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TURTUR
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.
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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 650 kr. hyres en Gønge-
guide, som skal stige på og af din bil/bus samme 
sted (3½ time).

Udgivet med
støtte af

Vordingborg,
Næstved, Faxe

og Stevns Kommuner.

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 fort-
sætter til Rosendalvej 3.

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.

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.
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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4. Lystrup Gods

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.

6. Faxe

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.

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.

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.

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.

3. Kongsted Kirke

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.
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Svenskekløften N 55°16’28 / Ø 11°54’48

Syd for Haslev kan man i Hesede Skov nær Gisselfeld finde et overraskende og landskabeligt dramatisk område, 
kaldet ‘Svenskekløften’ eller ‘Djævlekløften’, hvor der midt i skoven åbner sig en lang og dyb smeltevandskløft med 
stejle skrænter til begge sider, bevokset med bøgetræer.
 Her har Istidens smeltevand eroderet jorden væk, og et vandløb ses stadig i bunden af kløften, omend vand-
mængden nu er beskeden i forhold til tidligere.

Et folkeligt sagn fra Svenskekrigen fortæller, at en svensk styrke skulle have skjult sig i kløften, men blevet opdaget 
af Gøngehøvdingen og hans snaphaner, som angreb dem og tilintetgjorde dem alle.

Forårsstemning i Svenskekløften.
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En gammel kilde beretter, at svenskerne i 1657-1660 var på Gisselfeld og “holdt ilde hus med hovedgården.” Vinduer 
var knust, og gulve, lofter og døre var ramponerede m.m. “Man veed ikke, om det her i Egnen er kommet til Kamp 
mellem svenske og danske Tropper; et Sagn fortæller rigtignok, at en del svenske Soldater skulle være dræbte paa 
Holmegaard, men dette fremstiller Begivenheden mere som et Mord paa en værgeløs Fjende, end som et ærligt, 
aabent Slag; forresten haves ingen paalidelige Efterretninger herom.”

‘Svenskekløften’ er et smukt og spændende sted med en dejlig natur, som er et besøg værd.
 På vejen til kløften passerer man Hesede Planteskole, Paradishaven, som er Gisselfelds gamle arboret – en forst-
botanisk have, anlagt i 1813, og hvor man kan se en masse forskellige planter, fortrinsvis eksotiske træer, importeret 
gennem mere end 100 år.
 Haven har leveret sjældne planter til botaniske haver og parker over hele Europa frem til ca. 1900.

Et besøg i Svenskekløften byder på man-
ge dejlige naturoplevelser.
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Brødebæk Mølle N 55°15’33 / Ø 11°58’50

Denderup Vænge er et helt fantastisk smukt og kuperet skovområde, som ligger umiddelbart syd for landevejen 
ved Vester Egede. I disse skove har Svend Poulsen og hans snaphaner ifølge den folkelige overlevering færdedes, 
samtidig med at de har holdt sig skjult for svenskerne. De store skove på Sydsjælland var i 1600-tallet tætte og ofte 
næsten ufremkommelige, og de gav derfor snaphanerne gode muligheder for at skjule sig.

Inde bag Brødebækgaard, næsten skjult i skovbrynet, ligger stadig den gamle Brødebæk Mølle, der tidligere har 
været en driftig vandmølle, men som nu ligger stille og næsten upåagtet hen som det sidste synlige vidnesbyrd om 
vandmølledriften ved Møllebækken.
 Vandmølledriften i Denderup Vænge ved Møllebækken strækker sig langt tilbage i tiden og har utvivlsomt tidli-
gere haft stor betydning i området. Der siges således at have været hele tre vandmøller knyttet til Møllebækken, og 
iflg. overleveringen skal Svend Poulsen sammen med en del af sine folk have skjult sig i den øverste af disse møller.
 Men af denne øverste vandmølle er der i dag kun få og sparsomme spor tilbage – bygningen er for længst styrtet 
sammen, og der er nu kun en dynge sten tilbage i bækken.

Den nederste af vandmøllerne ved Brø-
debæk – her set fra Møllebækken i skov-
brynet.
 Denne gamle og maleriske møllebyg-
ning er den eneste tilbageværende af de 
tre oprindelige vandmøller, men selv om 
bygningen kunne have været et glimren-
de skjulested for Svend Poulsen og hans 
snaphaner, er den dog næppe så gam-
mel, at den har eksisteret i denne skik-
kelse i 1600-tallet.
 Møllen har ikke været i brug i mange, 
mange år og ligger i dag stille og uberørt 
hen, og det føles næsten som om, tiden 
her er skruet 200 år tilbage.
 Stedet er i sit smukke forfald både 
overraskende, fascinerende og dragende 
og emmer af mystik og spøgelsesfornem-
melser.

Ejendommen, hvor møllebygningen lig-
ger, er ejet af Gisselfeld Gods, og der er 
ikke offentlig adgang.
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Der er flere versioner af beretningen om Svend Poulsens tilhold i Brødebæk 
Mølle. Severin Kjær fortæller således følgende:
 ‘I øverste Brødebæks Mølle, i gammel Tid også kaldt lille Troldmølle, der ligger 
i Kongsted Sogn, vil Sagnet vide, at Svend Poulsen mangen Gang tog Ophold for 
kortere Tid, når han færdedes i de store Skove, der fra Møllen strække sig langt ud 
mod Syd, og som endnu den Dag i Dag danne en tæt, sammenhængende Kæde. 
Undertiden kom han vel også til Møllen, når han og hans Mandskab var trætte 
af at ligge i Baghold ved Landevejen, som dengang fra Dysted, forbi Sparresholm 
og Svenderup, sneglede sig gennem de mørke Skove og gennem Kongsted løb ad 
Fakse til.’

Dybt nede, tæt ved Møllebækken og næ-
sten skjult i skovbrynet, ses den gamle 
vandmølle – ‘Den nedre Mølle’.
 Den idylliske mølledam ligger stadig 
fuldstændig intakt.

Den gamle vandmøllebygning ligger 
fredfyldt og endnu uspoleret hen og er 
fascinerende i sin uberørte ælde og smuk-
ke forfald.

Spindelvæv og tidens tand har sat sig i 
det gamle møllehus.
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 Ole Krogh Jensen fortæller følgende lidt mere farverige udgave af sagnet – her lidt omskrevet og forkortet:
 ‘Efter snaphanernes angreb ved Skovmøllegaarden ved Fladsåen blev der sendt 2.000 svenskere ud for at fange Svend 
Poulsen, og én gang var det lige ved at gå galt.
 Da Svend passerede broen over Fladsåen ved Mogenstrup Mølle, havde svenskerne lagt sig i baghold og angreb ham fra 
begge sider. Hans hest, Blakken, fik omgående et sabelhug , og forfra hævede en svensker nu sin sabel til et afgørende hug mod 
Svend. Men Svend var lynhurtig , og han greb den svenske rytter i armen og kastede sig med al sin vægt af hesten, samtidig 
med at han trak svenskeren med sig i åen. Svend reddede sig uskadt i land og sprang op bag en af sine folk på dennes hest, 
og det lykkedes dem at slippe bort.
 Da Svend senere kom tilbage til sin gård i Snesere, hvor han ifølge sagnet boede, var hans folk, helt som det på forhånd 
var aftalt, ved at bryde op for at sprede sig , så de var vanskelige at spore.
 Men en del af de tilbageværende snaphaner drog nu med Svend nordpå gennem skovene til Denderup Vænge, hvor de 
skjulte sig i den øverste af de tre vandmøller, der lå ved det vandløb, der stadig løber forbi Brødebæk.
 Her er senere fundet forskellige ting , som kan have tilhørt snaphanerne – bl.a. blykugler.’

En forårsdag 2010 i Denderup Vænge.

Inde i skoven og et godt stykke op ad Møllebækken ses resterne af det, som engang 
har været ‘Den øvre Vandmølle’ eller ‘Lille Troldmølle’, hvor Svend Poulsen og hans 
snaphaner skulle have skjult sig for svenskerne. Bygningen har utvivlsomt været yderst 
primitiv og beskeden i størrelse. Fantasien må tages til hjælp, når man forestiller sig , 
at der her i vinteren 1658-59 har ligget en møllebygning , der kunne rumme en flok 
snaphaner.
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Kongsted Kirke N 55°14’49 / Ø 12°02’22

Kongsted Kirke (1321-23 Konungsthwet, af konge og -tved ‘rydning’), ligger i landsbyen Kongsted 5 km vest for 
Faxe.
 Kirken ligger både højt og centralt placeret i landsbyen og fungerer som visuelt samlingspunkt i byens ældste 
del.
 Den ligger ligeledes højt placeret i et landskab, som mod vest er meget kuperet og mod nordøst falder ned mod 
de store, åbne og lavere liggende landområder omkring Lystrup og Åstrup skov og den kan ses over meget stor 
afstand i herregårdslandskabet.

Kongsted Kirke, som også kaldes ‘Sydsjællands Domkirke’ er en sengotisk langhusbygning, hvori der indgår dele 
af en romansk kirke.
 Den er især kendt for sine meget omfattende og smukke kalkmalerier. De fem hvælvfag har kalkmalerier fra ca. 
1430 af Kongstedværkstedet, et hovedværk i dansk kalkmaleri med bl.a. scener af Jesu lidelseshistorie, og fra ca. 
1500 af Brarupværkstedet.
 Kirkebænkene er udsmykket med de gamle adelsslægters våbenskjold – blandt andet Grubbe-slægten fra Lystrup 
Slot, der ligger få kilometer fra Kongsted og Rønnede.
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Severin Kjær (1843-1907) er en af de første historikere og forfattere, der 
med afsæt i arkivernes dokumenter har beskæftiget sig indgående med Svend 
Poulsen og snaphaneriet. Severin Kjær virkede som skolelærer, men var 
samtidig organist i Kongsted Kirke, hvor han har ridset sit navn i den gamle 
degnestol. Han har skrevet en række historiske bøger, hvoraf den mest kendte 
formentlig er ‘Gjøngehøvdingen Svend Povlsen og Snaphanerne – Et bidrag 
til Snaphanernes historie’ fra 1892.

Severin Kjær var særdeles grundig med sin research, og bogen beskriver 
udførligt om forhold og begivenheder under Svenskekrigen, herunder også 
om optakten til den af Kong Frederik III organiserede modstandskamp på 
Sydsjælland. Han skriver således:
 ‘Han (kongen) begyndte derfor at kigge sig om efter en førerskikkelse, som 
“ikke alene besad Evne og Snildhed, men, som tillige havde Mod og Vilje til at 
paatage sig det vovelige og halsbrækkende Hverv, at snige sig gennem den fjendtlige 
Belejringshær, der omsluttede Hovedstaden, eller ogsaa at gaa en anden ligeledes 
farefuld Vej, nemlig Søvejen, saa han med en Baad sneg sig ud fra den belejrede 
By og gjorde Landgang et eller andet Sted paa Kysten.
 Og dog var Hvervet ikke engang endt hermed, det tog snarere sin Begyndelse nu; 
thi naar den paagældende kongelige Udsending endelig var naaet ud paa Landet, 
da gjaldt det om, hvorvidt han havde Evnen til der at virke ind paa Landbefolk‑
ningen og opflamme denne til virksom Modstand mod Fjenden”.’
 Den rette mand var hurtigt fundet. Svend Poulsen meldte sig rede til op-
gaven, men udbad sig dog et beskærmelsesbrev, i hvilket majestæten garan-
terede hans kone og børn livsvarig forsørgelse “dersom hand udj voris och 
Fædernelandets Thieniste schulle bliffue schut och omkommet”.
 Efter på den måde at have sikret sin families fremtid forlod Svend Poulsen 
København om bord på den norske skipper Niels Bergs fartøj.

Til højre for kirkeindgangen ved den 
smukke, gamle lind er der i kapellets 
mur indsat en mindetavle for historike‑
ren og forfatteren Severin Kjær og hans 
hustru Dorthea Kjær. Han var skole‑
lærer og organist i kirken, men er mest 
kendt for sin fortrinlige bog ‘Gjøngehøv‑
dingen Svend Povlsen og Snaphanerne’.

Herunder ses kirkens indgang ved den 
store gamle lind.
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Lystrup N 55°16’51 / Ø 12°05’29

Som så mange andre sjællandske godser er Lystrup opstået af en landsby, 
som ikke eksisterer mere. Lystrup nævnes første gang i 1403, hvor væbner 
Peder Olsen Dodov er medunderskriver på skødet, og godset har gennem 
tiderne haft en del forskellige ejere, men har siden 1831 været i Moltke-
slægtens eje.
 I 1850 blev godset lagt sammen med Jomfruens Egede, og begge godser 
ejes i dag af 6. generation af Moltke-slægten.

Under sit commando-raid ned over Sydsjælland lagde Svend Poulsen også 
vejen omkring Lystrup, hvor han efter en blodig kamp i Karise havde op-
daget, at svenskerne brugte godset som magasin eller depot for de forsy-
ninger, der brutalt var blevet opkrævet blandt egnens bønder og borgere, 
og som herfra skulle føres til Svenskelejren ved København ad de vanlige 
forsyningslinier, dvs. landevejen mod København.
 I fortsættelse af ‘slaget ved Karise’, skriver Svend Poulsen således:
 ‘… drog saa ned Ad Landeveyen, och i Tydstrup (Lystrup) kom vj till en gand‑
sche 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, …’

Lystrup er en herregård, der ligger ca. 
2 km vest for Faxe i Kongsted Sogn, 
Faxe Kommune.
 Ejendommen tilhører slægten Moltke.

Slottet er opført i 1579 af rigskansler Ei‑
ler Grubbe i nederlandsk renæssancestil.
 På herregården findes bl.a. nogle bil‑
ledskærerarbejder af billedskæreren 
Abel Schrøder fra Næstved.

Lystrup Gods har med Jomfruens Ege‑
de, Nyrupgård og Kildeholm et jordtil‑
liggende på 1375 hektar.
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Jomfruens Egede N 55°16’51 / Ø 12°05’29

Historisk kan godset spores tilbage til Valdemar Atterdags tid, til 1346, hvor 
gården hed Egedegaard. Noget længere fremme i historien ejes Egedegaard 
i en periode af først 2 ugifte adelsjomfruer og søstre Ermegaard og Birgitte 
Bille og efterfølgende deres ugifte broderdatter Ingeborg Bille, og det var 
efter disse tre jomfruer, gården fik sit nuværende navn, Jomfruens Egede.

Under Svenskekrigen blev den omliggende landsby brændt ned til grunden, 
og dens jorde lagt ind under godset og den tilhørende Øster Egede Kirke.
 Afbrænding af landsbyer var ikke ualmindeligt under Svenskekrigene. 
Det kunne være kulminationen på en straffeaktion fra svensk side, som også 
kunne omfatte henrettelser, voldtægt og plyndring. Flere sjællandske lands-
byer led samme skæbne, og tragedien for de overlevende beboere var ufat-
telig. De måtte indenfor ganske kort tid se deres i forvejen fattige og ydmyge 
tilværelse blive bortrevet og ville resten af livet være dømt til tiggerstaven 
eller leve på andres nåde.

Hovedbygningen ved Jomfruens Egede er ombygget og en ny sydfløj blev 
opført i slutningen af 1600-tallet, men Lystrup Slot, som vi ser det i dag, lå 
der i stort set samme skikkelse under Svenskekrigen.

Hovedbygningens 2‑delte disponering 
med et mellemliggende gårdrum og pla‑
ceringen i forhold til kirken gør Jomfru‑
ens Egede til et meget utraditionelt her‑
regårdsanlæg. I baggrunden ses Øster 
Egede Kirke, der, skønt både kirke og 
kirkegård gemmer sig bag den høje kir‑
kegårdsmur, er en del af det samlede 
bygningsanlæg. Der er forbindelse mel‑
lem hovedbygningen og kirkegården via 
en port i den høje mur.
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Faxe N 55°15’26 / Ø 12°07’12

Navnet Faxe betyder hestemanke (i år 1280 “Faxæ”). Derfor står der på 
Vinkældertorvet i byens centrum en skulptur, som forestiller de myto-
logiske heste Rimfaxe og Skinfaxe. Monumentet fra 1941 er udført af 
billedhuggeren Aage Petersen.
 Vinkældertorvet, byens tidligere gadekær, fik sit navn efter Svenske-
krigene i 1600-tallet, fordi Faxes borgere iflg. overleveringen gemte deres 
drikkevarer for fjenden i gadekæret.
 Fra Vinkældertorvet fører vejen til Faxe Kalkbrud og byens kulturhus 
på kanten af kalkbruddet, hvor både Geomuseum Faxe og byens biograf 
har til huse.
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Faxe Kalkbrud ligger lige øst for Faxe by. Når man går ned i kalkbruddet, befinder man sig på bunden af et 63 mill. 
år gammelt hav. Her svømmede engang hajer, krokodiller og blæksprutter rundt mellem smukke koraller. Det er 
dem, som sammen med havets mange andre dyr og planteorganismer har dannet kalken.
 Kalken er gennem mange hundrede år brugt som byggemateriale. I gamle dage foregik kalkbrydningen ved at 
bønderne gravede mindre kalkkuler, som blev kastet til igen, når brydningen var færdig.
 Først i midten af 1800-tallet blev der oprettet et blivende brud ejet af godserne Vemmetofte, Bregentved, Ro-
sendal og Gavnø. I år 1900 arbejdede 200 stenbrydere i kalkbruddet, og bruddet har lige siden produceret enorme 
mængder af kalk til jordbruget og til byggeriet.

Under Svenskekrigen havde den svenske besættelsesmagt lagt sit tunge åg på det meste af Sydsjælland, og heller 
ikke Faxe By gik ram forbi.
 Svend Poulsen og hans folk, som må have haft spioner ude overalt, opsøgte fjenden, hvor denne iflg. Svends 
efterretninger måtte befinde sig, og snaphanerne tog kampen op – en kamp, som altid var på liv og død.
 Historien fortæller dog ikke direkte, at Svend Poulsen og hans folk har opholdt sig i Faxe By – kun, at de på deres 
kommandoaktioner et par gange har været ganske tæt ved byen.

Svend Poulsen skriver i sin indberetning herom:
 ‘…Och efftersom wj fich Kundschab at paa Totterupholm (Rosendal ved Faxe) Laa en Lieutenandt med Nogle Ryt‑
tere, huorfore ieg strax begaff (mig) derhen, Men en bunde (bonde) i Faxe, haffde aldt Advared hanem saa at de var alt 
borte,…’
 og igen senere, da snaphanerne var alvorligt trængte, skriver han:
 ‘…Saa bleff der Commenderit Tou Tusind Rytter, och dragoner, vd at Lede mig op, huor ieg maatte begiffue mig offuer 
till Møen, med mit folch, huor ieg maatte dog huerchen faa Quarteer till folched eller bliffue der for schrøder, som var Red 
fore at iche faa Quarter for vor schyld, huorfor ieg maatte begiffue mig offuer till Sielland igien, och da var der Commen‑
derit Greff Lodvig vd, med sit Regiment och 4 feldtstøeker, som bleff liggendes ved Faxe i Sex vger, huorfore der folchet Saa 
at ieg iche kunde faa Quarter till dem och at de var i derris fienders hender, haffuer de dragit bort fra mig , huor de sig selff 
Kunde beschytte, vden Nogle faa som bleff hoß mig , och med stor nød kom offuer till Niord …’

På Geomuseet fortælles den fantastiske 
historie om det 63 mio. år gamle koral‑
rev, som Faxe Kalkbrud består af, og 
som engang lå på bunden af et subtro‑
pisk hav.
 Man kan også få indblik i kalkarbej‑
dernes hårde hverdag i gamle dage, og 
nyde udsigten over kalkbruddet.
 De smukke, turkise og blå grund‑
vandssøer i bunden af kalkbruddet kan 
betragtes på nærmere hold. Fra byen fø‑
rer en offentlig sti ned i kalkbruddet.
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Blåbæks Møller N 55°14’18 / Ø 12°07’00

I den smukke natur umiddelbart syd for Faxe finder man Blåbæks Møller, 
som består af dels en vindmølle og dels en vandmølle, beliggende ganske 
tæt ved hinanden.

Oprindeligt bestod Blåbæks Møller udelukkende af en vandmølle, der fik 
vand fra Faxe Å, men da der ikke var vand nok, blev der i 1828 opført en 
vindmølle som hjælpekraft for vandmøllen.

Vindmøllen var i drift indtil 1939 og undergik i 1993-94 en gennemgri-
bende restaurering, og den fremstår i dag som en smuk og velholdt pro-
duktionsbygning fra tidligere tider, omend disse tider ikke går helt tilbage 
til Svenskekrigene.

Begge møller har været fredet siden 1953 og sorterer i dag under National-
museet.

Herover: Et kig mod Blåbæks Møller 
ved Faxe.
 Nede bag vindmøllen, godt skjult i 
Faxe Ådal, ligger Blåbæks Vandmølle.

Vindmøllen ved Blåbæk omgivet af fest‑
lige gule marker.

87835_svend goenge_r2.indd   34 25-07-2011   10:57:33

35

Blåbæks Vandmølle ligger med sin mølledam som en lille landskabelig perle 
på et af de mest naturskønne og idylliske steder i Faxe Ådal og er en af de få 
vandmøller i Danmark, som endnu kan ses i fuld drift. Møllen har igennem 
tiderne været et vigtigt samlingspunkt for egnens bønder, som kom for at 
få deres korn malet.

Blåbækvej løber foran møllebygningen 
over dæmningen, bag hvilken åvandet 
stæmmes op, så der dannes en mølle‑
dam.
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I møllestuen, som lå lige op ad mølleriet, kunne bønderne og karlene få sig 
et par stykker mad og en pægl brændevin.

De tidligste optegnelser, der findes om Blåbæks Vandmølle stammer fra 
1472. Siden da er møllen blevet udvidet og ombygget adskillige gange. Byg-
ningernes ældste dele daterer sig fra 1600-tallet, og vandmøllen fandtes så-
ledes også på Gøngehøvdingens tid.

Landskabet omkring møllen har været centrum for træfninger med svenske 
tropper, og det fortælles, at Svend Poulsen ofte brugte møllen som skjulested, 
når han og hans folk var forfulgt af den svenske besættelsesmagt.

Mølleriet drives af to overfaldshjul, som 
begge fungerer. Vandmøllen har været i 
drift indtil 1990.

Det gamle vandmølleanlæg fremstår i 
dag meget smukt og velholdt med træ‑
beklædte gavle og hyggelige vinduer un‑
der de stråtækte tage.

Iflg. nogle kilder blev vandmøllen under Karl Gustav-krigene ‘lagt øde’ af 
svenskerne. Andre kilder vil vide, at netop Blåbæks Vandmølle undgik over-
last som følge af gøngernes tilstedeværelse på egnen.
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I 1993 blev der etableret en fisketrappe fra mølledammen ned til åen, da 
fiskene på vej op ad åen havde vanskeligt ved at passere dette sted.
 Når vandet ikke bruges til vandhjulene, ledes det via denne fisketrappe 
med et fald på 4 meter videre til Faxe Å.
 I regnfulde perioder er der en kraftig og dramatisk vandstrømning i vand-
faldet, som er fascinerende at iagttage.

Der er mulighed for at opleve vandfal‑
det på nært hold ved fisketrappen, men 
den øvrige del af vandmøllen er privat 
grund.
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Totterupholm (Rosendal Gods) N 55°13’32 / Ø 12°06’39

Svend Poulsens commando-raid ned over Sydsjælland gik i zig-zag, alt efter hvordan efterretningerne om sven-
skernes færden og forsyningstransporter lød. Fra Ganneskov Bro gik turen mod Totterupholm (det nuværende 
Rosendal Gods), som ligger lidt syd for Faxe.

Men Totterupholm så dengang ikke ud som Rosendal Gods gør i dag. De oprindelige bygninger kendes kun som 
grundrids fra 1700-tallet, og i løbet af 1800-tallet er stort set alle bygninger nedrevet og nyopført.
 Portbygningen er opført omkring 1838. Hovedbygningen er opført i 1847-49 med M. G. Bindesbøll som arkitekt 
og fremstår i dag som en smuk repræsentant for de mange kalkstensbygninger, der findes på egnen.

Rosendal Gods ligger for enden af den 
1100 m lange lindeallé, som er en af 
egnens flotteste  – plantet i midten af 
1800‑tallet.

Herunder: Lindealléen ved Rosendal, 
set mod Blåbæks Møller.
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Godset Totterupholm er oprettet ca. 1554 af Ide Munk, og karakteristisk for 
ejerskabet helt frem til 1785 var, at det med en enkelt undtagelse har været 
arvet fra datter til datter, dvs. ejet af kvinder.

Under Svenskekrigen var Totterupholm ejet af Edel Rosenkrantz, som i 1646 
var blevet gift med Knud Ulfeldt, som faldt i krigen i Skåne i 1657.
 Godset har muligvis været ‘bytte’ som forsyningssted for de svenske be-
sættelsesstyrker.
 I hvert fald havde Svend via sine spejdere fået efterretning om, at der på 
Totterupholm opholdt sig en del svenske soldater, og han og hans mænd 
begav sig straks af sted. Men svenskerne var blevet advaret og var borte, da 
snaphanerne nåede frem.

I sin indberetning skriver Svend Poulsen:
 ‘Och efftersom wj fich Kundschab at paa Totterupholm (Rosendal ved Fakse) 
Laa en Lieutenandt med Nogle Ryttere, huorfore ieg strax begaff (mig) derhen, 
Men en bunde (bonde) i Fakse, haffde aldt Advared hanem saa at de var alt borte, 
Men Nogle heste bekom vj der, saa drog wj tilbage till Karise,…’
 Resultatet af denne aktion var lidt ‘magert’ set i forhold til de øvrige angreb, 
som Svend også har beskrevet.

Hele hovedgården undergik fra 1999 og 
årene herefter en gennemgribende mo‑
dernisering , men med respekt for dens 
særlige præg fra midten af 1800‑tallet.

Af selve Rosendal ses fra alléen kun den 
imponerende portlænge i bindingsværk 
fra omkring 1838.
 Godset er i privat eje, og der er ikke 
adgang for offentligheden.
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