
Verksamhetsberättelse 2014 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen hade 78 medlemmar (81 st år 2013). Styrelsen bestod av: Göran Börjesson ordf., 
Lennart Wennerholm kassör, Ann-Sofie Haraldsson sekr.,  Stefan Wrang, Harriet Olsson Strange  
samt Kjell-Åke Espersson som adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening. 
Suppleanter: Göran Svensson som dessutom är vice ordf., Phär Stefansson och Ronny Risberg. 
Föreningen har fyra arbetsgrupper med respektive sammankallande: Parkgruppen - Göte Nilsson. 
Utställning och forskning - Stefan Wrang. Guidning - Ulf Gallbo. Arrangemang - Eva Grip. 
Därutöver ansvarar  Agneta  Anderberg Wennerholm för gemensam marknadsföring av vår förening 
tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen. Erbjudande om bokningsbara paket finns.

Årsmötet hölls den 13 mars i Församlingshemmet i Ö. Sallerup och besöktes av 28 deltagare.
Utöver årsmötesförhandlingar visade Lennart Wennerholm ett bildspel från restaureringen av 
Parken.  Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Guidekursen som påbörjades 2013 har slutförts och tack vare denna har det varit möjligt att guida i 
Parken varje söndag  kl.14.00 under tiden juni – augusti. 
Olika arrangemang har hållits tillsammans med Hotspot Kölleröd som t.ex. att Lars Ahlkvist hållit 
föredrag om renässansen, Ann Jönsson berättat och musicerat kring sin bok Snapphonor samt en 
resa till 1600-talsmarknaden i Lönsboda. Vår förening disponerade ett bord för marknadsföring.
Café Tahiti har tagit fram ett grovt bröd baserat på råvaror som fanns på 1600-talet. Detta har de 
lanserat tillsammans med vår förening. Det heter Jöns Henrikssons bröd.
Lärarna i kommunens södra rektorsområde har blivit guidade i Parken och därefter har eleverna från
en skola och ett fritids besökt Parken och blivit guidade.
Även turistansvariga i Mellanskåne har blivit guidade.
Ett vykort har producerats för försäljning.
Föreningen hade ett bord på Viktoriamarknaden i Hörby för marknadsföring samt för att sälja  
linbuketter. Projektet Hotspot Kölleröd har odlat lin och vår föreningen fick linet gratis därifrån.
Utställningsrummet har försetts med gardiner samt en ”kjol” av tyg runt bordet. Dessutom har mer 
informationsmaterial satts upp.
En modell av en präst har tillverkats i plåt. Den har en dansk prästkrage på ena sidan och en 
gammal svensk prästkrage - en så kallad elva - på den andra. Den skall sättas ut när det är guidning. 
Kommunen har tagit fram en översiktsplan som man ville ha in yttrande om. Föreningen har skickat
in en skrivelse där vi dels kompletterat den information som fanns om Parken och Östra Sallerup 
och dels framfört att kommunen bör följa sina egna riktlinjer om att översiktsplanen skall redovisa 
hur man tänker ta till vara sina riksintressen.
Föreningen har engagerat sig i att Hörby församling bör restaurera det mögelskadade 
församlingshemmet i Östra Sallerup.

Föreningen blev av Länsstyrelsen beviljad 140 000 kr i kulturmiljövårdsbidrag. För att det skulle 
fungera med betalningarna har vi först tvingats låna den summan i bank. Av detta har ca 30 000 gått
till en arkeolog för att på plats följa arbetet och göra ett par provundersökningar samt till att skriva 
en rapport. Den största dammen är nu färdigrensad liksom en mindre damm norr om denna. 
Fördjupningsdiket längs öns västra sida är delvis rensat. Norr om ön hittades rester av bron i form 
av en jordbank samt stenar respektive pålar i de olika ändarna av bron. Vidare är kanalen rensad 
runt kvarteret med kungahyllningen och ca 1/3 av kanalen utmed perspektivgatan mot kompassen. 
Vattnet regleras av en nysatt munk. Skånska dagbladet har publicerat en stor artikel om detta.

En hel del nedfallna träd och grenar kördes bort från Parken under hösten.
Föreningen har sökt nytt kulturmiljövårdsbidrag på 150 000kr inför 2015.



Ett 1600-talsarrangemang genomfördes den 4-5 oktober tillsammans med Hotspot Kölleröd. 
Detta i strålande höstväder.
Lördag: Lunch utomhus för medverkande. Seminarier på eftermiddagen för föreningens 
medlemmar och medverkande från andra föreningar. Kl. 18.00 var det musikgudstjänst i Östra 
Sallerups kyrka där den danska renässansgruppen Passatempo medverkade. Gudstjänsten var 
välbesökt och vi hade fått medel till detta från två olika danska fonder samt från kommunen. Senare
på kvällen var det stort gästabud för alla svenska och danska medverkande i Pärups Byggdegård.
Söndag: Familjedag med gratis guidning i Parken, fem omgångar med 30-40 deltagare per grupp, 
miniseminarier i kyrkan, marknadsstånd bakom Kulturhuset, lekar för barnen i Parken,  utomhus-
matlagning samt exercis och batalj som genomfördes av Skånes Caroliner och Christian V Drabant 
Garde från Danmark. Vidare hade  föreningen Svend Gønge från Danmark mannekänguppvisning 
och uppvisning av renässansdans. Antalet besökare den dagen uppskattades till mellan 400 och 500.
Dagen uppmärksammades både före och efter i media.

Föreningen har börjat ta kontakter för att undersöka om Olof Randbecks gravhäll utanför kyrkan på 
något sätt går att rädda. Randbeck var ryttmästare i skvadronen och var en av dem som deltog i 
slaget vid Poltava och återkom till Sverige efter 13 års fångenskap i Sibirien.
Som marknadsföringsmaterial uppdateras vårt infoblad om Parken och föreningen löpande och det 
finns numera tillgängligt på olika ställen i Hörby tillsammans med den folder som omfattar alla tre 
aktörerna i Östra Sallerup. 
Föreningarna annonserar vidare gemensamt  på en Citykarta över Hörby.
Utöver guidningarna på söndagarna har 14 grupper guidats och då antingen bara vid modellen eller 
även i Parken. Några av dem ha dessutom fått guidning i kyrkan.
På hemsidan läggs fortlöpande nytt material in såsom arkeologiska rapporter, tidningsartiklar och 
bilder från 1600-talsdagarna.
Tack till alla som på olika sätt bidragit till att vår förening har kunnat ha en sådan verksamhet.
 

….........................................           …..............................................        …..........................................
Göran Börjesson ordf.          Ann-Sofie Haraldsson sekr.         Lennart Wennerholm kassör

…..........................................          …............................................          .….........................................
Stefan Wrang                      Harriet Olsson Strange                     Kjell-Åke Espersson adjung.

Renässansdans framförs av           Perspektivgatan pekar mot kyrktornet 
föreningen Svend Gønge från Danmark            rakt över ön i den nyrensade dammen.


