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Internationalt
gøngemarked
i Lundby
Kulsoen, den koleriske tysksvenske kaptajn Mannheimer
og den bange kapellan Tange,
er nogle af hovedpersonerne i
det gøngemarked, som Foreningen Svend Gønge og Borgerforeningen Lundby afholder lørdag den 25. oktober i og ved
Medborgerhuset Lundby, Banevej 4 i Lundby.
Markedspladsen åbner kl. 12 og
lukker ca. kl. 17. Herefter er der

spisning - helstegt vildsvin,
naturligvis nedlagt af Ib himself, med tilbehør formedels
125,- kr. pr. næse.
Da antallet af spisende gæster
er begrænset til 150, skal man
nok være hurtigt ude, hvis man
vil sikre sig en billet. Evt. overskydende billetter sælges på
markedet fra kl. 12.
Læs mere på bagsiden af dette
Nyhedsbrev.

Mannheimer forfølger uafladeligt den stakkels kapellan Tange.

Peter Zobel
ambassadør
for Svend Gønge
Godsejer Peter Zobel, Bækkeskov Gods i Næstved
Kommune, har meldt sig
under fanerne for Svend
Poulsen, Gøngehøvdingen.
Peter Zobel har takket ja til
at blive ambassadør for Foreningen Svend Gønge, som
forbereder store festligheder
i anledning af Svend Poulsens 400 års fødselsdag i
2010. Dermed tæller ambassadørkorpset notabiliteter
som borgmestrene Henning
Jensen, Næstved, Henrik
Holmer, Vordingborg, René
Tuekær, Faxe og Poul Arne
Nielsen, Stevns. Dertil godsejerne Bernt Johan Collet,
Lundbygård, Peter Oxholm

Tillisch, Rosenfeldt og nu
også Peter Zobel, Bækkeskov.
- Vi er meget glade for at få
Peter Zobel, Bækkeskov,
med som ambassadør, siger
formand for Foreningen
Svend Gønge, Peter Sten
Hansen. Bækkeskovområdet var scenen for mange af de bedrifter, som
Svend Poulsen udførte i det
sydsjællandske. Så det er et
centralt område, vi har fået
med, og samtidig er det herligt, at en så driftig erhvervsmand vil engagere sig i områdets lokalhistorie, siger
Peter Sten Hansen.
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Bestyrelse, valgt på stiftende
generalforsamling den 12.
juni 2008:
Formand: Peter Sten Hansen,
Lundby, Vordingborg Kommune
Næstformand: Gunnar Stobbe, St. Røttinge, Næstved
Kommune
Kasserer: Villy Lorich, Udby, Vordingborg Kommune
Sekretær: Jens Beck, Tappernøje, Næstved Kommune
Medlemmer: Heinz Hamann,
Faxe Kommune
Gina Øbakke, Stevns Kommune
Suppleanter: Mona Hamann,
Faxe Kommune
Ambassadører for Foreningen Svend:

Godsejer, kammerherre og
hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
Hofjægermester og godsejer Peter Zobel, Bækkeskov
Godsejer Peter Oxholm
Tillisch, Rosenfeldt
Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
Borgmester René Tuekær,
Faxe Kommune
Borgmester Poul Arne
Nielsen, Stevns Kommune
Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommun
Viceborgmester Erland
Nilsson, Osby Kommun
Kultur– og fritidschef Pia
Dahl, Vordingborg Kommune
Kultur– och fritidschef i
Osby Kommun Tommy
Johansson
Kollektive medlemmer:
Lundby Menighedsråd
Borgerforeningen Lundby

Vort hæderkronede bryggeri fra Valby / København, har som bekendt brugt udtrykket:
Laboremus pro patria, i.e.: Lad os arbejde for fædrelandet! (Foto: Frederik Beck).

Foreningen Svend Gønge
vil have et motto
Valgsprog er ”en kort sætning
eller få ord, som udtrykker en
persons livsindstilling eller en
bevægelses princip”.
Svend Poulsen, måske af de
fleste bedst kendt under trivialnavnet Svend Gønge, var i
ordets bedste betydning en
omkringfarende mand. Såvel
grundet sine foresatte, som det
faktum at tidens svenske øvrighed gerne så ham indfanget.
Måske har Svends egen natur
og væsen også ansporet ham til
et liv med usædvanlig meget
rejseri.
Det har længe været sædvane, i
forbindelse med transport af
dokumenter, at forsyne disse
med en lukning af lak. Kort før
den smeltede lak blev afkølet
og stivnede, kunne man trykke
en signet eller et segl ned, for
at anføre forfatterens identitet.
Et sådan personligt segl havde
Svend også.
Vi har i Foreningen Svend
Gønge, tilladt os at bruge dette
segl, som vort bomærke.
Fremtrædende personer, samt
institutioner, har gennem tider-

ne meget ofte brugt et motto,
valgsprog, ordsprog eller
mundhæld, til at understrege
det seriøse i en persons livsindstilling eller en bevægelses
princip.
Vort hæderkronede bryggeri
fra Valby ved København, har
som bekendt brugt udtrykket:
Laboremus pro patria, i.e.: Lad
os arbejde for fædrelandet!
Et sådan motto kender vi ikke
for
Svend.
Men
man kan
ikke med
nogen
retfærdighed
anføre,
at denne mand i sit virke var
princip- eller holdningsløs!
Han viste med indstilling og
krop en usædvanlig loyalitet
over for sit fædreland og sin
konge.
Svend udførte uegennyttigt,
længe før John F. Kennedy fik
det sagt den 20. januar 1961:
“Ask not what your country

can do for you - ask what you
can do for your country.”
Vi har derfor diskuteret, hvorvidt vor forening skulle have et
valgsprog, hvorunder vi skulle
arbejde i en ånd, der ville afspejle Svends.
Spirantia (aera) pro patria, i.e.:
Ånder for fædrelandet, blev
vort første forsøg. Her blev vi
dog hjulpet på vej af en latinkyndig, som mente at det rettelig skulle være: Spirat pro patria.
Da man sjældent bør vælge
den første indskydelse, ledte vi
efter et andet passende motto.
Pro honore patriae, i.e.: For
fædrelandets ære (For ære fædrelandets), blev således vort
nye forsøg på at finde frem til
en åndrig dækkende mening.
Vor forening har nu en pragmatisk holdning til mange forhold. Derfor spørger vi rundt;
mon vore læsere sidder med
rigtig gode alternative forslag,
som kunne dække såvel
Svends som vort holdningsmæssige grundlag?
Jens Beck

Foreningen
Svend Gønge
nu en realitet
På en stiftende generalforsamling i Lundby
torsdag den 12. juni
2008 blev Foreningen
Svend Gønge stiftet og
vedtægter for foreningen godkendt. Dermed
blev der sagt farvel til
Svend Gønge Komitéen, der blev stiftet i
januar 2007.
Foreningens formål er
at fejre Svend ”Gønge”
Poulsen og snaphanernes mærkedage. at historieforske og skabe
bevidsthed om Svend
”Gønge” Poulsen,
snaphanerne og deres
samtid, 1610-1690,
at etablere et oplevelsescenter for Svend
”Gønge” Poulsen, hans
snaphaner og deres
samtid i Lundby, Vordingborg kommune, at
skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling og markedsføring af Sydsjælland,
at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet, at etablere et
tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland
og tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelsen
af kendskabet til Svend
”Gønge” Poulsen,
snaphanerne og deres

samtid og endelig at
samarbejde med danske og udenlandske
foreninger og institutioner med lignede formål.
På generalforsamlingen
blev Peter Sten Hansen, Lundby, Vordingborg Kommune valg til
formand, Gunnar Stobbe, St. Røttinge, Næstved Kommune, blev
næstformand, og Villy
Lorich, Udby, Vordingborg Kommune, er
blevet foreningens kasserer.
I øvrigt valgtes til bestyrelsen: Heinz Hamann, Faxe Kommune,
Jens Beck, Tappernøje,
Næstved Kommune,
konstitueret som sekretær på et efterfølgende
bestyrelsesmøde, Gina
Øbakke, Rødvig,
Stevns Kommune.
Mona Hamann, Faxe
Kommune, suppleant.
Endelig bad generalforsamlingen bestyrelsen supplere sig med et
bestyrelsesmedlem fra
turismesamarbejdet i
Næstved, Faxe, Stevns
og Vordingborg Kommuner.
Generalforsamlingen
besluttede også etablere et korps af ambassadører.

Henrik Holmer, Vordingborg Kommune

Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune

René Tuekær, Faxe Kommune

Henning Jensen, Næstved Kommune

Fire borgmestre
ambassadører
Samtlige fire sydsjællandske borgmestre, Henrik Holmer, Vordingborg, Henning Jensen, Næstved,
René Tuekær, Faxe og Poul Arne
Nielsen, Stevns, er nu ambassadører
for Foreningen Svend Gønge, som

Bestyrelsen
Vi præsenterer i dag og de kommende numre bestyrelsens medlemmer. Til venstre bestyrelsens Heinz Hamann, Faxe. Han bor
med sin fru Mona i Faxe Ladeplads. Ud over sit engagement i
Foreningen Svend Gønge er han medarbejder på Lokalhistorisk
arkiv i Faxe. Til højre Jens Beck, lærer på Brøderup Ungdomsskole, bosiddende i Tappernøje og sekretær i foreningen.

blev dannet ved en stiftende generalforsamling i Lundby den 12. juni
2008. Ambassadørkorpset tæller
blandt mange andre også godsejer,
kammerherre og hofjægermester
Bernt Johan Collet, Lundbygård.

Kæmpe gøngemarked
med internationalt islæt
Kulsoen kommer! Den koleriSpecielt
ske tysk-svenske kaptajn
for børnene
Mannheimer vil jage den stakHer er prokels Kapellan Tange.
grammet for
Og så ellers en mængde oplebørnene:
velser fra 1600tallet.
Her bydes på
Det bliver en stor satsning,
Stylter
som Foreningen Svend Gønge
Tøndebånd
og Borgerforeningen Lundby
Filtbold
fyrer af, når de afholder GønKæpheste
gemarked i og ved MedborgerSnurretop
huset Lundby lørdag den 25.
Terra og
oktober fra kl. 12-24. Selve
So i hul
markedet varer fra 12-17, og
om aftenen er der spisning for
For voksne
max. 150 mennesker - helstegt
Der bliver fest
vildsvin med tilbehør - for
om aftenen
125,- kroner pr. næse.
med musik af
Det bliver et overflødighedsFørslevspillehorn af oplevelser.
mændene, og
Udover vildsvinet bydes der
Jeppe sælger
på historiske pølser, godt gambrændevin!
meldaws øl i form af Sorte
Svend og Chr. IV’s HonningSceneri fra snaphanemarkedet i Lönsboda i sommer. Lignende kan opleves i Lundby.
porter, leveret af Bryghuset
Alle hjælpere er klædt ud i
Møn.
1600-talsdragter.
Og hvis alt går vel, får vi imArrangementet er støttet af
porterede stenovnsbagte brød
Velfærdsministeriet og Minifra det gamle danske Skånesteriet for Fødevarer, Landland.
brug og Fiskeri og skal skabe
Der bliver en bod, hvor honlokal interesse for 1600-tallet
ningens mange muligheder
op til fejringen af Gøngehøvbliver demonstreret. Hørdingens 400 års fødselsdag i
værkstedet fra Køng Museer
2010.
kommer og viser, hvordan
Internationale gæster kommer
man lavede tøj af planter.
det ikke til at skorte på, idet
Kulsvierne fra Eskilstrup sørder kommer omkring 40 skåger for godt gammeldags koninger på besøg og dertil en
gekaffe, lavet over bål, og
håndfuld gæster fra Lohmen i
flæskepandekager.
Tyskland.
Dorothy Jones fra Næstved
Overskydende spisebilletter til
Museum laver en udstilling af
middagen à 125,- kr. sælges på
pinligt korrekte 1600talsdragmarkedet fra kl. 12.
ter. Der bliver hestevognskørAlle er velkomne!
sel, pileflet, pottemageri, skind
og urtesalt, en smedje, træ og
Vi mødes til gøngemarked
ben-bod, uld og filt, boder
lørdag den 25. oktober kl. 12
med frugt og grønt og meget
i Medborgerhuset Lundby,
andet.
Banevej 4, 4750 Lundby.
Et kapitel for sig er gæsterne
fra Skåne, som blandt andet
Følg sidste nyt om
stiller med en knivhåndværker Mannheimer og kapellan Tange. Disse to figurer samt KulsoGøngemarkedet på
en vil gøre markedspladsen usikker! (Poul Steffensen).
og stenovnsbagt brød.
www.lundbyweb.dk

