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Signaturforklaring
 O�entlig vej
 Skov
 Sø
 Bebyggelse
 Bygning
 Afmærket rute
 Infotavle
 Bænk
 Mindesmærke
 Toilet
 Parkeringsplads
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Ruten er 3,5 km. 

Turen begynder ved Vestergade 1, den gamle 
fredede dampmølle fra 1853. og går videre 
langs havnen forbi Falck-stationen og hen forbi 
det gamle skibsværft.

Turen forsætter op ad Poppelstræde mod byens 
kirke. I forlængelse af kirkemuren ligger en lille 
fredet bygning ’Latinskolen’, der oprindeligt blev 
opført som kirkelade i ca. 1525 .

Ud ad Gammelgade er den fineste udsigt over 
Skælskør fjord med lystbådehavnen dybt nede 
på venstre side af vejen. Turen går videre ad 
Rådmandsvej og forbi det nedlagte Skælskør 
Sygehus. 

Ved ’Villa Fjordhøj’, der i 1916 blev bygget som 
privat bolig, men som nu er et kur- og kursusho-
tel, drejes ad grusvejen til venstre ned langs 
Skælskør kirkegård til fjorden.

Langs fjorden findes vilde roser, tjørn, bukke-
torn, hyld og mirabel. 

Langs fjorden følger stien havskræntens 
overkant, hvorfra man har vidt udsyn over 
fjorden mod Harboes Bryggeri og Herreborgen 
Borrebys Allé.

Ruten om Skælskør 
Inderfjord

Herfra går det videre til den tidligere Skælskør 
Folkehøjskole fra 1973, der er smukt indpasset 
på det skrånende areal mod fjorden. 

Følg grusvejen tilbage mod vest til Møllebakken, 
og videre forbi Julemærkehjemmet, der er 
opført i 1962, og det tidligere børnehjem fra 
1945, der nu er indrettet til børnehave og SFO.

Ved dette punkt findes en informationstavle om 
et andet offentligt stiforløb, nemlig Lodshus-
stien.

På Gammeltorv ligger det fine gamle rådhus fra 
1896 med ’Pomonabrønden’ foran. Den store, 
rødkalkede ejendom langs torvets sydside 
kaldes Hornungs Gård efter klaverbygger C.C. 
Hornung, der boede her midt i 1880-tallet.

LATINSKOLEN
Opført som kirkelade i ca. 1525 .

Latinskolerne skulle drives for indtæg-
terne af en del af det tidligere kirkegods 
og kongetienden.

Købstædernes øvrighed blev gjort ansvar-
lige for skolernes drift, og både biskop og 
lensmand skulle føre tilsyn. Hver skole 
skulle deles i tre eller fire klasser, i de 
større byer dog i fem.
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