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Årsmötet 2020  
För andra gången i år kallades till årsmöte i Föreningen Hovdala vänner. Det första tilltänkta tillfället var den 5 april 
men då hade just Corona-larmet spridits över landet varför årsmötet uppsköts. Söndagen den 12 juli 2020 var det 
dags igen. Styrelsen samlades en timme i förväg för ett sedvanligt styrelsemöte som avverkade snabbt och effektivt. I 
sanningens namn fanns det inte lika mycket som vanligt att behandla. Vi hade tid att sträcka på benen en stund 
innan medlemmarna började samlas till årsmötet som inleddes kl 14. Vi var trots allt en hygglig grupp av medlemmar 
som kommit till Logen vid den yttre borggården. Det fanns gott om golvyta och vi var glest grupperade. Mitt på 
golvet fanns ett större bord och där uppträdde Peter Alf som mötesordförande. Årsmötet genomfördes i god 
ordning och enligt stadgarna. Alla personer vars mandattid löpt ut omvaldes i full enighet.  Det gällde både 
styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Alla behandlade dokument lades till handlingarna utan anmärkning 
från årsmötet. Inte minst beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Det går utmärkt att genomföra årsmöte på detta sättet. 
Logen var ganska kall och vi fann att det var varmare ute på borggården. Den efterföljande kaffestunden förlades dit. 
Innan styrelsen kunde inta sitt kaffe genomfördes ett konstituerande möte där de olika uppdragen fördelades. Inte 
heller då blev det några förändringar i ”laguppställningen”. Längre ner i denna Budkavle finns den nu gällande listan 
över styrelsens ledamöter med arbetsuppgifter.  På nästa sida finns två bilder från årsmötet.              

Studiecirkel om Hovdala slott och område 
uppskjuten till 2021.  
I en tidigare Budkavle har informerats om en upprepning av 
studiecirkel på temat Hovdala. Tanken var att den skulle 
inledas i oktober 2020. In i det längsta har det hållits öppet 
om en studiecirkel skulle genomföras i år. Nu är det dock 
beslutat att studiecirkeln flyttas till 2021.   



  
Kaffestund i det gröna efter årsmötet till vänster och koncentration inför årsmötet till höger! 
   

Hässleholms museer i Corona-tider 
I Hässleholm finns två museer, nämligen Hembygdsmuseet och Hässleholms museum. Dessutom har vi 
industriminnet Hässleholms Filfabrik. Alla dessa har påverkats av vårens och sommarens pandemi. Utbrottet av 
pandemin i mars månad sammanföll med att den anställde museivärden på Hembygdsmuseet Roland Andersson 
gick i pension. Det pågick en process att rekrytera en efterträdare men den avbröts och museet har därefter endast 
haft öppet vissa veckoslut. De program som var tänkta att genomföras under lördagar på museet ställdes in. Den 
mest efterlängtade programpunkten som sköts upp var invigningen av utställningen ”Garnisonsstaden Hässleholm” 
och likaledes efterföljande visningar av utställningen, se mer nedan. Även andra programpunkter var planerade. 
Med tiden infördes systemet att museet skulle ha regelbundet öppet lördagen i varje jämn vecka men inga särskilda 
programpunkter genomfördes.  Så pågick det hela sommaren 2020. - Hässleholms museum öppnade som planerat 
första veckoslutet i maj och hade öppet lördagar och söndagar fram till midsommarhelgen. Enligt redan fastställt 
schema öppnade museet tisdagen den 23 juni för att hela tiden därefter hålla öppet tisdagar – söndagar varje vecka 
till sista dagen i september.  Sedan några år har Hässleholms museum haft programpunkter under ett antal lördagar. 
Det är de samverkande föreningarna som varje år står för två program per förening och säsong. Dessa program  
ställdes i huvudsak in.  Efter midsommarhelgen då museet var öppet i full skala sköt besökarantalet i höjden. Under 
sommaren har det varit gott publik på museet. Det första lördagsprogrammet och sommarens enda ägde rum den 1 
augusti då brandkårens samling av brandbilar presenterades för publiken. - Hässleholms Filfabrik brukar enligt 
tradition ha öppet för besökande första och sista söndagen i juli månad. Under senare år har också fabriken hållits 
öppen en gång i september månad. Det första öppethållandet under sommaren 2020 skulle varit den 5 juli men 
detta ställdes in på grund av virusläget. Därefter skulle Filfabriken enligt ursprunglig plan ha haft öppet söndagen 
den 26 juli 2020 men öppethållandet sköts på framtiden. Filfabriken öppnades dock för allmänheten söndagen den 
30 augusti men utan filmvisning och eller guidad rundvandring som en anpassningen till smittoriskerna.           

 
Midsommar på Hovdala slott och i Hembygdsparken i Hässleholm år 2020 
Det har under väldigt många år anordnats offentliga firanden av midsommar på Hovdala slott och i Hembygdsparken 
i Hässleholm.  Båda dessa evenemang har dragit till sig en stor publik. Musik och dans har förekommit på båda 
ställena och stolta midsommarstänger har stått i centrum för dansen. Firandet i Hovdala har till stor del ordnats av 
Hovdala vänner och därom har berättats i flera olika Budkavlar. I år ställdes programmet på Hovdala in men följande 



hände. På Hovdala slott sattes en midsommarstång upp på sin vanliga plats. Detta året var det inte Hovdala 
Vänner som samlade in gröna kvistar och blommor till stången utan slottets personal. Hovdala har ju under 
detta året haft många besökare. Även på midsommaraftonen och övrig del av midsommarhelgen kom 
människor och tittade på midsommarstången. Den blev ett traditionellt inslag i miljön. - 
Hembygdsföreningen står för firandet i Hembygdsparken. Även där ställdes programmet in i år. När vi närmade oss 
midsommar tyckte de aktiva i Hembygdsföreningen över lag att något skulle föreningen hitta på. 
Åtminstone en midsommarstång borde besökandena i Hembygdsparken få glädjas åt. Alltså var sex aktiv 
på plats i Hembygdsparken kvällen före midsommaraftonen. De hade samlat ihop gröna kvistar, blommor 
och annat som behövdes. Stången finns förvarad i Verumssågen.  Några började klä stången med grönt 
medan andra besmyckade de två ringar som hänger på stångens tvärslå. Mycket snart var det arbetet klart 
och med gemensamma krafter satte de samlade på blommor på stången. De aktiva hade lyckats få tag på 
en god mängd blommor. Det blev en fin midsommarstång som restes strax efter kl 18. Med viss möda fick 
gruppen stången att stå rak. Stången såg tämligen grön ut in i vecka efter. Under midsommaraftonen var 
ingen från Hembygdsföreningen på plats i parken men Cathrin som driver Kaffestugan har berättat att det 
då var gott om folk i parken. Många satt i kaffeserveringen, verkade trivas och vara nöjda med att få fira 
någon form av midsommar. - Trots Corona skapades en bra midsommarstämning. Så gott det gick 
tillgodosåg Hovdala och Hembygdsparken besökarnas behov av en midsommarupplevelse.  

     
En skara entusiaster klär midsommarstången i Hembygdsparken och reser den sedan på sin plats.  Efter 
några dagar stod den dock ganska snett men den stod kvar på rätt ställe tills Hembygdsföreningen tog 
ner den!  



Storslagen invigning av ”Garnisonsstaden Hässleholm” 
På hembygdsmuseet i Hässleholm har under några år utställningarna varit inriktade på livet i Hässleholm. Först ut 
var utställningen ”I afton dans” som handlade om alla nöjesplatser som funnits i staden. Därefter följde 
”Entreprenörstaden Hässleholm – ett urval av pionjärer” som visade upp företagare, industrier och 
affärsverksamhet. Den utställningen hade sin slutvisning 4 januari 2020 och togs ner veckan efter. Förberedelserna 
för nästkommande utställning var redan inledda. Temat skulle vara Hässleholm som garnisonsstad. Namnet sattes 
till ”Garnisonsstaden Hässleholm”. Den militära verksamheten i staden inleddes 1907 när T 4 etablerades i 
Hässleholm i sina kaserner norr om centrum vid Finjagatan. 40 år senare P 2 kom till Hässleholm och 
garnisonsområdet i Sjörröd skapades. P 2 kom att avsevärt påverka Hovdala slott och område. Redan 1945 
beslutades att staten skulle expropriera Hovdala, varvid ägandet övergick till från släkten Ehrenborg till staten. 
Hovdala, liksom Mölleröd, blev därefter övningsfält. Flera kringbyggnader till slottet revs ner. T 4 lämnade det gamla 
regementsområdet och flyttade till garnisonsområdet i Sjörröd år 1986 men upphörde såsom eget förband 1991.  En 
del uppgick i P 2.  Sedan det blivit utrymme på Garnisonen anlände 1994 regementet A 3, som förflyttades från 
Norra Åsum. Garnisonen lades sedan ner 2000 då de sista värnpliktiga ryckte ut från A 3 och P 2.  Vid sidan av armén 
har flygvapnet i många år haft och har verksamhet i Hässleholm och dess omgivningar. Livet i Hässleholm präglades 
under ett sekel av den militära närvaron och märks alltjämt i vår stad.  Utställningen om Hässleholms garnison skulle 
ha invigts den 28 mars 2020 men då hade landets regering och myndigheter skanderat ut ett Corona-larm. 
Invigningen uppsköts på obestämd tid. Under sommaren blev bestämt att invigningen skulle äga rum lördagen den 
29 augusti kl 11. Då genomfördes en Corona-anpassad invigning. Anpassningen bestod i att den pampiga ceremonin 
ägde rum utanför Hembygdsmuseets entré. Denna invigning förbereddes på olika sätt. Sedan i våras var Peter Alf 
utsedd till invigningstalare. När Peter besiktigade platser för invigningen uttalade han önskemålet att en salutkanon 
skulle användas och att inget band skulle klippas av. En av hembygdsföreningens medlemmar ägde ett antal mindre 
salutkanoner som kunde laddas med svartkrut. En lämplig kanon provsköts på Hässleholms museum flera veckor 
före invigningen med gott resultat. Peter Alf, som invigningsdagen var iklädd en vacker uniform ”modell ä”, kom 
prick kl 11 ut från museet och tog till orda vid museets veranda inför en uppmärksam publik på planen framför. 
Altanen var passande nog nymålad och lyste skinande vit. Vid sidan av verandan fanns en militärjeep med ursprung 
från svenska försvaret.  Förarna var iklädda arméns uniformer modell 52 och 58. Dessa uniformer hade utprovats på 
Hässleholms museums lager under medverkan av ett ”gäng” föreningsaktiva. Efter Peters välformulerade tal sköts en 
ljudlig salut med den lilla kanonen och utställningen invigdes. Peter bjöd in de samlade till utställningshallen. Museet 
öppnade därmed sina dörrar för dagen. Flertalet av de personer som byggt utställningen var på plats och svarade på 
publikens frågor. Någon egentlig visning av utställningen gjordes inte utan det fick anstå. Besökande fick strosa fritt i 
lokalen. Tanken är nu att visningar av utställningen ska äga rum om möjligt under hösten.  I utställningshallen fanns 
även de historiska bilder med texter som finns att beskåda på sidan 7 nedan.  
 

 



Skattjakt på Hovdala slott men se upp för snapphanar! 

Området runt Hovdala slott kan med fördel nyttjas för utflykter och äventyrliga evenemang för yngre personer. 
Redan under garnisonens tid kom det grupper till Hovdala för att har trevligt. För omkring 25 år sedan ordnades en 
utflykt till Hovdala för alla elever på Röinge skola och deras familjer. Eleverna fick en inbjudan från 
Föräldraföreningen på Röinge skola. I inbjudan ombads alla att ta med picknic-korg med lämplig mat. Barnen 
utlovades skattjakt och tävlingar men dessutom varnades för snapphanar som kunde dyka upp vid besöket. 
Föräldraföreningen bildades några år tidigare och brukade ordna olika träffar för föräldrar och barn flera gånger om 
året. När det var dags för terminsavslutningen och sommarlovet stod för dörren passade föräldraföreningen på att 
ordna en skattjakt för barn på Hovdala.  När alla hade samlats på yttre borggården delades barnen upp i grupper och 
fick i uppdrag att hitta gömda skatter på och vid slottsbyggnaderna. De fick vägledning till skatterna genom ett 
system med små lappar med klurig text. Den första lappen fick de i handen och därefter skulle de följa vägledningar i 
text eller ritningar till den första gömda lappen som i sin tur tipsade om läget för nästa lapp. Så höll det på men efter 
en kedja med lappar kom barnen slutligen fram till en skatt som de fick dela på. Mitt under skattjakten dök det 
plötsligt upp två välbeväpnade snapphanar i fjärran. De såg mycket farliga ut. Detta hände inte bara en gång utan 
flera gånger och både här och där inom orådet men oftast vid Orangeriet.  Barngrupperna lyckades dock att oskadda 
genomföra sin skattjakt och jublande dela upp skatterna. Efter lite återhämtning kunde de i lugn och ro äta upp 
medhavd mat. Utflykten var inte avslutat för det utan olika typer av lekar såsom brännboll i vallgraven tog vid innan 
alla glada och nöjda reste hem igen.      
 

Nytryck av bakboken från Hovdalas slottskök  
Denna bok har producerats av Hovdala Vänner och var färdig för försäljning 2015. Redan 2011 beslutade Hovdala 
Vänner om att sammanställa bakboken. Utgivningen hade alltså föregåtts av en lång arbetsprocess där styrelse och 
medlemmar var engagerade. Underlaget var handskrivna recept från Hovdala slott.  Boken fick ett gott gensvar av 
medlemmar och allmänhet. Boken trycktes därför upp i ytterligare exemplar 2018. Nu är det dags igen. Under 
vintern detta år har styrelsen i Hovdala vänner beslutat att beställa en nytryckning av bakboken från Hovdala slott. 
Det gamla lagret började ta slut och en fortsatt efterfrågan kunde förmärkas. Denna gången beställdes 200 exemplar 
av boken. Det hela innebär att boken kommer att vara till salu på Hovdala slott och på Hembygdsmuseet i 
Hässleholm samt på nätet hos Bokus och Adlibris. Det är en mycket tacksam present att överlämna till släkt och 
vänner!! Boken säljs nästan alltid vid olika evenemang där vår förening deltar. Så här såg det se ut i myllret i Logen 
under Skördefesten 2016!! En hög med bakböcker syns inringad långt fram på bilden.  

 



År 2020 en kommentar  
Vid den här tiden på året brukar Budkavlen innehålla fler berättelser om verkliga händelser men i år har flertalet 

evenemang ställts in. Hovdala slott har hållit vandringar men inga inomhus. Utomhus i slottsområdet har guiderna 

vandrat runt med sina grupper. De stora evenemangen försvann ur programmet på tidigt stadium. Länge trodde vi 

att Vandrardagen skulle genomföras men i augusti kom beskedet att även den ställdes in.  Å andra sidan har det nog 

blivit ett uppsving för besökarantalet på Hovdala slott och område under programlösa dagar. Vår förhoppning är att 

någon eller några ur personalstaben på Hovdala till nästa nummer kan ge en betraktelse över hur detta 

verksamhetsår varit. - Vår förening har som alla vet också påverkats. Våra egna evenemang Medlemsresan och 

Höstfesten inställdes redan i våras. I detta nummer skulle utfärden ha beskrivits. Inbjudan till höstfesten skulle ha 

fått en central plats i inledningen av Budkavlen. Efter en tids begrundande sköt vi upp studiecirkeln om Hovdala i ett 

år. Vår medverkan i slottets programpunkter har vi också saknat. Flera av oss tycker att framför allt 

Medeltidsdagarna och Skördefesten är lite över det vanliga och mycket stämningsskapande. Denna Budkavle har fått 

fyllas med en typ av material som förvisso dyker upp då och då vanliga år men i mer begränsad omfattning. Så kan 

det nog bli även i nästa nummer? Vi hoppas alla på ett bättre 2021!   

 

Styrelsen efter årsmötet 2020 
Ordförande  

Vakant 

Sekreterare 

Gunilla Steen, tel 0451-836 63, 0706-25 00 68, gunillasteen4@gmail.com 

Elizabeth Möller tel.  070-7310804, elizabeth@merutbildning.se 

Kassör  

Tage Steen, tel 0451-836 63, 0708-74 90 63, tage.steen1@gmail.com 

Ledamöter:  
Hans Inge Lindulf, tel 0451-89 109, 0704-03 52 11, hich.lindulf@comhem.se  
(kontaktman med Hovdala slott)  

Anita Danielsson, tel 0451-191 98, 0706-02 43 00, anita.mariefred@hotmail.com (webbmaster)  

Olof Larsson, tel  0793-410730, jazzklubben@outlook.com (redaktör för Budkavlen) 

Tommie Nordh, 0451-188 92, 0705-316027, nordh.tormestorp@telia.com 

Peter Alf, tel 0451-849 12, 0705-45 77 84,  fam.alf@comhem.se 

Olavi Olson, tel 0451-838 37, 0704-30 88 14, olavi.olson@gmail.com 
  

Budkavle från Hovdala Vänner 

är ett medlemsblad för Föreningen Hovdala Vänner. 

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

QR-koden finns här intill!! 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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