TUR

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.

