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Gammel Lundby N 55°06�45 / Ø 11°53�44

Svend Poulsen deltog i forsvaret under Kłbenhavns belejring og for sin 
indsats under svenskekrigen �k han som belłnning og godtgłrelse af kon-
gen, Frederik III i 1661 Lundbygaard, som han kunne beholde så længe han 
levede. Samtidig overdrog kongen ham Peder Hansens gård i Snesere Sogn.

På grund af sine udlæg til hvervning af folk, var Svend e�er krigen noget 
forgældet, og łkonomiske problemer skulle forfłlge ham resten af livet.
 I�g. kilderne var Lundbygaard dengang meget �brłstfældig� og �dens tillig-
gende jorder var meget af sten og grus bemængede og falder vidtlł�igt, med 
meget ringe frugtbarhed, som har været beboerne til ruin�.
 Gården var med andre ord faldefærdig, og det lykkedes aldrig Svend Poul-
sen at få den på fode. Han må�e i midten af 1670erne opgive både Lundby-
gaard og gården i Snesere.

Men han beholdt sin nære tilknytning til Gammel Lundby, og sine sidste år 
boede han i et lille gadehus, byens gildeshus, på hjłrnet af Manglekærvej, 
skråt overfor kirken, hvor han levede sammen med sin da�er Gertrud og 
beskæ�igede sig bl.a. med at vogte gæs.
 Omstillingen fra herremand til gåsevogter kan have været en svær pro-
ces for Svend Poulsen. Han har utvivlsomt fungeret allerbedst som aktiv 
og ledende soldat, og han har med en vis tilfredshed kunnet se tilbage på 
sin militære karriere, som også i hans egen tid hłstede anerkendelse i hans 
omgivelser.
 Og måske har tilværelsen som alm. civilist i Lundby været for stilfærdig 
til en krigskarl som Svend, der havde deltaget aktivt i så mange grusomme 
krigshandlinger. Ikke mærkeligt, hvis rastlłsheden har banket på.

Svend Poulsen er sandsynligvis begravet 
her på kirkegården i Gammel Lundby, 
men der �ndes ingen optegnelser i kirke-
błgerne for hans dłd og begravelse.
 Kirken i Gammel Lundby stammer 
�a 1100-tallet og formodes at være den 
ældste bygning i byen.
 Tæt ved kirken ligger den smukke 
gamle ry�erskole �a 1724, som i dag 
fungerer som Lundby Kirkes sognegård.

I 1661 lå Lundbygaard nord for byen, 
dvs. bag kirkegården � omtrent hvor 
teglværket nu ligger.
 På billedet ses kirken �a gildeshusets 
grund. Huset blev nedrevet i 1909, og 
hermed forsvandt et af de sidste �synlige� 
spor af Svend Poulsen.

Selvom man stadig anvender hestekræf-
ter i tra�kken, har transport-midlerne 
ændret sig en del siden Svenskekrigen. 
Dengang foregik al persontransport på 
hesteryg , i hestevogn eller helt enkelt�� 
til fods.
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