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Svend Povelsen 
Hyldestdigt af Anders Hedwall, oplæst søndag 8. 
september 1963 ved afsløringen af mindestenen 
for Gøngehøvdingen ved Lundby Kirke 

 
I Præstølandets skogar susat sången 

om Gyngen, som då Danmark var i nöd, 
blev en idol, omkring vars fana mången 

sig fylkade till strid på liv och död 
mot svenskarna, som än en gång dessvärre 

gjort strandhugg - liksom venderna ibland – 
på Sjællands kust tillsammans med sin herre 

för att erövra hela Danmarks land. 
Bryskt hade sveakungen freden brutit, 

en ej så särskilt hedersam bravad, 
och liksom i ett järngrepp inneslutit 

det gamla Danarikets huvudstad, 
hans fördomsfria, fruktade soldater 

våldgästade i nästan varje by, 
och i förbittring över deras later 
begynte barska bönder ny sig ty 

till Gyngen, den berömde veteranen 
från Hallandsås, Svend Povelsen, förstås, 

för att i fast förbund med partisanen 
för allt, som var dem kärt, beslutsamt slåss. 

Nattvinden viskar än om deras duster 
i skogens skumma snår och snärjen, där 

de svenske ledo svidande förluster 
i mången blodig partisanaffär, 

och därvid hände det ju icke sällan, 
att den förhatlige inkräktaren 

lät Gyngen lura sig och gik i fällan 
som sedan obönhörligt slog igen. 

I Gyngens breda bröst fanns ej förfäran, 
ty hävderna förtälja tydligt, hur 

han såsom Kongens tro Mand stred för äran 
och kung och land med strålande bravur, 
och om än Danmark fick tyvärr försaka 

en ivrigt eftertraktad segerkrans 
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och alltså ej fick Skåneland tillbaka, 
var skulden sannerligen icke hans. 

- Men efter sina ärorika strider 
framlevde han i ro sin sista tid 

i Lundby landsby, där han ock omsider 
av år och möder mätt, fick dö i frid. 

Sen sekler vitna nu hans ben i mullen 
på Lundby lummigt gröna griftegård, 
utplånad är för längesen gravkullen, 

och först i dag får han sin minnesvård 
- om också icke bland de dödes grifter - 

en bautasten, som han förvisso har 
förtjänat genom lysande bedrifter 

i mörka, ödesdigra ofredsår. 
 

 
 

Ved denne Sten skal mindes 
GØNGEHØVDINGEN 

SVEND POVELSEN 
For Troskab, Mod og Daad for Fædrelandet 

I Svenskekrigens onde Dage 
Lundby blev hans Hjemsted efter 1660 

 

Anders Hedwall 
Den skaanske Digter, Præst og Historiker 

Danmarks trofaste Ven. 
 

Hedwall bragte en Hilsen fra Gønge Herred, og efter at 
have mindet Svend Povelsens Bedrifter i Skaane læste han 
ovenstaaende Hyldestdigt, som han havde forfattet i 
Dagens Anledning. 


