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Historiske Dage er farver, dufte, lyde, bevægelser, kloge ord og stærke sager for 
øjne, ører, næse, mund og krop. 

Vi har hele historien under samme tag: Vi samler museer, arkiver, foreninger, 
forlag og medier uden at begrænse historien til én periode, begivenhed eller tema-
tik. Vi tilbyder det bedste inden for formidlingen af historien i al sin mangfoldig-

hed. Kom og oplev det næste gang 26.-27. marts 2022. 
 

Hvor og hvordan? 

Historiske Dage 2022 afholdes lørdag den 26. og søndag den 27. marts 2022. 
Lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-17. Der sælges kun billetter online – også på da-
gene. Pris pr. dag: 150 kr. (studerende: 125 kr.). Børn og unge under 18: Gratis. 

 
Historiske Dage 
Tuborgvej 164 

2400 København NV 
Telefon: 30 91 92 62 

kontakt@historiskedage.dk 
 

Se program                        Køb billet  
 

 
Snaphane-askebæger. 

 
 
Fra en bekendt har jeg for nogle år siden modtaget 
et rundt, glaseret askebæger af ler, diameter 12,3 
cm, med tekst ”Gøngernes By – Præstø”, samt mo-
tiv af ”Lille Mads” – Axel Ebbe’s snaphanefigur, 
hvoraf en kopi i 1951 blev rejst i anlægget ved Fre-
deriksminde i Præstø. 

Historiske Dage 2022 

Øksnehallen 26.-27. marts 2022 
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Askebægeret er fremstillet på Rødeled Pottemageri lidt vest for Præstø, som Hans Pe-
ter Knudsen, sønnen Julius Knudsen og sønnesønnen Hans Jørgen Knudsen drev fra 
1898 til 1990. 
 
Bagsidens stempel HPK Præstø menes at være brugt i hele perioden. 
 
Pottemageriet ejes nu af Rødeledsfonden og drives af Museum Sydøstsjælland. Ste-
dets pottemager oplyser, at man stadig har askebægerformen og endnu sælger enkelte 
askebægre. Under en spejderlejr i 1955 i Præstø blev der taget et foto af Julius Knud-
sen, hvor man tydeligt kunne se askebægrene, der sikkert blev solgt som souvenirs. 
Det er (endnu) ikke lykkes at opspore dette foto, avisomtaler ea. oplysninger om spej-
derlejren. 
 
Læs mere på https://www.praesto-arkiv.dk/pottemagerdynastiet-roedeled-i-praestoe/ 
og https://trap.lex.dk/Pottemageriet_R%C3%B8deled  
 
Undertegnede ved ikke, hvornår snaphane-askebægeret kom på markedet – formo-
dentlig i 1951, da ”Lille Mads” blev opstillet ved Frederiksminde – se (i lokalarkiver) 
Næstved Tidende 1951 den 23.2. s.5, 10.5. s.6, 8.6. s.6 og 27.9. s.1. 

John Gravesen 

 

Svends slagsang… 
 
I dag vil vi slaas, i morgen vil vi dø. 
I dag spirer græsset, i morgen er det hø. 
Agt da vel på tiden, 
brug dig flinkt i striden, 
på sejren må vi hvile, naar natten stunder til, 
du ved drikkebordet, 
jeg paa valen jordet, 
det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil. 
 

s. 210 i Dronningens Vagtmester. 

Spørgsmål fra et medlem: 
 

Hej med jer. 

Jeg har netop købt mig en gammel 
udgave af Dronningens Vagtmester, 
hvor der på side 210 er skrevet 
“Svends slagsang” - er der nogle i 
foreningen, der er bekendt med me-
lodien? 

Andreas 
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Skuespil på Lundby Landbrugsskole 
 

Som opfølgning på, at kulsoen var en kvinde, men ofte blev spillet af mænd, er her billeder 
fra sommeren 1934, hvor "Gøngehøvdingen" blev opført på Lundby Landbrugsskole. 

 

Som I kan se af programmet, var der op til flere Fladsåborgere med i forestillingen. Bille-
derne viser: Lundby Landbrugsskole, program samt "Kaptajn Mannheimer og svenske Sol-
dater med Kulsoen som Vejviser forfølger Sv. Gønge" 
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Ordinær generalforsamling i  
Foreningen Svend Gønge 16. marts 2022, kl. 19.00  

Medborgerhuset, Lundby 
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