Meddelande Maj 2022 från

Hovdala
vänner
Sedan sist
Efter en normal vinter och lättnader i
pandemin kom planläggningen för

Lennartsson och Hans-Inge Lindulf
visade och berättade. Nu vet vi vad en
kannöppning är vad ”a la greque ” är.

vårens aktiviteter igång. Lite nytänkande också. Under mars månad skickade
vi ett förslag till yttrande över Naturreservat på Hovdala till medlemmarna
för synpunkter. Några mindre ändringar
gjordes och yttrandet skickades till
Länsstyrelsen.
En rikt dekorerad kakelugn i ett av gästrummen.

Vi tryckte bland annat på vikten av att
bevara Hammarmölledamm (bild ovan).
En kakelugnvandring bland slottets 57
kakelugnar blev det för ett 15-tal
medlemmar den 5 april. Ann-Margret

”Hemliga rum” på slottet? Nej, men vi kom till
rum som normalt inte visas för besökare. Här är vi
i guvernantens rum i påbyggnaden från 1751.

Den 12 april var det dags igen för en

slott, ”Den äldsta boplatsen” vid

vandring genom slottet. Konst och

Finjasjön, Baracklägret vid Mölleröd,

tavlor var temat den här gången.

det gamla tegelbruket i Sjörröd och sist

Samma ledare som vid kakelugns-

Hästbacken med Rosamundas grav.

vandringen.

Peter Alf berättar om Hässleholms garnison vid
minnesstenen efter Skånska dragonregementet
P2.
”Hennes nåd” Eva Elonora Odenkrantz. Målning
från 18xx.

I fjol anordnade vi en tur på cykel runt
Finjasjön med ett flertal stopp vid
intressanta platser. I år blev det en
Historisk cykleltur.

Några av oss avrundade sedan med
egen fika vid Hovdala. Ca 30 km hade
nog de en del cyklat innan de var åter i
hemmet.
Årsmötet 2022
Söndagen den 8 maj var det dags för
vårt årsmöte 2022. Medvetet senarelagt eftersom pandemireglerna
fortfarande gällde vid ordinarie
tidpunkt för årsmötet. God uppslutning
vid mötet. Ca 30 deltagare på mötet
som hölls i arrendatorsbostaden. Vi fick

På väg upp mot Möllerödslägret. Några av de ca
20 deltagarna.

Vi cyklade från Hässleholm, Sjörrödskiosken vid Hovdalavägen, till
Garnisonen, ruinen efter Mölleröds

se verksamhetsberättelsen för 2021
illustrerad med bilder från flera av våra
aktiviteter under 2021. Det blir fler
under 2022 nu när begränsningarna på
grund av pandemin har tagits bort. En
preliminär verksamhetsplan för 2022

godkändes och ska senare kompletteras

insläppet. Datumen är 29/6, 13, 20 och

med bland annat höstfest och julglögg.

27/7 samt 3/8. Vem vet vi kanske
samtidigt kan intressera någon eller
några med att bli medlem i vår
förening?

Årsmötesförhandlingar på årsmötet i
Arrendatorsbostaden.

Program för resten av 2022
Redan nu i maj deltar vi vid Medeltidsdagarna den 27-28/5. Ni kan vara lugna,
vi kommer inte att synas till häst med
lansar och svärd men väl som ansvariga
för det södra insläppet.

Insläppet till en av fjolårets berättaraftnar.
Styrelsemedlemmar i god tid före anstormningen
av besökare.

Skördefest blir det den 18/9. Här
planerar vi som i fjol att delta.

Några av oss stöttar trädgårdsmästarna

Försäljning av äpplen, lotteri och

Jenny Lindberg och Annika Ahlbin med

medlemsvärvning har vi tänkt oss under

arbete i slottets trädgård i början av juni

dagen. Bild från 2021.

(Jennie) och planteringarna vid
Boketorp (Annika). De senare äger rum
varje onsdag under sommaren kl 09.00.
Anmälan direkt till respektive trädgårdsmästare. Se Hovdala hemsida.
Midsommarfirande blir det tillsammans
med Hovdala slott den 24/6. Kom och
hjälp till med majstång och annat. Det

Plats och datum är ännu inte bestämda

brukar bli tusentals besökare.

men en höstfest för medlemmar ska

Vid sommarens berättaraftnar kommer
Hovdala vänner att vara behjälpliga
med att ta upp entréavgifter vid

det bli liksom julglögg vid Boketorp.
Julglöggen är tradition redan efter
andra tillfället?

En bild berättar
Under de två sista årtiondena på 1700talet gjorde Anders Rålamb akvareller
som visar skånska herrgårdar. Det lär ha
blivit 78 sådana som fått namnet ”De
Rålambska akvarellerna” Bilden på
Hofdala sätesgård är en av dem. De
flesta visar gårdarna lite snett från
ovan. Skickligt när det vare sig fanns
tillgång till luftballong eller flygplan.
Bilderna förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm. ”Situationsritningar
på flere säterier i Skåne , af Anders

Sigfrid Rålamb till Strö (1753 – 1841).
Rålamb köpte Strö gård 1783 (Norra
Strö). Gift med friherrinnan Britta
Christina Sack, Örtofta.
Källa: Skånes hembygdsförbunds årsbok
1949

Se mer och följ oss
Föreningen Hovdala vänners hemsida:
www.hovdala.org
På hemsidan finns möjlighet att anmäla
nya medlemmar till föreningen.
På Facebook: @hovdalavanner

