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Svend Poulsens by
De såkaldte ugeaviser, reklameaviser med sparsomt redaktionelt stof, fylder efterhånden godt i
postkasserne, og vigtig brevpost kan nemt forputte sig i reklamedyngerne. En sådan ugentlig reklameavis dækker det sydlige Sjælland inklusive Møn og det nordlige Falster. Den hedder Sydsjællands Tidende, udkommer om onsdagen og er en fyldig sag.
I det nummer, der udkom 20/2-08 i bladets 83. årgang (nr. 8) kunne man på side 26 læse en artikel
med overskriften "Skåninger var på besøg i Lundby".
Den handlede om en delegation fra Lönsboda (Ørkened før 1658)i Osby kommun (Gønge Herred,
Skåne), der i dagene 9/2-10/2 2008 gæstede Lundby i Sydsjælland, hvor man bl.a. besøgte mindestenen for Svend Povelsøn ("Gøngehøvdingen") ved Lundby Kirke og siden på en bustur snaphanestatuen i Præstø, Vordingborg Borgmuseum og Naturcenter Avnø.
Om Svend Povelsøn hedder det i artiklen bl.a.: "Svend Poulsen kom til Lundby i 1661 og døde
her mellem 1680 og 1690 og han ligger begravet på Lundby Kirkegård. Svend Poulsen blev født
på en gård i den nuværende Osby Kommun i 1610".
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Prisuddeling
Lundby ligger omtrent midtvejs mellem Næstved og Vordingborg. Hvert år uddeler Borgerforeningen Lundby en pris, som er opkaldt efter "Gøngehøvdingen" og hedder "Årets Svend". I 2008
blev den tildelt lundbyborgeren Karen Johansson. Denne hædersbevisning kan man læse om i
Sydsjællands Tidende 12/3-08 (nr. 11/2008), s. 6. Begrundelsen for pristildelingen 2008 lyder her:
"Karen Johansson blev valgt, fordi hun har gjort en kæmpe indsats i Lundby Sognearkiv i snart 30
år, og fordi hun har registreret samtlige huse i Lundby Sogn og udgivet en bog om samme. Og
fordi hun har taget initiativ til og gennemført skovrejsningsprojektet Svend Gønge-lunden".
Bustur i maj
I Sydsjællands Tidende nr. 10/2008 (5/3-08) læser man på side 75 en artikel om en planlagt bustur, som den stedlige museumsforening i Vordingborg Kommune står for. Artikeloverskriften
lyder: "Museumsforening tager til snaphaneland i Skåne".
Om turens indhold læser man: "Museumsforeningen for Museerne.dk (Museerne Vordingborg)
har arrangeret en tur til snaphanebyer og -bygder i det østlige Skåne i Kristi Himmelfarts-ferien,
1.-4. maj".
En talsmand for Museerne Vordingborg (Danmarks Borgcenter) udtaler om turen: "Når den efterhånden 9. kulturhistoriske forårstur i år går østpå, er det netop for at sætte fokus på den triste
kendsgerning, at det er 350-året for Roskilde-freden, som tvang Danmark til blandt andet at afstå
Skåne, Halland og Blekinge".

Roskildefreden - 350 år
26. februar 1658 indledtes "forhandlingerne" i Taastrup Præstegaard (16. februar efter den julianske kalender).
350 år senere, 26. februar 2008, arrangerede Lundby Borgerforening et aftenmøde i Lundby, som Sydsjællands
Tidende refererer 5/3-08 (nr. 10/2008), s. 6, under overskriften: "Skånsk snaphane fyldte Lundby Medborgerhus".
Ved et billede af den store tilhørerskare læser man, at "den svenske forfatter og historiker Sixten Svensson
holdt foredrag om løgnehistorierne om snaphanerne i Sverige".
Formanden for Borgerforeningen Lundby fortæller om Sixten Svenssons foredrag: "Og det gjorde han for fulde
huse. Interessen for at lytte til Sixten Svensson var så stor, at der måtte sættes ekstra stole ind. Vi kunne ikke
være i den store sal, men måtte også tage den lille sal i brug. Og alle var tryllebundet af den store skåning, som
talte om den skæbne, skåningerne var udsat for, da Sverige overtog det gamle danske land ved freden i Roskilde den 26. februar 1658, altså for 350 år siden ".
Formanden har læst Sixten Svenssons bog Sanningen om snapphanelögnen og siger herom: "Bogen beskriver
snaphaner og friskytter som de frihedskæmpere i kampen mod svenskerne, som de vitterlig var. Og den beskriver de uhyrlige overgreb, som Sverige udsatte skåningerne for, da de havde overtaget det gamle danske land i
1658".
Sixten Svensson: "Selv her 350 år efter at Sverige overtog Skåne husker skåningerne overgrebene. Men det er
ikke fordi de får det at vide af historieskriverne eller i skolerne. (...) Kommer du til Stockholm og Uppsala ved
ingen, at Skåne nogensinde har været andet end svensk".
Artiklen slutter: "I over en time tryllebandt Sixten Svensson tilhørerne. Sixten Svensson nåede ved besøget
også at se mindestenen i Lundby for snaphanen Svend Poulsen".

Ny forening ser dagens lys…
Mandag 6. januar 2014 blev der afholdt stiftende generalforsamling for en ”ny forening” i
Lundby. Mødet foregik i biblioteket i Lundby. Det var det årlige Gøngemarked, som nu
fandt sin organisatoriske plads i egen forening.
Steen Nielsen, som var en af initiativtagerne til foreningen, fortalte at vi af rent praktiske og
juridiske grunde, fandt det naturligt med denne foreningsdannelse.

Oplev Roskilde sammen med Konger og Dronninger

19. februar fra 10:00 til 16:00
Vi mindes 355 året for forhandlingerne om fredstraktaten, der blev indgået i
Roskilde1658; Roskildefreden.

Kom og oplev historien, når den bliver gjort levende på Stænder Torvet i Roskilde.
Oplev gøngerne fra Lundby i deres historiske dragter, oplev de flotte heste, som
dem vi ser i Disney filmen Modig og Hobbitten. Når Irish Cup Society, Roskilde,
drysser deres tryllestøv over arrangementet. Parade gennem Algade.

Oplev Roskilde Domkirke i selskab med Chr. IV., når han fortæller om sig selv.
Oplev den storslåede Domkirke, Chr. VI´s Kapel og det spændende
Domkirkemuseum. Få en guidet tur i Roskilde kloster, hvor du møder Frederik III og hans dronning Sofie Amalie i Riddersalen i selskab med den rige adelsmand Kaj Lykke.
Kom med ind i Palægården og hør om den danske chefforhandler,
Joachim Gersdorff, efterfulgt af et besøg hos Otto Suensons vinhandel, hvor du bliver indviet i snaphanernes guerilla krig på Sydsjælland.
Efterfølgen kan man opleve samtidskunsten i Palægården eller en
historisk vinsmagning i Domkirkestræde 10 på egen hånd.

Få en historisk og eventyrlig oplevelse i Roskilde. Den stolte by, der lagde navn til freden i
1658. ”Make the day a story worth telling!” Se program og køb din billet til en af de eksklusive oplevelsesture i Roskilde på:
www.eastdenmark.com
Chris Hermansen.

”

———————————————————Kommende arrangementer i FSG
19. februar 2014 kl. 10 - 16: Arrangement på Stænder Torvet i Roskilde i forbindelse med 355 årsdaqgen for
Roskilde Freden.
27. februar 2014 kl. 19.00: Foredrag i Medborgerhuset, Lundby ved Martin Dyrbye, formand for Carit Etlar
Selskabet.
24. marts 2014 kl. 19.00: Ordinær generalforsamling i FSG. Herunder foredrag ved Andreas Ørskov-Lindhardt,
om Kaj Lykke.
Endvidere kan Ann Jönssons bog ”Snaphøner” købes ved henvendelse til Jens Hallqvist: jens@hallqvist.dk
eller på: 5576 5090.
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