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Nysted og omegns Fællesråd
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Tæt derved ligger Kettinge Mølle, der er opført 1891
og har været i funktion til 1947. Den har været under
restaurering i nogle år, men er tæt på at være færdig. I
sommeren 2010 vil den blive forsynet med nye vinger.

Nysteds omegn
Det sydøstlige Lolland har i måske 2000 år udgjort en
naturligt sammenhængende egn afskærmet fra omverdenen af søerne midt på øen, en række moser og enge
mod nord og vest samt Østersøen og Guldborgsund.

Kettinge Kirke kan fremvise en række fornemme kalkmalerier fra slutningen af 1400-tallet med motiver fra
verdens skabelse og Jesu lidelseshistorie. Billederne er
muligvis malet af Elmelundemesteren (kendt fra flere
kirker på Møn) eller en fra hans værksted.

I hvert fald fra sidst i 1200-tallet var det Nysted, der var
egnens centrum. i 1286 opførtes et franciskanerkloster i
byen og nogenlunde samtidig byggede kongen det ældste Ålholm på en ø i Nysted Nor.

Frejlev
har en højst usædvanlig historie. Tæt ved byen ligger
Frejlev Skov, der så langt tilbage man ved, var bøndernes ejendom, selv om de i øvrigt ikke ejede deres jord.
Heraf udsprang idelige konflikter med lensmanden på
Ålholm. Fra først i 1500-tallet og 300 år frem kendes en
række retssager mellem bønderne og Ålholms lensmand
og senere dens ejere. I 1533 kom det så vidt, at bønderne slog en foged ihjel, og derefter blev dømt til at bøde
12 par hvide okser med røde ører til kongen. De snød

Fra 1970-2007 var Nysted "hovedstad" i kommunen af
samme navn. Man kan læse om byen i brochurerne
"Rundt om Nysted" og "Rundt i Nysted". Men denne
kommune bestod selvfølgelig af meget andet end byen.
I området ligger en række landsbyer, med hver deres
præg og en række seværdigheder. De fleste af de her
omtalte steder har også deres egen artikel på
da.Wikipedia.org - søg efter "Nysted og omegn".

Kettinge
Her finder man den ene af områdets sportshaller, og i
forbindelse med den ligger et friluftsbad. Her ligger også
en række tidligere grusgrave, og i en del af dem er indrettet en park, Kettinge Grusgrav, med ridestier, broer
og en kunstig høj, der muligvis er Lollands højeste punkt.

Kettinge grusgrav
Nysteds omegn
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imidlertid med en af okserne, og blev derfor dømt til at
rejse et vejkors, så man til evig tid kunne huske deres
snyd. Det eksisterer stadig, og går nu under navnet
Skalkekorset. Den sten som man angiveligt kastede
fogeden på og derved brækkede hans ryg, kan ses i
strandengene for enden af Enghavevej. Den kaldes
Knækkerygstenen. Hvert forår arrangeres en
"Knækkerygmarch" gennem skovene ved Guldborgsund.
I øvrigt er Frejlev Skov et af de steder i landet, hvor der
findes den tætteste bestand af gravhøje fra sten- og
bronzealderen.

I dag kendes området for det årlige Døllefjelde-Musse
marked, der afholdes i 4 dage omkring St. Bededag og
for den nyanlagte Musse Naturpark, som er indrettet i
et tidligere grusgravsområde.

Godsted
Godsted ligger tæt på Naturpark Maribosøerne, som
rummer mange spændende steder. Der er naturskov,
oldtidsgrave, et middelalderligt voldsted (Ålevad), et rigt
dyreliv (bl.a. ynglende havørne) og storslåede herregårdslandskaber.
Ved herregården Søholt ligger en nyrestaureret barokpark og lige nord for Godsted findes både "Højene", der
er en stor samling gravhøje fra bronzealderen og resterne af et voldanlæg fra jernalderen.

Jættestue i Frejlev Skov
I den østlige udkant af Frejlev findes en sten med en
cirkulær rille, den såkaldte Solsten. Om indhugningen er
en helleristning fra bronzealderen eller måske et opgivet
forsøg på at hugge en cirkulær genstand, er stadig uvist.

Højene

Et stykke nord for Frejlev ligger herregården Fuglsang,
på hvis jord, der i 2008 er åbnet et nyt kunstmuseum og
tæt derved halvøen Skejten, der har en særegen natur,
og som er afbildet på 2 malerier i Folketingssalen.

Herregårde
Kongeborgen Ålholm har domineret området i mange
hundrede år, men der ligger også andre større eller mindre gårde i omegnen: Fuglsang, der er base for Storstrøms Kammerensemble og hvor også Fuglsang
Kunstmuseum ligger, Rosenlund, Engestofte, Søholt, Bramsløkke, der siden 1930'er ejes af A.P. Møller
familien, Kærstrup og Ulriksdal. Desuden findes rester
af tidligere borge ved Fuglsang og Ålevad

Døllefjelde og Musse
Døllefjelde betyder et lavtliggende øde område og Musse
betyder mose, så det har vist været så som så med herlighederne i gamle dage. Men Musse har dog givet navn
til det herred, der dækker den østlige tredjedel af Lolland.

Havne
Rundt langs kysten ligger en række mindre havne og
anløbssteder. Nysteds havn er den vigtigste, men også
ved Stubberup, Høvænge, Sandager og Handermelle
findes små havne.

Høvængestenen
Lige nord for Høvænge Havn kan man finde Lollands
største sten. Stenen er transporteret hertil af isen under
sidste istid, og størstedelen af den er begravet under
jorden. Der findes 2 sagn om Høvængestenens oprindelse. Den siges at være kastet af trolde fra vest mod Nysted, men var så stor at den ikke nåede helt frem. Det

Musse Naturpark
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andet sagn fortæller at nogle væsener kaldet ”højfolket”
har hentet stenen fra bunden af Maribo Sø. De begravede deres guld og sølv under den inden de forlod Lolland.
Det siges også at stenen vender sig når den lugter nybagt brød.

Skejten

Margueritruten

Høvængestenen

Den Lollandske del af ruten løber på skrå over øen, gennem de områder, der er mest kuperede, men også via
havnen i Nysted rundt langs kysten mod Østersøen. Ruten kan køres både i bil og på cykel og trafikken er de
fleste steder moderat.

Vindmøllerne
I farvandet syd for Lolland er i 2 omgange opført 162
meget store vindmøller, der tydeligt kan ses fra hele kysten og i høj grad præger "vandskabet". Deres forventede produktion vil andrage ca. 370 mw pr. år. Hele vejen
fra Gedser til Hyllekrog kan man i godt vejr se alle møllerne og de 2 store transformatorer.

Paradisruten
og Østersøstien danner tilsammen den regionale cykelrute
38, der går fra Nakskov langs
Østersøen via Rødbyhavn og
Nysted til Nykøbing F. Stisystemet forløber ad diger, markveje, skovveje, særlige cykelstier
og ordinære lokale veje, men
altid helt tæt på havet. Undervejs er der mange muligheder
for afstikkere og der findes
også nogle primitive lejrpladser.

Skejten - Stenvængerne m.m.
Østlollands kyst mod Guldborgsund består mest af stenstrøede strandenge. Nogle steder, som På Skejten, bag
Fuglsang eller på Stenvængerne ud for Roden Skov kan
man føle sig hensat til jægerstenalderen. Landskabet ser
gammelt og uberørt ud. Omkring 1950 lavede maleren
Olaf Rude, der boede i Frejlev som barn, 2 store malerier fra Skejten til ophængning i folketingssalen, hvor de
nu hænger på bagvæggen. Paradisruten går forbi
strandengene ved Tågense, Stenvængerne og Frejlev
Enghave, men også ved Holten og for enden af Plantagevej kan man se dette landskab.

Stien fører bl.a. igennem flere
skove, forbi en række småhavNysteds omegn
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Andre stier og ruter
Der findes mange flere muligheder for at bevæge sig
rundt i landskabet ad små umarkerede stier, og der findes flere overordnede ruter, der løber gennem eller tæt
på Nystedegnen. Dem kan man se via andre link på
www.nysted.dk

Fiskemuligheder
For lovligt at kunne fiske i havet skal man købe et fiskekort. Vilkårene kan læses på - www.fisketegn.dk - Kortet
kan angiveligt købes i postskranken i Nysted og Kettinge
Brugs. Desuden kan man fiske i "Korsgaard Put & Take"

i Musse.
ne, Ålholm Slot, Nysted, Frejlev Skov, Skalkekorset og
Fuglsang Kunstmuseum.

Områdets natur
Næsten hele den tidligere Nysted Kommune består af
temmelig flad, men frugtbar landbrugsjord. Dog findes
der et bånd fra Nysted mod søerne på midten af Lolland
med mere kuperet terræn. I det område, og langs kysterne findes megen flot natur.

Områdets skove

F.eks. er hele farvandet syd for Nysted og op i Guldborgsund udlagt som ….. og langs den vestlige sydkyst og op
langs sundet ligger store arealer med strandenge. Desuden de allerede omtalte skove.
Man kan også nævne en række sjældne dyr og planter
f.eks. har vi den fredede lægestokrose, fra hvis rødder
altea-bolcherne har deres smag. Dens frø skal ligge i blød
i brakvand i flere måneder for at kunne spire, hvilket der
er rige muligheder for mellem stenene i kanten af Nysted
Nor. Vi har en stor fast bestand af den rødlistede ildtæge, formentlig p.g.a. vores mange lindetræer og stokroser, hvis frø er dens ønskespise. I skoven overfor pumpestationen ved Hejrede sø findes en af Danmarks bedste
bestande af den store sommerfugl kejserkåbe.

Den største af egnens skove er Roden Skov. Den har
en nogle befæstede veje, der kan bruges af cyklister,
men også en række mindre stier, der kun er for gående.
Inde i midten af skoven findes en stor åben plads, der er
etableret i 1890'erne som centrum for jagten. Fra pladsen udstråler en række lige stier radiært.

Ildtæger

Frejlev Skov har et par stier, der er egnede for cyklister, men de fleste stier er kun for gående. Til gengæld
har skoven en af landets største koncentrationer af grave
fra sten. og bronzealderen. Der findes en separat brochure om skoven.
Hestehaven og Folehaven ligger tæt på Nysted og de
markerede stier er egnede for cyklister.
I Gl. Fredsskov og Høvængeskoven kan man på cykel
det meste af året foretage en rundtur, der bl.a. forløber
ad diget ved Høvængerne. Ruten fører bl.a. forbi Høvængestenen.
Endelig kan man i Godsted og Krårup Vænge finde 2
mindre ruter. Stien i Krårup skærer igennem et voldanlæg fra jernalderen og fra den vestlige ende kan man
fortsætte ad Søndersøruten rundt om Maribosøerne.
Ved den østlige ende af Krårupstien findes "Højene", der
er en samling af gravhøje fra bronzealderen.
Nysteds omegn
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