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Glædelig jul og godt gøngeår! 
 

Hvert år er gøngeår! Det bliver 2013 forhåbentligt også. Som tingene har udviklet 

sig, siden vi dannede vores lille forening i januar 2007, er der bare kommet fart 

på! 

 

Også 2012 blev et godt gøngeår! Vi afholdt i samarbejde med Borgerforeningen 

Lundby, Medborgerhuset Lundby og Rollespil Svend Gønge det største gønge-

marked nogensinde i Lundby-Parken den 18.-19. august. Og vejret kunne vi ikke 

klage over. Det var varmt! Om søndagen så varmt, at mange utvivlsomt er blevet 

væk for at tage til stranden i stedet. Alligevel satte vi tilskuerrekord med 6500 

besøgende over de to dage. Det er altså flot! 

 

2012 var også året, hvor vi næsten fik udsolgt vores gigantiske bogsucces 

”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens Fodspor”. Bogen, som vi udgav i 2011, blev 

på et år udsolgt i 1000 eksemplarer. Det er flot af en bog, som primært sælges på 

Sydsjælland! Spørg bare de håbefulde forfattere, som er glade, hvis de får deres 

digtsamling på 300 eksemplarer solgt – i hele landet! 

Vi har ganske få eksemplarer af ”fotobogen”, som vi kalder den, tilbage, og de 

bliver solgt inden nytår! 

Vi kan ikke takke Line og Gunnar Stobbe og den skånske fotograf Magnus Au-

gustsson nok for den bog! 

 

Vi har i 2012 fået systematiseret vores foredragsaftener i Medborgerhuset Lund-

by, blandt andet med ambassadøraftener. Uden at presse vores kære ambassadø-

rer, som har nok at se til i øvrigt, spørger vi dem, om de kunne tænke sig at kom-

me og fortælle om sig selv. Endnu har ingen sagt nej, og vi har haft nogle pragt-

fulde aftener. Og disse ambassadør-aftener har vi tænkt os at fortsætte med. 

 

Det var også i 2012, at vi fostrede idéen til, hvordan vi kommer videre med vores 

helt store projekt ”Gøngeland” i Lundby. Idéen er at etablere et historisk oplevel-

sescenter for Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans samtid. Der kom konkret 

gang i planerne, da vi besluttede at begynde med at opføre det hus, Svend Poul-

sen boede i, i Lundby i sine sidste år, det gamle gadehus, der lå på hjørnet af 

Lundby Hovedgade og Manglekærvej, lige over for Lundby Kirke. 

Vi har holdt et møde med Vordingborg Kommune, som ejer Lundby-Parken, og 

den har været overordentlig positiv for projektet, som vi nu arbejder videre med i 

2013. 

 

I 1998 havde jeg et lille privat møde med Bernhard Hansen, som boede på Kapel-

langården, på hvis jord Gøngehøvdingens sidste bolig lå. Anledningen var, at 
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Ambassadører: 

 

Godsejer, Kammerherre og 

Hofjægermester, 

Bernt Johan Collet, Lund-

bygård. 

 

Hofjægermester og Gods-

ejer, 

Peter Zobel, 

Bækkeskov. 

 

Godsejer, 

Peter Oxholm Tillisch, 

Rosenfeldt. 

 

Godsejer, 

Gerner Wolff-Sneedorff, 

Engelholm. 

 

Godsejer, 

Peter Henrik Tesdorpf 
Gjorslev Gods. 

 

Godsejer, 

Marianne Holst, 
Nysø. 

 

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. 

Bernhard Hansen havde ejet Konakkegården i Lundby, som indtil 

år 2000 lå nede bag Sydsjællands Landsbrugsskole (nu Lundby Ef-

terskole), og den gård havde været i min slægts eje i flere hundrede 

år, frem til 1930, hvor Bernhard Hansen købte gården. Han ejede 

den til 1970’erne, hvor Sydsjællands Landbrugsskole købte den til 

forvalterbolig. 

Det var begrænset, hvad Bernhard Hansen, der på det tidspunkt var 

godt oppe i 90’erne, vidste om min slægt på Konakkegården, men 

han fortalte noget andet spændende, nemlig at han havde overvæ-

ret, at Svend Poulsens hus var blevet nedrevet i 1909 af hans far. 

Det var på det tidspunkt voldsomt forfaldent og havde i mange år 

været brugt som kalvehus. Da man ikke mente, det kunne svare sig 

at reparere på huset blev det – desværre – revet ned. 

Det hus prøver vi nu at skaffe tegninger eller beskrivelse på, og så 

vil vi opføre en kopi af huset i Lundby-Parken, og vi håber, at det 

vil kunne blive det første af mange huse og gårde, som en gang 

skal blive til Gøngeland. 

 

Hermed vil jeg ønske alle medlemmer af Foreningen Svend Gønge 

en rigtig glædelig jul og et godt gøngeår 2013. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Sten Hansen 

Formand. 
 

 

 

Muntre minder fra Lundby Kro 
 

15. januar fortæller Winni Nielsen og Rune Bentsen muntre kro-

minder i Medborgerhuset Lundby. 

 

I 1980’erne var Winni Nielsen kromutter og kok på Lundby Kro og 

det lokale postbud Rune Bentsen havde et bijob som reservetjener 

på kroen. Det er kroens sidste glansår, de to kommer og fortæller 

om ved et foredrag, arrangeret af Lundby Sognearkiv, tirsdag den 

15. februar. 

Lundby Gjæstgiveri blev opført i 1871, og utallige familiefester, 

møder, dilettantforestillinger, baller og juletræer er gennem tiderne 

blevet afholdt der. 

Der har været skiftende kroværter, og menuerne har uden tvivl også 

ændret karakter, men et fælles træk går gennem historien: man har 

gjort sit bedste. 

 

Sådan var det også, da Winni og Aage Nielsen i 1968 startede 

krodrift over for Lundby Station. De gjorde deres bedste for at 

fremstille velsmagende middage og skabe flotte rammer for borger-

nes fester. Hvide duge, smukke blomster, levende lys og figurer fra 



Tidl. folketingsmedlem, 

socialrådgiver, 

Hanne Reintoft 
 

Tidl. folketingskandidat 

Gina Øbakke, 

 

Generalløjnant, 

Kjeld Hillingsø 
 

Turistchef, 

Lars Nielsen 
Køge Kommune 

 

Museumsdirektør, 

Keld Møller Hansen 
Vordingborgmuseerne 

 

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 Förenin-

gen för Snapphanelandet, 

Marco van Brink, 
Osby. 

 

Formand for Hembygds-

föreningen, 

Erik Ralsgård, 
Osby. 

Den kongelige Porcelænsfabrik prydede bordene. Var festen større, 

end Aage Nielsen alene kunne betjene gæsterne tilfredsstillende, 

blev reservetjenerne indkaldt, så stort set alle kunne få varm sovs 

samtidig. 

Én af disse tjenere var Rune Bentsen, og maden, han bar på de sto-

re fade, var lavet af Winni Nielsen, der med stor flid og dygtighed 

kokkererede i kroens store køkken. 

 

Winni og Aage Nielsen rejste fra byen i 1985, men Winni Nielsen 

kommer tilbage for en aften, idet Sognearkivet har formået at få 

hende og Rune Bentsen til at fortælle om 15 års samarbejde, hvor 

gæsterne var i centrum. 

 

Da Winni Birch, den nuværende "kromutter", hørte om projektet, 

tilbød hun straks, at arkivmødet kunne afholdes i Medborgerhuset, 

som kroen nu hedder. Sognearkivet sagde straks ja til den gode idé. 

 

Tirsdag, den 15. januar kl. 19.30 er der "krohistorie" i Medborger-

huset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby, og i dagens anledning ser-

verer Lundby Sognarkiv kaffe i de gamle guldrandede kopper på-

trykt Lundby Kro. 

 

Medlemmer og alle andre interesserede er meget velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan så Lundby Kro ud i 80’erne, da Winni Nielsen og Rune 

Bentsen havde deres virke på kroen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Links til billedarkiver 
 

Gøngemarked 2010 , Gøngemarked 2010 - kostymer , Gøngefest 21.august 2010, Debatdag 6.nov 2010 

 

Gøngemarked 2011 , Gønger på Bakkebølle Strand 140412, Gøngemarked 2012,  Snaphane Cafe ind-

vielse nov. 2012,   

(Tryk evt. CTRL og klik så på et link) 

 

Hold din næste fest i 
Medborgerhuset Lundby 

 

Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder. 
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale for fra 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov: 

Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr., 
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr. 

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr. 
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne, 

udendørs grill og to petanquebaner. 

Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771 

Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station 

Hjemmeside: www.syvsogne.dk   
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