Folkecykelløbet Lolland Rundt
Special edition 2021

Rutebeskrivelser
Grøn Rute 65 km.

Velkommen
Folkecykelløbet Lolland Rundt byder dig velkommen til Lolland
og til én af årets allerbedste cykeloplevelser.
2021 byder på 2 smukke ruter i det fantastiske landskab på
Lolland som mødes undervejs.

Der vil være lange flade strækninger med den smukkeste udsigt over marker og enge – kringlede sving gennem skove og
strande samt stramme bakker i kurvet terræn.
Hver gang ruterne mødes, kan du vælge, hvilken rute du har
lyst til at køre, indtil ruterne mødes næste gang. Den røde rute er på 122 km. og den grønne rute er på 65 km.
Turen startes fra Sakskøbing Sportscenter og Sakskøbing
Tambourkorps ledsager os ud af byen med smuk musik.
Undervejs på ruterne, er der rastepladser med friske forsyninger, så man ikke går sukkerkold. Lolland byder på mange
spændende steder og råder over et utal af herregårde, godser og slotte samt mange kunstfærdige kirker og bygninger
I dette hæfte finder du en beskrivelse af nogle af de steder,
der passeres.
Rigtig god fornøjelse
Husk altid: Det at cykle er det vigtigste - ikke cyklen.
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Grøn rute 65 km
Sakskøbing:
Sakskøbings historie går tilbage til begyndelsen af 1200tallet, og var oprindelig en landsby
ved navn Saxthorp. Byen fik købstadsprivilegier i 1306, og kendes i
dag af de fleste på sit vartegn: “Det
smilende vandtårn”, Saxkjøbing hotel som ejes af den madglade Claus
Meyer- som i øvrigt er født på Falster samt Oreby slot, møllen og kroen.
Vi fortsætter ad landevejen til Våbensted. Her drejer vi til
højre af Krårup Møllevej mod Hunseby.

Hunseby:
Via Hunseby, med de smukke gamle
gule huse og kirken fra 1729 køres
ad Skolevejen, der løber langs med
en kampestensmur, der er 7,2 km.
lang og den længste af sin art i Europa. Muren omkranser Knuthenborg
Safari Park, som er en dyre- og naturpark.
Merritskoven løber på den modsatte side og her er, af Knuthenborg gods, som en del af et naturprojekt, udsat vildsvin
og bisonokser
For enden af Skolevejen drejer vi til venstre på Skibevejen og
lidt efter, til højre af Lærkevej. Vi fortsætter på de små veje til Nørreballe.
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Nørreballe / Østofte:
Den lille landsby beskrives i 1899 således: Østofte med kirke,
præstegård, skole, mølle, andelsmejeri samt fattiggaard med
plads til 40 lemmer og hospitalet som blev oprettet i 1778 af
Grev J.H. Knuth.
Nørreballe fik station på Maribo – Torrig jernbane, der havde
den korteste levetid af alle danske privatbaner: 1924-1941.
Stationsbygningen er bevaret på Stationsvænget 6
Turen går nu videre mod Havløkke og vi kører gennem det
smukkeste naturlandskab til vi stopper ved Stokkemarke kirke, hvor den første rasteplads findes.

Stokkemarke:
Stokkemarke nævnes første gang i 1231. Byen har huset flere
forretninger, skole, hal, plejehjem, kro mv. I dag er der ikke
meget tilbage – ud over den store Brugs som til gengæld er
samlingspunkt for byen og dets opland.
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Grøn rute fortsætter efter pausen mod endnu en lille hyggelig
landsby – nemlig Tjennemarke. Den lille landsby havde i fordums tider både skole, købmand (”Møllen”) og flere store gårde. I dag ligger byen stille og roligt og soler sig i naturen.
Lige efter Tjennemarke by, drejer vi til venstre af Nymarksvej og styrer mod Stibanken (Løget vej og Løget Skovvej)
Ryde station og Kristianssæde skov.
Vi fortsætter gennem den smukke
skov mod Christiansæde gods som fra
1729 til 1924 var hovedsæde i grevskabet Christiansæde for familien Reventlow. I dag ejes godset af Andreas
Just Karberg som er i gang med en
gennemgribende renovering af både
godset og parken.

Ruten fortsætter ad Skørringe
Skovvej mod Skørringe hvor der
holdes middagspause ved den
smukke gamle kirke fra år 1200
med det smukke ”bindingsværk”.
Efter en god ½ times middagspause med madpakker, kører vi gennem Skørringe by og mod Hillested
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Ved Hillested kirke, (som i katolsk tid var viet til Sankt Andreas), drejer vi til venstre ad Hillested Møllevej og kommer
igennem endnu en hyggelig lille landsby flække.
Vi drejer til venstre af Søholtvej og mod Søholt herregård
som ligger smukt placeret i landskabet med udsigt over Maribo Søndersø.

Gårdens historie går tilbage til 1400 tallet. I tilknytning til
herregården findes en af landets ældst bevarede barokhaver.
Nyd det smukke landskab forbi Naturpark Maribosøerne som
er hjemsted for et rigt dyreliv og et område der er udpeget
som EU – fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.
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Vi kører gennem landsbyen Godsted, hvor vi finder den sidste
rasteplads på ruten. Den ligger ved Godsted kirke, opført før
år 1300. Den gamle lyserøde kirke, har ikke noget klokketårn,
med har tidligere haft en klokkestabel.

Nu vender vi atter næsen hjemad mod Sakskøbing. Vi kører
ad Hejredevej mod Slemminge og passerer ”Højene” ved Lysebro mose.
Foruden de mange synlige gravhøje (53 stk) er der flere skjulte kulturspor, der vidner om, at området har en meget lang og
kontinuerlig kulturhistorie. De første spor af mennesker her,
er fundet af en barmoseøkse fra jægerstenalderen.
Vi triller forbi Hejrede sø hvor der måske kan spottes én af
områdets mange havørne som flittigt yngler her.
Vi drejer til højre på Engestoftevej, gennem Slemminge og til
højre mod Lille Slemminge og tilbage mod Sakskøbing
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Lige inden vi når tilbage til Sakskøbing, kunne man evt. slå et
smut til højre og besøge Krenkerup slotsbryggeri.
Krenkerup gods nævnes første gang i 1330 og fra 1815 til
1938, hed godset faktisk Hardenberg.

I dag er godset kendt for sit Bryggeri og Traktørsted

Så er vi tilbage ved Sakskøbing Sportshal og dagens oplevelser
afslutter med en lille godbid.
Hermed er årets Lolland Rundt forbi. Vi i løbsledelsen håber,
du har haft en dejlig tur rundt i Lolland´s fantastiske vandkants land
Vi glæder os til 2022 hvor vi atter kan arrangere en fuld 3 dage´s oplevelsestur på Sydhavsøerne.
På gensyn i 2022
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Ses vi i 2022 ?

Husk !
Du kan allerede nu reservere plads
på Vandrerhjemmet, Campingpladsen
og tilmelde dig turen.
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Hvad kan vi gøre bedre, gode ideer
eller ønsker.
Noter:
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Rød Rute ca. 122 km.

Sakskøbings historie går tilbage til begyndelsen af 1200-tallet,
og var oprindelig en landsby ved navn Saxthorp. Byen fik købstadsprivilegier i 1306, og kendes i dag af de fleste på sit vartegn: “Det smilende vandtårn”, Saxkjøbing hotel som ejes af den
madglade Claus Meyer- som i øvrigt er født på Falster samt
Oreby slot, møllen og kroen.

Lige inden vi forlader Sakskøbing by, drejer vi til højre mod Mastrup skov og Nielstrup.
Nielstrup er en af Danmarks ældste herregårde og har eksisteret siden middelalderen. Den var førhen en stærkt befæstet
borg med et kraftigt

tårn, hvorfra kanonmundinger pegede ud
mod de besøgende.
Fra 1814 til 1924 var
Nielstrup en forpagtergård under grev-

skabet HardenbergReventlow, bestående af syv herregårde
på Lolland.
Hunseby:

Via Hunseby, med de smukke gamle gule huse og kirken fra 1729
køres ad Skolevejen, der løber langs med en kampestensmur,
der er 7,2 km. lang og den længste af sin art i Europa. Muren
omkranser Knuthenborg Safari Park, som er en dyre- og naturpark.
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Merritskoven løber på den modsatte side og her er, af Knuthenborg gods, som en del af et naturprojekt, udsat vildsvin
og bisonokser. Knuthenborg er anlagt i 1860’erne af den engelske landskabsarkitekt Edward Milner. Godsets hovedbygning blev opført 1866 i engelsk stil. I dag ejes parken af grev
Christoffer Knuth og hans familie og blev fornyelig kendt for

stedet hvor cirkus elefanterne skulle nyde deres otium.
Vi passerer Bandholm, hvor det berømte Bandholm hotel,
Museumsbanen samt Bandholm Hospice er hjemhørende.
Videre gennem Havløkke og Kældernæsskov til Stokkemarke
hvor den første rasteplads findes ved kirken.
Stokkemarke nævnes første gang i 1231. Byen har huset flere forretninger, skole, hal, plejehjem, kro mv. I dag er der
ikke meget tilbage – ud over
den store Brugs som til gengæld er samlingspunkt for byen og dets opland.
Vi forlader Stokkemarke og et
par kilometer efter byskiltet,
drejer vi til højre af Bøllesmindevej og køre videre mod Jysted, Ugleholdt skov og Hejringe. Efter Hejringe støder vi på
Bavnehøj – en gammel bronzealderhøj som er 30 m over havets overflade og Lollands højeste punkt.

Så er vi ved at nærme os
Ravnsborg Voldsted med de
lollandske bjerge i Ravnsby.
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Ravnsby bakke kendetegnes ved et smukt kuperet landskab
med fascinerende dale, bakker og idylliske søer som er skabt
under istiden for ca. 20.000 år siden. Området blev fredet i
1977.
Inden vi forlader bakkerne
helt, kan vi på højre side se
de efterhånden så berømte
statuer – nemlig Dodekalitterne. Hvis tiden tillader, så
lav gerne et lille sving ned
forbi. Dodekalitterne et et
must -see! Et helt unikt og
enestående monument med
imponerende kæmpestenskulpturer kombineret med
musik afstemt efter årstiden.
Videre mod Birket kirke hvor
næste rasteplads venter på
os.
Herefter går ruten via Torrig
mod Pederstrup. Tag evt. en
afstikker til Kong Svends høj
undervejs.

Pederstrup var i hen ved 200 år underlagt grevskabet Christianssæde og i perioden 1813 – 1827 hjem for greve Christian Ditlev Reventlow, der var en af hovedkræfterne bag landboreformernes gennemførelse. I 1940 åbnede Reventlow –
Museet på Pederstrup.
Så fortsætter ruten gennem Magletving og Lindet og videre
gennem Rosningen til Vesterborg.
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I Vesterborg findes flere historiske seværdigheder, såsom
den lille kirke med klokketårnet i den forkerte ende, Theofiliskoven med Reventlow slægtens familiegravsted samt mindestenen over Juelinge Fundet fra jernalderen.
Vi drejer til venstre af Maribovej og ved
Abed drejer vi til højre og fortsætter
gennem den lille landsby mod Tjennemarke. Lige inden Tjennemarke, drejer vi til
højre og kører ad Stibanken over Ryde
og mod Kristiansædeskoven. Vi fortsætter gennem den smukke skov mod Christiansæde gods som fra 1729 til 1924
var hovedsæde i grevskabet Christiansæde for familien Reventlow. I dag
ejes godset af Andreas Just Karberg
som er i gang med at renovere både godset og parken.

Ruten fortsætter mod Skørringe hvor
der holdes middagsrest ved den smukke
kirke fra år 1200.
Efter en pause, kører vi ad Nakskov landevej og drejer til venstre mod Norre
og mod Holeby.

Holeby er i dag kendt for MAN B&W samt Visual Climate
Center og Factory lodge i den gamle sukkerfabriks bygninger.
Ruten fortsætter gennem byen og mod Hillestolpe, Krønge og
Søholt.
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Ved Søholt passere vi Søholt
gods med en af landets ældst
bevarede barokhaver fra 1690.

Nyd det smukke landskab forbi Naturpark Maribosøerne
som er hjemsted for et rigt
dyreliv og et område der er
udpeget som EU – fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.

Vi kører gennem landsbyen
Godsted, hvor vi finder den
sidste rasteplads på ruten. Den
ligger ved Godsted kirke, opført før år 1300. Den gamle lyserøde kirke, har ikke noget
klokketårn, med har tidligere
haft en klokkestabel.

Så fortsætter ruten mod Karleby, Brydebjerg, Store Musse, Lille Musse og Fjelde og over Slemminge tilbage mod
Sakskøbing. Området er omgivet af store smukke marker og
naturområder.
7

Lige inden vi når tilbage til Sakskøbing, kunne man evt. slå et
smut til højre og besøge Krenkerup slotsbryggeri.
Krenkerup gods nævnes første gang i 1330 og fra 1815 til
1938, hed godset faktisk Hardenberg.
I dag er godset kendt for sit Bryggeri og Traktørsted

Så er vi tilbage ved Sakskøbing Sportshal og dagens oplevelser
afslutter med en lille godbid.

Hermed er årets Lolland Rundt forbi. Vi i løbsledelsen håber,
du har haft en dejlig tur rundt i Lolland´s fantastiske vandkants land
Vi glæder os til 2022 hvor vi atter kan arrangere en fuld 3 dage´s oplevelsestur på Sydhavsøerne.
På gensyn i 2022
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Ses vi i 2022 ?

Husk !
Du kan allerede nu reservere plads
på Vandrerhjemmet, Campingpladsen
og tilmelde dig turen.
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Hvad kan vi gøre bedre, gode ideer
eller ønsker.
Noter:
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