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Og så er der…

Ny ambassadør
Borgmester i Køge
kommune…

Pro honore patriae

Køges borgmester, Marie Stærke, har sagt ja til at repræsentere
Foreningen Svend Gønge fremover ved at indtræde som
ambassadør. Området, foreningen dækker, er det samme som Svend Poulsen
opererede i, nuværende Køge, Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.
På den måde støtter borgmester Marie Stærke arbejdet for at fejre den gamle
frihedshelt, som fylder 400 år i 2010, og som jo netop gik i land ved Køge, da han
skulle til Sydsjælland og udfordre svenskerne. Marie Stærke giver udtryk for, at hun
finder vor forening spændende, og indtræder derfor gerne som ambassadør. I øvrigt
har Marie Stærke en rekord på posten, da hun i en alder af 27 år var Danmarks yngste borgmester
ved valget.

Snapphaneland och Göingeland

Der er noget i
gære
Planer om to
parallelle
oplevelsescentre…

Snart er der…
Rubrikken:
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- ett projekt delfinansierat av Interreg IVA Öresund

Vår gemensamma historia
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Skåne/Blekinge/Halland och Danmark har flera hundra år av gemensam
historia. Skåne och Själland har än i dag stora likheter i kultur, tradition och
språk. Under 350 år hat vi varit nationellt skilda, men det finns stora
förutsättningar för att knyta hållbar gemenskap över Öresund och stärka
banden mellan våra länder. I göingebygdens kommuner har vi länge arbetat
gemensamt med att sprida kunskap om snapphanehistorien. Osby kommun
har blivit något av ett centrum för 1600-talets oroliga levnadsförhållanden. Vi
vill nu utveckla samarbetet kring denna historia och underlätta integration av
Skånes och Själlands invånare i allmänhet och i synnerhet mellan Osby
kommun på svenska sidan och Vordingborg kommun på den danska. En
förutsättning för integration är kunskap om vår gemensamma historia. Därmed
öker också förståelsen för de nationsgränser vi har i dag.
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I Lundby i Vordingborg kommune har historien om snaphanerne og gøngerne
levet i århundreder, fordi en af de berømte snaphaneledere fra Gøngelandet i
Skåne, Gøngehøvdingen Svend Poulsen, bosatte sig i Lundby i 1661 efter krigen
og levede i 20 – 30 år indtil sin død mellem 1680 og 1690. Han ligger efter al
sandsynlighed begravet på Lundby Kirkegård. Gøngehøvdingen Svend
Poulsen er nationalhelt i Danmark.
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Ambassadører:
Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, ankommer i forklædning til et
lille hus sammen med sin svoger Ib.
(Fra ”Gøngehøvdingen” af Carit Etlar og
tegning af Poul Steffensen)

Hofjægermester og
godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner Wolff-Sneedorff,
Engelholm.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.
Borgmester,

För att belysa vår gemensamma historia har vi en vision om att skapa ett
Snapphaneland i Osby och ett Göingeland i Lundby med samma mål – att
sprida kunskap om två länders fientligheter under mycket lång tid och den
därefter följande freden. Här kan exempelvis skolklasser ”leka” historien i
autentisk snapphanemiljø i våra naturfagra bygder. Vi vil också erbjuda
möjlighet att uppleva vår historia på museum. Det innovativa med denna
idé är kombinationen av fysisk aktivitet, lek och museum.
Snapphane- och Göingeland blir etablerade besöksmål som bidrar till ökad
sysselsättning och möjlighet att entusiasmera näringen att utveckla ytterligare
produkter inom temat. Satsningen på ett gränsöverskridande enterprenörskap
av detta slag bidrar på sikt till ökad turism och ekonomisk tillväxt i
Öresundsregionen.

Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Marie Stærke,

Vill du veta mer om projektet?
Ta kontakt med någon av följande:
Sara Wanther (projektledare Osby kommun)
sara@snapphanelandet.se
+46 (0) 709 – 318059
Gitte Olin Larsen (Vordingborg kommune)
gitte@landliv.dk
+45 2220 6410
eller läs mer om projektet och dess samarbetspartners:
Foreningen Svend Gønge
www.lundbyweb.dk
Föreningen för Snapphaneland:
www.snapphanelandet.eu

Køge Kommune.
Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Kollektive
medlemmer:

Snart er der:

Lundby Menighedsråd

Kulsvierfestival. Læs mere: www.kulsvierlaug.dk

Borgerforeningen
Lundby

”En satans jord”. Læs mere: www.kulturteater.dk
Gønge Marked 2009 er planlagt til 15. – 16. august 2009 (kl. 10 – 18) i Lundby
Parken, Lundby. Aftenens fest foregår i Medborgerhuset, Lundby, hvor der er et
begrænset antal pladser.
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Tanken med denne plads er, at medlemmer og læsere af SN kan formidle
viden, oplevelser m.m. til os alle. Hvis nogen har noget at berette for os, en
anden har fundet noget interessant om vort fælles emne ”Svend Gønge”, så
tøv ikke. Send os et indlæg! svendgoengepoulsen@gmail.com.
Vedhæft evt. et billede af forfatteren til artiklen.
Juni 2009
Jens Beck

