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Leonora Christina 
 
”Året er 1659, og foran den svenske konges højeste domstol står kongedatteren 
Leonora Christina. Hun skal forsvare sin syge mand, rigshofmester Corfitz Ul-
feldt, der er anklaget for højforræderi mod den svenske konge. Parret Ulfeldt har 
længe spillet et diplomatisk dobbeltspil og skaffet sig allierede i både Sverige, 
Frankrig og Holland for at fremprovokere en krig i Danmark i forsøget på at til-
kæmpe sig magten over landet. Men ikke alt går som forventet. Leonora Christi-
na må opgive alt, hvad hun elsker og kun gennem et sidste listigt forræderi kan 
hun frelse sit eget liv”. 
 
Dette var oplægget til en usædvanlig spændende og flot musical på Odense Tea-
ter, som havde sin forløbelige sidste forestilling 16. februar 2019. 
En storslået og fornem præstation i samarbejdet mellem teatret, Den fynske Ope-
ra og Fyns Symfoniorkester. 
 
Læs meget mere her: 
 
https://www.odenseteater.dk/forestillinger/leonora-christina 
 
Leonora var en af Christian IVs mange børn, såvel ”til højre som til venstre 
hånd”. Hun gifter sig med Corfitz Ulfeldt, som kommer til at præge forholdet 
mellem Danmark og Sverige, og de indbyrdes krige. 
 
Også i denne tid var samfundet præget mange forskellige magtinteresser - magt-
kampe. Stykket havde således i særdeleshed focus på denne kvindes stilling. 
 
Måske kunne/skulle FSG også have dette i tankerne for nye tiltag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto fra forestillingens program 
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Renaissancedans til Gøngemarkedet 

 
 

Efter næsten 2 års pause er det nu tid at påbegynde dansetræningen, så vi kan vise vore fine 
danse til Gøngemarkedet i august måned. 
 
Dansene er afpasset de hidtidige deltagere, og der er både folkelige og finere danse. Vi øver 
danse uden alt for meget ”spjæt”, og man kan komme som par eller enkeltvis. Det er et øn-
ske i Foreningen Svend Gønge, at vi kan blive rigtig dygtige. 
 
Hvis denne aktivitet skal opretholdes på Gøngemarkedet, skal vi have flere deltagere; så har 
du lyst til at lære nogle danse fra 1600-tallet, glæder vi os til at se dig/jer i: 
 

Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby på følgende: 
mandage aftner kl. 19-21. 

 
Vel mødt, 

John Gravesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GØNGEMARKED 17. - 18. AUGUST 2019 
 

Hej alle. 
Nu starter forberedelserne til dette års Gøngemarked, det bliver vild sjovt og dejligt at komme i gang igen efter 
et års ufrivillig pause. 
 
Vi holder stormøde for alle interesserede: 
 

Torsdag 4. april 2019 kl. 19.00 I Medborgerhuset, Banevej 4, 
4750 Lundby. 

 
Vil du vide noget om Gøngemarked, vil du være med som udklædt, hjælpe med forberedelserne/oprydning i få 
eller flere timer, så kom og mød nogle positive mennesker. 
  
Kender du nogen, der gerne vil være med, så tag dem meget gerne med. Du må også meget gerne sende denne 
mail/besked videre til andre personer, som du kender og tror, der vil være en del af Gøngemarked. 
Se mere her: http://svend-goenge.dk/G%C3%B8ngemarked/index.html       

 
Steen Nielsen 

 
 

Litteratur og meget mere… 

 
Lad os lige erindre om, at der stadig er bøger til salg fra vor hjem-
meside. (Klik på billedet til venstre) 
 
F.eks. ligger vort Pædagogiske Skrift her til fri download. Uanset 
om man som lærer ønsker at få inspiration til et undervisningsfor-
løb, eller man blot kunne tænke sig et overblik i materialer om 
vort store emne, kunne dette måske være interessant? 

Gøngeholdet 2009 

Husk i øvrigt vor generalforsamling. 
 

Det er jo 26. marts 2019 kl. 19.00 i Medborgerhuset, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 

 
Foredrag ved Martin Davidsen: 

”Drikkevaner i 1600-tallet”. 
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10 danske nationalhelte 

 
 

På FSGs hjemmeside er der til siden "Scrapbog" nu kommet en ny underside  "10 Danske 
Nationalhelte" 
 
I Foreningen Svend Gønge betragter vi jo Svend Poulsen som vor store nationalhelt, der i 
1600-tallet var med til at redde Danmark som selvstændig nation. Som nationalhelt er han i 
klasse med flere andre, og op til 400-års arrangementerne for hans fødsel forsøgte bestyrel-
sen for Svend Gønge-Komitéen (FSGs forgænger) i 2008 at få Post Danmark til at udgive 
en frimærkeserie om danske nationalhelte, herunder Svend Poulsen. 
 
Dette lykkedes ikke, men FSG havde udarbejdet så velskrevne og gode begrundelser for og 
beskrivelser af de 10 udvalgte nationalhelte, at disse nu har fået deres egen del på vor hjem-
meside http://svend-goenge.dk/arkivalier/Nationalhelte.html, hvor du kan læse om: 
 
1.   Holger Danske - kommer til hjælp, når vort land er stedt i nød. 
2.   Dronning Thyra (Thyra Dannebod) - fik lavet Dannevirke. 
3.   Absalon - biskop af Roskilde og ærkebiskop af Lund. 
4.   Niels Ebbesen - Dansk væbner, som dræbte den kullede grev Gert og indirekte fik skaf-
fet Danmark en konge igen. 
5.   Margrethe 1. - Dronning af Danmark, Norge og Sverige. 
6.   Svend Poulsen - Gøngehøvding. 
7.   Niels Juel - dansk admiral. 
8.   Peter Jansen Wessel - Tordenskiold - dansk-norsk viceadmiral og søhelt. 
9.   Peter Willemoes - Dansk søofficer. 
10. Anders Lassen - Dansk soldat i den britiske hær under 2. Verdenskrig. 
 
God fornøjelse. 
 
John Gravesen, webmaster 
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