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 Den 5/9 genomförde vi en tur på 
cykel runt Finjasjön. Egentligen en 
medlemsaktivitet med en annons i 
Norra Skåne lockade några övriga. Vi 
stannade till vid några platser runt 
sjön där styrelsemedlemmar fanns på 
plats och berättade kort om vad vi 
såg och vad som hänt här i gången 
tid.  

 
Genomgång för deltagarna vid starten. 

 

 
I uppförsbackarna vid St Skyrup 
Ett 20-tal deltagare blev det varav 
någon ny medlem. Det var en sådan 
söndag som flera föreningar hade 
aktiviteter kring Hovdala. Hässle-
holm Hovdala vandrarförening och 
HeTS (Hessleholms teatersällskap) 
syntes bland dessa  

 Äntligen var det dags för höstmark-
nad igen. Söndagen den 3/10 fanns 
föreningen tillsammans med många 



andra och inte minst försäljare på 
yttre borggården.  

 

Vi lockade besökare till vårt bord där 
vi sålde äpplen från Hovdala och vår 
egen ”Bakbok från Hovdalas kök” 
mm. Vi anordnade också ett populärt 
lotteri med vinster från utställarna 
under dagen. Det märktes att 
restriktionerna kring pandemin hade 
tagits bort. Besökare i 1000-tal och 
många av dem stannade vid vårt tält.  

 

För att synas bättre vid olika 
arrangemang har vi skaffat en ny 
”roll-up” med motiv från slottet, 

Hemsidesadress och QR-kod till 
Facebook-sida kompletterar.  

 

 Vår studiecirkel som flyttats fram 
från föregående år blev också av 
under hösten. Vi valde att ha ett 
begränsat antal deltagare på plats i 
Boketorp.  Icke desto mindre lyckat 
och vi provade att ha en medlem på 
medhörning via digital uppkoppling.  
Boken Hovdala som kom ut 2008 var 
studielitteratur och vi kompletterade 
med material från olika källor.  



 

Här syns deltatagarna under rundvandringen 

på slottet där vi bland annat klättrade upp i 
tornet. 

Efter fem studietillfällen under lika 
många veckor kunde vi skiljas åt med 
vardera ett USB-minne där det mesta 
vi gått igenom och en hel del annat 
finns med. En av deltagarna hade till 
avslutningen bakat en synnerligen 
god Hovdalatårta enligt receptet i 
”Bakbok från Hovdalas kök” där den 
heter ”Kolatårta”  

 

”Äkta Hovdalatårta”  

Bakboken säljs fortfarande i slott-
sbutiken och genom föreningen på 

våra möten. Ett nytryck i fjol gör att vi 
har en liten upplaga till försäljning 

Efter ett års uppehåll var det åter 
dags för ”Arkivens dag”.  Den 13/11 
var vi på plats i Stadsbiblioteket 
tillsammans med Hässleholms 
Lokalhistoriska förening och Västra 
Göinge hembygdsförening.  Temat i 
år var ”Röster i arkiven” och det var 
ingen svårighet att hitta personer 
med anknytning till Hovdala att 
berätta om.  

 

Vårt bord i Stadsbiblioteket under 
”Arkivens dag” 
Vi informerade bland annat om Sven-
Erik Nilssons bokdonation som efter 
bokning går att ta del av på Hovdala.  

Stöd till projektet Boketorp. 
Föreningen har bidragit med samtal 
och aktiviteter i projektet. Dessutom 
har vi skänkt två träd som under 
hösten planterats framför 



byggnaderna. Ett par skyltar kommer 
senare. Det här ju dessutom ett sätt 
att få föreningen att synas.  

 

Föreningen svarade i mitten av 
november på Länsstyrelsens remiss 
om en reviderad Naturvårdsplan för 
Skåne. Bra plan och vi hade bara 
några få förslag till ändringar och 
tillägg för områdena kring Hovdala 

Framtiden 

Vi har haft ett samtal med ledningen 
och personalen på Hovdala slott. Hur 
ser man på Hovdala vänner och rollen 
som stödjande och ideell 
organisation? Att ha en förening som 
på detta sätt stödjer slottet och 
verksamheten är ett kvalitetsmärke 
och visar viljan att ta var på de unika 

miljöerna och historien kring slottet. 
Stödet kan vara rent praktiskt t. ex 
bemanning av entréer vid större 
arrangemang, aktiviteter som 
midsommarfirande eller hjälp vi inre 
vård av föremålen eller städning på 
slottet. Det senare är också ett sätt 
att lära föreningsmedlemmarna mer 
om slottet och historien.  

Så är det dags att avrunda 
föreningens verksamhetsår 2021. 
Det gör vi genom att samlas och 
dricka ett glas glögg på inre borg-
gården på Hovdala söndagen den 
19/12 kl 15.00 - 17.00. Slottets 
personal är också inbjuden. Hjärtligt 
välkommen!  

Anteckna redan nu tidpunkten för 
årsmötet 2022. Vi ses på Hovdala den 
27/3 kl. 14.00. Kallelse kommer 
senare.  



 

 

 

 


