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Torsdag 27. marts 2014 kl. 19.00, havde FSG besøg af Martin Dyrbye, som er 

formand for Carit Etlar Selskabet. 

Vi var ca. 30, som havde sat hinden stævne i Medborgerhuset, til dette interessan-

te foredrag. 

Til daglig fungerer Martin som lektor på Det Informationsvidenskabelige Akade-

mi, under Københavns Universitet - IVA. 

Siden 2000 har Martin også været formand i Carit Etlar Selskabet. 

Han holdt et blændende og super detaljeret foredrag om personen og forfatteren, 

Carl Brostbøll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos ved Jytte H. Hammer. 

 

Ordinær generalforsamling i FSG 
Mandag 24. marts 2014 kl. 18.30, blev der afholdt årlig ordinær generalforsam-

ling i Foreningen Svend Gønge. Det foregik i Medborgerhuset i Lundby. 

Godt 60 medlemmer mødte frem, hvilket er flot, da det udgør ca. 20% af med-
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lemsskaren. 

 

Program og dagsorden blev fulgt som beskrevet i vedtægterne: 

 

1.     Valg af stemmetællere: To af de tilstedeværende medlemmer blev valgt. 

2.     Valg af dirigent: Foreningens bestyrelse foreslog Jens Hallqvist, som blev valgt uden 

modkandidater. 

3.     Valg af referent: Til dette punkt foreslog bestyrelsen Jens Beck, som blev valgt uden 

modkandidater. 

4. Formandens beretning: Formanden, Peter Sten Hansen, fremlagde herefter på besty-

relsens vegne årets beretning. 

 

Velkommen til generalforsamling i Foreningen Svend Gønge. 

 

Vi regner med, at selve generalforsamlingen kan afvikles på en lille times tid, hvorefter vi 

drikker kaffe, og kl. 19.30 giver vi ordet til retshistoriker Andreas Ørskov-Lindhardt, som vil 

fortælle om den berømte og berygtede danske adelsmand Kaj Lykke, hvis liv i den grad le-

vede op til det gamle ord: storhed står for fald. Man skal ikke bagtale Danmarks dronning. 

 

2013 har været endnu et aktivt år for Foreningen Svend Gønge. Vores store mål er at komme 

i gang med etablering af et oplevelsescenter for Svend Poulsen her i Lundby, og vi er da 

kommet videre i det år, der her skal berettes om. 

 

Vi har besluttet, at det nu gælder om at komme i gang, og i samarbejde med Vordingborg 

Kommune er vi blevet enige om at oplevelsescentret skal ligge i Lundby-Parken, hvor vi 

hvert år holder Gøngemarked i august. 

Planen er at opføre en kopi af det hus, Svend Poulsen boede i i sine sidste år i Gl. Lundby, 

nemlig byens tidligere gildehus – forsamlingshus – som han fæstede sammen med en af sine 

døtre, Gertrud, efter at han havde måttet flytte fra Lundbygården. 

Huset blev først revet ned i 1909, men desværre har vi alligevel hverken billeder, tegninger 

eller andre oplysninger om af huset. Vi søger stadig i diverse arkiver, men lykkes det ikke at 

finde noget, vil vi opføre et hus, som det typisk så ud på den tid, dvs. i midten/slutningen af 

1600-tallet og så tæt på datidens byggeskik, det er os muligt. 

Huset skal bruges som kulisse for de årlige gøngemarkeder og skal i øvrigt kunne fremvises, 

så man kan se, hvordan Svend Poulsen og andre almuefolk boede på den tid. 

 

Med det hus tager vi hul på det, der gerne skulle udvikle sig til en levende 1600-tals-landsby 

med alskens aktiviteter for børn og voksne. Da der ikke i forvejen findes et historisk oplevel-

sescenter for 1600-tallet i Danmark, udfylder vi dermed et hul i den levende historieformid-

ling. 

 

I årets løb fik vi kig på den nedbrændte Vildtbanekro ved Dybsø Fjord. Ruinen var blevet 

solgt med henblik på nedrivning. Nogle af vores bestyrelsesmedlemmer fik kontakt til den 

nye ejer for at høre om vi måtte overtage de brugbare rester af husets bindingsværk, hvis 

ældste dele  nu er blevet dateret til mellem 1712 og 1732. Dvs. træet til bindingsværket kan 

være fældet i forbindelse med renoveringen af Vildtbanegrøften i 1718 og træet har efter al 

sandsynlighed vokset på egnen i Svend Poulsens levetid. Dét er en spændende tanke. 

Det lykkedes at få en aftale med ejeren, og det bjergede bindingsværk ligger nu opmagasine-

ret i en lade i Store Røttinge. 

Endvidere har vi fået en del bindingsværk og brugte mursten fra et gammelt hus i Snertinge, 



som er nedrevet i forgangne efterår. 

Tanken er at genanvende det brugbare bindingsværk i forbindelse med en rekonstruktion af 

Vildtbanekroen i Lundbyparken – tæt ved Svend Poulsens hus. Dermed sikrer vi, at histori-

en om Vildtbanekroen lever videre. Havde vi ikke taget det initiativ, var alt kørt på losse-

pladsen og historien om huset ville hurtigt være gået i glemmebogen. 

Endelig er det tanken at opføre et administrationshus, hvis ene ende kan huse en 1600-tals-

smedie. 

 

Og så er det ellers tanken, at der bare skal bygges på i årene efter, ligesom man har gjort i 

Middelalderlandsbyen i Nykøbing og på Nyvang i Holbæk. Men første opgave er at komme 

i gang og først og fremmest at få skaffet økonomi til at komme i gang. Vi har foreløbigt fået 

positive tilkendegivelser fra Vordingborg Kommune om et samarbejde, men måske kunne 

vi også samarbejde med de øvrige fire ’gønge’kommuner i det område, hvor Gøngehøvdin-

gen opererede midt i 1600-tallet og Region Sjælland. 

 

Gøngemarkederne er vores vigtigste årlige aktivitet. De afholdes i et samarbejde mellem 

vores forening og Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset Lundby. 

 

Gøngemarked 2013 var det første af dem, vi har holdt siden 2008, hvor vejret ikke var godt. 

Det regnede det meste af tiden, især søndag. Og det gik ud over besøgstallet. 

Men heldigvis ikke omsætningen! 

Vi havde flere nyheder sidste år, blandt andet et flot hesteshow af Irish Cop Society og en 

helt ny organisering af børneområdet, hvilket var en stor succes. 

 

Gøngemarked 2014 får en altoverskyggende nyhed, nemlig et teaterstykke om adelsmanden 

Kaj Lykke, en mand, vi skal høre meget mere om lige efter generalforsamlingen. 

 

På Gøngemarked 2013 solgte vi vores seneste bogudgivelse, Snaphøner. Vores oversættelse 

af Ann Jönssons bog om snaphanernes kvinder. Bogen koster 200 kroner, og der er stadig 

eksemplarer at købe, blandt andet her i aften. 

 

Og jeg kan da godt sige, at vi er i færd med endnu en bogudgivelse, men det bliver først i 

2015 den kommer, så det kan jeg fortælle om til næste års generalforsamling. 

 

Vi har også holdt foredrag og ambassadøraftener. 

 

14. marts 2013 var vores ambassadør Peter Tillisch fra Rosenfeldt og Øbjerggaard på besøg 

og det var et rigtigt spændende foredrag, Peter holdt, om sine godsers historie og hvordan 

det er at drive gods i dag. 

 

Af foredrag vil jeg nævne det foredrag, som vores gønge-guide Chris Hermansen holdt her i 

Medborgerhuset. Han fortalte om Gøngehøvdingen Svend Poulsens liv og levned. 

 

Og som nævnt skal vi efter pausen lytte til et foredrag om Kaj Lykke og hans dramatiske 

liv. Det glæder vi os meget til. Det vil I høre mere om på næste års generalforsamling. 

 

Apropos gøngeguider, så har vi fortsat arbejdet, fordi det har været så inspirerende at mø-

des. Ideerne er blomstret og venter nu på at blive realiseret. 

Der har været lidt frafald, men vi har da uddannet fire nye, som kan tage rundvisninger for 

turister i Gøngehøvdingens fodspor samt evt. foredrag. 



Vi har også selv holdt foredrag. Vi har blandt andet været i Næstved og holdt foredrag om 

Gøngehøvdingen for pensionerede politifolk. 

 

Og så har vi deltaget i arrangementer i fuldt ornat. Et højdepunkt var, da vi blev inviteret 

med til dronningebesøget i Vordingborg. Vi deltog med omkring 10 udklædte personer og 

vakte stor opsigt. Det samme gjorde sig gældende, da vi deltog i Henrik Holmers afskedsre-

ception på Vordingborg Rådhus. 

 

Og så var vi i sommer på tur til Skåne. Inviteret af vores gode samarbejdspartner C. A. Ce-

derborgsälskapet. De havde lavet en pragtfuld og interessant tur for os, hvor vi ud over nogle 

af de store snaphane-attraktioner og fik en grundig indføring i forfatteren C. A. Cederborgs 

liv og forfatterskab. Stor tak til Cederborgsällskapet for den invitation. Vi håber at kunne 

gøre gengæld, når Cederborgsällskapet kommer til gøngemarkedet i år. 

 

På turen fik vi også deltaget i et nye marked i Hörby, og gruppen bag markedet kvitterede 

for vores interesse ved at komme til vores gøngemarked sidste år! 

 

I årets løb har vi også påtaget os opgaver, som vi helst ikke skulle stå alene med.  

Med udgangspunkt i aktiviteterne omkring Svend Poulsen, havde Lundby været med i et 

landsdækkende projekt, som skulle udvikle og kvalificere det lokale arbejde. Der var ti byer 

med fra hele dronningeriget. Fem af dem blev udvalgt til at fortsætte i projekt Fem viser vej. 

Og her var Lundby også med. 

Imidlertid var der problemer med at skaffe folk fra andre foreninger, og så hang vi alene på 

den. Jens Hallqvist blev tovholder og Vordingborg Kommune støttede med 50.000 kroner til 

udgifter i forbindelse med deltagelsen i projektet. 

Imidlertid har det været svært at inddrage andre end os selv, men nu bliver der gjort et ekstra 

indsats for at få flere med, så vi ikke hænger på det projekt alene. Det duer ikke. 
 

Sygruppen: 

Sygruppen består pt. af 6 personer, der arbejder hver onsdag formiddag i Lundby. Flere tager 

arbejde med hjem. Vi kan ikke nok takke sygruppen, som ledes af Birgit Rasmussen, for de-

res store og alt afgørende arbejde for vores Gøngemarkeder. 

 

Renæssancedans: 

Gruppen består pt. af 5 par. De øver hver 14. dag danse med henblik på at kunne optræde 

ved arrangementer og ikke mindst det årlige gøngemarked. Stor tak til dansegruppen, ikke 

mindst til Hanne og John, som leder gruppen til glæde for os alle! 

 

Medlemstal: 

Vi har godt 300 medlemmer af foreningen, og det er tilfredsstillende, men vi vil gerne have 

flere. 

Det koster ikke noget at være medlem af Foreningen Svend Gønge. Til gengæld får man 

jævnligt et nyhedsbrev, Seneste Nyt. 

 

Endelig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et særdeles godt og inspirerende samarbejde i 

det forløbne år. Det er altid en glæde og fornøjelse at gå til møde i Foreningen Svend Gøn-

ges bestyrelse. 

PSH. 

 

 



5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabet blev fremlagt af Jens Hallqvist på bestyrelsens vegne. Det blev enstemmigt ved-

taget. 

6.     Behandling af indkomne forslag: Foreningens bestyrelse havde ikke modtaget nogen 

forslag til behandling. 

7.     Fastsættelse af kontingent samt gebyr: Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at 

fortsætte med et uændret kontingent på 0,00 kr., samt intet gebyr. Dette blev enstemmigt 

vedtaget. 

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Peter Sten Hansen (genvalgt), Jens Beck 

(genvalgt), Birgit Rasmussen (modtog ikke genvalg), hvor så Ingegerd Riis blev valgt. 

9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Bestyrelsen foreslog Chris Hermansen 

og Ole Ib Hansen, som begge blev valgt enstemmigt. 

10.   Valg af bilagskontrollant for 1 år: Bestyrelsen foreslog Winnie Hansen, som blev 

valgt enstemmigt. 

11.   Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år: Bestyrelsen foreslog Åse H. Han-



sen, som blev valgt enstemmigt. 

12.   Valg af fanebærer for 1 år: Bestyrelsen foreslog Søren Jørgensen, som blev valgt en-

stemmigt. 

13.   Eventuelt: Under dette punkt takkede formanden Birgit Rasmussen for sit store arbejde 

for foreningen, ikke mindst som Kulsoen, styrende i Sygruppen og Dansegruppen, samt som 

næstformand i foreningen. En smuk buket blomster fulgte med takken. 

 

Som afslutning takkede Jens Hallqvist for god ro og orden under generalforsamlingen, hvor 

efter der blev budt på kaffe og kage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenen blev afsluttet med et foredrag af historikeren,  Andreas Ørskov-Lindhardt, som fortal-

te dramatisk, indlevende og særdeles detaljeret om adelsmanden, Kaj Lykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ørskov-Lindhardt,  



Hold din næste fest i  

Medborgerhuset Lundby  
Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.  

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale for fra 500 kroner.  

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov:  

Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,  

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.  

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.  

Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse, græsplæne og to petanquebaner.  

Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771  

Medborgerhuset Lundby  

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station  

Hjemmeside: www.syvsogne.dk 

  

http://www.syvsogne.dk

