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Lite om Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse
Artur Lundkvist föddes den 3 mars 1906 på den gård, som nu har namnet Artur Lundkvistgården.
Han bodde endast ett par år på gården innan familjen flyttade till en gård i Toarp, ett par kilometer
från Hagstad. Artur hade sin barndoms- och ungdomstid i Oderljunga socken. Familjen flyttade
senare till Tyringe och därefter flyttade Artur efter något år till Stockholm.
Artur Lundkvistgården köptes 1992 av den nybildade Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.
Gården genomgick en genomgripande renovering för att dels få en rimlig standard, dels bevara
miljön ungefär som den såg ut vid sekelskiftet. Stallängan används som utställnings- och
samlingslokal. En utställning om Artur Lundkvists författarskap, som gjordes till hans 80-årsdag
finns uppställd i denna lokal. Där finns också en utställning om Maria Wines författarskap, som
gjordes till hennes 90-årsdag 2002. Loglängan kan användas för servering, logdans eller andra
ändamål. Under 2003, när Maria avlidit, övertog stiftelsen kvarlåtenskap från Arturs och Marias
hem i Solna. Det har gjort det möjligt att möblera bostaden så, att den som besökt hemmet i Solna
känner igen miljöer och inventarier. Framförallt märks det omfattande biblioteket men också tavlor
och en del möbler.
Lite praktisk information
I kyrkbyn Oderljunga utmed väg 108 ca 9 kilometer norr om Perstorp alldeles vid kyrkan finns
Toarpsvägen åt väster, från den tar man in till höger på Artur Lundkvist väg. Lite längre norrut finns
Hagstadvägen som också leder till Artur Lundkvistgården med adress Hagstad 114, 284 92
Perstorp, tfn 0435-320 47. Bostadshuset består av vardagsrum, 2 sovrum, arbetsrum, kök samt
toalett/duschrum. Köket är utrustat med kokkärl, köksredskap, servis, bestick, kylskåp med
frysfack, spis med fyra plattor och ugn. Frysskåp finns i stallet. Det finns dammsugare och radio
men inte TV. Det finns 4 sängar utrustade med madrasser, täcken, kuddar och extra filtar. Lakan,
kökshanddukar och toaletthanddukar/badlakan medtages av den som bor i huset. Det finns ADSL
och skrivare att tillgå. För att få värme i bostaden finns i första hand en s.k. värmeluftpump som
kan styras med en ”regulator” som sitter på väggen bredvid pumpen. I andra hand finns el-element
som styrs dels med en central termostat på väggen mot köket eller manuella termostater på varje
element. Det finns också möjlighet till vedeldning i en s.k. utliggare som matas från köket – en
trevlig miljöfaktor. I stallängan finns förutom utställningarna hydrofor, tvättmaskin,
trädgårdsredskap och en toalett. I en särskild byggnad finns en jordkällare.
De som bor i huset ansvarar för städning och lättare trädgårdsarbete och ombedes hissa och hala
flaggan på allmänna flaggdagar. Flaggan ligger på hatthyllan i stallet. Det är stiftelsens önskan att
enskilda och grupper kan komma till gården, se på utställningar och lära sig om Artur Lundkvist och
Maria Wines författarskap. Spontanbesök och planerade gruppbesök kan förekomma. När det
gäller spontana besök är det tacknämligt om stipendiaten kan hjälpa till att öppna och stänga
stallet och ev. medverka vid visning. Besök i bostadshuset sker på den boendes eget initiativ och
bedömning. Under juni och juli försöker vi om möjligt att hålla hela gården öppen för besök mellan
13.00 och 17.00, onsdagar t.o.m. söndagar. Övrig tid är bostadshuset reserverat för stipendiater
som söker arbetsro och inspiration i den vackra nordskånska naturen.
Stiftelsen uppskattar om stipendiater under sin vistelse kan tänka sig medverka i arrangemang som
kan främja allmänhetens intresse för stiftelsens arbete, för skrivande eller annat konstnärligt
skapande. Exempelvis kan man tänka sig att stipendiater kan medverka i författarmöten på
biblioteket, ställa upp på att besöka skolor, träffa elever och berätta om sin skapande verksamhet.
Kanske också ställa ut ev. konst i Konsthallen som finns på Perstorps bibliotek.

Vid avfärd skall bostaden lämnas välstädad. Husdjur är inte välkomna p.g.a. ev. allergiker som
kommer efter, rökning är förbjuden i samtliga byggnader. Stiftelsen värdesätter sparsamhet med
elvärme och belysning och debiterar en avgift om 250:- SEK per vecka för att täcka fasta kostnader
såsom exempelvis sophämtning, larm och försäkringar. Avgiften betalas i förskott till bankgiro på
Swedbank 712-9489.
Lite om trakten
Alldeles nästgårds ligger Vildrosor & Höns som är ett gårdscafé och Bed & Breakfast i
sekelskiftesmiljö. De bäddar sin sängar med ekologiskt sänglinne och bakar sina bröd och kakor av
till största delen ekologiska råvaror. Vildrosor & Höns utsågs till ”Skånes bästa omväg 2009” av
tidningen Magasinet Skåne. Till närmaste affär som finns inne i Perstorp är det 11 kilometer och till
busshållplats i Oderljunga är det 2 kilometer, bussavgång 2 gånger per dag. I Perstorp finns
Swedbank (ingen kontanthantering), Apotek, Bibliotek, Järnvägs- och busstation, Vårdcentral,
Systembolag, Statoilmack med affär Frendo (öppen kl. 06.00 – 24.00), ICA Supermarket med
Postservice, restauranger och caféer. Det finns ett badhus med friskvårdsanläggning, Ugglebadet.
Plastens Hus, Sveriges enda plastmuseum, belyser plastens utveckling och betydelse i det svenska
samhället och visar bl.a. en imponerande samling av bruksföremål i plast från förr. Är det säsong
för utomhusbad rekommenderas Bälingebadet norr om Oderljunga med badplats och kiosk. Lite
sydväst om Oderljunga finns Oderljunga Mölla som bl.a. inrymmer ett museum med lanthandel,
bank, skolsal m.m.
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