
Margueritruten blev i 1991 indviet af Dronning Margrethe II og 
har en længde på tilsammen 3.700 km. Ruten er lagt efter de 
smukkeste strækninger igennem landet og fører frem til de 
vigtigste seværdigheder. Rutens begyndelse og afslutning i 
Sydvestsjælland afhænger selvfølgelig af fra hvilken retning man 
kommer – fra Fyn eller fra det sydligere Sjælland 
 

 
Margueritruten begynder ved foden af Storebælts- 
broen efter at have tilbagelagt rutens eneste  
motorvejsstrækning, over Sprogø og Storebælt:   
 

 
Korsør er en hyggelig, gammel søkøbstad 
beliggende direkte ud til Storebælt i det syd-
vestligste hjørne af Sjælland. Korsør fik køb-
stadsrettigheder den 26. november 1425 af 
Erik af Pommern, denne dag fejres som 
byens fødselsdag. Byen blev i sin tid anlagt 
her på dette sted på grund af den gunstige 
beliggenhed og den korteste afstand til Fyn. 
 

 
Fra Korsør mod Skælskør kører man ad snoede veje passerer man jordene, der 
hører til herregården Bonderup. Bonderup var oprindeligt en landsby, der i 
1688 bestod af 9 gårde og 1 hus, og som udgjorde 32 tdr. hartkorn. 1722 
tilskødede kronen det meste af byen til ridefogeden på Svenstrupgaard. Herefter 
forfaldt byen og i 1728 blev den nedlagt og der blev opretet en avlsgård 
Bonderup. Gården har flere gange været handlet, senest i 1825 hvor 
statsminister grev Moltke til Espe købte Bonderup for 20.000 rigsdaler og siden 
har gården været i familien Moltkes eje.  
 
Bonderupkorset blev fundet ved Bonderup på Vestsjælland. 
Originalen havde en bærering og hang i en kæde med dyrehoveder.  
Korset er unikt og del af en større skat, der er blevet begravet  
ca. 1060-1070 e. Kr. 
 
På vejen mod Skælskør kommer man forbi herregården Espe, hvis nuværende 
hovedbygning er fra 1848. Herregården kan kun beses fra vejen. 
 

Ruten fører herefter til Skælskør By over Gammeltorv med 
rådhuset og kirken til havnen og videre forbi Harboes Bryggeri – 
en industribygning fra 1883 med fine murværksdetaljer. 


