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Her ses Svend Gønge, som tegneren Poul Steffensen har skildret ham i Carit Etlars roman
’Gøngehøvdingen’.

Næsten alle, der bor på Sydsjælland, kender på en eller anden måde til
historien, eller historierne om Gøngehøvdingen alias Svend Gønge alias
Svend Poulsen.
Men hvor meget ved vi egentligt om denne frihedskæmper og folkehelt?
Var han blot en romanfigur? Eller var han en historisk person – en guerillasoldat og frihedskæmper?
Men hvad er hvad, og hvor meget er myter, sagn og mundlige overleveringer, og hvor meget er historisk virkelighed? Det kan være svært at
finde rede i.

Mon ikke vi alle trænger til at høre den rigtige, store og sammenhængende fortælling om Svend.
Foreningen Svend Gønge har besluttet at gøre en indsats på dette felt og indbyder
hermed alle interesserede til et spændende foredrag om Svend Poulsen. Vi har
kaldt foredraget for ’Hvem var Svend Gønge?’:

Tirsdag den 7. maj 2019, kl. 19.00 i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750
Lundby
Og hvem kan vel være bedre til at fortælle om dette emne end Foreningen Svend
Gønges stifter og tidl. formand gennem mange år:

journalist Peter Sten Hansen

Peter Sten Hansen som
Chr. IV

Peter Sten Hansen er kendt af snart sagt alle i landet for sine populære radioprogrammer (Peters Verden, Giro 413).
Men også på det lokale plan er Peter en særdeles velkendt, vellidt og anset person,
som har været den visionære idémand, initiativtager og ildsjæl i forbindelse med
mange forskellige projekter – bl.a. 4750-Avisen, Liv i Lundby, Foreningen Svend
Gønge, Snaphanebutikken og Snaphanecaféen i Lundby, mmm.

Peter har arbejdet med Gøngehøvdingen og Svend Poulsen i mange år, og han er
en eminent foredragsholder, som vi glæder os meget til at høre fortælle om dette
spændende emne.
Alle er velkomne – sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og tag så naboerne med til
en interessant aften.
Entre 30 kr. pr. person - til dækning af vore udgifter.
Foredraget, varer et par timer med en pause indlagt undervejs.
I pausen kan der købes kaffe m. kage for 30 kr. eller øl/vand for 10 kr.
I Foreningen Svend Gønge glæder vi os til et rigtigt godt fremmøde, hvor vi alle
kan blive klogere på Gøngehøvdingen og personen Svend Poulsen.

Herover ses Poul Steffensens skildring af et snaphaneoverfald på
et svensk dragonkompagni, som det kunne have set ud under Carl
Gustavkrigen 1658.

