
 

              
En säterbu på Hjällstadsätern, Dalby socken, vittnar om ett  
sätt att leva, att människor en gång har brukat marken här. 

Foto: Gunilla Sundblad 

 

15 juni   gemytligt 11-kaffe på sätern. Ta med egen massäck. Vi har med oss arkeolog 

Sara Bodin Olsson, länsstyrelsen, som berättar och svarar på frågor kring kulturmiljövård. 

Dagens ”Torpägare” är angelägna om att bevara det ursprungliga… Där liksom på sätern 

finns det ett grönskande kulturarv värt att bevara eller kanske återskapa. Samma gäller 

byggnadsmiljön. Har vi tur så blir det också lite musik i det gröna. 
 

21 juni   sommarsolståndet firas med kvällsvandring till sätern följt av goda samtal vid 

lägerelden varvat med kantelemusik medan myggen ”iiiinar” i sommarskymningen.  

Ta med egen massäck.  

Kl 17 vandring från Högåsen, alt. kl 16 vandring från Hjällstad, alt. kl 19 möt upp vid sätern. 
 

7 juli   gemytligt 11-kaffe på sätern. Ta med egen massäck. Vi har med oss Rolf Nilsson 

”Kvarntorparn” som berättar och svarar på frågor om säterlivet förr och nu. Kan säterlivet 

förstås? Låt oss gemensamt besvara den frågan. 
 

8 juli   gemytligt 11-kaffe på sätern. Ta med egen massäck. Vi njuter av den blommande 

sätern. Det blir ett oförglömligt evenemang. Tänk att gemensamt få leta örter på 

sätervallarna tillsammans med våra kunniga vänner, Håkan Jendeberg och Olle Norder. Det 

handlar om den tusenåriga grässvålen som generationer före oss så ömt har vårdat. 
 

31 juli   vandra  vi (eller ta bilen) till sätern för att vid 12-tiden fira den traditionella 

GRÖTFESTEN, som förra året lockade ca 80 besökare. Enligt traditionen lagar vi nävgröt 

och fläsk gemensamt. Nytt för året är historiska bakverk tillägnade Hjällstadsätern, allt för 

att uppmärksamma och ta till vara vår lokalhistoria. Slå till och gör den ultimata 

bakelsen!... efter provsmakning och röstning korar vi årets säterbakelse. 
 

10 sep   tittar vi närmare på vilstenarnas inskriptioner. Vad förmedlade våra förfäder? 

Kl 18 Utgår vi från Kvarnbäcksvägens vindskydd. (se kartan över gångvägen till sätern). 

Då ses vi i skymningen med massäck och ficklampa.  

 

Välkommen till sätern 
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