
Kære medlemmer 
 
Jeg har tidligere annonceret, at jeg ville skrive tre mindre artikler om 
seværdigheder i det Nordvestsjællandske. Steder som nemt kan nå fra 
DCK's campingplads i Skamstrup ved Mørkøv. Denne artikel omhandler 
landområdet vest - og nordvest for campingpladsen. Vi begynder turen 
med kurs mod Reersø.  
 
Personligt foretrækker jeg at køre til højre ved campingpladsens udkørsel 
og kort efter endnu en gang til højre. Du kører nu mod vest. Via små veje i 
stærkt kuperet terræn passerer du en del af godset Dønnerup. Godset er 
fra 1730 og oprettet i forbindelse med nedlæggelse af landsbyen af 
samme navn, som ellers lå i området. Oprindeligt hed godset Benzonlund 
efter sin oprindelige ejer Peder Benzon.  Godset blev ved kongelig 
bevilling omdøbt til Dønnerup i 1867.  Godsets samlede areal er på 1.700 
ha. Heraf er ca. 1.200 ha skov.  
De store skovområder giver rigtige gode leveforhold for forskelligt vildt, 
som du kan møde både på vejene og i områderne omkring 
campingpladsen. I september / oktober måned kan man om aftenen og 
om natten tydeligt høre kornhjortenes brunstbrøl, når de forsøger at 
indsmigre sig ved det modsatte køn og holde konkurrenterne stangen. 
Der er god grund til at køre forsigtigt i området. Jeg har personligt set en 
flok på mindst 20 dyr, som opholdt sig på vejen i et uoverskueligt sving. 
En kronhjort er stor - rigtig stor, så lad være med at køre ind i sådan en.  
 
Længere fremme - ved landevejen mellem Slagelse og Jyderup - ligger 
Bromølle kro. I dag et rigtigt hyggeligt sted, som besøges af mange gæster 
hvert år. Krobal findes også her, og man skal generelt være tidligt ude 
med pladsbestilling for at sikre sig en hyggelig aften på stedet.  
 
Bromølle kro har ligget på samme sted siden 1198. Det er dermed den 
ældste krodrift i Danmark.  
Biskop Absalon forærende den 8. Juni 1198 området ved Bromølle Kro, 
der dengang hed Nævitzbro, til Sorø Kloster. Vestsjællands naturpark - 
Åmosen - var dengang et vigtigt trafik knudepunkt. Som navnet antyder 
ligger området i et moseområde, og datidens rejsende skulle 
nødvendigvis passere Åmosen her, hvor Åmose Å havde et vadested.  
 
Kroen opstod som følge af, at der i vandløbet lå en mølle, hvor bønderne 
fik malet deres korn. Det betød ind imellem lange ventetider og den 
driftige møller begyndte at servere mad og drikke for de ventende 
bønder.   
 



Åmose Å, der siden bliver til Øvre Halleby Å og efter Tissø til Nedre 
Halleby Å, der løber gennem landskabet umiddelbart syd for kroen fik i 
1700 tallet en lidet flatterende rolle, fordi et kro - par supplerede deres 
indtægt ved at drikke gæsterne fulde, slå dem ihjel og smide ligene i åen.  
 
Når du når frem til Slagelse - Jyderupvejen, Bromølle Kro, kan du vælge 
mellem at dreje til venstre og kort efter til højre, så passerer du Kattrup 
Gods, som ligger højt på en bakketop ganske tæt ved Bromølle Kro. 
Godset kan spores helt tilbage til 1300 - tallet. Oprindeligt blev godset 
kaldt "Kuserup" efter en gammel bebyggelse på stedet. Godset er på 1004 
ha.  
Godset havde også et par vandmøller. Rangle Mølle og Strids Mølle. Netop 
Strids Mølle er et besøg værd.  
Hvis du ved den tidligere omtalte landevej i stedet kører til højre og et par 
kilometer senere drejer til venstre ad Møllevej venter der dig en særdeles 
betagende natur. Åen, Øvre Halleby Å, som driver Strids Mølle, løber 
gennem engen i skovkanten til venstre for vejen. Når du nærmer dig 
møllen, kan du samtidig se mølledammen og stemmeværket. Jeg har ladet 
mig fortælle, at vandløbet ved Strids Mølle er Danmarks hurtigst 
strømmende løb. Hvis du har heldet med dig kan du se vandstære, som 
"hygger" sig langs løbet.  
 
Uanset hvilken vej, som du vælger, af de før nævnte, så kommer du frem 
til Tissø. Tissø er en stor ferskvandssø, som gennemstrømmes af Halleby 
Å, som kommer fra Åmose bassinerne. Søen, der har afløb til Storebælt, er 
på 12,3 km2.  Der er en middeldybde på 8,2 m og vandspejlet ligger 2 m 
over havet. 
Du kører syd om søen ad Søvej, hvorfra der er et glimrende udsyn over 
området. Afhængig af årstiden fouragere og raster store fugleflokke på 
dette sted, og rigtig mange ornitologisk interesserede besøger dagligt 
området, som også er kendt for ind imellem at huse sjældne fuglearter. 
 
Når du når frem til Gørlev / Sæby vejen, så kør mod Gørlev, gennem byen 
og følg skiltene mod Kalundborg. Når du kommer frem til rundkørslen på 
Slagelse / Kalundborg landevejen, så fortsæt lige ud og kør mod Reersø.  
 
Halvøen Reersø, som de fleste vel kender som katten "Pelle Haleløs" 
hjemby, ligger lavt øst for de høje skrænter, der afgrænser halvøen mod 
Storebælt. Tilkørselsvejen til halvøen kan faktisk ved højvande være helt 
oversvømmet. Så er Reersø ikke længere en halvø men en hel ø, sådan 
som den faktisk har været indtil 1900 - tallet, hvor øens landtange mod 
Sjælland efterhånden "voksede" sig fri af havet.  
Kyststrækningerne er fredede, og det giver hele området en særlig 
indbydende atmosfære. Der findes mange seværdigheder i såvel naturen 



som det lille bymiljø, som udgør Reersø by. En by som har været skånet 
for store brande og ødelæggelse, hvilket betyder, at man stadig kan se, 
hvordan landsbyer i fordums tid så ud med gårde og huse bygget tæt 
sammen og landbruget uden om bykernen.  
 
Når du "har set Reersø", går turen mod Kalundborg. Det er lettest at køre 
tilbage til hovedvejen mellem Slagelse og Kalundborg og dreje til venstre, 
men man kan også køre delvist langs stranden gennem forskellige 
sommerhusområder og ende ved den nævnte landevej i Bjerge.  
 
Det første man ser, når man nærmer sig Kalundborg er halvøen Asnæs, 
der strækker sig ud mod vest langs Kalundborg Fjords sydlige side. 
Olieraffinaderiet og elkraftværket, som begge ligger lidt vest for 
landevejen, vil du også bemærke. Lidt længere ude på Asnæs ligger godset 
Lerchenborg. Mange af DCK's medlemmer kender området, fordi klubben 
flere gange har afviklet 4 x 4 stævne på netop Lerchenborgs jorde tæt ved 
fjorden.  
 
Godset hed oprindeligt Østrupgaard efter landsbyen Østrup. Godset har 
rødder tilbage til 1703. Det nuværende areal er på 692 ha. I dag råder 
godset over Skandinaviens største solcellepark, der blev sat i drift i 
december 2015. Solcellerne kan producere 61 MW - svarende til 
forbruget i ca. 30.000 husstande.  
 
Øst for landevejen, som bliver til Slagelsevej inde i byen, findes Novo 
Nordisk. Den verdenskendte medicinalvirksomhed, der blandt andet 
producerer insulin, har et stort produktionsanlæg ved Kalundborg.   
Længere inde mod byen ligger havnen, og til højre for den vej, som du 
kører på, ligger der nogle røde murstensbygninger. Her lå tidligere 
motorfabrikken Bukh. Bukh producerer fortsat nogle af verdens bedste 
skibsmotorer, som blandt andet anvendes i redningsbåde, men 
produktionen er flyttet til Jylland.  
 
Kalundborg Havn er et kapitel for sig selv. 5 - 6 kilometer kajplads, mange 
store pakhuse, Nordisk Kabel og Tråd, oliertankere, kulskibe, 
stykgodsskibe, færger og store cruisere kappes om at stjæle 
opmærksomheden.  
 
I den gamle bymidte "Højbyen" findes Vor Frue Kirke, som med sine 5 
tårne er helt særlig. Kirken er opført i begyndelsen af 1200 - tallet af 
Esben Snares datter Ingeborg. Det midterste af de fem tårne styrtede 
sammen i 1827, men er siden genopført. 
 
Der er rigtig meget at se i og ved Kalundborg by. Tag ud og se!  



 
Når du kører gennem byen mod vest kommer du ud på fjordens nordlige 
side. Røsnæs hedder halvøen, som når langt ud i Storebælt. Alleryderst 
finder du Røsnæs Fyr, som er Sjællands vestligste punkt. Fyret anvendes 
ikke længere i relation til skibsnavigeringssystemerne.  
Røsnæs råder over intet mindre end en sælsom og skøn natur. Halvøen er 
dannet for ca. 18.000 år af isens pres fra begge sider.  
Lidt inde i land findes Røsnæs naturskole, og længere mod øst også 
Vågehøj, som helt bestemt er et besøg værd. Fra toppen af bakken 56 m 
over havet, er der en helt fantastisk udsigt i klart vejr. Helt til Mols kan 
man se.  
Et gammelt sagn fortæller om Røsnæs, at Kong Valdemar Sejr i 1231 holdt 
en lystig jagt i skoven på Vågehøj. Jagten fik en brat afslutning, da en 
vildfarne pil ramte Kongens søn, Valdemar den Unge, lige i hjertet.  
I sin sorg over sønnens død befalede kongen, at intet træ mere skulle 
kaste sin skygge på den forbandede jord, hvor Danmarks håb blev dræbt. 
Al skov på halvøen blev derpå afbrændt og halvøen lå derefter øde og 
vindblæst hen i hundreder af år.  
 
Husk at nyde de flotte udsigter, som Røsnæs rigtig mange steder tilbydere 
sine besøgende.  
 
Kør tilbage til Kalundborg og kør mod Jyderup. Du kan sagtens køre i 
samme retning nærmere ved den nordlige kyst, men det er rigtig mange 
småveje, som du skal benytte. Vel ude af byen på rute 23 kommer du frem 
til Birkendegård, som ligger nord for landevejen. Drej af mod Eskebjerg. 
Den omtalte gård rummer et landbomuseum. Den er fra 1672 og på ca. 
525 ha.  
Fortsæt turen mod Eskebjerg. I Eskebjerg by drejer du til venstre mod 
Eskebjerg Vesterlyng.  
Eskebjerg Vesterlyng er er privatejet fællesgræsnings areal på 326 ha og 
dermed Sjællands største græsningsoverdrev. Området anvendes fortsat 
til græsning for heste og kreaturer i løsdrift.  
På lyngen findes enge, små søer, lav bevoksning og Sjællands største 
kysthede. Undergrunden består primært af sand og grus og dermed 
umiddelbart meget lidt frugtbar. I kombination med de nævnte 
forskellige naturtyper findes der imidlertid en meget sjælden flora på 
lyngen.  
Det er ikke tilladt at indsamle planter og dyr i området.  
Ved stranden nord for området findes der en glimrende badestrande og 
der er gode parkeringsmuligheder. Langs hele kysten er der et rigtig godt 
fiskeri efter havørreder, når årstiden er til det. Fra lyngen er der en flot 
udsigt over det lave vand til Nekselø.  
 



Fortsæt din tur frem til Havnsø og nyd havnestemningen. Byen som om 
sommeren er fuld af liv ligger lige ud til Sejerøbugten. I nordlig retning 
ser du øerne Nekselø og Sejerø på en god dag også Sjællands Odde. I 
nordøstlig retning findes Ordrup Næs, hvor bakkerne skjuler den gamle 
kystradiostation Skamlebæk Radio. Radiostationen er nu nedlagt, men 
bygningerne findes endnu.  Når du har givet dig tid til at indsnuse 
stemningen, spise en is eller drikke en kølig drik, så er det måske tid til at 
køre tilbage til Skamstrup. Sigt efter Jyderup, så er du på rette vej.  
 
Der findes så mange smukke steder, som du kan nå på en dagsudflugt 
med udgangspunkt i DCK's campingplads i Skamstrup.  Skov, strand og 
flot natur - det bliver ikke bedre! 
 
God tur! 
 
Med venlig hilsen 
DCK 2310  
Kaj Rasmussen  

 


