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Ny ambassadør i vor forening

Peter Madsen, som er medlem af Regionsrådet, Region Sjælland, er blevet vor 
nye ambassadør.

Vore ambassadører er jo interesserede personer, som fra af deres sociale 
positioner har sagt ja til at støtte vor fælles historiske forening, Foreningen 
Svend Gønge.

Som svar på en henvendelse fra Peter Sten Hansen, skrev Peter Madsen 
følgende tilbage:
Kære Peter.

Tak for din venlige mail - og ligeledes tak for din forespørgsel om at blive ambassadør  
for Foreningen Svend Gønge.

Jeg er meget positiv overfor jeres interesse for Svend Gønge - bor selv på  
Jungshoved - ikke så langt fra Svend Gønges Hule - og vil gerne være ambassadør  
for foreningen.

Min afdøde svigerfar Niels Christian Petersen var meget historisk interesseret og  
holdt lokalhistoriske foredrag mm , primært om Jungshoveds spændende historie.  
Han har derfor også interesseret sig en for Gøngehøvdingen og den spændende  
historie omkring ham.

Jeg ser frem til et spændende samarbejde, og vil tilstræbe at blive en god  
ambassadør for foreningen.

Venlig hilsen,

Peter.

Rigtig hjertelig velkommen til Peter Madsen.

JB
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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.

Godsejer,
Peter Henrik 
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

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

Pressemeddelelse 14. maj 2010
Urpremiere på Frilandsmuseet: 22. juni - 23. juli 2010 

Sommerens vildeste 
teateroplevelse: 

Gøngehøvdingen
- en skæv vaudeville af Line Knutzon

En af Danmarks mest prisbelønnede dramatikere, Line 
Knutzon, der er kendt for sine fantasifulde og til tider 
temmelig gakkede historier, gør et af Danmarkshistoriens 
største heltedramaer til et drabeligt syngespil for hele 
familien.

På tiende år danner Frilandsmuseets grønne træer og gamle gårde 
rammen om teater, som gør historien sprællevende. I år kan publikum 
se frem til en unik oplevelse, når vi som noget nyt også blænder op for 
teatermagien uden for almindelig åbningstid. Museets gårde fra 
Gøngeområdet i Skåne vil fra 22. juni – 23. juli, 5 dage om ugen kl. 17, 
blive indtaget af helte, hærførere og Svend Gønge, der sammen med 
sine snaphaner tager publikum med på en musikalsk rejse i historien. 

- Gøngehøvdingen med et dobbelt-knutzonsk twist - Line Knutzon har 
(bram)frit ladet sig inspirere af Carit Etlars kulørte roman 
”Gøngehøvdingen” fra 1853 og af den rigtige historie om Svend 
Poulsen, der i 1600-tallet kæmpede mod svenskerne for at bevare 
Skåne som dansk. Lars Knutzon instruerer den unge stjernebesætning, 
der bl.a. består af skuespillerne Heidi Colding-Hansen. Martin Greis,  
Özlem Saglanmak og Simon Stenspil. 



Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive 
medlemmer:

Lundby 
Menighedsråd

Borgerforeningen 
Lundby

Eskildstrup 
Kulsvierlaug

Forestillingens levende musik bliver komponeret og spillet af Hess &  
Jenno aka Nikolaj Hess og Jens Bjørnkjær, begge kendt fra bl.a. electro-
jazz-succesen ”Hess is More”. Teaterhistoriker Bent Holm er dramaturg. 

- 10 år med teater på Frilandsmuseet - Det er Frilandsmuseets 
teaterleder Peter Darger, der står bag det nye initiativ. Peter Darger kan 
samtidig fejre 10-års jubilæum som teaterproducent, skuespiller, 
instruktør og klovn på Frilandsmuseet. I de 10 år han har været 
tilknyttet museet, har det vist sig, at Frilandsmuseets publikum vil have 
teater: ”Det er nærmest blevet et krav!” fortæller han, og fortsætter: 
”Teatrets fiktive virkelighed gør bygningerne levende og giver et helt  
særligt indblik i, hvad der egentlig foregik mellem mennesker i fortiden.  
Med kræfter som Line Knutzon, Lars Knutzon og skuespillere, der har en  
forkærlighed for det skæve og for commedia dell’arte, fortæller vi  
historien på en alt andet end socialrealistisk eller national-romantisk  
måde. Man kan snarere sige, at vi oversætter historien til nudansk. Og  
det er blevet godt modtaget.” 

- Et storbymuseum på landet - Fra 22. juni og en måned frem sætter 
Gøngehøvdingen og hans snaphaner liv i Frilandsmuseets svenske 
gårde, som var de første bygninger museets grundlægger Bernhard 
Olsen anskaffede sig, da museet blev startet i Kongens Have i 
København i 1897. I dag ligger Frilandsmuseet 15 minutter fra 
Rådhuspladsen – og nås nemt med offentlig transport. 

Praktisk information:
Spilleperiode: 22. juni – 23. juli, tirsdag-lørdag kl. 17
Varighed: ca. 75 minutter
Aldersgruppe: fra ca. 7 år – 137 år
Spillested: Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 2800 Lyngby
Priser: Voksen 100 kr, Gruppe - voksen (min. 8) 85 kr, Børn og unge (u. 25): 70 kr, 
Gruppe – børn og unge (8 u. 25 år): 35 kr.
Billetbestilling: http://www.teaterbilletter.dk/ eller http://www.billetten.dk/ 
Desuden kan billetter købes i museets Information - fra hvornår, oplyses på museets 
hjemmeside 18. maj. 
For yderligere information kontakt venligst: Pressekontakt for ”Gøngehøvdingen” (til 
og med spilleperioden) M. Elisabeth Sørensen Direkte tlf: +45 40 61 66 60 E-mail: 
mailto:elisabeth.soerensen@natmus.dk 
For al øvrig pressekontakt vedr. Frilandsmuseet eller Nationalmuseet kontakt: 
Frilandsmuseet: Formidlingsinspektør Anja Jørgensen, 
mailto:anja.jorgensen@natmus.dk, +45 33473856 Nationalmuseet: 
Kommunikationsmedarbejder Anni Mogensen, 
mailto:anni.mogensen@natmus.dk, +45 33473007 
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Svend Gønge på Køng Museum

”Året er 1658 og aldrig hverken før eller senere har Danmark været i en  
lignende eksistenskamp. Hele landet holdes besat af svenskerne, og  
hovedstaden er under belejring. De svenske tropper sidder tungt på landet, og  
byer og gårde må holde hårdt for til underhold af soldaterne og deres heste. 
Den danske hær er stillet skakmat, men man har stadig ét våben til at skade  
fjenden – undergrundshæren. Soldaten Svend Gønge sendes til Sydsjælland 
med kongelig ordre på at tilføje fjende så stor skade som muligt. I det næste  
halve år samler Svend en lille gruppe mænd omkring sig, og i ly af mørket  
udfører de deres aktioner. 
Lynhurtigt slår de til, og trækker sig derpå tilbage - men slår snart til et nyt  
sted. Over 200 svenskere bliver dræbt af Svend og hans mænd det næste halve  
år… Til maj åbner Køng Museum en særudstilling om de dramatiske måneder,  
hvor Svend Gønge huserede på Sydsjælland. Centralt står hans egen beretning  
om tiden og de arkæologiske fund af våben. Udstillingen bliver til i  
samarbejde med Foreningen Svend Gønge, som fejrer 400-året for Svend 
Gønges fødsel med et flot program året igennem.”
Dette kunne man læse på følgende hjemmeside:
http://www.museumsgaarden.dk/content/dk/museerne_lige_nu/set_sket/svend_
gonge_pa_kong_museum

Birgit Rasmussen fra "Sygruppen" 
arrangerer Fr. IIIs paryk
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På udstillingen vil der endvidere være informationsmateriale om vor forening.

I efteråret 2010 er det planlagt, at vor fotobog skal udkomme. Et prospekt til 
denne er også at se. Magnus Augustssons eminente fotos pryder såvel 
udstillingen, som dette prospekt.

http://www.koengmuseum.dk/
JB

Af kommende arrangementer, hvor FSG deltager, eller selv er arrangør:

12. - 13. juni: Kulsvierfestival, Eskildstrup v. Rønnede.
www.kulsvier.dk
19.-20. juni: Gøngemarked i Lundby-Parken, Lundby
www.lundbyweb.dk
29. juli-1. august: Rejse til Svend Poulsens fødesogn og deltagelse i
1600talsmarkedet i Lönsboda.
21. august: Fødselsdagsfest for Svend Poulsen
September: Gøngemarkeder i Faxe Kommune
15. oktober: Fotobogen ”Sydsjælland - i Gøngehøvdingens Fodspor” -
udkommer
14. november: 1600tals-gudstjeneste i Lundby Kirke med efterfølgende
1600spisning
Kan I huske denne her:
http://www.youtube.com/watch?v=EKjFyvmIJmw

JB
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