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Vi ønsker alle vore medlemmer et rigtig godt og lykkebringende nytår. 
 

Og så begynder vi året med en lille ”nød”, et lille opgave. Der er nemlig kommet 
et spørgsmål på mail til FSG. 
 

Svend Gjønge, roman 
 
Foreningen er måske det rette forum at spørge om noget, som har pirret min nys-
gerrighed i mange år. 
 
I min barndom i 60'erne fik vi i skolen læst højt af en roman som hed Svend Gjøn-
ge, og det var ikke Carit Etlars roman. Jeg husker titlen tydeligt, for min dansk-
lærers eksemplar var efterhånden så slidt, at jeg tilbød ham at låne min mormors 
eksemplar, som desværre aldrig blev returneret. 
 
Jeg var dengang dybt fascineret af Svend Gjønges historie, og det har ærgret mig 
siden, at jeg ikke har været i stand til at finde forfatteren. Jeg vil derfor blive me-
get glad, hvis nogen blandt foreningen kan kaste lys over det. 

 
På forhånd mange tak! 

Birger Lundgren. 
 
I FSGs bestyrelse er der umiddelbart ingen, der har kendskab til det rette svar. 
Derfor viderebringer vi det læserne —1900 vore medlemmer. 
Forskellige tanker og ideer kom til os i denne anledning. 
 
Kunne C.A. Cederborgs roman ”Göingehövdingen” være oversat til dansk, og 

måske hermed være et svar? 
Romanen handler ikke om ”vores” Svend Poulsen. 
Den er skrevet 1899 - 1900, handler om hændelser i 
Göinge området, og er rig på sagn fra dette sted. 
Vi tror ikke at denne roman er svaret på spørgsmålet. 
 
Spørgeren, Birger Lundgren, pointerer at det var en 
roman, der blev læst op af. 
Det udelukker således også den særdeles seriøse bog 

af Severin Kjær; Gjøngehøvdingen - Svend Poulsen og Snaphaner-
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ne, (udgivet 1892 og 1974). 
 
På dansk har vi flere populærliterære udgi-
velser. 
For disse publikationer gælder blot, at de er 
for unge. De er typisk udgivet efter 1980, og 
kan derfor heller ikke være aspiranter til et 
validt svar. 
Som undervisnings– og underholdningsma-
teriale er der derfor sandsynligvis flere ud-
givelser, som vi ikke har kendskab til. 
 
Mon der blandt vore medlemmer er viden, 
som kan løse dette spørgsmål fra Birger 
Lundgren? 
 
 
 
 
 

Den ordinære årlige gene-
ralforsamling 

2016 
 

Afholdes ifølge vore vedtægter inden udgangen af marts måned. 
Det sker 14. marts 2016 i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby, kl. 19.00. 
Dagsordenen ser således ud: 
    1.     Valg af stemmetællere 
    2.     Valg af dirigent 
    3.     Valg af referent 
    4.     Formandens beretning 
    5.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
    6.     Behandling af indkomne forslag 
    7.     Fastsættelse af kontingent samt gebyr  
    8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer     
    9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 
    10.   Valg af bilagskontrollant for 1 år 
    11.   Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år 
    12.   Valg af fanebærer for 1 år  
    13.   Eventuelt 
 
 
Når vi så har vel overstået selve generalforsamlingen, vil Chris Hermansen fortælle om: 

 
”Privilegier og kroer” 

 
En del kender Chris fra FSG, hvor han er ivrig deltager i ledelsesarbejdet, samt det oplysen-
de, da han også er uddannet FSG guide. Så er Chris dybt engageret i arbejdet med 
”Kildemarkedet” i Mogenstrup og erhvervsmæssigt ansat på Rønnede Kro. 
 
Det er muligt at købe the, kaffe, øl, vand og kage. 



 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden 
senest 14 dage før mødet. jens@hallqvist.dk 
 

På vegne af bestyrelsen i 
FSG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skulle du være interesseret i at læse om og modtage informationer fra Medborgerhuset i 
Lundby, må du endelig henvende dig til: 
 

jyttehammer@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle du være interesseret i at læse om og modtage informationer fra Borgerforeningen i 
Lundby, må du endelig henvende dig til: 
 
 

ibsvej43@gmail.com 
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