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Gøngeåret indtil nu...
Af Peter Sten Hansen

Formand for Foreningen Svend Gønge

Vi er nu nået godt og vel halvvejs gennem Gøngeåret 2010. Vi satte os for at 
fejre Svend Poulsens 400 års fødselsdag med brask og bram.
Og det synes jeg er gået meget godt.
Vi har holdt en række foredrag i begyndelsen af året, som har været særdeles 
velbesøgte. Kåre Johannessen fortalte om 1600tallet, Gitte Kjær om 
Gøngehøvdingen, Hanne Reintoft om sin bog Hjertebånd, der handler om 
skånske krig, og vores egen kulso Birgit Rasmussen fortalte levende om sit 
dobbeltliv som Birgit og Boel.
Desværre blev vi nødt til at flytte det historiske debatmøde i maj med Kjeld 
Hillingsø, Lars Cramer-Petersen og Kim A. Wagner. Vi var nok kommet lidt 
for langt ind i havesæsonen, men nu holder vi det i stedet 6. november, og 
forhåndsinteressen har været stor.
I maj havde vi også besøg i anledning af Gøngeåret. Det var en busfuld 
medlemmer af C. A. Cederborg-sällskapet i Skåne, som besøgte Lundby og fik 
en rundtur i de landskaber, hvor Svend og hans mænd havde kæmpet efter en 
god frokost på Udby Kro. De hørte om Svend Poulsen i Lundby og endelig 
besøgte vi Køng Museum, Bygaden i Køng, som netop denne dag åbnede 
Gøngeudstillingen, som løber frem til efterårsferien. Hvis du ikke har besøgt 
den, så gør det!!
C. A. Cederborg-sällskapet var ovenud fornøjede med besøget, ikke mindst da 
besøget sluttede med kaffe og dansk lagkage.
Vi har siden holdt kontakten ved lige, og Cederborg-sällskapet var 
repræsenteret ved festen for Gøngehøvdingen i Lundby den 21. august. 
C. A. Cederborg, som levede fra 1849 til 1933. Han var journalist og forfatter 
og skrev omkring 40 romaner, heraf mange med tilknytning til snaphanetiden. 
En af hans berømte romaner hedder Gøngehøvdingen. Og den var i øvrigt 
gaven fra Cederborgsällskapet til Foreningen Svend Gønge ved 
fødselsdagsfesten.
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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

Det var en meget positiv oplevelse at deltage i festligholdelsen af Næstveds 
875 års byjubilæum den 15. juni. Vi fik en meget central placering og både 
borgmester Henning Jensen og indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder 
nævnte specifikt gøngerne fra Lundby i deres taler.
Gøngemarkedet i Lundby 19.-20. juni blev jo en formidabel succes. Omkring 
5000 mennesker havde fundet vej til Lundby Parken, hvor Vorherre velsignede 
os med godt vejr – og en masse regn lørdag aften.
Vi havde endnu flere aktiviteter og udklædte end de foregående år, og vi har 
fået et godt billede af, hvordan vi skal udvikle markedet til næste når, når det 
afholdes den 21.-22. august i Lundby Parken.
Vi var også flot repræsenteret ved 1600-talsmarkedet i Lönsboda i Skåne. Vi 
vakte virkelig opsigt i vores flotte dragter. 
Fødselsdagsfesten den 21. august blev en uforglemmelig oplevelse med skøn 
mad og dejlig underholdning i syv klokketimer. Jeg tror dig ikke, at der var ret 
mange, der gik før tiden. Der skete hele tiden noget under ceremonimester 
Jens Hallqvists dygtige styring af løjerne.
Nævnes skal det, at vores gæster fra Skåne, Osbys borgmester Anders 
Pettersson, viceborgmester Erland Nilsson og kultur- og fritidschef Tommy 
Johansson som gave havde medbragt en nøjagtig kopi af en af de 
kobberplader, som danske bønder og snaphaner i 1676 stjal fra den svenske 
kong Karl den XI, det såkaldte Loshultskup. Finere gave kunne man ikke 
tænke sig!
Vi har fået et hav af positive reaktioner på den fest. Det var lidt synd, at vi ikke 
kunne samle de 400 gæster, vi havde drømt om. Men hvem kan være utilfreds 
med, at der kommer 150 mennesker til et arrangement? 
I slutningen af august var vi repræsenteret, da Verum Bygdelaug i Skåne, rejste 
en statue for Gøngehøvdingen. Det er den første af sin slags nogensinde. Og 
mon ikke det bliver et yndet udflugtsmål for danske turister. Den står lige 
foran Verum Kirke, og vi havde en Gønge-lampe fra Tappernøje med som gave 
til bygdelauget. Den skal kaste endnu mere lys over snaphanetiden!
Nu arbejder vi på højtryk med at få fotobogen, som den dygtige skånske 
fotograf Magnus Augustsson har fotograferet til, færdig til tiden. Vi håber på, 
at den ligger klar til slutningen af oktober. Det bliver den perfekte julegave i 
2010!
6. november gennemfører vi så den historiske debatdag. Vi håber, at der 
kommer rigtigt mange til den spændende debat, der blandt andet handler om, 
hvorvidt Svend Poulsen var en terrorist eller en helt. Og vi skal også have et 
bud på, hvilken betydning hans sydsjællandske guerillakrig havde for krigens 
udfald. 
Om dette arrangement samarbejder vi med Museerne Vordingborg og 
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn. Et særdeles frugtbart 
samarbejde, som vi håber kan udvikles. 
I det hele taget er vi meget glade for at samarbejde med andre! Vi mener, at jo 
flere, der bakker op om gøngesagen, desto bedre!
I vores gennemgang af gøngeåret, er vi nu ved at nå til vejs ende. Gøngeåret 
slutter med en 1600-talsgudstjeneste i Lundby Kirke søndag den 14. november 
kl. 10.30. Vi håber, at kirken bliver fyldt til sidste bænkerad. Der bliver i hvert 
fald mange flotte 1600talsdragter at kigge på! Og så er det jo ikke hver dag, 
man får lejlighed til at opleve en gudstjeneste, som Svend Poulsen gjorde for 
350 år siden – endda i den samme kirke!



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

Foreningen Svend Gønge er ikke en stor og rig forening. Det var en stor 
opgave, vi påtog os at stå i spidsen for fejringen af Gøngehøvdingens 400 års 
fødselsdag.
Men det tegner til, at vi godt kan være os selv bekendt.

------------

Verum fejrer...
Af Villy Lorich

Næstformand i Foreningen Svend Gønge
Statue afsløring i Verum

Den 28. august 2010 var vi tolv 1600-tals klædte fra Foreningen Svend Gønge 
taget til Verum i Göngeherred, Skåne, for at sætte lidt kulør på festlighederne 

ved afsløringen af en statue af Svend Gønge Poulsen i hans føde sogn.
Der var mødt ca. 500 mennesker op til afsløringen ved Verum kirke. Statuen er 

blevet skåret i egetræ af Sven-Ingvar Johansson.
Det er Verum´s bygdelaug som har bekostet statuen. Der var taler af 

formanden for Dansk-Skånsk Forening og af formanden for Foreningen Svend 
Gønge.

Foreningen Svend Gønge forærede Verum bygdelaug en Gøngelampe, 
produceret i Tappernøje af vort medlem Georg Andersen.
Foreningens medlemmer gjorde sig godt  og blev fotograferet af en del af de 
fremmødte. Festlighederne sluttede med korsang med et lokalt kor i Verum 
kirke.



Statuen står foran kirken i Verum og er naturligvis et besøg værd.
Tak til de deltagende fra Foreningen Svend Gønge, I gjorde det godt.

Villy Lorich

Billederne er taget af Flemming Andersen.

------------------

Lidt stemning fra Gøngehuset...

Huset ligger ved Bredeshave Strand, Præstø Fjord. Det stammer nok ikke fra 
1600-tallet, men idyllisk er det utvisteligt.



Fotograferet af Jens Beck.
-------------

Næste udgave af SN, som nok udkommer inden længe, vil blandt andet 
indeholde et referat af 400-års Festen, skrevet af aftenens herold og toast- 
master, Jens Hallqvist.


