
 

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 

Bisserup er en meget smukt beliggende landsby med ca. 500 indbyggere. Her findes 
mange bindingsværkshuse med stråtag langs Holsteinborg Nor og den idylliske havn. 
Miljøet har i dag tiltrukket mange kunstnere og kunsthåndværkere. Ved Bisserup findes et 
stort sommerhusområde, campingplads og gode bademuligheder. Lodskroen eller 
Bisserup Fiskebar nær havnen er et besøg værd.  

Holsteinborg Slot nås gennem Danmarks længste kastanjeallé 
(3km). Slægten Trolle byggede slottet i 1600-tallet og kaldte 
det Trolholm. Gården er næsten helt omgivet af borggrave, og 
hoved-bygningen består af fire sammen-byggede fløje. Siden 
1707 har slottet været i slægten Holstein's eje. Kirken er 
indrettet 1728 af storkansler Ulrich Adolph Holstein. 
Holsteinborg Slot var det sted, H.C. Andersen oftest besøgte. 
H.C. Andersens stuer og kirken kan besøges efter aftale.  

 

 

Ørslev Kirke i landsbyen Ørslev har et 
smukt og kendt kalkmaleri fra ca. 1350. 
Kalkmaleriet illustrerer middelalderens 
lystige kædedanse.  

Det kan også anbefales at se Glænø, her er landskabet præget af bakker og stejle 
strandbrinke. Fra Glænø har man udsigt til Ormø med en af Europa's største 
skarvekolonier.  

 

Herreborgen Borreby er næste stop på turen. Den smukke allé 
fører langs fjorden direkte til herreborgen, som er en af 
Danmarks ældste og bedst bevarede renæssanceborge opført 
i 1556. En befæstet herregård på et dobbelt voldsted, derfor 
kaldes den en "Herreborg". Parken er anlagt i 1750 i fransk 
geometrisk stil, ligesom der samme år blev indrettet kapel i 
vestfløjen. Slægten Castenschiold har siden 1783 ejet og 
beboet Herreborgen Borreby.  

Borreby Mose er et fuglereservat og yndet ynglested for grågæs, kobbersnepper, brus-
haner, klyder, skeænder og gråstrubet lappedykkere. Hvile -og fourageplads for andefugle. 

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

 


