8. Snesere
Koordinater:
N55°09’54 / Ø11°55’56
Snesere Sø:
N55°10’00 / Ø11°56’59
Fotobogen side 96-99, 100-101
Ved Snesere Sø hører vi om, hvordan Svend
Gønge fik lokket mange svenske soldater ud
på isen, som ikke kunne bære dem.
Midt i Snesere ligger på højre hånd:
Snesere præstegård
Her overfaldt gøngerne svenskerne, hvilket
medførte dødsstraf for den fangne Laurits
Hemmingsen (’Væbner Ib’).

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
I Præstø og på Udby Kro er der toiletter.

Tur 8
Gl. Lundby, Præstø,
Jungshoved, Ugledige,
Udby, Sjolte, Præstø Fjord
Denne heldagstur er på ca. 80 km og
anslås til i bil at vare ca. 6 timer incl. 1
times spisning – tillagt evt. besøg i Præstø
Kirke, Jungshoved Kirke og evt. anden
fortæring. Bestil mad i god tid.

Drej til venstre ad Bårsevej, og på hjørnet af
Kongskildevej lå:
Svend Poulsens gårde – Dyssegaarden og
Sneseregaarden – og ”Lytter-asken”.
Fortsæt ad Bårsevej til Bårse, hvor der drejes
til højre – og ved lyskrydset til venstre mod
Gl. Lundby, hvor turen slutter.

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.
Til denne tur kan for 1.000 kr. hyres en
Gøngeguide, som stiger på og af bilen/
bussen i Gl. Lundby (6 timer).

God tur ønskes af

Foreningen Svend Gønge

www.svend-goenge.dk

Tur 8 i Gøngehøvdingens fodspor – Gl. Lundby, Præstø, Jungshoved, Ugledige, Helledes Mølle, Præstø Fjord, Snesere

1. Gammel Lundby
Mindesten:
N55°06’47 / Ø11°57’06
Svends bosted på hjørnet af Maglekærvej:
N55°06’45 / Ø11°53’44
Fotobogen side 138-141
Turen begynder ved Lundby Kirke,
Lundby Hovedgade 149B, ved mindestenen
for Svend Gønge Poulsen, samt det sted
overfor kirken, hvor han boede de sidste år af
sit liv.
Når kirken er åben, ser vi også den.
Turen går østpå gennem Bårse til Præstø.
Parkér ved Præstø Kirke, Adelgade 129, og
begynd turen ved at gå vestpå ad Adelgade.
Drej nordpå ad Torvestræde ned til havnen,
som følges lidt østpå til Kittenstræde. Gå op
her og drej ind mod Torvet.

2. Præstø

Koordinater:
N55°07’25 / Ø12°02’41
Fotobogen side 72-81
Nogle kalder Præstø for Danmarks mest
romantiske handelsby, andre kalder den
Gøngernes by.
Fortsæt fra Torvet østpå til det grønne
område ved Frederiksminde.
På den yderste spids af Klosternakken ved
Hotel Frederiksminde og lige ved kirken
ligger et parkanlæg, som absolut er et besøg
værd. Herfra har man en fantastisk udsigt
over fjorden - måske Præstøs fineste.
Anlægget rummer forskellige mindesmærker
og skulpturer - herunder også en 'Snaphanestatue' - rejst i 1951 som en kopi af 'Lille
Mads’, der står i Hembygds-parken i

Hässleholm i Skåne, fremstillet af
kunstneren Axel Ebbe.
Turen går nu ad Østerbro ud af byen og til
venstre ad Jungshovedvej, som følges til
Tjørnehoved. Her drejes til venstre og knapt
2 km fremme drejes til højre mod
Jungshoved kirke, hvor Slotsbanken ligger.

Kør fra Ugledige vestpå over Skallerup til
Udby Kro på den gl. Hovedvej 2 (= Vej 151),
hvor der er mulighed for at spise.
Herfra går turen nordpå ad vej 151 til
rundkørslen ved Bårse, hvor vi drejer mod
Præstø. Efter 3½ km drejes til venstre mod
Faxe, og vi kører til:

3. Jungshoved Slotsbanke

5. Præstø Fjord (Bredeshave)

Her starter romanen ”Gøngehøvdingen” med
Svend Poulsen som skytte.
Under Svenskekrigene 1658-60 blev
kongeborgen på Jungshoved lagt øde ved
svenskernes gentagne plyndringer, og
derefter tog forfaldet gradvist til.
I 1762 blev borgen frasolgt kronen, og få år
efter blev de sidste bygninger nedrevet.
Kør tilbage til Tjørnehoved. Fortsæt lidt
sydpå ad Neblevej til Rekkende og drej
vestpå til Allerslev, hvor der drejes til højre
og kort efter til venstre ad Enghavevej mod
Ugledige. Fortsæt til venstre ad Lydehøjvej til
Mern Å.

Nyd den skønne natur langs fjorden.
Ved indkørslen til Bredeshave kan vi se
Gøngehuset og Gøngemosen.
Kør videre ad Strandvejen, forbi Skt. Peders
Kapel og drej ved Fjordkroen op ad
Bækkeskov Stræde.

Koordinater:
N55°04’47 / Ø12°07’21
Fotobogen side 88-93

4. Ugledige, Mern å

Koordinater:
N55°03’57 / Ø12°01’00
Fotobogen side 128-129
Området langs Mern A er efter al sandsynlighed et af de steder, Carit Etlar har haft i
tankerne, da han i romanen 'Gøngehøvdingen' skrev om Svend Gønges
pengetransport med slæde til København.

Koordinater:
N55°09’06 / Ø12°01’37
Fotobogen side 58-61

6. Helledes Mølle, Bækkeskov
Koordinater:
N55°10’40 / Ø12°01’20
Fotobogen side 62-63

Vi kan her og i Sjolte fordybe os lidt i den
spændende historie om Laurids
Hemmingsen – romanernes Væbner Ib.
Fotobogen side 64-69.
Vi kører til venstre ad Sølperupvej og kort
efter til venstre ad Højgårdsvej til Sjolte.

7. Sjolte

Koordinater:
N55°10’16 / Ø12°00’30
Fotobogen side 64-69
Ad Sjoltevej kører vi mod Præstø Fjord og
drejer til højre ad Strandvejen og til højre
mod Tappernøje, hvor vi krydser vej 151 og
fortsætter til Sneserevej mellem nr. 64 og 66.

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

