
Nationaldagen 2018 
Utmärkelsen ”Walk of Fame” 

Kära Höörsbor, Kära publik: Höörs Försköningsförening bildades 1904 av 

några framsynta personer och skulle enligt stadgarna arbeta för försköning av 

Höör med dess omnejd.  

Första beslutet blev att plantera en allé av fruktträd längs Järnvägsgatan. 

Dessutom gav man ut en illustrerad beskrivning över Höör med omnejd och en 

karta över trakten. Den trycktes 1905 i en upplaga av 2000 exemplar.  

Några exempel vad som utförts under senare år:  

 Gösta Nydahls konstverk i fontänen på Nya Torg. Konstverket 

överlämnades 1995 till kommunen!  

 Den nuvarande ljusslingan som pryder Nya Torg under jul-och 

nyårshelgerna.  

 Bidrag till konstverket Mittelen, som markerar Skånes mittpunkt och är 

skapat av konstnären Lars Ekholm.  

 Vägvisare i gjutjärn på Nya Torg plus extra vatten och belysning till 

fontänen.  

 Bronsdekorationer i parkdelen vid Bangårdsgatan, bestående av 

djurfigurer på två socklar, den ena en rävmamma med rävungar och den 

andra, en utter.  

 ”Walk of Fame” för att sätta guldkant på Höör.  

”Walk of fame” finns till för att lyfta fram, hylla och uppmärksamma viktiga 

personer historiskt eller nu levande, som betytt/betyder mycket för kommunens 

utveckling. Walk of fame är också en viktig del i marknadsföringen av 

kommunen. Utsedd person ska ha eller ha haft anknytning till Höör på något 

sätt och tillfört kommunen bestående mervärden. 
  

Walk of Fame genomförs tillsammans med Höörs Kommun. Namnet på den 

eller de personer, som tilldelats en platta, skall tillkännages på Nationaldagen 

och på Kulturnatten sker avtäckning och invigning av plattan eller plattorna 

med en ceremoni. Utmärkelsen måste inte delas ut årligen utan endast vid 

behov när anledning finns. Allmänheten får mycket gärna lämna förslag på 

person.  



Utmärkelsen utdelades förra året postumt till poeten & läraren Nils Ludvig 

Olsson och till kompositören Hilding Rosenberg. Dessutom gavs en platta till 

kände musikern Peps Persson och till H65:s Guldlag i handboll. Plattorna kan 

beskådas på Nya Torg i den diagonala gångbanan i riktning Järnvägsgatan -

Mejerigatan . 

I år kommer utmärkelsen att tilldelas två personer som i högsta grad tillfört 

och fortfarande tillför kommunens invånare bestående mervärden: 

Viggo Edén (postumt) och Tord Nihlén 

Och motiveringen lyder: 

”Genom sina insatser har Viggo & Tord fört musik och sång till nya höjder. Med 

energi & stor hängivenhet har de vitaliserat Höörs kulturliv och medverkat till 

att göra Höörs Musikskola och Höörs sommaropera till välkända begrepp långt 

utanför Höör och Skåne. Med blod, svett och tårar skapade de båda på ideell 

grund kulturhuset Anders som kom att bli en samlingspunkt för det aktiva 

kulturlivet bland såväl unga som gamla. Till detta kommer även bildandet av 

Höörs Musik & Teatersällskap – en institution för främst kammarmusik - som 

blivit vida känd och uppskattad i skånska musikkretsar.” (2018-05-16/pop) 

Välkomna till Kulturnatten den 14 september, då kommer plattorna 

att avtäckas och invigas med en ceremoni. 

Pehr-Ove Pehrson 

Ordförande  

2018-06-05 


