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Generalforsamling 
i FSG, 

Foreningen 
Svend Gønge. 

 
Det er onsdag 15. marts 2023 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 

Lundby. 
 
Dagsorden for denne forsamling skal mindst indeholde følgende punkter ifølge 
vore vedtægter: 
 

      1.       Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

      2.       Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 

      3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

      4.       Behandling af indkomne forslag 

      5.       Fastsættelse af kontingent samt gebyr 

      6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer    
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      7.       Valg af bilagskontrollant for 1 år 

      8.       Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år 

      9.       Valg af fanebærer for 1 år 

    10.       Eventuelt 
 
Kasserens regnskab for 2022 kommer til at se således ud: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I pausen vil Foreningen Svend Gønge være vært med en øl/vand. 
 
 

Herefter vil webmaster, tidligere dyrlæge John Gravesen for-
tælle: 
 

Heste på Svend Gønges tid 

  

Foredraget indledes kort med den historiske bag-

grund for at anskaffe og bruge heste som trækdyr i 

landbruget, herunder Danmarks store eksport af især 

den Jydske hest, der var udholdende og blev vedlige-

holdt gennem bevidste valg af gode avlsdyr. 

Hoffet og adelen 

holdt mange heste 

til arbejds-, køre- og 

ridebrug incl. heste 

til de ryttere, adelen 

skulle stille med, når 

kongen kaldte. Kon-

gens heste blev typisk avlet ved at sætte en 

hingst ud til en flok hopper i et indhegnet område af en skov. Egnens bønder 

blev pålagt at levere hø til hestene om vinteren (hø-hoveri). 

De kongelige og adelige kriterier for avl gik 

også på hestenes ydre, især farven og de der-

med forventede egenskaber, men kong Christi-

an IV og Christian V var meget bevidste og in-

teresserede i at avle heste af god brugskvalitet. 

Frederiksborghestens kvalitet tilskrives Christi-

an IV og hans folk. 

På Christiansborg blev der indrettet stalde 

og ridebane, og på Frederiksborg og flere andre 

steder oprettedes stutterier, dygtigt ledet af den 

danske Stald-Etat. Der blev også oprettet ride-

skoler for kongelige og adelige personer, 

så de kunne lære at være ryttere, samt at 

bruge heste i kamp. Således var den oprindelige mening med ”dressur-ridning” 

både at kunne holde sig på og styre hesten og at lære at bruge den til forsvar og 

angreb, herunder ved at øve hestespark mod fjenden og hans hest. 
 

20 Jydsk hingst Claus Buus, 1869 

52 Chr-4 (Kgl hesteavl i DK før + enevælden) 



Fra omkring år 1770 gik det ned ad bakke med hesteavlen på de kongelige stut-

terier pga. dårlig ledelse, indavl, sygdomme (især abort og luftvejslidelsen sni-

ve). Det kongelige danske stutteri fik sin officielle dødsdom i en kongelig stad-

fæstelse den 26. oktober 1840. 

John Gravesen 
 

 


