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TURTUR
Selve turen er på ca. 70 
km og anslås til i bil at 
vare 4-5 timer, elcykel 

5½-7 timer – tillagt 
evt. fortæring og besøg i 
Højerup kirke og Stevns 
Klint. Det kan overvejes 

at dele turen 
i Tur 6a og Tur 6b,

hver på ca. 35 km.

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.

I Køge by og Højerup 
er der muligheder for 
at spise og drikke. 
Toiletter findes i Køge, 
ved Karise kirke, 
Højerup og i
Store Heddinge.

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 
800 kr. hyres en
Gøngeguide, som skal 
stige på og af din
bil/bus samme sted
(5 timer). Dog kun 
650 kr. ved start ved 
Turebyholm (3½ 
time).
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8. Store Heddinge

Koordinater:
 N55°18’46 / Ø12°23’30 (kirken)
Fotobogen side 44-45
Hertil lavede Svend Poulsen et raid – se Fotobogen.
Fortsæt ad Sigerslevvej gennem Sigerslev
og Holtug til Gjorslev Slot.

9. Gjorslev Slot

Koordinater:
 N55°21’14 / Ø12°22’50
Parkens indgang:
 N55°21’11/ Ø12°22’35
Godset er i privat eje, og der er kun offentlig 
adgang til parken.
Fotobogen side 26-29
På dette slot foregår en del af romanen ”Dronnin-
gens Vagtmester”, herunder Væbner Ibs flugt op i 
tårnet og Lille Palles hjælp.
Turen slutter her.

6 a: Køge
Turebyholm
Karise
Gannebro

6 b: St. Torøje
Højerup
St. Heddinge
Gjorslev
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 TUR 6 i Gøngehøvdingens fodspor - Køge, Turebyholm, Karise, Gannebro, St. Torøje, Højerup, St. Heddinge, Gjorslev

4. Ganneskovs Bro

Koordinater:
 N55°16’44 / Ø12°09’41
Fotobogen side 24-25
Her lagde gøngerne sig på lur.
Kør lidt tilbage mod Karise og drej østpå ad vej 154 
Stevnsvej ca. 5 km til Nordhøjvej 4-6 i Store Torøje.

5. Store Torøje

Koordinater:
 N55°16’23 / Ø12°15’40
Fotobogen side 70-71
Gøngerne gjorde det også her af med svenske 
soldater. Byen rummer nok Danmarks ældste 
skolebygning, opført i 1719 af kong Frederik IVs 
bror, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig.
Rytterskolen er privat ejet (ingen adgang).
Turen fortsætter ad vej 154 Stevnsvej til:

6. Lyderslev

Koordinater:
 N55°16’24 / Ø12°17’39
Fotobogen side 64-66
Vi læser Fotobogen om, hvor Laurits Hemmingsen 
(”væbner Ib”) blev født, og vi orienterer os om ham 
og hans grumme skæbne. Se mindestenen øst for 
kirken. Turen fortsætter ad vej 154 Stevnsvej og 
ved St. Heddinge tværs over vej 261 til:

7. Højerup gl. Kirke, Stevns

Koordinater:
 N55°16’44 / Ø12°26’44
Fotobogen side 46-47
Vi beundrer naturen på Stevns Klint, idet gøngerne 
holdt sig fra dette sted pga. mange svenskere.

Kør tilbage og frem til Kirketorvet 7,   
    St. Heddinge.

1. Køge

Koordinater:
 N55°27’23 / Ø12°10’53
Fotobogen side 18-23
Parker på eller ved Torvet og gå en tur rundt i de 
gamle gader.
Denne tur begynder i Køge, idet Svend Gønge 
formodentlig gik i land ved Køge Kro (dog nær det 
nuværende Hundige).
Køge rummer rigtigt mange gamle huse.
Kør fra Køge ad vej 151 gennem Herfølge til
Turebylille og drej til venstre mod:

2. Turebyholm

Koordinater:
 N55°20’46 / Ø12°05’34
Iskælderen:
 N55°21’04 / Ø12°05’42
Fotobogen side 68-69
På Turebyholm Ting blev Laurids Hemming-
sen (”væbner Ib” i romanerne) dødsdømt
og henrettet kun 2 dage før Roskildefreden.
Kør tilbage på vej 151 til Dalby, drej østpå
mod Karise – kør ind igennem Karise til:

3. Karise Kirke

Koordinater:
 N55°18’20 / Ø12°12’34
Fotobogen side 40-41
Den eneste tilbageværende bygning fra ’rigtig gam-
le dage’ er kirken, som ligger højt hævet. Det er en 
usædvanlig, senromansk teglstens-bygning fra 1261, 
bygget i ufredstider som et forsvarsværk med tårn i 
begge ender – og de har skydehuller!
Kør videre ad vej 209 Køgevej til Gannebro.


