
Fra Skamstrup mod Undløse.  
Vi passerer  
 
Torbenfeldt Gods fra 1377 oprindeligt navn var Frydendal fra 1654  til 1906, hvor navnet ændredes til 
det nuværende. Den samlede ejendom, Orelund indgår heri, er på 1632 hektar.  
Torbenfeldt Gods er smukt beliggende i et kuperet område med snoede veje på kanten af Torbenfeldt. 
 
Kongsdal Gods fra 1180. Godset hed oprindeligt Tygestrup og var ejet af Biskop Absalon, der i 1180 
skænkede godset til Sorø kloster. I 1669 ændredes navnet til Kongsdal Gods. Ejendommen er på 1021 
hektar. 
 
Er der bjerge på Sjælland – ja! Næsten. Vi skal forbi Maglesø ved Igelsø tæt ved godset Sophienholm. 
De høje bakker, dybe dale og idylliske småsøer leder I hvert fald tanken i retning af bjergområder. 
Sophienholm Gods – oprindeligt Grøntvedgård indgik sammen med Tølløsegård, Sonnerup og Søgård i 
baroniet Zeuthen af Tølløsegård i 1843.  
Ved lensafløsningen i 1923 frasolgtes Tølløsegård, Sonnerup og Søgård og baroniet blev opløst.     
 
Det enestående dødislandskab (is der blev liggende og smeltede ned efter sidste istid) omkring Maglesø 
og Grøntved Overdrev har tidligt inspireret til beskyttelse og fredning. Vi kører igennem det voldsomt 
kurerede landskab og den dybtliggende “Maglesø”, der indeholder noget af Danmarks reneste vand. 
Der er i øvrigt flere steder gode bademuligheder ved søen, hvor der også findes sandbund.  
Hvis du vil se nærmere på området, findes der meget velbeskrevne gang – og cykelruter, som du kan 
finde dem på nettet.  
 
I samme område er også Brorfelde observatoriet beliggende. Det besøgte vi for et år siden en 
stjerneklar, stille og vinterkold aften. Det var en flot oplevelse.  
Hvis du ikke har besøgt stedet, så er det et “must”, hvis du er til storhed og eftertænksomhed. Vi lå på 
ryggen i græsset på bakken og så op i stjernehimlen. Vi så tydeligt stjernehobe med millioner af stjerner 
igennem kraftige kikkerter, medens der blev berettet om stjerner, stjernetegn og planeter.  
Man kan i øvrigt bemærke sig, at der gælder en helt særlig fredning i dette område, idet aften – og 
natmørket er fredet. Der må altså ikke tændes forstyrrende kunstigt lys i naturen i mørketimerne..   
 
Vi forlader “de sjællandske alper” og kører i retning mod Ejby. Lidt nord for Englerup – i det  
lysregulerede kryds – drejer vi til venstre mod Munkholmbroen. Broen er 114 meter lang og forbinder 
Holbæk med Horns Herred i den inderste del af Isefjorden. Broen, der stod færdig i 1952, afløste 
færgefarten på stedet. Traktørstedet “Langtved Færgekro” der kan føres tilbage til sidste halvdel af 
1700 tallet, lå nord for det østlige brofæste. Kroen nedbrændte desværre i 2009. Der kan vi altså ikke 
holde spisepause.  
 
Kort efter at have passeret broen, holder vi ind på rastepladsen øst for vejen. Den udmærkede 
pølsevogn, der findes på stedet, og som hver weekend hele sommerhalvåret er samlingssted for masser 
af motorcyklister, veteranbils - og sportsvognschauffører, er desværre lukket på denne tid af året, 
men….   
 
Det er her, at din madpakke kommer til sin ret, og dit gode humør spredes som ringe i vandet, medens 
du indtager dine flade klemmer, “sparker dæk” og fortæller gode historier om alt det, du har oplevet, i 
forhåbentligt rigtig dejligt vintervejr.  
 



Turen fortsætter gennem Holbæk by langs havnen og ud af byen mod nordvest. Ved vej 21 kører vi til 

højre mod Nykøbing Sjælland. Til venstre for vejen kan du ind imellem se ud over store dele af 

Lammefjorden. Et inddæmmet areal på ca. 6.000 hektar. Inddæmningen skete i begyndelsen af 1900 

tallet. Lammefjorden er mest kendt for sine grøntsager. Til højre er du partielt tæt på Isefjorden og 

nord for Tuse Næs også resterne af den oprindelige Lammefjord. Hvis vi har lyst, kan vi parkere og 

bestige digerne mod fjorden og herfra få et godt udsyn over såvel fjord som Lammefjord.  

Ved Vig – Ravnsbjergvej – drejer vi til venstre og fortsætter frem mod Høve Strand. Vi kører mod syd ad 

Høve Stræde frem til Høve, hvor vi drejer ind på Veddingevej. Her er en rigtig smuk udsigt fra en 

rasteplads umiddelbart efter krydset. Vi fortsætter mod syd i Veddinge Bakker, og kører ret tæt på den 

gamle – nu nedlagte kystradiostation “Skamlebæk Radio”. Vi kører ad Vindekilde Strandvej frem til 

Vejrhøj. Hvis vejret er til det, og I I øvrigt syntes, at det kunne være spændende, så bestiger vi vejrhøj 

og nyder udsigten over Sjælland og Sejrøbugten. Det er ulejligheden værd.  

Vi er nu ret tæt på Dragsholm Slot, som vi på en anden tur besøger i samme uge.   

Turen går kort ad vej 225 mod Jyderup. Ved Nekseløvej drejer vi til højre og kører ud mod Sejrøbugten 

og langs vandet ind til Havnsø by, som på en god dag bestemt også er et besøg værd. Vi holder et lille 

fast ved Brugsen på havnen, hvor man kan nyde en kop kaffe, en vand eller en øl.  

Turen går derefter ud over Eskebjerg Vesterlyng – et strandengsområde, hvor omkringliggende gårde 

har deres kreaturer på græs om sommeren. Der er dejligt på lyngen. Ikke mindst byder kysten på en 

rigtig dejlig sand – og badetrand, som kan anbefales til en afsvalende dukkert en sommerdag. Vi kører 

gennem Bregninge ud til landevejen mellem Jyderup og Kalundborg. På denne del af turen er der 

lejlighed til at se de mægtige grusgrave, som hele området er kendt for. Ved Skovvejen drejer vi mod 

Jyderup og Skamstrup. 

Vel hjemme i Skamstrup er det tid at nyde en kølig drik og tænke over dagens oplevelser og de smukke 

panoramaer, som du og familien har haft på denne dejlige tur. Det er tid at nyde aftenstilheden på 

campingpladsen.   

       Med venlig hilsen 

       2310 Kaj Rasmussen 

 


