DAGSTURE PÅ LOLLAND-FALSTER 23 km

MARIE GRUBBE

Få kender dette hjørne af Falster ved Grønsund, hvor Marie Grubbe i sin tid var færgekone.
Turen går forbi Klondike-agtigt havnemiljø og klassisk dansk landskab med skov og strand.
1. Fra havnen i Stubbekøbing tager man cykelrute
8/9 østpå langs havnen. Ruten følger først en lille
strækning af den nedlagte jernbane mellem Stubbekøbing og Nykøbing F. Dernæst går det gennem
sommerhusområdet langs Grønsund over et smalt
dige ved Søborg.

den nordøstlige kant af Falster næs ved Grønsund.

3.For enden af Gammel Færgevej kommer man til
Næsgaard. Næsgaard er Danmarks ældste landbrugsskole, etableret i 1799, men lukket i 2009. Det
er markeret med en sten med årstallene 1799 - 1849
-1949 (Næsgaards etablering og jubilæum). Hovedbygningen her er fra 1906. Ind mod gårdsiden er den
2. Fremme ved Næs Havn er det helt spøgelsesagtigt. Man kan forestille sig, hvordan Marie Grubbe udsmykket med en buste af J. F. Classen. Nu fungerer skolen som efterskole.
for godt 250 år siden som færgekone roede Ludvig
Holberg og andre berømtheder over Grønsund til
Bag den tidligere landbrugsskolen kan man cykle på
Hårbølle på Møn. Hun voksede op på Tjele Gods i
en jordvej- mellem avlsbygningerne og ned langs
Himmerland 14 km NØ for Viborg. Men hun forlod
svinestalden - mod Vejringe - om der er nogen samdet adelige liv, og fulgte sine lyster frem for tidens
menhæng mellem bynavn og vejstandard vil vise
takt og tone.
sig.
Lidt længere fremme kommer man til tomten, hvor
4. Vejen går dog over i asfalt og hedder nu UgleBorrehuset lå. Her står en sten til minde om Marie
mosevej, så lidt uhygge bevares.
Grubbe, som boede i huset 1705-18. Husene ved
Grønsund er beklædt med tagrør på såvel tag som
5. l Vejringe drejes tv. ad Stenlyvej og senere th. ad
mure. Det er typisk for huse, der tilhører Det ClasRodemarksvej. Nu er vi på rute 45, som kan følges
senske Fideicommis.
til Stubbekøbing vandtårn og videre til torvet og
Før Næsgård er der flot udsigt over vand og land, før havnen.
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