
Tur langs Storebæltkysten 
 

Tur beskrivelsen er lavet i forbindelse med vinterferie på Skamstrup camping 2022. 
 
Kære deltagere i dette års køretur med lokal guide. I år går turen med udgangspunkt i DCK’s 
campingplads sydpå via Bromølle, Tissø, Høng, Slagelse til Bisserup i syd. Vi kører derfra langs - 
eller ret tæt på Storebælts østlige kyst til Svallerup, hvorfra vi kører mod Skamstrup. Det bliver en 
længere tur, så der er grund til at medbringe kaffe, madpakke og eventuelt andre drikkevarer.   
 
I Danmark findes der ca. 700 godser og Herregårde, og en stor del af dem finder vi faktisk på 
Sjælland. I dag skal vi se nogle af dem.  
 
Da der kan være deltagere i turen, som ikke tidligere har været med på sådanne, tillader jeg mig at 
gentage dele af historien, og vi begynder derfor med det tæt ved liggende Dønnerup Gods, som vi 
kører forbi på vores vej mod Bromølle.  
 
Vi kører fra Skamstrup mod Bennebo. Ved T-krydset i Bennebo drejer vi til venstre og følger vejen i retning 
mod Bromølle.  
 
Mod vest – tæt på Skamstrup - i kuperet og skovrigt terræn findes  herregården ”Dønnerup” på 1276 

hektar, som vi passerer ganske tæt på. Der er en fin udsigt mod godset og søen i sænkningen mellem 

bakkerne.  

Herregården hed oprindeligt Benzonlund efter sin ejer Peder Benzon. På stedet lå oprindeligt en mindre 

landsby – Dindethorp – bestående af 12 gårde og et par huse. I 1730 blev landsbyen revet ned. I 1867 blev 

herregården omdøbt til Dønnerup – det oprindelige Dindethorp. 

Vi når frem til Bromølle, oprindeligt hed det Nævitzbro, hvor den fredede ”Bromølle Kro” fra 1198 – 

Danmarks ældste krodrift, er beliggende. Oprindeligt et vadested – det eneste, når man skulle passere 

Åmosen i nord-/sydlig retning. Som navnet antyder, så var der oprindeligt tale en mølle. Møllen, der lå på 

en ø i vadestedet, udviklede sig i tidens løb til en kro, fordi mølleren, medens møllen malede korn, solgte 

mad og drikke til bønder, medens de ventede.  

 Det siges, at et af kroens værtspar for længe siden supplerede indtægten ved at drikke gæsterne fulde, slå 

dem ihjel, skaffe sig af med ligene ved at kaste dem i åen, når deres værdigenstande var sikret.  

Tæt på Bromølle mod nord ligger godset Rangle Mølle, som er åbent for besøg om sommeren. Næsten lige 

ved siden af ligger Strids Mølle.  

“Strids Mølle” ved Øvre Halleby Å er fra 1336 og en af oprindeligt 5 vandmøller, der afvandede Skarresø 

ved Jyderup.  Jeg har ladet mig fortælle, at møllen får sit vand fra Danmarks hurtigst strømmende vandløb. I 

de idylliske omgivelser ved mølleåen, kan du med lidt held møde den ca. 18 cm store vandstær, når den 

dykker i det klare, hurtigt strømmende vand. Vandstæren yngler i almindelighed ikke i Danmark, men 

optræder på gæste - visít fra Sverige eller Norge. Strids Mølle åbnede for et par år siden et lille 

serveringssted, hvor man kan købe en kop kaffe og nyde friskbagt brød af hjemmemalet mel. 



Gennem tiderne har der som nævnt ligget hele 5 møller på Halleby å, samlet benævnt Kongens Møller.  

Tyske Mølle, Gryde Mølle, Øresø Mølle, Strids Mølle og Rangle Mølle. To af møllerne hørte under Godset 

Lerchenborg, der ligger på halvøen Asnæs sydvest for Kalundborg.  

Ved Slagelse / Jyderup landevej drejer vi mod venstre og kort efter til højre. 

Vi kører forbi Godset ”Kattrup Gods” fra 1300 tallet på ca. 1.000 hektar. Ved bygningerne findes store, 

flotte rododendron buske. I sagens natur tager de sig bedst ud i maj måned, når de blomstrer. Fra den højt 

beliggende vej er der i øvrigt en flot udsigt over Storebælt mod vest og over dalen, hvor Øvre Halleby å snor 

sig gennem landskabet før den munder ud i Tissø, mod nord. 

De sidst nævnte steder, herunder også den ca. 12 km2 store ferskvandssø ”Tissø”, hvor mange fugle raster 

under træk mod nord om foråret eller mod syd om efteråret, er også levested for mange ynglende fugle om 

sommeren. Søen kan med udfoldelse af en vis energi med udgangspunkt i Skamstrup nås på cykel.                                            

De små kommuneveje lokker med stille landidyl og sikker trafik. I kombination med sommersol, en kop 

kaffe og en madpakke i cykelkurven, så er ingredienserne til en god - og oplevelsesrig dag på plads. 

Nord for Tissø i St. Fuglede finder du Fuglede Gård, hvor der er et mindre Vikingemuseum, og hvor der om 

sommeren udspiller sig drabelige vikingeslag. Den kører vi forbi på hjemturen. 

Tæt ved Tissø drejer vi til venstre mod Buerup. Vi skal forbi godset Selchausdal. Godset, der er fra 1339 hed 

oprindeligt Gundetved , blev omdøbt i 1799 til det nuværende navn. Hovedbygningen er opført i 1857 i 

nederlandsk renæssance stil og er slåedes af nyere dato. Ejendommens areal er på 1027 ha.  

Vi kører ud på Sæbyvej og til venstre. Næste store ejendom er herregården Frihedslund. Den er fra omkring 

1700 tallet og hørte oprindeligt under Sæbygård. Ejendommen, der er på 671 ha., drives med hovedvægten 

på markbrug og griseproduktion. Frihedslund er uddannelsesstedet for kommende landmænd og de har 

altid mindst 5 i lære. Det er muligt at booke fremvisning af stalde, høre om produktion og se ejendommen i 

dag ejes Frihedslund af Jarlfonden.  

I Sæby passerer vi Vestsjællands Bilmuseum. Vi besøgte stedet for et par år siden og tøver ikke med at 

anbefale et besøg. Mod vest ses i horisonten Gørlev Sukkerfabrik, der blev nedlagt i 2001. Stedet anvendes 

i dag til mangeartede forskellige ting.Tæt ved den gamle sukkerfabrik findes Vestsjællands 

Veteranjernbane, som kører nogle ture hver sommer. Her kan du læne dig tilbage i sædet i kupéen, nyde 

turen og i ro og mag tænke dig tilbage til dengang, da der i det hele taget var “bedre tid”.  

Vi når frem til Sæby. Hvis man kører til venstre mod Ruds Vedby kan man, når man nærmer sig byen til 

venstre lige ane Sæbygård. Oprindeligt et slot der hørte under Børglum Kloster indtil 1536. Omkring 1560 

blev slottet overdraget til admiral Otte Rud og fru Pernille Oxe. Da Rud døde påbegyndte Pernille Rud en 

større ombygning af ejendommen i renæssance stil. Hovedbygningen står fortsat tilbage. Sæbygård blev i 

1988 omdannet til en fond og hører under Sæby Museum. Slottet er åben for rundvisning hver onsdag i juli 

måned og ellers efter aftale. 

Ved Slagelse kører vi via ringvejen vest om byen. Slagelse er en af Danmarks ældste byer, og navnet kan 

henføres til en gammel betydning af ordet “Slag” og “Else”, som kan oversættes til “sænkningen ved 

lysningen” - i skoven forstås. Oprindeligt et hedensk kultsted, som skiftede karakter omkring år 1000, da 

Roskilde biskop Svend Nordmand opførte en stenkirke på stedet. Det senere Antvorskov Kloster er fra 

midten af 1100 tallet. Klosteret har historisk set dannet rammen om mange kongebesøg. I den forbindelse 

var klostret forpligtet til altid at kunne opstalde 500 kongelige heste. En anseelig mængde.  Foder - og 



gødningshåndtering alene har krævet stor logistik. Dele af klosterruinen kan stadig ses, og besøges af ret 

mange hvert år. 

Lidt uden for Slagelse mod vest findes Hellig Anders Kors. Anders var munk og det forlyder, at Anders af 

kongen fik lov til at tage den jord til Slagelse by, som han kunne ride ind på en dag på et daggammelt føl. 

Hvordan Anders lige bar sig ad, det ved jeg ikke, men den oprindelige bygrænse ved Slagelse er 

fremkommet ved den nævnte fremgangsmåde – forlyder det. .  

Vikingeborgen Trelleborg er beliggende ganske tæt ved Slagelse, lidt mod vest, og den vil flere af Jer kende, 

måske fordi vi tidligere har besøgt borgen. Fra borgen er der via Tudeå, der med sit 40 km lange løb 

afvander det centrale Vestsjælland, direkte adgang til Storebælt. Der er netop afsat et rimeligt stort 

millionbeløb til at genopføre dele af Trelleborg. Blandt andet palisader, porte og huse. 

Slagelse har haft købstadsrettighederne siden 1280. Byen har i dag ca. 35.000 indbyggere. 

På højdedragene ved Slagelse er der flere steder glimrende udsigt over Storebælt. I klart vejr ser man 

broen, store dele af den fynske kyst og øerne i Storebælt. Mod syd Agersø med Egholm i nord, bag den 

Omø, længere borte ses nordspidsen af Langeland, bagved dette dele af den fynske kyst – set herfra ligger 

Lundeborg ca. ud for nordspidsen af Langeland. Mod nord ses Kertemindebugten med øen Romsø, 

Fyenshoved og længere mod nord Samsø. Man ser også på Sjællandssiden indsøen “Korsør Nor”, og man 

kan mod syd skimte elementer af Skælskør by.  

 

Vi kører mod Bisserup, hvor vi slår et smut ud omkring havnen. I dag en lille undseelig havn, der mest tjener 

som lystbådehavn, men en gang støttehavn for den danske flåde. Den daværende Kong Hans havde 

egentligt planer om, at området skulle være hjemhavn for den danske flåde. Kong Hans var også ham, der i 

1509 opførte det befæstede Engelsborg Skibsværft på Slotø i Nakskov Fjord. Værftet fungerede indtil 1632 

og byggede de første egentlige danske orlogsfartøjer. Værftet findes stadig om end som en ruin. 

Tilbage til Bisserup. Mod vest ses Østerfed og Glænø. Vandområdet mod vest hedder Holsteinborg Nor. 

Navnet henviser til områdets ubetingede største besiddelse.  

 

Godset Holsteinborg, der er fra 1200 tallet, er en seværdighed beliggende ved Sydvestsjællands 

dobbeltkyst.man kan om sommeren besøge parkanlægget. De nære, idylliske og rolige kystområder har 

tiltrukket mangel malere og digtere. H.C. Andersen ikke mindst, har skrevet meget – 50 historier, eventyr, 

fædrelandssange, digte og rejsebeskrivelser under sine 36 besøg ved familien på Holsteinborg Gods. 

Gennem tiderne områdets ubestridt største jordbesidder. 13 km kystlinje øer og holme hører til godset, og 

historien er særdeles interessant. Jeg kan ikke opremse det hele, men her følger alligevel nogle stikord:      

Stedet har gennem tiderne været ejet af kun 2 familier og har udgjort et embede. Godset hed oprindeligt 

Bråde og var lenssted for Roskilde Bispen. Frederik II mageskiftede i 1562 godset til Niels Trolle af 

Torupgård, hvorefter godset skiftede navn til Troldholm. Stedet skiftede karakter, der blev udgravet 

voldanlæg og i 1598 – 1651 blev der opført en næsten symmetrisk borg og en ladegård på en tidligere 

sædegård. Den nuværende ejer, slægten Holstein, overtog godset i 1707.  

Den 6. Lensgreve, Frederik Adolph, var en fremsynet mand. Han stod sammen med andre i spidsen for 

landboreformene, var økonomisk interesseret og tænkte i de ne politiske styreformer. Det blev til 14 skoler, 



12 husflidsksoler, Danmarks første sygekasse, Nordeuropas første Sparekasse, der eksisterer den dag i dag, 

Sorø Amts landøkonomiske selskab, etablering af 11 industrier i Bisserup.  

Her tændtes Skandinaviens første juletræ i stuen og udkastet til Norges Riges Grundlov blev skrevet i 

havestuen. Holsteinborg Kirke fra 1728 er den ene af 2 privatejede kirker i Danmark.  

Vi fortsætter mod vest og kommer frem til en anden seværdighed. 

 

Borreby Gods oprindeligt en Herreborg omgivet af dobbelt voldgrav, med skydeskår og skoldehuller, skabt 

af ufredstid. Sådan indledes beskrivelsen af Borreby Gods. Vi lister lige så stille gennem selve bebyggelsen 

og nyder synet.  

I Danmark findes 5 Herreborge. Borreby er fra 1345, men den nuværende Borreby Herreborg er bygget i 

1556 af daværende rigskansler Johan Friis som et befæstet voldsted. Bygningen fremstår i dag i sengotisk / 

renæssance  - stil og voldgraven er udvidet med endnu en.  

Den nuværende slægt på Borreby, Castenschiold, har ejet stedet siden 1783. Der opføres teater i 

bygningerne, julemarkeder, og er i det hele taget et kulturelt samlingspunkt i regionen. Stedet emmer af 

historie og det er absolut spændende at køre over voldgraven, parkere i gården også på besøg i bygninger, 

stalde og huse.  

Borreby ligger i et rigtig flot naturområde i en lavning ud mod Skælskør Nor.  

 

Vi kører igennem Skælskør. Skælskør er en købstad i Slagelse Kommune. Den er beliggende lidt syd for 

Slagelse ved Skælskør Fjord med Skælskør Nor længst inde. Byen er fra 1231, hvor den nævnes i Kong 

Valdemars Jordebog. Byen har i dag ca. 6.500 indbyggere. Oprindeligt blev byen benævnt “Skælfiskør!”, 

som betyder “byen ved muslingestrandbredden”. “Solskinsbyen”, som de lokale ynder at kalde den, har ca. 

200 flere solskinstimer end gennemsnitligt i Danmark. Noget er der altså om snakken. Under alle 

omstændigheder, så er den særdeles hyggelige gamle bydel værd at besøge en varm sommerdag. Der er et 

helt særligt miljø. Ikke mindst er det hyggeligt at sidde på havnen og drikke en kop kaffe og se på bylivet.  

 

Vi fortsætter mod nord. Vi skal se “Landmandsliv”. Nærmere – Espe gods eller Herregård – om man vil.  

Godset har gennem tiderne været forenet med Borreby Gods og Bonderup Gods. Sidstnævnte ligger ved 

Korsør. 

Den nuværende hovedbygning på Espe, der består af ikke mindre end 7 fløje, er opført i senklassicistisk stil 

og ombygget i 1848. Herregården har siden 1810 være i slægten Moltkes besiddelse.  

Måske genkender du de bygninger, som vi kører forbi. De dannede nemlig, som allerede antydet, rammen 

om det danske lystspil “landmandsliv”. Mod vest ses tættest ved øen Agersø med sit vedhæng mod nord 

Egholm. Bagved ligger Langeland og Fyn. Storebæltsbroen ses længere mod nord.  

Vi kører mod Korsør. Ved “rundingen” ses mod sydvest godset Bonderup. Herregården blev først oprettet i 

midten af 1700 tallet og er dermed en af landets yngste Herregårde. Ejendommen har siden 1825 været i 

slægten Moltkes eje.  

 



Vi skal til højre. Lidt fremme ad Landevejen mod Slagelse ses til venstre godset Tårnholm. Taarnholm er et 

gammelt krongods og indtil 1774 med navnet Tårnborg. Ejendommen, der er på 365 ha., kan føres tilbage 

til det kongelige borganlæg – Tårnborg. Ejendommen har for kort tid siden gennemgået en stor renovering, 

som har afsløret de oprindelige bygningers flotte udseende. Døm selv.   

Jeg havde, da jeg gik i skole, fornøjelsen af at besøge min skolekammerat Vagn Ebbe Schmidt, hvis familie 

ejede Tårnholm. Jeg husker endnu tydeligt at Vagn Ebbes barnepige servede saftevand på værelset, når jeg 

var på besøg.    

 

Vi er tæt på Korsør Nor. I noret (østlig bred) ved Tårnborg Kirke lå oprindeligt et – efter datidens forhold – 

ret stort bysamfund. Et regionalt handelssamfund, hvor man også slog mønt. Tårnborg Slot / borg, der 

sammen med Vordingborg og Kalundborg var landets stærkeste fæstningsanlæg i perioden fra ca. 1100 til 

1400, har sit navn efter borgens udforming. Den lå på en voldhøj tæt på kirken, som er fra 1100 tallet, og 

bestod primært af en ydre og indre ringmur og et højt firkantet tårn i midten. Der ses stadig rester af 

borgen i jorden, ligesom man ude i noret kan se den sydlige dækmole, der udgjorde en del af 

havneområdet ved byen. 

Tårnborg var på linje med Nyborg, Kalundborg og Vordingborg en egentlig regeringsby op gennem 1200 

tallet. 

Udgravninger i området i 1981 afslørede inden for en ramme af ca. 200 x 300 m rester af små huse, 

brostensbelagte gader og fund af 3294 gamle mønter og meget andet. 

Kirken er velbevaret, og der er for få år siden afdækket mange kalkmalerier i den. Der ses stadig rester af 

borgen, ligesom man kan se elementer af en havnestruktur – store sten lagt i række - ud for kysten. På 

stedet blev der indskibet skatter fra så fjerne steder som Lübeck. I takt med at handelsskibene blev større, 

kunne det lavvandede nor ikke længere besejles. Som konsekvens heraf beordrede Erik af Pommern, 

Margrete 1’s. adoptivsøn, i 1380 byen nedlagt og borgerne fik 30 år til at rømme byen og flytte ud til kysten 

ved Storebælt. Tårnborg by blev herefter brændt af, og Korsør var opstået. Navnet Korsør kan oversættes 

til: “Korset på den stenede strand”, og antyder dermed noget om besejlingsforhold og navigationen på 

stedet. 

Korsør fik købstadsrettigheder i 1425, og fik faktisk også skattefrihed. Modydelsen var, at man / borgerne 

skulle stå til rådighed for kongen og hans mænd, når de ønskede at passere Storebælt. I dag er færgefarten 

nedlagt. Status som overfartsby er - efter ca. 550 år – ophørt og det har i en vis grad været udfordrende for 

byen, der i dag har knapt 15.000 indbyggere.  

 

Vi kører ud mod Storebæltskysten ved Frølunde. Ude ved kysten kan man mod nord se øen Musholm, der 

har lagt navn til Musholmbugten, som vi kører langs med. Sommerhusbebyggelserne er tiltagende mod 

nord. Vi kører over Tude å, som er en direkte vandvej ind i Borganlægget Trelleborg, som vi har besøgt ved 

et par forskellige lejligheder. Trelleborg er bestemt et besøg værd, og som allerede nævnt planlagt partielt 

ført tilbage til sin oprindelige form 

Lidt nord for Næsby drejer vi til venstre og kører ud mod Næsby -, Kongsmark -, Stillinge  og Drøsselbjerg 

Strand. Der er såmænd ikke så meget mere at sige til det. Nyd turen!  



Efter Drøsselbjerg ses mod højre godset Bøstrup. Herregården er fra 1660. Gården drives i dag under 

Mullerup Gods, og tilsammen udgør arealet 630 ha. Den nuværende hovedbygning er fra 1800 og opført i 

nyklassisk stil, hvor den afløste en hovedbygning opført i bindingsværk. 

I Mullerup kører vi til venstre ud mod Mullerup Hanv. På vejen passerer vi Mullerup Gods eller 

Mullerupgård. Hovedbygningen er fra 1887. Ejendommens historie er lidt usikker, men den har været ejet 

af nogle af datidens mest markante personligheder. Blandt andet Peder Lykke, der ejede gården i 

begyndelsen af 1500 tallet. Peder Lykke var en af lederne af “det jyske oprør” , der i 1523 afsatte kong 

Frederik II. Ejendommen gik i arv til Peder Lykkes søn, Jørgen Lykke Mullerup. Lykke ejede såmænd også 4 

andre store ejendomme og var lensmand på Skanderborg Slot, så han har da haft noget at se til.  

 

Vi kører kystnært frem mod Reersø, som vi springer over denne gang. Vi fortsætter langs stranden mod 

Svallerup, hvorfra vi sætter kursen mod Skamstrup. På vejen hjem passerer vi Fugledegård, Tissø 

Vikingecenter, som jeg også nævnte i indledningen af denne lille historie. Hermed kommer vi nord om 

Tissø. Og kører ind mod Svebølle. Lige før vi når Skovvejen passerer vi Danmarks måske største 

vognmandsfirma.  

Langs rute 23 – Skovvejen – mod Jyderup kan du se de store grusgrave, som har kendetegnet området i 

rigtig mange år. De udtjente grusgrave tjener nu som fiskesnøre og flotte naturområder. Bjergsted og vejen 

ned forbi Strids Mølle er så rigeligt en tur værd, når du har tid..  

Du kan læse mere om andre ture i Vestsjælland Nordvestsjælland på DCK’s hjemmeside eller i det trykte 

materiale, som findes i klubhuset på campingpladsen.  

 

Rigtig god tur og gode oplevelser 

Med venlig hilsen Kaj Rasmussen  

 


