TUR

5. Ugledige, Mern Å
Koordinater:
N55°03’57 / Ø12°01’00
Fotobogen side 128-129
Området langs Mern Å er efter al sandsynlighed et
af de steder, Carit Etlar har haft i tankerne, da han
i romanen ’Gøngehøvdingen’ skrev om , at ankret
med 50.000 Rigsdaler sølvskat trillede i åen.
Fortsæt gerne i Tur 4 mod Nyord – eller mod
Vordingborg ad Ugledigevej til Ørslev og videre
ad Københavnsvej til Gåsetårnet og slotsruinen.

Præstø rummer alt,
hvad en sjællandsk
købstad kan byde på.
Præstø er Korsbæk men med havn!

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. Denne tur egner sig ikke for kørsel i bus. I Præstø er der gode muligheder for at
spise, drikke og besøge 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.

Selve turen er på
ca. 40 km og anslås
til i bil at vare 3½
time, elcykel 4½
time – tillagt evt.
besøg i Præstø Kirke,
Jungshoved Kirke,
fortæring. Fortsæt med
Tur 1: Lundby, Køng,
Fladså – eller Tur 4:
Nyord og Vordingborg.
Ikke egnet
for kørsel i bus.
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Gøngeguide
Nyord:
Brug evt. koordinaterne
N55°02’29 / Ø12°11’40
Vordingborg:
Brug evt. koordinaterne
N55°00’27 / Ø11°54’41

Denne tur er ikke egnet for kørsel i stor bus.
Til denne tur kan for 650 kr. hyres en Gøngeguide, som skal stige på og af din bil samme sted
(3½ time).
Udgivet med støtte af Vordingborg, Næstved,
Faxe og Stevns Kommuner.
Grafisk Værksted Præstø . 2022

God tur ønskes af

Foreningen Svend Gønge
www.svend-goenge.dk

TUR 3 i Gøngehøvdingens fodspor - Præstø, Jungshoved, Ugledige

1. Præstø
Koordinater:
N55°07’25 / Ø12°02’41
Fotobogen side 72-81.
Parker bilen
ved Præstø Kirke, Adelgade 129,
og begynd turen ved at gå vestpå ad Adelgade.
Drej nordpå ad Torvestræde ned til havnen, som
følges lidt østpå til Kittenstræde.
Gå op her og drej ind mod Torvet.
Nogle kalder Præstø for Danmarks mest
romantiske handelsby, andre kalder den
Gøngernes by.
Fortsæt fra Torvet østpå til det grønne område ved
Frederiksminde.
På den yderste spids af Klosternakken ved Hotel
Frederiksminde og lige
ved kirken ligger et lille
parkanlæg, som absolut
er et besøg værd. Herfra
har man en fantastisk
udsigt over fjorden –
måske Præstøs fineste.
Anlægget rummer forskellige mindesmærker
og skulpturer - herunder
også en ’Snaphanestatue’ - rejst i 1951 som en
kopi af ’Lille Mads’, der
står i Hembygds-parken
i Hässleholm i Skåne,
fremstillet af kunstneren Axel Ebbe.
Turen går nu ad Østerbro ud af byen og til venstre
ad Jungshovedvej. Drej ind mod Lundegård og
ad Egebjergvej til Ambæk, hvor vi igen drejer til
venstre ad Roneklintvej og ud ad Batterivej til
P-pladsen ved Maderne.

Maderne, en vinterdag 2011

2. Maderne ved Præstø Fjord
Koordinater:
N55°07’52 / Ø12°07’35
Fotobogen side 82-85
Maderne er navnet på en aflang ø på sydsiden af indsejlingen til Præstø Fjord. I dette område, nede bag
Præstø, godt skjult i skoven bag bakkerne ved Roneklint, skulle Gøngehøvdingens hus iflg. Carit Etlar
have ligget.
Læs i Fotobogen om dette tilholdssted.
Se skanse, fyrtårn ± fuglereservat (lukket 1.4-15.7).
Kør tilbage og drej til venstre ad Fuglsangvej og
drej så til venstre ad Dyremarken og igen til venstre
gennem Bønsvig, følg skiltet.
P-plads:
N55°06’38 / Ø12°10’39
Fra P-pladsen er der ca. 1 km gang til:

3. Svend Gønges Hule
Koordinater:
N55°06’56 / Ø12°10’36
Fotobogen side 86-87
Ifølge Carit Etlars roman ”Gøngehøvdingen” holdt
Svend Poulsen møde med Københavns borgmester
om at bringe 50.000 rigsdaler fra Vordingborg til
København.
I dag er der syv bæresten og en dæksten tilbage.
Jættestuen blev restaureret i 1990erne, og informationstavlen fortæller om stedet.
Kør til Jungshoved By og drej sidst i byen til venstre
mod Stavreby og til Jungshoved Kirke, hvor slotsbanken ligger.

Udsigt til Nyord fra Jungshoved Slotsbanke, sommeren 2015

4. Jungshoved Slotsbanke
Koordinater:
N55°04’47 / Ø12°07’21
Fotobogen side 88-93
Her starter romanen ”Gøngehøvdingen” med, at
Svend Poulsen var skytte.
Under Svenskekrigene 1658-60 blev kongeborgen
på Jungshoved lagt øde ved svenskernes gentagne
plyndringer, og derefter tog forfaldet gradvist til.
I 1762 blev borgen frasolgt kronen, og få år efter
blev de sidste bygninger nedrevet.
Kør tilbage og drej 2 gange til venstre mod Tjørnehoved. Fortsæt lidt sydpå ad Neblevej til Rekkende
og drej vestpå til Allerslev, hvor der drejes til højre
og kort efter til venstre ad Enghavevej mod Ugledige. Fortsæt til venstre ad Lydehøjvej og drej ned
til Kulsoens Hus på Lekkendevej 10 (privat ejd.).

