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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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Udgivet med
støtte af
Vordingborg, 
Næstved, Faxe og 
Stevns Kommuner.



 

 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.
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Køge N 55°27’23 / Ø 12°10’53

Svend Poulsens virke på Sydsjælland tog sit udgangspunkt i København, og 
han er sandsynligvis allerede i slutningen af august 1658 afsejlet (muligvis 
fra Dragør og søgt sydpå tæt langs med kysten) til Køge Bugt, hvor han gik 
i land ved Køge Kro, som dengang lå ved Hundige Strand.
 Her var han omgivet af besættelsesmagtens tropper, men det lykkedes at 
slippe uden om fjenden og videre sydpå til Stevns, hvor han med stort be-
svær hvervede de første 20 karle, og de første aktioner mod fjenden kunne 
begynde.

Svend Poulsen skriver i sin rapport:
 ‘…”Efftersom ieg paa min Allernaadigste Herres Befaling , Er vddragen Aff 
Kiøbenhaffn, oc vd paa Landet, da er ieg kommen i Land ved Kiøge Kru Midt 
iblandt Fienderne, huor ieg dog aff guds Synderlig Naade er kommen omkring 
Kiøge, och er kommen till en gaard ved gandeschous Broe och Haffuer der werrit 
en trei eller fire dage …’

Hvor Køge Kro dengang lå (ved Hundige), er der i dag intet tilbage, som 
kan løfte historien frem i lyset, men i Køge ses stadig mange fine gamle 
gademiljøer og byhuse, hvoraf en del stammer tilbage fra 1600-tallet og 
enkelte endnu tidligere.
 Disse huse står i dag som tavse vidner fra den tid, da byen var besat af de 
svenske styrker, og byens befolkning var udsat for udplyndringer og mis-
handling.
 Under Svenskekrigen rykkede Karl X Gustav i 1657 efter sin march over 
de tilfrosne bælter op over Sjælland og havde, mens fredsforhandlingerne 
med Frederik III stod på, opslået sit hovedkvarter i Køge. Her blev han, indtil 
der i februar 1658 blev sluttet fred i Roskilde.
 Da Karl X Gustav samme sommer igen angreb Danmark, fungerede Køge 
atter som hovedkvarter for svenskerne, og da de i 1660 trak sig tilbage, var 
Køge udpint økonomisk.
 Allerede i 1659 opgjorde man, at den svenske besættelse havde kostet 
byen 32.000 rdl. samt 9.000 rdl. proviant. Hertil alt det som de svenske 
soldater og officerer havde røvet fra indbyggerne. Befæstningen blev ned-
revet i 1661.
 Under de strenge vintre tog de svenske besættelsesstyrker kirken i brug 
som indkvartering for heste og ryttere. Bænkestaderne blev brugt som he-
stebåse, og de svenske soldater siges at have moret sig med at hugge næserne 
af de engle, der pryder stolestaderne.

Det fortælles, at Svend Poulsen, efter et angreb i Lyderslev, hvor 3 kvarter-
mestre og 11 menige svenske soldater blev dræbt, måtte flygte, fordi 300 
svenske soldater fra Køge og Store Heddinge nu var blevet sat ind i jagten 
på ham.

Kortet over Køge 1676 viser byen, som 
den så ud under og efter Svenskekrigen 
(nord er nedad).
 Selvom byen er vokset meget siden, 
har den indre by i i dag stadig omtrent 
den oprindelige struktur.
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Navnet ‘Køge’ stammer formentlig fra ordet ‘kjuk’, der betyder ‘klump’ i 
betydningen ‘stedet ved åsen’ (Køge Ås).
 Selv om Køge fandtes som by allerede i 1100-tallet, blev den i første halv-
del af 1200-tallet ikke nævnt blandt Sjællands købstæder. Først fra 1288 fik 
byen under Erik Menved købstadsrettigheder.

Køge er i dag en driftig handelsby, kendt for sine mange gamle, velbevarede 
og nænsomt restaurerede byhuse, fine gademiljøer og et af Danmarks bedst 
bevarede middelaldertorve.

En vandring gennem Køges bymidte er en tur gennem en smukt bevaret by 
med mange fine gamle huse og fine byrum.
 Man kommer tilbage gennem næsten tusinde års historie, hvor fortiden 
møder nutiden, og hvor man med fantasiens hjælp kan mærke historiens 
vingesus og fornemme de mange dramatiske historier, som gennem tiderne 
har udspillet sig i byen.

Sankt Nicolai Kirke stammer fra 1400-tallet og er en af de ældste bygninger 
i byen, men der er fundet rester af mange andre bygninger fra det 15. århun-
drede, som viser, at byens gadestruktur er stort set uændret.

De gamle byhuse medvirker til at skabe 
byens gode stemning og karakter. De har 
som tavse vidner ‘oplevet’ historien, som 
på godt og ondt har udspillet sig gennem 
de seneste 3‑400 år.
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I Køge finder vi nogle af Danmarks ældste og bedst bevarede huse. Byens 
huse er således en smuk blanding af gammelt og nyt, der i fin symbiose lig-
ger side om side og overalt fremstår meget velholdt og indbydende for den 
besøgende.

På denne og modsatte side ses Kirke‑
stræde 20, som er bygget i 1527 og er 
Danmarks ældst daterede bindings‑
værksbygning.
 Huset var allerede ca. 150 år gam‑
melt, da Svend Poulsen landede i Køge 
Bugt i efteråret 1658.

Til venstre herfor ses detaljer fra husets 
facade.
 Bemærk den smukt udskårne frise i 
bjælken over døren:
 ANNO ANO DNI MDXXVII.

Mod gaden er huset opmuret i munke‑
sten, mens resten af bygningen er lerkli‑
net.
 Bemærk også den flotte tagdækning 
med tagsten kaldet ‘munke og nonner’.
 Huset indgår til daglig som en del af 
Køge Bibliotek.
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Byen blev i 1633 hærget af en storbrand, som lagde mange af byens huse i 
grus, men trods denne katastrofe, er Køge en af de danske provinsbyer, der 
har bevaret flest byhuse fra 15-1600-tallet.
 Brogade 16, som ses på denne side, er opført i 1636 af borgmester Hans 
Christensen – 3 år efter branden. Med sine atten fag er bygningen byens 
længste bindingsværksgård.

Under Svenskekrigen i 1658, 22 år efter dette hus blev bygget, blev Køge 
besat af svenske styrker, og den svenske oberst Stahl blev udnævnt til by-
kommandant.
 De svenske besættelsestropper blev trukket væk fra Køge i 1660, men først 
efter at de overordnede officerer havde tømt byens kasse totalt.

Krigen efterlod byen udplyndret og dybt forarmet, og det var begyndel-
sen på en lang nedtur, som først blev overvundet med industrialiseringen i 
1800-tallet.
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De mange smukt restaurerede byhuse og gademiljøer emmer af charme og 
provinsbyidyl.
 Overalt ses, hvordan kommune og borgere respekterer den lokale byg-
gestil og historie. Dette gælder lige fra skiltning og bygningsrenovering til 
gadebelægninger.

Til venstre:
 Gamle pakhuse overfor Oluf Jensens 
Gård, Brogade 7.

Billedet herunder er fra Laugshus gade, 
hvor bygningerne overvejende er fra 
17‑1800‑tallet.
 I gaden fandtes tidligere byens for‑
skellige håndværkerlaug.
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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.

87835_svend goenge_r2.indd   66 25-07-2011   11:03:38

67

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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Karise N 55°18’20 / Ø 12°12’12

Omtrent midt på Stevns og ved den gamle snoede kongevej fra Køge til 
Vordingborg ligger Karise. Byen nævnes i de historiske kilder første gang i 
1261. I 1645 nævnes Karisegård, som kongen overdrog til adelsjomfruerne 
Margrethe og Anne Vognsen af Stenumgård, og senere i 1688 tilskødede 
kongen to ‘karisegårde’ til baron Jens Juel. Af de oprindelige ‘karisegårde’ 
findes i dag kun en smule af borgtårnet samt voldgravene nordvest for kirken.
 Den eneste tilbageværende bygning fra ‘rigtig gamle dage’ er kirken, som 
ligger højt hævet over Stevnsådalen.
 Karise Kirke er en usædvanlig, senromansk teglstensbygning, tilføjet et 
næsten lige så stort og sjældent, nyklassicistisk gravkapel.
 Kirken, der kan dateres tilbage til 1261, er bygget i ufredstider. Den blev 
placeret tæt ved Stevnsådalen – ganske udsat, men samtidig strategisk for 
vendernes angreb, thi på den tid var dalen nemlig en sejlbar fjord.
 Kirken blev derfor bygget, så den også kunne bruges som fæstning. Faktisk 
har kirken to tårne – et i hver ende, som har været anvendt som udkigstårne, 
og der ses stadig skydehuller for bueskytter i klokketårnet.

Karise (navnet kommer af Kalwæris, – 
kalv og ris ‘krat’) er en by på Stevns 
17 km syd for Køge.
 Karise er stationsby på den østsjæl‑
landske jernbane fra 1879, og bebyg‑
gelsen har bredt sig mellem stationen og 
den gamle landsby med kirken i byens 
østlige del.
 Der findes en del ældre huse i byen, 
men bortset fra kirken, næppe nogen, 
der kan dateres tilbage til ‘de rigtige 
gamle dage’.
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Selve kirken har ikke undergået de helt store forandringer, men er i 1761 
blevet beriget med en tilbygning – et kapel, tegnet af arkitekten Fortling og 
færdiggjort 1767 af C. F. Harsdorff for A. G. Moltke, Bregentved.
 Kapellet, som med sin opsigtsvækkende og iøjnefaldende arkitektur (form, 
størrelse, farve, materialer, mv.) lægger ‘afstand’ til den oprindelige kirkebyg-
ning, har fine nyklassicistiske detaljer i marmor og stuk og er i vidt omfang 
opført i hugne kalkstenskvadre i kombination med brændte mursten, som 
er frembragt på egnen.

Højt beliggende på kirkebakken har Karise Kirke under Svenskekrigen været 
vidne til de svenske styrkers udplyndringer og mishandling af lokalbefolk-
ningen, men har også set til, da Svend Poulsen og hans folk kom ridende fra 
Totterupholm (det nuværende Rosendal Gods) og tog kampen op med et 
hold svenske dragoner, som befandt sig i Karise.

Svend Poulsen fortæller lakonisk:
 ‘…saa drog wj tilbage till Karise, der schiød vj en Quartermester och trj Rytter, 
drog saa ned Ad Landeveyen,…’
 Sådan! Ingen detaljer – kun aktionens militære resultatet blev noteret. Så 
drog snaphanerne videre til nye kommandoaktioner mod fjenden.

Ved kirkemuren ligger stadig den gam‑
le kirkestald, som i dag er indrettet med 
div. faciliteter og andre birum. Bygnin‑
gen fremstår velholdt og er fint integre‑
ret i kirkens og kirkegårdens drift – både 
arkitektonisk og funktionelt.

Karise Kirke er et udmærket eksempel 
på 1200‑tallets byggestil, men er speciel 
på grund af dens fæstningsagtige karak‑
ter og den gule kapelbygning , der i en‑
hver henseende distancerer sig fra den 
oprindelige kirkebygning.
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Ganneskovs Bro N 55°16’44 / Ø 12°09’41’

Broen over Vivede Mølleå ved Ganneskov ligger umiddelbart nord for Faxe. 
Som broen står i dag, stammer den fra 1876, og har som sådan ikke direkte 
‘tråde’ tilbage til Svenskekrigen. Men på dette sted kan der alligevel fortælles 
en dramatisk og virkelig historie.

Med fantasiens hjælp kan vi gå tilbage til Karl Gustav-krigenes tid, hvor 
de sjællandske landskaber var skovklædte, vejene hullede og besværlige og 
langsomt fremkommelige, ligesom broerne som oftest var både smalle og 
vanskelige at passere.
 Her kunne snaphanerne lægge sig i baghold og overfalde de svenske trop-
per eller forsyningstransporter.

Det kunne derfor være særdeles farefuldt at færdes i dette landskab – ikke 
mindst, hvis man tilhørte den svenske besættelsesmagt.
 Ved Ganneskovs Bro havde Svend Poulsen sammen med sine snaphaner 
lagt sig i skjul og ventede blot på fjendens ankomst.

Mødet med de svenske dragoner blev fatalt – for de svenske soldater.

Den gamle landevejsbro over Vive‑
de Mølleå ved Ganneskov er ‘kun’ fra 
1876, men der kan alligevel fortælles en 
dramatisk historie, der går helt tilbage 
til Svenskekrigen.
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Fra Svend Poulsens indberetning hedder det:
 ‘…da er ieg kommen i Land ved Kiøge Kru Midt iblandt Fienderne, huor ieg dog 
aff guds Synderlig Naade er kommen omkring Kiøge, och er kommen till en gaard 
ved gandeschous Broe och Haffuer der werrit en trei eller fire dage och Jmidlertid 
haffuer ieg till schreffuet Alle Capiteinerne deromkring , at de wille Reise Bønderne 
och komme mig till hielp, huortill at de Suarede At Naar det folch i Falster och 
Laaland ville komme heroffuer saa wille de gierne følge med, der ieg ingen hielp 
kunde bekomme, haffuer ieg selff med stor besuerlighed Werbet, 20 Karle, och er 
wj saa kommen i Kast med en Quartermester, och en Corporal och 6 Rytter, som 
wj giorde Caput,’ …

Broen fremstår i dag i en ganske an‑
den og mere moderne skikkelse end i 
1600‑tallet, men med fantasiens hjælp 
kan man let forestille sig snaphanerne 
skjult under broen – kun ventende på 
de svenske dragoner.
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Store Torøje N 55°16’23 / Ø 12°15’40

Store Torøje er en lille hyggelig landsby på det sydlige Stevns midt mellem 
Faxe og Store Heddinge.
 En bestemt episode under Svenskekrigen bragte Store Torøje med på det 
historiske landkort. Fra sit commando-raid på Sydsjælland skriver Svend 
Poulsen i sin indberetning bl.a. således:
 ‘… drog så till Fischerhoed och strax vd i Steffens Herred och i Taarøye, Ly-
dersløff och dj andre om Liggendes byer, schiød trei Quartermestere och 8 Rytere 
ihiell, dog maatte wj strax begiffue oss derfra, Formedelst at der laa 300 Rytter 
ved Prambroen och en gandsche haab i Storehedding ,…’

Svend Poulsens dramatiske guerilla-aktioner har således også udspillet sig 
på Stevns, hvor i alt 11 svenske ryttersoldater blev dræbt.
 Ifølge Svends rapport har det ikke været morsomt at møde Svend og hans 
snaphaner, hvis man var svensk soldat.

Bortset fra landsbykirkerne og herregårdene er der i det åbne land ikke 
mange bygningsmæssige spor tilbage fra Svenskekrigens tid. Langt de fleste 
landsbyhuse og gårde fra 1600-tallet er for længst nedrevet, brændt, flyttet 
eller udskiftet.

De fine bygningsdetaljer er gamle, men 
de er stadig intakte efter 290 år.
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 Men én særlig bygning på Stevns kan dog skrive sin historie meget langt 
tilbage, nemlig til kun ca. 40 år efter Svend Poulsens død.
 Der er tale om Danmarks ældste skolebygning, som ligger i Store Torøje.

Af de i alt seks landsbyskoler, som Prins Carl og Prinsesse Sophie Hedevig 
lod opføre på deres godser, almindeligvis kendt som Prinse- og Prinsesse-
skolerne, findes i dag kun én enkelt bevaret, nemlig Prins Carls Skole i Store 
Torøje. Denne skole, som blev opført i 1719, regnes således for den ældste 
bevarede landsbyskole i Danmark.
 Disse skoler må ikke forveksles med de lidt yngre Rytterskoler – i alt 240 
skoler, som broderen Kong Frederik IV lod opføre i årene efter 1721.

Skolen har rummet både skolestue og bolig for skoleholderen, og tilværelsen 
for skoleholderen har med en løn på 40 rigsdaler årligt ikke været fyrstelig.
 Prins Carls Skole kom til at fungere som skole i 100 år. Den blev i 1820 
afløst af en ny skole, opført på nabogrunden og som også fungerede i 100 
år, inden den i 1919 blev nedrevet.

Skolebygningen drives i dag af lokale beboere som et åbent skolemuseum, 
hvor der er fri adgang.

Ét særligt landsbyhus på Stevns kan 
skrive sin historie meget langt tilbage, 
nemlig Prins Carls Skole i Store Tor-
øje – opført i 1719, kun ca. 40 år efter 
Svend Poulsens død.
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Højerup gl. Kirke ved Stevns Klint N 55°16’44 / Ø 12°26’44

Aller yderst på Stevns Klint finder man Højerup gl. Kirke som blev opført i 1200-tallet. Kirkens kor styrtede ned 
på stranden i 1928 på grund af havets fortæring af det bløde kridt. Oprindeligt lå kirken 50 meter fra klintranden.
 For at forhindre mere af kirken i at styrte i havet er der lavet en støttemur på klinten, mens der i havet ud for 
kirken er anbragt en stensætning for at forhindre nye nedstyrtninger.

Herover ses Højerup gl. Kirke, som 
mangler sit kor.
 Til højre et kig ud over Stevns Klint. 
Man aner gavlen af Højerup gl. Kirke, 
som stadig er nedstyrtningstruet.

Kirkens interiør er i vidt omfang beva‑
ret. Således er både prædikestol, kirke‑
stole og kalkmalerier næsten intakte.
 Fra døren i kirkens gavl kan man fra 
en balkon se ned over klinten og fornem‑
me havets enorme kræfter, som hvert år 
fortærer ca. 10 cm af klinten.
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På grund af svenskernes massive tilste‑
deværelse på Stevns kom Svend Poulsen 
og hans folk aldrig helt til Store Heddin‑
ge og Højerup. Denne del af Stevns kan 
således ikke bryste sig af saftige snapha‑
nehistorier, som mange andre steder på 
Sydsjælland.
 Alligevel er denne egn absolut et besøg 
værd. Det flade Stevns har helt sin egen 
stemning og charme med idylliske huse 
og landsbymiljøer, om end disse næppe 
nogen steder skriver sig helt tilbage til 
1600‑tallet.

Det gamle fiskerhus, som ligger tæt ved 
Højerup gl. Kirke bidrager til at fasthol‑
de stedets atmosfære. Huset har mange 
fine og enkle detaljer og en fin farvesæt‑
ning.

Stevns Klint – geologisk set
Stevns Klint er det eneste sted på jor‑
den, hvor man finder sporene efter en 
verdensomspændende klimakatastrofe 
for cirka 65 millioner år siden, hvor kli‑
maet pludseligt ændrede sig til noget nær 
polarklima og havet forsvandt.
 Ca. 75 % af alle dyrearter og 60 % af 
alle plantearter uddøde i den kolde pe‑
riode, deriblandt alle dinosaurerne.
 I dag står det tynde fiskeler‑lag i 
Stevns Klint tilbage som et unikt minde.
 Kridtlagene er klintens ældste lag , 
som blev dannet for 70 millioner år si‑
den, og her er der fundet spor af forti‑
dens hajer og krokodiller, som dengang 
levede i havet omkring Stevns Klint.
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Stevns – Store Heddinge N 55°18’35 / Ø 12°23’17

Efter erobringen af ‘en gandshe Haab proviant wogne’ fra svenskerne og drabet på ‘4 Rytter’ i Lystrup drog Svend 
Poulsen og hans folk ‘til Fischerhoed och strax vd i Steffens Herred, och i Taarøye Lydersløff (Tårøje Lyderslev) och dj andre 
om Liggendes byer, schiød trei Quartermestere och 8 Rytere ihiell, dog maatte wj strax begiffue oß derfra, Formedelst at der 
laa 300 Rytter ved Prambroen och en gandsche haab i Storehedding , Saa droge wj Ned ad Landeveyen ad wordingborg 
leh n, Och paa weyen Treffed vj 21 Rytter An, som wj kom i Scharsering med, Nitten giorde vj Caput, de tou vndkom, …’

Svend Poulsen havde utvivlsomt fået efterretninger om den store koncentration af fjendtlige tropper (300 ryttere) 
ved Prambroen og ved Store Heddinge (en hel hob), og han har straks indset, at en sådan overmagt var for meget 
at binde an med.

Store Heddinge kirke er en af byens 
ældste og mest spændende bygninger.
 Kirken er med sit karakteristiske ot‑
tekantede skib, oktogonen, blandt vo‑
res mest særprægede kirkebygninger fra 
middelalderen.
 En del tyder på, at den er bygget med 
kongen selv som bygherre  – muligvis 
Valdemar Sejr, som også havde en gård 
på Stevns.
 Arkitekturen er helt usædvanligt gen‑
nemarbejdet og taler for sig selv om en 
stormand med vidt udsyn som bygherre.
 Kejser Karl den Stores hofkapel i Aa‑
chen kan være det idemæssige grundlag , 
men også gravkirken, ‘Opstandelseskir‑
ken’, i Jerusalem, som var Korstogsti‑
dens helligste sted, kan have været in‑
spiration til kirkens udformning.
 Kongen kunne med dette spektaku‑
lære byggeri vise omverdenen, at han 
var internationalt orienteret og fortro‑
lig med ‘billedet’ for det hellige sted.
 Der kan således være tale om både 
kongelig magt‑ideologi og Kristi grav‑
ideologi.
 Kirken er opført i kalksten fra Stevns 
Klint. Den håndværksmæssige kvalitet 
hæver sig over, hvad man ellers ser i de 
øvrige stevnske landsbykirker.
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 Intet tyder dog på, at han har følt sig voldsomt truet, selv om de fjendtlige styrker på dette tidspunkt kun har 
været ca. 10 km borte og med lethed kunne have indledt en snaphanejagt, hvis de havde været mere årvågne.
 Men i stedet vender snaphanerne hestene og drager ned ad landevejen mod Vordingborg for at ‘oplede’ svenske 
soldater i mere overkommelige mængder, og det kommer da også hurtigt til endnu en træfning med fjendtlige 
tropper, som går hårdt ud over de svenske ryttersoldater. Snaphanerne har tilsyneladende ingen tab.
 Svend Poulsen og hans folk synes således ikke at have været længere ude på Stevns end til Lyderslev og Store 
Torøje, selv om hele området angiveligt har været okkuperet af de svenske besættelsesstyrker, og der har været nok 
at tage fat på. Men snaphanerne har muligvis vurderet, at risikoen for fiasko og nederlag ville være for stor med så 
mange fjendtlige tropper omkring sig.

I dag, hvor Svenskekrigene for længst er gået over i historien, ligger halvøen Stevns som en fredelig, men samtidig 
spændende og attraktiv egn, som byder på overraskelser og seværdigheder, der ikke findes tilsvarende andre ste-
der i landet. Eksempelvis kan nævnes steder som Stevnsfortet, Stevns Klint med Højerup Kirke, Store Heddinge, 
Boesdal Kalkbrud, Gjorslev Gods, Gjorslev Bøgeskov og Rødvig.

Store Heddinge er en ‘rigtig’ provinsby 
af den gammeldags slags, men som også 
i dag har alle de handelsmæssige facili‑
teter, man kan forvente. Tager man en 
vandretur gennem byen, fornemmes ty‑
deligt provinsbymiljøet – det store torv, 
masser af butikker og alle servicefunk‑
tioner.
 Den tidligere sparekasse i Store Hed‑
dinge, Algade 11, er et godt eksempel 
på ‘provensbyens’ arkitektur, når den er 
bedst. Huset er opført i 1925 efter teg‑
ning af arkitekten Gustav Bartholin 
Hagen.
 Det er et flot, om end lidt voldsomt, 
stykke renæssancepræget historicistisk 
arkitektur, med stor detaljerigdom og 
en fornem håndværksmæssig udførelse. 
Bygningen udstråler klasse, magt og soli‑
ditet. Et rigtigt “provinsby matadormil‑
jø”, som blev bygningsfredet i 2002.
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Gjorslev Slot N 55°21’14 / Ø 12°22’50

På den flade slette på den nordlige del af Stevns ligger det prægtige gods, 
Gjorslev Slot. Det blev opført som en borg ca. 1396 af Margrethe I’s kansler, 
Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Før slottet blev bygget, dvs. i 2. halv-
del af 1200-tallet, menes Rane Jonsen at have været ejer af godset.

Gjorslev Slot er et imponerende borg‑ 
anlæg fra middelalderen.
 Her ses ‘Bredgaden’ flankeret af ryt‑
terstaldene fra 1716.

Facadeudsnit af de smukke og utroligt 
velholdte rytterstalde
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Slottet er udformet som en korsformet borgbygning med det ca. 30 me-
ter høje ‘pyramidetårn’ i midten, som kan ses vidt omkring fra på det flade 
Stevns. Gjorslev var i kirkens eje frem til reformationen 1536, hvor kronen 
overtog næsten alt kirkegods. Slottet har siden haft en del skiftende ejere, 
og der knytter sig en lang og spændende historie til stedet.
 Fra 1925 har godset været i slægten Tesdorpfs eje.

Gjorslevs hovedbygning regnes for det bedst bevarede eksempel på gotisk 
profan-arkitektur i landet og anses samtidig for at være en ‘ener’ i dansk 
herregårdsarkitektur.

Bygningen, der er opført i kalksten fra Stevns Klint, ligger på et stort senmid-
delalderligt voldsted omgivet af vandfyldte grave.
 Slottet står majestætisk og magtfuldt i det flade landskab og er på syd- og 
vestsiden omgivet af en stor, landskabelig park efter engelsk forbillede.

Øst for voldstedet ligger ladegården med bl.a. to lange bindingsværkslænger, 
opført som rytterstalde i 1716, da Gjorslev blev udlagt til ryttergods.

Herover: Gjorslev Slot 2010 set fra vest. Herunder: Gjorslev i slutningen af 
1800‑tallet set fra vest (gl. tegning).

Godset, der muligvis er Danmarks æld‑
ste gård, omfattede tidligere det meste af 
Stevns, men efter frasalg af ejendomme 
og fæstegårde omfatter godset sammen 
med det nærliggende Søholm i alt ca. 
1650 hektar og drives som et moderne 
landbrug.

Slottet er i privat eje og kun tilgængeligt 
efter særlig aftale.
 Parken er normalt åben for publi‑
kum.
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En stor del af handlingen i Carit Etlars roman ‘Dronningens Vagtmester’ 
udspiller sig på Gjorslev (Gjørsløv) Slot, som udgør en fantastisk baggrunds-
kulisse for denne spændende beretning, hvor hele Carit Etlars persongalleri 
fra ‘Gøngehøvdingen’ optræder, og som indeholder alle de ingredienser, der 
hører til i enhver rigtig ‘drengebog’:

Vi hører om svenskernes okkupation af Gjorslev Slot, om stjålet sølvtøj, 
om herskabets flugtforsøg og skjulte skatteskrin, om den onde og lumske 
Kulso og hendes utilgivelige forræderi. Vi hører om Ibs flugt op i tårnet, og 
om den svenske Kaptajn Esners grusomme tortur mod Ibs kæreste Inger i 
forsøget på at tvinge Ib ned fra sit skjul og afsløre, hvor skatteskrinet er gemt. 
Der skrives om Ingers frigivelse mod at Ib tvinges op i tårnet og ud på det 
skrå og glatte kobbertag, hvor han må klamre sig fast i flere døgn, mens den 
snarrådige hønsedreng, Palle, må finde på råd og med kløgt og snilde får fat 
i Svend Gønge til at hjælpe Ib ud af den håbløse situation.

Det lykkes at få fat i Svend Gønge, og under megen dramatik slipper Ib fra 
det hele med livet i behold.
 Han får undervejs i historien lejlighed til at demonstrere sine enorme 
kræfter. Og gøngerne får lejlighed til at hævne sig på de dengang så grumme 
svenskere.

I romanens spektakulære højdepunkt 
tvinges Ib ud på det stejle og glatte tag 
på slottets midtertårn, hvor han må 
klamre sig fast.
 (Tegning af Poul Steffensen)

87835_svend goenge_r2.indd   28 25-07-2011   10:57:09

29

Vi oplever Svend Gønges frygtløshed, opfindsomhed og evner udi forklæd-
ningens kunst, dramatiske slagscener og overraskende pointer, og hvor det 
hele til sidst ender nogenlunde godt.
 I hvert fald må Kulsoen se sin rolle udspillet, da Ib Abelsøn opdager, at 
hun har forsøgt at forgive hans kæreste Inger, og han beslutter, at nu kan det 
være nok med hendes tyvagtige og morderiske ‘opførsel’.
 I den kolde vinter sætter han hende ud på en isflage, som derefter driver til 
havs. Og som Ib siger, så dør hun ikke for menneskehånd, men det er Gud 
Fader selv, der fuldbyrder dommen.

‘Dronningens Vagtmester’ er fyldt med opfindsomme detaljer og pointer, 
og er stadig med sine næsten 150 år på bagen, absolut læseværdig.

Det oprindelige Gjorslev Slot er et meget gammelt hus − et af Danmarks 
ældste. I næsten 600 år har det 30 m høje midtertårn og de fire midterfløje 
været det karakteriske centrum.
 Da Svenskekrigen rasede, havde slottet således allerede ligget på dette sted 
i mere end 260 år, og dermed var Gjorslev et godt og velkendt udgangspunkt 
for handlingen i Carit Etlars ‘Dronningens Vagtmester’

Slottet er på alle sider omgivet af en 
vandfyldt voldgrav, som den besøgen‑
de må forcere via en bro ind til borg‑ 
gården. Herunder ses et parti fra vold‑
graven og den fine bro.
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