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Tak til Præstø!
Kaj Christiansen skriver i seneste nummer af SN, at jeg skulle have fremført, at
Præstø med tvivlsom ret skulle have fremstillet sig som Gøngernes By.
Selv om Kaj og jeg godmodigt har drillet hinanden lidt med ”ejendomsretten” til Svend
Gønge, vil jeg godt pointere, at min alvorlige mening er, at vi skylder Præstø stor tak,
fordi byen i de seneste 50 år har holdt mindet om Svend Poulsen ved lige, dels ved at
skabe Gjøngegarden, dels ved at markedsføre sig som Gøngernes By.
Jo flere, der tager Gøngehøvdingens fantastiske historie til sig og markedsfører sig
dermed, desto bedre er det! Og her er det enestående, at Præstø i så mange år har
holdt Svend Poulsens fane højt!

Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

Alle, der bor i det område, Gøngehøvdingen opererede i, Vordingborg, Næstved,
Faxe, Stevns og Køge Kommuner, burde gøre det samme! Ikke mindst til næste år,
goenge@lundbyweb.dk når Svend Poulsen har 400 års fødselsdag! Lad os alle fejre vores fælles helt!
www.lundbyweb.dk
I Foreningen Svend Gønge manifesterer interessen for Gøngehøvdingen sig i
medlemmer og ambassadører fra alle fem førnævnte kommuner.
Bestyrelse:
Formand:
Peter Sten Hansen
Næstformand:
Villy Lorich
Kasser:
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Mvh.
Peter Sten
Lundby

Ambassadører:

Svend Gønges Hule

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.
Hofjægermester og
godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm
Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.

Borgmester,

”Alt afhænger af øjnene der ser...” Sådan skriver og synger den danske
kunstner Lis Sørensen i sangen ”Mine øjne de skal se”.
Helt så sødt og romantisk så man ikke på sagerne i 1600-tallet, når talen gik på
etnisk tilhørsforhold.

Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.
Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

De geografiske tab, som Danmark led i årene omkring De svenske Krige,
betød at en del mennesker måtte bevæge sig væk fra deres tidligere hjem i det
sydlige Sverige.

Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Besættelsen af Danmark medførte yderligere, at disse mennesker var i livsfare,
når de bevægede sig rundt i det danske kongerige.

Kollektive
medlemmer:

De svenske besættelsesstyrker opfattede disse mennesker som forrædere, mens
man i Danmark anså dem for ”partisaner” og hædersfolk.

Lundby
Menighedsråd
Borgerforeningen
Lundby

Svend Gønge og de folk han fik hvervet i det sydsjællandske, måtte konstant
være på vagt overfor for angivere og de svenske styrker. Øjnene ser ikke altid
det samme.
Et af de steder, hvor rygtet fortæller at de gemte sig og holdt til, var ved Svend
Gønges Hule. En mindre jættestue, gemt godt af vejen, øst for Bønsvig.

Nu består det 3 m lange gravkammer af 7 bæresten og én dæksten, samt en kort
indgang. Dækstenen bærer præg af at være sprængt i stykker. Endvidere må der have
været flere dæksten.

En anden skrøne fortæller, at stedet har haft yderligere betydning i
historieskrivningen. Carl X. tog krigen op mod danskerne i 1658, på trods af den
indgåede ”Roskilde Fred” samme år. Han indså den stratetiske betydning i at have
kontrol over begge sider af Øresund. Danmark skulle indlemmes i ”Stor Sverige”!

Men dette indebar at hovedet, d.v.s. København, også skulle erobres. Fr. III. måtte
mobilisere alt det mandskab, der kunne kæmpe, til et fælles forsvar af byen.
Københavns borgmester, Hans Nansen, siges at have haft møde med Svend på vor
lokalitet, netop i disse dage. Mon ikke det handlede om et forsvar af København og
dermed Danmark?
En klar ide, at besøge denne lille plet, og lade fantasien fylde sindet.
(Fotos af Frederik og Jens Beck)
JB.

Datoer:
SN ønsker i denne rubrik at fortælle om arrangementer og datoer, som det vil
godt for alle at kende til. Selvfølgelig er der det klare problem, at disse kan
ændres p.g.a. en relativ lang tidshorisont. Altså med ret til at foretage
ændringer.
Følgende datoer er oppe:
Køng Museum: Kunsthåndværker Marked med titlen: Design og Natur.
5-6-juni-2010
Kulsvier Marked i Eskildstrup: 12-13-juni-2010
Gøngemarked i Lundby: 19-20-juni 2010
Midsommer i Sverige: 25-26-juni 2010
1600 tals marked i Lönsboda: 30-31-juli-2010
S.G.´s Fødselsdagsfest: 21-august 2010, Lundby.
JB

Rubrikken
Tanken med denne plads er, at medlemmer og læsere af SN kan formidle
viden, oplevelser m.m. til os alle. Hvis nogen har noget at berette for os, en
anden har fundet noget interessant om vort fælles emne ”Svend Gønge”, så tøv
ikke. Send os et indlæg! svendgoengepoulsen@gmail.com.
Vedhæft evt. et billede af forfatteren til artiklen.
På samme mailadresse kan I f.eks. også indmelde venner og bekendte i vor
fælles forening.
JB
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