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Hjertebånd
Romanen Hjertebånd foregår i årene 1662-83 og handler om de årtier, hvor
Skåne blev svensk, efter af Danmark havde måttet afgive landsdelene i
forbindelse med Roskilde-freden af 1660. I såvel danske som svenske
historiebøger er begivenheden som oftest nævnt ganske kort – som et faktum.
Men epoken har sine historikere både i Danmark og Sverige. De opruller et
drama med mange menneskeskæbner involveret.

Redaktion på SN:
Jens Beck,
svendgoengepoulsen
@gmail.com

Den skånske krig 1675-79 kaldes den blodigste krig i Norden og kostede
mange menneskeliv. I baglandet opererede den danske kongres friskytter – af
fjenden kaldet snaphaner. Dækket af de store skove førte de ubarmhjertig
partisankrig mod svenskerne og var Karl XI en farlig fjende. Også

kulturkampen var hård. Mange præster var involveret og forsøgte at bevare
Roskilde-fredens løfte om at bevare dansk sprog, dansk ABC og katekismus.
Både den danske og den svenske hær udplyndrede befolkningen med
hungersnød og massedød til følge. Bogen tager sin udgang i de jævne
menneskers svære liv, deres kærlighed og had og ikke mindst deres
magtesløshed som brikker i det svære skakspil om Skånes fremtid.
Ovenstående er taget fra Arte Bookings hjemmeside. Dette oplæg skulle være
nok til at introducere Hannes foredrag.
Kom til Medborgerhuset i Lundby, 10. marts 2010, kl. 19.00.
Entre 50 kr. og kaffe/the m. kage koster 25 kr.
Ambassadører:

Gitte Kjær var i Lundby Medborgerhus

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Det var onsdag aften 17. februar,
klokken var 19.00, og 60 historisk
interesserede mennesker var mødt op
i Medborgerhuset i Lundby.

Hofjægermester og
godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm
Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.
Godsejer,
Peter Henrik
Tesdorpf
Gjorslev Gods.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.
Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Gitte Kjær bandt os i to timer med
stor viden og levende fortælling om
vor lokale stormand, Svend Poulsen.
I 1992 udgav
Gitte sin bog
”Svend
Gønge Poulsen – i virkligheden”. Den blev udgivet
efter et meget stort studie arbejde, og mange private
omkostninger. Grundig og deltaljeret, med et
omfattende kildemateriale.
Kort fortalte Gitte om Carit Etlar, som med en
romantiserende replik, havde
skrevet de kendte romaner
Gøngehøvdingen og Dronningens
Vagtmester. Også hendes
skrivende kollega, Kim A.
Wagner, blev omtalt.
I hendes foredrag fik vi indsigt i
nogle af de mange myter og facts
som nu indgår i hendes
nybearbejdning af bogen fra 1992.
Vi kan kun glæde os til marts
måned hvor den publiceres.
Gitte Kjær, Udby, udgiver Gøngehøvdingen i Virkeligheden i marts måned.
Bogen er en revideret udgave af Svend Poulsen Gønge - i Virkeligheden. I
denne udgave er der lagt mere vægt på at fortælle om personen Svend Poulsen
Gønge, som man kan følge lige fra han er ca. 15 år gammel.
Som ganske ung gik han i tjeneste hos Holger Frederik Rosenkrantz, der var et
resultat af en romantisk forbindelse mellem to adelige. Moderen blev spærret

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

inde som straf, men fik tilladelse til at løskøbe Holger fra fangenskab ved
Lutter am Barenberg. Her var Svend Poulsen også med, og senere gik han i
tjeneste hos Holger Frederik Rosenkrantz.
Svend Poulsen var soldat under tre danske konger, og han sad en årrække på
Lundbygaard som en tak og kompensation for et langt virke til fordel for
danskerne. Men tiderne var ugunstige. Der var økonomisk lavkonjunktur, og
Svend Poulsen måtte gå fra gården. Sidste gang vi hører om ham er i
forbindelse med et drukgilde i Lundby.
Gøngehøvdingen - i Virkeligheden.
Ca. 90 sider med illustrationer. Forlaget Erhvervshistorisk Research. Pris 158
kr. inden 1.marts 2010. Derefter 199 kr. plus forsendelse.
Bogen kan bestilles på mail:
gitte@kjaer.nu – eller:
Gitte Kjær, Spangsvej 165, Udby, 4750 Lundby. Telefon 20951809.

Kollektive
medlemmer:
Lundby
Menighedsråd
Borgerforeningen
Lundby

Yderligere arrangementer i
Jubelåret 2010
13. april: Fortælleaften med Kulsoen (Birgit Rasmussen) og Gitte Kjær i Medborgerhuset i
Lundby kl. 19.00.
9. maj: Historisk Symposium på Svend Gønge-skolen med Kjeld Hillingsø, Jens Cramer-Petersen
og Kim A. Wagner. Kl. 9 – 17 (tilmelding og entre).
19.-20. juni: Gøngemarked i Lundby Parken, Lundby.
30.-31. juli: 1600-talsmarked i Lönsboda, Skåne.
21. august: Fødselsdagsfest for Svend Poulsen.
Septemper: Gøngemarkeder i Faxe Kommune.
15. oktober: Fotobogen ”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens Fodspor” - udkommer.
14. november: 1600tals-gudstjeneste i Lundby Kirke med efterfølgende 1600tals bespisning.

Datoer i øvrigt:
SN ønsker i denne rubrik at fortælle om arrangementer og datoer, som det vil godt for alle at kende
til. Selvfølgelig er der det klare problem, at disse kan ændres p.g.a. en relativ lang tidshorisont.
Altså med ret til at foretage ændringer.
Følg datoer er oppe:
Køng Museum: Kunsthåndværker Marked med titlen: Design og Natur. 16. maj-2010
Kulsvier Marked i Eskildstrup: 12-13-juni-2010
Gøngemarked i Lundby: 19-20-juni 2010
Midsommer i Sverige: 25-26-juni 2010
1600 tals marked i Lönsboda: 30-31-juli-2010
S.G.´s Fødselsdagsfest: 21-august 2010, Lundby.
I øvrigt kan man fra foreningens vedtægter læse følgende:
§ 3. Foreningens formål
 at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes mærkedage.
 at historieforske og skabe bevidsthed om Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres
samtid, 1610-1690.
 at etablere et oplevelsescenter for Svend ”Gønge” Poulsen, hans snaphaner og deres samtid
i Lundby, Vordingborg kommune.
 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 Sydsjælland og tværregionalt samarbejde i
Øresundsregionen om udbredelsen af kendskabet til Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne
og deres samtid.
 at samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignede formål.
Kan man tilslutte sig ovenstående vil det være naturligt at tilmelde sig vor forening. Det har du
allerede gjort, men du skal være særdeles velkommen til at udbrede kendskabet til vor fælles
lokale helt.
Du kan videresende denne mail, eller opfordre til at sende en tilmelding på denne mail:
svendgoengepoulsen@gmail.com

