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 pdffiler.
På denne tur menes der ikke at være
mulighed for at købe kaffe, is og
fastfood eller få adgang til toiletter – dog
evt. i Tappernøje eller på Feddet
Campingplads syd for Strandegaard.
Køb evt. en kop kaffe ea. på Fjordkroen,
hvor der 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.

Tur 2

Snesere, Bredeshave,
Sjolte, Præstø Fjord,
Strandegaard
Turen begynder i Snesere og ender ved
Strandegaard nord for Feddet. Den er på ca.
25 km og forventes i bil at vare 1½-2 timer.
Turen kan også lægges som en fortsættelse til
Tur 1 (tilsammen 3-4 timer).
Man kan også begynde ved Strandegaard og
køre den modsatte vej til Snesere, og fortsætte
Tur 1 derfra.

God tur ønskes af

Foreningen Svend Gønge

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

www.svend-goenge.dk

Tur 2 i Gøngehøvdingens fodspor - Snesere, Bredeshave, Sjolte, Præstø Fjord, Strandegaard (Fiskerhoved bye)

1. Snesere

Koordinater:
N55°09’54 / Ø11°55’56
Fotobogen side 96-99
Turen starter i byens sydlige kant, ved
vejkrydset syd for Bårsevej 6, hvor Svend
Poulsens gårde – Dyssegaarden og
Sneseregaarden – og ”Lytter-asken” lå.
Vi kører lidt nordpå og til højre ad Sneserevej, og straks på venstre hånd ligger:
Snesere præstegård, hvor gøngerne
overfaldt svenskerne, hvilket medførte
dødsstraf for den fangede Laurits
Hemmingsen (’Væbner Ib’).
Vi kører videre ad Sneserevej østpå og
holder ind til siden ved det store skilt før
den første motorvejstilkørsel.

Gammel Tappernøje
var denside
østlige
Fotobogen
139
afslutning på kong Christian IVs Vildtbanegrøft – se Tur 1 og Fotobogen side 102-103.

5. Sjolte

3. Præstø Fjord (vest)

Ad Sjoltevej med den storslåede udsigt
kører vi tilbage mod Præstø Fjord og drejer
til venstre ad Strandvejen, som vi følger
forbi Skt. Peders Kapel.

Koordinater:
Bredeshave:
N55°09’06 / Ø12°01’37
Nordsiden:
N55°10’22 / Ø12°03’02
Fotobogen side 58-61
Kort efter ligger ved indkørslen til
Bredeshave på venstre side 'Gjøngehus'et
(Koordinater: N55°09’20 / Ø12°01’02)
Nyd turen nordpå med det rige fugleliv
langs Præstø Fjord.
Ved Fjordkroen drejes fra Strandvejen til
venstre op til Bækkeskov Stræde 16 (privat
område).

Koordinater:
N55°10’16 / Ø12°00’30
Fotobogen side 64-69

Kig gerne ind til kapellet, som kan være
åbent.

6. Præstø Fjord (nord)
Strandholm
Koordinater:
N55°10’22 / Ø12°03’02
Fotobogen side 58-61
Kør videre til Lindersvoldvej og drej th. for
at komme til Strandegaard.

Fotobogen side 104

4. Helledes Mølle i Bækkeskov

2. Snesere Sø

Koordinater:
N55°10’00 / Ø11°56’59
Fotobogen side 100-101
Svend Poulsen lokkede svenske soldater ud
på søen, men isen kunne kun holde til ham
og hans hest, men ikke til dem.
Turen går østpå til Tappernøje, tværs over
den gl. Hovedvej 2 og videre til Bredeshave
Strand (Gammel Tappernøje), hvor vi
drejer til venstre ad Strandvejen.

Koordinater: Fotobogen
N55°10’40side
/ Ø12°01’20
100
Fotobogen side 62-63
Vi kan her i skoven fordybe os lidt i den
spændende historie om Laurids
Hemmingsen – romanernes Væbner Ib.
Fotobogen side 64-69.
Vi kører videre, så til venstre ad
Sølperupvej og kort efter til venstre ad
Højgårdsvej til Sjolte.

7. Strandegaard
(Fiskerhoved Bye)
Koordinater:
N55°11’13 / Ø12°06’46
Fotobogen side 60-61
Svend Poulsen og gøngerne drog igennem
denne by uden kamp med svenskere.
Turen slutter her.

Foreningen Svend Gønge ønsker alle en god tur og God Fornøjelse!

