan till höger: Detalj av bålevägg i sal 2. Där beslutades att sätta tapet framför, eftersom det 
redan finns synlig bålevägg i kontoret. 
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Boketorp och Hovdala i media 

https://www.nsk.se/2019/10/04/hovdala-nomineras-till-arkitekturpris/ 
http://www.frilagt.se/2018/12/07/naturforum-planeras-pa-boketorp-vid-hov-
dala-slott/ 
https://hassleholm.lokaltidningen.se/nyheter/2018-12-04/-Boketorp-renoveras-
varsamt-3661851.html 
https://nxt.kristianstadsbladet.se/hassleholm/satsning-pa-nytt-pedagogiskt-nav-
i-hovdalaomradet/ 
https://www.nsk.se/2018/12/03/boketorp-blir-del-av-blivande-naturforum/ 
https://www.nsk.se/2015/01/17/pa-boketorp-bodde-oversten-och-friherrin-
nan/ 

Hemsidor 

http://www.hovdala.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/projekt-boke-
torp.html?categoryId= 
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/projekt-
boketorp.html 
http://www.hibab.se/hovdalamollerod/boketorp/ 
http://gshf.se/hovdala-2019.html 
https://www.skaneleden.se/item/som-att-bo-inne-i-ett-trad/sn9pfdqgm-
pyw0awqfc1ywqs89787j2qg 
 
 

Sjösättning av Boketorp 

Under hösten hoppas man kunna hålla en informell invigning av Boketorp, för att 

visa samtliga inblandade vad projektet har resulterat i. Den formella invigningen 

hålls däremot först fram i vår, när huset är helt klart. Evenemanget kommer att 

annonseras via Hovdala slotts Instagram, Hovdalas Facebook och på hemsidan.  
 

Vem kan använda Boketorp? 

Boketorp ska kunna användas av alla, privatpersoner men också av grupper. Vissa 

rum, såsom köket för vandringsturister och intilliggande förvaringsutrymme, är 

alltid öppna och kostar inget medan salarna 1 och 2 kan bokas och betalas, troligtvis 

via slottets hemsida. Även företag är välkomna att hyra någon eller båda salarna 

men får då betala en lite högre avgift. 

Idén bakom projektet Boketorp bygger på frihet under ansvar. Att kommuni-

cera vad Boketorp står för och hur huset kan användas är därför mycket viktigt. 

Boketorp bör upplevas tillsammans med vistelse i omgivande natur, exempelvis i 

form av vandring längs den led som passerar i anslutning till huset.   

https://www.nsk.se/2019/10/04/hovdala-nomineras-till-arkitekturpris/
http://www.frilagt.se/2018/12/07/naturforum-planeras-pa-boketorp-vid-hovdala-slott/
http://www.frilagt.se/2018/12/07/naturforum-planeras-pa-boketorp-vid-hovdala-slott/
https://hassleholm.lokaltidningen.se/nyheter/2018-12-04/-Boketorp-renoveras-varsamt-3661851.html
https://hassleholm.lokaltidningen.se/nyheter/2018-12-04/-Boketorp-renoveras-varsamt-3661851.html
https://nxt.kristianstadsbladet.se/hassleholm/satsning-pa-nytt-pedagogiskt-nav-i-hovdalaomradet/
https://nxt.kristianstadsbladet.se/hassleholm/satsning-pa-nytt-pedagogiskt-nav-i-hovdalaomradet/
https://www.nsk.se/2018/12/03/boketorp-blir-del-av-blivande-naturforum/
https://www.nsk.se/2015/01/17/pa-boketorp-bodde-oversten-och-friherrinnan/
https://www.nsk.se/2015/01/17/pa-boketorp-bodde-oversten-och-friherrinnan/
http://www.hovdala.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/projekt-boketorp.html?categoryId=
http://www.hovdala.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/projekt-boketorp.html?categoryId=
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/projekt-boketorp.html
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/projekt-boketorp.html
http://www.hibab.se/hovdalamollerod/boketorp/
http://gshf.se/hovdala-2019.html
https://www.skaneleden.se/item/som-att-bo-inne-i-ett-trad/sn9pfdqgmpyw0awqfc1ywqs89787j2qg
https://www.skaneleden.se/item/som-att-bo-inne-i-ett-trad/sn9pfdqgmpyw0awqfc1ywqs89787j2qg
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Medskapande och kreativitet 

Eftersom Hovdala slott utgör en skyddad miljö med vissa restriktioner och Boke-

torp kan erbjuda ett friare nyttjande, finns det förutsättningar till större medskap-

ande och mer kreativt svängrum där än på slottet. Vissa delar av besöket kan ske 

på slottet medan andra förläggs till Boketorp. Intryck från slottet och någon av 

visningarna kan bearbetas och gestaltas genom aktiviteter på Boketorp, vilket i sin 

tur gör att besöket på Hovdala växer. 

 

”Experience is not bound of  the walls” John F Falk, Oregon State University  

  

Värdering och diskussion 

Boketorp har i skrivande stund ännu inte invigts men Regionmuseet upplever ändå 

att begreppet Boketorp är på väg att etableras. Vi pratar ”Boketorp” och imple-

menterar på så vis idén bakom projektet hos fler potentiella användare. Från olika 

håll hörs frågor som ”När öppnar det?”. 

Utifrån en kulturhistorisk värdering så bör husets miljömässiga värde lyftas. Ge-

nom projektet hamnar Boketorp i en delvis ny kontext samtidigt som huset behål-

ler sin betydelse för omgivande kulturlandskap. Genom renoveringen blir husets 

bruksvärde åter högt. Mot bakgrund av visionen för Boketorp bör även immateriella 

värden såsom husets sociala värde lyftas – Boketorp öppnas på nytt för att bli en 

plats där människor möts – över generationer och i aktiviteter kopplade till naturen. 

Självklart bör husets historiska värde också lyftas, då många besökare vill veta dess 

ursprung, inte minst vilken roll det hade i förhållande till slottet. 

  

Utvärdering 

Ett förslag är att under hösten 2020, då Boketorp har varit öppet en tid, göra en 

enkätundersökning och kanske några djupintervjuer. Ett sådant arbete kan dels ge 

svar på om satsningen landat rätt, dels ge idéer som kanske kan användas i kom-

mande utvecklingsarbete.   

 

Frågor som kan vara intressanta att få svar på är exempelvis:  

o Hur fick du kännedom om platsen? 

o Hur har du använt dig av Boketorp? 

o Hur upplevde du ditt besök? 

o Motsvarade besöket dina förväntningar? 

o Var det något du tyckte var särskilt bra? 

o Saknade du något på plats? 
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o Hur stor är sannolikheten att du besöker och använder dig av Boketorp i 

framtiden? 

o Vad vill du i så fall göra vid nästa besök på Boketorp? 

o Skulle du rekommendera fler att besöka Boketorp? 

o Kan du tänka dig att svara på frågor om Boketorp längre fram?  

o Om ja, hur vill du i så fall att vi kontaktar dig? 

 

Ur Regionmuseets perspektiv har vår medverkan som antikvarisk expertis och pro-

cesstöd inneburit att vi haft förmånen att följa utvecklingen från ax till limpa. Pro-

jekt Boketorp är ett tydligt exempel på hur äldre bebyggelse kan räddas undan fort-

satt förfall, få en ny användning och för att möjliggöra det också tillgänglighetsan-

passas. Allt med bibehållen känsla för ursprunget. För även om boningshuset kodas 

om till medborgarhus, så finns rumsdispositionen kvar liksom flera av ursprungs-

materialen och många detaljer. Boketorp blir en mötesplats, en demokratins bygg-

nad, samtidigt blir huset en plats där historien ständigt är närvarande och där den 

möter samtidens behov.  

Att välkomna allmänheten in i en byggnad som Boketorp är modigt. Särskilt 

i tider då många platser blir alltmer slutna.  Boketorp står för en motvikt som skap-

ats utifrån tillit till den enskilda besökaren. Förhoppningsvis inspirerar Boketorp 

till fler liknande satsningar på andra platser.  

  
 
Lund 2019-10-31 

Helene Stalin Åkesson 

 
 



 

Regionmuseets E-rapportserie 2019 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

 
1. Felestad kyrkogård, Felestad sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 

2. Torrlösa kyrkogård, Torrlösa sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 

3. Sireköpinge kyrkogård, Sireköpinge sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 

4. Norra Vrams kyrka – installation av brandlarm, N Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 

5. Glimmebodagården – installation av luftvärmepump, Brösarps sn, AM, Anna Rabow, 2018 

6. Dalby kyrka, förhallen – invändiga åtgärder, Dalby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 

7. Tåstarps kyrka – taktäckning, Tåstarps sn, AM, Petter Jansson och Anna Rabow, 2016–2018 

8. Gustav Adolfs kyrka – invändig renovering och ny solskyddstextil, Helsingborg, Maria Sträng, 2018 

9. Västra Vrams kyrka – Uppdatering VP, Västra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 

10. Linderöd kyrka – Uppdatering VP, Linderöd sn, Linn Ljunggren, 2019 

11. Äsphults kyrka – Uppdatering VP, Äsphult sn, Linn Ljunggren, 2019 

12. Östra Vram – Uppdatering VP, Östra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 

13. Fredriksdals herrgård – invändig renovering, tillgänglighetsanpassning och utrymningstrappa, Helsingborg, 

AM, Maria Sträng, 2018-2019 

14. Banckska villan – Kv. Ruuth 52, Helsingborg, VP, Anna Rabow, 2019 

15. Bjällerups kyrka – utvändig renovering, Bjällerups sn, AM, Anna Rabow, 2019 

16. Hörja kyrka – Uppdatering VP, Hörja sn, Linn Ljunggren, 2019 

17. Lokstallarna Kristianstad – Nu och i framtiden, VP, Kristianstad sn, Helene Stalin Åkesson och Kali Ols-

son, 2018-2019 

18. Kviinge kyrka – omputsning tornet, Kviinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

19. Silvåkra kyrka – åtgärder på valv, kalkmåleri och tillgängliganpassning av vindar, Silvåkra sn, AM, Kerstin 

Börjesson, 2019 

20. Burlövs kyrka – invändig renovering, Burlöv sn, AM, Petter Jansson, Kerstin Börjesson, 2016-2019 

21. Gunnestorps mölla – renovering av fönster, hätta och spira, Väsby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 

22. Västra Torups kyrka – renovering av torn, Västra Torups sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 

23. Matteröds kyrka – Uppdatering VP, Matteröd sn, Linn Ljunggren, 2019 

24. Stoby kyrkogårdsmur – lagning av murdel, Stoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

25. Sankta Maria kyrka – renovering, Åhus sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2019 

26. Bergagården – takomläggning, Bjärred sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 

27. Östra Karaby kyrka – invändig renovering, Östra Karaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2019 

28. Dränghuset vid Örnanäs – timmerarbeten mm, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2019 

29. Öja kyrka – renovering värmeanläggning och golv, Öja sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2019 

30. Lokstallet i Klippan – omläggning av tak, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 

31. Ekeby f.d. kommunhus – renovering av sydvästra fasaden, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 

32. Källs Nöbbelövs prästgård, Källs Nöbbelövs sn, KU, Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson, 2019 

33. Brygghuset på Övarp 12:2, Norra Strö sn, AM, Emelie Petersson, 2019 

34. Rivning av Nyvång 1:101 & 1:102 – ett gruvhus lämnar plats för skolbyggnation, Björnekulla sn, AM, He-

lene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2019 

35. Ausås prästgård – åtgärder på östra längan, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2019 

36. Skvaltan i Sillaröd – lagning av stomme och kvarnhus, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2019 

37. Tomelilla byagård – tak och byrning, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2019 

38. Mötesplats Boketorp – ett stenkast från slottet och mitt i naturen, Brönnestads sn, PJ, Helene Stalin Åkes-

son, 2019 



 

 


