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Hjärups framtid
Kommunen har gett fyra arkitektbyrå 
i uppdrag att komma med förslag om 
Hjärups framtida utveckling. Förslagen 
skall lämna in senast den 5 maj och där-
efter kommer det att bli en gemensam 
redovisning kvällstid i Hjärups skola, tro-
ligen13 maj.

Av underlaget för arkitekternas uppdrag 
framgår att man speciellt skall beakta de 
aktuella problemen kring centrumutveck-
lingen, järnvägsutbyggnaden, järnvägens 
barriäreffekt, konsekvenserna för servi-
cen, utvecklingen av den befintliga miljön 
och identitetsskapande åtgärder. Under-
laget innehåller bl.a. en sammanfattning 
av de synpunkter som kom fram från de 
boende under Forum Hjärup. Dessa finns 
också redovisade på kommunens hemsida 
under rubriken “Hjärupsprojektet”.

Översiktsplanen flr Staffanstorps Kommun 
antogs av kommunfullmäktige i decem-
ber 2002. Samtidigt beslutade  att en 
Fördjupad Översiktsplan för Hjärup skall 
upprättas. Arkitektförslagen kommer då 
att vara ett viktigt underlag. Byalaget 
kommer därför noga att studera och dis-
kutera de inkomna förslagen. Vi förväntar 
oss att de också kommer att finnas 
tillgängliga i form av en utställ-ning i 
Hjärup så att alla i byn kan ta del 
av förslagen och ge sina synpunkter. 
Byalaget kommer i det sammanhanget att 
aktivt medverka till en bred diskussion 
om Hjärups framtida utveckling. Vi är 
angelägna om att detta arbete inte bara 
skall resultera i en fördjupad Översikts-
plan utan också i en konkret handlingsplan 
för genomförande av åtgärder i Hjärup. 
(KN)

Visst  finns det under-
bar natur i Hjärup!
Hjärup har ett underbart läge mitt i Skånes 
bördigaste åkermark och ligger som en 
ö av modernt samhällsbyggande med en 
intim kontakt med jordbrukens böljande 
åkrar. En underbar vintermorgon vandrade 
vi längs den lilla bäcken som sträcker 
sig söderut mot Åkarp från Hjärup. Inom 
Hjärup är den endast synlig några kortare 
sträckor t ex mitt emot Hjärupsgården 
där den är synlig som ett stråk över den 
obebyggda tomten.  Enligt 1900-talets 
iver att skapa mer odlingsbar mark och 
dränera och dika ut våra forna vattendrag, 
är bäcken oftast rörlagd men denna sträcka 

har bevarats. Vid Lommavägen kan man 
gå längs bäcken på ömse sidor om den. 
Det finns några meter “vild natur”, som 
också används att köra arbetsfordon på, 
vilket gör att där finns utmärkta gångvägar. 
Bäcken är ett levande vattendrag och inte 
ens den kalla morgon som då bilden är 
tagen var den helt isbelagd. Längs ån och 
i ån kan man se t ex kaveldun, denna 
mörka cigarrlika våtmarks växt och några 
stånd av stor igelknopp, med sina tagg-

lika fröställningar i behåll. Några mindre 
busklika träd växer också i kanten. Njut-
ningen i denna vandring är dock inte i 
första hand växtlighetens mångfald, utan 
den fantastiska utsikten. Med ryggen mot 
Hjärup ser man några gårdar framför 
sig, Vänd mot byn syns cementfabriken 
till vänster och bakom den skymtar den 
nya “Hansastaden”, framför dessa syns 
Hjärups boställe med lokalerna för den 
nedlagda ridskolan och de fortfarande 
obebyggda hagarna. Med blicken riktad 
snett bakåt mot höger ser man hur 
Hjärups villasamhälle växer fram bakom 
vintergröna buskage. När ån når den gamla 
Cayote gården alldeles vid järnvägsspåren 
valde vi att gå längs vägen som går rakt 
österut. Detta är en allé bestående av 

Skånes vårdträd stub-
bapilen. På Hjärups 
ständige följeslagare  
järnvägen susar det då 
och då förbi ett dun-
drande tåg. Det är en 
underbar morgon och 
marken är täckta av 
kristallformade is- och 
snökristaller som fallit 
ner från träden. Några 
hundra meter från 
Lundavägen föll vi till 
föga och vandrade in 
mot Hjärup igen längs 

vägen upp mot Hjärupsgården och Fast-
ers baksida. Promenaden var ca 2-3 km 
lång och skulle ha förlängts till knappt 
5 km om vi valt att korsa Lundavägen 
och vandra tillbaka längs cykelbanan från 
Åkarp. Denna vandring är både vacker 
och rogivande och något jag varmt kan 
rekommendera, där vårt Hjärup blir tydli-
gare och ges möjlighet att beskåda lite på 
avstånd   (KB)



Ordföranden har ordet

Vi går mot ljusare tider! Jag tänker då 
naturligtvis närmast på våren men också 
på de frågor som vi i Byalaget arbetar 
med för att göra Hjärup till en ännu trev-
ligare plats för oss som bor här. Det är 
vår bestämda uppfattning att kommunen 
kan nå bättre och effektivare lösningar om 
man tar tillvara den kompetens och
lokalkännedom, som finns inom Bya-
laget. 

Vi förväntar oss också att kommunens 
nämnder och förvaltningar lever upp till 
den uppmaning som kommunstyrelsen 
gav uttryck för i beslut 2002-06-10. Upp-
maningen innebar att man i ärenden som 
berör Hjärup skall ge Hjärups Byalag 
tillfälle att yttra sig och att man dessutom 
skall hålla Byalaget informerat om frågor 
som vi kan ha intresse av. Vi är väldigt 
angelägna om att redan från början eta-
blera en nära kontakt med den nya polit-
iska regimen i kommunen, och jag tycker 
mig märka ett klart intresse av samarbete 
om Hjärupsfrågor från politikernas sida. 
Vi räknar med och har genom våra kontak-
ter med kommunen den senaste tiden sett 
att Byalaget är en värdefull samarbetspart-
ner för att nå fram till goda lösningar.

Vi har tidigare redovisat de prioriterade 
åtgärder som Byalagets styrelse och råd 
arbetar med. Det gäller både kortsiktiga 
och långsiktiga frågor: Fördjupad över-
siktsplan, Hjärups framtida utveckling, 

järnvägen, kommunikationer i övrigt, ny 
skola, behov av allmänna lokaler, service, 
äldreboende, grönytor, rekreationsom-
råden, kultur och fritid, undomsverksam-
het m.m. I ett Åtgärds-program har vi 
sammanställt vad som hittills gjorts i 
dessa frågor och hur vi jobbar vidare 
med dem. Denna PM finns tillgänglig för 
intresserade på Biblioteket och på hem-
sidan (www.hjarup.nu). Avsikten är att 
med jämna mellanrum uppdatera materi-
alet så att man kan följa vad som sker på 
respektive område.

Centrum i förfall
Många i samhället ställer frågan om det 
inte snart måste göras något åt Hjärups 
centrum, som successivt förfallit och 
som sedan länge ger ett trist intryck. 
Hyresgästerna rapporterar om ständiga 
problem att få brister avhjälpta. Det rör sig 
bl.a. om bristande underhåll och skötsel, 
som t.o.m. lett till allvarliga problem med 
varmvattenförsörjning och uppvärmning. 
Handikappade med rullstol kan inte ta 
sig in i affären utan att någon kommer 
till undsättning. Planteringarna och ren-
hållningen sköts inte. Överfulla papper-
skorgar i betongrören leder till problem 
med råttor och andra skadedjur, vilket rap-
porteras av folk som besöker centrat, och 
även i tidningarna. Hyresgästerna i piz-
zerian och affären uppger att de själva fått 
rensa ogräs och städa upp i mån av tid för 
att kunderna inte skall skrämmas bort.  Det 
är självklart att situationen innebär besvär 
för hyresgästerna, säkert också förlust av 
kunder. Att en av flaggstängerna lagt sig 

lutande och fått förbli så sedan i höstas 
kan ses som en symbol för det allmänna 
förfallet. Sydsvenskans rubrik den 21/11 
2002 var “Något har gått snett i Hjärup”. 

Kommunalt ansvar
För Hjärupsborna är det oacceptabelt att 
inte ha ett fungerande och trivsamt cen-
trum. Vi är naturligtvis väl medvetna om 
att det är fastighetsägaren, som har ans-
varet för att de aktuella bristerna åtgärdas. 
Men när detta inte sker och förhåll-andena 
leder till att hela samhället och de boende 
drabbas måste det vara kommunens sky-
ldighet att ingripa. Byalaget har arbetat  
hårt för att få en lösning till stånd. Den 
nya politiska regimen i kommunen verkar 
ha insett situationens allvar och tar till 
kraftfullare åtgärder, som vi hoppas skall 
leda till snabbt resultat. Vi hoppas att detta 
innebär att kommunen eller annan seriös 
ägare tar över fastig-heten och därmed ger 
förutsättningar för att rycka upp Hjärups 
centrum till den standard som invånarna 
har rätt att kräva.

Efterhand som dagarna blir längre och 
ljusare är vi snart framme vid Byalagets 
årsmöte, 23 april kl. 19.00 i skolan. 
Reservera tiden! Ytterligare information 
om årsmötet och alla de arrangemang 
av olika slag, som vi ordnar under 
våren.kommer att finnas på anslag i byn, 
Hemsidan, och biblioteket.  

Låt oss nu alla se fram emot den ljusnande 
framtiden!   Kjell Nilsson

Byalagets styrelse
Ordförande; Kjell Nilsson, 
Vice ordförande; Ingegerd Höglund, 
Mötes-sekreterare; Christina Rothman, 
Administrativ sekreterare; Margareta 
Tomasson Stern, Kassör; Bo Nilsson, 
Rådsansvarig; Åsa Fridh, Informations-
ansvarig; Tor Fossum, Stf. mötes-
sekreterare och stf. rådsansvarig; Helene 
Lundborg.
Suppleanter: Kristina Börebäck, Lotte 
Gjörup (Stf. mötessekreterare och stf. 
Informations-ansvarig), Pille-Mai Laas, 
Bo Olsson, Kerstin Ringdahl

Byalagets Råd 
Gatu- och kommunikationsrådet
Kultur- och Fritidsrådet
Äldre- och servicerådet
Informationsrådet
Grön och miljörådet

Särskilda arbetsgrupper
Järnvägsgruppen
Skolgruppen, i samverkan med Hjärups 
Hem och Skolaförening

www.hjarup.nu

Grön och miljörådet i arbete, Kristina 
Börebäck, Anette Persson (sammankallande), 
Leif Olsson,Thomas Wellander, rådet möts kl 
19 sista torsdagen varje månaden på pizze-
rian.
Är du intresserad i att arbeta med frågor 
som upptar dig, ta direktkontakt med 
rådet, (för kontaktadresser se hemsidan 
eller biblioteket) eller rådsansvarige Åsa 
Fridh, mail klipphuset@swipnet.se, tel 
0708-252818
Medlemskap i Byalaget kostar 150 kr 
år/Hushåll. Medlemskap gäller från 
årsmöte till årsmöte. M a o gäller 2002 
års medlemskap t o m årsmötet i 2003
Postgiro372 192-5, Bankgiro 5318-5849

Julmarknaden 6/12 var det jul-
marknad i Hjärup  arrangerat av Hjärups 
Byalag, UIF och Uppåkra scoutkår. Vi vill 
gärna tacka Lions och Hjärups pizzeria 
som bjöd på gröt på torget, Luciatåget 
som bestod av Ellinor Williamsson 
(Lucian),  Sophia Börebäck, Julia Wil-
liamsson Björne Nilsson,  biblioteket som 
hade extra öppet och Knittes sagoteater 
som underhöll våra minsta med julsaga, 
Ann-Kristin och Annelie Bengtsson som 
sålde sina tavlor i skolan och Tempo, 
Ljungs Handel  som sponsrade oss på 
olika sätt. Det var roligt att se så många 
Hjärupsbor trotsa kylan och blåsten för att 
ge sig ut på byn denna kväll! 

Teater i skolan Staffanstorps Teater-
förening ordnade föreställning  i Hjärups 
skola den 12 mars i samarbete med Bya-
laget. Regionteatern Blekinge-Kronoberg,  
gav sin turnéföreställning “55 minuter 
Wägner”, - “tänkvärd underhållning för 
kvinnor såväl som män i alla åldrar”. 
Det handlade om den mångsidiga  Elin 
Wägner (1882-1949).  



“Hjärup - En plats i tiden”
Jenny Carlsson, Lisa Långberg och Peer 
Arkenhult vid Lunds Universitet, har stud-
erat hur Staffanstorps kommun mark-
nads för sig idag och hur Hjärup skulle 
kunna utvecklas och marknadsföras som 
ett levande småsamhälle. 

Man analyserar Hjärups styrka, svag-
heter, möjligheter och hot. Man pekar 
bl.a. på att det är viktigt att förvalta det 
historiska arvet i trakten, utgrävningarna 
i Uppåkra och  “Hansa-staden” (Jakri) 
skulle kunna exploateras för att ge sam-
hället en annan prägel. En turistsatsning 
bidrar till stärkt identitet, ett rikare sam-
hällsliv, ökad lokal service, handel och 
ökade värden i form av upplevelser. För-
slagen till åtgärder på både kort och lång 
sikt är,  upplevelsecentrum Uppåkra, 
medeltidsveckor, marknader och evene-
mang som knyter an till det historiska 
temat. 

Författarna tar också upp centrumom-
rådet och sambandet mellanbebyggelsen 
på båda sidor om järnvägen. Studenternas 

förslag är ett nytt mer lätttillgängligt cen-
trum nordost om det nuvarande, omkring 
det område som avsatts för nya skolan. 
Skolan kunde istället förläggas i nuvar-
ande centrum i anslutning till den befint-
liga. Sammanfattningsvis konstaterar man  
att Hjärup har en stor potential och att  
kommunen bör ta initiativ till utvecklingen 
genom samarbete med privata entrepre-
nörer, lokala företag och byalaget. (KN)

“More with less” - Ny skola
Arkitektstudenten Marita Wallhagen har 
genom sitt examensarbete gjort ett för-
slag på utformning av Hjärups nya skola. 
Det bärande temat i förslaget är hållbar-
het. Förslaget är byggt med sunda mate-
rial, visar intressanta tekniska lösningar 
för energi och ventilation. Arbetet är väl 
genomarbetat och vackert presenterat.

Förslaget tar utgångspunkt i en anlays av 
samhället. Hon  föreslår en förstärkning 
av stationsområdet och samanbindande 
gröna stårk i byn som passerar skoltom-
ten norr om idrottsplatsen. Byggnaden 
ligger som ett slingrande S på tomten. 

Taket är klätt med vegetation och bildar 
ett nytt promenadstråk från Vikingsro 
till Idrottsplatsen. över den tre våningar 
höga byggnaden.  En ny “kulle” ger by-
borna en ny utsiktspunkt utöver slätten 
och byn. Vägen till Stjärnan (som måste 
bevaras) skär genom byggnaden. Detta 
skäringspunkt är samtidigt tänkt som en 
knutpunkt i byn, med funktioner för hela 
byn liggande där. avrinning av regnvatt-
net är löst genom en ny våtmark. 

Byalaget påpekar att förslaget inte är det 
som kommer att byggas. Snart kommer 
kommunens eget förslag till utformnin-
gen av skolan, en arkitekt arbetar med 
förslaget. Byalaget förutsätter att alla 
involverade parter, skolan, förälder och 
byalaget får möjlighet att påverka den 
slutgiltiga utformningen så vi får en ny 
fin skola som byn kan vara stolt över. 
Om Maritas förlag hade byggts hade vi 
garanterat varit en attraktion rikare. (TF)

Rapporten till studenterna ligger 
utlagd. Skolförslaget finns utställt på 
biblioteket ut april månad. 

Byalaget möter ans-
variga i Staffanstorp
Ett informellt möte anordnades 24 feb-
ruari där representanter för styrelsen och 
råden i Byalaget fick anledning att tala 
med några centrala politiker. Dagen efter 
kom Stadsbyggnadschefen Göran Berg-
gren till styrelsemötet och redogjorde för 
idétävlingen om Hjärups framtid.(se s 1) 

Kommunen representerades av den nya 
ordföranden Michael Sandin, hans sek-
reterare Henrik Lethin, Bo Polsten och 
Bengt Landgren. Politikerna redogjorde 
för de nya förutsättningarna efter valet. 
Byalaget framförde missnöje med att ett 
antal äldre skrivelser till kommunen inte 
blivit besvarat. Politkerna beklagade detta 
på det starkaste, och lovade att se över 
rutinerna för att säkra ett gott samarbet-
sklimat. Mötet gav tydligt besked om att 
kommunen tar Byalagets synpunkter på 
allvar och att man är måna om att fortsätta 
den process som startades med Forum 
Hjärup. 

Representanterna för råden fick möjlighet 
att framföra synpunkter inom sina sak-
områden. Frågor som behandlades var 
Järnvägen, Bredband, krav på grönytor 
vid planeringen av nya områden, nya 

planerade utbyggnader, möjligheter för 
verksamhet i fritidsgården, behov av 
gemensamhetslokaler, skolan och cen-
trum. Politkerna kunde meddela att inga 
nya stora detaljplaner igångsätts innan 
de övergirpande frågorna är löst i en 
fördjupad översiktsplan. 
Beslut är tagit på arkitekt för den nya 
planerade skolan. Den första skissen skall 
vara klar i maj. Man noterade kraven på 
andra typer av lokaler i samband med 
skolan och höll med om vikten av det. 
Mera grönska i Hjärup och möjlighet att 
påverka detta genom detaljplanarbetet fick 
också stöd från politikerna. Vad gäller 
centrum hävdar kommunen att de arbetar 
för att få till förbättringar och att man just 
innan mötet hade skickat i väg en skriv-
else till fastig-hetsägaren där man använt 
“hårda ordalag”. Politikerna kunde också 
utlova att cykelvägen till Lomma äntligen 
är på gång och lovas färdig innan årets 
utgång. (TF)

Politiker och Hjärupsfrågor
De politiker som har nyckeluppgifter i 
den nya regimen är:  Kommunstyrelsens 
nye ordf. Michael Sandin (m), som tidig-
are haft hand om Barn- och utbildnings-
nämnden. 1:e vice ordförande Hjärupsbon 
Bo Polsten (fp),  som också har att spe-
ciellt bevaka Hjärupsfrågor.  2:e vice 
ordförande är Torbjörn Lövendahl (s). 

I kommunstyrelsen hittar vi Hjärupsborna: 
SigBritt Johansson (kd), Björn Magnus-
son (m), Pierre Sjöström (s) och bland 
ersättarna dessutom Ulla Fredriksson (s), 
Anna K. Wallin (fp) och Ulf Jobacker (c). 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 
en Hjärupsbo som ordförande, Bengt 
Landgren (kd). På kommunens hemsida  
hittar du detaljerad information om allt 
som rör kommunens verksamhet. 
(www.staffanstorp.se)

Hjärupspolitkerna Bengt Landgren och 
Bo Polsten.

Kommunen har tillsatt tre nya politiska 
grupper för att hantera några högaktuella 
frågor för Hjärup:
- Nya skolan, ordf. Eva Thalén Finné
- Järnvägen, ordf. Inger Hossmark
- Planfrågorna för centrum mm, ordf. Bo 
Polsten. 

Studentarbeten om Hjärup på biblioteket



Hur ska järnvägen genom 
Hjärup utformas??

Vill vi som bor i Hjärup ha ett 4 meter 
högt bullerskydd som delar Hjärup i en 
östlig- respektive västlig del? Järnvägsfrå-
gan med utbyggnad av södra stambanan 
genom Hjärup har uppmärksam-mats i 
olika tidningar den senaste tiden (SDS okt 
2002, och jan 2003, SKD jan 2003, Nyhet-
sbrev banverket dec 2002).  

Vad vi förstår blir det 4 spår genom 
Hjärup inom en 10-årsperiod. När exakt 
vet man inte eftersom utredningar om ut-
formning av olika alternativ för sträckan 
Flackarp - Arlöv och beslutsgången för 
byggstart tar sin tid. Ärendet ska passera 
såväl länsstyrelse som på regeringsnivå för 
slutgiltigt beslut. Vad kommunens poli-
tiker och tjänstemän av-handlat på sina 
möten med Banverket vet vi ej. Arbets-
gruppen för järnvägsfrågor som ut-setts av 
Byalaget har ännu inte haft någon kontakt 
med kommunansvariga trots påtryckningar 
om samarbete. Därför känns det i nuläget 
mycket viktigt att bilda lokal opinion i 
Hjärup för att påverka planeringsarbetet 
och få till stånd en så bra lösning som 
möjligt i ett framtidsperspektiv. 

Banverkets utredning diskuterar olika 
lösningsalternativ för Hjärup: 
- Järnväg i markplan med 4 meter hög 
bullerskyddsskärm
- Järnväg i tråg, tre alternativ 1.5- 3.0- 5.5 
meter under markytan, och med 2 meter 
högt bullerskydd

- Tunnel (som dock anses för dyrt)

Vi vill att Hjärupsborna tar ställning till:
Delningen av Hjärup i öst-väst, som 
innebär;
-  en visuell barriär med en 2 eller 4 meter 
hög bullerskyddsskärm   
-  en bullerbarriär med höga bullernivåer 
för närboende och bulleröverkänsliga
 - förslaget med gång- cykelförbindelse 
och ytterligare en bilväg till Jakri vid 
järnvägsstationen. 
Säkerheten kring järnvägen som ej är 
tillfredsställande löst tex; 
- stängsel saknas vid Jakriområdet
- ett yttre godsspåret förordas ej i nuläget 
Vibrationernas och elektromagnetfältens 
betydelse som är ej utredda. Förslagen på 
nersänkning av järnvägen mellan Lomma- 
och Vragerupsvägen som blir det något 
av en “berg och dalbana” om järnvägen 
genom Åkarp redan byggts ned i tråg eller 
tunnel. Bullerproblemen i dagsläget som 
bör lösas snarast. 

Ett allmänt informationsmöte i Hjärup 
tillsammans med Banverket och Kom-
munen planeras då Miljö och konsekven-
sbeskrivningen är klar och ute på remiss.
    (IH)

Kontakt oss i järnvägsgruppen om du har 
synpunkter, kunskaper att tillföra eller 
önskar mer information :
Ingegerd Höglund tel 040-465482 
ingegerd.hoglund@sjukgymn.lu.se
Thomas Johnsson tel 040-465625 
t.johnsson@home.se, Göran Nordgren tel 
040-465577 lisa.nordgren@telia.com

Vad Händer?
13 April - “Fåglar i Staffanstorps våtmar-
ker” (t ex mossarna i Kolböra, Vesum, 
Vallby, Alberta) Naturvandring/Fågel-
skådning med Anders Wester, samarr-
angemang med Staffanstorps Natur-
skydds förening. Samling vid affärens 
parkering vid  kl 09.30. Färd i gen bil. 
Medtag matsäck och kikare. Åter 15-16 

15 April - En bok för alla
Biblioteket kl 15, Presentation av bl a 
barnböcker, Tord Håkansson från ABF 
Skånes Bok/Kulturhörna

18 april, UIFs traditionsrika Minitennis-
turnering i idrottshallen. Information om 
anmälan på uppslag i byn.

23 april, Byalagets årsmöte, Skolan kl 19

27 April - Sjung in våren med församl-
ingens körer! kl. 19.00, Förrsamlings-
gården i Hjärup.

30 april Valborgsmässoafton, på Idrotts-
platsen. Scouterna går i fackeltåg, kör-
sång, valborgstal, majbrasan tänds kl 20.

1 maj Hjäruspsrundan, arr. UIF

17 maj UIFs loppmarknad på idrottsplat-
sen

31 maj, 1 juni UIF:s Mini-Cup för Pojkar 
födda 1996 och 1995, Idrottsplatsen och 
Skånebyn

11 och 12 juni, Trädgårdsvandring med 
blomsterbindning  hos Barbro Olsson. 
Anmälan på tel. 465446.

Konst i byn
Billy Hansson och Jan Härstedt ställer 
ut på biblioteket 14 april- 2 maj. Billy 
visar hund- och kattavlor, och sina nya 
färg- och formkompositioner. Jan målar 
akvareller.
Ingeborg Andersson visar tavlor i 
olja och akvarell på Bykrogen i 
Centrumsgården 19,20,21 april kl 14-18
Ralph Höglund har gjort en utsmyckn-
ing på pizzerian, kolla in målningarna 
medan du väntar på pizzan!

Bokaftnar
Makarna Mimmi och Bo Lundin har 
bjudit på två uppskattade litteraturaftnar 
som Kultur och Fritidsrådet i Byalaget 
anordnade tillsammans med biblioteket i 
Hjärup. Bo kåserade om detektivromaner 
från Antiken till nutid. Immi, litteratur-
vetare och litteratur kritiker i Sydsvenska 
dagbladet gav tips och information om 
årets bokfynd.

Historisk återblick
Den 23/1 arrangerade Byalaget ett  före-
drag av Lennart Jönsson, välkänd Hjär-
upsprofil. Lennart berättade på ett medryc-
kande sätt om hur Hjärups och Uppåkras 
ryttare i slutet av 1700-talet blev offer 
i kungens maktspel för att återta gamla 
svenska landområden. Gustav III ville 
återta var områden i sydöstra Finland, 
som Ryssland tidigare erövrat. Finland var 
ju svenskt på den tiden. Gustav III lade 
skulden till krigsutbrottet på Rysslands 
kejsarinna Katarina II, som han påstod låtit 
ryska trupper rycka in i Finland. Dessa 
trupper lär ha varit finska soldater, som 
klätts i rysk mundering för att lura fienden. 
Nu gick inte kriget så bra som Kungen 
tänkt sig beroende på dålig planering, 
epidemier och bristande resurser. För 
att bemanna fartygen fick bl.a. ryttare 
kommenderas ut till sjöss. Bland dessa 
fanns också soldaterna från Hjärup och 
Uppåkra. Tragiskt nog kom de aldrig 
tillbaka till hembygden. Liksom många 

av sina vapenbröder stupade de i “Viborg-
ska gatloppet” eller slaget vid Svensk-
sund 1790 eller också försvann de i rysk 
fångenskap. Lennart gav oss en inblick i 
ett stycke historia, som på ett dramatiskt 
sätt berörde våra före-gångare i Hjärup. Vi 
ser gärna att Lennart kommer tillbaka med 
fler historiska återblickar.(KN)

Nallar och musik
Kultur- och fritidsrådet i Hjärups Byalag 
arrangerade tillsammans med Församlings-
gården i Hjärup en konsert för nallar lör-
dagen den 15 mars. Ingeborg Johannesson, 
kyrkomusiker, sjöng och spelade nalle-
visor, Anna- Karin Lindholm från KoF 
spexade runt i full nallekostymering och i 
nalleverkstan skapades nallar på löpande 
band. Efter konserten bjöds det på nalle-
kaffe för de vuxna och nallesaft för 
de små, med tilltugg. Leksaksloppisen, 
nallelotteriet eller “gissa nallens namn”.  
Arrangemanget var mycket välbesökt och 
uppskattat. (DT)


