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Egentlig var arrangementet
planlagt langt tidligere, men
også her havde coronavirus
og et højt smittetryk stoppet
ethvert kulturelt socialt samvær.
De fleste af os med grå tinding er
nu vaccinerede, så 50-60 interesserede var mødt op på denne dejlige
sommeraften.
Fællesnævneren for aftenen var
naturligvis Gøngehøvdingen.
Denne person som optræder i Carit
Etlars romaner, Gøngehøvdingen
og Dronningens Vagtmester, såvel som i historisk materiale på
vore nationale arkiver.
For en del år siden udgav FSG Sydsjælland i Gøngehøvdingens fodspor, en tekst- og fotobog, der
blandt andet gennemgik en del af de steder, hvor
Svend og hans gønger havde udført deres ”raids”.
Aktionerne er spredt over hele det sydsjællandske
område, med henblik på at gøre ”fjenden affbigt”.
Bogen er udsolgt, men kan læses og downloades
(frit) på vor hjemmeside - www.svend-goenge.dk.
Tak til NYT Stevns og Gjorslev for en god aften.
JB

Nyt logo til lokale biblioteker...
Var Svend Gønge kunde på det lokale apotek ?
Næppe - for apoteket fik først sin bevilling i 1733 – adskillige år efter Svend Gønges død.
Det kan dog ikke afvises, at han har været kunde på det, der var der før apoteket startede.
Apotekerne handlede nemlig ikke kun med medicin og lægende urter mm – de havde også
ret til at sælge vin og akvavitter, ligesom de måtte drive gæstgiveri.
Så det kan godt tænkes, at Svend og hans venner har besøgt apotekets forløber for at slukke
tørsten.
Vordingborg/Stege/Lundby apoteker har netop fået et nyt logo – logoet ses herunder. Det
der for FSG er glædeligt, er at Lundby apotek har fået sin egen plads i logoet.
I logoets højre side kan man se illustrationer fra Svend Gønges segl : Øksen og to roser, der
indgår i seglet.
I øvrigt er der i logoet selvfølgelig Gåsetårnet i midten og Stege er afbildet med sildene, der
har haft stor betydning for byen – og har det stadig når de afholder sildemarked om sommeren.
Det grønne kors i midten er det internationale symbol for apotek – overalt hvor det findes,
kan man købe apotekervarer.
I perioden fra 1836 til 1984 fremstillede apoteket den meget kendte ”Esprit de Valdemar” –
men den kendte Svend nok ikke. Fremstillingen har været stoppet, men nu kan man igen erhverve den engang meget kendte Eau de Cologne. Apoteker Aarslev havde lært at lave den
under en rejse i Tyskland, og det var hans kæreste der inspirerede ham til at fremstille den –
med en duft af roser.
JH

Den uventede Julegave.
Et Sagn fra Stevns.

I en af de Gaarde i Lejrstofte, som for hundrede Aar tilbage forsvandt for at give Plads for Marienhøj, sad et Par Menneskealdre forinden Fæsteren og anstillede en Række sørgmodige Betragtninger. Hans Hjem var fattigt, og hans Høst havde været ringe, fordi han havde maattet tilbringe
næsten hver eneste Sommerdag paa Hovmarken, og nu stundede den ringeste Jul til, han havde
kendt.
Han saa fra Gaasebænken langs Gaard vinduerne op paa den hvidskurede Askeplanke, der i
mange Aar havde forrettet Tjeneste som Bord. Paa den havde endnu aldrig manglet Mad Juleaften, saa langt han kunde huske tilbage. Men i Aar vilde det vist blive anderledes. Oldsvinene var
magre, da han forleden hentede dem hjem fra Boelsskov. Og Rævene havde i Sommerens Løb

været nærgaaende mod hans Gæslinger. Det hele tegnede sig graat i graat.

Det gamle Loftsskrammel.
Tilsidst meldte sig hos ham det Spørgsmaal, om han slet intet ejede, som kunde gøres i Penge.
Men han blev snart klar over, at det ikke gik an at formindske Besætningen. Ikke et Lam, ja, ikke
en Gang et gammelt Udgangsøg havde han at kunne undvære.
Tanken standsede tilsidst ved alt det gamle Skrammel, der var hobet sammen under Straataget
oppe paa Loftet. Hvad om han bar det ned og kørte til Storehedinge med det? En Marskandiser
vilde maaske give ham et Par Rigsdaler for det.
Det mest ejendommelige af alt det gamle Skrammel var for øvrigt en Sadel fra Svenskekrigens
Tid. Det var nok gaaet saadan til, at da de svenske Ryttere, som Gøngehøvdingen havde spillet
saa mange Puds, drog bort fra Stevns, var der en Efternøler, som ikke fulgte med. For at hævne
sig for de Udplyndringer, som den stevnske Befolkning havde været Genstand for fra Svenskernes Side, gjorde Bønderne fra Frøslev og Lejrstofte Jagt paa ham, og omringede ham i nogle
Stubber tæt ved sidstnævnte By. Bønderne var ophidsede. Der var saa megen Uret at hævne, og
det gik da, som det sædvanlig gaar, hvor der kun er en mod mange. Han faldt. Og som Sejrstrofæ
hjembragte en Gaardfæster fra Lejrstofte den faldne Rytters Sadel.

Hvad Sadlen indeholdt.
Det var nu benved et Hundrede siden, at den omtalte Begivenhed havde fundet Sted. Sadlen havde gjort Tjeneste dér i Gaarden i et Par Slægtled, men nu var den for længst blevet saa skrøbelig,
at den var lagt op over en Hanebjælke paa Loftet. Det var nemlig gaaet der som overalt i Østsjælland: De kasserede Sager blev ikke tilintetgjort, men lagt til Side. Den Dag kunde maaske
komme, da man fik Brug for dem, ræsonneredes der.
Paa én Gang lod der for den bekymrede Mands Øren en ejendommelig Lyd oppe fra Loftet. En
Mus havde gnavet Hul paa den gamle Sadel, eller ogsaa var den revnet af Ælde. Og ud af dens
Indre dryssede den ene Sølvdaler og Specie efter den anden. Det ædle Metal klang mod de gamle
Loftsbrædder.
Forsigtig aabnede Manden Loftslemmen for at se, hvad der gik for sig. Og til sin store Forbavselse saa han da, at Loftet glimrede af Guld og Sølv. Han blev naturligvis meget glad og betragtede Hændelsen som en Bekræftelse paa den gamle Talemaade om, at naar Nøden er størst, saa
er Hjælpen nærmest. Og fra den Dag at regne var han efter hine Forhold en ret velstaaende
Mand.
N. B.

