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Gjøngehøvdingen og Dronningens vagtmester Carit Etlar Hent PDF Hvem kender ikke Svend Poulsen
Gjønge, hans tro følgesvend Ib, Kulsoen, kaptajn Kernbok og alle de andre fra beretningen om den

dansk/skånske frihedshelt (han kommer fra Gjöinge i Skåne), der bl. a. opererede på Sydsjælland under
Svenskekrigene i 1600-tallet - om ikke andet, så fra de talrige mere eller mindre mishandlede udgaver for
børn og unge, eller fra film og tv-serier. Her er han i al sin uforkortede glans, sammen med fortsættelsen
Dronningens vagtmester, hvor Svend Gjønge og Ib har påtaget sig at bringe så mange som muligt af fru
Elsebeths værdigenstande væk fra herregården Gjorslev - og fra den griske besættelsesmagt, først og

fremmest repræsenteret ved kaptajn Esner, der ikke lader sig række en sølvkop uden straks at tilrane sig hele
stellet. Det går naturligvis ikke stille af. Ib bliver fængslet på Gjorslev, og vor gamle bekendt Kulsoen har

også sin grimme finger med i spillet her og der.
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