Svend Poulsen (Gøngehøvdingen)1610‑1679
Gøngehøvdingen, snaphanelederen, Svend Poulsen er en af de store helteskikkelser i dansk historie – mest kendt for sin uforfærdede frihedskamp og
dristige kommandoaktioner under Svenskekrigen på Sydsjælland i 1658‑59.
Han er efter al sandsynlighed født ca. 1610 i Verum i Göinge Härrad på
grænsen mellem Skåne og Halland, som dengang var dansk land.
Fødselsåret er lidt usikkert, men på basis af en oplysning om, at han skal
have deltaget i 30-årskrigen under Christian IV, sættes det blandt historikere
normalt til 1608‑1610.
Svend Poulsen nåede at være soldat i mere end 50 år under i alt tre konger,
nemlig Christian IV, Frederik V og Christian V.
Vort kendskab til Svend Poulsen bygger dels på de historiske kilder, dels
på fiktion og folkelige overleveringer. Ikke mindst Carit Etlars to romaner
‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’, der for en stor del er ren
fiktion, har bidraget til Svend Gønge Poulsens status som nationalhelt.
Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) i Poul
Steffensens streg. Her ses han i rollen som
skytte på Jungshoved Slot.

Der findes tillige en del folkelige myter om Gøngehøvdingen Svend Poulsens
liv og bedrifter under svenskekrigene. Af disse beretninger er nogle lidt for
usandsynlige, men alle har de haft en forbavsende overlevelsesevne. De har
gennem generationer, inden de i begyndelsen af 1800-tallet blev nedskrevet,
overlevet ved genfortælling fra mund til mund, og det kan vel næppe heller
udelukkes, at der undervejs er pyntet lidt på historierne, hvilket naturligvis
ikke gør dem mindre underholdende.
Disse myter og sagn har muligvis i et vist omfang været inspiration for
Carit Etlars romaner.
Men uanset, hvordan beretningerne er blevet til og hvor megen fantasi og
fiktion, der måtte være tillagt, står Gøngehøvdingen stærkt i vor bevidsthed
som den rigtige, folkelige, ædle og retfærdige, konge- og fædrelandstro modstandsmand og krigshelt fra en tid i Danmarkshistorien, hvor selve landets
eksistens som selvstændig nation var under voldsomt pres, og hvor den brede
landbefolkning mange steder var tvunget i knæ – ramt af svenskernes hærgen og brandbeskatning. Ofte måtte almuebefolkningen afgive både liv og
ejendom under de svenske krigsherrers brutale plyndringstogter.

Johan Carl Christian Brosbøll alias for‑
fatteren Carit Etlar 1816‑1900. Han
skrev blandt mange andre bøger ‘Gønge
høvdingen’ i 1853 og ‘Dronningens
Vagtmester’ i 1855.
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Gøngehøvdingen betragtes som en af de mest frygtløse frihedskæmpere,
historien har givet os.
Med vovemod, fantasi og handlekraft gjorde han livet surt for den svenske
besættelsesmagt på Sydsjælland, og det lykkedes ham gang på gang at lokke
fjenden i fælden og flere gange overmande og erobre de svenske forsyningstransporter på vej til svenskelejren Carlstad ved København eller andre vigtige forsyninger til den svenske hær.

Med et kongeligt brev, dateret 22. august 1658, opfordres Svend Poulsen til
at drage ud på landet og samle de våbenføre mænd blandt almuen og rejse
dem til modstand mod fjenden og gøre ham (fjenden) ‘ald muelig Afbrech oc
Schade’, og det forventedes, at aktioner og angreb mod fjenden ude i landet
ville lette presset på den belejrede hovedstad, København.
Med nedenstående brev fra Kong Frederik III startede alle de blodige, men
også heroiske guerilla-aktioner mod den svenske besættelsesmagt, som siden
har givet Svend Poulsen status som nationalhelt:
‘Helse wij eder alle, wore kiere oc tro Undersaatter, af hvad Stand oc Condition
I were maa oc kand.
Efter som wi uformodeligen af Kongen i Sverrig er ofverfalden oc her i voris
Recidentz-Stad beleyret, saa tvifle vi icke paa, at enhver af vore tro oc oprichtige
Undersaatter jo sig til Gemyth fører dend Eed oc Plicht, hvormed de os ere tilfor‑
bunden, oc derfor søge efter af giøre Fienden ald muelig Afbrech oc Schade; til
hvilcken Ende vi oc naadigst hafver anbefalet Svend Povelsen sig ud paa landet at
begifve oc Almuen at samle. Thi bede vi eder alle oc enhver, som Fienden Afbreck
giøre vil, af ald Magt hannem behielpelig vere udi ald, hvis hand eders Tieneste
kand behøfve, oc hvorved Fienden ald Schade oc Nachdel kand tilføyes. Wij ville
alle eders Velvillighed i saa Maader tilbørligen oc med ald kongelig Naade i sin
Tid wide at erkiende.’
Brevet var således en fuldmagt, en slags opråb, som, direkte fra kongens
hånd, skulle bruges til at rejse lokalbefolkningen til opstand mod svenskerne.
På dette tidspunkt havde landsdelen allerede i et stykke tid været udsat for
fjendens brandbeskatning og plyndringer af værste slags.
Svend Poulsens modstandskamp på Sydsjælland var blodig, men strakte sig
dog kun over en relativt kort periode – nemlig fra slutningen af august 1658
til ca. midten af oktober 1658, eller muligvis helt til nytår, men aktionerne
har formentlig alligevel haft en vis militærstrategisk betydning og under
alle omstændigheder sat sig uudslettelige spor i den lokale bevidsthed og
kulturarv.
De historiske holdepunkter, vi har om snaphanernes guerilla-aktioner mod
de svenske styrker, må først og fremmest tilskrives Svend Poulsens egen
indberetning til kongen, som kort og uden særlige omsvøb fortæller om,
hvor de enkelte episoder fandt sted, ligesom det noteres, hvor mange svenske
soldater, der blev dræbt ved de enkelte aktioner.

Snaphanerne angriber en flok svenske
dragoner i skoven.
(Poul Steffensens tegning)

De tætte sydsjællandske skove blev ofte
brugt som skjulesteder for Svend Poul‑
sen og hans snaphaner

Ofte var vejene kun smalle spor gennem
skovene, hvilket gav muligheder for bag‑
hold og guerilla-angreb

Svend Poulsen oplyser et par steder, hvor mange mand (karle), han har hvervet, men nævner ikke egne tab, selv om det er utænkeligt, at der ikke har
været faldne eller sårede på hans side.
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Indberetningen (eller rapporten), som er afskrevet efter den kopi, der ligger i Det Kongelige Bibliotek. følger her i sin helhed, gengivet fra bogen
‘Gøngehøvdingen, Svend Poulsen Gønge’ med tilladelse fra bogens forfatter
Gitte Kjær:

Svend Poulsens indberetning til kongen
fylder i alt tre håndskrevne sider. Den
regnes for at være Svends egen førstehåndsskildring og samtidig en af de vig‑
tigste kilder til belysning af snaphane
krigen mod svenskerne på Sydsjælland.

I nyere tid har historikere fremdraget en del forskellige dokumenter, der i
et vist omfang underbygger og supplerer fortællingerne om Svend Poulsen.
Svends indberetning til kongen (herover) er udateret og usigneret, og
formentlig en afskrift, men den stemmer nøje overens med andre samtidige
kilder, og der er blandt historikerne almindelig enighed om, at den stammer
fra Gøngehøvdingen Svend Poulsens egen hånd.
Rapporten er i sin form kortfattet og nøgtern. Snaphanernes guerilla-aktioner
mod den svenske besættelsesmagt var ifølge Svends egne optegnelser resultatrige, men trak blodige spor efter sig. Der blev kun sjældent givet pardon.

Parti fra den gamle alfarvej til Præstø
en forårsdag. Vejen hedder i dag Nysø‑
vej og snor sig gennem landskabet, som
den altid har gjort.
Både svenske soldater og danske
snaphaner har efter al sandsynlighed
færdedes på denne vej.
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“Efftersom ieg paa min Allernaadigste Herres Befaling, Er vddragen Aff Kiøben‑
haffn, oc vd paa Landet, da er ieg kommen i Land ved Kiøge Kru Midt iblandt
Fienderne, huor ieg dog aff guds Synderlig Naade er kommen omkring Kiøge, och
er kommen till en gaard ved gandeschous Broe och Haffuer der werrit en trei eller
fire dage och Jmidlertid haffuer ieg till schreffuet Alle Capiteinerne deromkring, at
de wille Reise Bønderne och komme mig till hielp, huortill at de Suarede At Naar
det folch i Falster och Laaland ville komme heroffuer saa wille de gierne følge
med, der ieg ingen hielp kunde bekomme, haffuer ieg selff med stor besuerlighed
Werbet, 20 Karle, och er wj saa kommen i Kast med en Quartermester, och en
Corporal och 6 Rytter, som wj giorde Caput, Och efftersom wj fich Kundschab
at paa Totterupholm (Rosendal ved Fakse) Laa en Lieutenandt med Nogle
Ryttere, huorfore ieg strax begaff (mig) derhen, Men en bunde (bonde) i Fakse,
haffde aldt Advared hanem saa at de var alt borte, Men Nogle heste bekom vj
der, saa drog wj tilbage till Karise, der schiød vj en Quartermester och trj Rytter,
drog saa ned Ad Landeveyen, och i Tydstrup (Lystrup) kom vj till en gandsche
Haab proviant wogne, Som schulle till Leyren denem kom vj tilbage igien og
Lod dem kiøre hiem, och 4 Rytter schiød wj ihiell som war med provianted,
drog saa till Fischerhoed och strax vd i Steffens Herred, och i Taarøye Lydersløff
(Tårøje Lyderslev) och dj andre om Liggendes byer, schiød trei Quartermestere
och 8 Rytere ihiell, dog maatte wj strax begiffue oß derfra, Formedelst at der laa
300 Rytter ved Prambroen och en gandsche haab i Storehedding, Saa droge wj
Ned ad Landeveyen ad wordingborg lehn, Och paa weyen Treffed vj 21 Rytter
An, som wj kom i Scharsering med, Nitten giorde vj Caput, de tou vndkom,
Och En Regimendts Quartermester 2 Andre Quartermestere och Cornet, i
Siolte schiøde vj och en Quartermester och tou Rytter, saa fich wj Kundschab
at der var en gandsche haab till prestens i Suerborig, Huorfore vj droge strax
did om Morgenen tillige och kringsette gaarden, huor vj fich 4 Quartermestere
och to Corporaller, och Atten Rytter, som vj tog med oß och giorde Caput med i
schouffuen, Och huor vj kom saa tog ieg alt An saa at iegh Bekom 56 Karle, drog
saa till Sneesere prestegaard; der schiød vj En Regimendts Quartermester och
en Anden Quartermester och 6 Rytter och provianted som de haffde och schulle
till Leyren med, Kom wj Bønderne till at drage hiem med igien, i Kiønge schiød
vj en Quartermester och 3 Rytter, och i Torp schiød vj 8 Ryttere ihiell, Saa fich
vj kundschab, Saaf at der kom et partj, hunder Mand sterch, huorfore vj giorde
oß Rede at tage imod denem, huor de strax fichtede med heellene, (det vil sige,
at de viste hælene, altså stak af) 46 giorde vj Caput, aff Rytterne, en Leutenandt
en Quartermeser, och tou Corporaller, der de Rytter i prestø och wordingborig,
och i de andre byer hørde at vj saa dominerede RiffereRede de sig till sammen
och drog til Nestued, Saa fich vj Kundschab paa denem, huor vj Rende en stor
Mill effter dem før vj Naade dem, Och Kom saa i Kast med denen ved fladsaa
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der schiød vj 21 Rytter ihiell, och en Quartermester, och En Corporall, och paa
schoumøllegaard, schiød vj en Corporall, och i Egesborg En Quartermester och Nj
Rytter, Caputed, Saa schreff wj strax Christopher Lindenow till paa Ny Kiøbing
slott om hielp, och Ritmister schrøder paa Møen huor de Suarede, at de Jngen
folch haffde at miste fra Landet (Sjælland), Saa drog ieg selff offuer till Møen
till Ritmister schrøder, huor hand Loffuede at følge mig offuer thill Sielland, saa
droge vj offuer om Natten och Kom till wordingborg om Morgenen tilige, och
schiøde 27 Rytter ihiell, och en Quartermester Toge vj till fange, som bleff sendt
til Nykiøbing slott, Saa drog schrøder offuer till Møen, Men ieg bleff paa Landet,
Saa bleff der Commenderit Tou Tusind Rytter, och dragoner, vd at Lede mig op,
huor ieg maatte begiffue mig offuer till Møen, med mit folch, huor ieg maatte
dog huerchen faa Quarteer till folched eller bliffue der for schrøder, som var Red
fore at iche faa Quarter for vor schyld, huorfor ieg maatte begiffue mig offuer till
Sielland igien, och da var der Commenderit Greff Lodvig vd, med sit Regiment
och 4 feldtstøeker, som bleff liggendes ved Fakse i Sex vger, huorfore der folchet
Saa at ieg iche kunde faa Quarter till dem och at de var i derris fienders hender,
haffuer de dragit bort fra mig, huor de sig selff Kunde beschytte, vden Nogle faa
som bleff hoß mig, och med stor nød kom offuer till Niord (Nyord) en Liden Øe i
Jundshoeds Lehn, och men vandet var oben haffuer ieg thit verred offuer och giort
Caput med saa mange vj offuerkomme, och en Quartermester toge vj till fange
paa Jungshoed, som bleff sendt till Ny Kiøbing slott Och ved Tappernøyes Kru
Kom vj och en gandsche haab proviant vogne tilbage igien, En Quartermester
och 4 Rytter Caput, etc. (Med etc. menes afsluttende hilsen og underskrift.)

Prambroen

Gjorslev
Turebyholm

Jomfruens
Egede
Svenskekløften
Denderup Vænge
Herlufsholm
Næstved

Gøngelandet.
De fleste og kendteste af Svend Poulsens
bedrifter har udspillet sig i det Sydsjæl‑
landske område, kaldet Gøngelandet,
og som i dag omfattes af 5 kommuner,
nemlig Køge, Stevns, Faxe, Næstved og
Vordingborg (grøn).
Rød farve: Det belejrede København.
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Brødebæk
Mølle

Eskilstrup

Skovmøllegaard
Snesere
Vester Egesborg

I den relativt korte periode, aktionerne på Sydsjælland stod på, dræbte
snaphanerne iflg. Svends egne angivelser i alt 3 svenske officerer, 26 underofficerer og 184 menige – dvs. i alt 213 svenske soldater.

Stejlebanke
Torp
Køng

Snesere
Sø

Lystrup

Ganneskovs
Bro

Faxe

Højerup
Lyderslev
Store Torøje

Blåbæks Møller
Sibirien ved
Faxe ladeplads
Totterupholm

Kongsted

Helledes
Mølle

Fiskerhoved
Sjolte Præstø Fjord
Bredeshave
Tappernøje
Vildbanegrøften
Maderne

Gl. Lundby

Svend Gønges Hule

Præstø

Lundby
Sværdborg
Ugledige

Jungshoved Slotsbanke

Nyord

Snaphanerne bevægede sig i et zig-zag mønster, havde spioner ude og slog
ned på svenskerne, hvor de kunne rammes, og hvor snaphanerne samtidig
havde mulighed for at slippe væk eller skjule sig og derved undgå forfølgelse.
Oversigtskortet på næste side, som er udarbejdet på grundlag af bl.a. denne
indberetning, viser Svend Poulsen og hans snaphaners bevægelser ned over
Sydsjælland efterår og vinter 1658.

Store Heddinge

Karise

Fladså

Svends snaphanevirksomhed på Sydsjælland kan sammenlignes med en
egentlig guerilla- eller partisankrig, hvis umiddelbare formål dog ikke var
en militær sejr, men at svække fjenden med så mange mindre nålestikstræfninger som muligt.

Køge

Balle
Vordingborg

Parti fra Denderup Vænge.

Herunder:
Parti fra Denderup Vænge, hvor Svend
Gønge og hans folk ifølge overleveringen i kortere perioder skulle have gemt
sig, når ‘jorden brændte’’ under dem.
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De snoede stier og veje førte i tidligere ti‑
der ofte gennem skovene, hvor man fær‑
dedes på hesteryg eller med vogn.
I dag er vore skove rekreative områ‑
der, hvor vi frit kan færdes, men under
Svenskekrigen kunne sådanne steder væ‑
re både vanskelige og risikable steder at
færdes – ikke mindst for de svenske dra‑
goner, der ofte blev overfaldet af snapha‑
nerne.

De vidtstrakte skove på Sydsjælland var i 1600-tallet gode skjulesteder for
røverbander og overfaldsmænd. Også Svend Poulsen og hans folk skjulte sig
ofte i de tætte skove, og ingen svenske dragoner kunne vide sig sikre mod
overfald fra snaphanerne, når de drog gennem disse landskaber.

Man må forestille sig, at landskabet, vejene og landsbyerne dengang så fuldstændigt anderledes ud end i dag.
Landsbyerne ændrede sig som følge af de store landboreformer og kun
få huse fra 1600-tallet står tilbage. Vore landsbykirker står dog stadig som
stilfærdige iagttagere af de skiftende tider i samfundet.
Store dele af landet var i 1600-tallet dækket af skov, og vejene var kun
smalle og snoede spor, som førte igennem det skovklædte landskab, og der
var over alt gode muligheder for de stedkendte og uforfærdede snaphaner
for at lægge sig i baghold og overfalde fjendens forsyningstransporter.

Herunder ses et parti fra Sibirien, Faxe
Ladeplads.
Færdedes Svend Poulsen og hans
snaphaner også på disse skovstier?

15

Der er siden Svenskekrigen sket store
landskabelige ændringer med bl.a. skov‑
fældning og opdyrkning.
Men der findes dog stadig steder, som
gennem årtusinder har ligget næsten
urørt og uforandret hen gennem hele vor
historie, som f.eks. her ved Stejlebanken
ved Dybsø fjord.

Parti fra Stejlebanken ved Dybsø Fjord.
Stedet har næppe forandret sig siden
Svend Poulsen og hans snaphaner huse‑
rede på egen.

Sydsjælland er mod syd, øst og vest omgivet af vand med smukke strande og kyststrækninger, som på alle årstider
giver mulighed for fantastiske naturoplevelser.
Under de kolde vintre (Den lille Istid) i midten af 1600-tallet frøs vandene til, og dette muliggjorde trafik over
isen.
Herunder: Parti fra stranden ved Sibirien, set mod Faxe Ladeplads.

Vinterlandskab ved Ugledige.
Den snoede vej fører forbi det hus,
som eftertiden har udnævnt til ‘Kulso‑
ens hus’. Huset ligger ensomt i skovkan‑
ten, tæt ved Lekkende Gods og Mern Å
og tæt ved det smukke område ved Ug‑
ledige Sø.
Iflg. overleveringen var det her, den
forræderiske ‘Kulso’ lagde sine skumle
planer, som ofte kom på tværs af Svend
Gønges forehavender.
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