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Decideret modeshow er måske et
stærkt ord at bruge om arrangementet i
Kornmagasinet, Tappernøje. Det plejer
jo at involvere en catwalk, musik og
flakkende lyssætning.
Denne kolde januaraften, dog uden
sne, kunne byde på en varm og intens
stemning.
Dorothy Jones og hendes mand Erik
Fjordside bibragte en levende
stemning og oplevelse af den
udvikling, moden har gennemgået fra
sent i 1500 tallet til frem i 1700 tallet.
Hovedbeklædning, kraver, veste,
skjorter, snøreliv, kjoler, bukser og
fodtøj for både kvinder som mænd,
blev gennemgået med en masse
billeder, samt hjemmesyet materiale. Dorothy kunne vise, hvorledes moden i
klædedragten, her i Danmark udviklede sig, lidt tidsmæssigt forskudt i
forhold landene sydpå. Også i
disse tider strømmede moden.
Vi var ca. 60 tilhørere til denne
spændende aften. Rammerne var
perfekte. Under de skrå vægge
og de gamle rå bjælker, havde
Dorothy og Erik opsat en kulisse
af dragter og andet tekstil
arbejde. I mere end en forstand
blev historien levendegjort.
Hvordan kan Dorothy med stor
sikkerhed sy sine dragter, og så vide at de er særdeles historisk korrekte?
Svaret finder man ved at taste sig ind på www.livinghistory.dk. De mange
epitafier, som hænger i danske kirker, viser jo i et stilbillede dragtmoden. I et
vist omfang kan gravsten og tavler også levere billeddokumentationen. Det
er altså gennem et mangeårigt
fotoarbejde, at gruppen bag
livinghistory har fremskaffet det
grundlæggende kildemateriale.
JB.
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Foreningen
Svend Gønge

Møllergaarden 3, 4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk
www.lundbyweb.dk

Foreningen Svend Gønge afholdt sin første ordinære
generalforsamling i Medborgerhuset i Lundby. Vi var 12 fremmødte,
da mødet begyndte, og vor formand, Peter Sten Hansen, dukkede op
lidt inde i mødet.
Formandens beretning blev derfor forelagt af næstformand, Gunnar
Stobbe.
Den lyder:

Beretning til generalforsamlingen
i Foreningen Svend Gønge
mandag den 23. marts 2009 i
Medborgerhuset Lundby.

Knap et år er gået siden vi i disse lokaler dannede Foreningen Svend
Gønge. Meget arbejde gik forud i Svend Gønge Komitéen, meget er
fulgt efter inden vi blev
Formand:
arbejdsdygtige.
Peter Sten Hansen
Nu har vi apparatet til at køre
Næstformand:
derudad! Vi har klare mål og
Villy Lorich
spilleregler, som vil gavne vort
fortsatte arbejde.
Kasser:
Udgangspunktet for vores arbejde er,
Eva Jørgensen
at vi vil fejre Gøngehøvdingen Svend
Sekretær:
Poulsen, som i 2010 fylder 400 år.
Jens Beck
Men også andre mærkedage i forbindelse med de gæve gønger og
deres samtid vil det falde inden for vores forenings rammer at tage sig
Bestyrelsesmedlem:
af.
Gunnar Stobbe
Vi vil forske i og skabe bevidsthed om Svend Gønge Poulsen,
Redaktion på SN:
snaphanerne og deres samtids historie.
Jens Beck,
svendgoengepoulsen@gmail.com Vi ønsker at etablere et oplevelsescenter for Svend Gønge Poulsen,
hans snaphaner og deres samtid i Lundby, Vordingborg Kommune,
hvor han boede fra 1660 til sin død.
Hermed vil vi også bidrage til en bæredygtig erhvervs- og
turismeudvikling samt markedsføring af Sydsjælland.
Vi vil medvirke til at styrke lokalsamfundet, herunder de
kulturhistoriske værdier og kulturlivet.
Vi vil etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og
tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelse af
kendskabet til Poulsen, snaphanerne og deres samtid.
Vi vil samarbejde med danske og udenlandske foreninger og
institutioner med lignende formål.
Vores arbejde i det forløbne år har koncentreret sig om afholdelse af
Gøngemarked 2008 i Lundby den 25. oktober.
Gøngemarkedet blev arrangeret i samarbejde med Borgerforeningen
Lundby, og det samarbejde førte til en meget stor succes, tilsmilet selv
af vejrguderne. Der kom rigtigt mange mennesker, 3-4 gange så
mange, som vi havde håbet på, og det var ikke mange ting, vi kunne
finde på at kritisere i evalueringen. Godt gået, da vi havde meget kort
Bestyrelse:
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Ambassadører:

Godsejer, Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.
Hofjægermester og godsejer,
Peter Zobel, Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner Wolff-Sneedorff,
Engelholm.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg Kommune
Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.
Kollektive medlemmer:
Lundby Menighedsråd
Borgerforeningen Lundby

tid at forberede os i.
Gøngemarked 2009 i Lundby bliver endnu større – varer to dage. Vi er
allerede gået i gang med forberedelserne, så det skal nok blive godt.
Inden gøngemarkedet afholdt vi i samarbejde med Borgerforeningen
Lundby en række arrangementer under den overordnede titel: I
Gøngehøvdingens Fodspor. Det var fire kulturmøder i vinter, forår og
sommer 2008. Vi havde Sixten Svensson på besøg på mindedagen for
Roskildefreden. Et særdeles velbesøgt og vellykket arrangement, som
trak folk fra hele Sydsjælland. Og Sixten var forrygende!
I april havde vi nyt skånsk besøg. Sangeren, sangskriveren,
krønikefortælleren og heksen Ann Jønsson fra Glimåkra i Gøngelandet
kom og sang og fortalte om snaphønerne – snaphanernes kvinder.
Det var fremragende. Hun synger bare så godt og er rigtig god til at
fortælle. Desværre var der lidt for mange hveder til overs efter
arrangementet på Lundby Efterskole. Men vi var da en 30-40 stykker –
Store bededagsaften.
Næste arrangement var i maj, hvor vi i samarbejde med Bi Skaarup,
den historiske kok, eller kulnariske historiker fra Falster, lavede
renæssanceaften med mad og musik.
Det blev et tilløbsstykke med over 70 til spisning. 7 retter mad fra Chr.
IV’s hof blev det til. Dertil renæssancemusik med Musica Fictaensemblet. Det var simpelt hen fremragende.
Fjerde og sidste kulturmøde med snaphaner foregik i samarbejde med
Lundby Efterskole grundlovsdag.
Vi druknede nok i elever og forældre, og planlægningen var ad h. til.
Men vi fik vist flaget for mange mennesker,
Heinz og Gunnar fik solgte en hulens masse
øl og pølser, og det gav foreningen sin første
indtægt.
Om aftenen havde vi renæssanceaften med
spisning (v. Bi Skaarup) og dele af Musica
Ficta-ensemblet for VIP’er fra hele
Sydsjælland. Det blev en lige så stor succes som den første aften og –
tror jeg – gav os masser af good will hos VIP’erne.
I bestyrelsen har vi udarbejdet planer for, hvordan vi skal fejre Svend
Poulsen i jubelåret 2010.
1. spadestik til oplevelsescenteret Gøngeland i Lundby skal tages på
Poulsens fødselsdag den 21. august 2010.
1. spadestik til Ruten, en oplevelsesrute på Sydsjælland, som skal
forbindes med en lignende i Gøngelandet i Skåne og forbinde de to
oplevelsescentre i hhv. Osby og Lundby.
Vi har etableret et samarbejde mellem Osby Kommun og Vordingborg
Kommune om et EU-forprojekt, som skal forberede et egentligt EUprojekt, der skal etablere et oplevelsescenter for snaphanerne i Osby
Kommun, Snapphaneland, og et oplevelsescenter for Svend Poulsen og
hans gønger i Lundby i Vordingborg Kommune.
Vi har foreløbigt fået 25.000 euro af EU og af kommunerne et
tilsvarende beløb.
Forprojektet løber fra februar i år til november i år, hvorefter vi meget
gerne skulle være klar med en fælles ansøgning om rigtigt mange
millioner til vores to oplevelsescentre.
Vi har ideer til, hvor centeret skal placeres i Lundby, men det bliver en
ny organisation til formålet, der skal gennemføre den opgave.
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Organisationen vil få et født bestyrelsesmedlem fra FSG og i øvrigt
også et fra BF Lundby.
Vi har planlagt og har søgt penge til en kæmpefest og et stort
gøngemarked i sommeren 2010 –
nærmere bestemt den 21.-22. august
2010.
Fødselsdagsfesten holder vi lørdag
aften den 21. august. Vi regner med at
leje et cirkustelt med plads til 400
spisende gæster. De skal have
renæssancemiddag og –musik til den
store guldmedalje.
Gøngemarkedet i 2010 skulle meget gerne holdes på den mark, hvor vi
håber at kunne tage første spadestik til oplevelsescenteret. Gerne fire
spadestik – et af vores fire ambassadører, som samtidigt er borgmestre
i de fire sydsjællandske kommuner.
Vi arbejder på en luksusfotobog, hvor vi bruger fotografen Magnus
Augustsson fra Glimåkra i Gøngelandet som fotograf. I kender ham fra
det flotte lysbilledshow, han viste på gøngemarkedet i Lundby. Det er
Mona og Heinz Hamann, der har fostret den fremragende idé om
denne fotobog fra Svend Poulsens Sydsjælland, som er tænkt at kunne
bruges som gave af kommuner og virksomheder. Mona og Heinz
fortsætter ikke i bestyrelsen og vil derfor ikke kunne følge deres idé til
dørs, men vi skal nok realisere ideen i den ånd, I har tænkt den.
Vi har i lang tid forhandlet med Post Danmark. Om at udgive en
frimærkeserie om Svend Poulsen i jubi-året. Gunnar Stobbe fra
bestyrelsen har givet Post Danmark alle de argumenter, som findes på
denne jord for sagen – og lidt til. Nu må vi se, om de bider på.
Vi forsøgte også at få udgivet en møntserie, men Den kgl. Mønt var
uimodtagelig for gode argumenter.
I forbindelse med Ruten har et af vores medlemmer tilbudt at skrive en
bog om de steder på Sydsjælland, hvor Svend Poulsen gjorde svensken
kaput. Niels Houkær bliver tilbudt et samarbejde med folkene bag
Ruten.
Jens Beck – vores initiativrige og iderige sekretær – har tænkt sig at
arrangere en pilgrimsrejse ad ruten i sommeren 2010. Han vil samle
folk op på vejen, som så går med at stykke vej, og det kan jo ende i det
rene triumftog på Sydsjælland, når han kommer frem.
Vi har tænkt os at arrangere en rejse til Verum i maj-juni 2010, Svend
Poulsens fødesogn. Og kombinere det med ture rundt til
snaphaneseværdighederne.
Vi vil holde foredrag om Poulsen for alle, der gider høre det.
Vi laver flotte foldere
T-shirts
Og så har vi formidlet et skolesamarbejde mellem Svend Gøngeskolen i Lundby og Örkenedskolan i Lönsboda. Der bliver udveksling
af elever i maj og september.
I bestyrelsen har vi drøftet, hvor meget arbejde vi skal lægge i selve
foreningsdannelsen og vedligeholdelsen af denne.
Vi er kommet frem til, at foreningen i sig selv ikke er noget – det er de
aktiviteter vi sætter i gang. Derfor vil vi i høj grad søge – som gøgen –
at lægge æg i andre reder og få disses indehavere til at ruge dem ud.
F.eks. har vi lagt oplevelsescenteret i en selvstændig ny organisation,
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som er under dannelse. Vi har lagt gøngemarkederne i en
arbejdsgruppe, som har folk fra Lundby og omegn som kerne, Ruten
lægges i hænderne på turistorganisationerne på Sydsjælland og
Gøngelandet i Skåne.
Det er store opgaver, vi tumler med i vores lille forening. Men det er
før set at umulige situationer kan løses på en lykkelig måde. Det har
Svend Poulsen selv gjort masser af gange.
Hvor der er vilje, der er en vej. Og vilje har vi masser af!
Og så regner vi med, at vi som gøgen kan få en masse andre til at
arbejde for os, så vi får ruget rigtigt mange æg ud – især i 2010.
PSH.

Gønge Marked 2009
Der indbydes her med til borgermøde den. 28. april.
2009 kl. 19.00
i Medborgerhuset Lundby.
Da vi havde stor succes med marked i 2008 med ca.
1200 gæster har vi i år besluttet at vi vil holde et 2
dags marked den 15 – 16. august. 2009. I år vil
marked blive afholdt i Lundby parken.
På borgermødet vil i blive orienteret om hvilke
interniver vi har taget, og hvilke arbejdsgrupper vi
gerne vil have hjælp til, der kan nævnes sy gruppe,
bod gruppe og meget andet. Vi håber at der vil være
stor opbakning fra borger fra hele regionen til vort
marked.
Alle er velkommen.
På Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen
Og Medborgerhusets vegne.
Villy Lorich
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Sydsjællands Kulturteater.
Sydsjællands Kulturteater spiller lokalhistoriske spil i fri luft. De
skiftende spillesteder er altid blevet valgt med omhu, således at der er
en historisk sammenhæng mellem handlingen og det fysiske sted.
Vort formål er at formidle gode historiske fortællinger på en
underholdende måde. Officielt har foreningen eksisteret siden 1989.
Den består af glade amatører fra alle samfundets sociale lag, unge som
gamle. Vi er kendt for den gode atmosfære og et stort engagement.
”En satans jord”
For 350 år siden led det danske folk smerteligt under den svenske
overmagt. På magthaverplan var det selvforskyldt; men lidelserne,hele
vejen ned gennem det feudale hierarki fra landets kongepar ned til den
usleste bonde, var umiskendelige.
Sydsjællands Kulturteater vil genopsætte ”En satans jord”, og spiller
på dagene: 12., 13., 19. og 20. juni 2009 kl. 18.00 samt 21. juni 2009
kl. 16.00. Scenen er sat i naturskønne omgivelser i landsbyen Balle på
Sydsjælland.
Entrépris og yderligere oplysninger kommer meget snart på:
www.kulturteater.dk.

Rubrikken
Rubrikken

Tanken med denne plads er, at medlemmer og læsere af SN kan
formidle viden, oplevelser m.m. til os alle. Det kunne være at en fra
Kulturteatret havde noget at berette for os, en anden havde fundet
noget interessant om vort fælles emne ”Svend Gønge” o.s.v. Det er
altså ikke tanken, at dette skal være en ny udgave af ”Kramboden”!
Men send venligst indlæg til:
svendgoengepoulsen@gmail.com.
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