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Föreningen Jöns Hendrikssons Minne f;lr for verksamhetsåret 1997 avge loljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordörande, Gunnar Jönsson, vice ordörande, Harry
Olsson, kassör, Helene Gustafsson, sekreterare, och Göran Svensson, vice sekreterare.

Suppleanter har varit Ronny Risberg, Stig Hastrup och Cecilia Thunberg.

Owe Persson och Göran Börjesson har varit revisorer med Sven A Persson och Agneta

Stefansson som suppleanter.

Föreningen har under året arbetat enligt foljande:

l. fuets volontiirläger var planerat till perioden 20 juli - 2 augusti lgg7. Dede fii deltagare

som anmält sig till lägret t1ruär lämnade återbud i sista stund, kunde inget traditionellt volon-
tärläger genomforas. Det blev istället foreningens styrelse samt vår tidigare ordforande
Katarina Frost som gjorde en insats for parken. Trots att vi var så fil som arbetade i parken

hann vi med en hel del under en kort tids intensivt arbete:

* Ca l0 träd i dammen och på on i nordväst ftilldes ftir att åter öppna upp sikten från per-

spektivgatan mot kyrkan. Nu kan man alltså for örsta gången på mycket länge se kyrkan från
perspektivgatan så som Jöns Hendriksson hade tänkt sig det hela.

* En arkeologisk utgrävning som omfattade halften av den södra stencirkeln i "kompassen"
visade bl a att jorden ovanpå stenhögen innanfor kantkedjaqäq svart, fet mulljord o9[skiljel
sig markant från den magrare jorden strax utanfor stencirkeln. Detta tyder på att Jöns

Heirdriksson tillftirt jord utifrån och styrker teorin att det funnits planteringsbäddar ovanpå
stencirklarna.

* Jordprover for pollenanalys och makrofossilanalys har tagits dels i den hög som grävts ut,
dels på andra platser i parken. En rapport över resultatet av jordproverna kommer att presente-

ras när dessa är analyserade.

* Fortsatt framrensning av stencirklarna i "kompassen" kombinerat med en enkel markerings-
käpp placerad mitt i varje cirkel gör det lättare att se hur cirklarna är placerade.

* Vi har dessutom skrapat bort plastfiirgen från ytterligare två fonster i prästgården och målat
dessa med linoljefiirg.

* Gräset på gångarna och i en mindre del av kompasskvarteret har slagits med hjälp av slåtter-
balk och gräsröjare.

* Med hjälp av lantmäteriet har vi giort en inmätning av prästgården, kulturhuset, ftirsamlings-
hemmet och kyrkan, så att dessa byggnader nu finns på samma karta som parken. På denna nya
karta kan man också se att perspektivgatan är riktad mot kyrkan.

2. Söndagen den 27 juli ägde 1600-talsgudstjänsten i Ö Sallerups kyrka rum lor tredje gången
i rad. I år åter under ledning av §rkoherde Undine Hellström. Trots det dåliga vädret, det var
en av de fil regniga dagarna under somrnaren, deltog många forsanrlingsbor i gudstjänsten,
varav flera var kladda i tidsenliga klader.



3. Utstallningen "Prästen, parken och skvadronen" i prästgården har varit öppen varje lördag
kl I l-15 under maj-augusti. Vi har dessutom haft besök av flera grupper som ftitt guidade vis-
ningar i parken och i prästgården.

4. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" den 6 juli i Ö Sallerup.

5. Bidrag till årets volontärläger har erhållits av Östra Sallerups forsamling och Hörby kom-
muns kulturnämnd.

6. Bidrag till foreningens verksamhet har i år även erhållits från Gyllenstiernska Krapperups-
stiftelsen.

7. Under året har reportage om parken lorekommit i TV-programmet "Gröna Rum".

8. Parken finns även omnämnd i två nyutkomna böckeq nämligen "Parker och tradgårdar i
Sverige" utgiven av Riksantikvarieämbetet samt "De skånska trädgårdarna och deras historia"
som skrivits av Marie Hansson.

9. Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad vid 9 protokollforda möten, nämligen den
l0 april, 15 maj, 19 juni, 17 juli, 2l augusti, 7 oktobeq 22 november,17 januari, 14 februari.

Medlemsantal: 137 st.

Den ekonomiska ställningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen föns Hendrikssons Minne 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
Iöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Östra Sallerup i januari 1998
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