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Rød rute lørdag ca. 121/151 km. Grøn rute 63 km. 

 

Sakskøbings historie går tilbage til begyndelsen af 1200-tallet, og var op-

rindelig 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 starter klokken 0830 på P-pladsen foran Sportscenteret og efter at lø-

bet bliver skudt i gang følges grøn og rød rute af hver sin vej til Tårs, 

herefter følges de mod Vigsnæs.  

 

Grøn rute drejer dog mod Skovby. Herefter følges de atter sammen til 

Soesmarke hvor man drejer til venstre mod Guldborg hvor der er rast ved 

Dagli’Brugsen.. 

 

Guldborg er en lille havneby placeret på både Lolland og Falster. Samlet 

har byen 536 indbyggere (2022). Det særlige ved byen er, at den er belig-

gende på det smalleste sted mellem Lolland og Falster, hvilket har navngi-

vet farvandet “Guldborgsund”. De to bydele forbindes af Guldborgbroen.  

 

Så går turen til Falster over Guldborgbroen.  

Broen blev indviet 6. oktober 1934, og var en meget vigtig brik i vejdelen 

af Fugleflugtslinjen mellem Nordtyskland og Skandinavien indtil den er-
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Begge ruter kører herefter til Øster Kippinge af hver sin vej. Rød rute 

fortsætter til Vålse Kirke hvor der er rast. Ved Nørre Vedby bliver der 

mulighed for at tage en ekstra volte. Grøn rute drejer fra i Øster Kippin-

ge - herefter mødes begge ruter at-

ter igen ved Brarup Kirke hvor der er 

middagsrast. 

Brarup Kirke hvis væld af kalkmaleri-

er fortæller historier om Adam og 

Eva og helgener, som steges på riste 

og koges i gryder eller, iført smarte 

snabelsko og viftende pandebånd, kæmper mod drager eller går gennem 

vandløb. Jesus selv sidder til bords og indstifter nadveren, mens Judas 

rækker tunge og på næste billede forråder Jesus, mens Peter hugger sol-

datens øre af og Jesus sætter det på igen. Altertavlen er en forfinet ud-

gave af Vålses med en sjov tegneserie fra Gethsemanehave og her er 

Martin af Tours i gang med at give sin kappe til en tigger.  

Brarup kirkes ældste kalkmalerier er fra ca. 1275. De fleste er fra den 

såkaldte Brarupmester, som var aktiv omkring år 1500. 

Grøn rute går efter frokost til Lundby og via Stadager Kirke til Sundby 
retur over broen til Dagli’Brugsen i Guldborg hvor der er rast. 

Rød rute køre efter frokost til Eskilstrup, over Lommelev, Ravnstrup 
Gundslevmagle hvor den igen møder grøn rute ved Stadager Kirke.  

Herefter går turen for begge ruter atter til Dagli’Brugsen i Guldborg, 
hvor der er rast.  

Herefter følges begge ruterne til Majbølle og Berritsgård, hvor grøn 
rute fortsætter til Sakskøbing, hvor der skal gøres klar til den store 
festmiddag.  

I Majbølle kan ses Møllen, som er op-
ført 1896, var i brug indtil 1942, og blev 
renoveret i årene 1984-88. Majbølle 
Møllelaug, der blev stiftet 1982, over-
tog møllen i 1984. 
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Berritsgård  
Renæssanceherregården Berritsgård - eller Berritsgård - kendes tilba-
ge fra 1300-tallet. I mange år var Berritsgård centrum for store gods-
besiddelser og kunstsamlinger, men fra 1804 til 1970 lå gården ubeboet 
hen.  

 
I 1942-43 blev Berritsgård udlejet 
til krigsministeriet som kaserne. Se-
nere blev den beslaglagt af besættel-
sesmagten. Berritsgårds hovedbyg-
ning er bygget i nederlandsk inspire-
ret renæssancestil typisk for slutnin-
gen af 1500-tallet.  
 
Voldgrave har tidligere omgivet både 
hovedbygning og avlsgård, men kun 
rester heraf findes i dag. I 1970 blev 

Berritsgård atter beboet, da lensbaron Fredrik Rosenørn-Lehn flyttede 
ind i hovedbygningen. Berritsgård er opført på et delvist bevaret og 
fortidsmindefredet voldsted. 
 
Rød rute fortsætter til Radsted Kirken, hvor der er rast, hvis tiden og 
tørsten tillader det, kan man jo lige aflægge bryggeriet i Krenkerup et 
besøg og hvis benene er gode, kan man også lige forinden tage en blå 
sløjfe over Pogemosetoften. 
 
Krenkerup er det danske gods, der i det længste tidsrum ikke har væ-
ret i almindelig handel (siden 1430), idet ejerskifter udelukkende er 
sket i arvefølge. Gårdens historie kendes fra 1381. Krenkerup og dens 
ejere har igennem tiden haft stor indflydelse og store besiddelser på 
Lolland. Hele godset udgør ca. 3.700 ha, hvoraf landbruget udgør 
ca.1850 ha og skovbruget ca. 1850 ha. 

 
Også her har grev C. D. 
Reventlow været ejer, dog 
kun fordi han giftede sig 
med enken efter en tidli-
gere ejer. Det trefløjede 
slot er sidst restaureret i 
1938, og fremtræder her-
efter smukt og stilrent. 
Til Krenkerup Slot hører 
en ca. 20 ha. stor park 
med mange sjældne træ-
er.  
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Herefter går turen til Rosenlund, men også her er der forin-
den mulighed for at tage en blå sløjfe over Fuglsang. Fra Ro-
senlund går turen så atter tilbage til Sakskøbing, hvor der skal 
gøres klar til den store festmiddag. 

 

 

Rosenlund 

 

 

 

Siden 1681 har Rosenlund har været en del af stamhuset 
Krenkerup og grevskabet Hardenberg-Reventlow. 

 

 

Fuglsang Herregård  

 

 

 

Kan føres tilbage til dronning Margrethe I’s regeringstid og 
var oprindelig et krongods. I starten af 1700-tallet blev det 
imidlertid købt af den lokale storgodsejer Poul Abraham Lehn, 
og det var hans barnebarn, der i 1819 solgte det til den sjæl-
landske godsejerslægt Neergaard. Og så begyndte en ny æra i 
godsets historie. 

 

I 1866 arver Viggo de Neergaard godset og sammen med sin 
noget yngre kone, Bodil, gør han godset til et refugium og kre-
ativt værksted for en række af Danmarks største kunstnere 
helt op i 1900-tallet. I forbindelse med Bodil de Neergaards 
død i 1959 overtager Fideikommiset efter bestemmelser i fru 
Neergaards testamente om herregården og driften af denne. 
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Oplevelsesruten fredag ca. 28 km. 

Efter starten køres mød syd mod Kartofte - herefter mod 
Rykkerup og så er vi ved at være ved turens første rast på 
Rosenlund 

Siden 1681 har Rosenlund haft fæl-
les ejere med Krenkerup. Rosenlund 
har været en del af stamhuset Kren-
kerup og grevskabet Hardenberg-
Reventlow. 

Rosenlund er en gammel landsbyho-
vedgård, som blev kaldt Gjeltoftegaard og nævnes første gang 
i 1147. Rosenlund blev nu en avlsgård under Krenkerup fra 
1545. Gården ligger i Toreby Sogn, Musse Herred, Guldborg-
sund Kommune. Hovedbygningen er opført i 1906-1907. 

Herefter køres mod Krungerup - på vejen aflægger vi lige MC-
Camp et besøg og indtager frokosten her. 

Når vi har krydser hovedvejen fortsætter vi mod  Idalund 
som ligger lige før vores næste rast Karlsbjerg. Men inden da 
aflægger vi lige besøg hos ”Pappegøjemanden” og ser hans 
mange flotte fugle. 

På toppen af Karlsbjerg står en 
mindesten for Carl August von 
Hardenberg eller Karl August 
friherre (fra 1814 fyrste) von 
Hardenberg var 
en preussisk statsmand og re-
formator. Han var preussisk 
udenrigsminister fra 1804. 
I 1807 blev han ledende mini-
ster og i 1810 blev han preus-

sisk statskansler og var ejer af Krenkerup da den gang hed 
Hardenberg.  

Herefter går turen så direkte til Sportscenteret i Sakskøbing 
hv0or der skal gøres klar til den store festmiddag 


