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Danmarks Radio sender i øjeblikket på kanal K en række spændende historiske 
udsendelser om ”Kongelige eskapader”. 
 
Forleden handlede det om personen ovenfor, Chr. 4. 
 
https://www.dr.dk/tv/se/kongelige-eskapader/kongelige-eskapader-2/kongelige-

eskapader-der-aendrede-danmarkshistorien-2-4 
 

God fornøjelse - og klik endelig videre. 
 
 
 
 
 
 
- når nu talen falder på Chr. 4 kan vi også gøre opmærksom på Kronborg i den 
nys overståede efterårsferie. 
 
Her blev der som tidligere afholdt Renæssancefestival. 
 
Og FSG deltog også denne gang. 
 
Herunder en lille samling billeder fra dagene. 
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Mange kender nok til, at en hjemmeside kan være umiddelbar svær at navigere rundt på, 
samt at finde den eller de informationer man ønsker. 
 
Hvis man så oplever at der faktisk ikke sker nok noget nyt, at siden yderst sjældent bliver 
opdateret - ja så bliver man let lidt mut. 
 
På www.svend-goenge.dk er vi særdeles opmærksomme på dette fænomen. Vi har ydereli-
gere en fornemmelse af at mange hjemme ved tasterne har fornøjelse og glæde ved vor 
hjemmeside, og bruger den flittigt. 
 
Gør endelig andre rare mennesker opmærksomme på FSG, og at et medlemskab er gratis. 
 
Tænk at man stadig kan få noget gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så skete det endelig - de to dejlige søsterbyer i vort område er atter forbundet. Jernbanebro-
en i Lundby, som forbinder vejen til Køng, er færdig og får her lagt asfalt på. 
 
Ca. 400 glade og forventningsfulde mennesker mødte op til broindvielse den 29. september 
2018. Her talte såvel projektleder Klaus Jørgensen, som borgmester Mikael Smed. 
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FSG deltog i festlighederne, som blandt andet også bød på pølser og drikkevarer, samt et op-
muntrende Broløb. 

 
Det er derfor med fornyet op-
timisme at forberedelserne til 
næste års Gøngemarked er i 
gang. 
 
Datoen for dette klassiske ar-
rangement er: 
 
 17.-18. august 2019  
 
 

Se mere på www.svend-
goenge.dk  
- og den lokale verdenspresse. 
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Vi elsker at gøre grin med svensker-
ne, og vi er vilde med arvefjendeop-
gør i sportens verden. Måske stam-
mer det fra de to krige mod svensker-
ne i 1657-1660. I "Svenskekrigene" 
fortæller Sebastian Olden-Jørgensen 
om de dramatiske begivenheder, hvor 
svenskerne marcherede over isen, 
København blev belejret og undsat af 
en hollandsk hjælpeflåde, og kong 
Frederik 3. ville dø i sin rede. 
 
Men "Svenskekrigene" er også histo-
rien om den jævne befolkning, der 
blev plyndret og plaget af både ven-
ner og fjender, og krigen satte sig 
dybe spor i politiske beslutninger. Og 
i vores erindring, for bogen er også 
fortællingen om, hvordan fakta for-
svinder ind i fiktion, som vi fx kender 
det fra "Gøngehøvdingen". 
 
Sådan blev der skrevet i en presse-
meddelelse i forbindelse med udgi-
velsen af  ”Svenskekrigene”. 
 
En ny udgivelse fra Aarhus Universi-
tetsforlag i serien ”100 danmarkshi-
storier”. 
 
Den er skrevet af lektor ved Saxo In-
stituttet ved Københavns Universitet, 
Sebastian Olden- Jørgensen. 
 
Forfatteren siger: 
 
"Alle krige trækker spor af død og ødelæggelse efter sig, men Svenskekrigene 1657-1660 
gjorde mere end det. De forandrede Danmark for altid: Grænsen til Sverige rykkede fra Små-
lands skove til Øresund, al magt blev de næste 188 år samlet i den enevældige konges hånd. 
og københavneriet så dagens lys." 
 
"Svenskekrigene har det hele: gribende drama i drengerøvsklasse og store personligheder, 
skæbnesvangre beslutninger og politisk afmagt, gode historier og næsten endnu bedre my-
ter." 
 
Den er på 100 sider, kommer i butikkerne 8. november 2018 og koster 100 kr. 
 
Blandt andet hos Saxo. 
 
Udkommer som trykt bog, e-bog samt lydbog. 
 
Sebastian har ved flere lejligheder gæstet os som foredragsholder her i Lundby. 

https://www.saxo.com/dk/svenskekrigene_sebastian-olden-joergensen_indbundet_9788771845860

