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TUR
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.

2 i
Svend Gønges
Fodspor

Snesere,
Bredeshave,
Sjolte,
Præstø Fjord,
Strandegaard

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.

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 e.a. 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.

Gøngeguide

Til denne tur kan 
for 500 kr. hyres 
en Gøngeguide, 
som skal stige på 
og af din bil 
samme sted
(2 timer).
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Præsten i Snesere                
på Svend Gønges 

tid virkede i 49 år.

Maleren
Peter Raadsig
udførte dette 
billede
af Præstø set fra
fjordsiden i 1871.

Fra det årlige Gøngemarked



 

 TUR 2 i Gøngehøvdingens fordspor - Snesere, Bredeshave, Sjolte, Præstø Fjord, Strandegaard (Fiskerhoved bye)

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

3. Præstø Fjord (vest)

Koordinater:
 Bredeshave: N55°09’21 / Ø12°00’49
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).

4. Helledes Mølle i Bækkeskov

Koordinater:
 N55°10’40 / Ø12°01’20
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.

5. Sjolte

Koordinater:
  N55°10’16 / Ø12°00’30
Fotobogen side 64-69
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.
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 til højre for 
at komme til Strandegaard.

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.

Snesere præstegård, sommeren 2017

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 gård – 
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.
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Snesere N 55°09’54 / Ø 11°55’56

Præstegården i Snesere

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

Præstegården i Snesere var under Svenskekrigen ramme om et af snaphaner-
nes 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 præste-
gården, hvor det kommer til en hidsig kamp, under hvilken de to kvartermestre 
Mogens Johansen og Svend Andersen begge bliver dræbt.

Snesere ligger på en høj bakke og blev 
tidligere opdelt i ‘Ovenbyen’, ‘Mellem-
byen’ og ‘Nedenbyen’.
 Kirke og præstegård ligger i den øvre 
del af byen, hvor de gamle huse og går-
de ligger tæt som i tidligere tiders bygge-
skik, omend der næppe er byhuse tilbage 
fra Svenskekrigenes tid.

Bemærk gårdspladsens usædvanlige 
størrelse, som langt overstiger alm. bøn-
dergårde.
 Her boede præsten standsmæssigt.
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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.’

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,..’

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 – ind- 
begrebet af dansk, landlig sommeridyl 
2010.
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Svend Gønges gårde i Snesere – Dyssegaarden og Sneseregaarden

Iflg. lærer ved Smidstrup Skole Peter Jensens bog “Optegnelser om Snesere Sogn” holdt Svend Poulsen efter Ros-
kildefreden 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.

“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 mu-
ligvis 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.

Centralt i byen ligger tingstedet, som dog 
næppe skriver sig tilbage til Svenskekri-
genes tid.
 I baggrunden og tæt ved Snesere gaar-
den ligger byens gamle Rytterskole, som 
er opført i 1724, mens Snesere stadig 
hørte under Vordingborg Ryttergods.
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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 motor-
sav – 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 pragt-
fuld udsigt over det flade landskab mod 
vest.
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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 dag-
bog, 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.

Det gik således til:
 Svend Poulsens mange aktioner mod de svenske tropper og deres forsy-
ningstransporter 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.

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

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.

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?

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

Herunder:
 Høres ved vintertide muligvis skrige-
ne fra de druknede svenske ryttersolda-
ter, der blev lokket ud på isen?
 Og driver der, når vinden er i vest, 
horseben (hesteknogler) i land ved bred-
den af Snesere Sø?
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Præstø Fjord N 55°10’22 / Ø 12°03’02

Landevejen mellem Faxe og Præstø (mellem København og Vordingborg) 
var en del af de tidligere tiders system af hovedveje, som gik under benæv-
nelsen ‘alfarveje’, dvs. betegnelsen for en af landets mest befærdede offentlige 
veje – hovedlandeveje, som forbandt de store byer med hinanden.

Den gamle snoede vej, tidligere benævnt 
‘alfarvejen’, som går langs Præstø Fjord, 
var tidligere det primære bindeled over 
land mellem de større byer Vordingborg , 
Præstø, Faxe, Køge og København. Un-
der Svenskekrigene har denne vej været 
brugt af de svenske besættelsesstyrker til 
at transportere forsyninger til Svenske-
lejren ved den belejrede hovedstad. Og 
her har sandsynligvis også snaphaner-
ne færdedes i deres forsøg på at overfal-
de svenskerne og deres forsyningstrans-
porter.
 I dag er alt fred og ro ved Præstø fjord.
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Ifølge overleveringen fandtes der ved Bredeshave tæt ved Gl. Tappernøje og bag det nuværende ‘Gjøngehus’ tid-
ligere en stor ‘ellemose’ kaldet ‘Gynge- eller Gjøngemosen’, som for størstedelen bestod af hængedynd, og tilbage 
under Svenskekrigen skulle Svend Gønge have drevet en flok svenske soldater ud i mosen, hvor de alle druknede.
 En gammel mand har (iflg. Peter Jensen – ca. 1883) fortalt, at han selv som karl ved Bredeshave i 1832 havde delta-
get i udgravningen af en stor grøft til afledning af vandet og der fandt en stor mængde menneskeben, som han mente, 
kun kunne stamme fra de druknede svenskere. Både mosen og grøften findes endnu, og historien kunne være sand.

Herover: Langs Præstø Fjord finder 
man det typiske fjordlandskab med alt, 
hvad der hører til – strandenge og græs-
sende kreaturer, et rigt fugleliv, både- og 
badebroer, små joller mv.

Til venstre: Gjøngemosen, som ligger 
gemt ved Bredeshave og Gjøngehuset.
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Helledes Mølle i Bækkeskov N 55°10’40 / Ø 12°01’20

I skoven tæt ved Præstø fjord ligger godset Bækkeskov.
 Tidligere, det vil sige før Svenskekrigen, lå på dette sted den lille landsby 
Bækkeskov, som iflg. overleveringen blev brændt af svenskerne.

Næsten skjult inde i skoven ligger den gamle vandmølle Helledes Mølle, der i 
tidligere tider var en velfungerende og veldrevet vandmølle, som oprindeligt 
lå ikke så langt fra den daværende landsby, Bækkeskov.
 Navnet ‘Helledes Mølle’ er sandsynligvis afledt af ordet ‘Helligvad’, som 
var et helligt badested.

Under svenskekrigen fungerede vandmøllen iflg. overleveringen i en periode 
som hovedkvarter og skjulested for Svend Gønge og hans folk, som herfra 
opererede i egnen omkring Bækkeskov og Vindbyholt.

Det fortælles, at svenskerne på et tidspunkt havde fået oplysninger om, at en 
stor skat, som var opkrævet på småøerne til Kong Frederik III, skulle bringes 
ind til det belejrede København. Det var Svend Gønge, der skulle bringe den 
store sum penge sikkert frem, og svenskerne besluttede derfor at overfalde 
ham i hans gård (Dyssegården) i Snesere og bemægtige sig skatten.
 Men Svend Gønge, der altid forstod at skaffe sig bedre besked om sven-
skernes foretagender end de om hans, kom dem i forkøbet. Han bragte skat-
ten ned til Helledes Mølle, som ville være et godt og sikkert skjulested, indtil 
den kunne bringes videre til København.
 Samtidig blev der sat udkigsposter udenfor gården i Snesere i den ‘tørre 
ask’ (‘Lytterasken’) med befaling om, at de, så snart de hørte svenskerne 
komme, skulle give signal, hvorpå nogle af hans mænd da straks skulle stikke 
ild på de stakke af halmknipper, der var opstillet ved alle gårdens fire hjørner.
 Da svenskerne nu angreb gården, opdagede de for sent, at de var gået 
direkte i en brandfælde, og de, der ikke indebrændte, blev alle hugget ned.

Iflg. overleveringen hævnede svenskerne sig grusomt og afbrændte senere 
både Bækkeskov By og Helledes Mølle.

Da godset Bækkeskov blev rejst, omtrent hvor den tidligere landsby lå, blev 
vandmøllen lagt ind under godsets drift.

På grund af faldende vandmængder har møllen i tidens løb været flyttet flere 
gange, og havde i en længere periode været helt forfalden, indtil den i 1815 
blev bortforpagtet, genopbygget og indrettet med to kværne.
 Den var herefter i en lang periode en veldrevet og vel besøgt vandmølle, 
men i 1847 opførtes Tappernøje Mølle tæt ved den nye hovedvej, og Hel-
ledes Mølle mistede herefter så godt som al søgning og blev helt nedlagt i 
1887.

Landskabet omkring Bækkeskov hører 
til blandt landets smukkeste egne.
 Herregårdsmiljø med store gamle ege-
træer, skove, bølgende marker og snoede 
veje – det hele tæt beliggende ved Præstø 
Fjord.

Krobæk, hedder det vandløb, som snor 
sig hele vejen ned igennem Bækkeskov, 
og som tidligere har leveret vandkraften 
til Helledes Mølle.

Modsatte side:
 Møllen er for længst nedlagt, og i dag 
ligger det gamle møllehus idyllisk og 
godt gemt dybt inde i skoven.
 I forgrunden ses, omgivet af dæmnin-
gen, mølledammen, hvor vandet har væ-
ret opstemmet, inden det er blevet ledt til 
møllens vandhjul.
 Helledes Mølle hører fortsat under 
Bækkeskov Gods og er privat område.
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Historien om Laurids Hemmingsen

Lyderslev N 55°16’24 / Ø 12°17’39

Eftertiden har gjort snaphanen Laurids Hemmingsen til en af Svend Poulsens 
bedste og mest betroede mænd, hvilket heller intet taler imod.

Han er, ligesom adskillige af de andre snaphaner, der fulgte Svend Poulsen, 
en historisk veldokumenteret person, men som med Svend Poulsen selv, er 
det Carit Etlars romaner ‘Gøngehøvdingen’ og ‘Dronningens Vagtmester’, 
der i den brede befolkning har gjort ham til en kendt og populær skikkelse 
på et langt senere tidspunkt.
 Laurids Hemmingsen har efter al sandsynlighed været Carit Etlars inspi-
ration til den på samme tid både frygtløse, retskafne, opfindsomme, festlige 
og farverige frihedskæmper, romanfiguren Ib Abelsøn, som var Svends svo-
ger og ‘højre hånd’, og som med fuld styrke og ildhu deltog i snaphanernes 
aktioner mod svenskerne.
 Ib Abelsøn var iflg. Carit Etlar af beskeden herkomst, nemlig født som 
tater, og hans største ønske i livet var at blive en ‘ærlig mand’. Dette ønske, 
og mere til, opfyldtes, da han blev vagtmester for dronningen.

Om den virkelige Laurids Hemmingsen ved vi, at han under Svenskekrigen 
sluttede sig til Svend Poulsen og deltog i snaphanernes mange guerilla-aktio-
ner mod den svenske besættelsesmagt. Men i efteråret 1659 blev han fanget 
af svenskerne og den 25. maj 1660 dømt til hjul og stejle ved Thurebygård 
Tinge. Dagen efter blev dommen eksekveret uden nåde.
 Den 27. maj 1660 blev freden sluttet i København, men det reddede ikke 
Laurids fra henrettelse.

Men hvem var han egentlig, denne Laurids Hemmingsen, og hvad blev han 
dømt for?
 Som søn af en selvejerbonde blev han født i Lyderslev på Stevns og hav-
nede efter en noget omskiftelig tilværelse i Sjolte, hvor han også boede, da 
Svend Poulsen med kongelig opfordring om at ‘gøre fjenden al mulig afbræk 
og skade’, drog ned over Sydsjælland og hvervede folk, der med livet som 
indsats ville deltage i frihedskampen mod svenskerne.
 Fra protokollen fra retsmødet ved Thurebygård Tinge ved vi en del om 
Laurids Hemmingsen. Laurids blev gift i en tidlig alder, rejste hjemmefra og 
gjorde bl.a. tjeneste hos præsten, Hr. Rasmus Hansen i Everdrup, der ligesom 
Laurids selv var et noget hidsigt gemyt, og det varede ikke længe, inden de 
to røg i totterne på hinanden og skiltes som uvenner. Senere opstod der igen 
strid mellem de to – denne gang om et løsgående svin, der tilhørte Laurids, 
og som præsten angiveligt indfangede og ombragte ved hjælp af en stor sten 
og en økse. Laurids gjorde præsten direkte ansvarlig for denne ugerning, og 
der blev udvekslet hårde ord og beskyldninger.

Modsatte side:
 Laurids Hemmingsen var født i Ly-
derslev på Stevns. Ved kirkemuren i Ly-
derslev blev i 1975 rejst en mindesten for 
det berømte bysbarn.

Laurids Hemmingsen blev den farve-
rige romanfigur Ib Abelsøn i Carit Et-
lars populære bøger ‘Gøngehøvdingen’ 
og ‘Dronningens Vagtmester’, hvor han 
gennem hele historien spiller en fremtræ-
dende og afgørende rolle, og hvor han 
bl.a. får sit livs største ønske opfyldt og 
bliver en ‘ærlig’ mand og endda vagtme-
ster for dronningen.
 I virkelighedens historie sluttede han 
sig til Svend Poulsens snaphaner, men 
blev fanget af svenskerne og kort før kri-
gens afslutning 27. maj 1660 dødsdømt 
ved Thurebygaard Tinge.
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Sjolte N 55°10’16 / Ø 12°00’30

Sjolte var en af de landsbyer, der blev udsat for svenskernes ryggesløse ud-
plyndring, og som mange andre, der ønskede hævn, sluttede Laurids sig 
derfor til Svend Poulsens snaphaner.

Sjolte er en lille samling af huse og gårde, 
som ligger smukt på et højdedrag med 
en fantastisk udsigt over Præstø Fjord.
 Under Svenskekrigen i 1658-60 var 
der knapt så idyllisk i Sjolte.
 Befolkningen blev, som også mange 
andre steder på Sydsjælland, brutalt ud-
plyndret af den svenske besættelsesmagt.
 Denne håbløse situation fik Laurids 
Hemmingsen til at slutte sig til Svend 
Poulsen, men hermed var han henvist til 
et liv i fredløshed. En nådesløs og grusom 
død ventede de snaphaner, der blev fan-
get af svenskerne.

Herunder:
 Landlig idyl i Sjolte år 2010.

Vinterlandskab ved Sjolte – et kig mod Fjorden og længst mod øst ses Feddet.
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I sin indberetning til kongen beskriver Svend Poulsen angrebet på Snesere 
Præstegård, og han fortæller, at der blev dræbt to svenske kvartermestre og 
seks ryttere. Begivenheden fik svenskerne op af stolene, og det lykkedes 
dem kort tid efter at fange Laurids Hemmingsen, som herefter blev stillet 
for retten.
 Selvom Laurids blev fremstillet i en dansk ret, var både dommer, tingskri-
ver og de otte stokkemænd udpeget af svenskerne, og det er derfor nærlig-
gende at forestille sig, at retten har været under stærkt pres fra besættelses-
magten, og Laurids var chanceløs i dette spil. Han blev dog ‘kun’ anklaget 
for drabet på de to kvartermestre, og ikke for drabet på de seks ryttere, men 
det var slemt nok endda. Der var ikke så få, der var parate til at vidne imod 
ham i retten. Laurids havde undervejs også skaffet sig andre fjender, thi ikke 
alle steder var snaphanerne lige populære – særligt ikke blandt dem, der 
samarbejdede med fjenden.

Præsten Albert Samuelsen bevidnede sammen med 12 sognemænd, at Lau-
rids havde været med snaphanerne ved angrebet i Snesere. Endvidere blev 
det fremført, at ‘det var bevist, at Laurids var snaphane, og han har været set 
med pistoler og lange bøsser og redet omkring med oprørske breve’. Selv 
benægtede Laurids at kende noget til snaphanerne eller have ført gevær 
mod de svenske.

Tureby Kirke ligger smukt og stateligt 
omgivet af åbne marker.
 Selv om Laurids Hemmingsens lig 
blev nedtaget af stejlen for at ‘blive be-
gravet i kristen jord’, vides det ikke, om 
hans jordiske rester vitterlig blev begra-
vet her ved Tureby Kirke.
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Turebyholm N 55°20’46 / Ø 12°05’34

Tureby var under svenskekrigen en landsby, der blev udsat for kraftig ud-
plyndring, og i slutningen af krigen lå den mere eller mindre øde hen med 
flere tomme eller afbrændte gårde og huse.

Den gamle landsby Tureby er for længst væk og erstattet af Turebyholm 
Gods med hovedbygning, parkanlæg og tilhørende avlsbygninger.
 Ejendommen er i dag en avlsgård under Bregentved Gods, beliggende i 
Tureby Sogn i Faxe Kommune. Gården, der er på 406 hektar, nævnes første 
gang i 1370 i en jordebog over Roskilde Bispestols gods.

Turebyholms hovedbygning, som er en usædvanlig velbevaret rokoko-
bygning, er opført i 1750 af arkitekten Nicolai Eigtved. Den gennemgik i 
1999-2000 en omfattende restaurering, for hvilken arkitekten Bente Lange 
modtog den anerkendte æresmedalje fra Europa Nostra.

Der er ikke offentlig adgang til hverken bygninger eller park.

Turebyholms smukke hovedbygning set 
fra syd.
 Vejen op til parkens gitterlåge er flan-
keret af en utrolig høj, tæt og flot linde-
allé, der står som en mur på begge sider.
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Svend Poulsen selv var forinden Laurids Hemmingsens henrettelse rejst til 
København, men da efterretningen om den sørgelige hændelse nåede ham, 
skrev han til kongen (1. januar 1661) og bad om, at Laurids, der, som en 
god og kongetro frihedskæmper, og som var uretfærdigt dømt, måtte blive 
taget ned fra stejlen – af de selvsamme mennesker, der havde vidnet mod 
ham og dømt ham – og derefter begravet i kristen jord, så han ikke skulle 
miste sin saligheds part, dvs. sin plads i paradiset.
 Og kongen var lydhør. Med skrivelse af 4. marts 1661 til Lensmand Jør-
gen Redts befalede kongen, at Laurids Hemmingsens lig skulle nedtages fra 
stejlen og begraves i kristen jord.
 Men her løber vi tør for historiske kilder, og om Laurids vitterlig blev 
begravet i kristen jord, ved man ikke.
 Det fortælles, at rettergangen blev afholdt på Thurebygaard Tinge, men vi 
ved ikke præcist, hvor dette sted var, og vi ved heller ikke, hvor henrettelsen 
fandt sted. Men vi kan gætte:

I det flade landskab umiddelbart nordøst for parken og godt skjult af store, 
gamle egetræer findes en lille, men markant morænebakke, som i dag kaldes 
‘Iskælderbakken’ (‘Is-kiælderbanken’).
 Den rummer stadig i sit indre en iskælder, der stammer fra omkring midten 
af 1800-tallet, og på toppen af bakken ligger der et lille og noget særpræget 
thehus.

Men i tidligere tider har bakken angiveligt været brugt som stejlebanke, og 
det har efter al sandsynlighed været på dette sted, Laurids Hemmingsen 
blev henrettet og lagt på hjul og stejle. Og det er overvejende sandsynligt, 
at hans jordiske rester blev begravet enten på kirkegården ved Tureby Kirke 
eller i den tidligere stejlebanke, Iskælderbakken (N 55°21’04 / Ø 12°05’42)

Turebyholms hovedbygning og park set 
fra nord. Bemærk anlæggets stramme 
symmetri.

Herover: ‘Is-kiælderbanken’.
 Herunder: På det gamle matrikelkort 
fra begyndelsen af 1800-tallet ses Ture-
byholm med parken anlagt stramt om-
kring en akse, der går helt fra alléen i syd 
til parkens nordlige ende.
 Umiddelbart nordøst for denne park 
ses ‘Is-kiælderbanken’.
 Den nuværende hovedbygning , som 
er fra 1750, er ikke vist på dette kort.
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Ved den nordøstlige del af Præstø Fjord – ved begyndelsen af Feddet – ligger i dag herregården Strandegaard, 
men indtil Svenskekrigens afslutning lå på dette sted en landsby, Fiskerhoved Bÿe, med 11 gårde og en del huse.
 Landsbyen, der lå på kronens jord i Roholte sogn, blev af kongen, Frederik III, overdraget til oberst Axel Sehested 
som erstatningsjord for dennes tabte godsområder i Skåne, som efter krigen blev afstået til den svenske kongemagt. 
Fiskerhoved blev herefter gradvist opslugt af den nye hovedgård og er i dag fuldstændig forsvundet.

Men under Svenskekrigen var Fiskerhoved Bÿe stadig intakt og nævnes kort i Svend Poulsens indberetning. Det 
var en af de få byer, snaphanerne drog igennem, uden der opstod slagsmål med de fjendtlige tropper og uden nogen 
svenske soldater blev slået ihjel. Svend Poulsen fortæller således:
 ‘…och i Tydstrup kom vj till en gandsche Haab proviant wogne, Som schulle till Leyren denem kom vj tilbage igien og 
Lod dem kiøre hiem, och 4 Rytter schiød wj ihiell som war med provianted, drog saa till Fischerhoed och strax vd i Steffens 
Herred, och i Taarøye Lydersløff och dj andre om Liggendes byer, schiød trei Quartermestere och 8 Rytere ihiell, …’

Til venstre:
 En tidlig efterårsmorgen (den blå time) 
ved Præstø Fjord.

Herover:
 Udsnit af landkort fra 1763, som vi-
ser egnen omkring Præstø Fjord.
 Umiddelbart nord for Feddet og tæt 
på både fjord og hav ses landsbyen ‘Fi-
skerhoved Bÿe’. Byens sidste to huse blev 
nedrevet i 1733, og på senere kort er Fi-
skerhoved Bÿe slet ikke vist.

Tæt ved vejen til Feddet og tæt ved stranden ligger enkelte gamle fiskerhuse, som vidner 
om, at der tidligere har ligget en landsby med tilknytning til havet.
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Herover: Et kig langs stranden nordpå mod Strandegårds Dyrehave.
Herunder: Et kig langs stranden sydpå. I forgrunden ses Feddet, og 
længst mod syd ses Maderne og Jungshoved.

Til højre: En sommerdag ved badestranden ved Feddet.
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