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 situationen syntes næsten håbløs.
Hans hest, som hed Blakken, fik omgående et sabelhug 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 opført 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.

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.

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

Foreningen Svend Gønge
www.svend-goenge.dk
Grafisk Værksted Præstø . 2019

TUR 1 i Gøngehøvdingens fodspor - Lundby, Køng, Vester Egesborg, Mogenstrup

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 Hovedgade 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.

Denne middelalderlige Køng Kirke kan beses, når
den er åben. Den er oprindeligt bygget som et forsvarsværk 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 museum, 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.

Gammel Lundby

N 55°06’45 / Ø 11°53’44

Svend Poulsen deltog i forsvaret under Københavns belejring og for sin
indsats under svenskekrigen fik han som belønning og godtgørelse af kon‑
gen, Frederik III i 1661 Lundbygaard, som han kunne beholde så længe han
levede. Samtidig overdrog kongen ham Peder Hansens gård i Snesere Sogn.
På grund af sine udlæg til hvervning af folk, var Svend efter krigen noget
forgældet, og økonomiske problemer skulle forfølge ham resten af livet.
Iflg. kilderne var Lundbygaard dengang meget ‘brøstfældig’ og ‘dens tillig
gende jorder var meget af sten og grus bemængede og falder vidtløftigt, med
meget ringe frugtbarhed, som har været beboerne til ruin’.
Gården var med andre ord faldefærdig, og det lykkedes aldrig Svend Poul‑
sen at få den på fode. Han måtte i midten af 1670erne opgive både Lundby‑
gaard og gården i Snesere.
Men han beholdt sin nære tilknytning til Gammel Lundby, og sine sidste år
boede han i et lille gadehus, byens gildeshus, på hjørnet af Manglekærvej,
skråt overfor kirken, hvor han levede sammen med sin datter Gertrud og
beskæftigede sig bl.a. med at vogte gæs.
Omstillingen fra herremand til gåsevogter kan have været en svær pro‑
ces for Svend Poulsen. Han har utvivlsomt fungeret allerbedst som aktiv
og ledende soldat, og han har med en vis tilfredshed kunnet se tilbage på
sin militære karriere, som også i hans egen tid høstede anerkendelse i hans
omgivelser.
Og måske har tilværelsen som alm. civilist i Lundby været for stilfærdig
til en krigskarl som Svend, der havde deltaget aktivt i så mange grusomme
krigshandlinger. Ikke mærkeligt, hvis rastløsheden har banket på.

Svend Poulsen er sandsynligvis begravet
her på kirkegården i Gammel Lundby,
men der findes ingen optegnelser i kirkebøgerne for hans død og begravelse.
Kirken i Gammel Lundby stammer
fra 1100-tallet og formodes at være den
ældste bygning i byen.
Tæt ved kirken ligger den smukke
gamle rytterskole fra 1724, som i dag
fungerer som Lundby Kirkes sognegård.

I 1661 lå Lundbygaard nord for byen,
dvs. bag kirkegården – omtrent hvor
teglværket nu ligger.
På billedet ses kirken fra gildeshusets
grund. Huset blev nedrevet i 1909, og
hermed forsvandt et af de sidste ‘synlige’
spor af Svend Poulsen.
Selvom man stadig anvender hestekræfter i trafikken, har transport-midlerne
ændret sig en del siden Svenskekrigen.
Dengang foregik al persontransport på
hesteryg, i hestevogn eller helt enkelt –
til fods.
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Optegnelser i retsprotokollerne tyder på, at han i sine sidste år levede et
noget udsvævende liv, hvor han flere gange kom i klammeri med naboer og
andre om både stort og småt.
Han blev i 1673 som kaptajn tilkendt en årlig pension på 30 rigsdaler, men
pengene rakte ikke rigtigt til, og han havde konstant kreditorerne efter sig.
Under Den Skånske Krig var Svend Poulsen militært aktiv i 1675‑76. Efter
flere henvendelser til kongen, Christian V, hvor han tilbød sin militære er‑
faring og ekspertise, blev han ansat som vagtmand på Stevns Klint 1676.
I udnævnelsen kaldes han for den ‘gamle kaptajn Svend Poulsen Gønge’.
Sidste gang, vi hører om ham i kilderne, er 2. februar 1679, hvor han gav øl
til et større gæstebud som husleje for byens gildeshus.
Og der blev vistnok drukket lidt tæt.
Efter sigende ‘tumlede og stimede mændene, da de havde forladt huset
og var kommet ud på gaden, hvor de gjorde et mægtigt postyr’, og der blev
angiveligt øvet en del hærværk på flere af byens huse med tilhørende retslige
efterspil.
Til venstre: På kirkedøren i våbenhuset er de gamle beslag stadig bevaret.
Herunder: Det lille glug-hul i våbenhuset er en af kirkens mange fine detaljer.
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Mindestenen for Gøngehøvdingen,
Svend Poulsen, står kun få meter fra
Rytterskolen. Den blev afsløret den 8.
september 1963.
Der er i nyere tid skrevet en lang række bøger om Gøngehøvdingen Svend
Poulsen og snaphanebevægelsen.
Flere af disse bøger beskriver udførligt og på historisk grundlag Svenskekrigen og Svend Poulsens partisankrig
mod den svenske besættelsesmagt på
Sydsjælland i vinteren 1658‑59.
Herunder: Kirken i Gammel Lundby en
sommeraften 2010.

Svend Poulsens liv, bedrifter og militære karriere er historisk dokumenteret, og han er i dag, ca. 330 år efter sin
død, en af Danmarks store nationalhelte. Men selv om han også høstede anerkendelse i sin egen tid, er det først og
fremmest i eftertidens historieforskning, og i de mange myter og folkelige overleveringer, han er blevet tilskrevet
den lange række af forbilledlige egenskaber, han er kendt for, og som lever videre i vor bevidsthed og kulturelle arv.
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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.
94

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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Lundby

N 55°06’32 / Ø 11°52’30

Da Svend Poulsen med sine snaphaner foretog sine guerilla-aktioner på Sydsjælland under Svenskekrigen, gik
turen også ned over det område, hvor Lundby Stationsby senere er opstået.
Svend Poulsen (Gøngehøvdingen) levede sine sidste mange år i nabobyen Gammel Lundby, og hele egnen lever
naturligt nok højt på sine nære relationer til denne populære nationalhelt.
Forfatteren Carit Etlar har med sine kendte romaner ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’ udødelig‑
gjort Svend Gønge og med ham alle de øvrige helte og anti-helte i de spændende historier. I Lundby har man i et
af byens nye kvarterer valgt at give villavejene navne, som relaterer sig til Carit Etlars Svend Gønge.
Vejskiltene, som ses på modstående side, refererer således alle til persongalleriet i disse to romaner:
− ‘Gøngerne’, kaldes i romanerne alle de folk, der sluttede sig til Svend Poulsen og deltog i de mange overfald på den svenske
besættelsesmagt.
− ‘Snaphanerne’ er en mere officiel, men samtidig nedsættende betegnelse for de folk, der med Svend Poulsen
deltog i de mange partisan-angreb under Svenskekrigen.
− Hans Nansen var storkøbmand i København og fra 1644‑60 Københavns borgmester. Han optræder som litterær figur
i romanen.
− Abel er en af Svend Gønges fremtrædende mænd og desuden far til Ib.
− Ib er Gøngehøvdingens tro væbner og tapre følgesvend. I historien bliver Ib vagtmester for Dronningen.
− Palle er den kvikke hønsedreng i romanen ‘Dronningens Vagtmester’.
− Ane Marie er Svend Gønges hustru.
− Boel var historiens forræderiske ‘skurkinde’, Kulsoen, som gang på gang krydsede Svend Gønges veje.
− I romanen er Junker Rud ung adelsmand, søstersøn til fru Elsebeth på ‘Gjørslev’.
− Kaj Lykke var dansk adelsmand 1625‑1699. Han er litterær figur i romanen.
134
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Gøngemarkedet 2008, som blev holdt
i haven ved Medborgerhuset, var overordentligt velbesøgt og var starten til en
årligt tilbagevendende begivenhed. Gøngemarkedet er i de efterfølgende år blevet
større og afholdes nu i Lundbyparken.

Vejskiltene i Lundby er et håndgribeligt bevis på, at Carit Etlars og Svend
Gønges eftermæle lever i bedste velgående i den lundbyske dagligdag.
Men det gælder ikke kun på overfladen. Utallige er de bygninger, institu‑
tioner, foreninger mv., der har taget navn efter nationalhelten Svend Poulsen,
ligesom hans samtidshistorie og de mange gode egenskaber, han er blevet
tillagt, søges formidlet og videregivet til nye generationer.
Lundby og omegn rummer i dag adskillige foreninger, aktivitets- og arbejds‑
grupper, som lægger store ressourcer i arbejdet med at holde gang i det lokale
kultur- og foreningsliv.
Her kan f.eks. nævnes:
– Rollespil Svend Gønge
– Borgerforeningen Lundby
– Medborgerhuset Lundby
– 4750 Avisen
– Lundby Sognearkiv
– Idrætsforeningen Svend Gønge
– Svend Gønge-skolen, som i sit værdigrundlag bruger Svend Gønge
– Svend Gønge-hallen
Og kulturen går det rigtigt godt med – Lundby blev således kåret til Dan‑
marks Kulturarvsby 2010.
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Et af de seneste skud på stammen er stiftelsen af ‘Foreningen Svend Gønge’,
hvis formål bl.a. er ‘at medvirke til at udbrede kendskabet til Svend Poulsen
og hans samtid’.
Foreningen Svend Gønge har i forbindelse med fejringen af 400-året for
Svend Poulsens fødsel gennemført et stort antal arrangementer – bl.a. en
række foredrag med emner, der relaterer sig til Svend Poulsens samtid, fej‑
ringen af Svend Poulsens fødselsdag, Gøngemarked, Debatdag mm.

Med sine fine musikalske indslag medvirkede Gjøngegarden fra Præstø til at
festliggøre Gøngemarkedet i Lundby.

I Gøngemarkedets boder kan man finde bl.a. skind og pelsværk, pileflet, pottemageri, kulsviere, bødker, trædrejeri,
ligesom der tilbydes f.eks. honning, spegepølser, grillstegte pølser samt godt og
rigeligt øl, kaldet Sorte Svend og Chr.
IVs Honningporter. Markedets mange
udklædte deltagere går i optog gennem
byen, og Gjøngegarden giver smagsprøver på sin kunnen.
Og man kan køre i hestevogn, ligesom
der også er et stort område med rollespilsaktiviteter. Og meget andet.
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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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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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Snaphanerne havde netop overstået et angreb på svenske soldater ved Fladsaa og ved Skovmøllegaard, og de
havde nu begivet sig ad landevejen mod Vordingborg, hvor de ved Vester Egesborg indhentede endnu en flok
svenske soldater. I sin rapport skriver Svend Poulsen om denne batalje:
‘…och paa schoumøllegaard, schiød vj en Corporall, och i Egesborg En Quartermester och Nj Rytter, Caputed, Saa schreff
wj strax Christopher Lindenow till paa Ny Kiøbing slott om hielp, och Ritmister schrøder paa Møen huor de Suarede, at
de Jngen folch haffde at miste fra Landet (Sjælland),…’
Snaphanerne var ikke kendt for diplomatisk konfliktløsning, når det gjaldt forholdet til de svenske dragoner.
Svenskerne blev helt enkelt og uden særlige omsvøb slået ihjel – ‘caputtet’, som det udtrykkes i rapporten.

Stejlebanken ved Dybsø Fjord

N 55°08’39 / Ø 11°48’59

Tæt ved landevejen, få kilometer syd for Vester Egesborg ligger den 19 meter høje Stejlebanke, hvorfra der er en
betagende udsigt over Dybsø Fjord. Stejlebanken er bedst kendt som det sted, hvor man gør holdt for at strække
ben og købe sig en is, men den var tidligere herredets henrettelsesplads, også kaldet ‘galgebakken’ – strategisk
placeret tæt ved vejen til skræk og advarsel for folk, der kom forbi.
Den sidste henrettelse blev udført i vinteren 1830, hvor en ung kvinde, som tjente på en gård i Vester Egesborg,
blev halshugget, fordi hun havde kvalt sit nyfødte barn.
Om henrettelsen af den unge pige fortælles det, at hun først i slæde, mere død end levende af kulde og skræk
over det forestående, blev kørt rundt i Vester Egesborg til spot og spe, inden turen endte oppe på galgebakken,
hvor bødlen stod og ventede sammen med tusindvis af egnens folk.
Kvindens krop blev begravet i højen, men hendes hoved blev sat på en pæl til skræk og advarsel for lokalbefolk‑
ningen og for dem, der færdedes på landevejen. Disse pæle blev kaldt stejlepæle.
Omkring 1926 foretog man udgravninger på galgebakken og fandt den unge piges skelet, hvor hoved og fød‑
der var afhugget, og hænderne lå sammenbundne ind over brystet. Tidligere tiders justits var, set med vore øjne,
grusom.
Stejlebanken ved Dybsø Fjord.
Fra toppen af bakken er der en vidunderlig
udsigt mod vest ud over fjorden.

Vester Egesborg

N 55°09’27 / Ø 11°49’08

På landevejen Næstved – Vordingborg ligger Vester Egesborg med ‘den røde kirke’, som med sin placering højt i
landskabet i landsbyens nordlige del markerer sig umiskendeligt i omgivelserne. Kirkens ældste dele skriver sig
tilbage til 1250‑1300, og byen nævnes i de skriftlige kilder første gang i 1370 som ‘Eghespyr’, men udgravninger
har vist, at byens historie går meget langt tilbage i tiden, idet der i germansk jernalder har været en større anløbs- og
ladeplads ved Dybsø Fjord, med grubehuse, langhuse, værkstedsaktiviteter, ovnanlæg og smedegruber.
Vester Egesborg tidlige historie skal forstås i sammenhæng med et større net af handelspladser, bl.a. Ribe og
Hedeby. Men byen har, trods sin tidlige status som en betydelig handelsplads, ikke udviklet sig til købstad eller
større provinsby, men bevaret sin identitet som landsby.
Og, som de fleste andre byer på Sydsjælland, blev også Vester Egesborg ramt af den svenske besættelse under
Karl Gustav-krigene. Landevejen gik også dengang direkte igennem byen, og Vester Egesborg var på et tidspunkt i
efteråret 1658 skueplads for en dramatisk træfning mellem svenske soldater og Svend Poulsen og hans snaphaner.
118

119

Fladså – Skovmøllegaard

N 55°11’19 / Ø 11°50’29’

I det flade terræn vest for Mogenstrup Ås slynger Fladsåen sig gennem land‑
skabet og løber ved Vejlø Bro ud i Karrebæk Fjord.
I tidligere tider gik Vordingborg/Næstved-landevejen over Vester Egesborg
og nordpå gennem landsbyen Fladsaa og herfra over Næstelsø til Næstved.

Fladsaa Bye – lidt historie

Forår ved Fårebakkerne.

Fra ‘Fårebakkerne’ ved Fladså Banke er
der en fantastisk udsigt mod syd, ud over
det flade landskab omkring Fladsåen.
Ligefrem ses gården Fladså, og i baggrunden ses landevejen, der som tidligere
stadig snor sig syd på mod Vester Egesborg.
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Til venstre:
Fårebakkerne set fra sydvest.
Det er et spændende og attraktivt terræn, der anvendes af mange lokale som
rekreativt område. Man kan cykle, løbe,
kælke eller blot gå en tur og f.eks. tage
madkurven med.

N 55°11’ 26 / Ø 11°50’35’

Indtil 1847 var der på det sted, hvor gården Fladsaa ligger i dag, en landsby,
Fladsaa Bye, som bestod af 6 gårde med tilhørende småhuse.
Efter statsbankerotten i 1813 kunne landsbyens bønder ikke betale herre
manden på Grevensvænge, hvad de skyldte, så byen gik i forfald, og det var
nærmest en spøgelsesby, der i 1847 blev solgt til F. C. O. Gasmann og kort
derefter blev nedlagt som egentlig landsby. Den nye ejer gennemførte byg‑
geriet af et større samlet gårdanlæg, og de gamle bøndergårde og landsbyhuse
blev efterhånden revet ned og forsvandt. I dag er kun gadekæret tilbage og
indgår som en lille dam i gårdens haveanlæg.
Men i efteråret 1658 var Fladsaa Bye og Skovmøllegaard baggrundskulisse
til et af snaphanernes mange overfald på den svenske besættelsesmagt:
På vejen mod Næstved opdager og forfølger snaphanerne en flok svenske
dragoner og indhenter dem ved Fladsåen, hvor det kommer til voldsom
kamp. Svenskerne lider betydelige tab og forsøger tilsyneladende at flygte,
men Svend Poulsen og hans folk fortsætter forfølgelsen – formentlig langs
med Fladsåen – helt ud til Skovmøllegaard, hvor endnu en svensk dragon
bliver dræbt.

Udsnit af kort fra 1806 over området
ved Fladsaa – nord er opad.
Fladsaa Bye eksisterer på dette tidspunkt stadig med sin oprindelige landsbystruktur, og man ser landevejen fra
Vester Egesborg ( fra syd) mod Næstelsø.
I forgrunden ses Fladsåen, der snor sig
mod vest.
Herunder: Et kig fra Fårebakkerne mod sydvest ud over landskabet ved
Fladsåen.
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Udsigt fra Fårebakkerne mod vest, ud
mod Fladsåen.
Helt til højre i billedet ses det sted
ved Fladsåen, hvor Skovmøllegaard engang lå, og hvor Svend Poulsen og snaphanerne indhentede og dræbte en svensk
korporal.

Svend Poulsen skriver i sin rapport – ordret citeret:
‘…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 der schiød vj 21 Rytter ihiell, och en Quartermester, och En Corporall, och paa schoumøllegaard, schiød vj en
Corporall, och i Egesborg En Quartermester och Nj Rytter, Caputed,…’
I løbet af fire dages commando-raid havde Svend Poulsen og hans snaphaner angiveligt ‘kaputtet’ 96 svenske
soldater.

Skovmøllegaard

N 55°11’17 / Ø 11°48’38

Fra meget tidlige optegnelser ved man, at der i middelalderen på dette ret øde sted ved Fladsåen lå en gård, kaldet
Skovmøllegaard med en tilhørende vandmølle, der, som ved mange andre af middelalderens gårde, har været en
betydelig del af gårdens drift.

Til højre:
Udsnit af Matrikelkort fra 1806.
Skovmøllegaard lå, hvor vejen krydser
Fladsåen (øverst i billedet).
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Hvor Skovmøllegaard og vandmøllen engang lå, ånder alt fred og idyl, og der er i dag slet ingen spor tilbage af hverken gården eller vandmøllen, men netop på dette sted udspilledes i 1658 et blodigt drama – en kamp på liv og død mellem snaphanerne og en
flok svenske dragoner. Her gik snaphanerne af med sejren.

Gården er omtalt helt tilbage i 1370, hvor den tilhørte Biskoppen i Roskilde, men den har muligvis endnu tidligere
været beboet af et ‘herskab’. Ved reformationen overgik Skovmøllegaard til kronen.
I Biskoppens regnskab fra 1370 bemærkedes, at indtægten tidligere var sat til 12 mark, men at gården var i aftagende
og nu stod øde. Gården er dog siden kommet på fode igen, for i Jonges Chorographi over Danmark, udgivet 1777,
nævnes Skovmøllegaard som “en lille gaard”.
Og gården lå der ifølge Svend Poulsen stadig under Svenskekrigen.
Skovmøllegaards historie rækker således langt tilbage i tiden. En gammel beretning fortæller, at ‘engang i ældgammel
tid boede der et herskab på Skovmøllegaard, men herskabet måtte flytte derfra, da sådan noget gruelig djævelskab havde
sat sig fast i skoven ved gaarden og på mange måder bragte fortræd og ulykke over gaardens folk.
Siden den tid har gården aldrig været beboet, og det er allerede længe siden, den gamle gaard blev nedrevet, men det
slemme djævelskab mindes folk endnu’.
Et lille stykke skov i nærheden kaldes stadig for Djævlekrogen, og en af gårdens marker for Djævlekrogsmarken.
Ifølge overleveringen skulle der i meget gammel tid have stået en kirke eller et kapel ved Skovmøllegaard, og til
denne kirke hørte den nærved liggende landsby Sipperup.
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