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’Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor’
Som mange af vore medlemmer vil vide, udgav Foreningen Svend Gønge i 2011
denne fotobog – hele oplaget på 1050 eksemplarer blev udsolgt i løbet af et par
år.

Sekretær:
Jens Beck

Vi mente dengang, at markedet var mættet, men vi får stadig enkelte henvendelser om køb af bogen.
Øvrige bestyrelsesmedVi har derfor undersøgt mulighederne for at genoptrykke bogen, men det har vist
lemmer:
sig, at selv et mindre oplag på 200 stk. i den tilsvarende kvalitet vil koste omtrent
Gunnar Stobbe
Ingegerd Riis
lige så meget, som bøgerne kan indbringe ved salg.
John Gravesen
Samtidig vil det indebære en investering, som overstiger foreningens nuværende
webmaster
økonomiske råderum, og FSGs bestyrelse er derfor ikke indstillet på at genoptrykke bogen.
Redaktion på SN:
Jens Beck.

Skriv til SN:
svendgoengepoulsen@gmail.com

Men vi har i stedet besluttet at rette en forespørgsel til foreningens medlemmer
for at høre, om nogen af jer skulle ligge inde med et eller flere pæne eksemplarer
af Fotobogen, som I måske ikke længere bruger, og derfor kunne tænke jer at
overdrage til foreningen.
FSG modtager gerne bogen som gave/donation, idet vi som godtgørelse for forsendelse/ulejlighed tilbyder et beløb på 50 kr. pr. bog.
Vi håber, at nogle af foreningens medlemmer vil melde tilbage på denne appel –
det kan gøres ved at sende en mail til:
webmaster@svend.goenge.dk

Vi er ganske klar over, at vi har bragt dette tidligere. Men vi glæder os til at høre fra jer, da
vi måske kan glæde andre med denne aktion.
Mange gøngehilsner
Foreningen Svend Gønge

Hjemmesiden www.svend-goenge.dk
Vi har set lidt på tallene omkring hjemmesiden, samt vor forening.
Her er f.eks. lidt om besøgstallene på hjemmesiden:

For at sætte tallene i relief er det relevant at oplyse:
Vi er 499 kontaktpersoner i vort medlemskartotek. Heraf er vi 408, som modtager SN og

særnumre. Altså 91 kontakter, som bl.a. kan være foreninger og personer uden mail.
Det bliver til et dagligt besøgstal på:
2016 ⁓ 23 pr. dag

2017 ⁓ 62 pr. dag

2018 ⁓ 72 pr. dag

2019 ⁓ 63 pr. dag

Et grafisk billede af besøgstallets udvikling fra start i 2016:

Det bliver spændende, hvorvidt besøgstallet kommer til at svinge omkring 60 - 70 pr. dag.
JG & JB

Forord
Enhver ide til en historisk bog udspringer formentlig af nogle ydre
påvirkninger: begivenheder i nutiden, et jubilæum eller nogle erfaringer fra livet uden for arbejdsværelset. Således også
denne bog om svenskekrigenes brutale kulmination 1657-60.
Den ene påvirkning stammer fra, at jeg i forbindelse med 350-året
for slaget ved Nyborg skrev en bog om svenskekrigene set fra et
østfynsk perspektiv. Heri var der fokus på de store politiske og militære begivenheder, men også, og ikke mindst, på hvilke konsekvenser krigene havde for civilbefolkningen på Østfyn. Herfra var
der for så vidt ikke langt til at brede dette tema ud ti1 hele landet.
Det var dog først i forbindelse med debatten om nederlaget i 1864,
at det blev mere konkret. 150-året for krigen medførte en stor debat
om selve den historiske begivenhed og dens følger ikke mindst for
danskernes selvforståelse.
Tv-serien om krigen gjorde, at masser af danskere pludselig disku-

terede en historisk begivenhed. Så uanset hvad man måtte mene om serien, havde den set fra
en historikers synspunkt den gavnlige effekt, at en historisk begivenhed blev bragt frem i
danskernes bevidsthed i en grad, som ellers kun er Anden Verdenskrig forundt.
Under en telefonsamtale med min gode ven og historikerkollega cand. mag. Camilla Schultz
kom jeg dog ti1 at sige, at nok var 1864 en katastrofe for Danmark, men svenskekrigene
1657-60 var dog langt værre, ikke mindst for civilbefolkningen. Jeg remsede en række eksempler op i krig: sult, pest, vilkårlig vold og menneskelige tragedier, hvorefter Camilla udbrød: "Det skal du skrive en bog om!"
Nu er det jo ikke gjort på en eftermiddag, men Camilla blev heldigvis ved med at minde mig
om det, og resultatet er her.
Det skal hun have stor tak for.
Østfynsk Museer skal have tak for såvel at have huset mig under det nævnte projekt, som for
i slutfasen at have været behjælpelig med kort og billeder. Syddansk Universitetsbibliotek
takkes
for endnu en gang at have fremskaffet alskens bøger og artikler fra for længst glemte årbøger
og tidsskrifter.
Tidligere udenrigsminister Per Stig Mø1ler skal have tak for at have formidlet kontakten til
Kristeligt Dagblads Forlag. Dette forlag og ikke mindst forlagschef Pernille Ballebye takkes
for en
meget professionel og effektiv indsats med at få gjort bogen mere læservenlig og klar til udgivelse. Uden denne støtte havde udgivelsen ikke kunnet lade sig gøre.
Når alt kommer til alt, er denne bog imidlertid i høj grad et enmandsprojekt. Derfor er eventuelle fejl og mærkværdige tolkninger alene forfatterens ansvar.
Odense, september 2018.

Historien
I SOMMEREN 1657 erklærede Danmark krig mod Sverige i håb om en hurtig sejr. Svenske
styrker invaderede imidlertid Danmark fra syd. Den efterfølgende isvinter gjorde det muligt
for Karl 10. Gustav at marchere over Bælterne og true København - den lukrative Øresundstold var på spil. Freden i Roskilde blev knusende for Danmark med blandt andet tabet af
Skånelandene og Bornholm.
Freden blev dog kort. Allerede i august 1658 invaderede svenskerne Sjælland med det mål at
udslette Danmark som stat.
Krigen ramte hele landet - ingen gik fri. Med soldaterne fulgte et blodigt spor af plyndring,
voldtægt og ødelæggelse.
Med til historien hører et farverigt persongalleri af både helte og spioner og ganske almindelige mennesker, der forsøgte at redde sig gennem stormen. Markante personligheder som
Corfitz Ulfeldt og hans hustru, kongedatteren Leonora Christina, holdt sig ikke tilbage fra at
indgå en landsforræderisk aftale.
Snaphanerne - herunder den berømte Gøngehøvdingen - ydede tapper modstand, men havde
lille militær betydning.
I februar 1659 blev Stormen på København afværget, men først i maj 1660 blev Freden i København indgået efter afgørende assistance fra Danmarks allierede.
Da havde krig, pest og sult raseret store dele af landet. Bornholm blev igen dansk, men
Skånelandene var tabt.
SVENSKHKRIGENE 1657 - 60 fortæller medrivende og detaljerigt om, hvordan Danmark
nær var blevet en svensk provins. Krigene medførte enorme ødelæggelser og varige ændringer, og de blev en afgørende faktor ved indførelsen af enevælden, som forblev Danmarks
styreform i næsten 200 år.

Krigene viste også, at hverken Danmark eller Sverige kunne agere uden de europæiske stormagters indblanding.
Lars Christensen (f. 1970) er ph.d. i historie med speciale i 1600-tallets historie.
Bogen kan købes blandt andet her:
https://www.saxo.com/dk/svenskekrigene-1657-60_larschristensen_indbundet_9788774673941

Udsættelse
Som tidligere annonceret skulle vi have afholdt vor årlige ordinære generalforsamling onsdag 25. marts 2020.
På grund af situationen mht. coronasmitten må vi desværre udsætte dette arrangement!
Så snart der er en afklaring af situationen vender FSG, såvel som Medborgerhuset, tilbage
med information om vore aktiviteter.
Bestyrelsen.

