En ramp ska byggas utmed

fiskdammens ena sidä. Planen är att en bro därefter ska byggas över dammen, där det förr fanns

ett lusthus, så att det går att nå den lilla ön. I sommar drar arbetet

i

gång.
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i 1600-t
ä BIDRAG.l59 000 kronor öronmärks till projektet
OSTRA SALLERUP

Föreningen Jöns Henrikssons Minne har fått
159 OOO kronor i bidrag

från länsstyrelsen för
att fortsätta restaureringen. av 16OO-talspar-

ken iOstra Sallerup.
För pengarna ska man
bygga en handikappanpassad ramp och en bro
som tar besökarna till
ön i fiskdammen. Där
ska bänkar och bord

rÖnsrArISEN

FÖR

HUR UNIK PARKEN
I ÖSTRA SALLERUP

Än Hnn

ställas iordning.

örnr.

att fortsätta med även det-

- Det här gör att ännu fler får möjlighet att

uppleva parken,
säger Eva Grip, ordförande i Jöns Henrikssons Minne.

ta året. Säsonsstart är det

set för parken, som byggdes på r6oo-talet på initaitiv av den danske prästen
Jöns Henriksson, ökar för

ambassadörer

kument harJöns Henrikssons Minne flera gånger
fått loss pengar från läns-

Eva Grip, ordförande i
Jöns Henrikssons Minne,
gläds över beskedet från
länsstyrelsen att föreningens ansökan om tillgiinglighetsanordningarna har

styrelsen för renoverings-

godkänts.

ningen Karl XI:s stenar.

2oo9 tog Regionmuseet
i Skåne fram en utveck-

lingsplan för Prästgårdsparken i Östra Sallerup,
och med stöd av detta do-

-

arbeten i parken.

Det är vi glada över.
Det är fantastiskt och det

Häromdagen fick fören-

betyder att länsstyrelsen är
nöjd med det arbetevi har
gjort, och attvi görrätt.Vi
är också glada över att det
blir möjligt för ännu fler att
titta på och uppleva parken, säger Eva Grip.

ingen grönt ljus för sin senaste ansökan, som hand-

lar om att öka tillgzingligheten

till

de delar av parken dar fiskdammen finns.

En

handikappanpassad

ramp och bro ska byggas
som gör att besökarna kan

Arbetet med

promenera utmed dam-

och bron kommer att dra
igång till sommaren, och
målsättningen är att allt
ska vara på plats till den
stora familjedagen den r5

men, och dessutom kan ta
sig torrskodda till den lilla
ön i dammen.
På ön ska sedan bänkar
och bord ställas i ordning
är det tänkt.

trärampen

september.
Eva Grip säger att intres-

varje år. Här finns

den

även

säregna kungahyll-

-

Förståelsen för parken
är har ökat. Det som gör
parken så unik är att den är
i original sedan r6oo-talet.

Det finns ingen liknande
parkanlaggning från den
tiden - varken i Sverige el-

- som är autentisk sedan den skapades.
Att gå in i parken i Östra
Sallerup är som att gå in i
Ier Europa

en tidskapsel från r6oo-talet.
På somrarna arrangerar

Jöns Henrikssons Minne

guidade visningar av parken, och det kommer man

första söndagen i april.

- Vi har fått många
tack

vare

våra guider. Vi hoppas att
många anmäler sig

till gui-

dekurserna som hålls vid
fyra tillfällen under våren
och börjar den 6 mars, säger Eva Grip.

Hon s!år också ett

slag

för

samarbetet som Jöns
Henrikssons Minne har
inlett med Bosjökloster utanför Höör.
- De marknadsför att vi
har guidningar, samtidigt
som de själva har en utställning om r6oo-talet på
Bosjökloster. Vi hjälps åt
att lyfta fram Skånes 16oo-

tal. Vi hoppas att det blir
fler r6oo-talsnätverk och
att medvetenheten ökar
om att Skåne en gång har
varit danskt.
Jonas Karlsson

