
 
 

VANDRETUR AMBÆK & KOHAVE - 6 KM 

Start turen ved Gadekæret i Stenstrup. 

Gå ad vejen mod Ambæk. På højre hånd ses 

marker, men i stenalderen gik fjorden helt 

her ind og på skråningerne lå flere bopladser. 

 

Langs vejen er der 

plantet almindelig røn 

til stor glæde for folk 

og fugle. Om foråret 

har træerne hvide 

blomster, i 

sensommeren masser 

af orange bær, smukt 

løv om efteråret, og om vinteren giver de 

flotte silhuetter. Sjaggerne, som kommer 

hertil om efteråret, er glade for de bær, som 

stærene har levnet. 
                    stær 

Stedet, hvor vejen drejer skarpt inden  

bakken, kaldes Kongeledet.  

Sagnet fortæller, at kong Valdemar Atterdag 

(1320-1375) hver midnat efter sin død, må 

ride fra Vordingborg til Gurre, fordi han kom 

til at sige, at Vorherre måtte beholde sit 

himmerige, hvis bare han måtte beholde sit 

elskede slot i Gurre. På vejen kommer han 

her forbi, og man kan høre hans hunde 

glamme og heste pruste. 

Flere sagn på egnen er knyttet til hans ridt. 

 

Fortsæt op ad bakken til Jungshoveds 

næsthøjeste punkt ca. 17 m. o. h., hvorfra der 

er en smuk udsigt over moser, skove, enge og 

fjord. Prøv at finde det sted, hvorfra man kan 

se vingerne på 6 vindmøller.  

I Ambæk drejes til venstre ind gennem 

landsbyen. Turen går igen op ad bakke mod 

Egebjerg og snart følger man et levende hegn 

med mange forskellige blomstrende og  

 

 

bærgivende buske og træer.  

 

For ca.12.000 år siden var her tundra og her 

fulgte de første mennesker på Jungshoved 

rensdyr på træk. Man ved det med sikkerhed, 

fordi man har fundet et skraberedskab, en 

zinken, her på marken mellem Egebjerg og 

Skovhuse. 

Ved det gamle, hule piletræ drejes til venstre 

ind i skoven. Er det mon heksen fra Fyrtøjets 

træ?  

Følg vejen gennem skoven, som hedder 

Kohave, en blandet skov af nåletræer og 

løvtræer.   Om foråret er her  

masser af anemoner, kodrivere,  

vorterod, guldstjerner, violer m.m.  

Om efteråret er her mange svampe. 
 

Når du kommer ud af skoven, kan du dreje til 

venstre ad vejen mod Smidstrup, men du kan 

også forlænge turen med en afstikker på ca. 2 

km i Holbækvænge:  

Fortsæt over landevejen og ind i skoven, følg 

den brede skovvej rundt til højre og gå ned til 

søen. Sommerhuset ved søen 

er privat, så vis hensyn.  

Sagnet fortæller, at Svend  

Gønge og hans mænd  

fragtede en stor kiste med  

penge fra Vordingborg til  

det belejrede Københavns  

borgmester gennem  

Ræveholmsmose og Kohave Skov.  

  

Nyd synet af den smukke skovsø, gå tilbage til 

landevejen og derfra mod højre gennem 

Smidstrup tilbage til Stenstrup.  

Nyd udsigten ned over mosen, en tunneldal, 

som Vasebækken løber igennem.  

God tur. 
Tekst og tegninger: Lise Jacobsen 

 


