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Brødrene Benjamin og Nicolai Lorich gav en drabelig
opvisning i fægtekamp.
Foto: Peter S. Hansen
Fredag var sjetteklasserne fra områdets skoler indbudt til en historisk dag, hvor
børnene blev præsenteret for deres danske historie, og helt kontant blev
eleverne ekserceret af de to danske drabanter Benjamin og Nicolai Lorich, til
stor moro for alle.
Lørdag var der marked for lokalbefolkningen, og det blev noget af et
tilløbsstykke i det gode vejr.
Der var kanonsalutter fra Sydsjællandske Musketerer, fægtekamp af
drabanterne fra Danmark, og danseopvisning af renæssance-danserne fra
Lundby.
Kulinarisk manglede der heller ikke noget. Ægge-kage med flæsk, opfattes i
Skåne som en ret fra danskertiden, gjorde stor lykke. Vi danske skulle dog
vænne os til, at æggekagen blev drysset med sukker inden serveringen.
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Æggekage med flæsk var populært
i Skåne.
Foto: Peter S. Hansen
Om arrangementet skrives der i ”Norra Skåne”:

De unga mötte historien

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Av Lasse Lindell 13 MAJ 23.30

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.

SIBBARP. Figurer från det förflutna intog Sibbarps Skans under fredagen.
Snapphanar, friskyttar, dragoner och drabanter umgicks glatt med elever från
årskurs 6 i Osby.
Trots det krigiska temat rådde god stämning mellan svenskar och danskar.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Seks af de dygtige renæssance-dansere fra Lundby var
med på snapphanemarkedet i Sibbarp. Fra venstre
Susanne, Margit, Birgit, Birgit, Hanne og John.
Foto: Peter S. Hansen

Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,
Generalløjnant,
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Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune
Borgmester,
Anders Pettersson,
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Viceborgmester,
Erland Nilsson,
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Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.
Ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Historiska fotspår, klassisk mark. Om det som hände på Sibbarps Skans 1657
aldrig hade hänt kunde den här texten mycket väl ha skrivits på danska.
- Det är riktigt. Här i Sibbarp finns en av de viktigaste platserna i vår historia,
säger Erik Ralsgård.
Snapphanen Ralsgård är dessutom hembygdsföreningens ordförande och håller
just på att samla ihop ett gäng av kommunens sjätteklassare för en guidad tur i
Snapphaneland.
Ungdomarna lyssnar med öronen på helspänn på berättelsen om hur ett svenskt
kompani under ledning av Sven Rank begav sig ut på spaning i Göingebygden.
- Där stötte man på Knud Ulfelt och Östra Göinge skyttekompani. Historia
skrevs den dagen år 1657, säger Erik Ralsgård.
Lite längre bort står Steen Munte-Brun beredd att avfyra sin kanon. Han är en
dansk drabant klädd i rött. Och kanonen är helt äkta.
En munter skock med elever från Hasslarödskolan ska ge sig ut på "ledtrådsjakt" i skogen. Men först några skedar mustig 1600-talssoppa tillredd över
öppen eld.
Det är Rikke Riber som står för serveringen och det blir mycket smaskande
runt henne. Soppan är riktigt god.
"Snapphanedagarna" arrangeras för andra gången med syftet att hålla både den
lokala och regionala historien vid liv.
Man gör det genom att förena berättandet med riktiga synupplevelser, lek och
smaksensationer.
- Och inte minst genom att få känslan av att det var här det verkligen inträffade
en gång i tiden, förklarar Erik Ralsgård och rättar till pistolen i läderbältet.

Kollektive
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Ordförande i Föreningen för Snapphanelandet,
Marco van Brink.

Fyra föreningar jobbar tillsammans med
"Snapphanedagarna":Snapphanelandet i Osby, Hembygdsföreningen på
samma ort, den danska föreningen Svend Gönge och Skånska
Dragonregementet.

Erik Ralsgård är inte bara snapphane, han är
hembygdsföreningens ordförande också. Han går i
historiska fotspår på Sibbarps Skans med klass 6C från
Hasslarödskolan. Ett sätt att föra gamla kunskaper
vidare.
Foto: Lasse Lindell
http://www.nsk.se/

Sommertur til Snaphanelandet

Kunne du tænke dig at komme med på en fire-dagestur til Lönsboda i hjertet af
det skånske snaphaneland i Skåne.

Turen finder sted fra den 8. til den 11. juli 2011.
Vi oplever både historiske og nutidige forhold.
Vi regner med overnatning på Vandrerhjemmet i Lönsboda (4-sengs og 2sengs værelser med linned og morgenmad).

Foreløbigt program:
Fredag den 8. juli kl. 12.00:
Afgang med bus fra Lundby
Kl. ca. 16.00: Ankomst til vandrerhjemmet
Kl. 19.00: Bilbingo på Snapphanevallen i Lönsboda
Lørdag den 9. juli: Blandt andet besøg på Möllehem og Svarta Bergen
Kl. 18.00: Grillfest med skåninger ved Hjärtasjön
Søndag den 10. juli: Bl.a. besøg hos snaphønen Ann Jönsson ved Glimåkra
(helse- og naturcenter i Gøngeskoven)
Mandag den 11. juli: heldagstur til Kristianstad
Kl. ca. 20.00: ankomst til Lundby.

Prisen for turen incl. bus, overnatning og de fleste måltider: ca. 2900,- kr.
(prisen kan blive justeret afhængig af antal deltagere – både opad og nedad).
Yderligere oplysninger og foreløbig tilmelding inden 1. juni 2011 til
sten@post7.tele.dk eller tlf. 6130 1004.
Oplys navn, adresse, tlf.nr. (mobil), e-mailadresse og antal deltagere samt om
der ønskes overnatning i 2 eller 4 værelsesrum.
Turen bliver kun gennemført, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldinger!
Med venlig hilsen,
Peter Sten Hansen,
Møllergaarden 3,
4750 Lundby.
sten@post7.tele.dk
tlf. +45 6130 1004

