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Fra Eva Grip
Östra Sallerup, Skåne

Tack kära Gøngevänner för en gemytlig Gøngemarked 2019.
Vi kände oss så välkomna. Det var flera av er som kom fram och hälsade direkt
och det värmer gott.
Skriv til formanden:
Att gå runt området hos er tar sin tid om man ska se ordentligt på allt, och det
jens@hallqvist.dk
ville vi, särskilt som det var första gången för fyra av oss. Och musiken finns där
Hjemmesiden:
med sin glädje och energi. När det började regna mycket så blev det plötsligt glad
www.svend-goenge.dk fest i mattältet. Ja, vi hade en trevlig dag, med er och med varandra.
Bente v. d. Weiden
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Nu bjuder vi in er till oss.
Vi har en extern sextonhundratalsdag den 15. september och dagen innan, lördag
den 14. september en intern för de föreningar vi samarbetar med. Och det är ju
främst Skånes Caroliner och Foreningen Svend Gønge. Men också Östra Göinge
Slåttersällskap och Södra Rörums Bastgille (de gör rep av lindbast). Från Småland kommer Sven och Eva Velander, som har skapat en musikteaterföreställning: ”Järnviljan”, om människor som levde på 1600-talet. Det är Sven som har
släktforskat. www.anoteket.se heter deras hemsida.
På lördagen får vi en föreläsning om snapphanar i Östra Sallerups kyrka. Det är
Bo Knarrström som berättar, han är slagfältsarkeolog och har skrivet en vederhäftig bok om snapphanar. Föreläsningen startar 13.30 och slutar 15. Paus för kaffe
och kaka.
På kvällen är det FEST.
Den startar klockan 17 med mat, musik, sång och litedans i Pärups bygdegård. Vi
får hjälp av spelmän som är vana vid att göra fest spännande. Vi slutar med fackeltåget i parken. Klockan 22 åker vi hem och lägger oss.
Eva, Gunilla och Ann-Sofie har plats hos sig. Och det finns också möjlighet att
hyra rum i närheten.

Anmäl till mig eva.grip@evagrip.se om ni vill vara med på
föreläsning och fest. Anmäl också om vi ska hjälpa er att
hitta en säng/ ett rum.
Senast 9 september är vi glada för att få in anmälningarna.
På söndag startar vi 10 och slutar 16.
Foreningen Svend Gønge har en egen plats att vara på i parken. Det är på den ön
där vår Jens en gång hade sitt lusthus. Där finns bänkar och bord nu. Platsen vid
nummer 15 på kartan är er bas, men ni rör er som ni vill i hela området.
Ni har era historiska kläder på. Och den mesta aktiviteten kommer att hållas i par-

ken. Ni är berättar om er förening i en miniföreläsning i kyrkan, och deltar i klädkavalkaden
där.
Entré är gratis för er förstås.
Vi har sökt olika bidrag från kommunen, regionen och olika fonder och därför får Jens Hallkvist pengar till er förening så att resan och övernattningen blir billig eller kanske gratis. Festen är också gratis (öl / vin köper ni i baren om ni vill ha). Vill ni ha svenska byttepengar så
finns två uttagsautomater i Hörby.
Vi åkte i en åttapersonersbuss till er och resan från Östra Sallerup tog 2,5 timmar. Jag hade
med en svensk/dansk kortlek så vi tränade lite danska ord i bussen.
I bilagan finns Kartan med stationer, ett blad om arrangemanget på söndagen och så en tidningsartikel där ni kan läsa om det sista restaureringsarbetet som försiggår just nu och som
innebär att rullstolar kan ta sig från ingången ända ut på ön.
Välkomna, Eva.

Om foredraget lørdag formiddag:
"Snapphanarna - eller Friskyttarna som de själva helst ville kallas - har en särställning i
skånsk historieskrivning. För de flesta kanske de framstår ett positivt skimmer, men så var
det definitivt inte på 1600-talet, och tvärtemot den allmänna uppfattningen det var långt ifrån
alla skåningar som stödde dem. Det fanns stora motsättningar inom landskapet och den
danska invasionsarmén hade till en början svårigheter att kunna rekrytera lokalbefolkningen
för sin sak. Efterhand utkristalliserade emellertid en hårdför kärna på drygt 1 000 man som
fick tjänst i ett antal friskyttekompanier. De blev danskarnas ögon och öron, och de stred på
djupet av svenskarnas gruppering. Med framgångsrika räder och överfall gjorde de livet surt
för Karl XI:s trupper och
underhållskolonner. Det har kommit en del nya rön och intressanta teorier när det gäller deras huvudsakliga beväpning och ”modus operandi”. Var det bara verkligen bara göingebössan som gjorde dem så effektiva?
När kriget gick allt sämre för danskt vidkommande, hamnade friskyttarna på den förlorande
sidan. Många av dem deltog i det sista krigsårets plundringar och övergrepp - och minnet av
härjningarna levde på en del
platser kvar in på 1900-talet. Trots en ansenlig mängd svenska pardonsplakat valde ett stort
antal av de frivilliga krigarna att följa Kristian V till det bittra slutet. Kanske hade de inget
val, men för detta fick de betala ett högt pris."

BO KNARRSTRÖM

Gøngemarked 2019
Endnu en gang fik vi afholdt et helt igennem velsmurt gøngemarked. Mange flittige hænder
havde gjort sit til at alt klappede.
Og vort altid gode og trofaste publikum troppede fint op og var med til at gøre dagene festlige.
Tak til alle for den indsats.
På vor hjemmeside kan I læse og se mere om markedet:
http://svend-goenge.dk/G%C3%B8ngemarked/index.html
Billederne nedenfor er taget af JB.

Kommende arrangement

Marianne Christensen kommer i
Medborghuset i Lundby d. 1.10.2019 kl. 19.00
og fortæller om Marie Grubbes liv.
Fra Mariannes hjemmeside kan vi kort læse følgende:
Marie Grubbe levede fra ca. 1643-1717.
Hun var født adelig og var gift med 3 mænd:
– Kongens søn Ulrik Frederik Gyldenløve,
– En velhavende bonde, Palle Dyre
– En ladefoged, Søren Sørensen Møller.
Hun endte sine dage i armod.

