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Gøngemarkedet 2011 afholdes igen i
Lundbyparken.

Det foregår over week enden 20. og 21. august, og begge dage er der åbent kl. 
10 – 17.

Du kan tage toget til Gøngemarked 2011 og stå af på Lundby Station. Der er 
timedrift. Herfra er der kun ca. 300 m. til markedspladsen.
Endvidere er der en stor P-plads over for pladsen, hvor du kan parkere din bil 
for 20 kr. Herfra er der også ca. 300 m. hen til pladsen, men en hestevognstur 
kan være et sjovt tilbud.

Her er 
Gønge-
marked

2011
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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,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.

Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Arrangørerne er atter Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby, 
Medborgerhuset Lundby og Rollespil Svend Gønge.

I vore lokale har vi kunnet læse følgende pressemeddelelse:

Gøngemarked i Lundby med mange nyheder

Suppe, som man lavede den i 1600-tallet, med brød, bagt i jordovn. Det er bare 
en af mange nyheder på det store gøngemarked i Lundby i år.

Lørdag og søndag den 20.-21. august kl. 10-17 afholder fire lokale foreninger 
for fjerde år i træk 1600talsmarked i Lundby.

Markedet vil i år have endnu flere boder, endnu flere telte og frem for alt et 
righoldigt sceneprogram, som kører non stop fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

Og så byder gøngemarkedet på en gedigen litterær nyhed. På markedet 
udgives fotobogen ”Sydsjælland i Gøngehøvdingens Fodspor”, som 
Foreningen Svend Gønge, en af de fire foreninger bag gøngemarkedet,
udgiver i samarbejde med Museerne Vordingborg.

Bogen er på knap 150 sider og er spækket med lækre fotos, taget af den 
skånske fotograf Magnus Augustsson, som har gennemfotograferet 
Sydsjælland de steder, hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans 
snaphaner færdedes under svenskekrigene i slutningen af 1650’erne. Med 
bogen i hånden kan man besøge de mange steder og i bogen læse, hvad der 
foregik for 350 år siden.
Bogen kan købes på markedet for 300,- kroner. En oplagt julegave til ham eller 
hende, der har alt. Bogens fotograf vil være til stede, klar til at signere 
eksemplarer købt på markedet.

Nyt er også, at en renæssance-dansetrup, præsenterer danse fra 1500- og 1600-
tallet på markedet. De har øvet hele vinteren i Medborgerhuset Lundby, og nu 
skal de vise, hvad de kan i deres flotte dragter.

Ellers byder Gøngemarked 2011 på et væld af historiske personer, og der er 
kommet endnu flere til, siden sidste års marked, der var det største hidtil med 
omkring 5000 besøgende i Lundby-Parken i løbet af de to dage.

Blandt andet har arrangørernes flittige syhold fremstillet dragter til et par 
svenske soldater, så Kaptajn Mannheimer ikke længere skal føle, at han kun er 
omgivet af fjender.

Markedspladsen er udvidet i forhold til de foregående år. Det har været 
nødvendigt at beskære nogle af træerne i Lundby-Parken (med kommunens 
velsignelse) for at få plads til alle boder og telte.

Musiktruppen Firimus sørger også i år for den helt rette markedsstemning, når 
de går rundt og spiller på deres historiske instrumenter og laver spontane 
sanglege med børn og barnlige sjæle.



Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl. 
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for 
Föreningen 
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Formand for 
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Kollektive 
medlemmer:

Lundby 
Menighedsråd

Borgerforeningen 
Lundby

Eskildstrup 
Kulsvierlaug

Det kulinariske kommer heller ikke til at mangle i år. Der er snaphanesteg og 
lækre pølser, lavet efter opskrifter fra 1600-tallet, hvortil man kan drikke 
herlig mørkt historisk øl fra Møn Bryghus. Man kan vælge mellem Chr. IV’s 
Honningporter og Sorte Svend.

Og hvis man skulle få trang til en kop kaffe, som først kom til Danmark i 
slutningen af 1600-tallet, så kan det også lade sig gøre i den velassorterede 
kaffe- og kagebod.

På Gøngemarkedet i Lundby-Parken i den vestlige udkant af Lundby – mod 
Køng – åbner boderne lørdag kl. 10, og kort efter kommer et optog af alle de 
udklædte til pladsen. Optoget går fra Lundby Bibliotek, Lundby Hovedgade 
100, både lørdag og søndag kl. 10 – med Gjøngegarden fra Præstø i spidsen.

Og præcis kl. 12.00 åbner Vordingborgs borgmester Henrik Holmer officielt 
Gøngemarked 2011.

Fra det righoldige program, som kan ses på www.syvsogne.dk, kan nævnes, at 
der er trylleri og ildpustning ved Magisk Cirkel, Kuppmakarna fra Skåne 
optræder – i år med mikrofoner! Sjællandske Musketerer fyrer kanon og 
musketter af – og demonstrerer, hvad en musketér har under den røde dragt. 
Her kan Chippendales godt gå hjem og lægge sig!

Der er opvisning af drabanter og kamplege.

Gøngehundene kommer også i år og Chr. IV fortæller om sin gode ven og 
kampfælle, Svend Poulsen.

Gøngemarked er også børnenes marked. Der er en plads med historiske lege, 
og så er Rollespil Svend Gønge også med i år med deres helt egen eldorado-
plads for børnene med fægteopvisning, løbe-skydebane, salgsboder og 
slagsbrødre, steam-punk, kastemaskiner, kamparena, bueskydning, bål,
ansigtsmaling, air brush tattoo, gabestok og meget mere.

Husk at få dit barn med hjem fra Gøngemarked!



For første gang i gøngemarkedets fireårige historie vil det være muligt at 
betale med dankort på markedet.
Centralt på pladsen sælges fotobogen ”Sydsjælland i Gøngehøvdingens 
Fodspor”, og her kan man bruge dankort, og for et mindre gebyr kan man få 
vekslet til kontanter.

Markedet får også i år gæster fra Skåne og Tyskland. Der kommer delegationer 
fra Lundbys venskabsbyer, Lönsboda i Skåne og Lohmen i Tyskland. Og dertil 
gæster fra Föreningen Snapphaneland i Osby og Cederborg-sällskapet.

Gøngemarked 2011 lørdag den 20. august kl. 10-17 og søndag den 21. august 
kl. 10-17 i Lundby-Parken, 4750 Lundby.
Der er parkering på marken lige over for markedspladsen. Det koster 20 kroner 
pr. bil. Og ellers er det muligt at tage toget til Lundby Station og gå de få 
hundrede meter til markedspladsen. Adgang til markedspladsen er gratis!

Yderligere oplysninger: markedskoordinator Steen Nielsen, tlf. 5576 7217 
eller 6126 7217.

Eksklusiv fotobog om Gøngehøvdingen
På årets gøngemarked i Lundby den 20.-21. august udkommer den eksklusive 
fotobog ”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor”.

Bogen, der er på ca. 150 sider, er spækket med lækre fotos, taget af den 
skånske fotograf Magnus Augustsson. Den bevæger sig rundt i hele det 
område på Sydsjælland, hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans 
snaphaner i slutningen af 1650’erne under Svenskekrigen kæmpede mod den 
svenske besættelsesmagt. Området dækkes i dag af Køge, Stevns, Faxe, 
Næstved og Vordingborg kommuner.



De fem kommuner har alle med økonomiske tilskud bidraget til, at det har 
været muligt for Foreningen Svend Gønge at gennemføre det storslåede 
bogværk, som udkommer på Gøngemarkedet 20.-21. august, hvor man kan 
erhverve sig et eksemplar for kun 300 kr.

Fotografen Magnus Augustsson har gennemfotograferet Sydsjællands byer og 
landskaber - fra Køge i nord til Nyord og Vordingborg i syd - på alle tider af 
året, så bogen både har vinter-, forårs- sommer- og efterårsbilleder.

Med fotobogen i hånden kan man besøge de mange steder, hvor Svend 
Poulsen og hans snaphaner ifølge historien og myterne holdt til eller 
udkæmpede deres drabelige kampe mod den svenske overmagt. I korte tekster 
beskrives begivenhederne, som udspillede sig på de forskellige steder. Bogen 
kan således bruges som guide til en sydsjællandstur i

Gøngehøvdingens Fodspor.

Bogen udgives af Foreningen Svend Gønge i samarbejde med Museerne 
Vordingborg.

Fotobogen ”Sydsjælland - i Gøngehøvdingens fodspor” var oprindeligt 
planlagt til udgivelse i jubilæumsåret 2010, da Gøngehøvdingen fyldte 400 år.

Men at lave en sådan fotobog viste sig at være en noget større og tidskrævende 
opgave, end vi havde drømt om, og derfor måtte vi udskyde udgivelsen til i år. 
Men den forlængede tidsfrist har lønnet sig, og vi er i dag rigtig glade og 
tilfredse med resultatet. Samtidig kan vi vise, at vi også efter jubilæumsåret 
har masser at byde på, siger bogens redaktør, bestyrelsesmedlem i Foreningen
Svend Gønge, Gunnar Stobbe, Store Røttinge.

Yderligere oplysninger: Gunnar Stobbe, tlf. 5596 5210 eller 6131 8220.


