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Oversigt over vore 
ambassadører. 

Nyt fra det gamle arkiv... 

 
Vor webmaster og arkivmand, John Gravesen, har endnu en gang været på arbej-
de. 
Følgende artikel er fundet i en kopi fra Næstved Tidende den 11. juni 1963. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Har Ib i Gøngehøvdingen sit fødehjem i Lyderslev 

 
 
 
 
 
 
 

Dets ejer, Carl Poulsen, tør ikke benægte 
gammel teori om hans mere end 400 år 
gamle hus, som er Boestofte kommunes 

ældste ejendom. 
 

St. Heddinge 
Gamle huse har det som ikke sjældent gamle mennesker. Årenes vægt af alder og 
erfaring tynger dem måske mod jorden - men tiden gør dem netop af samme 
grund smukke i deres ydre forfald. Fordi det, der ikke siges, men fornemmes - nu 
engang er det sprog, som virker stærkest på mennesker. 
 
Lidt i den retning forholder det sig med Carl Poulsens hus, der ligger som en 
glemt idyl i et hjørne af Lyderslev. Der er udholdenhedens styrke i de skrøbelige 
og trætte mure, der næsten læner sig mod jorden - mildnet af naturens egen gart-
ner, der med rundhåndet gavmildhed har givet det en seriøs indramning af vildt-
voksende træer og buske. Det kunne virke, huset og vegetationen, som en levende 
illustration til ét af H.C. Andersens eventyr - og der er en sandhed at hente i dig-
terens ord, om huset, det ikke vidste, til hvad side det skulle falde - og derfor bli-
ver stående. En definition det går an at bruge, da Carl Poulsen selv citerer ordene, 
når talen faldet om hans ejendom. 

Ovenstående billede er fra: 
 http://map.krak.dk/s%C3%B8g/Lyderslev 

Udsnittet er fra: 
https://avisdigitalisering.files.wordpress.com/2015/06/

forsider_samlet2.jpg? 
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Enten her eller 
i Lejertofte 

 
Netop det trolderi som krogede træer, stråtag, lerklinede 
vægge, lys og skygge i halvmørket omkring det kalder frem 
hos den besøgende - får tjene som undskyldning for en hi-
storie, som måske ikke tåler en forskers nærmere undersø-
gelser. Men som tankeeksperiment muligvis kan virke som 
en inspiration! 
Det går i alt sin enkelthed ud på følgende: skulle det gamle 
hus være dét, hvor Ib - Gøngehøvdingens tro følgesvend - 
blev født. Ikke den Ib som Carit Etlar har skabt - men den 
virkelige, der tjente som model for forfatteren? De ældste i 
sognet har ikke helt kunnet slippe tanken - hvorfor den for 
de, der har bedre forstand på de dele, bør drages frem, mens 
tid er. 
Det er for så vidt da også gjort visse forsøg på at kaste et lys 
over mysteriet og få det be– eller afkræftet, men stadig er 
spørgsmålet uafklaret. Stiller man det til Carl Poulsen, der 
ser realistisk og nøgtern på tingene, siger han uden omsvøb:  
Hvor skulle jeg vide det fra, men jeg kender selvfølgelig godt historien. Og jeg husker ud-
mærket, at min far var meget interesseret i den og gjorde forskellige anstrengelser for at 
trænge til bunds i teorien. Han mente, at husets alder daterer sig tilbage fra 1600-tallet, så for 
så vidt kunne det nok passe med svenskekrigene i 1658 - og man vil da også kunne se, at 
væggene er lerklinede som på den tid. 
Det må være det ældste hus Boestofte kommune med sine mere end 400 år? 
Det skal nok passe, men der er slevsagt ingen garanti for, at Ib er født her. I folkemunde hed 
det sig, at han kunne stamme fra én af 3 gamle gårde i Lejerstofte fra før Marienhøj blev 
bygget - og de blev udstykket til parcelliststeder. Han skulle være den yngste af 3 sønner, 
som i sine unge år brød op, rtejste sydpå og blev optaget i gøngernes kreds. Men der også 
dem, der vil påstå, at han er født i dette hus, hvortil der i øvrigt i sin tid har hørt jord netop i 
Lejerstofte! 
 

Har der været stald 
i den anden ende 

 
Har der været drevet landbrug? 
Der har hørt 4-5 tønder land til ejendommen, som hørte under Vemmetofte. - Huset blev 
købt fri, jeg tror, det var i 1915, for 1800 kr. I den ene ende af det har der været lo - som til-
fældet var med de gamle ejendomme - beboelse i den ene, stald i den anden ende. Jeg har 
også været med til at tærske i loen som dreng og slået kærner - og jeg vil tro, at jeg kunne 
endnu. 
Carl Poulsen, som bor alene i huset, indrømmer, at det kunne trænge til en istandsættelse - 
men en sådan koster penge og være problematisk for en så gammel ejendom. Den tanke at 
sælge det har også af og til beskæftiget ham - men muligheden for at det så rives ned er nær-
liggende, og faktisk nænner han ikke at skille sig af med det. Det har været i slægtens eje i 4-
5 generationer. 
Det gamle hus kan ikke selv fortælle sin historie og besvare gåden - måske bliver den aldrig 
løst - men så længe det står, vil også myten om Ib være levende. 

peter 

 
 

Carl Poulsen foran sit gamle hus i Lyderslev, 
som mange har udnævnt til at være det sted, 
hvor gøngehøvdingens trofaste følgesvend, 
Ib, blev født. 



Samarbejde… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et samarbejde har etableret sig mellem ”FSG” og ”Kildemarkedet”. De to har begge det til fælles, at 
de beskæftiger sig med historiske emner. 
 

I august afholder FSG det kendte Gøngemarked i Lundbyparken. Mange gode kræfter arbej-
der sammen for endnu en gang at gøre det indholdsrigt og spændende. Herom senere 
 
Men Kildemarkedet løber derimod snart i gang. 
 
Vi vedhæfter derfor relevant materiale vedrørende dette marked. Blandt de mange på dette 
marked er FSG naturligvis også repræsenteret. 
 

http://www.sktmogenskilde.dk/?Forside 

JB 
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