
Hvem var Gønåehøvdinåen
i virkeliåheden?

Gøngehøvdingen Svend
Poulsen er hovedpersonen
på årets gøngernarked. Det
er ham, vi fejrer og mindes.
Svend Poulsen blev kendt i
hele Danmark som Gønge-
høvdingen, da Carit Etlar
skrev sine romaer Gønge-
høvdingen, 1853, og Dron-
ningens Vagtmester, 1855.
Siden er romanerne udkom-
met i utallige udgaver og
blevet filmatiseret flere
gange.
Carit Etlars Gøngehøvding
er delvis fri fantasi. Carit
Etlar tager udgangspunkt i
historien og med den som
ramme digter han en histo-
rie. Mange af røverhistori-
erne i Carit Etlars romaner
kan dog have rod i folkelige
sagn om den berømte Svend
Poulsens bedrifter på Syd-
sjælland.
Den virkelige Svend Poul-
sen blev født i det nordøstli-
ge Skåne, Gønge Herred,
formentlig i 1610. Som 15-
årig meldte hans sig som
soldat i sin konge Chr. IV's
hær.
Svend var soldat hele sit liv,
dragon. Dragonen transpor-
terer sig til hest, men kæm-
per til fods, ofte bag fjen-
dens linjer. Og det var
Svend Poulsen god til.
Da den svenske konge Carl
den 10. Gustav i 1658 be-
satte Danmark, var det hel-
ler ikke tilfældigt, at Frede-
rik III valgte Svend Poulsen
som den soldat, der skulle
drage til Sydsjælland og
åbne en ny front ved at
hverve bønder til en gueril-
lahær, der skulle afskære
svenskernes forsyninger til
deres lejr uden for Køben-
havn, Carlstad, og i øvrigt
gøre det af med så mange
svenskere som muligt.
Det arbejde gjorde Svend
Poulsen fremragende.
I sin indberetning til konge

fortæller han nøgternt om
snaphanehærens drab på
over 200 svenske soldater.
Svenskerne var rasende og
jagtede Svend og hans
mænd over hele Sydsjæl-
land, men det lykkedes dem
aldrig af fange ham.
På trods af Svend Gønges
og hans snaphaners store
indsats på Sydsjælland lyk-
kedes det ikke at forhindre,
at Danmark mistede Skåne-
landene (Skåne, Halland og
Blekinge) til Sverige.
I 1661 flyttede Svend Poul-
sen til Lundby. Han fik
Lundbygård af Kong Frede-
rik III som betaling for sine
udlæg under krigen.
Men Svend Poulsen var
soldat, ikke landmand. Og
gården var i en elendig
forfatning. Gårdeventy-
ret endte med, at Svend
måtte gå fra Lundby-
gård, og han endte
sine dag som en
fattig mand

Sine sidste dage levede han
hos sin datter i et lille gade-
hus, som lå lige over for
kirken i GI. Lundby, på
hjørnet mellem Lundby
Hovedgade og Manglekær-
vej.
Svend Poulsen ligger efter
al sandsynlighed begravet
på Lundby Kirkegård.
Men ingen ved hvor.
En lokal mundtlig overleve-
ring påstår, at han ligger
begravet i en stenkiste, fem
alen under jorden på kirke-
gården ved Lundby Kirke-
kors sydside.
En undersøgelse af området
ville kunne be- eller af-
kræfte den historie.
For nogle år siden bad
Lundby Sognearkiv om til-

prøvegravning for at se, om
der var en stenkiste på ste-
det fem alen under jorden.
Men hverken Nationalmu-
seet eller Roskilde Stift
ville give lov til en prøve-
gravning.
Svend Poulsen efterlod sig
to døtre, som også boede i
Lundby. De havde så vidt
vides ingen børn.
En løsagtig kvinde, der blev
optaget af øvrigheden, på-
stod flere år senere, at hun
var datter af kaptajn Poul-
sen i Lundby.
Hvis hun talte sandt, kan
Svend Poulsen have efter-
kommere, for hun havde en
søn.
Men måske talte hun ikke
sandt. Eller også gjorde
hun. Vi ved det ikke.
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