
Meddelande FEBRUARI 2022 från  

Hovdala 

vänner 
Nu ser vi fram emot 2022 

Härmed kallas till årsmöte 2022 i 

Föreningen Hovdala vänner den 8 maj. 

Tid: 14.00-15.00. Plats Hovdala   Någon 

form av berättelse eller föreläsning ska 

vi också försöka bjuda på. Efter 

årsmötet bjuder vi på fika och samtal 

kring året som kommer. Hinner du inte 

skriva en motion till årsmötet så skicka i 

alla fall in dina förslag och tanker så att 

vi kan utveckla vår verksamhet och 

gärna öka antalet medlemmar en 

smula. Använd vår hemsida 

www.hovdala.org och kontakt- 

formuläret där.  

Det är också dags att betala 
medlemsavgiften för 2022. Avgiften är 

100 kr och 50 kr för familjemedlem. 

Inbetalas på föreningens bankgiro 721-

2574. Glöm inte att ange namn så vi vet 
vem som är medlem.  

Sedan sist 

Vi deltog i en informationsträff för 

aktörer på Hovdalaområdet den 30/11 

2021.  

 

Johan Johnmark och Susanna Isberg 

från Länsstyrelsen berättade om det 

framtida naturreservatet och vad det 

innebär. Susanna Isberg kommer att bli 

Länsstyrelsens förvaltare av natur-

reservaten. Vi kommer att få en remiss 

att yttra oss över. Förslagen om 

naturreservat vid Hovdala omfattar fyra 

områden: Ett mindre område strax 

väster om slottet kring, området söder 

om slottet mot Nösdala inkl. Broslätt, 



området kring Solhemsdungen i kanten 

av Finjasjön och området kring Dalleröd 

på Finjasjöns sydvästra sida.  

Beroende av tidpunkt när vi får 

underlaget för yttrande kan det vara 

intressant att kalla till ett medlemsmöte 

för att få medlemmarnas synpunkter på 

förslaget? 

 

 
(Karta: Länsstyrelsen) 
 

Vi fick också veta mer om ”Projekt 

Boketorp” mm som avslutas under 2022 

och där föreningen bidragit med och 

rapporterat ideell tid.  

Föreningen hade en liten avslutning 

inför jul- och nyårshelgerna där vi bjöd 

medlemmar och personal på glögg och 

pepparkakor den 19/12. 

 

Glögg- och gottebord var uppdukat 

framför Boketorp. Marschaller och en 

eldkorg lyste upp när skymningen föll. 

Sammanlagt kom ca 25 deltagare och 

röster höjdes om att detta nog borde bli 

en tradition att fortsätta med komman-

de år. Vi fick också se de två träd som 

bekostats av Hovdala vänner och 

skänkts till Hovdala slott. De är nu 

planterade framför och vid infarten till 

Boketorp. 

Annika Albihn som är trädgårdsmästare 

vid slottet, berättade om träden.  



 
En lind vid infarten till Boketorp 

Ett hagtornsträd i planteringen framför 

Boketorp 

Vintern 2021/2022 har det varit minst 

sagt omväxlande väder och därmed 

olika förhållanden för besök och 

vandringar vid slottet. December 2021 

överraskade oss med kyla och tidvis 

rikligt med snö. Snösmältningen och 

regn i januari 2022 har fyllt på vatten-

dragen och Finjasjön har stigit 

ordentligt liksom i fjol.  Den som följer 

Hovdala på sociala medier har kunnat 

se gott om bilder på slottet och 

omgivningarna.  

Hovdala under julhelgen  

Kaspers kälke 

 
Kälken som en gång tillhörde Casper 

Ehrenborg på Hovdala. Det var Casper 



som så tragiskt omkom i en jaktolycka 

på åsen 1887. Som barn hade han en 

kälke att åka med i backarna vid 

Broslätt. Kälken kom sedan att finnas 

hos Nils Petter Wendel i Wendels stuga 

och senare i ”Svantes”. I många år har 

den sedan funnits i byn Broslätt innan 

lokalhistorikern Torsten Karlson för 

något år sedan lämnade in den till 

samlingarna på slottet. Nu finns den att 

se i barn-kammaren invid biblioteket för 

er som går guidad tur i familjen 

Ehrenborgs våning. 

En bild berättar 

I samlingarna på slottet finns fem små 

bronskanoner som visa i vapenrummet i 

1681/1682 års byggnad. I arkiven finns 

de omnämnda som ”nick-hakar”. De 

skulle ha använts på tredje våningen i 

tornet vid striderna på 1600-talet. 

Längd och kaliber på kanonerna tala 

därempt för att de är salutkanoner och 

sannolikt av senare tillverkning. På 

bilden ovan finns salutkanonerna 

uppställda på sluttningen på slottets 

västra sida. (Bild ur ”Skånska 

herrgårdar” Richardt/Ljunggren 1856)          

       

Se mer och följ oss 

Föreningen Hovdala vänners hemsida: 

www.hovdala.org 
På Facebook: @hovdalavanner 



                  

 
 

 


