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Præstøs købstadssegl

Korttegning fra omkring 1670 over 
Præstø – set fra nord.
 Byen er omgivet af vand på alle sider.
 Antonitterklostret er nedrevet, og Ny-
sø Slot i den nuværende skikkelse synes 
endnu ikke at være bygget.
 I forgrunden ses Tappernøje Kro.

Til højre: Den gamle ‘alfarvej’ fra nord 
til Præstø, snor sig gennem landskabet 
og forbi Nysø Gods.

Herunder: Morgendis over Præstø – set 
fra strandengene ved Nysø Gods.
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Præstø – Sydsjællands mest romantiske handelsby N 55°07’25 / Ø 12°02’41

Sådan omtales Præstø af mange, der enten bor i byen eller har besøgt den.
 Præstø Fjord er en af Danmarks smukkeste porte til Østersøen, et hvilested for sjælen og rig på pragtfulde op-
levelser.

Trods udviklingen og de store sam-
fundsmæssige omvæltninger siden Mid-
delalderen, har Præstø i hovedtrækkene 
bevaret sin oprindelige struktur.

Området langs med fjorden er helt utro-
ligt charmerende med de stejle gader, fi-
ne haver, stensatte havediger, stokroser – 
og den fantastiske udsigt over Præstø 
Fjord.

Her er et kig fra Torvet ad Kittenstræde 
ud over Præstø Fjord.
 Man ser Præstøs store lystbådehavn, 
med plads til 300 både, og hvorfra der 
om sommeren er turist-færgefart til Fed-
det.
 Lige frem i billedet ses Hollænder-
skoven, og helt i baggrunden ses Lee-
strup Skov.
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I Middelalderen var Præstø blot en græsbevokset ø, som tilhørte præsteembedet ved Skibinge Kirke og som blev 
brugt til afgræsning med får. Byens opståen og udvikling på en ø i Præstø Fjord skyldes sandsynligvis hansestædernes 
efterspørgsel efter korn og andre landbrugsprodukter fra Sydsjælland. I 1353 overdrog Skovkloster (nuværerende 
Herlufsholm) ved Næstved byen til den danske konge, der i 1403 gav Præstø købstadsrettigheder.
 1470-1536 domineredes byen af et stort antonitterkloster, der tiltrak mange pilgrimme. Fiskeri og handel med 
landbrugsprodukter sikrede borgerne fortsat velstand frem til krigene midt i 1600-tallet og igen fra begyndelsen 
af 1800-tallet, da havnen blev moderniseret og byen gjort landfast. Fra ca. 1850 skabte en række småindustrier et 
nyt økonomisk grundlag for Præstø.
 Præstø betyder “Præsternes Ø”, og byens smukke kirke fungerede som klosterkirke for antonitter-munkeordenen, 
der fik den foræret af Kong Christian I i 1470. Munkene drev klostret i Præstø indtil reformationen, hvor munke-
ordenen blev opløst og klostret nedrevet. Kirken blev herefter igen sognekirke, som den oprindeligt havde været.

Præstøs historie har gennem de sidste 600 år været præget af ‘kirke og købmand’.
 I 1470 fik antonittermunkene overdraget Præstø Kirke, og der blev bygget kloster på 
pynten, der fik navnet Klosternakken. Klostret blev nedlagt ved reformationen i 1536, 
og sten fra klostret indgik siden i opførelsen af Københavns Slot.

Antonittermunkene var tiggermunke, hvilket betød, at klostret var afhængigt af almisser 
fra byens borgere. Klostret havde således sine svin gående frit rundt i byen, hvor borgerne 
havde pligt til at fodre dem.
 Denne ordning var dog ikke særligt populær blandt Præstø-borgerne, som selv havde 
nok at gøre med at skaffe til dagen og vejen.
 På modsatte side ses en statue af en antonittermunk, udskåret af et udgået elmetræ.
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Og historien lever i Præstø og egnen der omkring, som er berømmet for sin skønhed og som tidligere ofte er blevet 
gæstet af berømtheder som H.C. Andersen, Grundtvig og Thorvaldsen.

Men der er samtidig masser af liv i den gamle købmandsby, som på én og samme tid har fulgt med tiden og bevaret 
den historiske atmosfære.

Præstø ligger midt i et af Danmarks skønneste naturområder og er omgivet af frisk havvand med fjorden og havnen 
som byens hjerte, hvor luften oser af nostalgi og romantik.
 De fine gamle pakhuse, der står nyrestaurerede ved havnen, er mindesmærker fra en tid, hvor skibene var af træ. 
De gamle velbevarede byhuse med de hyggelige gårde og gaderne med de toppede brosten og et væld af blomster 
i den ældste del af byen bør nævnes som blot nogle få eksempler på byens charmerende købstads-idyl.

Gøngernes by

Præstø kaldes af mange for “Gøngernes By” efter Gøngehøvdingen Svend Poulsen, som i 1600-tallet sammen med 
sine snaphaner kæmpede mod svenske soldater på Sydsjælland. Og sandt er det, at byen var en af de hårdest ramte 
købstæder under Svenskekrigen, og at en del af Svend Poulsens partisankrig mod den svenske besættelsesmagt netop 
foregik i egnene omkring Præstø Fjord, og det kan vel ikke udelukkes, at snaphanerne periodevis har opholdt sig 
i byen og opereret derfra. Men der er dog ikke konkrete historiske belæg for at koble den virkelige Svend Poulsen 
og hans snaphaner direkte til Præstø i højere grad end andre sydsjællandske byer.
 Derimod har Carit Etlar ladet sine berømte romaner ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’ udspille 
sig i egnene lige omkring Præstø, og i eftertiden er ‘gønge-begrebet’ blevet en vigtig del af byens image og i vidt 
omfang anvendt i byens branding og markedsføring. Den romantiserede fremstilling af folkehelten Svend Gønge 
passer fortrinligt til Præstøs smukke beliggenhed og idylliske købstadsmiljø.
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Parti fra Torvet, set mod Klosternakken.
 I gadens højre side ses Det Gamle 
Rådhus.

Herunder:
 Præstø Kirke ved sommertide.

Huse på Torvet – over alt smykket med 
blomster.
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Herover:
 En af byens nyeste attraktioner – et 
springvand, en vandkunst, en legeplads 
til sommerlig underholdning for børn og 
voksne.
 Fra springvandet, der ligger tæt ved 
havnen, har man den fineste udsigt over 
fjorden.

Til venstre:
 Præstø Kirke set med sne ved vinter-
tide.

87835_svend goenge_r2.indd   79 25-07-2011   11:04:40



80

Svenskekrigen – Gøngehøvdingen

Under Svenskekrigen gik det hårdt ud over byen og dens indbyggere. Efter den berømte march over de tilfrosne 
bælter, stod Karl X Gustav den 10. februar 1658 med hele den svenske hær på 7.000 mand samlet på Lolland, og 
et par dage efter gik man i land på Sjælland, og det tog ikke mange timer, før de første svenske patruljer nåede 
Præstø, som lå ved den gamle landevej fra Vordingborg til København.
 Den svenske hovedstyrke slog sig ned ved Præstø for natten, og byen betalte med det samme 700 rigsdaler i 
brandskat og 120 rigsdaler i ‘discretion’ for at undgå plyndring.
 Men det hjalp ikke stort – byen blev plyndret alligevel. Hærens sold var baseret på det krigsbytte, man var i stand 
til at vriste ud af befolkningen, og Sydsjælland og i særdeleshed Jungshoved og Præstø blev hårdt ramt af den næs-
ten to år lange besættelse. Om Præstø hedder det i kilderne: ‘Byen er plyndret, berøvet hver Genstand, der har Værdi, 
Indbyggerne er fængslede, bortjaget eller flygtet. Næppe fire Mænd er tilbage, som have Midler til at ernære sig med’.

Det var på denne baggrund af krig og terror, at Svend Poulsen senere skulle opnå sit ry som frihedskæmper med 
tilknytning til bl.a. Præstø. For sin indsats høstede han i sin egen samtid stor anerkendelse hos kongen, og fik som 
belønning tildelt Lundbygaard, men sin berømmelse og status som folkehelt opnåede han først mange år senere, 
da Carit Etlar i 1853 og 1855 udgav sine romaner ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’, der opnåede 
umådelig popularitet og som stadig genudgives med jævne mellemrum.
 I disse romaner, der i det store og hele er ren fiktion, kaldes Svend Poulsen for ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Svend 
Gønge’ og hans (vistnok) mest betroede mand, Laurids Hemmingsen, beskrives i romanerne som den store, 
stærke, godmodige, tapre og trofaste væbner og næstkommanderende og kaldes Ib Abelsøn. ‘Gønger’ er Carit 
Etlars betegnelse for snaphaner.
 Disse romaner foregår i egnene omkring Præstø, hvor også den virkelige Svend Poulsen med sin guerillakrig 
tilføjede fjenden svære tab under Svenskekrigen i 1658-59.
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Svend Poulsen

Fra Svend Poulsens indberetning har vi følgende ordlyd, som fortæller, at Præstø såvel som de andre sydsjællandske 
købstæder blev brugt af svenskerne som tilhold for en deling ryttersoldater. Svend havde spioner udstationeret og 
var, hvor han kom frem, godt orienteret om fjendens tilstedeværelse og bevægelser, og han var parat til omgående 
aktion.
 Han skriver således:
 ‘…… der de Rytter i prestø och wordingborig , och i de andre byer hørde at vj saa dominerede RiffereRede de sig till 
sammen och drog til Nestued, Saa fich vj Kundschab paa denem, huor vj Rende en stor Mill effter dem før vj Naade dem, 
Och Kom saa i Kast med denen ved fladsaa… …’

På den yderste spids af Klosternakken 
ved Hotel Frederiksminde og lige ved 
kirken ligger et lille parkanlæg , som ab-
solut er et besøg værd.
 Herfra har man en fantastisk udsigt 
over fjorden – måske Præstøs fineste.
 Anlægget rummer forskellige mindes-
mærker og skulpturer – herunder også 
en ‘Snaphanestatue’ – rejst i 1951 som 
en kopi af ‘Lille Mads’, der står i Hem-
bygsparken i Hässleholm i Skåne, frem-
stillet af kunstneren Axel Ebbe.

Bemærk den lange gøngebøsse. Blandt 
gøngerne/snaphanerne/friskytterne i 
Skåne var der fortrinlige bøssesmede, 
og gøngebøsserne var efterspurgt selv 
blandt adelsmænd for deres funktions-
sikkerhed og deres gode skud. Snapha-
nerne selv havde ry for deres overordent-
ligt gode skydefærdigheder.
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Maderne ved Præstø Fjord N 55° 07’52 / Ø 12° 07’35

Præstø Fjord er den indre del af Fakse Bugt, der afspærres af Feddet i nord 
og Maderne i Syd.
 Maderne er således navnet på en lav, aflang ø – en holm – på sydsiden af 
indsejlingen til Præstø Fjord.
 Den ubeboede holm begrænser bugten Noret og består fortrinsvis af 
strandvolde, bevokset med kraftige buske. Øens sydvestlige del udgøres af 
strandeng og afgræsses om sommeren.

Feddet og Maderne er vigtige ynglelokaliteter for ande- og vadefugle, og 
på Maderne yngler desuden måger og terner, bl.a. hættemåge, stormmåge, 
splitterne, havterne, fjordterne og undertiden den sjældne dværgterne.

Maderne er sammen med Præstø Fjord og Feddet udpeget som såkaldt EU-
fuglebeskyttelsesområde, og øen er ikke offentligt tilgængelig.

Her et kig over det smalle vand mellem 
fastlandet og ud over Maderne.
 I baggrunden ses Noret og Næbsko-
ven.
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Men strandområdet ved den gamle Skanse er et populært udflugtsmål for 
friluftsfolk og naturelskere på alle tider af året.
 Stedet er utroligt smukt og fredfyldt, helt fri for kiosker og andre faciliteter. 
Her findes stort set kun naturen, som den er, når den er bedst.

Herover:
 Der er kraftig strøm i det smalle vand 
mellem fastlandet og Maderne.

Herunder:
 Et kig mod Feddets sydlige ende.
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I dette område, nede bag Præstø, godt skjult i skoven bag bakkerne øst for 
Roneklint, skulle Gøngehøvdingens hus iflg. Carit Etlar have ligget.

I kapitel IX i ‘Gøngehøvdingen’ fortælles om, hvordan gøngerne, da de en 
mørk og kold vinternat forlader Svend Gønges hus, opdages og forfølges 
af en skare svenske rytterdragoner, men med Ib Abelsøns snarrådighed og 
vovemod lykkes det dem at undslippe.
 I gåsegang bevæger gøngerne sig ud over den tynde og vågefyldte is på 
det tilfrosne Nor, og de kommer velbeholdent i land ovre på Maderne, uden 
svenskerne har set dem.
 Først da Ib affyrer et pistolskud, bliver svenskerne klar over, hvor gøngerne 
er og sætter af sted ud over isen i én lang række.
 Men mens Ib fromt folder sine hænder og siger ‘Gud nåde de arme men-
nesker’, høres et hult og pibende suk henover havoverfladen, hvorefter isen 
med et uhyggeligt brag giver efter, og alle rytterne forsvinder under isen – 
med gøngerne som tavse, grebne vidner.
 Ib forklarede senere episoden således: ‘De svenske ryttere vilde prøve, 
hvem der nåede højest – de på deres heste eller vandet i Noret’.

Denne beretning er i virkeligheden en folkelig myte, som også findes i lig-
nende udgaver andre steder – bl.a. ved Snesere Sø samt flere steder i Skåne.

Carit Etlar fortæller:
 En mørk og kold nat i vinteren 1658 
forfølges gøngerne af en flok svenske ryt-
tere, men gøngerne skjuler sig og flygter 
ud over det tilfrosne Nor og ud til Ma-
derne, hvor de kommer sikkert i land. 
Først da Ib affyrer sin pistol, opdager 
svenskerne dem og begiver sig ud på isen, 
som er alt for tynd til mænd og heste – og 
alle drukner.

Maderne en vintermorgen.
 Dagslyset er ved at bryde frem.
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Svend Gønges Hule N 55°06’56 / Ø 12°10’36

Mange af fortællingerne om Gøngehøvdingen knytter sig til egnen omkring 
Jungshoved, og det er her, tæt ved kysten i skoven nordøst for Bønsvig, man 
finder “Svend Gønges Hule”. Ifølge Carit Etlar mødtes Gøngehøvdingen i 
en hule nær Jungshoved med det belejrede Københavns borgmester Hans 
Nansen, og det blev aftalt, at Svend og Ib skulle bringe 50.000 rigsdaler fra 
Vordingborg gennem fjendens linjer til det belejrede København. En bedrift, 
der under mange og spændende genvordigheder blev gennemført med stor 
succes.
 “Hulen”, der ligger ved Bønsvig yderst på Jungshoved, er i virkeligheden en 
lille jættestue fra Bondestenalderen, dvs. et stenbygget gravkammer, opført 
for ca. 5200 år siden. I dag er kun bevaret stenkammeret, dele af gangen og 
enkelte randsten, men oprindeligt var det meste dækket af en jordhøj.
 Selve kammeret er på 2 x 3 m, så der har ikke været plads til at Svend og 
alle hans mænd på én gang kunne gemme sig der, men vel plads nok til at 
man kunne holde et hemmeligt møde i ly for vind og vejr, som det sker i Carit 
Etlars eventyr. Hulen kunne muligvis være brugt som et midlertidigt skjul 
for Svend Poulsen i den periode, han opholdt sig på Nyord, og herfra med 
mellemrum sejlede over til Sjælland og foretog aktioner mod den svenske 
besættelsesmagt. Men der er intet historisk belæg for knytte den historiske 
Svend Poulsen til denne hule. Fortællingen er ren opdigtning.

Tiden efter Carit Etlar har udpeget den-
ne jættestue som ‘Svend Gønges Hu-
le’, men det er dog langt fra sikkert, at 
Svend Poulsen nogensinde har gemt sig 
her. Først i 1940erne fik den sit nuvæ-
rende navn.

Men det er et scenarie, som passer godt 
i dét billede af Gøngehøvdingen/ Svend 
Poulsen, som vi ønsker at fastholde, 
nemlig at han overalt var i stand til at 
skjule sig for svenskerne, som til sidst 
havde sat et meget stort mandskab ind 
for at fange ham.
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‘Svend Gønges Hule’ er formentlig den 
mest kendte af gravhøjene på Jungsho-
ved.
 Den er i virkeligheden en lille jætte-
stue fra Bondestenalderen, opbygget af 
store og meget smukke sten.
 I dag er der syv bæresten og én dæk-
sten tilbage. Jættestuen blev restaureret 
i 1990 erne, og der står nu en informa-
tionstavle, der fortæller om stedet.
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Jungshoved Slotsbanke N 55°04’47 / Ø 12°07’21

Syd for Præstø ved det lille nor, der fra Bøgestrømmen skærer sig ind i landet, 
ligger på en lille halvø det sagnomspundne voldsted Jungshoved Slotsbanke, 
som indgår i mange danskeres bevidsthed – ikke mindst, hvis man bor på 
Sydsjælland.

Borgbanken, hvor der tidligere har ligget en kongeborg, ligger utroligt flot 
i landskabet lige syd for Jungshoved Kirke, med kig mod syd over Bøge
strømmen og mod vest over den lavvandede vig Jungshoved Nor.

Det oprindelige Borganlæg har ikke været noget stort bygningsanlæg, men 
det har været anlagt med en yderst strategisk placering – formodentlig opført 
i 1100tallet som et led i Valdemar den Stores kystforsvar mod venderne fra 
det tyske Østersøområde, som i denne periode plyndrede og hærgede de 
sydvendte kyster i Danmark.

Borgen nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 og har på 
dette tidspunkt også spillet en vigtig rolle i kontrollen med både baglandet 
og aktiviteterne omkring det rige Skånemarked, der hvert år ved høsttid 
udfoldede sig ved Skanør og Falsterbo.

Fra slotsbanken på Jungshoved er 
der en fantastisk udsigt ud over Bøge-
strømmen mod Kindvig Hoved, Nyord 
og Møn.

Borgens bygninger er for længst nedre-
vet, men en del af borgens ydervold fin-
des stadig. En sti, der ‘holdes nede’ af 
fårene, fører hele vejen rundt om slots-
banken.
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Der er fundet arkæologiske spor af bygninger på slotsbanken, ligesom man 
ved, at der i området mellem borgen og kirken tidligere har ligget en mindre 
bebyggelse – muligvis en avlsgård, der skulle forsyne slottet med daglige 
fornødenheder.
 Ud for slotsbanken, ved indsejlingen til Jungshoved Nor, er der fundet 
flere undersøiske pælespærringer, som har forhindret fremmede i landgang 
fra søsiden.

Herunder: Et kig fra voldstien mod 
Jungshoved Nor mod nordvest og ind-
sejlingen til Jungshoved Nor.
 I baggrunden Gl. Oremandsgaard og 
til højre ses ‘Svend Gønges Eg’.

Fårene græsser på det gamle voldsted.
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Under Svenskekrigene 1658-60 blev kongeborgen på Jungshoved med svenskernes gentagne plyndringer lagt øde, 
og derefter tog forfaldet gradvist til.

I 1762 blev borgen frasolgt kronen, og få år efter blev de sidste bygninger nedrevet, og i dag er der intet synligt 
tilbage af bygningerne på den tidligere kongelige magtbase. De nedbrudte byggematerialer menes at være genan-
vendt til bl.a. staldbygninger ved Prins Jørgens Palæ i Vordingborg.

Slottet på Jungshoved indgår som en vigtig lokalitet i Carit Etlars roman ‘Gøngehøvdingen’, idet hele historien 
faktisk starter her, hvor hovedpersonen Svend Gønge var skytte. En del af handlingen udspiller sig netop i denne 
borg eller på egnen der omkring.

I virkeligheden kendes ingen historiske kilder, der viser, at Svend Poulsen skulle have opholdt sig på Jungshoved, 
men der kan være en kerne af sandhed i historien.
 I hvert fald huserede Svend Poulsen og hans snaphaner under Karl Gustav-krigen ofte på egnen for at udspejde 
fjendens bevægelser, og når de kunne se deres snit til det, overraskede, angreb og nedsablede de uden større be-
tænkeligheder mindre svenske troppeafdelinger og de ryttersoldater, der tjente som beskyttelse af fjendens trans-
portvogne og forsyninger på vej til Svenskelejren ved København.

Disse dristige angreb på de svenske tropper og deres forsyninger medførte betydelige tab hos fjenden og var na-
turligvis en torn i øjet hos den svenske besættelsesmagt, som på alle måder forsøgte at få fingre i den kække og 
frække Svend Poulsen.
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 Et sagn fortæller, at den svenske høvedsmand på Jungshoved Slot i raseri over snaphanernes mange overfald, 
udsatte en pris på Svend Gønges hoved. Men som flere gange tidligere, lykkedes det Svend at narre høvedsmanden 
inde på hans egne enemærker:

En aften, da obersten sad i vinduet og så ned i gården, kommer der en kugle og gennemborer hans hoved, og han 
dør på stedet. Der høres et plask i voldgraven, og alt bliver igen stille.
 Lyden af skuddet havde dog gjort vagten ængstelig, og der bliver gjort anskrig. Soldaterne ilede til samlingspladsen 
i borggården, men i samme øjeblik kom en svenskklædt og svensktalende ordonans ridende over vindebroen og 
ind i borggården. Han fortalte de sammenstimlede ryttere, at han lige havde mødt snigmorderen – en der lignede 
Svend Gønge, og som sprang af sted ad Oremandsgaardskovene til.
 ‘Kom med, og jeg skal vise vej’, råbte han, og de svenske soldater, der naturligvis var ivrige efter at fange Gøn-
gehøvdingen, fulgte nu ordonansen ind i Oremandsgaards skove efter den formodede Gøngehøvding, men da de 
kom ind i skovtykningen, myldrede pludselig en skare bevæbnede mænd frem fra krat og tjørn, og overmandede 
de svenske ryttere, som kort efter var nedsablet eller taget til fanger.
 Det var Svend Gønges kække selskab, som overraskede svenskerne i Oremandsgaards skove, men den, der skød 
den svenske oberst i slotsvinduet, var ingen anden end ham selv, ‘Svend Poul’, som han kaldtes af de gamle på stedet.
 Efter denne batalje indledtes nu en omfattende og intens jagt på Svend og hans snaphaner. Det hedder sig, at 
der på et tidspunkt var sat hen ved 2000 ryttere ind i jagten på Gøngehøvdingen, men det lykkedes dem ikke at 
fange ham.

Nord for borgbanken ligger Stavreby Kirke, som i tidligere tider har hørt til borgen. I området mellem borgbanken og kirken har 
man fundet spor fra en tidligere bebyggelse – muligvis en avlsgård.
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