
En aften med Svend
Gøngeogsurevælling

rømte egnsret "sulevælling" - en sær-
deles velsmagende egnsret fra Syd-
sjælland og Sydhavsøerne.
Vi er sikre på, at det har været Svend
Gønges livret.
Og til at tilberede retten kommer ingen
ringere end vinderen afDR Regiona-
lens egnsrets-konkurrence Erik Schu-
macher fra Dannemare på Vestlolland.
Når dette læses, har Erik Schumacher

r----------------, deltaget i landsfinalen i Herning og har
- tror og håber vi - opnået et rigtigt flot
resultat. Erik har foreslået, at vi efter
sulevællingen, som er en meget gam-
mel ret, men særdeles velsmagende og
sund, får en omgang æbleskiver med
syltetøj.
Billetter a 70 kroner købes fra l.
marts til og med mandag den 15.
marts i Coma, LundbyKiosken,
Spar i Sallerup og Dagli' Brug-
sen i Køng.

Liv i Lundbys kultur-aften i Medbor-
gerhuset Lundby onsdag den 17. marts
kl. 18.00 bliver en aften med Svend
Gønge - og med sulevælling. Vi skal
høre om virkelighedens og myterne s
berømte helt fra Lundby. Og sulevæl-
!ingen: den skal vi selvfølgelig smage.
Inden foredraget om Svend Gønge vil
aftenens arrangør, Foreningen Lund-
byweb, servere den fra radioen så be-

Generalforsaml ing
i Lundbyweb

Foreningen Lundbyweb, som udgi-
ver www.lundbyweb.dkog4750Avi-
sen holder sin år!ige generalforsam-
ling for medlemmer af foreningen

mandag den 8. marts kl. 19.00
iMedborgerhuset Lundby.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Erik Schumacher nyder en portion
dejlig sulevælling.



PræsteeårdS-
idyl i IJdby
Udby Præstegård er nok noget af det
mest idylliske, man kan forestille sig.
Og midt inde i den firelængede præ-
stegård finder vi et af de mest upåag-
tede - men meget spændende - muse-
er på Sydsjælland. Kom med på tur i
Grundtvigs Mindestuer på side 23-25

linde Sve
Gønaes arav
Lundby Sognearkiv opfordrer
nu Lundby Menighedsråd til at
forsøge at finde Gøngehøvdin-
gen Svend Gønges grav.
Ifølge en mundtlig overleve-
ring skulle den gamle strids-
mand være begravet på sydsi-
den af Lundby Kirkes kor- lige
ud for hans seneste bolig i GI.
Lundby.

Ifølge overleveringen er der
en stenkiste 5 alen under jor-
den ved foden afkirken. Vi
foreslår, at vi nu endelig finder
ud af, om Svend Gønge ligger
begravet i Lundby, siger en af
initiativtagerne, dyrlæge Tor-
ben Rasmussen til 4750Avi-
sen.



Soenearkivel vil linde
Gøneehøvdineens erav
Lundby Sognearkiv anmo-
der Lundby Menighedsråd
om at foretage en
"undersøgende opgrav-
ning" på Lundby Kirke-
gård, så det kan blive af-
klaret om en gammel
mundtlig overlevering om,
at Svend Gønge Poulsen
skulle kunne ligge begra-
vet ved siden af kirkens
kor.
Sognearkivets sekretær
Torben Rasmussen har
sendt et brev til Lundby
Menighedsråd, hvor han
skriver:
"Som bekendt boede Ma-
jor Svend Poulsen, også
kaldet "Gøngehøvdingen"
efter sin tid som ejer af
daværende Lundbygaard
sine sidste år i Lundby.
Men hvornår han døde,
ved man ikke, og heller
ikke hvor han er blevet
begravet.
Man ved, at han levede i
1679 og at han i 1691
benævnes salig, altså er
død på det tidspunkt.
Da det var påbudt, at man
skulle begraves på en kir-
kegård, må man gå ud fra,
som alle forskere gør, at

han er begravet på Lundby
Kirkegård. Datoen kender
man ikke - til trods for at
man har bevaret kirkebo-
gen for Hammer-Lundby
sogne fra årene 1647-
1710. Desværre er den i så
dårlig stand, at den er
svær at tyde. Derfor har
man endnu ikke fundet en
dødsdag for Svend Poul-
sen.
Det næste spørgsmål er så,
hvor Svend Poulsen ligger
begravet.
Lundby Kirkes gamle
klokker og graver Hans
Jensen, der vist nok fun-
gerede til 1933, fortalte i
sin tid sognets nye præst
C. E. Krarup-Hansen, at
han engang var stødt på en
"stenkiste", da han grave-
de en grav, og han mente
eller havde faet fortalt, at
det skulle være Svend
Poulsens grav og kiste.
Han vidste nøjagtigt, hvor
denne kiste var anbragt,
nemlig syd for kirkens
kor.
Lundby Sognearkiv vil
derfor opfordre Menig-
hedsrådet til at foretage en
"undersøgende opgrav-

ning" af det tidligere
nævnte sted på Lundby
Kirkegård, hvor tidligere
gravsteder er nedlagte.
Hvis man skulle finde en
sådan kiste, ja så er vi klar

Torben Rasmussen vil
finde Svend Gønges grav.

over, at en eventuel nær-
mere identifikation afki-
stens indhold kræver tilla-
delse fra kirkelige og
statslige myndigheder,
men i første omgang er det
aktuelle problem at finde
en eventuel kiste."
Henvendelsen fra Lundby
Sognearkiv vil blive be-
handlet på Lundby Menig-
hedsråds førstkommende
møde onsdag den 6. maj.
Menighedsrådsformand
Bente Jensen ønsker ikke
inden mødet at udtale sig
om sin holdning til an-
modningen fra Lundby
Sognearkiv.
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GønQehøvdinQen var
smedens søn Ira Snesere
I sandheden om gønge-
høvdingen Svend Poulsen
afhistorikeren Stig Wør-
mer fortælles, at Svend
Poulsen er født i Verum
sogn, Gønge herred i
Nordskaane.
Dermed er Stig Wørmer
enig med de fleste histori-
kere, uden at nogen mig
bekendt har kunnet bevi-
se det.
Efter i ca. 30 år at have
forsket i Svend Poulsens
historie, og om der findes
efterkommere af den
gamle krigsrnand, er jeg
ikke enig. Det må anses
for næsten sikkert, at
Svend Poulsen var sme-
dens søn fra Snesere, en
landsby i Fladså kommu-
ne i Sydsjælland. Smeden
i Snesere var også gård-
fæster af en gård som
tilhørte Roskilde domkir-
ke.
I 1569 var ifølge jordebø-
gerne Svend smed fæster
på denne gård. Tidsmæs-
sigt passer det med, at det
var Svend Poulsens far-
far, idet Svend Poulsen
må være født først i 1600
årene. Det er også denne
gård, som var et af Svend
Poulsens tilholdssteder
under krigen, ikke at for-
veksle med en anden af
byens gårde, som han
senere blev ejer af.
I folkemunde er gårdens
gravsted omtalt som
Svend Poulsens gravsted.
Det er næppe rigtigt, men
det har sikkert været hans
slægts gravsted.

Da Svend Poulsen ene
mand blev sat i land syd
for Køge med brev fra
kongen til den sjælland-
ske befolkning om at gøre
al mulig modstand mod
svenskerne for at aflaste
belejringen afKøben-
havn, var han også ene
om at samle den mod-
stands gruppe af den loka-
le befolkning, som det
hurtigt lykkedes for ham.
Ikke en eneste af Gønger-
ne var med ham i Syd-
sjælland. Dernæst foretog
han i løbet af et par må-
neder de mange omfat-
tende og dygtigt udførte
angreb på de svenske
styrker. Med den brogede
skare Svend Poulsens
lille partisanhær må have
været, syntes det næsten
umuligt, tilmed i et områ-
de, der var besat af
fjendtlige tropper.
Hvis Svend Poulsen der-
imod i forvejen var kendt
med egnens befolkning
og de geografiske for-
hold, hvad meget tyder på
han var, lyder det straks
mere sandsynligt. Han er
nødt til at have fået stor
lokal støtte fra den lokale
befolkning, til gengæld
hjalp han også dem, hvis
han kunne.
Alt dette tyder på at
Svend Poulsen var sme-
dens søn fra Snesere, men
det kan ikke bevises.

Ole Krogh Jensen
Amatørlokalhistoriker



Gøneehøvdineen må hvile i Ired
Lundby
Menig-
hedsråd
havde
den 6.
maj et
punkt på

dagsordnen, der skabte
livlig debat.

Det kom sig af, at
Lundby Sognearkiv,
med dyrlæge Torben
Rasmussen i spidsen,
havde ytret ønske om,
at der blev gravet på
Lundby Kirkegård, da
man ifølge flere pålide-
lige kilder vidste, at der

skulle ligge en stenki-
ste, hvori det var muligt
at Svend Gønge Poul-
sen var stedt til hvile.
Uden at komme ind på
de nærmere omstændig-
heder, var der delte me-
ninger om, hvorvidt der
skal graves eller ej. Sa-

gen er nu overdraget til
Roskilde Stift, og vi
venter på et svar.
Derfor må Gøngehøv-
dingen hvile i fred
- indtil videre.

Lillian Saaek
sognepræst i Lundby
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Karen, en stærk
piåe Ira Kønå
Karen Harrekilde-Petersen hed en
bemærkelsesværdig og stærk kvinde
fra Køng. Læs om hende side 20-21

Nye andelsbolieer
i Lundby til sale

JAGTEN EFTER GØNGEHØVDINGEN:

Dele landet
løl er
LundbY~
Med de reaktioner, der er
kommet på Lundby Sogne-
arkivs initiativ til at finde
Gøngehøvdingen Svend
Poulsens grav i Lundby, ty-

der det på, at hele Danmark
følger Lundbys jagt på de
jordiske rester af den be-
rømte krigshelt.

Læs side 11-13



lølrier RASMUSSEN JAGTERe ~GEHØVDlNGEN
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Hele landet
lundbys jaet elter
Gøneehøvdineen
Hele Danmark følger
i åndeløs spænding,
om det skal lykkes
Lundby at finde Gøn-
gehøvdingen Svend
Poulsens grav.
Efter at sekretær i
Lundby Sognearkiv,
dyrlæge Torben Ras-
mussen, i Ekstra Bladet
har fortalt om forsøget
på at fmde Gøngehøv-
dingens grav, har han

fået henvendelser fra
nær og fjern. Der er en
kolossal interesse for at
få mere viden om den
berømte superhelt fra
1600-tallet, som levede
sine sidste år i Lundby.
Den mest spøjse hen-
vendelse er kommet fra
Nordjylland. En mand,
som mener at være ef-
terkommer efter Svend
Poulsen, sendte Torben
Rasmussen et brev. Da

han ikke kendte hans
adresse, klippede han
Torben Rasmussens
foto fra Ekstra Bladet
ud og klistrede det på
kuverten, og så formu-
lerede han ellers en an-
modning under fotoet:

"TiI Postmesteren ved
Post Distriet DK-4750
Lundby. Venligst se til
at dette brev kommer
Torben Rasmussen i
Hænde. MVH."

Og det var nok! Post
Danmark kunne nok
kende Lundbys gamle
dyrlæge, og han fIk bre-
vet.
- Det er kun en af man-
ge henvendelser, som
viser, at interessen for
at fInde flere fakta om
Svend Poulsen er kolos-
sal, siger Torben Ras-
mussen.

Sådan så det brev ud,
som Torben Rasmus-
sen modtogfra Aal-
borg efter at han
havde været i Ekstra
Bladet. Postmesteren
i Lundby bedes se til,
at brevet kommer
Torben Rasmussen i
hænde, og det gjorde
det sandelig!

Lundby Sognearkiv
afventer nu i spænding,
hvad Lundby Menig-
hedsråd beslutter sig
for, efter at man har fået
en anmodning fra sog-
nearkivet om at foreta-
ge en undersøgende
opgravning på det sted,
hvor Svend Poulsens
kiste efter mundtlige
overleveringer skulle
ligge, nemlig på sydsi-
den af Lundby Kirkes
kor.
Menighedsrådet har
sendt sognearkivets
anmodning videre til
stiftsøvrigheden, som
nu skal komme med en
udtalelse, inden man
kommer videre med
sagen i Menighedsrådet
i Lundby.
Ifølge en mundtlig
overlevering fra en af
Lundbys gamle gravere,
skulle Gøngehøvdin-
gens stenkiste befInde
sig 5 alen under jorden
ved sydsiden af Lundby
Kirkes kor. Torben Ras-
mussen har fået en hen-
vendelse, som angiver,
at kisten muligvis er af
kalksten, hvilket ikke er
usandsynligt, da kalk-
sten har været let til-
gængeligt her hos os.



Interessen for at få afklaret,
hvem Gøngehøvdingen
Svend Poulsen i virkelighe-
den var, er kolossalt stor her
knap 400 år efter hans fød-
sel. Lundby Sognearkiv har
bedt Lundby Menighedsråd
give tilladelse til en under-
søgende opgravning på det
sted på kirkegården, hvor
hans stenkiste ifølge mundt-
lige overleveringer skulle
være sat ned.

100 året for romanen
I august måned 1953 var
interessen for Gøngehøv-
dingen også stor. Det frem-
går af et nummer af BIL-
LED-BLADET, som
4750Avisen er kommet i
besiddelse af. Her markere-
de ugebladet 100 året for
Carit Etlars roman "Gønge-
høvdingen", som gjorde
den gamle stridsmand til en
superhelt på linje med Jens

Lyn og Fantomet. Ugebla-
det havde endda sendt en
fotograf og journalist til
Lundby og omegn.
De historiske oplysninger i
artiklen er for at sige det
mildt meget upræcise, men
det er jo morsomt at læse
især om Lundby.

Lundbygaard
"Efter Krigens Afslutning
overdrog Kong Frederik III
Svend Poulsen Brugen af
den gamle og forfaldne
Lundby Gaard. Han drev
den i nogle Aar, dog ikke
med Held. Efterhaanden
havde han saa stor Gæld, at
han maatte gaa fra Gaarden
og flytte med sin Datter
Gertrude over i et lille Ga-
dehus i Landsbyen. Her
boede han til sin Død i 1679
og var kendt på Egnen som
en meget besværlig og kve-
rulantisk Herre, der havde-

"Paa denne stinkende Mød-
ding laa Gadehuset, hvor
Svend Poulsen flyttede hen
og boede med sin Datter
Gertrude, efter at Lundby-
gaard havde forarmet dem.
Svend Poulsen har paa Eg-
nen Ry som en stridbar og
kverulantisk gammel Mand.
Han døde vistnok 1679. "
Foto: A. E. Andersen, Bi/-
led-Bladet.

Den sids1Gønåeb
mange Retssager løbende,
bl.a. om sine Gæs. Hvor
den gamle Lundby Gaard
laa, staar i dag Lundby
Teglværks Bygninger. Ga-
dehuset er længst nedrevet,
paa Stedet findes nu en stin-
kende Mødding. Svend
Poulsens sidste Hvilested er
ogsaa forsvundet: Efter den
gamle Overlevering ligger
han begravet under Lundby
Kirke på Nordsiden, hvor
man senere har bygget et
nyt Sakristi."

Misforståelser
Såvidt BILLED-BLADET
for 51 år siden. Der er en
del misforståelser i artiklen,
men det er forståeligt nok,
når man den dag i dag dis-
kuterer fakta om den gamle
kriger.
Det er f.eks. fortsat uafkla-
ret, hvornår Svend Poulsen
blev født, hvor han blev
født, og det vides heller
ikke, hvornår han døde - og
strengt taget heller ikke
hvor.
Det er sandsynligt, at Svend
Poulsen blev født 1610.
Han var da omkring 15 år,
da han lod sig hverve som
soldat i Chr. IV's hær, der
var på felttog i Tyskland.
Men hvor han blev født, har
man diskuteret voldsomt.
De fleste er nok tilhænger
af den opfattelse, at Gønge-
høvdingen stammer fra

Gøngeområdet i det nord-
østlige Skåne. Han skulle
ifølge skåningeme selv
stamme fra landsbyen
Skeeinge tæt ved Osby.
Borgerne i det område var
et meget frit og levende
folk, som var den danske
konge gode undersåtter. De
var fænomenale til at slås
og blev derfor brugt som
soldater mod svenskerne.
Området er den dag i dag
præget af de store skove og
et landbrug, der
stort set be-
grænser sig til
græsning og
høslæt til krea-
turer. "Skånes
Norrland" kal-
der man også
det vildsomme
Gøngeområde.
Der hersker in-
gen tvivl om, at
Svend Gønge i
en del år af sit
voksenliv boede
i Halland - i den
vestlige del af
det nuværende
Sydsverige. Og
det har fået nog-
le til at mene, at
Svend Poulsen
derfor stamme-
de fra Halland.
Men det behø-
ver jo på ingen
måde at være
tilfældet.



Iste jaet på
øvdineen
igså er der den

ændende teori, at
vend Gønge Poul-

sen slet ikke var
skåning eller hal-
landsfar, men der-
imod smedens søn
fra Snesere.
Baggrunden for den
teori er først og
fremmest at det af
Carit Etlars roman
om Gøngehøvdin-
gen fremgår, at han

kendte egnen godt.
Og det ville han
ikke have gjort, hvis
han var fra Nordøst -
skåne eller Halland.
Slægtsforskning
viser også, at der
navnemæssigt kun-
ne være en Svend
Poulsen på den tid i
Snesere.
Selvom de fleste
forskere mener, at
det sandsynligste er,

at Svend Poulsen
stammer fra Gønge-
området i det nord-
østlige Skåne, er
intet endnu afklaret.
Så er der hans død.
Vi ved endnu ikke,
hvornår han døde.
Han optræder i en
af de mange retssa-
ger, som også Bil-
led-Bladet omtalte i
1953, så sent som i
1679. Det er sidste
gang, han omtales i
levende live. Næste
gang han omtales er
i 1691, og da omta-
les han som "salig",
altså død. Så vi ved
ikke mere, end at
han er død mellem
1679 og 1691.
Vi ved faktisk heller
ikke, hvor han er
død.
Men ingen har be-
tvivlet, at han er
død i Lundby. Og så
er han begravet et
eller andet sted på
Lundby Kirkegård.
Blot er hans grav
ikke fundet - endnu.

"Teglværket staar,
hvor Lundbygaard
stod. Svend Poulsen
modtog Gaarden af
Kong Frederik III
som Løn for udviste
Tjenester, men den
var forfalden og en
tvivlsom Gave. Ef-
terhaanden blev
Gøngehøvdingen
fattigere ogfattige-
re. Han maatte saa
opgive Gaarden og
flyttede hen i Gade-
huset. " Foto: A. E.
Andersen, Bil/ed-
Bladet.

"Gøngehøvdingens Graver ogsaa borte. Han ligger
under Lundby Kirke, men man har over Gravstedet byg-
get et nyt Sakristi. Men hvem af os vilde ikke gerne val-
farte til Svend Poulsens sidste Hvilested, thi hvor har vi
elsket denne Romanfigur, alle vi Piger og Drenge. Hvor
har vore Kinder blusset, naar vi læste om hans mageløse
Bedrifter. " Foto: A. E. Andersen, Bil/ed-Bladet.

"Snesere Præstegaard er i Dag det eneste synlige
Minde om Gøngehøvdingen. Her dræbte Svend Poul-
sen 1658 om Efleraaret 25 tysk-svenske Officerer og
200 Lejetropper. Præstegaarden ser ud som den-
gang. " Foto: A. E. Andersen, Bil/ed-Bladet.



Emner om Foreningen Svend Gønge, Gøngemarkeder mv. i 4750-Avisen

Nr. År-Md-Dato Sider Emner i 4750-Avisen

Hele 2004 9

2 2004-03 1 Gønge og sulevælling

4 2004-05 3 Svend Gønges grav skal findes. Var Svend Poulsen søn af smeden i Snesere?

5 2004-06 1 Gravsagen sendt til stiftet

6 2004-08 4 Hele landet følger gravsagen
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