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Oversigt over vore 
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Ny hjemmeside… 

Det har været et stort og længe ventet ønske, at få etableret en hjemmeside til vor 

forening. En hjemmeside som indeholder informationer udelukkende relevante 

for os selv. 

Den er nu etableret og tilgængelig. Den findes på dette link: 

www.svend-goenge.dk 

 

Siden er ganske spæd, og skal naturligvis tilrettes. Dette skal ske over tid. 

Med et klik på ”Forening FSG” til venstre i menuen, vil der fremkomme en side 

med mulighed for kommentarer. En åben mulighed for positiv og konstruktiv 

medleven i vores fælles medie. 

Det er foreningens store ønske at dette tiltag vil blive til stor gavn for os alle 

CH & JB 

 

Stormen på København, 1659 

Militær Flagdag (Hæren og Søværnet 

flager) 11. februar 

 

 

Danmark-Norge har gennem århundreder 

især plejet "fjendskabelige forbindelser" 

med to  nabonationer: Tyskland og Sveri-

ge. 
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Modsætningsforholdet til Sverige har formentlig rødder helt tilbage til folkevandringstiden i 

de første århundreder efter Kristi fødsel. Flere sagnfortællinger fra den periode beretter såle-

des om slag mellem svenske og danske styrker. Disse kampe har formentlig fundet sted i 

grænseegnene omkring det nuværende mellemsvenske område og Skåne, Halland samt Ble-

kinge. 

I slutningen af 1300-årene blev der båret nyt ved til bålet, da dronning Margrethe I blev ind-

sat som dansk unionsdronning over hele Norden ("Kalmarunionen"). Og situationen blev 

yderligere skærpet under Christian II's krige mod Sverige i begyndelsen af 1500-tallet (med 

rædsels højdepunkter som bl.a. "Det stockholmske blodbad"). 

I hele denne periode var Danmark givetvis Skandinaviens mest folkerige, mest velhavende 

og stærkeste nation. Dette ændrede sig imidlertid i løbet af 1500-tallet, hvor broderlandets 

befolkningstal steg markant, og hvor bl.a. ny teknologi gjorde det muligt for svenskerne at 

udnytte deres omfattende træ- og malmforekomster etc. langt mere effektivt end tidligere. 

Det tog dog et par århundreder, inden det for alvor gik op for beslutningstagerne i Danmark 

(konge og adel), at vi ikke længere var Nordens toneangivende magt, og at det nu var tid at 

søge forhandlingsløsninger, når der opstod problemer. 

Op gennem 1600-tallet kom det til flere alvorlige skærmydsler med svenskerne, og i 1657 

erklærede Danmark-Norge atter broderlandet krig. 

Det gik imidlertid slet ikke, som man fra dansk side havde forventet, for snart efter stod den 

svenske krigskonge, Karl X Gustav, i Jylland med en mægtig armé, der hurtigt løb den dår-

ligt organiserede danske hær totalt over ende. 

I 1657-1658 oplevede vi her i landet en af de hårdeste vintre i historisk tid, og de svenske 

styrker benyttede lejligheden til at vandre over de tilfrosne bælter, fra Jylland via Fyn til Lol-

land og derfra til Sjælland. 

Danmark-Norge kunne i praksis intet stille op, og blev tvunget til at underskrive en fredsaf-

tale, der bl.a. indebar afståelse af de gamle danske landskaber Skåne, Halland, Blekinge og 

Bornholm, samt Bohus len. Norge blev så at sige delt på midten, da fredsaftalen også inde-

bar afståelse af Trondhjems len. 

Afståelsen af Skåne, Halland og Blekinge blev permanent, og alene det indebar en for-

mindskning af nationens landområde på ca. 18.500 km2, modsvarende knap halvdelen af det 

nuværende Danmarks areal! 

Umiddelbart derefter brød svenskerne imidlertid den indgåede fredsaftale. Årsagen var, at 

Karl X Gustav havde besluttet en gang for alle at knuse Danmark - helt og aldeles. 

Den svenske hær rykkede nu direkte frem mod København, der var helt indesluttet på lande-

siden fra den 11. august 1658. 

Karl X Gustav tøvede imidlertid med at angribe hovedstaden. Først ved midnatstid natten 

mellem den 10. og 11. februar 1659, forsøgte svenskerne sig med et storstilet overraskelses-

angreb. Det blev dog slået tilbage af både borgere og militær i den indesluttede by. 

Og kampen endte med et sviende nederlag for de svenske styrker, der efter nogen tid måtte 

trække sig helt tilbage fra dansk område. 

Ib Askholm, 

Danmarks Højtider og Festdage, 

Askholm Forlag, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Vordingborg fejrer i år 600 års købstadsjubilæum – det bliver markeret på mange forskellige 

måder. Der er nu planlagt et historisk optog gennem byen lørdag den 10.oktober 2015 om 

formiddagen. 

Læs og se mere: http://oplev.vordingborg.dk/vordingborg-600-aar 

Et kontingent af FSGs gønger vil også deltage. 

 

Kære medlemmer af FSG: 

Borgerforeningen Lundby husstandsomdeler vedhæftede Nyhedsbrev i Lundby – Gl. 

Lundby (Lundby sogn). 

ØNSKER DU  OGSÅ AT MODTAGE NYHEDSBREVET, SÅ GIV VENLIGST BE-

SKED PÅ NEDENSTÅENDE MAIL. 

Skulle du ydermere kende nogen som også ønsker at modtage dette nyhedsbrev, må du 

også gerne give besked, så jeg kan få dem med i gruppen. 

ibsvej43@gmail.com 

Venlig hilsen, 

Steen Nielsen 

At holde sig opdateret… 
På samme måde som et medlemskab af Foreningen Svend Gønge er gratis og frit, er det 

ganske gratis og let at blive informeret om arrangementer i Medborgerhuset i Lundby. 

Ved at give Jytte Høj Hammer din mail, får du efterfølgende nyhedsbreve i din indbakke. 

Gratis nyhedsbrev fra Medborgerhuset i Lundby. 

jyttehammer@gmail.com 
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