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Vejrguderne plejer at være det årlige gøngemarked i Lundby venligt stemt. Men
sådan var det ikke i år. Lørdag regnede det indtil middag, hvorefter vejret blev
glimrende, men søndag drev bygerne ind over Lundby Parken hele dagen.
Det betød, at der kom færre gæster end sidste år, hvor der blev sat rekord med ca.
6.500 besøgende.
Markedskoordinator, Steen Nielsen skønner, at der i år har været omkring 3.500
gæstende til markedet i de to dage.
Derimod ser det ud til, at de færre besøgende har haft den store pengepung med,
da både boder og andre salgssteder melder om fint salg.
Markedskoordinator, Steen Nielsen fremhæver gæsterne fra venskabsbyerne
Lönsboda i Skåne og Lohmen i Tyskland. Således var der omkring 15 gæster fra
Lohmen, heraf personalet i den lokale børnehave, som især var interesseret i aktiviteterne for børnene.
Og netop Legeland fremhæver Steen Nielsen som en god nyskabelse.
Der var masser af liv, blandt andet pudekamp som grundtræning for at blive en
god snaphane og andre 1600-talslege. Skattejagt og sværdkamp var en stor succes.
Det var også imponerende, da Danmarks Jægerforbund brækkede et dådyr, dvs.
trak skindet af og lagde det op de almindelige udskæringer. Jægerne lavede senere de lækreste smagsprøver til gæsterne af dyret.
Så det var et godt Gønge Marked på trods af vejret, siger Steen Nielsen.
Han fremhæver også de mange udklædte, musikgruppen Octavia, Irish Cob Society og ikke mindst militærlejren, som både lørdag og søndag opførte stormen på
København, hvor alle de deltagende soldatergrupper blev involveret.
Næste års Gønge Marked bliver afholdt 23.-24. august 2014.
4750-avisen.

Ann Jönsson...

Ann Jönsson fra Skåne kom ikke alene for at signere sin bog Snaphøner, som på markedet
blev udgivet på dansk af Foreningen Svend Gønge. Hun optrådte også med sang og fortællinger om gøngernes liv.
Bogen kan nu købes i Snaphanen Butik i Lundby.
Det var i 2011 at Ann Jönsson udgav sin anmelderroste bog Snapphonor på svensk. Datteren
Linnea har illustreret bogen med 15 fotos. Bogen er på 250 sider og koster 200 kr.
I næste nummer af 4750-avisen, samt SN, bringer vi en anmeldelse af bogen af Hanne Reintoft, forfatter til bl.a. romanen Hjertebånd.
4750-avisen.

Vilde gønger afbrød bryllupsmiddag…

Da Signe Lind og Mads Gelting Magnussen fra Lundby blev gift forleden lørdag, fik de sig
noget af en overraskelse under bryllupsmiddagen.
Efter at brudgommens mor havde holdt sin tale blev festsalen invaderet af en flok gønger fra
Lundby. Selveste Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, hans kone Ane Marie, hans tro væbner
Ib og Chr. IV troppede op for at lykønske brudeparret.
Baggrunden for besøget var, at Signe og Mads er flyttet til Lundby for godt et år siden, og er
faldet godt til i byen. De er meget glade for at bo i Gøngehøvdingens by, og de glæder sig

over de mange aktiviteter, der er i byen.
Da de så skulle giftes, syntes FSG, at de fortjente en særlig opmærksomhed, og derfor var
de fire figurer fra de årlige gøngemarkeder mødt op for at hylde brudeparret. Signe og Mads
og deres omkring 50 gæster fik historien om Gøngehøvdingen, fortalt af han selv (Johnny
Birch), og Chr. IV havde det gode råd til brudgommen, at han skulle holde sig til sin Signe,
da han vidste hvilket hyr man har med flere koner i de himmelske sale.
Til slut udbragte gøngerne sammen med de mange gæster et trefoldigt gøngehurra for brudeparret.
Gøngerne havde naturligvis selvfølgelig også gaver med. Brudeparret fik den flotte fotobog
”Sydsjælland i Gøngehøvdingens fodspor”, som FSG udgav i 2011. Endvidere spise– og
drikkebilletter til årets Gønge Marked.
4750-avisen.

Vildtbanekroen...

Som omtalt i et tidligere nummer af SN, blev Vildtbanekroen købt som brandtomt på en tvangsauktion af Carsten Andersen, medlem af FSG.
Så vidt vi i øjeblikket kan komme frem til, er huset fra overgangen mellem 1600– og 1700 tallet. Det indgik i
Vildtbanen som portnerbolig og helt frem til 1800, som kro. Ved overtagelsen bar huset navneskiltet Kyllebækhuset, hvilket hænger logisk sammen med vandløbet, som ligger nord for huset.
På landevejen mellem Næstved og Vordingborg, neden for Galgebakken, ligger huset.
Landevejen er lagt om, så huset har fået en
lavere beliggenhed, og tættere på vejen.
Det oprindelige hus har været forsynet med
en gavl lukket med tagrør, samt 7 fag i eg og
fyr bindingsværk.
Ved at se på et lodret snit inde i gulvet på
brandtomten, kan vi måle os til at gulvet er
forhøjet med et ca. 30 cm. tykt lag. Rumhøjden er således blevet yderligere formindsket. Måske er årsagen/nødvendigheden af
denne handling den meget lave beliggenhed.
Kyllebækkens udløb i Dybsø Fjord er nogle
få hundrede meter længere mod vest. Høj vandstand må have været et stort problem for beboere af huset, specielt i foråret og ved vindstuvning.
I FSG er naturligvis rigtig glade for det perfekte samarbejde vi
har fået med Carsten. Alle arbejder på at få taget bindingsværket
ud så forsigtigt som muligt.
Alt er naturligvis meget præget af branden, yderligere kan vi se,
at bindingsværket har været i brug flere gange. Enten her eller på
en anden lokation.
Husets sydøstlige hjørne er præget af en bilulykke, hvor en kollision knuste to fag.
Sammen med Carsten og en af hans medarbejdere, er vi en lille

gruppe fra FSG, som arbejder på at bjærge
den originale trækonstruktion.
Tanken med dette arbejde er at med tiden at
få opført den originale Vildtbanekro i Lundby Parken, så denne lokale bygning med al
sin historie kan blive bevaret.
Det er naturligvis et beskidt, trættende og
særdeles skønt arbejde, som vi alle er meget
stolte af at få lov til at være en del af.
Mens man slæber med sodsværtede bjælker,
får støv og møg i hovedet, kan man ikke
undgå, at tankerne løber af med en.
Skal vi have flere huse? Måske et gadehus,
hvor Svend kan have boet sine sidste dage.
Måske endnu mere til et lille ”miljø”?
Tanker er meget heldigt frie og told fri, og
det er sjovt at lade dem gå på langfart. Dog er der en røst dybt inde, som erindrer om ”Konen med æggene”.
Deltager i arbejdsgruppen,
Jens Beck.
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