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Pro honore patriae
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Svinøvej 42,
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Sommer 2019
Onsdag i
lige uger

Banko
Banko
Ingen banko før efter
sommerferien

Onsdag i
ulige uger

Kreative hænder
mødes
HELE SOMMEREN

20.06.19

Mad & Oplevelse
Mad kl. 18 – musik
kl. 19.30
Menu: sommerbuffet
samt kaffe og kage
Pris 200 kr.

14.07.19

Bolsjekursus
Hold 1 kl. 13-14
Hold 2 kl. 14.3015.30
Pris for børn 40 kr.

01.09.19

Kæledyrs- og bamseskue for børn og
forældre/
bedsteforældre

Skriv til formanden:
jens@hallqvist.dk
Hjemmesiden:
www.svend-goenge.dk
Bente v. d. Weiden

Facebook administrator:
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Ole Ib Hansen
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Sekretær:
Jens Beck
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Gunnar Stobbe
Chris Hermansen
Ingegerd Riis
John Gravesen
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Redaktion på SN:
Jens Beck.
Skriv til SN:
svendgoengepoulsen@gmail.com

Se hjemmeside
www.lundbybanko.d
k/
Tlf. 40437635 – Kirsten
Starter igen 4. september
Kl. 10
Tlf. 20619395 - Lis
Fra september også
kl. 19.
Spisning og gensyn/
genhør med ”vores”
irske folkemusiker
Declan O’Connell –
publikum sidste år
ønskede at se ham
igen i 2019!
Tilmelding senest
den 17.06. hos Hanne på tlf. 27810132
For børn og deres
forældre/
bedsteforældre. Tilmelding senest den
1. juli hos Jytte tlf.
26718350
Kl. 11-14. Tilmelding
hos Jytte senest den
7. august på tlf.
26718350. Gratis adgang
JH

Få nyhedsbreve i din mailbox vedr. vores
Medborgerhus i Lundby:
sms til: 2671 8350 eller mail: jyttehammer@gmail.com

I sidste nummer, SN 149, skrev vi om Sct. Mogens Kilde. Vi bemærkede at stedet også havde vores bevågenhed i FSG, da der netop her var alvorlige træfninger mellem de svenske
styrker og gøngerne.

Fladså – Skovmøllegaard
I det flade terræn vest for Mogenstrup Ås slynger Fladsåen sig gennem landskabet
og løber ved Vejlø Bro ud i Karrebæk Fjord.
I tidligere tider gik Vordingborg/Næstved-landevejen over Vester Egesborg
og nordpå gennem landsbyen Fladsaa og herfra over Næstelsø til Næstved.
Fladsaa Bye – lidt historie:
Indtil 1847 var der på det sted, hvor gården Fladsaa ligger i dag, en landsby, Fladsaa Bye,
som bestod af 6 gårde med tilhørende småhuse.
Efter statsbankerotten i 1813 kunne landsbyens bønder ikke betale herremanden på Grevensvænge, hvad de skyldte, så byen gik i forfald, og det var nærmest en spøgelsesby, der i 1847
blev solgt til F. C. O. Gasmann og kort derefter blev nedlagt som egentlig landsby. Den nye
ejer gennemførte byggeriet af et større samlet gårdanlæg, og de gamle bøndergårde og landsbyhuse blev efterhånden revet ned og forsvandt. I dag er kun gadekæret tilbage og indgår
som en lille dam i gårdens haveanlæg. Men i efteråret 1658 var Fladsaa Bye og Skovmøllegaard baggrundskulisse til et af snaphanernes mange overfald på den svenske besættelsesmagt:
På vejen mod Næstved opdager og forfølger snaphanerne en flok svenske dragoner og indhenter dem ved Fladsåen, hvor det kommer til voldsom kamp. Svenskerne lider betydelige
tab og forsøger tilsyneladende at flygte, men Svend Poulsen og hans folk fortsætter forfølgelsen – formentlig langs med Fladsåen – helt ud til Skovmøllegaard, hvor endnu en svensk
dragon bliver dræbt.
Svend Poulsen skriver i sin rapport – ordret citeret:

‘…der de Rytter i prestø och wordingborig, och i de andre byer hørde at vj saa dominerede
RiffereRede de sig till sammen och drog til Nestued, Saa fich vj Kundschab paa denem,
huor vj Rende en stor Mill effter dem før vj Naade dem, Och Kom saa i Kast med denen ved
fladsaa der schiød vj 21 Rytter ihiell, och en Quartermester, och En Corporall, och paa
schoumøllegaard, schiød vj en Corporall, och i Egesborg En Quartermester och Nj Rytter,
Caputed,…’
I løbet af fire dages commando-raid havde Svend Poulsen og hans snaphaner angiveligt
‘kaputtet’ 96 svenske soldater.
Gunnar Stobbe, Foreningen Svend Gønge i
"Sydsjælland - i Gøngehøvdingens fodspor"
Om samme træfning har vi et andet referat:
...Svend Poulsens styrke var nu oppe på 56 mand. De fortsatte mod syd. I Hammer Torup og
Køng blev tolv svenskere skudt. Så fik Svend bud om, at der var en mængde svenskere indkvarteret i Sværdborg præstegård. Han red derned med sine folk, omringede gården og tog
24 mand til fange, som blev ført ud, i skoven og gjort kaput. Videre fortæller Svend i sine
indberetninger:
,,Saa fik vi Kundskab, at der kom et parti 100 Mand stærkt, hvorfor vi gjorde os rede til at
tage imod dem, hvor de straks fichtede med Heellene, og 46 Ryttere gjordes caput samt en
Løjtnant, en Kvartermester og 2 Korporaler. - Der det svenske Rytteri i Vordingborg,
Præstø og de Byer hørte, at vi saa dominerede, retirerede de sig tilsammen ved Næstved.
Saa fik vi Kundskab paa dem, hvor vi rende en stor Mil efter dem, før vi naaede dem ved
Fladsaa, hvor vi skød 21 Ryttere og en Kvartermester og en Korporal. Og paa Skovmøllegaard skød vi en Korporal, og i Egersborg en Kvartermester og 9 Ryttere caputtet."
Ole Krogh Jensen, tidl. formand for Lokalhistorisk Forening i Fladså
Medlemstryk 2008.
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