
Meddelande Sept 2022 från  

Hovdala 

vänner 
Sedan sist 

För tre år sedan fanns föreningens 

medlemmar på plats vid Medeltids-

dagarna och Rikstorneringen som 

genomfördes vid Hovdala. Nu fick vi 

möjligheten att hjälpa till igen under ett 

par dagar i maj, 27-28/5. Lite ringrostigt 

men ganska snart fick vi det att fungera 

mycket väl i det södra insläppet till 

arrangemanget. Lite kyligt med regn 

och blåst men många trevliga samtal. 

Föreningsmedlemmar i Södra entrén 

Ungefär 15 000 besökare under de två 

dagarna. Kanske hälften av dessa kom 

vår väg.  

Kämpalek i vallgraven lockade många åskådare 

Några stunder då och då hade vi också 

möjlighet att se oss omkring, t.ex. att se 

bågskyttet strax intill Porttornet. 

Bågskytte till häst.  

 



Naturreservat i Hovdalaområdet. Den 2 

juni kom Länsstyrelsens beslut om att 

bilda naturreservat på Hovdala. Delar av 

samma område var sedan tidigare 

skyddade genom Natura 2000. Till 

beslutet bifogades de remissvar som 

man fått från olika intressenter i 

Hovdalaområdet. Bland annat vår 

förenings yttrande. Våra synpunkter var 

besvarade och till delar beaktade i 

beslutet.  

 
Från utsiktsplatsen nästan högst upp på Dalleröds 
hatt kan man skymta en del av Finjasjön.  

En för många mindre känd dela av 

reservaten är området kring Dalleröds 

hatt. Unik vegetation eftersom ingen 

skogsavverkning skett under 60 år. En 

vandringsled går genom området. Det 

finns spår efter ett tidigare 

odlingslandskap men också 

fornlämningar. 

 
Längs upp på Dalleröds hatt finns ett gravröse. 
Säkert anlagt här för den goda utsikten en gång i 
tiden.  

Mycket att titta på och upptäcka under 

den lite backiga vandringen 

Vem är det som tittar på mig i det stora klipp-
blocket längs vandringsleden? 

Trädgårdsarbete vid Boketorp hjälpte 

föreningsmedlemmar till med under 

några onsdagar under sommaren. 

Uppskattat av många och ett inslag som 

stöd i projekt Boketorp.  



 
 

Midsommarafton på Hovdala. Äntligen 

utbrast många när vi tillsammans med 

Hovdala slott kunder genomföra ett 

traditionellt midsommarfirande på 

Hovdala.  

 

Redan dagen före kunde förenings-

medlemmar tillsammans med personal 

från slottet förbereda majstången. På 

själva midsommarafton kompletterades 

den med blommor och kunde resas på 

yttre borggården. Musik och lekar 

följde. Många hade sökt sig till Hovdala 

den här dagen. Flera hade tagit med sig 

stolar, filtar och picknik som dukades 

upp på borggården.  

Den 27 juni fick några i Hovdala vänners 

styrelse tillfälle till en pratstund med 

nye slottschefen, Magnus Metz.  

Berättaraftnar. Som tidigare år hjälpte 

vi till vid sommarens berättaraftnar på 

slottet. Föreningsmedlemmar hjälpte till 

genom att svara för biljettförsäljningen 

vid entrén till yttre borggården. En och 

annan ny medlem blev det samtidigt.  

Här lyssnar vi på proffsboxaren Klara Svensson 
den 6 juli 
 

Projekt Boketorp. Liksom några andra 

föreningar är Hovdala vänner engage-

rade i projekt Boketorp. Det är ett 



Leaderprojekt som stöds av flera lokala 

föreningar.  

 

Ett av inslagen är en utställning som 

heter just ”Inslag av minnen” Här har 

Hovdala vänner stöttat med ett 

ekonomiskt bidrag till genomförandet. 

Samtidigt syntes vår logga på en av 

skärmarna.  

Den 21 aug var vi med på ”Naturdag på 

Hovdala”. Trevligt program med 

intressanta aktiviteter i samarbete med 

Göingebygdens biologiska förening och 

Hovdala slott m fl.  Vi hade med lite 

information om Hovdala vänner. Olavi 

Olson berättade med ett bildspel kort 

om olika hantverksyrken på Broslätt. 

Kommande program 

Vi cyklar till Brönnestad kyrka den 5/9. 

Visning av kyrkan och på vägen dit gör 

vi små avstickare vid några spännande 

platser. Start från Porttornet på 

Hovdala kl 13.00.  De bilburna möter vi i 

Brönnestad kl 14.00. Ca kl 15.30 är vi 

tillbaka på Boketorp för fika och 

korvgrillning. Anmäl deltagande till 

Hans-Inge Lindulf, 070 40 35 211, senast 

dagen innan.  

 
Brönnestad kyrka 

Skördefest på Hovdala blir det den 

18/9. Här finns vi med. Försäljning av 

äpplen, lotteri och medlemsvärvning. Vi 

är på plats mellan kl 11.00 och 16.00.  

Höstfest för medlemmar planerar vi 

genomföra under oktober. Särskild 

inbjudan kommer senare. 

Den 18 december samlas vi vid 

Boketorp för Julglögg med tilltugg. Vi 

samlas kl 16.00 när skymningen faller 

och stannar kvar så länge vi har lust. 

Ingen föranmälan behövs. 

 

Se mer och följ oss Föreningen Hovdala 
vänners hemsida: www.hovdala.org. 

På hemsidan finns möjlighet att anmäla 

nya medlemmar eller ställa frågor till 

föreningen. Vi finns också på Facebook 
och Instagram.  


