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Gøngehøvdingen Carit Etlar Hent PDF Forlaget skriver: Fortællingen om Gøngehøvdingen udkom første
gang i 1853, og er siden udgivet gentagne gange. Denne udgave af historien om Svend Gønge og hans mænd,

som kæmper mod overmagt, ondskab, hekseri og fattigdom. De originale, gamle illustrationer af Poul
Steffensen er benyttet, hvilket giver historien den helt rigtige stemning.

Tiden er 1657, stedet Jungshoved på Sydsjælland. Kong Frederik den 3. har netop erklæret Sverige krig.

I bind 1 møder vi Svend Poulsen samt tateren og natmanden Ib, som bliver gjort til en ærlig mand. Krigen ser
sort ud, den danske konge får ikke støtte fra adelen og svenskerne rykker frem. Gøngerne støtter kongen og
kæmper bravt med snilde og list. Manglen på mad, tøj og penge til gode våben får Gøngehøvdingens egne
folk til at forråde ham. Svend påtager sig den farlige mission at bringe 50.000 rigsdaler fra Vordingborg til

kongen i København.
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