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Den perfekte gave
til ham eller hende

Fotobogen ”Sydsjælland - i Gøngehøvdingens 
fodspor” er på 152 sider, rigt illustreret, og koster 
300,- kroner. Den perfekte gave til ham eller hende, 
der har alt - måske som fødselsdagsgave eller 
julegave!

Svend Poulsen var af beskeden herkomst, men begyndte fra ganske ung sin 
militære karriere og skabte sig med dygtighed og handlekraft et ry som den 
frygtløse, konge- og fædrelandstro frihedskæmper, hvis person eftertiden har 
idealiseret og tillagt ædle og helteagtige egenskaber. Gøngehøvdingen har, 
ikke mindst i Sydsjælland, opnået status som nationalhelt. De fleste og 
kendteste af Svend Poulsens bedrifter har udspillet sig i Sydsjælland, i det 
område vi kan kalde ’Gøngelandet’, og som i dag er omfattet af de 5 
kommuner Køge, Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg. Svenskekrigen og 
Gøngehøvdingens bedrifter har sat sig uudslettelige spor i den danske 
kulturarv, og i Sydsjælland lever historie, myter, sagn og fiktion side om side 
og i bedste velgående. Svend Gønge og hans snaphaner har ifølge 
overleveringerne huseret i, snart sagt, alle kroge af denne landsdel og har siden 

Bogen ”Sydsjælland– i Gøngehøvdingens Fodspor” kommer rundt i  
samtlige fem sydsjællandske kommuner, Køge, Stevns, Faxe, Næstved og  
Vordingborg. Dette foto er fra Boderne i Næstved.
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Ambassadører:

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

Hofjægermester og 
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
Peter Oxholm 
Tillisch,
Rosenfeldt.

Godsejer,
Gerner Wolff-
Sneedorff,
Engelholm.

Godsejer,
Peter Henrik 
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

Borgmester,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.

Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

lagt navn til talrige lokaliteter, bygninger, foreninger mv., ligesom der er 
skrevet adskillige bøger, som beretter om hans liv og bedrifter. Formålet med 
denne bog, Sydsjælland - i Gøngehøvdingens fodspor, er, at den med sine 
fotos og med sin tekst skal bringe sin læser rundt til et udvalg af de mange 
steder, hvortil der på den ene eller anden måde kan knyttes en forbindelse til 
Gøngehøvdingen Svend Poulsen eller til hans samtid. Bogen peger således på 
en del af de spor, der hér og dér stadig findes fra dengang og bogen søger på 
denne måde at sammenbinde fortid og nutid.

Bogen om en
af Danmarks

store folkehelte
Gøngehøvdingen, snaphanelederen og frihedskæmperen Svend Poulsen er en 
af de store helteskikkelser i dansk historie, kendt for sine dristige kommando-
aktioner mod den svenske besættelsesmagt i Sydsjælland under Svenskekrigen
i 1658-1660.
Vort kendskab til denne folkehelt bygger dels på de historiske kilder, dels på 
myter og sagn, men også på en hel del fiktion. Ikke mindst Carit Etlars to 
romaner Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester fra hhv. 1853 og 1855 
har siden deres udgivelse nydt en umådelig popularitet i Danmark.
Bogen vil forhåbentlig give sine historieinteresserede læsere lyst og inspiration 
til yderligere fordybelse og til at opsøge de mange smukke og spændende 
lokaliteter, vi har udvalgt, og hvortil Svend 
Poulsens navn eller Carit Etlars ’Svend Gønge’ 
eller ’Gøngehøvdingen’ er knyttet.

Mindestenen for Laurits Hemmingsen,
Svend Poulsens højre hånd,
virkelighedens Ib, rejst ved Lyderslev
Kirke på Stevns af Dansk-Skånsk Forening i 1975. Laurits,  
der blev henrettet i 1660, var født i Lyderslev

Magnus Augustssons foto af Svenskekløfteni Hesede Skov ved  
Haslev.



Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl. 
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for 
Föreningen 
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Formand for 
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Kollektive 
medlemmer:

Lundby 
Menighedsråd

Borgerforeningen 
Lundby

Eskildstrup 
Kulsvierlaug

Køb bogen om 
Gøngehøvdingens 

Sydsjælland på 
Gøngemarkedet 

Den eksklusive fotobog "Sydsjælland - i Gøngehøvdingens fodspor" 
udkommer på Gøngemarked 2011 i Lundby-Parken i Lundby 20.-21. august.

Bogen, som er den perfekte gave til den natur- og historieinteresserede, er på 
152 sider og rigt illustreret med fotos af den erfarne naturfotograf Magnus 
Augustsson fra Gøngelandet Skåne. Den koster 300 kroner på markedet, hvor 
der også kan betales med dankort.

Har du ikke mulighed for at komme på 
Gøngemarked 2011 i Lundby-Parken, 
kan bogen bestilles ved henvendelse til 
Gunnar Stobbe, 
mail: gunnarstobbe@gmail.com,
eller ved at sende din bestilling til 
Gunnar Stobbe, Store Røttingevej 5, 
4733 Tappernøje.

Skal du have bogen tilsendt, tillægges 
et portogebyr.

Skynd dig, inden den bliver udsolgt!

Snesere sø, Sydsjælland.
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Lørdagsøndag
20.‐21.
august

Historisk 1600talsmarked
med:
Historiske 
håndværksboder
Kamplege
Musketerer og Drabanter
Sortkrudtskyder
Gøngehøvdingen, Kulsoen
og 50 historiske figurer
Friluftsteater
Rollespil og historiske lege
Renæssancemusik og –
dans
1600tals‐mad og –drikke
Gøngekroen og 
Gøngegrillen
Gøgl og trylle– og 
troldkunst
Fotobogen ”Sydsjælland i
Gøngehøvdingens 
fodspor”
udkommer
Sted: Lundby‐Parken,
4750 Lundby
Se mere på
www.syvsogne.dk

Arrangører: Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby 
og Rollespil Svend Gønge

 

Gøngerne er klar til årets marked
Programmet for årets Gøngemarked i Lundby er nu klar. Du kan se det på 
www.syvsogne.dk, og du kan downloade markedsfolderen samme sted.

Gøngemarked 2011 i Lundby afholdes lørdag-søndag den 20.-21. august i 
Lundby-Parken.

Og det bliver et marked med mange nyheder og med flere tilbud til gæsterne 
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end de foregående år.

Bemærkelsesværdigt er det, at der denne gang er non-stop-program på scenen 
lige fra markedets åbning lørdag kl. 10 til afslutningen søndag kl. 17.

Af nyhederne kan nævnes, at Lundby 
Gøngeteater opfører et skuespil Kapellanen og 
Sølvskatten, frit efter Carit Etlars beretning i 
romanen Gøngehøvdingen om den stakkels 
Kapellan Tange, der bliver tvunget til at spille 
terning med den koleriske Kaptajn Mannheimer. 
Uanset om han taber eller ej, må Kapellanen af 
med sølvknapperne i sin kjole, sølvknapper, han 
har fået af sin kæreste Jomfru Gertrud.

Kapellan Tange spilles af Nils Glud, Kaptajn 
Mannheimer af Mogens Baagø og i rollerne som 
Jomfru Gertrud og den gamle præsts kone, Mor 
Sidsel, skal vi se Ingegerd Riis og Margit 
Andersen.

Du kan glæde dig til et gensyn 
med Kuppmakarna fra Skåne 
(denne gang med 
mikrofoner!), gøngehundene, 
Sjællandske Musketerer, og 
dertil kommer drabelige 
drabanter og kyske kvinder - 
samt nogle, som ikke er!

Mad og drikke klarer 
Gøngekroen og Gøngegrillen.

På sporet af Svend Poulsen
Leif Stjerna, hans kone, datter og barnebarn fik en masse at vide om Svend 
Poulsen og hans spor i Lundby, da de en lørdag i maj havde taget turen fra 
Munke-Ljungby i det nordvestlige Skåne til Sydsjælland for at blive klogere 
på Gøngehøvdingen og hans by.

Leif Stjerna er ivrig amatørhistoriker og i 
særdeleshed interesserer han sig for 
snaphanetiden, som også har sat sine 
drabelige spor i hans hjemby.

Til efteråret skal han holde et foredrag om 
snaphanerne i Munke-Ljungby, og nu er 
han rustet til tænderne med viden om, 
hvad der skete på den anden side af 
Øresund i 1600-tallets Danmark.

En af de nye ansigter på årets  
Gøngemarked er Eisse  
Dalsbæk, som er Kulsoens  
mand Tam.

Kulsoen (Birgit Rasmussen) må en tur i  
gabestokken.



Gønger var i Faxe
En trup på omkring 25 udklædte 
gønger fra Lundby kastede i 
pinsen glans over 
gøngemarkederne i Faxe 
Kommune. De lokale snaphaner 
optrådte i Haslev, Faxe, Faxe 
Ladeplads og Eskilstrup, altså 
overalt i den nye Faxe 
Kommune.

Erhvervs– og borgerforeningerne 
i Faxe Kommune havde besluttet 
at lave et gøngearrangement for 
at lave noget sammen i den lidt umage sammensatte kommune. 

Det så ud til at lykkes. I hvert fald vakte det jubel og opsigt, da gøngerne fra 
Lundby invaderede den ene by efter den anden. Endda med en karet med Kong 
Chr. IV og dronning Anna Kathrine i spidsen.

Arrangementet i Eskilstrup ved Rønnede var den traditionelle Kulsvierfestival, 
som blev holdt for 8. gang.


