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Sjolte N 55°10�16 / Ø 12°00�30

Sjolte var en af de landsbyer, der blev udsat for svenskernes ryggeslłse ud-
plyndring, og som mange andre, der łnskede hævn, slu�ede Laurids sig 
derfor til Svend Poulsens snaphaner.

Sjolte er en lille samling af huse og gårde, 
som ligger smukt på et hłjdedrag med 
en fantastisk udsigt over Præstł Fjord.
 Under Svenskekrigen i 1658-60 var 
der knapt så idyllisk i Sjolte.
 Befolkningen blev, som også mange 
andre steder på Sydsjælland, brutalt ud-
plyndret af den svenske besæ�elsesmagt.
 Denne håblłse situation �k Laurids 
Hemmingsen til at slu�e sig til Svend 
Poulsen, men hermed var han henvist til 
et liv i �edlłshed. En nådeslłs og grusom 
dłd ventede de snaphaner, der blev fan-
get af svenskerne.

Herunder:
 Landlig idyl i Sjolte år 2010.

Vinterlandskab ved Sjolte�� et kig mod Fjorden og længst mod łst ses Feddet.

87835_svend goenge_r2.indd   66 25-07-2011   11:03:38

67

I sin indberetning til kongen beskriver Svend Poulsen angrebet på Snesere 
Præstegård, og han fortæller, at der blev dræbt to svenske kvartermestre og 
seks ry�ere. Begivenheden �k svenskerne op af stolene, og det lykkedes 
dem kort tid e�er at fange Laurids Hemmingsen, som here�er blev stillet 
for re�en.
 Selvom Laurids blev fremstillet i en dansk ret, var både dommer, tingskri-
ver og de o�e stokkemænd udpeget af svenskerne, og det er derfor nærlig-
gende at forestille sig, at re�en har været under stærkt pres fra besæ�elses-
magten, og Laurids var chancelłs i de�e spil. Han blev dog �kun� anklaget 
for drabet på de to kvartermestre, og ikke for drabet på de seks ry�ere, men 
det var slemt nok endda. Der var ikke så få, der var parate til at vidne imod 
ham i re�en. Laurids havde undervejs også ska�et sig andre �ender, thi ikke 
alle steder var snaphanerne lige populære�� særligt ikke blandt dem, der 
samarbejdede med �enden.

Præsten Albert Samuelsen bevidnede sammen med 12 sognemænd, at Lau-
rids havde været med snaphanerne ved angrebet i Snesere. Endvidere blev 
det fremfłrt, at �det var bevist, at Laurids var snaphane, og han har været set 
med pistoler og lange błsser og redet omkring med oprłrske breve�. Selv 
benægtede Laurids at kende noget til snaphanerne eller have fłrt gevær 
mod de svenske.

Tureby Kirke ligger smukt og stateligt 
omgivet af åbne marker.
 Selv om Laurids Hemmingsens lig 
blev nedtaget af stejlen for at �blive be-
gravet i kristen jord�, vides det ikke, om 
hans jordiske rester vi�erlig blev begra-
vet her ved Tureby Kirke.
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