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I 2016 udkom denne lille bog. Den er skrevet af Jens Gunni Busck på forlaget
Historika i samarbejde med ”Kongernes Samling”. ISBN: 978-87-93229-37-2.
”Frederik 3. regerede fra 1648 til 1670 og indførte enevælden i Danmark og
Norge.
Enevælden satte sig igennem mange steder i Europa i 1600-tallet, og i DanmarkNorge skete det med usædvanlig konsekvens på baggrund af nederlaget til Sverige, der kostede landsdelene Skåne, Halland og Blekinge.
Frederik 3. og hans dronning Sophie Amalie var et højst umage kongepar, der

med stor snilde forstod at opnå deres politiske mål.
Det gik blandt andet ud over det rivaliserende par Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina.”
Bogen indgår i Kongeserien, en serie af mindre bøger om det danske kongehus og relaterede
emner udgivet i samarbejde med Kongernes Samling.
Den er på 60 sider, og kan blandt købes hos Saxo og koster her 99,95 kr.

Emaljeportræt af Frederik 3. udført af Paul Prieur
1663.
Et mesterligt eksempel på denne maleteknik, hvor
emaljens smeltepunkt er bestemmende for antallet
af farver og portrættets størrelse, som med en størrelse på 23 cm. Er strakt til det yderste.

Broen i Lundby…

Det er sådan vi har billede af Lundby i vores erindring. I alt fald når tanken går til området,
hvor jernbanen skærer sig gennem den vestlige del af byen.
Og forandringer fryder, specielt når ændringer også tjener et større formål!
Det må vi sige er tilfældet her.
DSB og Banedanmark arbejder her for en afskaffelse af diseltrafik på banen, og indførsel af
eldrift. Det er i mere end en forstand en positiv udvikling.

Banedanmark indrykkede derfor sidst i 2017 følgende i pressen:

Start på ny bro i Lundby

18.12.2017

Den nuværende bro, der bærer Kaj Lykkesvej/Lundbyvej over banen I Lundby, har ikke
plads til det kommende køreledningsanlæg, og vi fjerner derfor broen i to weekender, hvor
vi arbejder i døgndrift:
5.-7. januar
12.-14. januar
Fra den 2. januar vil det ikke længere være muligt at benytte broen, da vi fjerner asfalten og
foretager andet forberedende arbejde.
Når vi har fjernet broen, går vi i gang med at bygge en nye og højere bro op, som bliver udstyret med en 1,5 m bred cykelsti i begge sider af vejen.
Gener fra arbejdet:
Der er tale om et stort og tungt arbejde med brug af store maskiner, og det kan desværre ikke lade sig gøre uden gener for omgivelserne. Der vil være både støj og vibrationer, og i tørt vejr kan
det støve. Der vil også være forøget tung trafik i området.
Vi forventer, at arbejdet vil tage ca. 10 måneder, hvor der bliver
omkørsel.
Gående og cyklister kan fortsat komme under banen ad Lundby
Hovedgade.
Vi beklager generne for naboer og trafikanter i området.
Banedanmark

Billedet er fotograferet 29.
marts 2018
JB

Det er så på denne baggrund, at ledelsen i Samarbejdsudvalget for
vore foreninger i Lundby har måtte tage den tunge beslutning, at
aflyse Gøngemarkedet 2018.
Det har naturligvis yderligere smertet os alle, at dette netop skulle indtræffe i vort 10-års
Jubilæumsår for dannelsen af FSG.
På kortet til venstre ses det tydeligt, at
der ikke var nogen anden beslutning.
Trafikken øst-vest i Lundby blev afbrudt, og afløst af en rute nord over
gennem Ring eller syd over gennem
Sværdborg.
Som det ser ud i øjeblikket er en ny
bro på plads i starten af oktober 2018
- ifølge Banedanmark.
Lad os håbe på det!

JB.

Aktive medlemmer…
Som vi talte om ved vor nyligt afholdte generalforsamling er vi ca. 400 medlemmer i FSG.
Det er faktisk et ganske flot antal!
Ved forskellige samtaler erfarer vi også at vort nyhedsbrev, SN, læses/ses af mange. Det bliver i stort omfang videresendt til venner og bekendte vore medlemmer. Tak for det!
Aktiviteten på vor hjemmeside (www.svend-goenge.dk) afspejler også interessen for FSG.
Denne aktivitet har været ganske flot stigende i de senere år. 8.493 besøgende i 2016, hvilket
steg til 22.651 besøgende i 2017. Det er rigtig mange besøg pr. dag.
Blandt vore mange dejlige, kloge og interesserede medlemmer ligger en meget stor sum af
viden og erfaring på lager. Af og til får vi indblik i denne værdifulde verden.
Forleden blev SN inviteret på en flot oplevelse.
En af vore medlemmer arbejde i sin frie tid med modelbyggeri i
forskellig sammenhæng. Ja, han havde haft dette som erhverv
tidligere, men havde pensioneret nu. Se f.eks. www.modelhobby.dk

Den gamle kone her til venstre kunne jo ganske fint være en
håndskåren model af Kulsoen.
Dette kunne jo så være en lille opfordring til vore medlemmer,
venner og bekendte. Det kunne være fint med en historie, beretning eller lignende.
Gøngehøvdingen?

Hvornår og hvordan stiftede du første gang bekendtskab med

Har du en beretning om ture eller rejser som ligger i vort interesseområde (renæssance, 1600
-tallet, personalhistorie m.m.), og som du ville dele med SN?
Det kunne være spændende at høre fra jer.

(svendgoengepoulsen@gmail.com)
JB.

