Selv efter Roskildejreden, hvor Danmark
blandt andet mistede Skåne, fortsatte
svenskerne med at angribe. Her et maleri
af stormen på København 1659.

350 årsdaåen lor RoskildeIreden markeres i lundby
Tirsdag den 26. februar er
det 350 år siden, at Danmark mistede Skåne ved
Roskildefreden.
Skåne, som altid havde været en lige så naturlig del af
Danmark som Sjælland,
Møn og Lolland-Falster
blev sat under svensk administration og aldrig givet
tilbage igen.
En skrap forsvenskning af
de danske områder satte ind,
og helt op til vores tid, har
de svenske - og skånske skolebørn lært, at Sverige
ved freden i Roskilde fik
sine "naturlige grænser". De

lærte også, at snaphaner og
gønger var nogle forfærdelige terrorister.
En af de skåninger, som i de
senere år har fået sine landsmænds øjne op for den enøjede svenske historieskrivning er Sixten Svensson fra
Osby Kommune.
I 2005 skrev han bogen
"Sanningen om snapphaneIOgnen", som vakte kolossal
opsigt i Skåne, fordi den
trak tæppet væk under den
svenske historieopfattelse af D k
. li kå'
snaphanerne fra Skåne.
.en ontroversle e s m~g
Sixten Svensson kommer til
S·IX t en S vensson k ommer
tirsdag den 26. februar til
Lundby og fortæller Sandheden om snaphanelØgnen.

Lundby, hvor han i Medborgerhuset fortæller Sandheden om snaphanelØgnen.
Arrangementet er en markering af 350året for Roskildefreden, en af de skelsættende begivenheder i den
krig, som vor lokale helt
Svend Poulsen, Gøngehøvdingen deltog i.
Udover Sixten Svenssons
foredrag, vil du kunne opleve Gjøngegarden og høre
renæssancemusik, ligesom
aftenens arrangør Borgerforeningen Lundby serverer
en let anretning og et glas
hvidvin.
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Lundby fejrer sin
100 års fødselsdag
Det er i år 100 år siden, at Lundby
blev en selvstændig kommune og
Lundby Kirkesogn blev oprettet.
Det fejrer vi efter alle kunstens regler til april.
Læs side 16

Beldringe Lokalråd
skal have nyt navn
På den årlige generalforsamling fredag den 29. februar skal Beldringe
Lokalråd have nyt navn. Efter at Bårse-Beldringe Lokalråd er dannet,
skal navneforvirringen ophæves. Du
kan komme med forslag til navnet.
Læs side 35

En aften i Paradis
Køng Borgerforening byder på en
aften i Paradis - i
Køng!
Det handler om et
nyt initiativ med
god mad og en god
film! Læs side 33

Fire siders idrætstilbud til dig
og dine børn s. 19-22
www.lundbyweb.dk

Leder af den skånske delegation i Lundby, Tommy Johansson, Lönsboda.

Skåninger
var glade for
at besøge os
Det var vist det, man kalder en
succes - det første besøg fra Lundbys skånske venskabsby Lönsboda. Besøget fandt sted lørdag– søndag den 9.–10. februar, og det var

et hæsblæsende program, de 15
skåninger kom igennem, inden de
søndag eftermiddag kl. 16.30 igen
satte næsen mod det nordøstlige
hjørne af Skåne. Læs side 3-14

Hvem bliver Årets Svend i Lundby?
På Borgerforeningen Lundbys generalforsamling torsdag den 6. marts
bliver det afsløret, hvem der i år løber med den ærefulde titel Årets
Svend. Sidste år var det Annik Lanzky.
Læs mere side 25
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Solen skinnede om kap
med 15 skåningers smil
Vejret var pragtfuldt, gæsterne i overordentligt godt
humør og samværet gjorde
alle endnu gladere!
Lundby og omegn havde
lørdag-søndag den 9.-10.
februar besøg af en delegation fra Lundbys venskabsby, snaphanebyen Lönsboda i det nordøstlige Skåne.
Besøget er kommet i stand,
efter at Lundby og Lönsboda har aftalt at være venskabsbyer som følge af
fællesskabet omkring snaphanen og gøngen Svend
Poulsen, Gøngehøvdingen.
Svend Poulsen blev født i
den kommune, som Lönsboda ligger i, Osby Kommun, og han boede i Lundby fra 1661 til sin død
1680-90 og ligger begravet
på Lundby Kirkegård.
Denne historiske forbindelse har været rigelig grund
til et samarbejde.
Nu har det imidlertid vist
sig, at samarbejdet vil
strække sig langt ud over
det historiske. Vi har det
simpelt hen så hyggeligt
sammen, at der ingen tvivl
er om, at sydsjællændere og
nordøstskåninger svinger
overordentligt godt sammen.
De første kontakter blev
taget i efteråret 2007, da
Svend Gønge Komitéen
foreslog, at Lundby og
Lönsboda etablerede venskabsbyforbindelser.
Senere på året besøgte Morten Mygind Jensen, skoleleder på Svend Gønge-skolen
og Peter Sten Hansen, formand for Borgerforeningen
Lundby, Lönsboda og Osby.
Her fik vi først og fremmest

Her er den samlede delegation fra Lönsboda foran Gåsetårnet, Vordingborg Bys vartegn. Delegationen tæller repræsentanter fra erhvervsliv, sport, foreninger, kirke, kommune og meget andet.
kontakt til Tommy Johansson, Osby Kommuns kultur– og fritidschef, som står
for konktakten til Lundby,
men også borgmester Anders Pettersson og viceborgmester Erland Nilsson
velsignede vores samarbejde over en frokost. Endelig
besøgte den lille Lundbydelegation Örkenedskolan
og drøftede fremtidigt samarbejde mellem vore to
skoler med de to rektorer,
som de kalder sig der, Irene
Jönsson og Eskil Nilsson.
Vordingborg Kommune havde inviteret de skånske gæster
på Middelalderfrokost på Vordingborg Museum. I tilgift
fortalte Dorthe Wille-Jørgensen om Vordingborgs historie.
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Vordingborg
Kommune repræsenteredes af Birthe Helth, formand for Kultur–
og fritidsudvalget.

Snapphanarna fra
Lönsboda i Skåne
blev budt på middelalderfrokost af
Vordingborg
Kommune i Museet på Vordingborg Slotsruin.

Snaphaner fik middelalder-måltid
den blev serveret næsten på
middelaldermaner på trætallerkener og en enkelt kniv.
Ellers gjaldt det om at bruge
klør fem og en træske for at
få mad i munden. Dertil
serveredes øl af gammel
type og lokalt brygget æblemost. En kæmpe oplevelse
for både skåningerne og
repræsentanterne fra Borgerforeningen Lundby.
Efter frokosten talte formand for Vordingborg
Kommunes fritids- og kulturudvalg Birthe Helth til
gæsterne, og herefter fortalte museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen om
Vordingborgs spændende
historie og om de store plaKommunen gav frokost
ner om at indrette et borgi Vordingborg
Skåningerne var inviteret af center for hele Danmark i
Borgerforeningen Lundby, Vordingborg.
men blev af Vordingborg
Kommune inviteret på fro- Vordingborg Brandvæsen
Delegationen besøgte også
kost i Museet i VordingVordingborg Brandvæsen,
borg. Men det var ikke en
helt almindelig frokost. Det Lundby Efterskole – en
var en middelalderfrokost, skoleform, som ikke kendes
i Sverige – Svend Gøngekreeret af madhistorikeren
Bi Skaarup fra Falster, og

Lundby. Og dermed er forbindelsen knyttet mellem de
to byer.
Men det er på mange andre
Snaphanerne
områder end det historiske,
Lundby og Lönsboda har
fundet hinanden i interessen at Lundby og Lönsboda vil
for snaphanerne, som gjorde have glæde af hinanden. Det
viste det første venskabsbylivet surt for svenskerne i
Delegationen på 15 skånin- midten af 1600-tallet. Den
besøg med al tydelighed.
ger fra Lönsboda kom vidt berømte snaphane Svend
Delegationen fra Lönsboda
omkring, lige fra middelal- Poulsen, Gøngehøvdingen, havde repræsentanter for
derfrokost på Museet i Vor- blev født i området ved
kommunen (Osby Komdingborg, til naturekskursi- Lönsboda og han døde i
mun), idrætsforening, hanon på Avnø Naturcenter og
delsliv, Røde Kors, Hembygdsförening (en slags
Tømrer & snedkermester
lokalarkiv), Pensionistforening, Brandkorpset, SociOle Pedersen
aldemokraterne, skolen og
skytteforeningen.
Ibsvej 11 - 4750 Lundby

Det var et overordentligt
vellykket besøg, Lundby
havde fra Lönsboda i det
nordøstlige Skåne i
weekenden op til vinterferien.

gudstjeneste i Lundby Kirke.

* Tagudskiftning
* Reparationer
* Nybygninger
* Om– og tilbygninger
* Køkkener, bad & garderobe

Mobil 6139 0642
Telefon 5576 6161
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sterne. Det gjorde Køng
Museer også. Museumsinskolen i Lundby og Lundby spektør Berit Christensen
berettede levende om den
Skytteforening.
Om aftenen serverede Bor- fantastiske hør-æra i områgerforeningen Lundby mid- det og om de spor, der enddag for skåningerne og gæ- nu er efter industrimagnaten
ster, som modsvarede skå- og godsejeren Niels Ryberg.
ningernes interesseområder.
Stegt flæsk & persillesovs
Middagen stod på flæskesteg og is, lavet af Lundbys Herefter stod den på stegt
flæsk med persillesovs – en
knaldhamrende dygtige
maddamer, som hver måned ret som mange skåninger
ikke kender. Det var igen
står for fællesspisningen i
Lundbys dygtige maddaMedborgerhuset Lundby.
Det var en stor positiv over- mer, som stillede op!
Og så gik turen til mindesteraskelse, at Gjøngegarden
fra Præstø efter hovedretten nen for Gøngehøvdingen i
Lundby og Lundby Kirke.
gav en halv times koncert
Og her fik skåningerne både
for gæsterne.
de historisk korrekte og lidt
mere farvede historier om
En meget flot gave
Og så gik snakken ellers om Lundbys berømte søn, Gønmulighederne for at udvikle gehøvdingen, som ikke er så
samarbejdet mellem Lund- kendt i Skåne som i Danmark.
by og Lönsboda aftenen
igennem. Gæsterne fra Skå- Besøget sluttede med et
ne havde gaver med til de- hurtigt besøg i Præstø. Gæsterne konstaterede, at snapres sydsjællandske værter.
Og blandt andet fik Borger- hanestatuen i anlægget ved
foreningen Lundby en me- Frederiksminde er magen til
get smuk diabas-statue (sort den, der står i Hässleholm,
og det er så sandt som det
granit, som findes i et beblev sagt. I Lönsboda har de
rømt brud i Hägghult melogså en snaphanestatue,
lem Osby og Lönsboda),
som havde fået ingraveret et men den er lidt anderledes.
Inden bussen kørte mod
landkort over Sjælland og
Lönsboda blev der handlet
Skåne og hvor Lundby og
godt og grundigt ind i MerLönsboda er markeret. En
meget smuk gave, som vil
få sin faste plads i Medborgerhuset Lundby.
Gæsterne overnattede på
Udby Kro og to lokale bed
& breakfasts og efter morgenmaden var en del af delegationen til gudstjeneste i
Lundby Kirke og herefter
gik det til Naturcenter
Avnø, hvor Birgitte Mose
fortalte, så det gjorde et
meget stort indtryk på gæ-

Flemming Hansen fra
Vordingborg Brandvæsen
fortalte veloplagt om
Brandstationens opgaver.
Det var ikke uden stolthed, at han præsenterede
stationens to svenske udrykningskøretøjer.

LÖNSBODA

LUNDBY

Den meget smukke venskabssten i diabas bliver opstillet i
Medborgerhuset Lundby - til glæde for alle borgere..
ko i Lundby.

snaphanemarked i Lönsboda i juli, og vi håber, at rigtigt mange fra Lundby og
Vi skal til Lönsboda
- Det er helt sikkert ikke
vores samarbejdende syv
sidste gang, Lundby får
sogne vil tage med, siger
besøg fra Lönsboda. Uvur- formand for Borgerforeninderlige kontakter er knyttet, gen Lundby Peter Sten Hanog vi er blevet inviteret til
sen.
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Museumsinspektør Berit
Christensen
ikke alene fortalte om Niels
Rybergs høreventyr i Køng,
hun demonstrerede skam
også, hvordan
hørren tilberedes. De ældre
skåninger
kendte de gamle danske ord
som ”brage”
og ”hegle”. De
danske ord har
levet videre i
skånsk - især i
det nordøstlige
Skåne i 350 år!

Berit fortalte om Ryberg og Køng

Lørdag aften overraskede Gjøngegarden fra Præstø de
skånske gæster med en koncert efter hovedretten!

Interessen var stor, da museumsinspektør Berit Christensen, Køng Museer, fortalte om den fantastiske
historie, som den lille Køng
landsby kan præsentere.
Om finansmanden Niels
Ryberg, der købte Øbjerggaard i 1700-tallet og indrettede spinderier med op til
400 ansatte.
Hele teknikken omkring
fremstilling af hørklæde
gennemgik Berit Christensen, idet hun viste, hvordan
man først ”bryder” eller
”brager” hørren, hvorefter

man karter eller ”hegler”
den og herefter spinder tråden, så den til sidst bliver til
fint stof, man kan spinde af.
Vi så de flotte damaskesduge og –servietter, som Køng
Fabrik i sin storhedstid
fremstillede til kongehuset
og historien om den sidste
ordre fra Kongehuset i begyndelsen af 1900-tallet fik
vi også.
For at effektuere ordren
måtte den nedlagte fabrik
ansætte en væver, som sad
på Christiansborg og vævede de sidste servietter.

Lundby Budo Klub
Træningen foregår på Svend-Gønge
Skolen, i Gymnastiksalen.
Hver torsdag
Børn i alderen mellem 7 -15år:
Voksne over 15 år:

18.00-19.30
19.30-21.00

Flere informationer kan findes på vores hjemmeside:
www.lundbybudoklub.dk
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Snaphanestatuen i
Anlægget ved Frederiksminde i Præstø er
fuldstændig magen til
en tilsvarende i Hässleholm i Skåne.
Fra venstre: sognepræst Örjan Goës,
lærer Ulrika Thulin,
kultur– og fritidschef
Tommy Johansson,
Östen Eklund, PRO,
Palle Larsson, ICA,
Irene Jönsson, rektor,
Gunnel Eklund, Rode
Kors, Cyrild Falck,
Pistolskytteklubben,
Sten Nilsson, Brandvæsenet og KarlGösta Bengtsson,
Socialdemokraterne.

Sådan én har vi også i Hässleholm
Det var genkendelse ved
første blik, da de 15 skåninger, som besøgte Lundby og
omegn kom til Anlægget
ved Frederiksminde i Præstø
og så snaphanestatuen.
- Sådan én har vi også i
Hässleholm, lød det straks.
Og det er så sandt som det
er sagt.
Indvielsen af kunstneren
Axel Ebbes snaphanestatue
fandt sted den 29. september
1951. En kreds af historisk
interesserede mænd fra begge sider af Sundet enedes
om at samle penge ind og på
den måde fik Præstø en kopi

af den originale statue, som
er rejst i hjemstavnsparken i
Hässleholm.
Det var et fint program. Tomelilles drengeorkester spillede "Høje Nord", komiteens formand, fhv. borgmester Jensen-Stevns holdt en
tale og afslørede statuen.
Borgmester H.F. Carøe
modtog statuen på byens
vegne. Studentersangene
sang "I Danmark er jeg
født". Professor Knud Fabricius talte om snaphanebevægelsen. Om aftenen var der
festmiddag på Frederiksminde.
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Stor tak til madpiger og værter
Der skal lyde en meget stor
tak til alle dem, der stillede
op og gjorde det muligt for
Borgerforeningen Lundby
at gennemføre modtagelsen
af den skånske delegation.
Først og fremmest skal der
lyde en meget stor tak til
madpigerne fra Medborgerhuset Lundbys fællesspisninger.
De stillede op og sørgede
for middag lørdag aften lækker flæskesteg og is til
dessert - og søndag middag
serverede de stegt flæsk og
persillesovs for skåningerne.
Der var nogle, som knoklede i døgndrift i de to dage!

En tak skal også lyde til
Vordingborg Kommune,
som bakkede op om vores
venskabsby-samarbejde ved
at modtage delegationen til
middelalderfrokost i Vordingborg!
Tak til Vordingborg Brandvæsen, som stillede op til
demonstration en lørdag
eftermiddag og til Lundby
Efterskole, hvor viceforstander Lars Jensen fortalte
særdeles inspirerende om de
tanker og idéer, der ligger
bag succes’en Lundby Efterskole. Også tak for kaffe
og kage!
Vi takker Avnø Naturskole
og Birgitte Mose for en

Butikken er lukket pga sygdom, men åbner igen FREDAG den 14. marts 08.
Bestillinger modtages fra 10. marts på tlf. 2061 6719.
Åbningstider:
tors-fredag kl. 10-17 lør-søndag kl. 10-13.
Øvrige dage modtages bestillinger til enhver begivenhed, glæde eller sorg på mobil nr. 2061 6719.
mvh og på gensyn fra
Lisbeth Skov
Næstvedvej 400

Snedker– og
tømrerarbejde
Tømrermester Ole J. Larsen
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby

5576 7023

Mobil: 2124 5623
Fax: 5576 7277

meget interessant
rundvisning,
som gjorde
dybt indtryk
på de besøgende, ligesom Køng
Museer og
Berit Christensen skal
have tak for
både rundvisning og kaffe og kage!
Endelig skal Lundby Efterskole have en stor tak for at
stille lokaler til rådighed, da
vi pludselig ikke kunne være, hvor vi ellers skulle have
været!

Det lover godt for det fremtidige venskabsbysamarbejde, at der i den
grad er lyst til at bakke op!
Peter Sten Hansen
formand for
Borgerforeningen Lundby

Bosse Johansson fra Hembygdsföreningen havde en kurvegave med til sin kollega fra Lundby Sognearkiv, Karen
Johansson under middagen lørdag aften.

50 år
Da jeg søndag den 2. marts 2008
runder de magiske 50 år, vil det glæde mig at se venner og bekendte til
brunch i Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4, 4750 Lundby
fra kl. 10.00 - ??
Håber vi ses!
Lise Lotte Nielsen, Spangsvej 183, 4750 Lundby
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Irene Jönsson, rektor
ved Örkenedskolan

Sten Nilsson, brandkåren i Lönsboda

Cyrild Falck, formand for Lönsboda
Pistolskytteklubb

Bosse Johansson,
Örkened Hembygdsförening.

Ulrika Thulin, lærer
på Örkenedskolan

Gunnel Eklund, Röda
Korset i Lönsboda

Örjan Goës, sognepræst i Lönsboda

Ann-Christine Nilsson
Röda Korset i Lönsb.

Palle Larsson, ICA i
Lönsboda & Lönsboda IF & turisme

Magnus Augustsson,
Örkened Hembygdsförening

KGB - Karl-Gösta
Bengtsson, Socialdemokraterne i Lönsboda

Östen Eklund, PRO,
pensionisterne i
Lönsboda.

Tommy Johansson,
kultur– og fritidschef
i Osby Kommun.

Gundela Wiesel, Osby Lokal-tv

Gert Gustafsson,
Lönsboda, chauffør

Her har du så de 15
personer, som gæstede
Lundby den 9.-10.
februar 2008 og hermed officielt indledte
det venskabsbysamarbejde, som er skabt
mellem de to byer.
Snaphanerne, herunder
Svend Gønge, er anledningen til, at vi har
fundet sammen, men
samarbejdet kan bringes langt videre.

G
Æ
S
T
E
R
N
E
FRA
LÖNSBODA
I
SKÅNE
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Örkened Kyrkja og en af
indfaldsvejene til Lönsboda.
Hele sognet hedder Örkened, mens byen hedder
Lönsboda.

Her er Lönsboda!
Lönsboda er en by på 1400
indbyggere i Örkened Sogn,
som har ca. 2500 indbyggere, og ligger i Osby Kommun med ca. 13.000 indbyggere.
Lönsboda har flere virksomheder, to supermarkeder, en
kiosk, to benzintanke, restaurant og pizzeria, tandlæger, lægehus, skole, børne-

have og dagpleje, sportsklub, kirke og en hel masse
håndværkere og foreninger.
Byens historie er præget af
den hårdhændede behandling byen fik efter at Danmark havde mistet Skåne i
1658.
I 1675 straffede den svenske Kong Karl XI de genstridige snaphaner i Örke-

ned sogn ved at brænde alle
gårdene ned til grunden.
Befolkningen flygtede til
Danmark eller ud i skovene.
Den behandling har man
aldrig glemt i Lönsboda og
Örkened. Da den svenske
stat for nogle år siden udgav
en 500 kroneseddel med
Kong Karl den XI’s kontrafej på, protesterede Lönsbo-

daboerne officielt. Og i dag
foretrækker man i Lönsboda
at få fem 100-kronesedler
frem for en 500-kroneseddel
med Karl den XI på. Lönsbodaområdet er det område
i Skåne, hvor de har bevaret
flest danske ord i sproget.

Medborgerhus og bibliotek.

Örkenedskolan i Lönsboda med knap 400 elever, fordelt på to spor.

Svømmehallen i Lönsboda.

www.lonsboda.com
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Diabas - Lönsboda-områdets
sorte granit i ”Svarta Bergen”
En af Lönsbodas største
turist-attraktioner er granitstenbruddet i Hägghult, to
kilometer uden for byen.
Her har der i århundreder
været gravet sort granit, den

såkaldte diabas, som har
været brugt af kunstnere og
håndværkere over hele verden. I dag brydes der fortsat
diabas, men det meste af
bruddet er indrettet som et

Et af Lönsbodas to supermarkeder, ICA Nära

museum over det slid, der
har foregået her i mange år.
Et besøg i ”Svarta Bergen”
er et must!
Den flotte gave, som Lönsboda havde med til Lundby

under venskabsbesøget var
lavet af diabas fra bruddet i
Hägghult.

Dette flotte vandrerhjem ligger midt inde i Lönsboda.

Lönsboda har
sin egen brandstation, som er
bemandet med
frivillig arbejdskraft, som i Vordingborg.

Gøngegaden, sportspladsen og Folkets
Park, hvor der foregår rigtigt meget.

Hembygdsforeningen i Lönsboda og omegn har 800
medlemmer! Her er foreningens hembygdsgård i Östra
Flyboda, lige uden for Lönsboda. Her lærer skoleklasser
om livet i gamle dage og
lærer gamle håndværk.
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Historien om
mindestenen
i Lundby for
Svend Gønge
Vi kører forbi den hver dag - mange
af os. Den står bag parkeringspladsen
ved siden af Rytterskolen i Gammel
Lundby. Men hvor mange husker
historien om mindestenen for Svend?
Her er den samtidige beretning om indvielsen af mindestenen for Svend Poulsen
søndag den 8. september
1963:
Søndag den 8. september
1963 blev der i Lundby
foretaget en afsløring af en
mindesten for Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
Fra Skåne og Danmark
Der kom folk fra Skåne og
fra mange egne af Danmark.
Næstved Tidende havde
støttet sagen fra første færd
og hjemmeværnet deltog
med ild og sjæl, og godtfolk
fra hele Sydsjælland gav et
bidrag til stenens rejsning.

chef, Generalmajor P.M.
Digmann skridtede fronten
af, mens orkestret spillede
Kaj Normann Andersens
Gøngemarch, hvorefter Poul
Villadsen fra DanskSkaansk Forening steg op
ved siden af stenen, som var
tildækket med et stort Danebrogsflag og bød velkommen på mindestenskomiteens vegne.
Derefter gennemgik han
Gøngehøvdingens liv som
kriger for Danmarks sag
under kongerne Chr. IV,
Frederik III og Christian V.

han boede resten af sin tid.
Kamp for retten
Chefen for hjemmeværnet,
Generalmajor P.M. Digmann sagde, at der har altid
været tapre og modige
mænd, som under svære
tider tog kampen op mod
voldsmagten, Niels Ebbesen
og Svend Poulsen og mange
andre. Stenen her skal minde de vejfarende om, at
modstand og kamp for retten altid er aktuel og selv
om vi har fred i dag, er det
godt at have en levende
erindring om fortidens
stridsmænd i vore hjerter.

Svend Povelsen.
For Troskab, Mod og Daad
for Fædrelandet i Svenskekrigens onde Dage.
Lundby blev hans Hjemsted
efter 1660.
Derefter spillede orkestret
"Danmark dejlist Vang og
Vænge" og så talte provst
Anders Hedwall, som bragte en hilsen fra Gønge Herred og derpå læste han et
hyldestdigt, som han havde
forfattet i dagens anledning.

Provsten sluttede sin tale
med som formand for
Dansk-Skaansk Forening at
lykønske Lundby med steLundbygaard
Fanekommandoen præsen- nen. Derefter sang man en
Som belønning for gøngeterede herefter gevær, faner- Gøngesang med musik af
høvdingens indsats under
Hedwall.
ne sænkedes og generalen
svenskekrigene skænkede
Hjemmeværnskompagni
afslørede den smukke naturFrederik III ham Lundby8102, distrikt Køng, marcherede ind med Danebrog gaard. Det var en ret stor
sten, hvorpå der står:
Søndag den 10. februar
under kommando af kaptajn gård, men Svend Poulsen
Per Damkjær og tog opstil- var ikke landmand og måtte Ved denne Sten skal mindes 2008 besøgte 15 skåninger
mindestenen og hørte dens
sælge gården og købte et
ling på den østlige side af
Gøngehøvdingen
pladsen og Hjemmeværnets lille hus i nærheden, hvor
historie.

Karina Reuter Garner
Registreret Alternativ Behandler
(RAB)
Svinøvej 10 A - 4750 Lundby
tlf.: 5178 2884
Din mobile RAB reg. FDZZoneterapeut & massør

Bolig søges i Lundby og omegn
Hus/rækkehus, 3-4 værelser.
Leje ønskes fra ca. d. 1/6 2008 og
ca. 2-3 år frem.
Henvendelse tlf: 2661 4476
En annonce fra Opslagstavlen på
www.lundbyweb.dk - klik ind og se
nyhederne på www.lundbyweb.dk
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Gadeparti fra Lundby dengang - eller måske lidt før den nye kommune blev dannet. Det var i 1908, at
Lundby løsrev sig fra Hammer Kommune og at Lundby Kirkesogn blev selvstændigt. Det fejrer vi med en
række arrangementer omkring den 1. april.

Lundby blev
først
selvstændig
i 1908:

Lundby fejrer sin
100 års fødselsdag
sogneråd? Hvad skulle det
tage sig af? Hvilke huse var
der i Lundby i 1908? Hvordan var erhvervsfordelingen?
Hvilke forretninger og mindre virksomheder var i
gang? Hvordan var det på
Lundby Sognekommune
stationen og i foreningsliblev selvstændig den 1.
vet?
april 1908. Sognet blev et
Disse og mange flere
selvstændigt pastorat den
26. juni, og en ny præst blev spørgsmål forsøges besvaret
den aften. Mange gamle
ansat den 1. September
billeder og postkort illustre1908.
rer foredraget.
Et nyvalgt sogneråd og
menighedsråd skulle fremSøndag den 30. marts er
over tage sig af det
der festgudstjeneste i
verdslige og det gejstlige i
Lundby Kirke ved sogneLundby.
præst Lillian Saaek.
Denne løsrivelse fejres på
Kvindekoret deltager, og
forskellig måde i tiden
vores fremragende organist
omkring d. 1. april.
Alla Lund spiller.
Efter gudstjenesten er der et
Tirsdag den 11. marts
lægger Lundby Sognearkiv mindre traktement i Rytterskolen, hvor der ligeledes
ud med et foredrag om
vil være et kort foredrag om
Lundby i 1908. Hvem
bl.a. den sidste præst i Hamrepræsenterede det nye

Lundby Sogns
adskillelse fra
Hammer Sogn skete
for 100 år siden

mer-Lundby Sogn og den
første præst i Lundby Sogn
efter adskillelsen.
Tirsdag den 1. april festligholdes dagen med en
reception i Medborgerhuset.
Lundby Sognearkiv arrangerer en udstilling i form
af en vægavis, så man med
egne øjne kan se, hvad der
skete i sognet i 1908. Læs
f.eks. om striden mellem
gymnastikforeningen og
bestyrelsen af forsamlingshuset, eller læs om
kunstskytte Ole Olsens
dristige bedrifter.
Samtidig vil arkivet forsøge
at stable miniudstillinger på
benene om f.eks. gamle
håndværk, kommuneskolen
m.m.

nummer af 4750Avisen.
Ole Larsen,
Calle Ishøy og
Karen Johansson

Lundby Station omkring år
1900, da Lundby stadig var
en del af Hammer Sogn.
Vi fejrer Lundby 100 år:
Tirsdag den 11. marts
Kl. 19.30
på Svend Gønge-skolen

Onsdag den 9. april kl. 18 Lundby i 1908
slutter festlighederne med Foredraget er rigt illustrefælles-spisning à la 1908.
ret med gamle fotos.
Læs meget mere i næste
Alle er velkomne!
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En af friskytternes
eller snaphanernes
efterkommere i Skåne,
formand for Lönsboda
Pistolskytteklubb,
Cyrild Falck, overrakte Jan Olsen fra Lundby og Omegns Skytteforening en meget flot
gave under besøget i
kælderen under Svend
Gønge-skolen.

Lundby Skytteforening fik
flot gave af skåningerne
Det var en usædvanlig
flot gave, Cyrild
Falck, formand for
Lönsboda Pistolskytteklubb, havde med til
sine fæller i Lundby
og Omegns Skytteforening.
Selv om de to skytteforeninger har lagt
vægten lidt forskelligt
- Lönsboda satser på
pistolskydning, mens
Lundbys stærke side
er geværskydning – så
er det to klubber ikke
i tvivl om, at de vil
samarbejde i fremtiden.
Cyrild Falck inviterede på stedet Lundby
og omegns Skytteforening til at lade sig
repræsentere ved
Lönsboda Pistolskytteklubbs næste internationale stævne.

Det var glaskunst med
plakette og en venskabsplade, hvor både
Lundby Skytteforenings og Lönsboda
Pistolskytteklubbs
initialer er ingraveret.
Signalet var klart: lad
os være gode venner
og samarbejde!
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Ann Jönsson fortæller om
de skånske snaphøner

En snaphanes kvinde må da være en snaphøne, mener skånske Ann Jönsson, som både
fortæller og synger om ”snapphonorna”.
Når det gælder humor, så er boer og jyder. Ann Jönsson sanger og sangskriver, og så
skåningerne ikke bagud i
fra Glimåkra i Östra Göinge studerer hun snaphanetidens
forhold til sjællændere, fyn- Kommun er blandt andet
kvinders liv og levned.
Og så er det, hun har opfundet betegnelsen snaphøner
Der er så dejligt på landet!
for snaphanernes kvinder.
Ikke mindst i Hammer Torup,
På svensk: snapphonor.
hvor Yvonne Elbæk tilbyder
Torsdag den 17. april, dagen før storebededag komovernatning i et landligt miljø
mer Ann Jönsson til Lundby
på en firelænget gård.
og holder foredrag om snapVågn op til fuglesang, biernes
høner og synger sange om
summen og lækker morgensamme.
mad efter en god nats søvn i
Ann Jönsson er en alsidig
Yvonne Elbæks Bed &
kvinde, som udover den
Breakfast i Hammer Torup.
store interesse for hendes
hjemstavns historie, og så
Yvonne Elbæks Bed & Breakfast
går op i sang og musik. Hun
Torupvej 4 - Hammer Torup - 4700 Næstved
udgav en cd - Göingebrygd
5599 0790 yvonneelbaek@hotmail.com
- for en halv snes år siden,

Karina Reuter Garner
Registreret Alternativ Behandler
(RAB)
Svinøvej 10 A - 4750 Lundby
tlf.: 5178 2884
Din mobile RAB reg. FDZZoneterapeut & massør

Selv
en lille
annonce
i 4750Avisen
bliver
set!

og hun er på vej med en ny
- blandt andet om snaphønernes liv.
Det er sange fra denne endnu ikke udkomne cd, Ann
Jönsson diverterer med, når
hun kommer til Lundby den
17. april.
Arrangementet er et led i
den række af kulturmøder,
som Borgerforeningen
Lundby og Svend Gønge
Komitéen afholder i foråret
under overskriften ”I Gøngehøvdingens Fodspor” kulturmøde med snaphaner i
Lundby 2008.
Første møde var med Sixten
Svensson på dagen for Roskildefreden den 26. februar,
Ann Jönsson er nummer to,
og det tredje møde finder
sted tirsdag den 6. maj kl.
18.00, og her drejer det sig
om renæssancemad og renæssancemusik.
Læs meget mere om dette
arrangement på side 8.
Endelig afholder organisationerne i maj eller juni et
større udendørs arrangement, som skal vække interessen for det oplevelsescenter for snaphanetiden,
som Borgerforeningen
Lundby søger at etablere i
Lundby i samarbejde med
Svend Gønge Komitéen.
Aftenen med Ann Jönsson
afholdes ikke i Medborgerhuset Lundby, som er udlejet til en privat fest den aften, men derimod i Bifrost
på Lundby Efterskole.
Til arrangementet serveres
en let anretning, bestående
af sandwiches og hvid–
eller rødvin.
Kulturaftenen er støttet af
EU og Ministeriet for Fødevare, Erhverv og Fiskeri.

[hristian den IV,
og Svend Gønge
filgrundlovslest
i Lundby

Hs. Majestæt Kong Christian IV, Svend Poulsen Gønge og hans tro væbner Ib
har alle tænkt sig at overvære grundlovsfesten på Lund-

by Efterskole i år.
Med små teaterstykker vil
de herrer gøre opmærksom
på den spændende historie,
som de repræsenterer og

som kommer i centrum, når
hele Sydsjælland fejrer
Svend Poulsens runde fødselsdag i 2010. 400 år, men
still going strong!
Kong Christian den IV var
den konge, Svend blev født
under og som han ljente
frem til kongens død i 1648.
10 år senere, under Frederik
den III, mistede Danmark
Svend Poulsens fødeland,
Skåne og herefter foregik
Gøngehøvdingens kamp
mod svenskerne som gueril-

lakrig i det besatte Sydsjælland.
I Lundby og Svend Gønge
Komiteen har de planer om
at udvikle et center, hvor
man kan få et indblik i de
kampe og det hverdagsliv,
der udspandt sig i midten af
1600-tallet.
Disse planer vil der også
blive orienteret om ligesom
der vil være 1600-talssnacks og -øl til gæsternes
ganer.
Tirsdag den 5. juni 2008.

Snaphønen Ira Glint'åkra

toå Lundby med storm
Hun sang, så det var den
rene lyst at lytte til hende.
Og så kunne hun fortælle
historier, så alle sad tryllebundne og lyttede efter. I to
stive klokketimer, og det
var ikke et mjnut for meget.
Det var simpelt hen en god
oplevelse at møde den skånske - nej undskyld - gøngesangerinden Ann Jonsson
fra Gamlarp ved Glimåkra i
Gøngelandet - i Skåne.
For det betyder nemlig meget for hende og de andre, at
de er gønger. De har en
fælles identitet.
- Vi er hverken svenskere,
danskere eller skåninger. Vi
er gønger! Sagde hun.
Og så fik vi ellers foredraget om snaphanekvindernes
historie. Det var som i resten af samfundet et barsk
liv de levede. De måtte - når
mændene gik i krig, flygtede ud i skoven eller blev
taget af svenskerne - påtage
sig alt det hårde mandearbejde. Og de klarede det
samtidig med, at de opdrog
en børneflok på måske 10.
Ann Jonssons beskrivelse af
snaphanekvindernes livsvilkår, eller snaphønerne, som
hun for sjov kalder dem,

gjorde kolossalt indtryk,
fordi vi alle følte, at det var
kvindens historie, hun fortalte, med snaphønerne som
eksempel.
Stort indtryk gjorde det også, at hun fortalte om den
mentalitet, der præger folkene fra Gønge.
- Det er stolte mennesker,
som ikke lader sig kommandere med. Vi kan være meget selvstændige, sagde hun.
Det var en pragtfuld aften
med Ann JOnsson på Lundby Efterskole storebededagsaften, hvor der selvfølgelig var varme hveder til
de godt 30 fremmødte tilhørere. I den forbindelse skal
der lyde en stor tak til Margit Andersen, Maj-Britt
Nielsen og Konny og Mogens Baagø, som stod for alt
det praktiske omkring arrangementet.
Arrangør af aftenen med
snap hønen Ann Jonsson fra
Glimåkra-kanten i Gøngelandet var Borgerforerungen
Lundby med støtte fra ED
og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Og til dem, der gik glip af
den første snaphøneaften:
få Ann JOnsson til Sydsjælder er allerede planer om at land igen til efteråret. Når

det sker, skal vi nok fortælle
om det her i 4750Avisen.

Vil du have indflydelse
på kommuneplanen og
dit lokalområdes udvikling?

Vil du med på
tur til Lonsboda?
I februar var IOnsbo nitterne
i Lundby. Nu skal vi til
Lonsboda!
Samarbejdet med gøngerne
i det nordøstlige hjørne af
Skåne bliver udbygget i
dagene 25.-27. juli, hvor vi
indbyder til en weekend i
Lonsboda. Der er snaphanemarked i byen fredag og
lørdag, og det kombinerer vi
med særlige udflugter og
oplevelser for vores rejseselskab.
Vi ved endnu ikke, hvor
meget turen kommer til at
koste, men udgifterne bliver
hovedsageligt en bus og to
overnatninger på vandrerhjemmet i Lonsboda, hvor
vi allerede har reserveret 22
sengepladser.
Yderligere sengepladser vil
blive skaffet, hvis der er
flere end 22, der vil med.
Vi regner med at køre fra

Lundby ved middagstid
fredag den 25. juli, og vi
ankommer så til Lonsboda
omkring kl. 15.
Herefter tilslutter vi os festlighederne ved snaphanemarkedet.
Lørdag er vi også til snaphanemarked om dagen, og
om aftenen sørger Lonsboda
for et særligt arrangement
for os. Søndag formiddag
skal vi ud og se på blandt
andet diabas-stenbruddet i
Hågghult, og herefter går
det hjemad mod Lundby
ved 14-15-tiden. Vi har
prisen for turen klar i næste
nummer af 4750Avisen,
men det bliver ikke dyrt!
Uforpligtende forhåndstilmelding til borge1@,
lundbyweb.dk eller tlf. eller
sms til 6130 1004, så vi kan
måle, hvor meget interesse,
der er for turen.

Bor du i Bårse-BeldrinQe området?
Kom til workshop
den 27. maj 2008 i Bårse Samlingshus
kl. 19.00 - ca. 22.00
og snak med dine naboer og andre borgere i dit lokalområde om udviklingsmulighederne i jeres lokalområde:
Program for workshop
1. Velkomst

3. Kort oplæg til gruppearbejde med
spørgsmål til grupperne
4. 1% - 2 timers arbejde i grupper, hvor
de enkelte grupper skal skitsere forslag til
udvikling af lokalområdet
5. Kort opsamling, hvor grupperne præsenterer deres forslag
6. Afslutning
Venlig hilsen
Bårse-Beldringe Lokalråd og

VORDINGBORG
KOMMUNE
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Beldringe - Bårse - Hammer - Køng - Lundby - svinø - Sværd borg - Udby
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snaphanerne

4750Avisen har været på snaphanetur i Skåne. Museumsforeningen
museeme.dk i Vordingborg Kommune arrangerede de første fire dage
i maj en tur til det gamle danske
land, som også bød på et væld af
mindesmærker fra dengang Skåne
var dansk.
Læs side 15-24

Snaphane marked
I lundby Læs side 18 og 31

)ordbesldder støfter
Ide om strandpark
Læs side 11

Om alt går vel, bliver der i løbet af de næste fem år investeret op mod 5,5 millioner kroner
i områdefomyelse afKøng by.
Køng Borgerforening har via et
samarbejde med Vordingborg
Kommune fået overbevist staten om, at det vil være en god
ide at områdeudvikle landsby-

•

en. Det betyder, at spindeskolen endelig kan blive istandsat,
boldbaner renoveret , husflidsskolen udviklet, der kan etableres et udendørs tingsted og et
indendørs mødested.
Læs om de spændende planer
for Køng
på side 6

Fremtiden er sikret i Lundby Læeehus
1. august overtager læge
Bo Theilgaard Søren
Wejlemands del af Lundby Lægehus, og dermed
bliver et generationsskifte
gennemført, som sikrer
fremtiden for Lundby
Lægehus.

Lundbys nye læge,
Bo Theilgaard

Bovdala

Hovdala Slot ligger i et naturskønt område syd for
Finjasjon. I løbet af sæsonen bliver der vist udstillinger, afholdt koncerter samt
friluftsspil og ugentlige
fortælleaftener, hvor man
kan se teater og høre historier fra snaphanetiden i 1600tallet. Hovdala Slot har
guidede rundture. Desuden
er her butik, slotscafe og en
række mindre museer.
Slotsparken
Slotsparken er en ældre
park med løvtræer, frugttræer, krydderurtehave og spor
af 1700- og 1800-tallets

anlæg. I et orangeri bygget i for lettere at kunne forsvare
1790'erne vises om somme- slottet, og det viste sig at
ren forskellige udstillinger.
være forudseende. I dag kan
man stadig se spor efter
kampene i 1600-tallet melBygget som forsvars borg
lem danskere og svenskere.
Hovdala Slot - eller Hofdal
Under Kalmarkrigen (1611som det hed, da Skåne var
1613) forsøgte svenskernedansk - fik sin nuværende
placering i begyndelsen af
forgæves - at indtage Hovdala Slot.
1500-tallet. De daværende
bygninger blev opført på en
holm i et sumpet område
Snapphanetiden
11655 købte danskeren Jens
ved Finjasjon for at forhindre at stedet blev stormet.
Mikkelsen Hovdala Slot. Da
Danmark med RoskildefreDen mærkeligste bygning
den (1658) tabte Skåne,
på Hovdala er et 13 m højt
porttårn opført år 1600.
sluttede Mikkelsen sig til
Tårnet er bygget af kløvede
svenskerne. Da danskerne
forsøgte at generobre Skåne
kampesten og blev opført

under Den skånske krig
(1675-1679), forsøgte Mikkelsen igen at skifte side.
Men de dansksindede Snaphaner betragtede ham som
en forræder, og i august
1678 blev Hovdala Slot
angrebet af danske soldater
og snaphaner, og hele slottet
på nær tårnet nedbrændte.
Snaphanernes angreb mod
Hovdala har nok også været
en hævnaktion efter Massakren i Orkened i april
samme år, hvor den svenske
hær nedbrændte alle gårdene i snaphanemes højborg,
Orkened sogn (Lonsboda) i
det nordlige Skåne.

Til venstre en akvarel, som viser den danske hær og
snaphanernes angreb på Hovdala i 1678.

o

esus pa
løbehjul
Kalkmalerierne i den
gamle danske Brønnestad
Kirke i 0stskåne er fantastiske. Ikke mindst forundres man over malernes
evne til at bruge nutidige
motiver i atbildelsen af
bibelens historier. Således
ser man i Brønnestad Kirke det lille Jesus-barn
betjene sig af et løbehjul eller måske rettere en gåstol på tre hjul. Aha - sådan en havde man altså
også i middelalderen!
Mariakirken i Brønnestad
ligger ikke langt fra Hovdala, men har aldrig været
underlagt godset.

Den oprindelige kirke
blev bygget i 1150 under
ærkebiskop Eskil. Kirken
er udbygget flere gange,
senest omkring 1900, hvor Det lille Jesus-barn futter af sted ved en gangstol på hjul.
den fik sin nuværende
udformning.
Klokkehuset er et af de
mest fremragende tømmerbygninger i Skåne.
Det er opført i løbet af
l 490'erne og tømmeret til
det imponerende klokkehus skulle være fældet i
Skåne i vinteren 1491-92.
I kirken er blandt andre
Jens Mikkelsen, Hovdala,
•
jyden, der fik smæk af
gøngerne, begravet.

Mariakirken i Brønnestad. Bemærk den store klokkestabel til
højre for kirken. Et enestående bygningsværk.

Der er dejligt på landet!
Ikke mindst i Hammer Torup,
hvor Yvonne Elbæk tilbyder
overnatning i et landligt miljø
på en firelænget gård.
Vågn op til fuglesang, biernes
summen og lækker morgenmad efter en god nats søvn i
Yvonne Elbæks Bed & Breakfast i Hammer Torup.
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Denne gamle gønge fra Hembygdsforen ingen er stolt over, at svenskekongen besøgte gården og skrev i bogen.

Sporrakulla ård
På en høj dybt inde i Kullaskogen ligger Sporrakulla
Gård. Det er en gammel
firelænget forpagtergård,
opført i liggende tømmer.
De ældste af de nuværende
bygninger er fra omkring år
1700, men gården har rødder længere tilbage. Fra
1680'erne har gården hørt
under RåbelOfs gods. Godsejeren overlod driften af
Sporrakulla til en forvalter,
som til gengæld måtte levere en vis mængde smør,
trækul, tjære, arbejdskraft
og kontante penge til godset.
Sporrakulla Gård er en af de
få gårde, som undgik Massakren i Orkened i 1678,
hvor den svenske hær nedbrændte alle gårde i sognet
for at komme de dansksindede snaphaner til livs.
Der er flere udlægninger af,
hvad der skete. Ifølge den
ene overså hæren gården,
som lå dybt inde i skoven
omgivet af et næsten ufremkommeligt vildnis. Ifølge
den anden historie skyndte
bonden sig at sætte ild til
kviste og grene mnlcring

gården, da hæren nærmede
sig. Da soldaterne så røgen,
vendte de om i den tro, at
gården allerede brændte.

Kulturlandskabet
kring gården

om-

Sporrakulla Gård er omgivet af stengærder med små
jordlodder, hvor kvæget har

græsset på den stenede og
næringsfattige jord. Den før
så vigtige løvhøst til foder
har sat sine tydelige spor i
form af grove, knudrede
asketræer. Hvert år skar
man grene og kviste af træerne. Blade og bark blev
brugt til at vinterfodre dyrene, og resten anvendte man

som brændsel. Gården er
omgivet af enge, hvor man i
generationer har høstet hø
til dyrenes vinterfoder. Engene bliver stadig slået med
le for at bevare de vilde
blomster. Gården ligger
isoleret inde i den 800 hektar store Kullaskogen.

Vil du med
til Lonsboda?

Kommer du til det nordøstlige Skåne, skal du ikke snyde dig selv for et besøg på Sporrakulla Gård.

JA!

Jeg er interesseret i at blive informeret
nærmere om betingelserne for deltagelse i
turen til snaphanemarkedet i L6nsboda
fredag den 25. juli til søndag den 27. juli.
Jeg binder mig ikke til noget, men ønsker
fakta tilsendt og beslutter mig derefter, om
jeg vil deltage. Send en mail til borger@lundbyweb.dkeILer ring eller sms til
61301004 senest mandag den 16. juni!

Fra fredag den 25.
til søndag den 27.
juli kan du komme
med til snaphanelandet. Da arrangerer Borgerforeningen Lundby en tur
til vores venskabsby i Gøngelandet,
snaphanebyen
L6nsboda.
Fredag og lørdag
deltager vi i snaphanemarkedet og
lørdag aften og
søndag bliver der
særlige udflugter
for os, arrangeret
af de lokale værter.
Vi har reserveret
22 sengepladser på
L6nsboda Vandrerhjem. Er der
flere, der vil med,
skal vi snarest ha-

ve bestilt flere
sovepladser.
Vi håber, at vi kan
holde prisen på
omkring 1500 kroner pr. deltager for
overnatning og
kørsel. Men vi
mangler endnu
nogle oplysninger,
inden vi kan give
det endelige beløb.
Af hensyn til booking af sovepladser og bestilling af
bus, er vi nødt til
at have foreløbig
tilmelding senest
mandag den 16.
juni.
Vi beder om en
interessetilkendegivelse, så vi kan
informere direkte
til de interesserede.

Ved Kivik ligger den over
3.000 år gamle danske bronzealdergrav Kivikgraven,
også kaldet Kongegraven.
Det er et imponerende gravmonument, som har været
omkring 75 meter i diameter, da det blev anlagt. Selve
gravkamrneret (som nu er
rekonstrueret og opbygget i
cement) er 3-4 meter langt.
Inde i gravkamrneret kan
man se otte store sten udsmykket med helleristninger
af solhjul, skibe, økser, vog-

ne, mennesker m.v. Den
eller de personer, som er
begravet her, har helt sikkert spillet en stor rolle i
datidens samfund.
Både i udformning og omfang adskiller Kivikgraven
sig fra andre grave fra den
nordeuropæiske bronzealder. Kivikgraven er anlagt
1300 f.Kr.

Opdaget i 1748
Indgangen til gravkammeret
blev opdaget i 1748 af to

Kivik er et hyggeligt fiskerleje på sydøstkysten
af Skåne. Til højre de forunderlige bemalede
sten i gravkammeret i Kivikgraven.

bønder, som var i færd med
at fjerne sten fra røsen.
Overbeviste om at der måtte
være en skat, ledte de videre
hele natten, men hvad de
fandt er uklart. Først flere år
senere opdagede man stenene med helleristningerne
inde i gravkammeret. Men
alligevel fortsatte man med
at bryde og fjerne sten fra
graven. Først i 1930'erne
foretog man den første videnskabelige undersøgelse
afKivikgraven, og hele

anlægget blev delvist restaureret.
Simrisharnn turistbureau
kan arrangere guidet rundvisning i Kivikgraven.

Cafe Savmøllen
Lige ved Kiviksgraven ligger Cafe Sågmollan
(Savmøllen), hvor man kan
købe kaffe og hjemmebagt
brød. Her køber man også
billetter til guidede ture i
Kivikgraven. Cafeen er
åben 15. maj - 31. august.

Fritiol Nilsson
"Piraten"
boede i Kivik

l Kivik har de opstillet en statue af deres berømte bysbarn
Bombi Bitts far, Fritiof Nilsson
Piraten, og i 1995, på Piratens
100 års fødselsdag, kom han ud på et svenskfrimærke
Mellem Kivik og Brøsarp
på østkysten af Skåne ligger Ravlunda. Her på kirkegården ligger den spøjse
skånske forfatter Fritiof
Nielsen Piraten begravet.
Han fik sat følgende tekst
på sin gravsten:
Herunder er asken af en
mand, som havde for vane
at udskyde alt til morgendagen. Dogforbedrede
han sig på sit yderste og
døde virkelig den 31. januar 1972.
Typisk for den humor, som
FritiofNielsen Piraten betjente sig afhele livet.
Han boede fra 1936 i Kivik, hvor man naturligvis
er hamrende stolte af deres
bysbarn, som er kendt for

..

sine romaner om Bombi
Bit! ochjag.
Har du ikke læst dem, skal
du bare skynde dig på Biblioteket i Lundby eller i
Bogdepotet i Bårse og så
se at komme i gang!

Her på Ravlunda Kirkegård ligger "Piraten".

Du træder
lige ind
i middelalderen
Glimmingehus er et spændende udflugtsmål med
rundvisninger og et stort
program med aktiviteter for
både voksne og børn. Fx
kan man tage på spøgelsesvandring gennem borgen.
Højdepunktet er den store
årlige middelalderfestival,
normalt den tredje weekend
i august - som byder på
middelalderspil, musik,
teater, dans og marked.
Glimmingehus's lille museum viser genstande, som er
fundet i voldgraven og som
belyser livet på stedet. Ved
borgen ligger en lille urtehave.

og dets formål har været at
landet.
Glimmingehus er Nordens
bedst bevarede middelalder- kontrollere og forsvare opborg.
Borgen blev opført af danskeren Jens Holgersen
Ulfstand, som var ridder,
rigsråd, lensherre på Gotland (som dengang var
dansk) og admiral i den
danske flåde. Byggeriet af
Glirnmingehus gik i gang i
1499, og i knap 50 år blev
borgen anvendt som bolig
for familien Holgersen
Ulfstand. Herefter lå Glirnmingehus hen som kommagasin i omkring 400 år.
Glimmingehus er opført i et Hvert år holder de en stor middelalderfestival på Glimfrugtbart landbrugsområde,
mingehus, som ligger i det sydøstlige hjørne af Skåne.
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Grundlovsdag og snaphanemarked
Grundlovsdag falder
også i år den 5. juni.
Traditionen tro fejrer
Lundby Efterskole det
med en dag fuld af
underholdning af skolens linier, ridestævne, musik af de uforlignelige "Mac K. og
Co." og lækker grillmad (brasiliansk oksefilet, og pølser til
børnene hvis de hellere vil have det).
Det er skolens forstander, Trueis Trueisen, og undertegnede
der står ved den store
grill, så det må formodes at være i de bedste hænder. Dertil en
tagselv-salatbar af
køkkenets sædvanlige
høje kvalitet, vand,
kaffe, øl, og vin. Alt
dette kan købes til
næsten høkerpriser.
Hvis du hellere selv
vil medbringe din
mad er det selvfølgelig også i orden. Vi
har store græsplæner
der er velegnede til en
hyggelig picnic sam-

men med familien
eller vennerne.
Ingen grundlovsfest
uden en grundlovstale, og som noget nyt,
bliver talen i år holdt
af to af skolens elever, idet Hr. Malthe
Klint og Fr. Katrine
Vadstrup Harder har
sagt ja til at forestå
denne vigtige begivenhed.
Personligt glæder jeg
mig meget til at høre
hvad de har på hjerte,
ogjeg vil faktisk håbe, at det kunne blive
en tradition, at talen
blev holdt af skolens
elever. Ikke fordi der
er noget i vejen med
den traditionelle tale
af en politiker, men
de er, til forskel fra
skolens elever, så
forudsigelige.
Derudover har Hans
Majestæt Kong Christian IV, Svend Poulsen Gønge og hans tro
væbner Ib alle tænkt
sig at overvære
grundlovsfesten på

Lundby Efterskole i
år. Med små teaterstykker vil de herrer
gøre opmærksom på
den spændende historie, som de repræsenterer og som kommer
i centrum, når hele
Sydsjælland fejrer
Svend Poulsens runde
fødselsdag i 2010.
400 år, men still
going strong! Borgerforeningen i Lundby og Svend Gønge
Komiteen har planer
om at udvikle et center, hvor man kan få
et indblik i de kampe
og det hverdagsliv,
der udspandt sig i
midten af 1600-tallet.
Disse planer vil der
blive orienteret om til
de interesserede, ligesom der vil være
1600talssnacks og
1600talsøl til gæsternes ganer.
Udover dette prominente besøg, vil skolens elever underholde med små teaterstykker, musikalske

indslag, forskellige
"boder" af gammeldags markedstilsnit
(ikke salgsboder, men
boder hvor man kan
prøve forskellige former for fysisk udfoldelse).
Hvis det går som det
plejer, bliver det en
fantastisk dag, og jeg
vil gerne hermed invitere jer aJle til at deltage (I må gerne tage
familie, venner og
naboer med). Det hele
starter ca. kl. 09.00,
med at ridestævnet
går i gang. Derefter
går det slag i slag med
underholdende indslag, indtil grundlovs-

talen som bliver holdt
mellem kl. 13.00 og
14.00. Vi regner med
at maden kan serveres
fra kl. 12.00, men der
sker så meget denne
dag, at et helt nøjagtigt program er svært
at lave.
Under alle omstændigheder håber vi at
det bliver en god,
spændende og underholdende dag, som det
ville glæde mig hvis
rigtig mange af jer vil
deltage i.
Med venlig hilsen
Lars Schou Jensen
Viceforstander
Lundby Efterskole

LUNDBY APOTEK
Lundby Hovedgade 95

tlf. 5576-7105
Abningstider:
man-fredag:
9.30-17
lørdag: 9.30-12

Fire borllmesfre ambassadører
tor ForeninIlen Svend 6ønlle
Alle fire sydsjællandske
borgmestre har nu sagt ja til
at være ambassadører for
Foreningen Svend Gønge,
som blev dannet den 12.
juni.
Foreningens formål er i
første omgang at fejre Gøngehøvdingen Svend Poulsens 400 års fødselsdag i
2010 og i anden omgang at
bruge interessen for Svend
Poulsen, snaphanerne og
deres samtid til at udvikle
turisme og erhvervsliv på
Sydsjælland.
Foreningen Svend Gønge
opererer i det samme område, som Svend Poulsen
gjorde i årene 1658-60, da
Kong Frederik den 3. sendte
ham til Sydsjælland for at
gøre de svenske okkupationsstyrker så megen Afbreck og Skade som overhovedet muligt. Og vi ved
alle, ikke mindst fra Carit
Etlars romaner, at Gøngehøvdingen udførte sit job til
ug med kryds og slange.
De fire kommuner, som nu
dækker det område, Svend
Poulsen opererede i, er også
det geografisk område, Foreningen Svend Gønge dækker. Det er Vordingborg,
Næstved, Faxe og Stevns

kommuner, som alle har
deres saftige beretninger om
Svend Poulsens udfald mod
svenskerne.
Foreningen Svend Gønge
besluttede på sin generalforsamling at udnævne et ambassadørkorps, som med
deres navn anbefaler foreningens virke. Som ambassadører finder vi nu de fire
sydsjællandske borgmestre
Henrik Holmer, Vordingborg, Henning Jensen,
Næstved, Rene Tuekær,
Faxe og Poul Arne Nielsen,
Stevns.
Bestyrelsen består af Peter
Sten Hansen, Vordingborg
kommune, formand, Gunnar
Stobbe, Næstved Kommune, næstformand, Jens
Beck, Næstved Kommune,
sekretær, Villy Lorich, Vordingborg Kommune, kasserer, Heinz Hamann, Faxe
Kommune og Gina 0bakke,
Stevns Kommune.
Dertil er bestyrelsen af generalforsamlingen blevet
bemyndiget til at optage et
bestyrelsesmedlem fra Turismenetværket Sjælland!
Møn.

Rene Tuekær, Faxe
en e-mail til goenge
@lundbyweb.dk eller ringer
eller sms'er til 6130 1004.
Det koster 100 kroner om

Poul Arne Nielsen, Stevns
året, men resten af 2008 er
gratis. Såjo før du melder
dig ind, desto billigere bliver det!

Alle kan blive medlem af
foreningen, hvis man sender

IRVOLD:data
Hvor tit tager du backup af data?
F& tzIget backup hver dag og vær sikker p&, at din backup
virker, n&r du f&r brug for den. Remotebackup.dk er en
nem m&de at sikre din vlr1<somheds datzl p& - uden at du
skal gøre noget selv.
Priser

fra kr. 150,- per måned.

Hent en gratis prøveversion p& www.remotebackup.dk
eller kontzlkt Irvold D.!ItzIfor mere Information.

Lundby Hovedgade 42 • 4750 Lundby
Tlf. 70222 912 • info@irvold-data.dk

Tidligere Stevns-borgmester ogfolketings1«Jndidat Gina
Øbakke medlem af Foreningen Svend Gønges bestyrelse.

Oplevelsestenler
tor Gønllehøvdinllen
Borgerforeningen Lundby og
Foreningen Svend Gønge har
planer om at opføre et oplevelsescenter for Gøngehøvdingen Svend Poulsen, snaphanerne og deres samtid i
Lundby.
Det oplyste de to organisationer på et informationsmøde
for politikere og embedsmænd i de fire sydsjællandske kommuner Vordingborg,
Næstved, Faxe og Stevns
grundlovsdag.
Centeret skal være i omdrejninger i 20 l O - i 400-året for
Svend Poulsens fødsel i Gøngelandet i Skåne.
Mulighederne for at realisere
ideen om oplevelsescenteret
er steget betydeligt efter at
Borgerforeningen Lundby
har fået en henvendelse fra

Osby Kommun i Skåne, som
indbyder Lundby og Vordingborg Kommune til et
samarbejde om at udvikle to
parallelle centre i Lundby og
Osby. Det er tanken, at et
ED-projekt, et såkaldt interreg-projekt skal finansiere
centrene.
Første trin bliver et forprojekt, som iværksættes fra
september og et halvt år
frem.
Forprojektet skal forberede
selve projektet, som altså
betyder, at der etableres et
oplevelsescenter for Gøngehøvdingen Svend Poulsen i
Lundby. Det kommer formentlig til at hedde Gøngeland. Det tilsvarende center i
Osby har arbejdstiden
Snapphaneland.

Gjøngegarden
fra Præstø
gjorde dagen
endnu mere
festlig.

•

Svend Gønge
sammen med
sine gode ven
Chr. IV.

Der var rigtigt mange mennesker, ca.
500, som deltog i
kombinationen af
grundlovsdag og
snaphanemarked på
Lundby Efterskole.

Duo Delta, Fredrik Bock og
Marit Ernst Bock optrådte om
aftenen for et begejstret publikum, der var til renæssanceaf
ten med mad og musik i Medborgerhuset Lundby. Blandt
andre Vordingborg Kommunes
borgmester Henrik Holmer og
hans hustru Hanne ..

Grundlovsdaå oå snaphane marked
Det blev noget af et tilløbsstykke, da Lundby Efterskole, Borgerforeningen Lundby og Svend Gønge Komiteen i fællesskab afholdt
grundlovsdag og snaphane-

marked på Lundby Efterskole den 5. juni.
Efterskolen bidrog med
alskens optræden af eleverne, især hestesporten blev
bemærket, og Borgerfore-

ningen og Svend Gønge
Komiteen leverede musik,
Gjøngegarde og godt gammeldags øl fra Møns Bryghus med navne som Sorte
Svend og Chr. IV's hon-

ningporter. Selveste Svend
Gønge Poulsen, hans tro
væbner Ib og Chr. IV var
også til stede i dragter fra
dengang de var lidt yngre
end de er nu.

K'00 krotten

Dragthistorikeren Dorothy
Jones fra Næstved Museum
viste autentiske renæssancedragter på snaphanemarkedet i Lundby. Her ses hun
sammen med den knap så
autentiske Chr. IV, der havde lejet dragten i DR ..

Som autoriseret kloakmester tilbyder vi
blandt andet følgende!
Specialist i forsikringsskader
fejlfinding og reparation afkloak
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg
Sandfilteranlæg med mere
fugtsikring af kælderydervægge.
Al henvendelse til

K.E.S. Køng Aps
Att. Peter Larsen
Lundby Hovedgade 136
4750 Lundby - tlf 4085 9117
Mail: Kloakrotte@maiLtele.dk
web: www.kloakrotte.dk

Rigtigt mange vil være udklædte i J 600-talskostumer på
gøngemarkedet i Lundby, som de var i Lonsboda.

Gøneemarked
i lundby tørdae
den 25. oktober
Lørdag den 25. oktober
holder Foreningen Svend
Gønge og Borgerforeningen Lundby et stort Gøngemarked i Lundby.
Markedet vil præsentere
livet i l600-tallet på forskellig vis.
Markedet afholdes i og
omkring Medborgerhuset
Lundby, og der vil være
boder med udstillinger af
varer fra den svundne tid.
Med på markedet er en del
afvore skånske venner,
som præsenterer specialite-

ter fra Gøngelandet.
På markedet vil der være
mulighed for at få noget
godt at spise i løbet af dagen og dertil en spændende
middag om aftenen.
Markedet påregnes at begynde i løbet af formiddagen eller ved middagstid og
vare til hen imod midnat.
Vi forventer, at der kommer en større delegation fra
Lonsboda til dagen.
Mere om det store Gøngemarked i Lundby i næste
nummer af 4750Avisen.

Lundby besø te
de ri ti e øn er
Lundby er jo kendt for sin
forbindelse til 1600-tallets
gønger, da den berømteste
af dem alle, Gøngehøvdingen Svend Poulsen, boede i
Lundby fra 1661 til sin død
omkring 1680-90.
Men de rigtige gønger kommer jo ikke fra Lundby,
heller ikke Svend Poulsen.
De kommer fra Gøngelandet i det nordøstlige Skåne.
Og her har Lundby fundet
sig en venskabsby, Lonsboda, som i februar var på
besøg i Lundby. Tre dage i
juli var der genvisit. Knap
30 borgere fra Lundby og
omegn var på en oplevelsesrig tur i Lonsboda og omegn
fra den 25. til den 27. juli.
Fra fredag til søndag fik de
knap 30 lundbyborgere og
andre snaphaneinteresserede
sydsjællændere sommerens
oplevelse, da de i strålende
vejr oplevede historie og
nutid i den egn, Gøngehøvdingen Svend Poulsen stam-

vores landsmænd kæmpede
en frihedskamp mod svenskerne for at forblive danske. En kamp, de tabte og
som har bevirket, at skåningerne siden 1679 har været
under svensk styre.
Men skåningerne glemmer
ikke deres historie. Sjældent
har man set en sådan interesse for at værne om fortiden, som i Gøngelandet i
Denne omvandrende kapellan sørgede for , at gæsterne
Skåne. Hembygdsfdreninved markedet også fik rigeligt med åndelig/øde.
gen i Lonsboda og omegn
mer fra. Indtrykkene var
Hvad der især gjorde indhar over 800 medlemmer,
tryk på de danske gæster var og de driver ikke færre end
enorme. Dels fordi værter7 historiske bygninger,
den storslåede natur i Gønne, Netværket i Lonsboda,
gelandet, de utroligt gæsthavde sammensat et helt
hvoraf nogle altså er store
frie og søde mennesker og
gårde og komplicerede anfantastisk program, dels
læg som vandmøller.
så den fantastiske omsorg,
fordi sydsjællænderne blev
mødt med en varme, der
Besøget på snaphanemarkede nærer for deres historie,
det var til stor inspiration
ellers kun opleves ved fami- ikke mindst den danske
fortid.
liebesøg.
for delegationen, da Borgerforeningen Lundby og ForSom en af deltagerne sagde Hovedattraktionen ved beinden afrejsen fra Lonsboeningen Svend Gønge 25.
søget var et todages 1600talsmarked ved Hji:i.rtasjon
oktober afholder et gøngeda.
- Det sidder her inde i mit
uden for Lonsboda. Her var marked i Lundby. Og her
har de gæve gønger fra
et stort opbud af underholdhjerte. Hvor er de mennesker søde. Man skulle tro, vi ning og information om
Lonsboda lovet, at de vil
var i familie med dem!
snaphanetiden, den tid, hvor møde talstærkt op!

På snaphanemarkedet var
Danmark i øvrigt ved at
vinde Skåne tilbage igen. I
en tovtrækningskonkurrence med danskere mod svenskere var det Skånes tilhørsforhold, der var på spil.
Tidligere programvært ved
Radio Kristianstad (DR
Sjællands søsterradio i det
nordøstlige Skåne) Fredrik
Ekdala lovede, at vi ville få
Skåne tilbage, hvis vi
vandt.
- Det kan godt være, at jeres modstandere sætter sig
ned med vilje, for der er
mange skåninger, der hellere vil høre til Danmark end
Sverige, sagde han.
Men de lokale tovtrækkere
var udvalgt med omhu. Det
var muskelsvulmende unge
fra det lokale vagtværn,
som havde let spil over for
fire overvægtige og halvgamle danskere.

Så det blev ikke i denne
omgang, vi fik Skåne tilbage til Danmark.
Men hvad gør det, når vi
kan samarbejde og have
glæde ved at besøge hinanden.
Både Lonsboda og Lundby
vil arbejde for, at forskellige grupper af borgere i de
to byer tager kontakt til
hinanden og besøger hinanden. F.eks. vil det være helt
oplagt, at de to idrætsforeninger indleder et samarbejde. Både Lonsboda og
Gæstfriheden var grænseløs over for de sydsjællandske
Lundby har faciliteter, så
gæster.
Overalt hvor vi kom frem stod guider parat til at
børn og unge - også gerne
fortælle
os om de lokale seværdigheder, som her ved solvoksne - kan besøge hinandattorpet i Tommaboda, lige udenfor Lonsboda.
den, lære af hinanden og
udvide deres horisont.
Det samme gælder et samarbejde mellem vores pensionistforeninger, skoler,
Kaffen er lige kommet til Danhistoriske foreninger, ermark (og dermed Skåne) i sluthvervsliv og meget andet.
ningen af 1600-tallet. Kogt på
bål og den smagte herligt!

Diabas-stenbruddet i Hiigghult lige udenfor Lonsboda er
det eneste sted i verden, hvor man udvinder denne slags
sorte granit. Der brydes fortsat sort granit, men 'attraktionen er den gigantiske historiske udstilling, man har lavet
i de nu forladte brud.

. Fritids- og kulturchef i Osby Kommun, Tommy Johansson, modtager delegationens gave til kommunen, en samling eneståendefossiler fra Faxe Kalkbrud, smukt arrangeret og beskrevet af Mona Hamannfra Foreningen
Svend Gønge. GavenjQr sin plads i Lonsboda.

Lonsboda Idrætsforening og leA
bød på frokost. Til gengæld var der
gaver fra Idrætsforeningen Svend
Gønge til de rigtige gønger.

l Medborgerhuset i Lonsboda, i øvrigt
det gamle rådhus fra dengang Lonsboda var en selvstændig kommune det var den frem til 1974 - ser man på
bagvæggen i byrådssalen scener fra
gøngernes kamp mod svenskerne i
skånske krigfra 1675 til 1679.

Birthe er Sveriges eneste tilbageværende
kurvejletter.
Hun arbejder
på kurvemuseet i Lonsboda.

I
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•

Zobel ambassadør
lor Svend 6ønie
Godsejer Peter Zobel, Bækkeskov
Gods, har sagt ja til at blive ambassadør for Foreningen Svend Gønge.
Dermed er tre godsejere og fire
borgmestre ambassadører for foreningen, der vil fejre Gøngehøvdingens runde fødselsdag i 20 10.

•

I an IS
øn e·
mar e
I
•

Side 17

lundby vIIbevare sit
eief menlihedSråd

Kæmpe 1600-talsmarked med gæster fra udlandet og
meget at opleve for os lokale.
Læs mere side 5

Kæmpe I!ønl!emarked
med internationalt islæt
Kulsoen kommer! Den koleriske tysk-svenske kaptajn
Mannheimer vil jage den
stakkels Kapellan Tange.
Og så ellers en mængde
oplevelser fra 1600tallet.
Det bliver en stor satsning,
som Foreningen Svend
Gønge og Borgerforeningen
Lundby fyrer af, når de afholder Gøngernarked i og
ved Medborgerhuset Lundby lørdag den 25. oktober
fra kl. 12-24. Selve markedet varer fra 12-17, og om
aftenen er der spisning for
max. 150 mennesker - helstegt vildsvin med tilbehør for 125,- kroner pr. næse.
Det bliver et overflødighedshorn af oplevelser.
Udover vildsvinet bydes der
på historiske pølser, godt
gammeldaws øl i form af
Sorte Svend og Chr. IV's
Honningporter, leveret af
Bryghuset Møn.
Og hvis alt går vel, rar vi
importerede stenovnsbagte
brød fra det gamle danske
Skåneland.
Der bliver en bod, hvor
honningens mange muligheder bliver demonstreret.
Hørværkstedet fra Køng
Museer kommer og viser,
hvordan man lavede tøj af
planter.
Kulsvierne fra Eskilstrup
sørger for godt gammeldags
kogekaffe, lavet over bål.
Dorothy Jones fra Næstved
Museum laver en udstilling
af pinligt korrekte 1600talsdragter. Der bliver hestevognskørsel, pileflet, pottemageri, skind og urtesalt, en
smedje, træ og ben-bod, uld
og filt, boder med frugt og
grønt og meget andet.
Et kapitel for sig er gæster-

Specielt
for børnene
Her er pro: grammet for
børnene:
Her bydes på
Stylter
Tøndebånd
Filtbold
Kæpheste
Snurretop
- Terra og
So i hul

For voksne
Der bliver fest
om aftenen
med musik af
Førslevspillemændene, og
Jeppe sælger
brændevin!
Scenerifra

snaphanemarkedet

i L6nsboda i sommer. Lignende kan opleves i Lundby.

Mannheimer og kapellan Tange. Disse to figurer samt
Kulsoen vil gøre markedspladsen usikker! (poul StefJensen).

ne fra Skåne, som blandt
andet stiller med Sveriges
eneste spånkurvefletter.
En knivhåndværker skulle
der også meget gerne komme från hinsidan.
Alle hjælpere er klædt ud i
1600-talsdragter.
Arrangementet er støttet af
Velfærdsministeriet og Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og skal
skabe lokal interesse for
1600-tallet op til fejringen
af Gøngehøvdingens 400
års fødselsdag i 20 l O.
Internationale gæster kommer det ikke til at skorte på,
idet der kommer omkring
40 skåninger på besøg, og
vi forventer også en håndfuld gæster fra Lohmen i
Tyskland.
Spisebilletter til middagen
sælges på markedet fra kl.
12. Alle er velkomne!

Peter Zobel
ambassadør
for
Svend Gønge
Godsejer Peter Zobel, Bækkeskov Gods, har sagt ja til
at blive ambassadør for
Foreningen Svend Gønge.
Dermed tæller rækken af
ambassadører ud over de
fire sydsjællandske borgmestre Henrik Holmer,
Henning Jensen, Rene Tuekær og Poul Arne Nielsen,
godsejerne Bernt Johan
Collet, Lundbygård, Peter
Oxholm Tillisch, Rosenfeldt og altså Peter Zobel,
Bækkeskov Gods.
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FantasRske
laase-malerler
lundet på lolt
På loftet af det hus på Kaj Lykkesvej, hvor kunstmaleren Ove Haase
boede sammen med sin søster, har
beboerne fundet en rulle med fantastiske malerier af maleren. Rullen
med malerier er nu skænket til
Lundby Sognearkiv, hvis be tyreise
nu skal tage stilling til, hvordan de
skal bevares for eftertiden.

Læs side 22-23

Derfor bliver der
vaIR I Hammer

ærvær
Medborgerhuset Lundby vil nu gøre
noget aktivt for at holde byen børn
og unge fra hærværk og anden dårligdom ved at give dem meningsfuld fritidsbeskæftigelse.
Medborgerhuset har netop fået bevilliget
245.000 kroner til at indrette et rol-

lespilsværksted og en datastue i
Medborgerhu et.
- Det bliver godt for de unge og det
bliver godt for byen, siger formand
for Medborgerhuset Jens Chr. Rasmussen.

Rollespil har en stor tiltrækningskraft på børn og unge.
Nu skal et rollespilsværksted i Lundby holde børn og unge
vækfra dårlig indflydelse.

Rollespi og
datastue skal
holde unge
på måtten
Medborgerhuset Lundby har fået 245.000
kroner afLAG'en i
Vordingborg Kommune til at indrette et rollespilsværksted og en
datastue i Medborgerhuset Lundby. Baggrunden for initiativet
var et nødråb fra Svend
Gønge-skolen.
I foråret inviterede skoleleder Morten Mygind Jensen
lokalområdets foreninger til
et møde på skolen for at
drøfte, om man evt. kunne
gøre noget i fællesskab for
at forebygge det hærværk,
som havde været meget
slemt året før.
Det var den hærværksbølge,
som fLk Borgerforeningen
Lundby til sidste år at indkalde til borgermøde. Hærværk, som har kostet Svend
GØnge-skolen flere hundrede tusinde kroner. Hærværk,
som også er gået ud over
borgere i Lundby, der har
fået smadret ruder og bildæk skåret op.
Morten Mygind havde ud
over de lokale foreninger
indbudt Vordingborg Politi
og socialforvaltningen til

mødet.
Disse gav udtryk for, at der
var behov for forebyggende
indsats i Lundby. emlig
aktiviteter, som ville tiltrække almindelige unge i
stedet for at blive lokket
med i dårligdomme.
- Der er en hård kerne, som
vi ikke kan råbe op ad den
vej, men der er masser af
unge, som hellere vil lave
noget meningsfuldt, men
som måske lokkes, hvis der
ikke er andre tilbud, var
meldingen.
Det fik Medborgerhuset
Lundby og Borgerforeningen Lundby til at holde et
møde, hvor de to foreninger
blev enige om at udvikle et
projekt "Ungdomscentralen
i Lundby", hvor ideen er at
give børn og unge fra 12-13
års-alderen i syvsogneornrådet mulighed for at opbygge
et rollespilsværksted og en
datastue.
- Vi ved, siger formand for
Medborgerhuset Lundby,
Jens Chr. Rasmussen, at
rollespil er afsindigt populært blandt de helt unge, og
da vi nu er i gang med at
opbygge et oplevelsescenter
for Gøngehøvdingen og
hans samtid i Lundby, så er
det da oplagt at vi også gi-

ver børn og unge mulighed
for at lege med.
- Vi stiller et lokale til rådighed for de unge, hvor de
kan indrette kombineret
rollespilsværksted og datastue. Medborgerhuset vil i
særlige tilfælde kunne råde
over lokalet, men ellers er
det til de unges brug.
Lokalet skal renoveres og
udstyres med værktøj, så de
kan fremstille dragter, våben og hvad der ellers hØrer
med til rollespil om 1600tallet. Lokalet skal udstyres
med computere med internetopkobling og printere, så
de unge kan planlægge,
fremstille hjemmeside, skrive og kommunikere med
andre unge, ikke mindst i
samarbejdsområdet i Skåne,
men også med andre unge
rollespiUere på Sydsjælland.
- Vi regner med, at de unge
skal på studierejser tillignende grupper af unge i
Skåne og andre steder i
Danmark, ligesom de kan
modtage studiegrupper i
Lundby, siger Jens Chr.
Rasmussen.
Medborgerhuset har udarbejdet et projekt, som netop
har fået et tilskud på
245.000 kroner fra LAGVordingborg.

Medborgerhuset vil søge et
lignende beløb i Landdistriktspuljen til projektet.

Helaftensarrangementer
fra 495 kr. pr. couvert
alt inkl.
Åben for store som små
selskaber alle ugens
dage

Mad ud af huset
Husmandskost
fra kr. 95,Smørrebrød fra kr. 21,Festmenu fra kr. 155,Buffet fra kr. 125,-

Bårse Samlingshus
Pia lllum
5599 0116

Transportlirma
Vil vokse i lundby
Jane og John Flugge har lige flyttet
deres - blandt andet - transportfirma
til Lundby og nu tænker de på selv
at flytte efter.
- Her er skidedejligt! Og så ligger
Lundby perfekt, når det gælder
transportopgaver på Sydsjælland,
siger John Flugge.
Læs om det nye Lundby-firma med
foreløbigt 12 ansatte
pi side 12

6øndemarked blev
en bradende suttes
Læs side 22-23

løne-SVlnø lIrkeblad
- 4 sider I midten

Lokalbusser
spares væk
Den ll. januar 2009 nedlægges
en række lokalruter på landet i
Vordingborg Kommune.
Kommunen fattes penge, og der
var ikke sat penge af i 2009budgettet til stigende priser på
busserne, og derfor må lokalruterne lukkes.
Det betyder, at rute 650, som
kører borgere og børn til og fra
Svend Gønge-skolen i Lundby,
omdannes til en lukket skolebusrute.
Det kan betyde store forringelser, også for skolebørnene, men
endnu er alle brikker i busomlægningen ikke på plads.
Læs mere side 5

December måneds portræt er af
en kvinde, som mener, at Gøngehøvdingen Svend Poulsen er en
af Danmarks største helte. Gitte
Kjær, Udby, er forfatter, historiker og journalist, og hun har
blandt andet skrevet en bog om
Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
Få meget mere at vide om vores
lokale forfatter
på side 15.

Navn: Gitte Kjær
Erhverv: historiker, freelance journalist, indehaver
af Historiskresearch.dk
Bopæl: Spangsvej 165, Udby, 4750 Lundby
Fødselsdato: 6.1 1943
Familieforhold (ugift, gift!
kæreste med etc.lbor alene/
sammen med): bor sammen
med hundene Alberto og
Lillebror samt katten Adonis.

hvor en del af min familie
kom fra. Min oldefar var
smed i den gamle smedje i
Bårse, hvor min mormor er
født. Huset ligger der endnu, et stykke fra rundkørslen i Bårse, få kilometer fra
Udby. Min morfar var redaktør på Næstved Tidende
og udgav "Jagtvennen".
Han er forfatter til "Ad frihedskæmperen Svend Gønges Veje", der var den direkte årsag til at jeg senere
selv skreven bog om Gøngehøvdingen.

Hvad er dit bedste bamBørn (hvis ja - navn og aldomsminde? Gode somre i
der): Henrik Werdelin, 33,
familiens sommerhus i
der arbejder for Joost og bor Korshavn på Fynshoved.
i London.
Hvilken uddannelse har du,
Hvor er du født og opvokog hvilke civile erhverv har
set? Født i København og
du haft? Jeg er cand.mag. i
historie og etnologi fra Køopvokset i Odense.
benhavns Universitet og har
Hvornår kom du til vores
bevis fra Kungl Tekniska
område? For seks år siden
Høgskolan (universitet) i
flyttede jeg til Udby.
Stockholm. Jeg har arbejdet
Hvad fik dig til at bosætte
på Nationalmuseet, været
dig her? Dajeg fik en hund pressesekretær for Det Koni fødselsdagsgave og ikke
gelige Kapel, navne- og
måtte have hund i den lejbagside klumme skribent på
lighed, hvor jeg boede, søg- JyllandsPosten og navneredaktør på Dagbladet Børte jeg et hus i Sydsjælland,

sen. Samtidig har jeg drevet
Historiskresearch.dk.

Hvad er det modigste, du
har gjort? Sejlet alene rundt
i en motorsej ler hver somHvilke fritidsinteresser har
mer og vinter gennem 20 år.
du? Jeg er netop begyndt at Hvem beundrer du - og
spille golf igen efter en lang hvorfor?Lise Nørgaard som
pause og er medlem af
jeg har kendt i mange år.
Næstved Golfklub.
Både for hendes professionalisme, hendes loyalitet
Hvad kan gøre dig rigtig
over for sine venner og
glad? Når det går mine ven- smittende humør.
ner rigtig godt
Hvad kan du bedst lide at se
Hvad kan få dig til at grine? i tv? For tiden ser jeg med
Mine hunde og katten, der
stor fornøjelse Tv-serien
Sommer.
kører en mild konflikt.
Hvad kan gøre dig sur/
irriteret? Ufred, troløshed,
mangel på kærlighed og
respekt for dyr.

Hvordan slapper du bedst
af? Jeg elsker at lave mad
og nyder også at pusle i
haven.

Hvad kan gøre dig bange?
Tordenvejr.

Hvad synes du, vi har for
lidt af, i vores område? Busforbindelser. Man kan ikke
komme til Udby med offentlig transport.

Hvad er din største styrke?
Viden og et godt humør.
Hvad er din største
svaghed? At jeg har svært
ved at sige fra.
Hvad har været din største/
sværeste beslutning? At
sælge min båd.

Hvad synes du, vi har for
meget af, i vores område?
Tomme huse. Vi har for
eksempel et spøgelseshus,
der er faldet helt sammen, i
Udby.
Hvad er din livret? Fisk.

Vi gør det igen!
Vi gør det igen i 2009,
er Foreningen Svend
Gønge og Borgerforeningen Lundby enige
om.
De to foreninger har
besluttet at kalde til
Gøngemarked 2009 i
Lundby lørdagsøndag den 22.-23.
august.
- Vi udvider markedet, blandt andet med
levende optræden af
1600-soldater og med
endnu flere boder og
udstillinger, siger Peter Sten Hansen på
vegne af de to foreninger. Gøngemarked 2009 søges afholdt i Lundbyparken
og i Medborgerhuset.

1200 til gøngemarked
Arrangørerne havde
håbet på 500 tilskuere
til Gøngernarked
2008 i Lundby lørdag
den 25. oktober. Der
kom omkring 1200.
Vejret var med gøngemarkedet, og det
var nok en del afforklaringen på den gigantiske succes. Men
dertil kom, at folk
syntes, det var herligt, at 1600tallet blev

-

levendegjort, at man
var en af tre borgmestre på markedet.
ikke alene fik noget
at vide om den tid, da Borgmester Henning
Gøngehøvdingen
Jensen fra Næstved
Svend Poulsen levede var også på besøg
i Lundby og regerede med frue og endelig
var der besøg afBiirpå Sydsjælland, men
germeister Bernd
også fik lov til at
Dikau fra Lohrnen i
smage og lugte til
Tyskland. En delegating som de var dention på 20 fra Lonsgang.
Borgmester Henrik
boda var også med til
Holmer åbnede marat kaste glans over
Hestene var så trætte efter markedsdagen, at de
kedet k1.12, og han
Gøngernarked 2008.
ikke orkede mere. De havde gået mange ture
fra Medborgerhuset til Gl. Lundby.

Magnus Augustssonfra Glimåkra i Skåne tryUebandt op mod 100
tilskuere, da han viste jlotte og poetiske billeder fra Gøngelandet.

Kulsvierne fra Eskilstrup havde succes med
deresjlæskepandekager.
60 liter dej brugte de!

Om aftenen var 150 mennesker til spisning i Medborgerhuset,
menuen stod på vildsvin cl la Ib. Herefter var der musikalsk
underholdning ved Førslev Spillemændene og i løbet af aftenen
var der flere solister fra salen - blandt andet skåninger - der
gav deres hjemlands vemodige sange. Og deltagerne i gøngefesten viste sig også at være vilde med dans.

Den skånske delegation fra L6nsboda morede sig til
den store guldmedalje! Her med sejle op ad åen!

Emner om Foreningen Svend Gønge, Gøngemarkeder mv. i 4750-Avisen
Sider Emner i 4750-Avisen

Nr.

År-Md-Dato

45
46

Hele 2008
2008-02
2008-03

47
2
13

47
48
49
50
51
52
53
54

2008-04
2008-05
2008-06
2008-08
2008-09
2008-10
2008-11
2008-12

2
3
11
3
4
3
2
4

Fil: 4750Avisen - Indholdsfortegnelse

350-års dagen for Roskiledfreden. Besøg fra Lönsboda
Skånsk delegation besøger Lundby, Vordingborg, Præstø og Køng. Kommunen byder på middelalderfrokost, lavet af Bi
Skaarup. Lundby 100 år. Gave til Lundby Skytteforening
Renaissancemiddag i Lundby Medborgerhus. Ann Jönsson fortæller om skånske snaphøner
Snaphanemarked på Efterskolen. Succes for Ann Jönsson. Indbydelse til tur til Lönsboda
Program for turen til Skåne. Snaphanemarked på Efterskolen
5 nye FSG-ambassadører. Oplevelsescenter Svend Gønge. Efterskolens marked
Gøngemarked i oktober. Om turen til Skåne
Gøngemarked ved Medborgerhuset. Endnu en ambassadør
Rollespil og datastue
Interview med Gitte Kjær. Omtale af Gøngemarkedet med 1200 gæster
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