TUR

7. Blåbæks Møller
Koordinater:
N55°14’18 / Ø12°07’00
Fotobogen side 34-37
Vi er ved Blåbæk vind- og vandmøller, som nu
er fredet. Omvisning med entre kan bestilles på
tlf. 5673 0070 efter kl. 18.
Vi kører videre ad Blåbækvej/Bytoftevej og fortsætter til Rosendalvej 3.

Turen er på
ca. 35 km og anslås
til i bil at
vare 3-3½ timer,
elcykel 4-4½ timer
– tillagt evt. besøg i
Paradishaven,
Geomuseum Faxe,
Kalkbruddet,
Faxe Kirke
og evt. fortæring.

8. Totterupholm/Rosendal
Koordinater:
N55°13’32 / Ø12°06’39
Godset er i privat eje, og der er ikke offentlig
adgang.
Fotobogen side 38-39
På Rosendal Gods, tidligere Totterupholm,
fandt gøngerne ikke svenske soldater.
Turen slutter her.

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.
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Gøngeguide

Til denne tur kan for 650 kr. hyres en Gøngeguide, som skal stige på og af din bil/bus samme
sted (3½ time).

INFO

1

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.
Bestil evt. en Gøngeguide til denne tur.
I Faxe by er der muligheder for at spise og
drikke.
Toiletter findes i Boserupskoven (vej 54),
ved Kongsted kirke og på Vinkældertorvet i
Faxe.
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God tur ønskes af

Foreningen Svend Gønge
www.svend-goenge.dk
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4. Lystrup Gods
Vi kører forbi Camp
Adventure/Skovtårnet,
hvor der i dag forefindes
den nederste af datidens
vandmøller. Gøngerne
skjulte sig i ”Den øvre
vandmølle” = Lille
Troldmølle, hvoraf kun
findes nogle sten i en
rende et godt stykke op ad
Møllebækken.

1. Svenskekløften
Koordinater:
N55°16’28 / Ø11°54’48
Fotobogen side 52-53
Man kan komme til stedet fra
vej 54 Næstved-Rønnede ved
at køre nordpå til indkørslen
til Villa Gallinavej 14 lidt
vest for Boserup.
Villa Gallinavej kan også
benyttes fra Bråby.
Sæt bilen på P-pladsen.
Gå ad skovvejen ca. 800 m forbi
nr. 14 og gå til venstre ved skiltet, følg stien videre.
Hjerteforeningen oplyser, at turen er egnet for alle
incl. gangbesværede og med rullestol.
I Svenskekløften i Hesede Skov vi ser os om på
denne skønne plet og gyser ved tanken om kampene
mellem gønger og svenske soldater.
Denne del af turen tager ca. 1 time + evt. besøg i
Paradishaven.
Vi kører sydpå til vej 54 og østpå mod Rønnede.

2. Brødebæk Mølle
Koordinater:
N55°15’33 / Ø11°58’50
Fotobogen side 54-57
Turen går videre til Rønnede, ”tværs”
over den gamle Hovedvej 2 og lidt
mod Faxe, idet vi straks drejer sydpå
mod Kongsted til kirken på Dyssevej 2.

Koordinater:
N55°15’22 / Ø12°04’01
(forkerte koordinater i Fotobogen!)
Fotobogen side 42
På venstre hånd ses Lystrup Gods, hvortil der
ikke er offentlig adgang.
Læs i Fotobogen om godsets spændende historie.
Kør videre ad Lystrupvej og drej nordpå ad
Kirkeskovvej til Kirkevej 7.

5. Jomfruens Egede Gods
Koordinater:
N55°16’51 / Ø12°05’29
Fotobogen side 43
Der er ikke offentlig adgang til Jomfruens
Egede, og den nærliggende Øster Egede kirke er
normalt heller ikke åben.
Læs i Fotobogen om godsets spændende historie.
Så drejer vi ad Egedevej den lige vej til Faxe –
ad Nørregade og Torvegade til
Vinkældertorvet.

3. Kongsted Kirke

6. Faxe

Koordinater:
N55°14’49 / Ø12°02’22
Fotobogen side 48-49
Kirken har mange kalkmalerier, og vi læser
i Fotobogen om, hvordan Kong Frederik
III hvervede Svend Gønge til at ”gøre
svenskerne al mulig afbreck og skade”. Kirken
var tidligere ejer af Lystrup Gods, som vi nu
kører omkring.
Kør ad Nymarksvej op til Faxevej og drej mod
Faxe og kort efter nordpå til Lystrupvej 7.

Koordinater:
N55°15’26 / Ø12°07’12
Fotobogen side 30-33
Faxe by – læs om bynavnet,
Faxe kalkbrud mv.
Turen går videre ad Torvegade,
lidt efter kirken
drejer vi til venstre sydpå
ad Ny Strandvej og på tværs
af Faxe Havnevej
til Blåbækvej 3, Faxe.

