Chans att återupptäcka

prästgårdsparken
Restaurering och
röjning under
volontärläger iOstra
Sallerup i sommar.

Östra Sallerup för att mot
kost och logi påbörja det
omfattande uPPrustningsarbetet.

Volontärlägren återkom
några år, men intresset mattades och 1997 samt 1998 har

föreningens styrelse själv
jobbat i parken.
Av Staffan Håkansson

ösrna

SALLERUP.

Vill du

vara med om att återuPPtäcka den unika Prästgårdsparken i Östra SalleruPfinns
chansen i sommar.

Under en vecka, med
början den 26 juli, anord-

-Nu provar vi igen'

säger

ordföranden Gustaf TÖrn-

qvist. I första hand söker vi
volontärer inom landet. Arbetsuppgifterna är bland annat restaurering av stenmuren runt parken, toPografis-

ka

uppmätningax röjning

och uppsnyggning

i Parken

nar föreningen Jöns Hend-

samt rensning av Parkens

rikssons Minne volontärlä-

monument.

ger.

Föreningen bildades 1991
med syfte att ta fram fakta
om prästen Jöns Hendriksson, prästgårdsParken och
Sallerups skvadron samt att
bevara och renovera Park-

anläggningen, som är från
1600-talet.

Den anlades under för-

svenskningen av Skåne av
Jöns Hendriksson och är
cirka fem hektar stor.

Sommaren 1992 arran-

gerades det första volontärlägret och det kom kul-

turvolontärer från Paris
och Pärup, från Finland
och från norra Sverige till

Det kan också bli tal om

renoveringsarbeten

På

prästgården där utställningen "Prästen, parken och
skvadronen" finns placerad.

Utställningen säsongsöPPnar första söndagen i maj
och är öppen söndagar kl
t2-r5.

dessutom en
- Det blir
del under volontärteoretisk

veckan med föredrag om his-

toriska trädgårdar.
Lägret avslutas söndagen
den 1 augusti med 1600-talsgudstjänst i Östra SalleruPs
§rka under ledning av §rkoherde Undine Hellström.
Den magnifika Präst-

gårdsparken i Ö Sallerup ar
uppdelad i fyra kvarter, som
skiljs åt av gångvägar och
kanaler.
I ett kvarter finns en

till Karl Xl utförd
kolossalformat, det är
nästan tio meter höga stenar som bildar texten "Carolus Xl Monarcha Sve-

hyllning

i

ciae".
I ett annat kvarter finns 25
högar placerade i två cirklar

kring en mittpunkt. Den Yttre cirkelns diameter är närmare 90 meter. Högarna är
placerade så att de markerar vädetsträcken, kanske
är det här en jättelik kompass.

Med tiden lämnades
parken åt sitt öde, under
1800-talet var den helt igen-

viixt och först en bit in

På

1900-talet upptäcktes den På
nlrtt. Och i början av 1990-ta-

let började restaureringsarbetet.

I prästgårdsparken har
Hörby kommun en kul-

turtillgång av

högsta

klass.
På

tal om föreningen Jöns

Hendrikssons Minne får
den, enligt beslut i HörbY
kultur- och fritidsnämnd, ett
kommunalt bidrag tör 1999
på 10 000 kr.

