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Information om Lumsås huset 
 
Sommerhuset Kunda ved Lumsås er beliggende Sandlodden 5, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.  
 

  
 
Kørselsvejledning 
Følg Holbæk motorvejen mod Sj. Odde. Drej til højre ad Oddenvejen mod Lumsås (ved Rema 1000), drej til 
venstre ad Nordre Strandvej og følg denne til Sandlodden kommer på venstre hånd. 
 
Husene 
Kunda huset i Lumsås er indrettet således: 

 
 

   
 Gang  Soveværelse 
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 Kammer  Kammer 
 

  
 Værelse  Bad & Toilet 
 

  
 Spiseplads  Stue med kig til spisebord 

  
 Stue  Køkken & spiseplads 
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 Stue med brændeovn  Terrasse 
 
Indretning og udstyr 
Huset indeholder opholds- og spisestue, soveværelse, værelse og 2 kamre, køkken med opvaskemaskine, 
toilet med brus og vaskemaskine samt overdækket terrasse. I huset er der 8 sengepladser samt en 
barneseng og en høj stol. 
Der er service til ca. 12 personer. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, 
opvaskemiddel/tabs, vaskepulver, køkkenrulle, toiletpapir etc. 
 
 
Historien 
Ingeniør Emil Riisager (død 1919), der i en årrække var ansat hos F.L. Smidth & Co. A/S, skænkede ved et 
gavebrev af 16. september 1914 til funktionærer hos F.L. Smidth & Co. A/S to sommerhuse, Villa Kunda og 
Villa Rørdal, ved Solrød Strand. Som ejere og administratorer virker et interessentskab (I/S  
F.L.S. & Co.'s funktionærers sommerboliger ved Solrød Strand). Hvad angår udlejning administreres dette af 
koncernsekretariatet/receptionen sammen med firmaets øvrige feriehuse. 
 
Efter at Solrød kommune i 1972 eksproprierede strandarealer foran de to sommerhuse, hvis rekreative 
værdi derved blev forringet, og efter yderligere forringelse gennem forøget helårsbebyggelse i området, 
besluttede interessentskabets bestyrelse at sælge ejendommene, hvilket skete i 1976 til Solrød Kommune, 
dog med brugsret i 1977. 
 
For salgssummen suppleret med et rente- og afdragsfrit lån fra F.L. Smidth & Co. A/S erhvervedes i 1977 nye 
grunde i Lumsås ved Kattegat (Trundholm kommune), og herpå blev bygget to Skarridsø huse, der hver er på 
ca. 80 m², som blev taget i brug i 1978. Grundene, der hver er på ca. 1500 m², støder umiddelbart op til et 
stort, lyngklædt fællesareal ned mod stranden. 
 
I starten af 2017 blev Rørdal huset solgt og en del af pengene fra salget blev brugt på at renovere det 
tilbageværende Kunda hus. Bl.a. med nyt tag, maling udvendig og indvendig samt nye møbler. 
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Omgivelserne 
Grunden er en naturgrund, og grunden skal behandles med skyldigt hensyn til flora og fauna. 
 

 
   

Der er ca. 150 m til stranden, som er en dejlig sandstrand.  

 
 
Kig til stranden 
 

    
 
Solnedgange 
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Udflugtsmål 
 
Lumsås Mølle, Lumsås Møllevej 6, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. 

  
Møllen er åben tirsdage i skolesommerferien, fredage i juli samt tirsdag og fredag i uge 42. 
 
Alle dage fra 10.00 - 16.00 
 
Møllen er i øvrigt altid åben, når vingerne drejer. 
 
 

 
 
 

 
Lumsås Kirke, Stenstrupvej 71, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. 

  

I 1896 indviedes Lumsås Kirke. Kirken fik efterhånden adskellige kunstneriske udsmykninger, bl.a Johs. 
Kroghs smukke glasmosaik-vinduer fra 1931 forestillende jomfru Maria og Johannes Døberen. 
 
I årene 1972-75 fik kirken nyt alter og et vævet altertæppe udført af Ann-Mari Kornerup. 
 
Lumsås Kirke er åben alle ugens dage kl. 8-16. Her er alle velkomne til at gå ind og nyde kirkerummet 
og evt. tænde et lys i lysgloben. 

 
Hestevognstur, Oddenvej 89 
 

Smuk, 3 timer lang hestevognstur fra Lumsås over Stenstrup til Tengslemark og gennem Klintesø 
Kalkbruddet, hvor der holdes pause. 
 
Turen køres dagligt kl. 11.00 i skolernes sommerferie. Tilmelding dagen før. Yderligere info findes i 
huset. 

 
Sonnerup Skov 

Sonnerup Skov, der bl.a. er karakteristisk ved sin næsten 3 km lange kystlinie mod 
Kattegat, dækker et område på 290 ha og er en del af det store Odsherred 
Statsskovdistrikt. Skoven er af ret ny dato. 
 
Se Naturstyrelsens folder her: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89796/Sonnerup_131213_Web.pdf 

 
 
 

 
Odden Kirke, Odden Havneby & Gniben 

 
Mod vest på vej mod Sjællands Odde ligger Odden Kirke i Overby med 
en model af linieskibet Prins Christian, der sank under slaget ved 
Sjællands Odde i 1808. På kirkegården ligger søhelten Peter Willemoes 
begravet. 
 

Lidt længere ude, på nordsiden af Odden ligger Odden Havneby med fiskeforretninger, restauranter og røgeri. 
 
Den yderste spids af Sjællands Odde er en 16 m høj klint, Gniben, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Sjællands Rev, til  Sejerø 
og i klart vejr helt til Jylland. 
  

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89796/Sonnerup_131213_Web.pdf
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Gravhøje / Jættestuer 
 

Der findes utallige gravhøje og jættestuer i Odsherred og den nærmeste er nok Birkehøj 
Jættestuer ved Nyrup (Oddenvej 22). Denne kan ses fra Oddenvejen, når man kører mod 
Nykøbing og Rørvig og er let tilgængelig. 
Birkehøj Jættestuer indeholder Sjællands længste gravkammer, 11 m langt, 2 m bredt og 2 m 
højt, bygget for over 5200 år siden. 
 
Læs mere om gravhøje og jættestuer her: 
http://www.visitodsherred.dk/odsherred/oldtidsminder-og-ruiner 

 

Nykøbing 
I Nykøbing findes der en hyggelig gågade og der er alle tænkelige forretninger. 
 
Der er også turistinformation, Odsherred Museum og Hempel Glasmuseum lige i nærheden. 
 
 
 
 

 
Rørvig 

Rørvig har en rigtig hyggelig havn med krabbefiskeri for børnene og mange 
restauranter. Helt sikkert et besøg værd. 

 
 
 
 

 
Sommerland Sjælland 

Ved Holbæk ligger Sommerland Sjælland som SKAL besøges, hvis I har børn med på ferien  
Find mere information her: http://sommerlandsj.dk/ 
 

 
 
 

 
Dragsholm Slot 

I Hørve, findes Dragsholm slot, som inviterer på rundvisning samt har en masse aktiviteter. 
 
Find mere information her: http://www.dragsholm-slot.dk/da 

 
 
 
 

 
Kontaktperson: 
Ferieforeningens husansvarlige er: 
Merete Minnet, mobil: 23 25 02 64, email: mem@flsmidth.com 
 
 

http://www.visitodsherred.dk/odsherred/oldtidsminder-og-ruiner
http://www.visitodsherred.dk/ferie/danmark/odsherred/sommerhusudlejning/turistinformation
http://www.vestmuseum.dk/Forside-4.aspx
http://hempelglasmuseum.dk/
http://sommerlandsj.dk/
http://www.dragsholm-slot.dk/da

