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Ruten kan køres enten i bil eller på cykel og naturlig-
vis begge veje. Vores gennemgang starter fra Nykø-
bing og ender ved Maribosøerne. 
 

Flintinge å 
Kort efter Nykøbing passerer man Nybro over Flintin-
ge å. Åen er ikke mere sejlbar, men i vikingetiden 
kunne man (måske) skrå igennem fra Guldborg-
sund til Sakskøbing fjord med fladbundede både. 
Lige syd for åen ligger Gammelholm, et voldsted 
fra middelalderen, og 500 m sydligere herregården 
Fuglsang. Placeringen er valgt, fordi man herfra kun-
ne beherske både åen og Guldborgsund. 
 

I dag er Fuglsang et kulturelt centrum. Godset ejes 
af Det Classenske Fideicommis. Parken er offentlig 
tilgængelig og slottet fra 1869 huser bl.a. Storstrøms 
Kammerensemble. Lige nord for slottet blev i 2008 
indviet Fuglsang Kunstmuseum. En vej fører ned 
til halvøen Skejten, der har ligget hen som strand-
eng, formentlig siden istiden. I Folketingssalen hæn-
ger 2 billeder af maleren Olaf Rude med motiver fra 
Skejten. 
 

Godsted 
Ruten fører nu ad Brydebjergvej til Godsted. Mod 
nord kan man se det omtalte moseområde. Kort før 
Godsted passeres Ålevad, som er et voldsted fra 
middelalderen, hvor Odensebiskoppen havde sin lo-
kale magtbase indtil 1511, da borgen blev ødelagt af 
soldater fra Lübeck. 
 
I Godsted skal man dreje mod nord og kommer forbi 
"Højene", en samling gravhøje fra bronzealderen, 
Hejrede sø og et fugletårn med udsigt over søen, 
hvor man kan være heldig at se havørne. Man kan 
også gøre en lille afstikker mod vest ad Kårup Væn-
ge. Skjult inde i skoven ligger her resterne af et me-
get stort forsvarsværk (en folkeborg?) fra jernalde-
ren.  
 
Ellers går det videre til Udstolpe og derfra mod vest 
til Engestofte, hvor ruten igen drejer mod syd. Ad 

den vej kommer man til vestbredden af Hejrede sø. 
Der er en parkeringsplads og et andet fuglekig, og 
herfra kan man gå eller cykle ad Søndersøruten, 
der fører hele vejen rundt om Maribo Søndersø eller 
ad en rute rundt om Røgbølle Sø 
 
Ellers fører Margueritruten mod vest til herregården 
Søholt ad en vej, hvorfra man gennem mere end 1 
km kun ser marker, skov og Røgbølle sø. Ved Søholt 
findes en nyrestaureret barokhave med klippede 
hække og spejlbassiner. Men så er man også ude af 
det, man kan kalde Nysteds omegn. Ruten fortsætter 
dog ufortrødent til Maribo og videre til Vestlolland. 
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Margueritruten 
på Nystedegnen  

Fuglsang 

Kårup Vænge - folkeborgen 

Andre tur-brochurer: 
• Bjergruten 
• Rundt i Nysted 

• Rundt om Nysted 
• Øst og vest for Nysted 

 Skejten: www.skejten.dk  
 Fuglsang Kunstmuseum: www.fuglsangkunstmuseum.dk 
 Søholt: www.soeholt.nu 
 Naturpark Maribosøerne: www.naturparkmaribo.dk 
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Nysted 
I udkanten af Ny-
sted kommer man 
forbi den lokale 
kirkegård fra 1845 
med et lille kapel i 
empirestil. Lige 
vest for kirkegår-
den lå byens 
franciskaner-
kloster fra 1285-
1538.  
 
Fremme ved om-
fartsvejen Wich-
mandsvej drejer 
man til venstre. I 

strandområdet ligger en godt 100 år gammel pavil-
lon, der stadig fungerer som restaurant. Man ser 
også en kanonskanse, der blev bygget i 1807 i for-
bindelse med krigen mod England. Ruten fører mod 
nord gennem byens hovedgade, forbi Gl. Torv, kirken 
og det tidligere rådhus, der på hverdage er kombi-
neret borgerservice og info-café for turister. Læg 
mærke til rådhusets klokkespil, der hver halve time.  
 

Ålholm 
På vej gennem byen har man mod vest udsigt til 
havnen og Ålholm, og det er da en god ide at holde 
pause på havnen. Ålholm var fra starten omkring 
1200 til 1725 sæde for kongens magt på Østlolland, 
og slottet fremtræder stadig som en lidt dyster og 
truende bygning midt i Nysted Nor.  
 

Kettinge 
Inden man fortsætter mod nordvest kan man tage 
en afstikker til Kettinge, 3 km nord for Nysted. Der 
har man en hollandsk vindmølle, der er nyrestaure-
ret, en bypark med en kunstig høj (der nu måske er 
det højeste punkt på Lolland) og en kirke med en 
række kalkmalerier fra middelalderen. De er sand-
synligvis er malet den berømte Elmelundemester, 
som ellers mest virkede på Møn.  
 

Døllefjelde-Musse 
Videre til Herritslev og mod nord. Her ligger St. Mus-
se, der har givet navn til Musse herred, som dække-
de den østligste fjerdedel af Lolland, og Døllefjelde, 
hvor der hvert år i Bededagene holdes et af Dan-
marks største markeder.  
 
Musse betyder mose og her ligger stadig et stort 
moseområde over mod Hejrede sø, den mindste af 
Maribosøerne. Der ligger en del aktive og tømte 
grusgrave på egnen, og en af dem er omdannet til 
"Put and Take" sø og en anden til Døllefjelde-
Musse Naturpark. 

Frejlev 
Kort efter Fuglsang drejer man til venstre ad Eske-
mosevej. En afstikker ad Enghavevej fører frem til 
vandet, og på vejen findes tillige et af Danmarks få 
tilbageværende vejkors, Skalkekorset. Det blev 
oprindelig rejst i 1533 af bønderne i Frejlev, fordi de 
havde dræbt en af kongens fogeder fra Ålholm og 
siden snydt med den bod, de var blevet idømt.  
 
Snart kommer man til Frejlev Skov, der rummer en 
af Danmarks største og tætteste bestande af gravhø-
je fra sten- og bronzealderen. Det er nok værd at 
besøge f.eks. Kong Grøns høj og en unavngiven 
lukket jættestue, som man kan kravle ind i. 

For enden af Enghavevej finder man i strandengen 
den sten, Knækkerygstenen, som sagnet fortæller 
blev brugt til mordet på fogeden i 1533. 
 
Tilbage på Eskemosevej og videre mod syd kommer 
man til Roden Skov. Dertil er adgang bl.a. ad Væn-
get eller ad Skovstræde. I den centrale del af skoven 
blev omkring 1890 anlagt en stor cirkulær græsdæk-
ket plads, med en række veje udstrålede radiært. I 
midten byggedes en platform, hvorfra man kunne 
skyde det vildt, som klapperne gennede hen imod 
en. 
 

Vantore 
Ad Skovstræde og Billevej kommer man til Vantore-
vej hvor ruten drejer mod øst. Ruten fører forbi Van-
tores charmerende lille kirke, der  er bygget i 1906, 
og videre til Holten, hvor der er en primitiv lejrplads 
og bademuligheder samt gode forhold for vindsurfe-
re.  
 
Langs bredden af Østersøen går det til Nysted. I 
krydset Våsenvej-Vantorevej kan man foretage en 
kort afstikker mod øst til Vantores Rytterskole, 
som er bygget i 1723 og meget velholdt. Disse skoler 
blev bygget af Frederik d. 4, for at give plads til børn 
af soldater i hans rytterregimenter. 
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Skalkekorset Knækkerygstenen 


