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TUR
Turen er på

ca. 25 km og anslås 
til i bil at vare 1½-2 
timer – tillagt evt. 

besøg i Lundby 
Kirke, Sværdborg 

Kirke,
Køng Kirke,

Køng Museum,
Mogenstrup Kirke,

kilden og
evt. fortæring.

INFO

Med ordet ”Fotobogen” menes bogen 
”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor”, 
hvori du kan læse meget mere om de steder, du 
besøger på turen. Fotobogen er udsolgt, men kan 
downloades fra www.svend-goenge.dk
som pdf-filer.

Der kan købes kaffe, is og fastfood i 
Grønhøjkiosken syd for Vester Egesborg, samt i 
Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup, hvor der også 
er toiletter.

På www.svend-goenge.dk findes
flere oplysninger om 
denne skønne egn, og her kan 
du melde dig ind i Foreningen 
Svend Gønge (FSG), 
hvilket er gratis.
Foreningen udgiver blade og 
særnumre pr. mail,
afholder møder
og vi er med
til at arrangere 
det årlige 
Gøngemarked
sidst i uge 33.

Gøngeguide

Til denne tur kan 
for 500 kr. hyres 
en Gøngeguide, 
som skal stige på 
og af din bil/bus 
samme sted
(2 timer).

1 i
Svend Gønges
Fodspor

Lundby,
Køng,
Vester Egesborg,
Mogenstrup

Turen slutter her, men kan fortsættes i Tur 2 ved at 
køre videre sydpå til Blangslev og dreje til venstre 
ad Sneserevej til Snesere.
Eller tag Tur 7 Næstved + Herlufsholm.

Mogenstrup Kro
blev opført ca. 1830 på den plads, hvor der Sankt 
Hansdag den 24. juni i mange århundreder har 
været afholdt Kildemarked.
I 1600-tallet gik vejen nord om kirken. Hvor Præstø 
Landevej krydser Fladsåen findes en nyere bro, og 
indtil ca. 1932 også en vandmølle:

Vi har en beretning om en gang, Svend Poulsen 
ville passere broen:

På et tidspunkt blev det svenskerne for meget, 
og der blev sendt 2.000 soldater ud for at fange 
Svend Poulsen.
En gang var det lige ved at gå galt, for Svend blev 
angrebet fra begge sider, da han passerede broen 
over Fladsaaen ved Mogenstrup Mølle. Svenske 
ryttere lå i baghold, og da Svend var midt ude på 
broen, angreb de ham fra begge sider, og situatio-
nen syntes næsten håbløs.
Hans hest, som hed Blakken, fik omgående et sa-
belhug bagfra, og forfra hævede en svensker sin 
sabel til et afgørende hug mod Svend.
Men lynhurtigt greb Svend den svenske rytter i 
armen og kastede sig med al sin vægt af hesten 
samtidig med, at han trak svenskeren med sig ned 
i åen, som var temmelig vandfyldt.
Svend reddede sig uskadt op af åen og sprang op 
bag en af sine folk på dennes hest, og det lykkedes 
dem at slippe bort.

Mogenstrup kirkes østlige del er i 1100-tallet op-
ført i sten og tilegnet Saint Magnus af Orkney – på 
dansk Sankt Mogens, der har givet navn til byen. 
Kalkmalerierne er fra ca. 1425-1475.
Læs på www.sktmogenskilde.dk
Mens vi er her, skal vi også se den 1000-årige 
helligkilde Sankt Mogens Kilde på sydsiden 
af Præstø Landevej – læs mere om kilden mv. på 
opslagstavlen.
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 TUR 1 i Gøngehøvdingens fodspor - Lundby, Køng, Vester Egesborg, Mogenstrup

Denne middelalderlige Køng Kirke kan beses, når 
den er åben. Den er oprindeligt bygget som et for-
svarsværk mod fjender.
Turen fortsætter til midt i Køng by.

4. Køng

Koordinater:
 N55°06’35 / Ø11°49’32
Fotobogen side 104-107
I byen kan vi se Gl. Øbjerggaard, som nu er muse-
um, samt den tidligere syskole /hospital – og det 
lille anlæg der.
Så går turen videre nordpå ad Næstvedvej, og kort 
efter vejen mod Ring passerer vi en lille bæk, hvor 
der fra en brandtomt er nedrevet ”Kyllebækhuset” 
lige ved Vildtbanegrøften.
Øst for vejen kan vi se rester efter Christian IVs 
Vildtbane – mens den nedbrændte Vildtbanekro 
nu er fjernet med henblik på mulig genopførelse.

5. Vildtbanegrøften

Koordinater:
 N55°08’24 / Ø11°49’07
Fotobogen side 102-103
Vi kører videre til Grønhøjkiosken.

6. Stejlebanken ved Dybsø Fjord

Koordinater:
 N55°08’39 / Ø11°48’59
Fotobogen side 119
Hold ind ved Grønhøjkiosken for at nyde udsigten, 
samt høre den grumme historie om stedets fortid 
som stejleplads.
Turen går videre nordpå til:

7. Vester Egesborg

Koordinater:
 N55°09’27 / Ø11°49’08
Fotobogen side 118-119
Her kan vi evt. besøge den røde kirke.
Vi fortsætter ad Vordingborg Landevej.
Bus: Drej kort efter til højre ad Myrupvej.
Bil: Fortsæt et par km til lidt inde i skoven, og 
drej til højre ad den kønne Skovmøllevej
(max. 8 tons) til Myrup og drej tv. ad Myrupvej.
Alle: Kør over banen og t.v. ad Fladsågårdsvej.

8. Fladsaa

Bro over åen:
 N55°11’19 / Ø11°50’29
Fårebakkerne P-plads
 N55°11’36 / Ø11°50’35
Fotobogen side 114-116
Fra begge steder, dog især Fårebakkerne,
kan du se mod vest og følge Fladsåen 2 km.
Bag en skov nordvest for Myrup fandtes i 
1600-tallet Skovmøllegaard, hvor gøngerne 
gjorde svenske soldater kaput (Fotobogen side 
116-117).
Turen går videre ind under Præstø Landevej, 
hvorefter vi drejer 2 gange til venstre mod
Mogenstrup. Lige efter kirken drejes tv. ad 
Bøgesøvej til P-pladsen over for kroen.
Tag en folder ved den røde 1 m høje pæl.

9. Mogenstrup

Koordinater:
 N 55°11’09 / E 11°51’40
Byen er ikke særskilt omtalt i Fotobogen, men er 
et besøg værd – se folderens bagside.

1. Gammel Lundby

Mindesten:
 N55°06’48 / Ø11°53’40
Svends bosted på hjørnet af Maglekærvej:
 N55°06’46 / Ø11°53’44
Fotobogen side 138-141
Turen begynder ved Lundby Kirke, Lundby Ho-
vedgade 149B, ved mindestenen for Svend Gønge 
Poulsen, samt det sted overfor kirken, hvor han 
boede de sidste år af sit liv.
Turen går vestpå ad Lundby Hovedgade mod 
Lundby, hvor vi først i byen drejer til venstre forbi 
Svend Gøngeskolen til Sværdborg Kirke.

2. Sværdborg Kirke og Præstegård

Koordinater:
 N55°05’18 / Ø11°52’16
Fotobogen side 94-95
Vi kører tilbage til Lundby og drejer ned ad Ibsvej, 
hvor vi gør holdt og læser om byen.

3. Lundby

Koordinater:
 N55°06’32 / Ø11°52’30
Fotobogen side 134-137
I Lundby ser vi vejnavne, opkaldt efter figurer i Carit 
Etlars romaner ”Gøngehøvdingen” og ”Dronningens 
Vagtmester”
Vi passerer Gøngevej og ved enden når vi Svend 
Poulsensvej, som vi drejer til højre ad for kort 
efter at dreje til venstre ad Kaj Lykkesvej mod 
Køng, og lige efter efterskolen passeres på højre 
side Lundbyparken, hvor der lørdag-søndag i uge 
33 afholdes Gøngemarked. Ved den gule Køng kirke 
drejes ad Køng Kirkevej mod Køng.


