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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.

Turen Næstved Herlufsholm er på
under 5 km og anslås
til at vare 1-2 timer
– tillagt evt. besøg i Sct.
Peders Kirke, museet
ved Boderne mv.
Turen kan kombineres
med Tur 1.
I Næstved er der gode
muligheder for at
spise, drikke
og besøge toiletter.

På denne tur er der i Næstved by mulighed for at
købe kaffe, is og fastfood samt få adgang til
toiletter.
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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
Gøngemarked sidst i uge 33.

God tur ønskes af

Foreningen Svend Gønge

Foreningen Svend Gønge kan ikke tilbyde
Gøngeguider til denne tur.

www.svend-goenge.dk
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TUR 7 i Gøngehøvdingens fodspor - Næstved, Herlufsholm

1. Næstved
Koordinater:
N55°13’50 / Ø11°45’29
Fotobogen side 108-111
Parker på Sortebrødreparkeringen (indkørsel fra
Slagkildevej).Gå ad Slagkildevej til de skønne huse i
Riddergade, (se tegning ovenfor) tilbage og til højre
ad Købmagergade til Museet ved Boderne ved Sct.
Peders kirke.
Næstved tælles blandt de ældste byer i landet og er i
dag en af de større danske provinsbyer.
Det er en klassisk dansk købstad, hvis rødder rækker
helt tilbage til yngre jernalder.
I den sene vikingetid og tidlige middelalder havde
Næstved udviklet sig til en betydelig handelsby, og
bl.a. i kraft af tætte handelsforbindelser med Lübeck

Parti fra
Næstved.
J. P. Trapp,
1872

udviklede Næstved sig fortsat – helt
frem til renæssancen.
Men i løbet af 1600-årene gik det galt.
Koldt og dårligt klima og krigene med
svenskerne satte udviklingen i stå, og
handelen fik dårlige vilkår.
Først i 1840-erne skete der endelig ændringer til det bedre.
Korneksporten til England satte skub i
udviklingen, og mange af de gamle huse
erstattedes af nye grundmurede huse.
Næstved udviklede sig i de følgende årtier eksplosivt med industrialiseringen,
og udviklingen er fortsat helt frem til
vor tid, hvor Næstved er en driftig og
moderne handelsby med et stort opland.
Der opstod selvsagt både vrede, stridigheder og hævntørst mod den svenske
besættelsesmagt, men selv om der gik
rygter om snaphaneoverfald på salvegarden og drab på en borger, der var
gået i fjendens tjeneste, er der intet, der
tyder på, at Svend Poulsen under sine
commando-raids har været ‘omkring’
Næstved; dertil har byen formentlig været for godt bevogtet – han selv nævner
kun ‘Næstved’ i en bisætning.
Landdistrikterne, med de mange skove,
skjulesteder og bagholdsmuligheder,
var derimod det perfekte udgangspunkt
for partisan-krigsførelse.
Fra Sct. Peders Kirkeplads følger vi
den frilagte Suså tilbage til Slagkildevej og kan tage turen gennem haven
ved Sortebrødrestiftelsen tilbage til
bilen. Kør nu ad Havnegade,
Rådmandshaven og Ringstedgade til
krydset Herlufsholm Alle / Køgevej,
hvor der drejes til venstre mod
Herlufsholm Skole.

2. Herlufsholm
Koordinater:
N55°14’45 / Ø11°44’54
Fotobogen side 112-113
I dagtimerne er der gratis adgang til den skønne
park.
Kostskolen Herlufsholm var oprindeligt et benediktinerkloster, kaldet ‘Skovkloster’, oprettet af
stormanden Peder Bodilsen i 1135.
Efter reformationen overtog kongen Skovkloster,
men i 1560 overgik det til ejerne af Gavnø, Herluf
Trolle og Birgitte Gøye, (se træstatuerne i parken),
som ændrede navnet til Herlufsholm.
I 1565 oprettedes stiftelsen ‘Herlufsholm Skole og
Gods’, som lige siden har fungeret som en internationalt kendt og anerkendt kostskole med stolte
traditioner og store krav til eleverne.
Om end svenskekrigen i 1600-tallet rasede på allernærmeste hold, synes Herlufsholm at have undgået
plyndringer eller andre ødelæggende overgreb fra
den svenske besættelsesmagt.
Tur 7 slutter her.

Næstved

N 55°13’50 / Ø 11°45’29

Næstved tælles blandt de ældste byer i landet og er i dag en af de større
danske provinsbyer. Det er en klassisk dansk købstad, hvis rødder rækker
helt tilbage til yngre jernalder.
I den sene vikingetid og tidlige middelalder havde Næstved udviklet sig
til en betydelig handelsby, og bl.a. i kraft af tætte handelsforbindelser med
Lübeck udviklede Næstved sig fortsat – helt frem til renæssancen.
Herover:
Det tidligst kendte kort over Næstved
er fra 1658.
Herunder:
Apostelhuset, Riddergade 5, er opført
omkring 1500 – oprindeligt i to etager.
I de dårlige tider i 1700-tallet mistede
mange huse den øverste etage, da der ikke var brug for pladsen.
De 13 knægte på bindingsværkets facadestolper forestiller Jesus og hans 12
apostle.
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Men i løbet af 1600-årene gik det galt. Koldt og dårligt klima og krigene med
svenskerne satte udviklingen i stå, og handelen fik dårlige vilkår.
Først i 1840erne skete der endelig ændringer til det bedre. Korneksporten
til England satte skub i udviklingen, og mange af de gamle huse erstattedes
af nye grundmurede huse.
Næstved udviklede sig i de følgende årtier eksplosivt med industrialismen,
og udviklingen er fortsat helt frem til vor tid, hvor Næstved er en driftig og
moderne handelsby med et stort opland.
Enkelte af Næstveds byhuse fra 1500- og 1600-tallet er bevaret og kigger
her og der frem i gadebilledet i den ældste bykerne. De gamle, velholdte
og karakterfulde facader sætter kolorit i gadebilledet og er en hilsen fra en
fortid med en meget fornem byggeskik, som dog fortrinsvis fandtes i byerne.

Herover: ‘Ridderhuset’, som er en bindingsværksbygning i to stokværk (etager), er opført omkring 1600. Huset havde således ligget her i 57 år, da Svenskekrigen brød ud.
Huset er et af de fineste og bedst bevarede borgerhuse i Næstved.
Bemærk de smukke facadedetaljer.

Herover ses de fint udskårne bindingsværksknægte med apostlene, som pryder
facaden på Riddergade 5.
Herunder: Riddergade set mod Hotel
Kirstine (Købmagergade). De gamle
facader ligger smukt side om side.
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Under Svenskekrigen var Næstved, som de fleste øvrige danske købstæ‑
der, besat af de svenske styrker, som havde indkvarteret sig i byen og derfra
systematisk opkrævede brandskatter og forsyninger, og efter forgodtbefin‑
dende foretog tyveri og udplyndring blandt byens borgere og hos bønder
og husmænd i oplandet, som reelt ikke havde nogen beskyttelse mod disse
mange overgreb.
Et kig langs den nu frilagte Suså. Området ved åen er omdannet til et attraktivt
grønt areal – et bynært fristed for byens
beboere og besøgende.

Til at sørge for, at kravene om brandbeskatning og levering af forsyninger af
enhver art til den svenske hær blev overholdt, blev af den svenske ordens
magt indsat en ‘salvegarde’, som dog også samtidig havde til opgave at ‘be‑
skytte byen mod uberettigede rekvisitioner’. Endvidere blev indsat en lille
fast garnison på 24 mand og dertil en proviantmester, en sekretær, og en
ordonnansafdeling på 13 ryttere.

Herunder: Det gamle havneområde i
Næstved. I baggrunden ses Sct. Peders
Kirke, og foran ses Boderne, som er opført i 1400-årene som boligbebyggelse
og er nu Danmarks længste middelalderlige rækkehusbebyggelse.
Boderne fik i 1987 Europa Nostras
diplom for Næstved Kommunes veludførte restaurering.

Udover at man skulle aflevere brandskatter samt korn, hø, øl, brød, salt, flæsk,
ærter og meget andet til den svenske lejr, skulle alt forbrug, fortæring, løn
og underhold til besættelsesmagtens mandskab afholdes/betales af byen og
blev pålignet dens borgere.
Byens udgifter under krigen beløb sig til 72.843 Rdl. 4Mk. 9 Sk.
Hertil kan man lægge alle tab som følge af røverier, ødelæggelser, af‑
brændinger, voldtægt, mord og al den øvrige ydmygelse og forarmelse, som
Svenskekrigen overalt trak med sig i sit kølvand. Krigen betød økonomisk
ødelæggelse og nærmest total stilstand i næringslivet.

Herover og til venstre:
Stenboderne er fra 1400-tallet og er i
dag omdannet til museum.
Området syd for Boderne er omdannet til et grønt rekreativt område med
vandtrapper og skulpturer.

Der opstod selvsagt både vrede, stridigheder og hævntørst mod den svenske
besættelsesmagt, men selv om der gik rygter om snaphaneoverfald på salve‑
garden og drab på en borger, der var gået i fjendens tjeneste, er der intet, der
tyder på, at Svend Poulsen under sit commando-raid har været ‘omkring’
Næstved; dertil har byen formentlig været for godt bevogtet – han selv næv‑
ner kun ‘Næstved’ i en bisætning. Landdistrikterne, med de mange skove,
skjulesteder og bagholdsmuligheder, var derimod det perfekte udgangspunkt
for partisan-krigsførelse.
De mange overfald på de svenske forsyninger havde skabt en vis nervøsitet
blandt de svenske soldater, og det kan synes, som om moralen her er ved at
svigte, idet de forsøger at flygte ved det blotte syn af snaphanerne.
Om en episode på landevejen mellem Næstved og Vordingborg beretter
Svend Poulsen således følgende (efter bataljer i Køng og i Torp):
‘…Saa fich vj kundschab, Saaf at der kom et partj, hunder Mand sterch,
huorfore vj giorde oß Rede at tage imod denem, huor de strax fichtede med heellene, (det vil sige, at de viste hælene, altså stak af) 46 giorde vj Caput, aff Rytterne,
en Leutenandt en Quartermeser, och tou Corporaller, der de Rytter i prestø och
wordingborig, och i de andre byer hørde at vj saa dominerede RiffereRede de
sig till sammen och drog til Nestued, Saa fich vj Kundschab paa denem, huor vj
Rende en stor Mill effter dem før vj Naade dem, Och Kom saa i Kast med denen
ved fladsaa…’

Susåen løber som et grønt og idyllisk
bånd rundt om Næstved by og har præget byens liv og udvikling lige fra byens
fødsel.
På den vestre side af åen ligger den
kendte og traditionsrige kostskole Herlufsholm med den fantastiske park.

De flygtende svenske ryttere blev opdaget og forfulgt, og der opstod en vold‑
som og brutal kamp, som kostede store tab – særligt for svenskerne.
Og snaphanernes angreb fortsatte …
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Herlufsholm

Herlufsholm Kirke blev første gang bygget i ca. 1200, og trods en række ombygninger er der stadig rester af den ældste
kirke, ligesom munkecellerne fra det
14. århundrede stadig findes.
På skolen ligger der flere andre bygninger, der er mange hundrede år gamle.
Herlufsholm Gods har i dag et jordtilliggende på 1.132 hektar.
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N 55°14’45 / Ø 11°44’54

Lidt nordvest for Næstved by og på den modsatte (vestlige) side af Susåen
ligger kostskolen Herlufsholm. Det var oprindeligt et benediktinerkloster,
kaldet ‘Skovkloster’, oprettet af stormanden Peder Bodilsen i 1135.
Efter reformationen overtog kongen Skovkloster, men i 1560 overgik det
til ejerne af Gavnø, Herluf Trolle og Birgitte Gøye (træ-statuerne herover),
som ændrede navnet til Herlufsholm, og i 1565 oprettedes stiftelsen ‘Her‑
lufsholm Skole og Gods’, som lige siden har fungeret som en internationalt
kendt og anerkendt kostskole med stolte traditioner og store krav til eleverne.
I dag er ‘Herlufsholm Skole og Gymnasium’ for både drenge og piger, og
der tilbydes international studentereksamen (International Baccalaureate)
og den 4-årige Team Danmark for elite-idrætsudøvere.
Under Svenskekrigen havde Herlufsholm allerede i næsten hundrede år
været en velforankret skoleinstitution for drenge – fortrinsvis fra samfundets
højeste klasser. Om end krigen rasede på allernærmeste hold, synes Herlufs‑
holm at have undgået plyndringer eller andre ødelæggende overgreb fra den
svenske besættelsesmagt.

Herlufsholms mange fine rødstensbygninger er opført på vidt forskellige
tidspunkter i historien, og de ligger i aldeles pragtfulde omgivelser, som i sig
selv er en oplevelse at besøge. Her kan man fornemme historiens vingesus
og indsnuse atmosfæren af gammeldags herregårdsidyl blandet med nuti‑
dens stræbsomme uddannelsesmiljø. Det hele går op i en højere enhed, og
Susåens stille vand glider idyllisk og dragende gennem Herlufsholms park,
som med åen som et adskillende element, visuelt smelter sammen med
‘Rådmandshaven’, som er Næstveds store og rekreative parkområde.
Der er fri adgang til parken ved Herlufsholm fra solopgang til solnedgang.

Herover:
Et kig mod syd ned gennem den dejlige park ved Herlufsholm.
Mod nord ses den fine klassiske bro,
hvor Herlufsholms Allé krydser Suså.
Biblioteket står som en af Herlufsholms
‘nyere’ men smukke og markante bygninger, opført ca. 1870.

Til venstre en ‘naturens rotunde’, et udvendigt rum, skabt af levende træer, der
alle har opnået en usædvanlig alder og
størrelse og i dag står som en markant
geometrisk helhel.
Et godt mødested!
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