
Bliv medlem og støt 

Foreningen Svend Gønge 

Den bedste måde, du kan støtte mindet om Svend Gønge 

Poulsen på, er ved at melde dig ind i foreningen. 

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, 

institutioner og firmaer, der kan tilslutte sig foreningens 

formål og idégrundlag og som støtter foreningens formål. 

Medlemmer modtager pr. mail bla. nyhedsbrevet ”Seneste 

Nyt” og invitation til tema-/medlems- oa. arrangementer. 

Det er gratis at være medlem af foreningen. 

Frivillige bidrag modtages gerne på foreningens konto nr. 

0040 - 6271 864 068 

Udfyld kuponen, send en mail med tilsvarende 

oplysninger til svendgoengepoulsen@gmail.com eller 

meld dig ind på hjemmesiden www.svend-goenge.dk  

 

Navn: ___________________________________ 

Adresse: _________________________________ 

_______________________________________ 

Postnr.: _______    By: ______________________ 

Tlf.nr.: ________________   _________________ 

Mail: ___________________________________ 

 

Foreningen Svend Gønge 
Svinøvej 42, Køng, 4750 Lundby 
Tlf.nr. 4074 1870 / 5576 5090 
 

Mail: 
svendgoengepoulsen@gmail.com 
 

Hjemmeside: 
 www.svend-goenge.dk   

Svend Poulsens segl 

Foreningen Svend Gønge 

Foreningens formål er bla.: 

 at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes 

mærkedage 

 at historieforske, formidle og skabe bevidsthed om 

Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres 

samtid 1610-1690 

 at skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling 

og markedsføring af Sydsjælland 

 at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle 

værdier og kulturlivet 

 at etablere et tværkommunalt samarbejde på Syd-

sjælland og tværregionalt samarbejde i Øresunds-

regionen om udbredelsen af kendskabet til Svend 

”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid. 

 at samarbejde med danske og udenlandske for-

eninger og institutioner med lignede formål. 

 

Det er gratis at være medlem af foreningen. 

Foreningen Svend Gønge har mange samarbejdspartnere 

(pt. 26) og ambassadører (pt. 25), der er med til at 

fremme interessen for foreningen og dens aktiviteter – se 

www.svend-goenge.dk. Der kan du også læse meget mere 

om Svend ”Gønge” Poulsen, væbner Ib, Kulsoen, 

Snaphaner/Gønger, de 3 danske konger han tjente, 

kaptajn Manheimer, kapellan Oluf Tange oa. figurer i 

Carit Etlars romaner ”Gøngehøvdingen” og ”Dronningens 

Vagtmester”, der kan downloades gratis. Du kan også læse 

om Laurits Hemmingsen – den rigtige væbner Ib.

           Foreningen 

Svend Gønge 

 

 

Vi gør historien levende 

 

Se mange flere billeder på 

www.svend-goenge.dk/fotogalleri  
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Svend Poulsen og Sydsjælland 

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Göinge herred i 

Skåne, nærmere bestemt ved Skeingesøen i Verum sogn. 

Allerede som ca. 15-årig blev han soldat – gefreiter – hos 

kong Christian IV, og han deltog i slaget ved Lutter am 

Barenberg (Tyskland) og senere i Oranien (Holland). Han 

boede en del år i det danske Halland og førte partisan-

kamp mod svenskerne frem til 1658. Under 2. svenskekrig 

1658-1660 blev han som dragonkaptajn af Kong Frederik 

III sendt til Sydsjælland for at gøre fjenden så megen 

skade og afbreck som muligt. Svend var den rette mand til 

den opgave. Hans og gøngernes/snaphanernes bedrifter 

er næsten utrolige, og legenderne om hans snarrådige 

bedrifter har overlevet i flere hundrede år. 

Efter krigen havde Kronen ingen penge, så Svend blev 

afregnet i jordegods. Til fuld og endelig afregning for sin 

indsats og udlæg under krigen fik han Lundbygaard og 

Sneseregaard, men landmand blev han aldrig. Han levede 

i Lundby fra 1661 og frem til sin død mellem 1679 og 1691, 

og han menes at ligge begravet på Lundby kirkegård efter 

trofast at have tjent sit land under 3 konger. 

 

Gøngemarked 
Lørdag-søndag i uge 33 afholdes Gøngemarkedet 

hvert år i Lundby Parken lidt vest for Lundby. 

Under Gøngemarkedet kan du møde mange af figurerne 

fra romanerne ”Gøngehøvdingen” og ”Dronningens 

Vagtmester”. Markedets hjælpere er klædt i 1600-tals 

dragter, så vi får den rette markedsstemning – næsten 

som dengang. Vi tror, at det i det lange løb vil gavne at 

fremvise ting oa., som de kunne være i 1600-tallet. Derfor 

vil man ikke opleve moderne tingel-tangel i boderne. 

 

Gøngemarkedet er et overflødighedshorn af 

oplevelser 

Der spilles levende musik ”under hele markedet”, 

herunder til renaissancedans. Der er et spændende og 

anderledes legeland for børnene oa. underholdning for 

folk i alle aldre. På markedspladsen kan der bl.a. købes 

frugt, grønt, keramik, nyrøgede sild, suppe ”som dengang” 

og kulsvier-pandekager. Der plejer også at være pileflet, 

hestevognskørsel, pottemageri, skind, urtesalt, en smedje, 

træ- og benbod, uld og filt, bier i glas og ramme, oa. 

boder.  

Kontakt goengemarked@svend-goenge.dk hvis du vil 

have en bod på Gøngemarkedet – det er gratis. 

Når sult og tørst melder sig, serverer Gøngekroen ”Sorte 

Svend” eller ”Chr. IV’s Gjøngebryg” og i Gøngegrillen 

har vi Gøngesteg. 

Gøngemarkedet er en oplevelse for hele familien. Vi byder 

jer alle velkommen og ønsker  

God Fornøjelse og På Gensyn! 
Se mere på www.svend-goenge.dk 

Tur i Gøngehøvdingens fodspor 
Foreningen har tilrettelagt 8 ture i det skønne 
Sydsjælland og Stevns, hvor vi dels følger i fodsporet på 
Svend Poulsen, dels oplever mange kønne steder, deres 
natur, flotte huse oa. bygninger mv. 

Turene er tilrettelagt ud fra Fotobogen Sydsjælland - i 
Gøngehøvdingens fodspor (udsolgt), som det foreslås 
de heldige ejere at tage med på disse ture. Du kan gratis 
downloade hele Fotobogen fra: 

www.svend-goenge.dk/fodspor 

Alle 8 ture er omtalt i vor 
Turguide.  
 
For hver tur kan til din 
mobiltelefon, iPad, Tablet 
el.lign. downloades en pdf-
fil med vejledning om 
turen, efterfulgt af 
Fotobogens omtale af de 
enkelte lokaliteter på 
turen. 
 
Du kan udskrive pdf-filerne 
på forhånd og tage dem med 
på tur. De er identiske med 
siderne i Fotobogen. 

 

 

Salg af bøger 
Foreningen sælger følgende bøger, som kan bestilles via 

hjemmesiden:   

   
Snaphonor  

af  
Ann Jönsson 

Sandheden om 
snaphaneløgnen 
Sixten Svensson 

Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen 

Gønge 
Oversat af FSG af Gitte Kjær 
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