Historisk symposium
om Gøngehøvdingen
LUNDBY En af Danmarks mest
efterspurgte foredragsholdere og
debattører, militærhistoriker og fhv.
generalløjtnant
Kjeld Hillingsø
kommer til Lundby søndag den 9.
maj for at oebattere aen betydmng
Gøngehøvdingen Svend Poulsens
partisankrig havde af betydning
for svenskekrigenes udfald i midten af 1600-tallet.
Kjeld Hillingsø er en af tre fremtrædende historikere, som lægger
op til debatten med foredrag på
Historisk Symposium på Svend
Gønge-skolen i Lundby. Symposiet
er arrangeret af Foreningen Svend
Gønge i samarbejde med Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
som led i fejringen af Svend Poulsens 400 fødselsdag her i Gøngeåret 2010.

Debatpanelet består af tre af
vores bedste og mest kompetente
historikere og debattører, der alle
har beskæftiget sig indgående
med svenskekrigene og har et d bgaen e Kendskab til emnet, erunder krigens baggrund og forløb
samt befolkningens vilkår under
besættelsesmagtens udplyndring
og brandbeskatning.

Debattørerne
- Karl Gustav-krigene 1657-1660.
Den militære baggrund ved Kjeld
Hillingsø, tid I. generalløjtnant. Militærhistoriker, debattør, foredragsholder. Forfatter til flere historiske
værker, bl.a. bogen" Broderstrid "
- Københavns belejring ved Lars
(ramer-Petersen, jurist, historiker,
Fhv. museumsleder på Brønshøj
Museum. Forfatter til adskillige
Ternin-yespi/:
Kapellan
Tange og
Kaptajn
Mannheimer
itemingespil,
hvor
kapellanen
var dømt
som taber
pJ forMnd.

bøger, bl.a. bogen "Danmarks
Skæbnetime"
- Svend Poulsen og hans virke som
snaphaneleder ved Kim A. Wagner,
historiker, cand. mag. og forfatter
til ol.a. ogen' Snaphanelederen
Svend Poulsen".

Tilmelding
Det historiske-Symposium afbolJ s
søndag, den 9. maj kl. 9.30-17.00
på Svend Gønge-Skolen (Skoletorvet), Sværdborgvej 9, 4750 Lundby. Alle historisk interesserede er
velkomne til at deltage i symposiet.
Tilmelding og deltagerbetaling
skal ske senest 1. maj 2010 til gunnarstobbe@gmail.com
eller til

sten@post7.tele.dk. Opgiv venligst
navn, adresse og e-mai!. da evt.
meddelelser vedrørende symposiet så vidt muligt kun udsendes på
e-mail. Prisen, kr. 250 pr. deltager,
incl. let frokost-anretning,
kaffe
mm., bedes indbetalt ved tilmeldingen på Foreningen Svend Gønges konto i Nordea Bank 00446271864068. Indbetalingen mærkes "Historisk Symposiurrl":
Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til Gunnar Stobbe, Foreningen Svend Gønge, telefon 5596 5210 (aften).
Læs mere på hjemmesiden
www.lundbyweb.dk.

Foreningen Svend Gønge
Foreningen Svend Gønge blev dannet i 2007 for at fejre Gøngehøvdingen Svend Poulsens 400 års fødselsdag i 2010. Foreningen har knap 200
medlemmer, fortrinsvis fra Sydsjælland, men også fra resten af Danmark
og Skåne. Foreningen fejrer Gøngehøvdingens fødselsdag i 201 O med
en lang række arrangementer, hvoraf Historisk Symposium er et. Læs
om de andre arrangementer på W'MV.lundbyweb.dk.
Foreningen Svend Gønge vil efter jubilæumsåret arbejde for at etablere et oplevelsescenter for Gøngehøvdingen i Lundby. Det sker i samarbejde med en tilsvarende forening i Gøngelandet i Skåne, som også vil etablere et oplevelsescenter i nærheden af hans fødesogn.
Foreningen Svend Gønge har sammen med en række andre lokale
foreninger arrangeret historiske gøngemarkeder i lundby i 2008 og 2009,
og gennemfører det tredje den 19.-20. juni. 21. august afholdes en stor
fødselsdagsfest for Svend Poulsen i Svend Gønge-hallen i Lundby.

Lidt om gøngehøvdingen Svend Poulsen
Svend Poulsen blev efter al sandsynlighed født 1610 i Yerum Sogn i det
nordøstlige Skåne (Gøngelandetl, som søn af en husmand til Birkebjergegården.
i
Allerede som 15-årig gik han i sin Konge Chr.IY's tjeneste som soldat
Men det var som snaphanefører på Sydsjælland han 0lloåede berømmelse.
Året er 1658 og aldrig hverken før eller senere har Danmark været i en
lignende eksistens kamp. Hele landet holdes besat af svenskerne, og
hovedstaden er under belejring. De svenske tropper sidder tungt på landet og byer og gårde må holde hårdt for til underhold af soldaterne og
deres heste.
Den danske hær er stillet skakmat men man har stadig et våben til at
skade fjenden - undergrundshæren. Soldaten Svend Gønge sendes til
Sydsjælland med kongelig ordre på at tilføje fjende så stor skade som

muligt. I det næste halve år samler Svend en lille gruppe mænd omkring
sig, og i ly af mørket udfører de deres aktioner.
Lynhurtigt slår de til. og trækker sig derpå tilbage - men slår snart til
et nyt sted. Over 200 svenskere bliver dræbt af Svend og hans mænd
det næste halve år. ..
Denne bedrift inspirerede forfatteren Carit Etlar til at skrive romanerne Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester i midten af 18OQ-tallet
og siden da har Gøngehøvdingen Svend Poulsen været nationalhelt i
Danmark. I Skåne, hvor han er født, er han også en af de berømte snaphaner, man hylder, men hans berømmelse er ikke så stor som i Danmark.
Svend Poulsen fik efter svenskekrigene i 1660 Lundbygård på Sydsjælland som betaling for sine udlæg under krigen af kongen. Og Svend
Poulsen boede i Lundby fra 1661 til sin død mellem 1679 og 1690. Han
ligger efter al sandsynlighed begravet på Lundby: Kirkegård.

