
Svend »Gønge« bIev
fejret i Lundby



Mange var mødt udklædte til lørdag aftens fødselsdagsfest. Her f.eks. dronning Sophie Amalie og
oberst Kai Lykke. I nutidens verden er navnene Regitze Kruuse, Hvidovre, og Peter Mackeprang,
Lundby. Foto: Thomas Olsen

En fornøjelig aften ti I Svend
Pou Isens ære

Et kæmpe forarbejde fra med-
lemmer af Foreningen Svend
Gønge med flere sikrede syv
timers fødselsdagsfest med
mad fra renæssancens dage,
samtidig eller næsten samti-
dig musik og sang, optræden
af en ægte (og køn) »snap-
høne« ved navn Ann Jonsson
fra Gønge Herred i det nord-
østlige Skåne, borgmesterord
fra begge sider af Øresund,
præsentation af 1600-tal-
lets mode - og sandelig også

FødselsdagII Selvom kun godt
150 sydsjællændere havde
taget imod invitationen til lør-
dag aften i hinandens selskab
at markere 400-året for Gøn-
gehøvdingen Svend Poulsens
formodede fødselsår i det ind-
til svenskekrigene 1657-60
smukke danske Skåneland,
så fejlede stemningen ikke
noget på skolen i Lundby op-
kaldt efter fødselaren.

indvielse af den lokale Gønge-
forenings nye fane fra Dan-
marks-Samfundet.
Det var i sandhed en fest til
ære for den sydsjællandske
frihedskæmper, der i sin sam-
tid blot var en barsk guerilla-
leder med kongelige ordre og
masser af trang til af gøre så
mange svenske soldater som
muligt kaput - og det også lige
nabolaget! I Køng f.eks. en
kvartermester plus tre ryttere,
i Sværdborg præstegård fire
kvartermestre, to korporaler
plus 18 ryttere og i Vording-

borg 27 ryttere, som han ind-
berettede til Frederik 3.

Frække viser
Det professionelle vokalen-
semble Musica Ficta - eller
i hvert fald et udvalg af dets
medlemmer - under ledelse af
komponisten Bo Holten stod
for aftenens finkulturelle ind-
slag, som dog festligt bestod
af smålumre, men smukke
sange fra Europa for små 500
år siden.
Gruppen Firimus underholdt
mellem taler og lækre retter
med middelalderlige toner.
Først en time over midnat
hævede ceremonimester Jens
Hallqvist taflet - og på det
tidspunkt var der blevet råbt
mangen et hurra forfødselaren
og det via foreningen til hans
ære genskabte samarbejde
med det sydøstlige Sjælland
og nordøstlige Skåne.
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Sammen med gæster fra
Skåne samledes 150 sydsjæl-
lændere lørdag aften på Svend
Gønge-skolen i Lundby for at
fejre 400-året for Gøngehøv-
dingens fødsel. På talerstolen
ved siden af det rød-hvide
danske og rød-gule skånske
flag borgmester Henrik Holmer,
der flot satte »høvdingen« ind
i det rette historiske perspektiv
- og i øvrigt roste lundbyboerne
for deres fortsat lidt rebelske
engagement for deres lokalom-
råde. Foto: Thomas Olsen


