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Förhistoriska krigare besökte barnsjukhuset i Lund  
Barnen på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund fick på torsdagen oväntat besök. Krigare 
och andra figurer från vendeltiden intog Ljusgården – med sig hade de utklädningskläder, 
saft och tårta. Bakom arrangemanget stod Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen 
Finn. 

Vendeltiden är en period under järnåldern, precis i övergången till vikingatiden, då den skånska 
byn Uppåkra utanför Staffanstorp tillhörde ett av norra Europas absoluta maktcentrum. Nu till 
helgen samlar Uppåkra åter folk i samband med Sparbanken Skånes Vendeltidsdagar. På 
festivalen medverkar bland annat ett trettiotal tidsenligt klädda krigare från England, Italien och 
Sverige. 

Men redan på torsdagen syntes figurerna i Lund – närmare bestämt på Barn- och 
ungdomssjukhuset vid Skånes universitetssjukhus. Verksamheten där tar emot barn från hela 
Sydsverige. 

- Det var fantastiskt roligt att träffa barnen. Vi hade en riktigt kul stund tillsammans som 
förhoppningsvis piggade upp, säger Sparbanken Skånes bankchef Björn Ovander som med 
fyra så kallade reenactors besökte sjukhuset. 

Banken bjöd på vendeltidstårta och barnen fick prova det förhistoriska klädmodet i form av 
hjälmar. Träffen blev verklighet tack vare sparbanksidén, som i korthet innebär att en sparbank 
inte bara ska främja en sund och hållbar ekonomi utan dessutom bidra till en positiv 
samhällsutveckling. Hos Sparbanken Skåne sker det bland annat genom att överskott från 
bankrörelsen återinvesteras i lokala projekt, i samarbete med bankens tre ägarstiftelser. I 
slutänden är det alla bankens kunder som gör att sparbanksidén kan leva vidare. 

- För barnen är detta något som bryter av vardagen. De får uppleva något nytt. För mig är 
det härligt att kunna bidra till ett leende. Varje liten sak räknas, säger Mark Viggers, en av 
de tillresta krigarna.  

Mer vendeltid blir det alltså på Uppåkra Arkeologiska Center kommande helg, den 29-30 
september. På Vendeltidsdagarna visas bland annat hantverk, kläder, teater och hur tillverkning 
av mjöd går till. Det ges även möjlighet att provgräva på Sparbanken Skånes Arkeologiskola. 
Finansiär bakom festivalen är Sparbanksstiftelsen Finn. 
 

För mer information 
Björn Ovander, bankchef Sparbanken Skåne, 046-37 19 71  
Katarina Andrén, vd Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00 
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09 
 
Om Sparbanken Skåne 
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala 
samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, 
där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. 
I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till 
samhällsutvecklande ändamål. 



 
 

 
Om Sparbanksstiftelsen Finn 
Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. 
Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. 
Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund 
grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. 
Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer 
människor som lever och verkar i regionen till del. 


