Præstegården, som ligger bag kirken, i byens sydøstlige del, var i 1658
rammen om et voldsomt sammenstød mellem snaphanerne og de svenske
besættelsesstyrker.
En overlevering fortæller:
‘En eftermiddag ankommer ca. 25 svenskere, der beslaglægger præstegården til
overnatning, men mens svenskerne putter sig i sengehalmen, sender danskerne bud
til Svend Poulsen, der ankommer ud på natten med sine folk. Svenskerne bliver
overrumplet, lagt i jern, og Svend Poulsen tager alle sammen med ind i skoven, hvor
de bliver henrettet, for aldrig at blive fundet igen. Et par dage senere ankommer
en stor svensk deling, der henretter nogle af byens mænd og brænder byen ned til
grunden’.

Modsatte side:
Sværdborg Kirke med de mange fint
udsmykningsdetaljer.
Bemærk også tårnets fine murværk.

Svend Poulsen selv beskriver episoden således:
‘…i Siolte schiøde vj och en Quartermester och tou Rytter, saa fich wj Kundschab
at der var en gandsche haab till prestens i Suerborig, Huorfore vj droge strax did
om Morgenen tillige och kringsette gaarden, huor vj fich 4 Quartermestere och to
Corporaller, och Atten Rytter, som vj tog med oß och giorde Caput med i schouffuen, Och huor vj kom saa tog ieg alt An saa at iegh Bekom 56 Karle, …’
Svend Poulsens styrke, der nu var oppe på 56 mand, overrumplede således
et større antal svenske soldater, der angivelig lå og sov i præstegården. Kort
proces med kontant afregning ude i skoven.
Koldblodigt massemord, ville nogen måske kalde det i dag, men begiven
hederne udspandt sig under en brutal og nådesløs krig, hvor ingen internationale konventioner gjaldt – kun denne grundregel: “Dræb eller bliv
dræbt”.

I kirken ses stadig et maleri fra 1600-tallet af præsten Hans Clausen og hans
hustru Maren Davidsdatter, som de så
ud under Karl Gustav-krigene.

Sværdborg Kirke og Præstegård

N 55°05’18 / Ø 11°52’16

Sværdborg ligger ca. 9 km NV for Vordingborg – umiddelbart syd for Lundby, på den gamle Næstved-Vordingborg
landevej.
Byen Swertbyrthæ (swærth = grønsvær og byrthi = rand) nævnes vistnok første gang i 1306, men kirken er bygget i slutningen af 1100-tallet – muligvis på resterne af en tidligere trækirke.
Kirken ligger med sin kirkegård midt i byen – på det højeste punkt med udsigt over bl.a. Sværdborg Mose og
med byens gårde liggende spredt i en klynge omkring kirkebakken. Byen har sandsynligvis i det væsentlige bevaret
sin struktur, som den så ud under Karl Gustav-krigene.
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Præstegårdens daværende bygninger,
som var de egentlige kulisser for dette
drama, er for længst ombygget og fornyet, og i dag er næsten intet, som det var
under Svenskekrigene.
Det kan derfor være svært at forestille
sig de blodige kampe, der fandt sted i efteråret 1658.
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Snesere

N 55°09’54 / Ø 11°55’56

Der nævnes ikke flere faldne, men det siges udtrykkeligt, at striden under hvilken
de tvende kvartermestre blev ombragt, førtes både i og ved Snesere, så kampen
må have strakt sig fra præstegården til uden for byen.’

Snesere var tidligere en landsby af betydelig størrelse med 20 fæstegårde, en
del huse foruden kirke, præstegård og skole.

I Svend Poulsens rapport beskrives overfaldet enkelt og præcist:
‘… Och huor vj kom saa tog ieg alt An saa at iegh Bekom 56 Karle, drog saa
till Sneesere prestegaard; der schiød vj En Regimendts Quartermester och en Anden
Quartermester och 6 Rytter och provianted som de haffde och schulle till Leyren
med, Kom wj Bønderne till at drage hiem med igien,..’

Præstegården i Snesere

Snesere ligger på en høj bakke og blev
tidligere opdelt i ‘Ovenbyen’, ‘Mellembyen’ og ‘Nedenbyen’.
Kirke og præstegård ligger i den øvre
del af byen, hvor de gamle huse og gårde ligger tæt som i tidligere tiders byggeskik, omend der næppe er byhuse tilbage
fra Svenskekrigenes tid.
Bemærk gårdspladsens usædvanlige
størrelse, som langt overstiger alm. bøndergårde.
Her boede præsten standsmæssigt.
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Præstegården i Snesere var under Svenskekrigen ramme om et af snaphanernes mest kendte angreb på den svenske besættelsesmagt. Svend Poulsen og
hans snaphaner har således været i kamp mod et kompagni svenske soldater,
der var indkvarteret i præstegården, og som alle blev dræbt.
Episoden beskrives således af forfatteren og historikeren Severin Kjær:
‘Det var i og ved Snesere by, det skete. Svend Poulsen havde fået nys om, at der
på bestemte tidspunkter blev leveret en større mængde ‘fedenød’ og slagtekvæg samt
alle slags fødevarer til de to svenske kvartermestre, der lå i Snesere Præstegård.
På en slig leveringsdag stormer han med sit mandskab pludselig ind i præstegården, hvor det kommer til en hidsig kamp, under hvilken de to kvartermestre
Mogens Johansen og Svend Andersen begge bliver dræbt.

Men trods det vellykkede angreb, fik aktionen fatale følger – særligt for én
snaphane, Laurids Hemmingsen fra Sjolte, som var en af Svend Poulsens
mest betroede mænd (Laurids Hemmingsen er af mange bedre kendt som
Carit Etlars farverige romanfigur, Ib Abelsøn, som var Svends staldbroder
og næstkommanderende).
Vi ved fra den virkelige historie, at kort efter bataljen i Snesere Præstegård
bliver Laurids Hemmingsen fanget af svenskerne og 25. maj 1660 dødsdømt
på Thurebygaard Tinge for sin deltagelse i overfaldet og for drabet på de to
svenske kvartermestre.

Herunder:
Snesere Præstegård, sydfløjen – indbegrebet af dansk, landlig sommeridyl
2010.
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Centralt i byen ligger tingstedet, som dog
næppe skriver sig tilbage til Svenskekrigenes tid.
I baggrunden og tæt ved Sneseregaarden ligger byens gamle Rytterskole, som
er opført i 1724, mens Snesere stadig
hørte under Vordingborg Ryttergods.

Svend Gønges gårde i Snesere – Dyssegaarden og Sneseregaarden
Iflg. lærer ved Smidstrup Skole Peter Jensens bog “Optegnelser om Snesere Sogn” holdt Svend Poulsen efter Roskildefreden til i Snesere by, hvor han boede på sin gård sammen med sin hustru Ane Marie Oremands og sine børn.
Da krigen igen brød ud i august 1658, begyndte Svend sin gamle gerning som snaphane og forklædt som degn,
bissekræmmer, tigger eller svensk soldat udspejdede han fjendens styrker, hvorpå han med sine folk pludselig brød
frem og overfaldt de svenske forsyningstransporter, som ofte bestod af rov fra de plyndringer, svenskerne foretog
på egnen. En stor del af de svenske styrker var lejetropper, og når en by var besejret, kunne en del af soldatens
betaling f.eks. være ‘to dages fri plyndring og voldtægt’.
Gården blev kaldt ‘Dyssegården’ og lå i byens sydlige udkant ved vejen mod Bårse. Den blev i forbindelse med
udskiftningen udflyttet og findes ikke mere på dette sted.
Ved gården stod dengang en gammel ask, som af snaphanerne blev brugt til at holde udkig fra, og herfra kunne
man også høre, når fjenden nærmede sig. Denne ask, som kaldtes “Lytterasken” var et usædvanligt stort og smukt
træ, der i efteråret 1880 blev fældet pga. byvejens udvidelse. Den mentes da at have været omkring 300 år gammel.

Snesere Kirke er med sine 52 meter en af Danmarks længste landsbykirker. Kirkens tidligste historie fortaber sig i fortidens tåger,
men de ældste dele er formentlig fra 1100-tallet.
Et gammelt udgået elmetræ på kirkegården blev i 1999 – udelukkende med motorsav – omdannet til en skulptur, forestillende “Peters Fiskedræt”, udført af Allan Bo
Jensen. Jesus ses stående i agterstavnen, mens den muskuløse Peter kæmper med at få
det sprængfyldte net trukket om bord.

Fra kirkens våbenhus er der en pragtfuld udsigt over det flade landskab mod
vest.

“Dyssegården” må ikke forveksles med ‘Sneseregaarden’, som Svend Poulsen efter Svenskekrigen af kongen fik i
eje til lige med Lundbygaard, som en anerkendelse for sin indsats under krigen.
Men beretningen om, at Svend Poulsen skulle have boet på Dyssegaarden i Snesere under Svenskekrigen, og muligvis tidligere, er historisk uforenelig med den almindelige opfattelse, nemlig at Svend Poulsen er født i Verum
sogn i den nordøstlige del af Skåne og først kom til Sydsjælland i slutningen af 1658 på kongens bud.
Som belønning og anerkendelse for sine bedrifter modtog Svend Poulsen af kongen efter krigen Lundbygaard,
hvortil også hørte en gård, beliggende midt i Snesere by, nemlig matrikel nr. 17, den nuværende Sneseregaard,
Bårsevej 6.
Den blev af kronen tilskødet Svend Poulsen 12. maj1666, og var i hans eje indtil 1669, hvor han igen solgte den.
Han har dog næppe på noget tidspunkt beboet denne ejendom.
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Snesere Sø

N 55°10’00 / Ø 11°56’59

Til Snesere Sø knytter sig et stedligt, men ret kendt sagn om en af Svend
Poulsens mange bedrifter.
En beretning, der i hovedsagen bekræftes af et citat i Snesere Kirkes dagbog, optegnet efter Lundby Kirkes dagbog af forhenværende præst i Snesere,
pastor Østrup, fortæller den folkelige overlevering, at Svend Gønge lokkede
en flok svenske ryttersoldater til at forfølge sig ud på den tilfrosne Snesere
Sø. Hele det svenske kompagni med heste og våben gik igennem isen og
druknede, mens Gøngehøvdingen selv undslap.

Herunder:
Umiddelbart vest for motorvejsafkørslen til Tappernøje ligger Snesere
Sø – smukt omgivet af bakker og lav
bevoksning.

Det gik således til:
Svend Poulsens mange aktioner mod de svenske tropper og deres forsyningstransporter til hovedstaden skabte efterhånden så store problemer for
fjenden, at der blev udlovet en dusør for hans hoved, og en egentlig jagt blev
sat ind for at fange ham.
Engang i den hårde vintertid, hedder det, kom Svend forklædt som en
kjærling (kælling), ind til en svensk høvedsmand og tilbød at vise, hvor
Svend Poulsen holdt sig skjult. Høvedsmanden var naturligvis ivrig efter at
få fingre i den frygtede snaphane og udsendte straks en trop ryttersoldater,
som kællingen, der var vejviser, førte ad vejen mod Snesere.

Men i nærheden af Snesere Skov kastede han kvindeklæderne af sig, idet
han råbte ‘Her ser I Svend Poulsen, tag ham hvis I kan’, hvorpå han satte af
sted på sin lille grå hest udover den nærved liggende sø, der nylig var lagt til
med is, men dog stærk nok til at bære en enlig rytter.

Herover:
Snesere Sø en kold vinterdag 2010.
Søen er tilfrosset, men farlig at vove sig
ud på.

De svenske soldater – griske som de var efter at indkassere den dusør, der
var sat på Gøngehøvdingens hoved, satte råbende og skrigende efter ham i
samlet flok ud over søen, men derved brast isen, og de styrtede alle i søen
og druknede, mens Svend nåede over på den anden side og forsvandt.

Herunder:
Høres ved vintertide muligvis skrigene fra de druknede svenske ryttersoldater, der blev lokket ud på isen?
Og driver der, når vinden er i vest,
horseben (hesteknogler) i land ved bredden af Snesere Sø?

Ifølge lærer Peter Jensens bog fra 1883 “Optegnelser om Snesere Sogn”,
har en gammel mand, der indtil ca. 1875 boede ved søens østre side i en
ussel lerhytte, fortalt, at der næsten hvert år ved vestlig storm ilanddrev en
mængde “horseben” (hesteknogler), og efter hans mening var det ben fra
de druknede svenske ryttere og deres heste.
Sagnet fortæller endvidere, at man på en vis tid af året – omkring juletid –
kan høre en besynderlig lyd i søen, og hvorfra kan den lyd vel komme, hvis
ikke fra de svenske ryttersoldater, som druknede her?
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Vildtbanegrøften

N 55°09’13 / Ø 11°57’28

Kort efter, at Christian IV i 1588 var blevet konge, besluttede han at anlægge et stort jagtområde – en kongelig
vildtbane – på Sydsjælland. Det skulle være Nordeuropas største vildtbane, og den skulle mod nord afgrænses af
grøft og hegn, således at vildtet kunne holdes indenfor området, og uvedkommende kunne holdes ude. Det blev
dog først i 1616, at Christian IV gav ordre til, at arbejdet skulle sættes i gang.
Indsnævret af Dybsø Fjord fra vest og Præstø Fjord fra øst er det sydlige Sjælland næsten som en halvø.
Store skove i øst og syd, men også moserne i vest gav i tidligere tider fortrinlige levevilkår for vildtet, og ifølge
sagnene har egnen da også siden Valdemarernes tid været de danske kongers foretrukne jagtmark.
Der var dengang strenge straffe som hængning eller udstukne øjne for dem, der forgreb sig på kongens vildt.

Vildtbanegrøften kan på afstand ligne et
alm. hegn, men den er et gammelt kulturskel fra 1616, der har overlevet jordudskiftningerne under landboreformerne og i dag kan ses som et af historiens
mange vidnesbyrd om de tidligere kongers ubegrænsede magt og dominans.

Vildtbanehegnet, der blev udformet som en dyb grøft med vold ind mod vildtbanen, blev nu gravet hele vejen
tværs over Sjælland – mellem Dybsø Fjord og Præstø Fjord, der hvor der er den korteste afstand. Grøften kom til
at bugte sig gennem terrænet i en samlet længde på ca. 15 km.
Men på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse forfaldt anlægget gradvist over de næste årtier, og krybskytter
udenfor området havde efterhånden for let spil. I 1710 blev det derfor besluttet at opgrave grøften på ny.
Efter den nye plan skulle grøften være 6 m bred foroven, 3 m dyb og 2 m bred i bunden.
Det var under den store nordiske krig med Sverige, og 200 svenske krigsfanger blev udkommanderet til at gøre
arbejdet. Den 16. juni 1716 begyndte man ved Tappernøje Kro, som dengang lå ved den gamle kongevej, der gik
langs Præstø Fjord. Arbejdet viste sig at være meget besværligt – jorden var leret, fugtig og fyldt med store sten.
Omegnens bønder blev pålagt at føde fangerne med tilskud fra de kongelige kornlagre i Vordingborg og Køge.

Den 28. oktober 1716 var man lige nået igennem Store Røttinge, og arbejdet
blev mere og mere vanskeligt.
De raske og stærke fanger var deserteret, og den ansvarlige bad om at få
arbejdet standset for vinteren. Først i 1718 var man færdig med grøften, og
der blev på toppen af volden opsat et gærde, dvs. et hegn af rafter, som skulle
forhindre vildtet i at springe over grøften.
Kun få steder kunne man passere vildtbanegrøften gennem porte, bevogtet af
opsynsmænd. Det var ved Vildtbanekro syd for Vester Egesborg, i Hammer
ved den nu nedlagte landsby Skovbygårde mellem Bårse og Snesere, i Store
Røttinge og ved kroen i Gammel Tappernøje, hvor den gamle kongevej mel‑
lem København og Vordingborg passerede. Her var kromanden opsynsmand.
For at markere vildtbanen lod Frederik V opstille stenstøtter med kongens
kronede navnetræk og bogstaverne V D B A W B (VorDingBorg AmtsVildt‑
Bane) samt årstal og stenens nr. i rækken.
Bønderne indenfor vildtbanen vovede ikke at forgribe sig på kongens vildt,
skønt de kunne være generet af det. Der findes beretninger om vildtets øde‑
læggelser af afgrøderne og angreb på husdyrene.
Under den praktisk anlagte Struense blev vildtbanen nedlagt 1771‑1772,
og der blev givet ordre til bortskydning af vildtet.
Rester af vildtbanegrøften kan i dag ses i Kyllebæk øst for landevejen ved
den tidligere Kro syd for Vester Egesborg, langs en del af sydsiden af vejen
mellem Hammer Torup og Bårse-Sneserevejen, i markerne vest for Store
Røttinge samt ved Gammel Tappernøje tæt ved Præstø Fjord.
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Under Svenskekrigen i 1658 havde Den
Kgl. Vildtbane allerede været i brug i 40
år og udgjorde en landskabelig barriere, som ikke uden særlig tilladelse kunne
passeres af alm. godtfolk.
Men den slags formaliteter har dog
næppe hindret Svend Poulsen og snaphanerne i deres commando-raid ned
over Sydsjælland.

Hvor grøften stadig findes, udgør den et
fristed for naturen.
Modsatte side:
Som markskel ses her vest for Store
Røttinge stadig en velbevaret strækning
af vildtbanegrøften, der som et smukt og
markant træk snor sig gennem landskabet.
Mange steder er grøften dog efterhånden næsten udvisket.
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Den gamle Spindeskole i Køng.
Det fredede hus daterer sig helt tilbage til 1778 og var den allerførste bygning, som blev bygget ved etableringen
af linnedindustrien, Køng Fabrik.
Her lærte småpiger i alderen 4‑10 år
at spinde fine hørtråde til fabrikkens væve, og der har været plads til ca. 40 piger
ad gangen.
Lige overfor spindeskolen lå tidligere en rytterskole, og af arkitektoniske og
byplansmæssige grunde blev spinde-skolen opført, så den i høj grad lignede rytterskolen.

Køng

N 55°06’35 / Ø 11°49’32

Tilbage på Svenskekrigens tid var Køng en almindelig og undselig landsby beliggende på den snoede landevej
omtrent midt mellem Næstved og Vordingborg. Der ligger den stadig, men byen har siden da undergået markante
forandringer.
For mange er Køng i dag indbegrebet af det fine kultur- og museumsmiljø omkring Gl. Øbjerggaard, som ligger
midt i byen og danner ramme om en aktiv museums- og udstillingsvirksomhed under Museerne Vordingborg.
I denne hyggelige gamle landsby blev i slutningen af 1700-tallet grundlagt et af Danmarks tidligste fabriksanlæg til
fremstilling af hørtekstiler. I dag fremstår landsbyen som et enestående kulturmiljø med flere bevarede bygninger
fra fabrikkens tidligste tid.
Køng Fabrik var med sine tilknyttede spindeskoler, høravlingsinstitut, hegleri mv. intet mindre end et sandt
industri-eventyr – skabt af storkøbmand, handelsfyrste, etatsråd, godsejer, skibsreder og filantrop Niels Ryberg
og påbegyndt i 1781 på hans hovedgård Øbjerggård i Køng.
Fabrikken i Køng voksede og rådede snart over en nyopført administrationsbygning (Gl. Øbjerggård – nu Køng
Museum), tre store væveværksteder, hegle- og skætteværksteder, tørrehuse, hørmølle mv. sammen med funktionærog arbejderboliger, marketenderi, teglværk, spindeskole og hospital (ældreplejehjem), og disse bygninger ændrede
landsbyen til en egentlig industriby med rette gader og ensartede huse med tegltage, kaldet “Lille Christiansfeld”.
Fabrikkens produktion blev af samtiden ligestillet med produkter fra Holmegaard Glasværk og Den Kongelige
Porcelainsfabrik.
En permanent udstilling på museet fortæller historien om Niels Ryberg og Køng Fabrik.
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Haven bag Den gamle Spindeskole er i
dag indrettet hyggeligt til rekreative og
sociale formål.

Køng Hospital blev bygget i 1793.
Her var fem et-værelses lejligheder
med spisekammer og køkken, en samlingsstue og en sygestue.
Der kunne bo 10 personer i hospitalet, og det var hele tiden fuldt belagt.
Folk med tilknytning til Øbjeggård eller
fabrikken, der var kommet i nød pga.
f.eks. alderdom, arbejdsskader eller lign.,
kunne få plads på hospitalet, der efter tidens standard var temmelig luksuriøst.
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Køng Kirke ligger ensomt og smukt vest for byen på et bakkedrag i det ellers næsten
flade landskab. Det usædvanlige kirketårn kan ses milevidt omkring.
Køng Kirke er oprindelig en middelalderkirke bygget i romansk stil, bestående af
kor og skib fra ca. 1250. Kirken gennemgik i 1792 en omfattende ombygning, hvor 2
tværskibe blev tilføjet og tårnet fik sin nuværende form, hvor der på det flade tag står
en kobbertækket firkantet pavillon. Ombygningen blev iværksat af Niels Ryberg, der
ejede godset Øbjerggård, hvorunder Køng Kirke hørte.

Men ca. 120 år forinden dette industrieventyr begyndte, trak Svenskekrigen sine hærgende spor i den sydsjæl‑
landske geografi, og næppe nogen by eller landsby undgik svenskernes brandskatter og brutale udplyndringer,
som dels almindeligvis var en del af soldaternes løn, dels skulle skaffe forsyninger til Svenskelejren ved København.
Svend Poulsen søgte med sine guerilla-aktioner mod den svenske besættelsesmagt at skabe frygt og ustabilitet
blandt de svenske styrker og forpurre deres forsyningstransporter til hovedstaden.
Hans commando-raid ned over Sydsjælland gik i zig-zag, alt efter hvor fjenden befandt sig, og i Snesere havde
han fået underretning om, at en deling svenske soldater befandt sig på landevejen Næstved – Vordingborg.
Ved Køng opdager Svend de fjendtlige soldater og tager kampen op. I sin indberetning til kongen beskriver han
episoden således:
‘…i Kiønge schiød vj en Quartermester och 3 Rytter, och i Torp schiød vj 8 Ryttere ihiell, Saa fich vj kundschab, Saaf at
der kom et partj, hunder Mand sterch, huorfore vj giorde oß Rede at tage imod denem, huor de strax fichtede med heellene,
(det vil sige, at de viste hælene, altså stak af) 46 giorde vj Caput, aff Rytterne, en Leutenandt en Quartermeser, och tou
Corporaller,…’
Det er forståeligt, hvis efterretninger om sådanne overfald kunne skabe en vis uro og rysten i bukserne blandt de
svenske soldater.
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Næstved

N 55°13’50 / Ø 11°45’29

Næstved tælles blandt de ældste byer i landet og er i dag en af de større
danske provinsbyer. Det er en klassisk dansk købstad, hvis rødder rækker
helt tilbage til yngre jernalder.
I den sene vikingetid og tidlige middelalder havde Næstved udviklet sig
til en betydelig handelsby, og bl.a. i kraft af tætte handelsforbindelser med
Lübeck udviklede Næstved sig fortsat – helt frem til renæssancen.
Herover:
Det tidligst kendte kort over Næstved
er fra 1658.
Herunder:
Apostelhuset, Riddergade 5, er opført
omkring 1500 – oprindeligt i to etager.
I de dårlige tider i 1700-tallet mistede
mange huse den øverste etage, da der ikke var brug for pladsen.
De 13 knægte på bindingsværkets facadestolper forestiller Jesus og hans 12
apostle.
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Men i løbet af 1600-årene gik det galt. Koldt og dårligt klima og krigene med
svenskerne satte udviklingen i stå, og handelen fik dårlige vilkår.
Først i 1840erne skete der endelig ændringer til det bedre. Korneksporten
til England satte skub i udviklingen, og mange af de gamle huse erstattedes
af nye grundmurede huse.
Næstved udviklede sig i de følgende årtier eksplosivt med industrialismen,
og udviklingen er fortsat helt frem til vor tid, hvor Næstved er en driftig og
moderne handelsby med et stort opland.
Enkelte af Næstveds byhuse fra 1500- og 1600-tallet er bevaret og kigger
her og der frem i gadebilledet i den ældste bykerne. De gamle, velholdte
og karakterfulde facader sætter kolorit i gadebilledet og er en hilsen fra en
fortid med en meget fornem byggeskik, som dog fortrinsvis fandtes i byerne.

Herover: ‘Ridderhuset’, som er en bindingsværksbygning i to stokværk (etager), er opført omkring 1600. Huset havde således ligget her i 57 år, da Svenskekrigen brød ud.
Huset er et af de fineste og bedst bevarede borgerhuse i Næstved.
Bemærk de smukke facadedetaljer.

Herover ses de fint udskårne bindingsværksknægte med apostlene, som pryder
facaden på Riddergade 5.
Herunder: Riddergade set mod Hotel
Kirstine (Købmagergade). De gamle
facader ligger smukt side om side.
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Under Svenskekrigen var Næstved, som de fleste øvrige danske købstæ‑
der, besat af de svenske styrker, som havde indkvarteret sig i byen og derfra
systematisk opkrævede brandskatter og forsyninger, og efter forgodtbefin‑
dende foretog tyveri og udplyndring blandt byens borgere og hos bønder
og husmænd i oplandet, som reelt ikke havde nogen beskyttelse mod disse
mange overgreb.
Et kig langs den nu frilagte Suså. Området ved åen er omdannet til et attraktivt
grønt areal – et bynært fristed for byens
beboere og besøgende.

Til at sørge for, at kravene om brandbeskatning og levering af forsyninger af
enhver art til den svenske hær blev overholdt, blev af den svenske ordens
magt indsat en ‘salvegarde’, som dog også samtidig havde til opgave at ‘be‑
skytte byen mod uberettigede rekvisitioner’. Endvidere blev indsat en lille
fast garnison på 24 mand og dertil en proviantmester, en sekretær, og en
ordonnansafdeling på 13 ryttere.

Herunder: Det gamle havneområde i
Næstved. I baggrunden ses Sct. Peders
Kirke, og foran ses Boderne, som er opført i 1400-årene som boligbebyggelse
og er nu Danmarks længste middelalderlige rækkehusbebyggelse.
Boderne fik i 1987 Europa Nostras
diplom for Næstved Kommunes veludførte restaurering.

Udover at man skulle aflevere brandskatter samt korn, hø, øl, brød, salt, flæsk,
ærter og meget andet til den svenske lejr, skulle alt forbrug, fortæring, løn
og underhold til besættelsesmagtens mandskab afholdes/betales af byen og
blev pålignet dens borgere.
Byens udgifter under krigen beløb sig til 72.843 Rdl. 4Mk. 9 Sk.
Hertil kan man lægge alle tab som følge af røverier, ødelæggelser, af‑
brændinger, voldtægt, mord og al den øvrige ydmygelse og forarmelse, som
Svenskekrigen overalt trak med sig i sit kølvand. Krigen betød økonomisk
ødelæggelse og nærmest total stilstand i næringslivet.

Herover og til venstre:
Stenboderne er fra 1400-tallet og er i
dag omdannet til museum.
Området syd for Boderne er omdannet til et grønt rekreativt område med
vandtrapper og skulpturer.

Der opstod selvsagt både vrede, stridigheder og hævntørst mod den svenske
besættelsesmagt, men selv om der gik rygter om snaphaneoverfald på salve‑
garden og drab på en borger, der var gået i fjendens tjeneste, er der intet, der
tyder på, at Svend Poulsen under sit commando-raid har været ‘omkring’
Næstved; dertil har byen formentlig været for godt bevogtet – han selv næv‑
ner kun ‘Næstved’ i en bisætning. Landdistrikterne, med de mange skove,
skjulesteder og bagholdsmuligheder, var derimod det perfekte udgangspunkt
for partisan-krigsførelse.
De mange overfald på de svenske forsyninger havde skabt en vis nervøsitet
blandt de svenske soldater, og det kan synes, som om moralen her er ved at
svigte, idet de forsøger at flygte ved det blotte syn af snaphanerne.
Om en episode på landevejen mellem Næstved og Vordingborg beretter
Svend Poulsen således følgende (efter bataljer i Køng og i Torp):
‘…Saa fich vj kundschab, Saaf at der kom et partj, hunder Mand sterch,
huorfore vj giorde oß Rede at tage imod denem, huor de strax fichtede med heellene, (det vil sige, at de viste hælene, altså stak af) 46 giorde vj Caput, aff Rytterne,
en Leutenandt en Quartermeser, och tou Corporaller, 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…’

Susåen løber som et grønt og idyllisk
bånd rundt om Næstved by og har præget byens liv og udvikling lige fra byens
fødsel.
På den vestre side af åen ligger den
kendte og traditionsrige kostskole Herlufsholm med den fantastiske park.

De flygtende svenske ryttere blev opdaget og forfulgt, og der opstod en vold‑
som og brutal kamp, som kostede store tab – særligt for svenskerne.
Og snaphanernes angreb fortsatte …
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Herlufsholm

Herlufsholm Kirke blev første gang bygget i ca. 1200, og trods en række ombygninger er der stadig rester af den ældste
kirke, ligesom munkecellerne fra det
14. århundrede stadig findes.
På skolen ligger der flere andre bygninger, der er mange hundrede år gamle.
Herlufsholm Gods har i dag et jordtilliggende på 1.132 hektar.
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N 55°14’45 / Ø 11°44’54

Lidt nordvest for Næstved by og på den modsatte (vestlige) side af Susåen
ligger kostskolen Herlufsholm. Det var oprindeligt et benediktinerkloster,
kaldet ‘Skovkloster’, oprettet af stormanden Peder Bodilsen i 1135.
Efter reformationen overtog kongen Skovkloster, men i 1560 overgik det
til ejerne af Gavnø, Herluf Trolle og Birgitte Gøye (træ-statuerne herover),
som ændrede navnet til Herlufsholm, og i 1565 oprettedes stiftelsen ‘Her‑
lufsholm Skole og Gods’, som lige siden har fungeret som en internationalt
kendt og anerkendt kostskole med stolte traditioner og store krav til eleverne.
I dag er ‘Herlufsholm Skole og Gymnasium’ for både drenge og piger, og
der tilbydes international studentereksamen (International Baccalaureate)
og den 4-årige Team Danmark for elite-idrætsudøvere.
Under Svenskekrigen havde Herlufsholm allerede i næsten hundrede år
været en velforankret skoleinstitution for drenge – fortrinsvis fra samfundets
højeste klasser. Om end krigen rasede på allernærmeste hold, synes Herlufs‑
holm at have undgået plyndringer eller andre ødelæggende overgreb fra den
svenske besættelsesmagt.

Herlufsholms mange fine rødstensbygninger er opført på vidt forskellige
tidspunkter i historien, og de ligger i aldeles pragtfulde omgivelser, som i sig
selv er en oplevelse at besøge. Her kan man fornemme historiens vingesus
og indsnuse atmosfæren af gammeldags herregårdsidyl blandet med nuti‑
dens stræbsomme uddannelsesmiljø. Det hele går op i en højere enhed, og
Susåens stille vand glider idyllisk og dragende gennem Herlufsholms park,
som med åen som et adskillende element, visuelt smelter sammen med
‘Rådmandshaven’, som er Næstveds store og rekreative parkområde.
Der er fri adgang til parken ved Herlufsholm fra solopgang til solnedgang.

Herover:
Et kig mod syd ned gennem den dejlige park ved Herlufsholm.
Mod nord ses den fine klassiske bro,
hvor Herlufsholms Allé krydser Suså.
Biblioteket står som en af Herlufsholms
‘nyere’ men smukke og markante bygninger, opført ca. 1870.

Til venstre en ‘naturens rotunde’, et udvendigt rum, skabt af levende træer, der
alle har opnået en usædvanlig alder og
størrelse og i dag står som en markant
geometrisk helhel.
Et godt mødested!
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