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Køge N 55°27’23 / Ø 12°10’53

Svend Poulsens virke på Sydsjælland tog sit udgangspunkt i København, og 
han er sandsynligvis allerede i slutningen af august 1658 afsejlet (muligvis 
fra Dragør og søgt sydpå tæt langs med kysten) til Køge Bugt, hvor han gik 
i land ved Køge Kro, som dengang lå ved Hundige Strand.
 Her var han omgivet af besættelsesmagtens tropper, men det lykkedes at 
slippe uden om fjenden og videre sydpå til Stevns, hvor han med stort be-
svær hvervede de første 20 karle, og de første aktioner mod fjenden kunne 
begynde.

Svend Poulsen skriver i sin rapport:
 ‘…”Efftersom ieg paa min Allernaadigste Herres Befaling , Er vddragen Aff 
Kiøbenhaffn, 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 …’

Hvor Køge Kro dengang lå (ved Hundige), er der i dag intet tilbage, som 
kan løfte historien frem i lyset, men i Køge ses stadig mange fine gamle 
gademiljøer og byhuse, hvoraf en del stammer tilbage fra 1600-tallet og 
enkelte endnu tidligere.
 Disse huse står i dag som tavse vidner fra den tid, da byen var besat af de 
svenske styrker, og byens befolkning var udsat for udplyndringer og mis-
handling.
 Under Svenskekrigen rykkede Karl X Gustav i 1657 efter sin march over 
de tilfrosne bælter op over Sjælland og havde, mens fredsforhandlingerne 
med Frederik III stod på, opslået sit hovedkvarter i Køge. Her blev han, indtil 
der i februar 1658 blev sluttet fred i Roskilde.
 Da Karl X Gustav samme sommer igen angreb Danmark, fungerede Køge 
atter som hovedkvarter for svenskerne, og da de i 1660 trak sig tilbage, var 
Køge udpint økonomisk.
 Allerede i 1659 opgjorde man, at den svenske besættelse havde kostet 
byen 32.000 rdl. samt 9.000 rdl. proviant. Hertil alt det som de svenske 
soldater og officerer havde røvet fra indbyggerne. Befæstningen blev ned-
revet i 1661.
 Under de strenge vintre tog de svenske besættelsesstyrker kirken i brug 
som indkvartering for heste og ryttere. Bænkestaderne blev brugt som he-
stebåse, og de svenske soldater siges at have moret sig med at hugge næserne 
af de engle, der pryder stolestaderne.

Det fortælles, at Svend Poulsen, efter et angreb i Lyderslev, hvor 3 kvarter-
mestre og 11 menige svenske soldater blev dræbt, måtte flygte, fordi 300 
svenske soldater fra Køge og Store Heddinge nu var blevet sat ind i jagten 
på ham.

Kortet over Køge 1676 viser byen, som 
den så ud under og efter Svenskekrigen 
(nord er nedad).
 Selvom byen er vokset meget siden, 
har den indre by i i dag stadig omtrent 
den oprindelige struktur.
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Navnet ‘Køge’ stammer formentlig fra ordet ‘kjuk’, der betyder ‘klump’ i 
betydningen ‘stedet ved åsen’ (Køge Ås).
 Selv om Køge fandtes som by allerede i 1100-tallet, blev den i første halv-
del af 1200-tallet ikke nævnt blandt Sjællands købstæder. Først fra 1288 fik 
byen under Erik Menved købstadsrettigheder.

Køge er i dag en driftig handelsby, kendt for sine mange gamle, velbevarede 
og nænsomt restaurerede byhuse, fine gademiljøer og et af Danmarks bedst 
bevarede middelaldertorve.

En vandring gennem Køges bymidte er en tur gennem en smukt bevaret by 
med mange fine gamle huse og fine byrum.
 Man kommer tilbage gennem næsten tusinde års historie, hvor fortiden 
møder nutiden, og hvor man med fantasiens hjælp kan mærke historiens 
vingesus og fornemme de mange dramatiske historier, som gennem tiderne 
har udspillet sig i byen.

Sankt Nicolai Kirke stammer fra 1400-tallet og er en af de ældste bygninger 
i byen, men der er fundet rester af mange andre bygninger fra det 15. århun-
drede, som viser, at byens gadestruktur er stort set uændret.

De gamle byhuse medvirker til at skabe 
byens gode stemning og karakter. De har 
som tavse vidner ‘oplevet’ historien, som 
på godt og ondt har udspillet sig gennem 
de seneste 3‑400 år.
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I Køge finder vi nogle af Danmarks ældste og bedst bevarede huse. Byens 
huse er således en smuk blanding af gammelt og nyt, der i fin symbiose lig-
ger side om side og overalt fremstår meget velholdt og indbydende for den 
besøgende.

På denne og modsatte side ses Kirke‑
stræde 20, som er bygget i 1527 og er 
Danmarks ældst daterede bindings‑
værksbygning.
 Huset var allerede ca. 150 år gam‑
melt, da Svend Poulsen landede i Køge 
Bugt i efteråret 1658.

Til venstre herfor ses detaljer fra husets 
facade.
 Bemærk den smukt udskårne frise i 
bjælken over døren:
 ANNO ANO DNI MDXXVII.

Mod gaden er huset opmuret i munke‑
sten, mens resten af bygningen er lerkli‑
net.
 Bemærk også den flotte tagdækning 
med tagsten kaldet ‘munke og nonner’.
 Huset indgår til daglig som en del af 
Køge Bibliotek.
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Byen blev i 1633 hærget af en storbrand, som lagde mange af byens huse i 
grus, men trods denne katastrofe, er Køge en af de danske provinsbyer, der 
har bevaret flest byhuse fra 15-1600-tallet.
 Brogade 16, som ses på denne side, er opført i 1636 af borgmester Hans 
Christensen – 3 år efter branden. Med sine atten fag er bygningen byens 
længste bindingsværksgård.

Under Svenskekrigen i 1658, 22 år efter dette hus blev bygget, blev Køge 
besat af svenske styrker, og den svenske oberst Stahl blev udnævnt til by-
kommandant.
 De svenske besættelsestropper blev trukket væk fra Køge i 1660, men først 
efter at de overordnede officerer havde tømt byens kasse totalt.

Krigen efterlod byen udplyndret og dybt forarmet, og det var begyndel-
sen på en lang nedtur, som først blev overvundet med industrialiseringen i 
1800-tallet.
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De mange smukt restaurerede byhuse og gademiljøer emmer af charme og 
provinsbyidyl.
 Overalt ses, hvordan kommune og borgere respekterer den lokale byg-
gestil og historie. Dette gælder lige fra skiltning og bygningsrenovering til 
gadebelægninger.

Til venstre:
 Gamle pakhuse overfor Oluf Jensens 
Gård, Brogade 7.

Billedet herunder er fra Laugshus gade, 
hvor bygningerne overvejende er fra 
17‑1800‑tallet.
 I gaden fandtes tidligere byens for‑
skellige håndværkerlaug.
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Ganneskovs Bro N 55°16’44 / Ø 12°09’41’

Broen over Vivede Mølleå ved Ganneskov ligger umiddelbart nord for Faxe. 
Som broen står i dag, stammer den fra 1876, og har som sådan ikke direkte 
‘tråde’ tilbage til Svenskekrigen. Men på dette sted kan der alligevel fortælles 
en dramatisk og virkelig historie.

Med fantasiens hjælp kan vi gå tilbage til Karl Gustav-krigenes tid, hvor 
de sjællandske landskaber var skovklædte, vejene hullede og besværlige og 
langsomt fremkommelige, ligesom broerne som oftest var både smalle og 
vanskelige at passere.
 Her kunne snaphanerne lægge sig i baghold og overfalde de svenske trop-
per eller forsyningstransporter.

Det kunne derfor være særdeles farefuldt at færdes i dette landskab – ikke 
mindst, hvis man tilhørte den svenske besættelsesmagt.
 Ved Ganneskovs Bro havde Svend Poulsen sammen med sine snaphaner 
lagt sig i skjul og ventede blot på fjendens ankomst.

Mødet med de svenske dragoner blev fatalt – for de svenske soldater.

Den gamle landevejsbro over Vive‑
de Mølleå ved Ganneskov er ‘kun’ fra 
1876, men der kan alligevel fortælles en 
dramatisk historie, der går helt tilbage 
til Svenskekrigen.
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Fra Svend Poulsens indberetning hedder det:
 ‘…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,’ …

Broen fremstår i dag i en ganske an‑
den og mere moderne skikkelse end i 
1600‑tallet, men med fantasiens hjælp 
kan man let forestille sig snaphanerne 
skjult under broen – kun ventende på 
de svenske dragoner.
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Gjorslev Slot N 55°21’14 / Ø 12°22’50

På den flade slette på den nordlige del af Stevns ligger det prægtige gods, 
Gjorslev Slot. Det blev opført som en borg ca. 1396 af Margrethe I’s kansler, 
Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Før slottet blev bygget, dvs. i 2. halv-
del af 1200-tallet, menes Rane Jonsen at have været ejer af godset.

Gjorslev Slot er et imponerende borg‑ 
anlæg fra middelalderen.
 Her ses ‘Bredgaden’ flankeret af ryt‑
terstaldene fra 1716.

Facadeudsnit af de smukke og utroligt 
velholdte rytterstalde
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Slottet er udformet som en korsformet borgbygning med det ca. 30 me-
ter høje ‘pyramidetårn’ i midten, som kan ses vidt omkring fra på det flade 
Stevns. Gjorslev var i kirkens eje frem til reformationen 1536, hvor kronen 
overtog næsten alt kirkegods. Slottet har siden haft en del skiftende ejere, 
og der knytter sig en lang og spændende historie til stedet.
 Fra 1925 har godset været i slægten Tesdorpfs eje.

Gjorslevs hovedbygning regnes for det bedst bevarede eksempel på gotisk 
profan-arkitektur i landet og anses samtidig for at være en ‘ener’ i dansk 
herregårdsarkitektur.

Bygningen, der er opført i kalksten fra Stevns Klint, ligger på et stort senmid-
delalderligt voldsted omgivet af vandfyldte grave.
 Slottet står majestætisk og magtfuldt i det flade landskab og er på syd- og 
vestsiden omgivet af en stor, landskabelig park efter engelsk forbillede.

Øst for voldstedet ligger ladegården med bl.a. to lange bindingsværkslænger, 
opført som rytterstalde i 1716, da Gjorslev blev udlagt til ryttergods.

Herover: Gjorslev Slot 2010 set fra vest. Herunder: Gjorslev i slutningen af 
1800‑tallet set fra vest (gl. tegning).

Godset, der muligvis er Danmarks æld‑
ste gård, omfattede tidligere det meste af 
Stevns, men efter frasalg af ejendomme 
og fæstegårde omfatter godset sammen 
med det nærliggende Søholm i alt ca. 
1650 hektar og drives som et moderne 
landbrug.

Slottet er i privat eje og kun tilgængeligt 
efter særlig aftale.
 Parken er normalt åben for publi‑
kum.
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En stor del af handlingen i Carit Etlars roman ‘Dronningens Vagtmester’ 
udspiller sig på Gjorslev (Gjørsløv) Slot, som udgør en fantastisk baggrunds-
kulisse for denne spændende beretning, hvor hele Carit Etlars persongalleri 
fra ‘Gøngehøvdingen’ optræder, og som indeholder alle de ingredienser, der 
hører til i enhver rigtig ‘drengebog’:

Vi hører om svenskernes okkupation af Gjorslev Slot, om stjålet sølvtøj, 
om herskabets flugtforsøg og skjulte skatteskrin, om den onde og lumske 
Kulso og hendes utilgivelige forræderi. Vi hører om Ibs flugt op i tårnet, og 
om den svenske Kaptajn Esners grusomme tortur mod Ibs kæreste Inger i 
forsøget på at tvinge Ib ned fra sit skjul og afsløre, hvor skatteskrinet er gemt. 
Der skrives om Ingers frigivelse mod at Ib tvinges op i tårnet og ud på det 
skrå og glatte kobbertag, hvor han må klamre sig fast i flere døgn, mens den 
snarrådige hønsedreng, Palle, må finde på råd og med kløgt og snilde får fat 
i Svend Gønge til at hjælpe Ib ud af den håbløse situation.

Det lykkes at få fat i Svend Gønge, og under megen dramatik slipper Ib fra 
det hele med livet i behold.
 Han får undervejs i historien lejlighed til at demonstrere sine enorme 
kræfter. Og gøngerne får lejlighed til at hævne sig på de dengang så grumme 
svenskere.

I romanens spektakulære højdepunkt 
tvinges Ib ud på det stejle og glatte tag 
på slottets midtertårn, hvor han må 
klamre sig fast.
 (Tegning af Poul Steffensen)
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Vi oplever Svend Gønges frygtløshed, opfindsomhed og evner udi forklæd-
ningens kunst, dramatiske slagscener og overraskende pointer, og hvor det 
hele til sidst ender nogenlunde godt.
 I hvert fald må Kulsoen se sin rolle udspillet, da Ib Abelsøn opdager, at 
hun har forsøgt at forgive hans kæreste Inger, og han beslutter, at nu kan det 
være nok med hendes tyvagtige og morderiske ‘opførsel’.
 I den kolde vinter sætter han hende ud på en isflage, som derefter driver til 
havs. Og som Ib siger, så dør hun ikke for menneskehånd, men det er Gud 
Fader selv, der fuldbyrder dommen.

‘Dronningens Vagtmester’ er fyldt med opfindsomme detaljer og pointer, 
og er stadig med sine næsten 150 år på bagen, absolut læseværdig.

Det oprindelige Gjorslev Slot er et meget gammelt hus − et af Danmarks 
ældste. I næsten 600 år har det 30 m høje midtertårn og de fire midterfløje 
været det karakteriske centrum.
 Da Svenskekrigen rasede, havde slottet således allerede ligget på dette sted 
i mere end 260 år, og dermed var Gjorslev et godt og velkendt udgangspunkt 
for handlingen i Carit Etlars ‘Dronningens Vagtmester’

Slottet er på alle sider omgivet af en 
vandfyldt voldgrav, som den besøgen‑
de må forcere via en bro ind til borg‑ 
gården. Herunder ses et parti fra vold‑
graven og den fine bro.
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Faxe N 55°15’26 / Ø 12°07’12

Navnet Faxe betyder hestemanke (i år 1280 “Faxæ”). Derfor står der på 
Vinkældertorvet i byens centrum en skulptur, som forestiller de myto-
logiske heste Rimfaxe og Skinfaxe. Monumentet fra 1941 er udført af 
billedhuggeren Aage Petersen.
 Vinkældertorvet, byens tidligere gadekær, fik sit navn efter Svenske-
krigene i 1600-tallet, fordi Faxes borgere iflg. overleveringen gemte deres 
drikkevarer for fjenden i gadekæret.
 Fra Vinkældertorvet fører vejen til Faxe Kalkbrud og byens kulturhus 
på kanten af kalkbruddet, hvor både Geomuseum Faxe og byens biograf 
har til huse.
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Faxe Kalkbrud ligger lige øst for Faxe by. Når man går ned i kalkbruddet, befinder man sig på bunden af et 63 mill. 
år gammelt hav. Her svømmede engang hajer, krokodiller og blæksprutter rundt mellem smukke koraller. Det er 
dem, som sammen med havets mange andre dyr og planteorganismer har dannet kalken.
 Kalken er gennem mange hundrede år brugt som byggemateriale. I gamle dage foregik kalkbrydningen ved at 
bønderne gravede mindre kalkkuler, som blev kastet til igen, når brydningen var færdig.
 Først i midten af 1800-tallet blev der oprettet et blivende brud ejet af godserne Vemmetofte, Bregentved, Ro-
sendal og Gavnø. I år 1900 arbejdede 200 stenbrydere i kalkbruddet, og bruddet har lige siden produceret enorme 
mængder af kalk til jordbruget og til byggeriet.

Under Svenskekrigen havde den svenske besættelsesmagt lagt sit tunge åg på det meste af Sydsjælland, og heller 
ikke Faxe By gik ram forbi.
 Svend Poulsen og hans folk, som må have haft spioner ude overalt, opsøgte fjenden, hvor denne iflg. Svends 
efterretninger måtte befinde sig, og snaphanerne tog kampen op – en kamp, som altid var på liv og død.
 Historien fortæller dog ikke direkte, at Svend Poulsen og hans folk har opholdt sig i Faxe By – kun, at de på deres 
kommandoaktioner et par gange har været ganske tæt ved byen.

Svend Poulsen skriver i sin indberetning herom:
 ‘…Och efftersom wj fich Kundschab at paa Totterupholm (Rosendal ved Faxe) Laa en Lieutenandt med Nogle Ryt‑
tere, huorfore ieg strax begaff (mig) derhen, Men en bunde (bonde) i Faxe, haffde aldt Advared hanem saa at de var alt 
borte,…’
 og igen senere, da snaphanerne var alvorligt trængte, skriver han:
 ‘…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 Commen‑
derit Greff Lodvig vd, med sit Regiment och 4 feldtstøeker, som bleff liggendes ved Faxe 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 …’

På Geomuseet fortælles den fantastiske 
historie om det 63 mio. år gamle koral‑
rev, som Faxe Kalkbrud består af, og 
som engang lå på bunden af et subtro‑
pisk hav.
 Man kan også få indblik i kalkarbej‑
dernes hårde hverdag i gamle dage, og 
nyde udsigten over kalkbruddet.
 De smukke, turkise og blå grund‑
vandssøer i bunden af kalkbruddet kan 
betragtes på nærmere hold. Fra byen fø‑
rer en offentlig sti ned i kalkbruddet.
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Blåbæks Møller N 55°14’18 / Ø 12°07’00

I den smukke natur umiddelbart syd for Faxe finder man Blåbæks Møller, 
som består af dels en vindmølle og dels en vandmølle, beliggende ganske 
tæt ved hinanden.

Oprindeligt bestod Blåbæks Møller udelukkende af en vandmølle, der fik 
vand fra Faxe Å, men da der ikke var vand nok, blev der i 1828 opført en 
vindmølle som hjælpekraft for vandmøllen.

Vindmøllen var i drift indtil 1939 og undergik i 1993-94 en gennemgri-
bende restaurering, og den fremstår i dag som en smuk og velholdt pro-
duktionsbygning fra tidligere tider, omend disse tider ikke går helt tilbage 
til Svenskekrigene.

Begge møller har været fredet siden 1953 og sorterer i dag under National-
museet.

Herover: Et kig mod Blåbæks Møller 
ved Faxe.
 Nede bag vindmøllen, godt skjult i 
Faxe Ådal, ligger Blåbæks Vandmølle.

Vindmøllen ved Blåbæk omgivet af fest‑
lige gule marker.
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Blåbæks Vandmølle ligger med sin mølledam som en lille landskabelig perle 
på et af de mest naturskønne og idylliske steder i Faxe Ådal og er en af de få 
vandmøller i Danmark, som endnu kan ses i fuld drift. Møllen har igennem 
tiderne været et vigtigt samlingspunkt for egnens bønder, som kom for at 
få deres korn malet.

Blåbækvej løber foran møllebygningen 
over dæmningen, bag hvilken åvandet 
stæmmes op, så der dannes en mølle‑
dam.
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I møllestuen, som lå lige op ad mølleriet, kunne bønderne og karlene få sig 
et par stykker mad og en pægl brændevin.

De tidligste optegnelser, der findes om Blåbæks Vandmølle stammer fra 
1472. Siden da er møllen blevet udvidet og ombygget adskillige gange. Byg-
ningernes ældste dele daterer sig fra 1600-tallet, og vandmøllen fandtes så-
ledes også på Gøngehøvdingens tid.

Landskabet omkring møllen har været centrum for træfninger med svenske 
tropper, og det fortælles, at Svend Poulsen ofte brugte møllen som skjulested, 
når han og hans folk var forfulgt af den svenske besættelsesmagt.

Mølleriet drives af to overfaldshjul, som 
begge fungerer. Vandmøllen har været i 
drift indtil 1990.

Det gamle vandmølleanlæg fremstår i 
dag meget smukt og velholdt med træ‑
beklædte gavle og hyggelige vinduer un‑
der de stråtækte tage.

Iflg. nogle kilder blev vandmøllen under Karl Gustav-krigene ‘lagt øde’ af 
svenskerne. Andre kilder vil vide, at netop Blåbæks Vandmølle undgik over-
last som følge af gøngernes tilstedeværelse på egnen.
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I 1993 blev der etableret en fisketrappe fra mølledammen ned til åen, da 
fiskene på vej op ad åen havde vanskeligt ved at passere dette sted.
 Når vandet ikke bruges til vandhjulene, ledes det via denne fisketrappe 
med et fald på 4 meter videre til Faxe Å.
 I regnfulde perioder er der en kraftig og dramatisk vandstrømning i vand-
faldet, som er fascinerende at iagttage.

Der er mulighed for at opleve vandfal‑
det på nært hold ved fisketrappen, men 
den øvrige del af vandmøllen er privat 
grund.
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Totterupholm (Rosendal Gods) N 55°13’32 / Ø 12°06’39

Svend Poulsens commando-raid ned over Sydsjælland gik i zig-zag, alt efter hvordan efterretningerne om sven-
skernes færden og forsyningstransporter lød. Fra Ganneskov Bro gik turen mod Totterupholm (det nuværende 
Rosendal Gods), som ligger lidt syd for Faxe.

Men Totterupholm så dengang ikke ud som Rosendal Gods gør i dag. De oprindelige bygninger kendes kun som 
grundrids fra 1700-tallet, og i løbet af 1800-tallet er stort set alle bygninger nedrevet og nyopført.
 Portbygningen er opført omkring 1838. Hovedbygningen er opført i 1847-49 med M. G. Bindesbøll som arkitekt 
og fremstår i dag som en smuk repræsentant for de mange kalkstensbygninger, der findes på egnen.

Rosendal Gods ligger for enden af den 
1100 m lange lindeallé, som er en af 
egnens flotteste  – plantet i midten af 
1800‑tallet.

Herunder: Lindealléen ved Rosendal, 
set mod Blåbæks Møller.
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Godset Totterupholm er oprettet ca. 1554 af Ide Munk, og karakteristisk for 
ejerskabet helt frem til 1785 var, at det med en enkelt undtagelse har været 
arvet fra datter til datter, dvs. ejet af kvinder.

Under Svenskekrigen var Totterupholm ejet af Edel Rosenkrantz, som i 1646 
var blevet gift med Knud Ulfeldt, som faldt i krigen i Skåne i 1657.
 Godset har muligvis været ‘bytte’ som forsyningssted for de svenske be-
sættelsesstyrker.
 I hvert fald havde Svend via sine spejdere fået efterretning om, at der på 
Totterupholm opholdt sig en del svenske soldater, og han og hans mænd 
begav sig straks af sted. Men svenskerne var blevet advaret og var borte, da 
snaphanerne nåede frem.

I sin indberetning skriver Svend Poulsen:
 ‘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,…’
 Resultatet af denne aktion var lidt ‘magert’ set i forhold til de øvrige angreb, 
som Svend også har beskrevet.

Hele hovedgården undergik fra 1999 og 
årene herefter en gennemgribende mo‑
dernisering , men med respekt for dens 
særlige præg fra midten af 1800‑tallet.

Af selve Rosendal ses fra alléen kun den 
imponerende portlænge i bindingsværk 
fra omkring 1838.
 Godset er i privat eje, og der er ikke 
adgang for offentligheden.
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