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Föreningen Jöns Hendrikssons Minne får for verksamhetsåret 1994 avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Katarina Frost, ordforande, Gustaf Törnqvist, vice ordforande, Harry
Olsson, kassör, Agne Olsson, sekreterare, och Helene Gustafsson, vice sekreterare.
Suppleanter har varit Göran Svensson, Stig Hastrup och Gunnar Jönsson.

Owe Persson och Göran Börjesson har varit revisorer med Sven A Persson och Agneta
Stefansson som suppleanter.

Föreningen har under året arbetat enligt floljande:

1. En studiecirkel under ledning av Gustaf Törnqvist har under våren lorberett en sommarut-
ställning om Jöns Hendriksson och Sallerups skvadron på Horby Museum.

Z.Den 12 juni 1994 invigdes sommarutställningen "Östra Sallerup - Prästen, parken och
skvadronen" på Hörby Museum.Ystads Dragontropp hade uppvisning med sina hästar, invig-
ningstal holls av Ingrid Persson, Katarina Frost och Kurt A Persson. Utställningen fanns att be-
skåda på Horby Museum under hela sommaren med avslutning den 28 augusti 1994. Besöks-
siffran var totalt 827 personer varav 100 barn under 16 är.I samband med utställningen produ'
cerade foreningen en skrift med namnet "Prästen, parken och skvadronen". Skriften utkom i
juni månad och finns nu till florsäljning i Östra Sallerups Kulturhus och på Hörby Museum.

3 . Volontärläger under tiden I 8 juli - 3 0 juli 1994 med 12 deltagare. Volontärerna arbetade
med röjning, uppmätning och fortsatt dokumentation samt två utgrävningar. Deltagarna var in-
kvarterade i Kulturhuset och passades upp på ett strålande sätt av Britt-Marie Wall och Else-
beth Hastrup.

Lördagen den23 juli gjordes en utfärd till Ven där man bl a besökte Tycho Brahes rekonstrue-
rade renässansträdgård. På hemvägen besöktes Trolleholms slott. Vidare besökfes vid andra
utflykter Kiviksgraven, Olseröd, Ales Stenar, Vombsjön, Christinehof och Tormastorp.

Skånska Dagbladet, Arbetet och Sydsvenska Dagbladet gjorde reportage om volontärlägret"
Åven TV 2:s Sydnytt, Radio Malmöhus och Riksradions Pl hade reportage om parken och
lägret.

4. I höstas höll Gunnar Jönsson och Göran Börjesson foredrag på biblioteket i Hörby om Sal-
lerups Skvadron.

5. Den 22 september hade Katarina Frost en visning av parken for representanter for Riksan-
tikvarieämbetet samt forskare från Alnarp och från övriga länder i norra Europa. Visningen var
en del av ett 3-dagars seminarium kring vård och restaurering av historiska parkanläggningar.
Prästgårdsparken i Östra Sallerup var ett av fora särskilt utvalda, intressanta objekt som man
hade valt att studera.

6. Under julmarknaden i Kulturhuset i Östra Sallerup fanns modellen över parken på plats.

7. Curth Svensson har till foreningen överlämnat en växtinventering som Hörby Naturvårdsfor-
ening gjort i parken.



8. Bidrag till sommarutställning och volontåirläger har erhållits av Östra Sallerups forsamling
och Hörby kommun.

9. Östra Sallerups prästgårdspark finns med som en av länets mest sevärda trädgårdsanlägg-
ningar i en skrift som Länstyrelsens kulturmiljöenhet har givit ut under 1994.

Styrelsen har varit samlad vid 9 protokollforda möten nämligen den 3 maj, 31 maj, 30 juni, 1

september, l0 november, 15 december 1994,lzjanuari, 26 januari och 10 februari 1995.

Medlemsantal: 140 st.

Den ekonomiska ställningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Mnne och dess styrelse framfora ett tack till alla
som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete for fortsatt forskning och dokumentation om
föns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Ostra Sallerup i februari 1995
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