
MUSEUMSFORENINGEN ~
FOR SYDSJÆLLAND & MØN

GØNGEHØVDINGEN
FRIHEDSKÆMPER ELLER TERRORIST?

Lørdag den 6. nov. 2010
afholder Foreningen Svend Gønge i samarbejde

med Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for
Sydsjælland og Møn spændende historisk debat-dag.

Vi sætter fokus på betydningen af Svend Poulsens
aktioner mod den svenske besættelsesmagt på
Sydsjælland under Karl Gustav-krigene 1657-60



Program
09-30-10.00

10.00-1005

10.05-10.15

1015-1100

1100-1115

1115-1200

1200-12-30

12-301J30

lJ30-1415

1415-14-30

14-30-15-30

1530-1545

1545-1700

1700

Ankomst - kaffe/te

Velkomst og praktiske oplysninger v. Gunnar Stobbe

Peter Sten Hansen: Introduktion/oplæg til dagens debat-tema

Kjeld Hillingsø: Karl Gustav-krigene 1657-1660 - Den militære og politiske baggrund

Pause - kaffe/te

Lars Cramer-Petersen: Københavns belejring

Panel-diskussion med spørgsmål/indlæg fra publikum. Ordstyrer: Peter Sten Hansen

Frokostpause - let frokost-anretning inkl. drikkevarer

Kim A. Wagner: Svend Poulsen og hans virke som snaphaneleder på Sydsjælland
under den svenske besættelse

Pause - kaffe/te

Panel-debat med udgangspunkt i nedenstående temaer samt i de tidligere indlæg
• Betydningen af Svend Poulsens indsats under Svenskekrigen. Hjalp det for krigens forløb og udfald?
• Betydningen af Svend Poulsens heltestatus for kulturen og for den danske selvforståelse i eftert"den
• Hvad er en helt? Hvem/hvad skaber vore dages helte. Har vi brug for helte i dag?

Pause - kaffe/te/frugt

Panel-debatten fortsætter med spørgsmål/indlæg fra publikum. Ordstyrer: Peter Sten Hansen

Afslutning v. Gunnar Stobbe

Praktiske oplysninger
Foreningen Svend Gønge i samarbejde med
Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Lørdag den 6. november 2010, kl. 930-1700

Medborgerhuset i Lundby (lige overfor stationen)
Banevej 6,
4750 Lundby

Tilmelding ••••••• ltil gunnarstobbe@gmail.com eller til sten@postrte e.dk
Opgiv venligst navn, adresse og e-mail ved tilmeldingen, da evt meddelelser vedr. debatdagen
kun udsendes på e-mail

Deltagerafgift Prisen, kr. 200 pr. deltager, ind let frokost-anretning, kaffe, m.m. betales ved indgangen

jforeningen $l:Jenb @ønge
og Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Vel mødt til denne spændende debat-dag

mailto:gunnarstobbe@gmail.com


Debat-panelet
Tre af vore bedste og mest kompetente historikere og debattører, der alle har beskæftiget sig indgående med svenske-
krigene, vil gennemgå og diskutere krigens politiske baggrund og forløb, belejringen af hovedstaden samt landbefolkningens
vilkår under besættelsesmagtens hårdhændede udplyndring og brandbeskatning. Og, ikke mindst, Svend Poulsens guerilla-
aktioner mod fjenden i det sydsjællandske, mens fjenden havde belejret København og ventede på chancen for det endelige
og tilintetgørende angreb på byen.

Men var Gøngehøvdingen og hans folk heltemodige og frygtløse frihedskæmpere eller var de hævntørstige terrorister?
Dette og mange andre spørgsmål får du svar på denne historiske debat-dag, hvor også publikum har mulighed for at deltage
aktivt med spørgsmål og synspunkter.

Tid!. generalløjtnant Militærhistoriker, debattør, foredragsholder.
Forfatter til flere historiske værker,- bl.a. bogen "Broderstrid"
Kjeld Hillingsø fortæller om Karl Gustav-krigene 1657-1660 - Den militære og politiske baggrund.

Jurist, historiker, Museumsleder på Brønshøj Museum.
Forfatter til adskillige bøger,- bl.a. bogen "Danmarks Skæbnestime"
Lars Cramer-Petersen fortæller om Københavns belejring.

Historiker, Ph. D, Lector ved School of History and Cultures, University of Birmingham.
Forfatter til bl.a. bogen "Snaphanelederen Svend Poulsen"
Kim A. Wagner fortæller om Svend Poulsen og hans virke som Snaphaneleder på Sydsjælland.


