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Dukketeater i Engelstrup 
 
Jeg har for sjov lavet en sceneopstilling i dukketeatret, hvor dronningen afbryder trolovelsen 
mellem ridder Kørbits og Julie, som er Svend Gønges kæreste. 
 
Så Julie får sin ‘Gøngehøvding’, mens Gøngerne ser til og Kørbits er smækfornærmet. 
Joh! Sådan frit efter Carit Etlar. 
            Leif E. Pedersen 
 
"Sandheden om snaphane-løgnen" af Sixten Svensson 

Krig og uroligheder ramte Skåne og specielt Göinge uhyggeligt 
hårdt gennem 1600-tallet. Tusindvis og atter tusindvis af menne-
sker er blevet slået ihjel, købstæder, byer og landsbyer er blevet 
afbrændt og plyndret i forbindelse med meningsløs hærgen. 
 
Kampen mod den svenske armé blev styret af friskytterne, hverve-
de skåninge, som indgik i den danske armé. Den svenske propa-
ganda betragtede friskytterne som forrædere, kaldte dem snapha-
ner, blodstørstige skovdyr og morderpak. Med dette blev det tilladt 
at spidde, halshugge, radbrække og stejle dem uden rettergang. 
 
Bogen er et forsøg på at rette op på friskytternes ry og beskrive 
modstandskampen. Når deres handlinger stilles over for den sven-
ske statsterrorisme og militær lovløshed under krigen, havner det 
hele i et helt andet lys. Friskytterne var patrioter og modstands-

mænd, måske verdens første velorganiserede guerilla-krigere. Men da krigen endelig var 
slut, var der ingen sejrherrer, kun tabere. Friskytterne gemtes og glemtes både i Sverige og 
Danmark. Tilbage fandtes kun løgnen om snaphanerne. 
 
Sixten Svensson er efterkommer gennem 11 generationer af friskytten og oprørslederen Pe-
der Pedersøn i Hönjarum, en af lederne fra Loshultskuppet. 
 
Måske en gave idé? Kontakt Jens Hallqvist på: 4074 1870 eller jens@hallqvist.dk. 
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Ovenstående kort viser det dansk-norske rige i perioden 1536—1814. 

 
I 1773 indgik Danmark-Norge og Rusland ”Den Evige Allian-
ce”, som forpligtede landene til at komme hinanden til undsæt-
ning i tilfælde af krig. I Danmark mente man at kunne sikre 
handlen på havene, som indbragte store summer til vore stor-
købmænd. 
 
Alliancen blev indgået af Fr. IV (tv) og Peter D. Store (th). 
 
Imidlertid foretog Sverige et angreb på Rusland i juli 1788. Med 
henvisning til ”Den Evige Alliance”, bad Rusland Danmark-
Norge stille med 12.000 mænd, samt 10 krigsskibe. 
 
Ønsket var at Danmark-Norge angreb Sverige fra den norske 
side ind i Bohuslen. Dette skete så 23. august 1788. 

 
Denne krigs eneste træfning skete ved Kvi-
strum Bro 29. september. Der deltog ca. 
7500 danske tropper og ca. 1000 på svensk 
side. Kampen var hurtigt overstået, med 6 
døde og 18 sårede på dansk-norsk side og 5 
dræbte og 62 sårede på svensk. 800 krigs-
fanger blev taget, inkl. udrustning. 
 
Den senere tilbagetrækning til Norge med-
førte derimod et tab på ca. 1500 mand på 
grund af diverse sygdomsudbrud. Dette var 

hovedsageligt forårsaget af den dårlige og ringe kost, der måtte suppleres med tyttebær 
plukket i skovene.  



Krigen er senere på svensk kaldt for Teaterkriget, hvilket henviser til, at det i praksis snarere 
var et skuespil end store bataljer. I Norge kaldes krigen for Tyttebærkrigen, en henvisning 
til, at den indtrængende norske hær måtte leve af bær i skoven som følge af manglende støtte 
(herunder til forplejning) hos den lokale befolkning i de besatte områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Lysfest og Åbent Medborgerhus 
 
Borgerforeningen Lundby har igen i år oplyst flere dele af byen med en hel trillebørfuld ha-
veblus, der blev opstillet og antændt bl.a. ved Trekanten og Medborgerhuset i Lundby, samt 
ved kirken i Gl. Lundby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medborgerhuset havde arrangeret Åbent hus, hvor de serverede gløgg, æbleskiver, kaffe, 
snacks og slik for de fremmødte, som især kom mellem kl. 17 og 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foreningen Svend Gønge (FSG) har i mange år nydt godt af at "holde til" i Gøngestuen, og 
vi vil gerne overfor husets nye ejere kvittere for venligheden ved at deltage i det åbne hus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gjorde vi ved at udstille nogle af de bøger, figurer, skilderier, turfoldere, postkort mv., vi 
opbevarer i Gøngestuen, samt fortælle interesserede om Svend Poulsen og hans tid. Vi fik 
solgt et par bøger og havde en hyggelig og god eftermiddag. 

Jens Hallqvist og John Gravesen 
Fotos fra Kim, Peter og Ingegerd. 
 


