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Endnu en udgivelse fra FSG 

 
Som bekendt forholder vi os til to spor i vor forening. 
 
Et fiktivt om helten ”Gøngehøvdingen”, og et dokumenterbart historisk om per-
sonen Svend Poulsen. 
 
Med hensyn til den aldrende Svends sidste fysiske opholdssted, så har dette læn-
ge interesseret og optaget os i FSG. 
 
Nu foreligger der et bud på dette i form af denne lille publikation: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forord 
 
Mange borgere i Lundby kender beretningerne om den gamle krigskarl fra Sven-
skekrigenes tid, Svend Poulsen (af forfatteren Carit Etlar kaldet Gøngehøvdingen 
eller Svend Gønge), som af kongen, Fr. III, efter Karl Gustav-krigene fik overdra-
get Lundbygaard som delvis godtgørelse for sine udgifter og udlæg under sin be-
rømte guerilla-krig mod den svenske besættelsesmagt på Sydsjælland i efteråret 
1658. 
 
Lundbygaard var ved Svend Poulsens overtagelse i 1661 stærkt forarmet, og no-
get tyder på, at Svend ikke havde den samme heldige hånd med landbrugsdriften, 
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som han havde haft med krigshåndværket. 
 
Blandt andet på grund af dårlig økonomi (gæld og andre fordringer) måtte Svend Poulsen 
opgive Lundbygaard, som blev solgt i midten af 1670erne, og han fæstede i stedet 'Byens 
Hus', det vil sige det gamle gildehus, hvor bymændene fra ældgammel tid havde holdt deres 
sammenkomster. Nu havde gildelovene imidlertid ændret sig, og gildehuset var gået af brug 
og kunne nu anvendes til andre formål. Det blev fæstet til Svend Poulsen, som flyttede ind i 
februar 1679, og boede her på sine ældre dage - muligvis helt frem til sin død. Men der har 
lokalt hersket usikkerhed om, hvor gildehuset egentlig har ligget, ligesom der har været di-
vergerende opfattelser af, hvornår det blev nedrevet. 
 
Det er alt sammen meget, meget længe siden - huset eksisterer ikke mere, og ethvert fysisk 
spor er for længst forsvundet. 
 
Tilbage står spørgsmålet om, hvor præcis dette hus har ligget og hvordan så det mon ud? 
Også den sidste del af Svend Poulsens liv ligger hen i historisk mørke. I 2017 besluttede 
Foreningen Svend Gønge (FSG) derfor at igangsætte et forskningsprojekt, som bl.a. skulle 
søge at afklare, hvor det gamle gildehus havde ligget, samt om muligt afdække hvem, der 
gennem tiderne har ejet og/eller beboet huset, siden Svend Poulsen flyttede ind som fæster. 
Hvis man som sidegevinst kunne fremdrage flere detaljer om den sidste del af Svend Poul-
sens liv, ville det være et kærkomment bidrag til færdiggørelsen af historien om en af Dan-
marks store krigshelte. 
 
Drømmen om etablering af et oplevelsescenter "Gøngeland" med bl.a. en rekonstruktion af 
"Svend Poulsens hus" har rumsteret lige siden foreningens start, og vi har derfor med dette 
projekt også set en mulighed for at skaffe os viden om Gildehusets udseende, størrelse og 
konstruktion. 
 
I Foreningen Svend Gønge var vi fra starten klar over, løsningen af denne opgave ingenlun-
de var let, ligesom der for den sags skyld, heller ikke var sikkerhed for, at opgaven overho-
vedet ville kunne give noget resultat. Denne vanskelige opgave blev overdraget til den erfar-
ne historiker Mogens Søgaard, som efterfølgende har lagt stor energi i fordybelsen i dette 
emne. 
Læs i dette hæfte om resultatet af Mogens Søgaards forskningsprojekt. 
 

Gunnar Stobbe, Foreningen Svend Gønge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhvervelse kan ske her: 
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Frederiksborg Slot og Renæssancemusik 

 

 
 

 

(JB foto) 

Snaphaner, Konger og andre figurer… 

 

 

 

 

(JB foto) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GtP2ypmD1-M


På den kendte hjemmeside, www.svend-goenge.dk, kan vi nu se film om nævnte emner: 

Snaphaner og gønger 

(Ingen hjemmeside er bedre end den bliver opdateret til!) 

Dette forsøger vi virkelig at leve op til, hvorfor vi vil være taknemmelige for en levende og 
konstruktiv medlemsaktivitet. Kom endelig med ideer og gode råd. 
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Og så er Martin Davidsens tredje bog 
om Tobias Rens historie udkommet. 
Trilogien fører os frem mod enevældens 
start, og det bliver spændende at følge 
med i datidens turbulens... 

Bogen kan naturligvis købes/bestilles hos den lo-
kale boghandel og også bestilles her på nettet. 

Historien bliver levende... 
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