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Jubelåret 2010
Året 2010 er året der markerer 400 året for Svend Gønges fødsel. Han voksede 
op i det nordlige Skåne, som var dansk land den gang. Hele hans liv og virke 
var præget af en loyal holdning til konge og fædreland. Som soldat og 
befalingsmand, efterretningsagent og partisanleder er han blevet kendt og 
respekteret i vide danske kredse. En sand helt, som slet ikke blev lønnet efter 
sin indsats.
Vi forsøger i FSG at holde hævd i Svend Gønges omdømme, samt at deltage i 
udbredelsen af detaljerigdommen om hans samtid.
Nedenfor finder I en plan for arrangementer der er i støbeskeen. Mange 
mennesker er involveret året igennem, hvorfor ændringer desværre let kan ske.
Skulle der ske ændringer håber vi meget på, at det vil ske ved at flere 
”happenings” kommer til!

Jan  Kåre Johannessen
 Daglig leder på Middelalder centeret, tidligere daglig 
leder af Museet ved Trelleborg. Har udgivet flere bøger 
f.eks.: Forrædderen/ Slægten Dane.
 Kåre er en indlevende fortæller, har humor med bid, så 

det kan blive en meget interessant aften, hvor han fortæller om det 
17 århundrede.
Foredraget vil foregå i Medborgerhuset, Lundby 20. jan. 2010 kl. 
19,00.

Feb 26. februar: Årsdagen for Roskildefreden 1658 – vi forsøger 
at afholde et spændende aftenmøde med opsigtsvækkende 
foredragsholder.

Mar  Hanne Reintoft.
 Hanne vil komme og bl.a. fortælle om sin bog: ”Hjertebånd”.
 Det bliver d. 10-3-2010 kl. 19.00 i Lundby. Mere præcist om 

stedet senere.
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Ambassadører:

Godsejer, 
Kammerherre og 
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet, 
Lundbygård.

Hofjægermester og 
godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
Peter Oxholm 
Tillisch,
Rosenfeldt.

Godsejer,
Gerner Wolff-
Sneedorff,
Engelholm.

Godsejer,
Peter Henrik 
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Apr ”Fortællefestival” – Birgit og Eva (FSGs bestyrelse) arbejder 
videre med idéen. Birgit kan fortælle, hvordan Kulsoen er og 
tænker. Vi kommer tilbage i SN med mere information når 
dette forligger.

Maj ”Historisk symposium”: Vi påtænker et dagsarrangement 
(kl. 10 – ca. 17). Vi inviterer fremtrædende historikere til at 
debattere svenskekrigene og gøngernes indsats på 
Sydsjælland. Mere information kommer i SN.

Jun ”Ruten” indvies – håber vi.
15. juni: Næstved 750 års byjubilæum – FSG deltager. Ingen 
detaljer om dette endnu, men det kommer senere i SN.
12-13. juni: ”Kulsvierfestival” i Eskildstrup.
19-20. juni: ”Gøngemarked 2010”. Drabanterne er klar!

Jul Jens Beck (FSG) vandrer på ”Snaphaneleden”, for at indsamle 
materiale materiale om snaphanerne i det gamle danske land. 
”1600-talsmarked” i Lönsboda, 30&31 juli.

Aug 21. august: Gigantisk fødselsdagsfest for Poulsen. Arr. af 
Gøngemarkedsgruppen. Mere i SN senere.

Sep Faxe Gruppen arrangerer Gøngestafet 2, 3, 4 og 5 september, samt 
Gøngemarked i Haslev - Faxe - Karise og Faxe Ladeplads.

Okt Bogen: ”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor” 
udkommer. Et FSG projekt.

Nov Et historisk Julegilde. Som afslutning på Jubelåret.
Dec

Bestyrelsen i FSG.

Fra Dorothy Jones har vi modtaget følgende:
”Sidste år var jeg så heldig at jeg fik tilskud fra Danske Bank til at færdiggøre 
to dragter. Dragterne er rekonstruktioner af 1600 tals dragter inspireret af tøjet 
børnene er klædt i på to af Næstveds flotteste epitafier.

Pigen hed Maren og var datter af den velhavende rådmand og købmand 
Rasmus Christensen og hans anden hustru Maren Rasmusdatter Bacher.



Kollektive 
medlemmer:

Lundby Menighedsråd

Borgerforeningen 
Lundby

Drengen, som vi ikke kender navnet på, var søn af Borgmester Jens Andersen 
Aalborg og hans anden hustru Elisabeth Hansdatter. Børnene var således 
begge født i trygge kår i gode, solide, gudfrygtige familier af det bedre 
borgerskab.

Dragterne kan sammen med en lille planche-udstilling lånes til udstilling på 
skolebiblioteker i Næstved/Vordingborg/Fakse området. De er til rådighed en 
uge pr. sted og det er helt gratis. Skulle der være interesse for det laver jeg 
gerne et formidlingsforløb (ca. en time) på den pågældende skole i forbindelse 
med udstillingen, med et honorar på 250 kr. pr. klasse + kørsel. 
I øvrigt laver jeg et formidlingsforløb på Næstved Museum fra 15-19 marts 
”Maren og Anders – børn i Næstved på gøngernes tid”: 
 http://www.aabne-
samlinger.dk/naestved/formidling/skole/program_09_10.pdf

Interesserede kan kontakte mig på dorothea@livinghistory.dk hvis de har 
spørgsmål, eller vil aftale at låne udstillingen.

Tilbuddet gælder fra uge 12 til skolernes sommerferie starter.”

Med venlig hilsen,

Dorothy Jones

Dorothy har ved flere lejligheder udstillet og holdt foredrag hos FSG. Hendes 
sublime viden og interesse for 1600-tallets dragt mode er imponerende.

Klik ind på: www.livinghistory.dk og læs meget mere om Dorothy.

JB
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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

Dragonerne er klar...
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