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Da Svend Poulsen med sine snaphaner foretog sine guerilla-aktioner på Sydsjælland under Svenskekrigen, gik
turen også ned over det område, hvor Lundby Stationsby senere er opstået.
Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) levede sine sidste mange år i nabobyen Gammel Lundby, og hele egnen lever
naturligt nok højt på sine nære relationer til denne populære nationalhelt.
Forfatteren Carit Etlar har med sine kendte romaner ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’ udødelig‑
gjort Svend Gønge og med ham alle de øvrige helte og anti-helte i de spændende historier. I Lundby har man i et
af byens nye kvarterer valgt at give villavejene navne, som relaterer sig til Carit Etlars Svend Gønge.
Vejskiltene, som ses på modstående side, refererer således alle til persongalleriet i disse to romaner:
− ‘Gøngerne’, kaldes i romanerne alle de folk, der sluttede sig til Svend Poulsen og deltog i de mange overfald på den svenske
besættelsesmagt.
− ‘Snaphanerne’ er en mere officiel, men samtidig nedsættende betegnelse for de folk, der med Svend Poulsen
deltog i de mange partisan-angreb under Svenskekrigen.
− Hans Nansen var storkøbmand i København og fra 1644‑60 Københavns borgmester. Han optræder som litterær figur
i romanen.
− Abel er en af Svend Gønges fremtrædende mænd og desuden far til Ib.
− Ib er Gøngehøvdingens tro væbner og tapre følgesvend. I historien bliver Ib vagtmester for Dronningen.
− Palle er den kvikke hønsedreng i romanen ‘Dronningens Vagtmester’.
− Ane Marie er Svend Gønges hustru.
− Boel var historiens forræderiske ‘skurkinde’, Kulsoen, som gang på gang krydsede Svend Gønges veje.
− I romanen er Junker Rud ung adelsmand, søstersøn til fru Elsebeth på ‘Gjørslev’.
− Kaj Lykke var dansk adelsmand 1625‑1699. Han er litterær figur i romanen.
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Gøngemarkedet 2008, som blev holdt
i haven ved Medborgerhuset, var overordentligt velbesøgt og var starten til en
årligt tilbagevendende begivenhed. Gøngemarkedet er i de efterfølgende år blevet
større og afholdes nu i Lundbyparken.

Vejskiltene i Lundby er et håndgribeligt bevis på, at Carit Etlars og Svend
Gønges eftermæle lever i bedste velgående i den lundbyske dagligdag.
Men det gælder ikke kun på overfladen. Utallige er de bygninger, institu‑
tioner, foreninger mv., der har taget navn efter nationalhelten Svend Poulsen,
ligesom hans samtidshistorie og de mange gode egenskaber, han er blevet
tillagt, søges formidlet og videregivet til nye generationer.
Lundby og omegn rummer i dag adskillige foreninger, aktivitets- og arbejds‑
grupper, som lægger store ressourcer i arbejdet med at holde gang i det lokale
kultur- og foreningsliv.
Her kan f.eks. nævnes:
– Rollespil Svend Gønge
– Borgerforeningen Lundby
– Medborgerhuset Lundby
– 4750 Avisen
– Lundby Sognearkiv
– Idrætsforeningen Svend Gønge
– Svend Gønge-skolen, som i sit værdigrundlag bruger Svend Gønge
– Svend Gønge-hallen
Og kulturen går det rigtigt godt med – Lundby blev således kåret til Dan‑
marks Kulturarvsby 2010.
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Et af de seneste skud på stammen er stiftelsen af ‘Foreningen Svend Gønge’,
hvis formål bl.a. er ‘at medvirke til at udbrede kendskabet til Svend Poulsen
og hans samtid’.
Foreningen Svend Gønge har i forbindelse med fejringen af 400-året for
Svend Poulsens fødsel gennemført et stort antal arrangementer – bl.a. en
række foredrag med emner, der relaterer sig til Svend Poulsens samtid, fej‑
ringen af Svend Poulsens fødselsdag, Gøngemarked, Debatdag mm.

Med sine fine musikalske indslag medvirkede Gjøngegarden fra Præstø til at
festliggøre Gøngemarkedet i Lundby.

I Gøngemarkedets boder kan man finde bl.a. skind og pelsværk, pileflet, pottemageri, kulsviere, bødker, trædrejeri,
ligesom der tilbydes f.eks. honning, spegepølser, grillstegte pølser samt godt og
rigeligt øl, kaldet Sorte Svend og Chr.
IVs Honningporter. Markedets mange
udklædte deltagere går i optog gennem
byen, og Gjøngegarden giver smagsprøver på sin kunnen.
Og man kan køre i hestevogn, ligesom
der også er et stort område med rollespilsaktiviteter. Og meget andet.
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Gammel Lundby

N 55°06’45 / Ø 11°53’44

Svend Poulsen deltog i forsvaret under Københavns belejring og for sin
indsats under svenskekrigen fik han som belønning og godtgørelse af kon‑
gen, Frederik III i 1661 Lundbygaard, som han kunne beholde så længe han
levede. Samtidig overdrog kongen ham Peder Hansens gård i Snesere Sogn.
På grund af sine udlæg til hvervning af folk, var Svend efter krigen noget
forgældet, og økonomiske problemer skulle forfølge ham resten af livet.
Iflg. kilderne var Lundbygaard dengang meget ‘brøstfældig’ og ‘dens tillig
gende jorder var meget af sten og grus bemængede og falder vidtløftigt, med
meget ringe frugtbarhed, som har været beboerne til ruin’.
Gården var med andre ord faldefærdig, og det lykkedes aldrig Svend Poul‑
sen at få den på fode. Han måtte i midten af 1670erne opgive både Lundby‑
gaard og gården i Snesere.
Men han beholdt sin nære tilknytning til Gammel Lundby, og sine sidste år
boede han i et lille gadehus, byens gildeshus, på hjørnet af Manglekærvej,
skråt overfor kirken, hvor han levede sammen med sin datter Gertrud og
beskæftigede sig bl.a. med at vogte gæs.
Omstillingen fra herremand til gåsevogter kan have været en svær pro‑
ces for Svend Poulsen. Han har utvivlsomt fungeret allerbedst som aktiv
og ledende soldat, og han har med en vis tilfredshed kunnet se tilbage på
sin militære karriere, som også i hans egen tid høstede anerkendelse i hans
omgivelser.
Og måske har tilværelsen som alm. civilist i Lundby været for stilfærdig
til en krigskarl som Svend, der havde deltaget aktivt i så mange grusomme
krigshandlinger. Ikke mærkeligt, hvis rastløsheden har banket på.

Svend Poulsen er sandsynligvis begravet
her på kirkegården i Gammel Lundby,
men der findes ingen optegnelser i kirkebøgerne for hans død og begravelse.
Kirken i Gammel Lundby stammer
fra 1100-tallet og formodes at være den
ældste bygning i byen.
Tæt ved kirken ligger den smukke
gamle rytterskole fra 1724, som i dag
fungerer som Lundby Kirkes sognegård.

I 1661 lå Lundbygaard nord for byen,
dvs. bag kirkegården – omtrent hvor
teglværket nu ligger.
På billedet ses kirken fra gildeshusets
grund. Huset blev nedrevet i 1909, og
hermed forsvandt et af de sidste ‘synlige’
spor af Svend Poulsen.
Selvom man stadig anvender hestekræfter i trafikken, har transport-midlerne
ændret sig en del siden Svenskekrigen.
Dengang foregik al persontransport på
hesteryg, i hestevogn eller helt enkelt –
til fods.
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Optegnelser i retsprotokollerne tyder på, at han i sine sidste år levede et
noget udsvævende liv, hvor han flere gange kom i klammeri med naboer og
andre om både stort og småt.
Han blev i 1673 som kaptajn tilkendt en årlig pension på 30 rigsdaler, men
pengene rakte ikke rigtigt til, og han havde konstant kreditorerne efter sig.
Under Den Skånske Krig var Svend Poulsen militært aktiv i 1675‑76. Efter
flere henvendelser til kongen, Christian V, hvor han tilbød sin militære er‑
faring og ekspertise, blev han ansat som vagtmand på Stevns Klint 1676.
I udnævnelsen kaldes han for den ‘gamle kaptajn Svend Poulsen Gønge’.
Sidste gang, vi hører om ham i kilderne, er 2. februar 1679, hvor han gav øl
til et større gæstebud som husleje for byens gildeshus.
Og der blev vistnok drukket lidt tæt.
Efter sigende ‘tumlede og stimede mændene, da de havde forladt huset
og var kommet ud på gaden, hvor de gjorde et mægtigt postyr’, og der blev
angiveligt øvet en del hærværk på flere af byens huse med tilhørende retslige
efterspil.
Til venstre: På kirkedøren i våbenhuset er de gamle beslag stadig bevaret.
Herunder: Det lille glug-hul i våbenhuset er en af kirkens mange fine detaljer.
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Mindestenen for Gøngehøvdingen,
Svend Poulsen, står kun få meter fra
Rytterskolen. Den blev afsløret den 8.
september 1963.
Der er i nyere tid skrevet en lang række bøger om Gøngehøvdingen Svend
Poulsen og snaphanebevægelsen.
Flere af disse bøger beskriver udførligt og på historisk grundlag Svenskekrigen og Svend Poulsens partisankrig
mod den svenske besættelsesmagt på
Sydsjælland i vinteren 1658‑59.
Herunder: Kirken i Gammel Lundby en
sommeraften 2010.

Svend Poulsens liv, bedrifter og militære karriere er historisk dokumenteret, og han er i dag, ca. 330 år efter sin
død, en af Danmarks store nationalhelte. Men selv om han også høstede anerkendelse i sin egen tid, er det først og
fremmest i eftertidens historieforskning, og i de mange myter og folkelige overleveringer, han er blevet tilskrevet
den lange række af forbilledlige egenskaber, han er kendt for, og som lever videre i vor bevidsthed og kulturelle arv.
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Sydsjælland, Gøngehøvdingen og kulturarven
Carit Etlars romaner ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’, som udkom i den nationalromantiske periode
efter 1848, er i vid udstrækning baseret på P. D. Fabers bog ‘Bonden Svend Poulsen’ og har siden været umådeligt
populære. Svend Poulsen fik hermed en central plads i den historiske bevidsthed og nationale selvforståelse. Disse
bøger er formentlig en af de vigtigste årsager til, at Gøngehøvdingen i dag er så kendt i den brede befolkning, uagtet
både personer og handling i hovedsagen bevæger sig i et fiktivt og små-romantiserende univers – uden for megen
smålig skelen til den historiske virkelighed. Og spændende, det er de; bøgerne udgives og læses stadig. Handlingen
er henlagt til det sydsjællandske, hvor også den historiske Svend Poulsen slog sine folder.

Publikum har taget
plads på græsskrånin
gen og sidder nu spændt
og venter på, at teaterstykket begynder.
Til højre ses den
danske konge, Frederik
III.

I årene omkring 1910 udkom en serie hæfter under titlen ‘Vore nationalhelte’, som indeholdt ‘kulørte’ fortæl‑
linger om bl.a. ‘Svend Gjønge’, som nok har været underholdende, men i det store og hele ren fiktion – en slags
tegneseriefigur.
Der er gennem tiderne skrevet en lang række bøger af historisk tilsnit, som beretter om Svenskekrigen og analyserer
Svend Poulsen og snaphanernes rolle og betydning for krigens forløb og udfald.
Også i film- og teaterverdenen er nationalhelten ‘Svend Gjønge’ og ‘Gøngehøvdingen’ blevet dyrket. Siden 1909 er
‘Gøngehøvdingen’ blevet filmatiseret flere gange – både som spillefilm og som TV-serie, idet dog ikke alle produk
tioner har været ubetinget vellykkede.
I 1865 havde ‘Gøngehøvdingen’ premiere som teaterstykke og spillede i alt 16 sæsoner. Underholdning og hel‑
tedyrkelse har altid været en populær cocktail.
Et meget fint eksempel på, at indtrykkene og den kulturelle arv efter Svenskekrigene og Svend Poulsen stadig lever
i bedste velgående, er det historiske drama fra Svenskekrigenes tid, ‘En Satans Jord’, som er et teaterstykke, opført
af Sydsjællands Kulturteater, og hvor Svend Poulsen alias Svend Gønge er en gennemgående figur.

Frederik III og Karl X Gustav i forhandlinger under middagen på Frederiksborg Slot
Frederik IIIs dronning, Sofie Amalie, søgte at bringe fornyelse til det danske hof. Her lader hun sig forevige af en kunstmaler.
Teaterstykket ‘En satans Jord’ blev i
sommeren 2009 iscenesat og opført ved
Balle i fantastisk smukke omgivelser.
Ved indgangen ser man biskop Hans
Svane løfte sin belærende og fordømmende pegefinger mod almuen, mens
han prædiker tugt, ærbarhed, moral og
ubetinget lydighed overfor Gud, konge
og fædreland.
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Det smukke par Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine fører sig frem. Men de var allerede begge gået
over på fjendens side.
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Teaterstykket, der bygger på de historiske kendsgerninger, tegner et godt billede af de pinsler og uretfærdigheder,
som lokalbefolkningen var udsat for under denne hæslige krig, ligesom der langes ud efter forrædere og overløbere.
I teaterstykket fortælles om den absurde og berygtede gallamiddag, som den danske konge Frederik III gav fjenden
Karl X Gustav og hans følge på Frederiksborg Slot – formentlig i håb om, at få en nådig behandling i forbindelse
med de kommende fredsforhandlinger.
Og der fortælles om hvordan en præstekone i Snesere Præstegård gjorde gode forretninger med svenskerne – thi
når nøden er stor, trives ofte både griskhed og fejhed.
Kræmmeren Jens Lauridsen fra Præstø benyttede sig i særdeleshed af krigssituationen til at gøre ekstra gode
forretninger og optræder da også hele stykket igennem som en modpol til den stolte og tapre Svend Poulsen, som
ærefuldt sætter livet på spil for at bekæmpe den svenske overmagt, hvor end han møder den.
Også Stormen på København indgår i handlingen, hvor almindelige borgere ved viljefasthed og perfekt koordi‑
nering fik vist svensken, at byen kunne modstå et angreb fra en af Europas største krigerkonger.
‘En Satans Jord’ blev uropført i 1991 på Bøndernes Egehoved ved Præstø, og blev i 2009 genopført i Balle, hvor
sceneriet var opsat i utroligt smukke omgivelser.
Udover de, der har øvet på de skrå brædder, er der folk, der har skrevet tekster, komponeret musik, lavet lyd, syet
kostumer, lavet scener og rekvisitter i lange baner. Et fornemt projekt og et imponerende stykke egnskultur.
Sydsjællands Kulturteater vil, som det udtrykkes, gerne gøre sit til, at historien ikke glemmes.
Her kommer snaphanerne og mødes
med deres leder, Svend Poulsen.
Herunder flirter en noget ‘letlevende’
dansk kvinde med en svensk soldat.

På Svend Gønge-Skolen i Lundby opfattes Gøngehøvdingen ikke blot som en nationalhelt, men som et symbol
på selve frihedsbegrebet – udmøntet i tre teser, som er indarbejdet i skolens værdisæt:
− Friheden til at tage initiativ
− Friheden til at tro på noget
− Friheden til at vise, at holdning kan gøres til handling
Foreningen Svend Gønge har som sit motto valgt udsagnet ‘Pro honore patriae’ (‘Til fædrelandets ære’), som
udtrykker en patriotisme, der meget vel kunne have været Svend Poulsens egen rettesnor under sin lange militære
karriere (under i alt tre konger), og de mange aktioner mod den svenske besættelsesmagt, hvor han med livet som
indsats kæmpede for sin konge og sit fædreland.
Man kan uden overdrivelse hævde, at Svend Poulsens navn og de mange forbilledlige egenskaber, han tilskrives,
indgår som en vigtig del af den folkelige bevidsthed på Sydsjælland og dermed også som en del af den kulturelle arv.
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Efterskrift
Svenskekrigene har sat sine dybe spor i Danmarks historie og i den danske
selvforståelse.
Krigen endte, uagtet den oprindeligt var erklæret af den danske konge
mod Sverige, som en total ydmygelse for landet. Svenskekongen erobrede
næsten hele Danmark og en ydmygende fred blev sluttet i Roskilde i 1658.
Her måtte vi afstå Skåne, Halland og Blekinge samt Trondhjem og Bohuslen.
Ved den endelige fredsslutning i maj 1660 mistede vi uigenkaldeligt lands
delene øst for Øresund, og krigen havde efterladt landet i en elendig for
fatning – både politisk, økonomisk og socialt. Tiden under og efter blev
således et vendepunkt for landets hidtidige status som politisk stormagt og
medførte samtidig store omvæltninger i tilværelsen for næsten alle befolk‑
ningsgrupper.
Svenskekrigene havde som alle andre krige sine helte, antihelte, overløbere,
skurke og forrædere, men det er ofte først i eftertidens evalueringsprocesser,
de egentlige skurke udpeges og krigens helte belønnes for deres indsats.
Svend Poulsen og snaphanernes virke under krigen gjorde dem ikke ube‑
tinget populære i samtidens sydsjællandske lokalbefolkning, som ikke kunne
mærke nogen forbedringer i deres vilkår, men tværtimod blev de nemme
ofre for svenskernes hævn, og de måtte ofte bøde med både liv og ejendom.
Svend Poulsens indberetning til kongen dokumenterer, at hans friheds‑
kamp var en særdeles voldsom og blodig affære, men han udførte jo ‘blot’
den opgave, han var blevet stillet af kongen – med de muligheder, han havde
til rådighed. Og det var brutalt.
Alligevel har hans bedrifter som patriot og frihedskæmper betydet, at der
er opstået et væld af myter og sagn med Svend Gønge, Gøngehøvdingen
eller Svend Poulsen som den centrale heltefigur, der med mod, kløgt og
handlekraft narrer fjenden den ene gang efter den anden. Han er i eftertiden
blevet tillagt de bedst tænkelige egenskaber, og er i utallige sammenhænge
gjort til ikon og rollemodel for den opvoksende ungdom – ikke mindst på
Sydsjælland, hvor ‘gøngebegrebet’ bruges som forbillede i mange foreninger
og institutioner, ligesom det indgår i adskillige lokaliteter og stednavne i
denne landsdel.
Verden har gennem tiderne fostret mange helteskikkelser, som vi, bevidst
eller ubevidst, ser op til og gerne bruger som rollemodeller i vort dagligliv,
og som på mange måder er indarbejdet i vor kultur.
Den karismatiske og handlekraftige Tordenskjold og den sympatiske og
retfærdige sagnfigur Robin Hood, er eksempler på folkehelte, vi alle kender,
og hvis bedrifter måske er dem, der bedst kan sammenlignes med vor opfat‑
telse af Svend Poulsen og hans heroiske frihedskamp under Svenskekrigen.
August 2011
Foreningen Svend Gønge
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Kilder
Diverse kilder, som er nævnt i litteraturlisten herunder, samt endvidere:
– Svend Poulsens Indberetning, skrevet til den danske konge og bevaret i kopi på Det Kongelige Bibliotek.
R apporten er renskrevet (i det opr. skriftsprog) i Gitte Kjærs ‘Gøngehøvdingen Svend Poulsen Gønge’ og med
venlig tilladelse af forfatteren gengivet her – i sin helhed og i brudstykker.
– Krogh Jensen, Ole, Brandelev, Gøngehøvdingen Svend Poulsen – roman og virkelighed, Artikel i Medlemstryk,
2008, Lokalhistorisk Forening i Fladså, 2008.
– Johansson, Axel Degn, Lundby, Vordingborg Vildtbane, Artikel i 4750Avisen nr. 31, nov. 2006.
– Theisen, Jørgen R., Store Røttinge Dyrehave, De gamle kongelige Vildtbaner i Vordingborg Amt, Artikel i Dansk
Jagttidende nr. 5, 5. juni 1951.
– Søgaard, Mogens, Sneseres Historie, Udskiftningen af Snesere By i året 1803. Artikel af 10. feb. 2003.
– Diverse Internet-referencer.
– Diverse turistbrochurer.
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Tidl. MF, socialrådgiver, forfatter og foredragsholder, Hanne Reintoft
Tidl. generalløjtnant, forfatter, foredragsholder, Kjeld Hillingsø
Turistchef, Lars Nielsen, Køge Kommune
Borgmester, Anders Pettersson, Osby Kommun
Viceborgmester, Erland Nilsson, Osby Kommun
Kultur- och fritidschef, Tommy Johansson, Osby Kommun
Formand for Föreningen Snapphaneland, Hans Gardelid, Osby
Tidl. formand for Föreningen Snapphaneland, Marco van Brink, Osby
Formand for Osby Hembygdsförening, Erik Ralsgård, Osby
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Sydsjælland − i Gøngehøvdingens fodspor

Gøngehøvdingen, snaphanelederen og frihedskæmpe
ren Svend Poulsen er en af de store helteskikkelser i
dansk historie, kendt for sine dristige guerilla-aktioner
mod den svenske besættelsesmagt på Sydsjælland under
Svenskekrigen.
Denne fotobog tager sin læser med på en rundtur i
de smukke sydsjællandske landskaber til mange af de
steder, hvortil der kan knyttes en forbindelse til Gønge
høvdingen Svend Poulsen eller til hans samtid, og den
peger på nogle af de spor, der hér og dér stadig findes fra
dengang. På denne måde søger bogen at sammenbinde
fortid og nutid, idet virkelighed, fiktion og myter indgår
side om side.
Foreningen Svend Gønge har allieret sig med den
erfarne naturfotograf Magnus Augustsson fra ‘gønge
landet’ i Skåne, og han demonstrerer her sin evne til at
indfange landskabernes poesi og særlige kvaliteter.
Fotobogen er en hyldest til det landskab, hvor Svend
Poulsen opererede under sin heroiske frihedskamp un
der Svenskekrigen, efterår og vinter 1658-59.

Sydsjælland
− i Gøngehøvdingens fodspor

En fotobog
udgivet af

Foreningen Svend Gønge
i samarbejde med

Museerne Vordingborg
Fotograf

Magnus Augustsson

