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Cykeludlejer:
Den gamle Købmandsgård, Gedser Landevej 79, Gedser
Turistinformation, café, et mindre museum og udstillinger af
kunsthåndværk og brugskunst.
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Velkommen rundt i Gedser
Gedsers historie og udvikling er forbundet med jernbanens og færgeoverfartens historie, og det har sat sine stærke aftegninger i Gedser. Byen havde sin storhedstid fra
første jernbanelinje og stationsbygning blev indviet 1886, og med indsættelsen af 4
jernbane- og passagerfærger i 1903. Det sidste tog til Gedser afgik i december 2009.
Guldborgsund Kommune har nu prioriteret Gedser som et udviklingsområde, og der er
iværksat en perlerække af initiativer, som alle skal bidrage til at skabe en langsigtet og
bæredygtig vækst i Gedser. Se bl.a. det nye torv i Langgade ved Toldcaféen, Sansehaven i Pr. Alexandrine Gade og den flotte kystsikring på vejen ud til Odden. Vi ønsker
dig en god cykeltur.
1 Gedser Kirke
Start ved Gedser Kirke, Langgade 36. Kirken er tegnet af P. V.
Jensen Klint, som også har tegnet Grundtvigskirken i København.
Han har desuden tegnet kirkens prædikestol, granitdøbefonten og
alterets syvarmede lysestage. Åben ved gudstjenester.
2 Det sorte Museum
Kør ad Skolegade til Det Sorte Museum med lokalgeologisk samling af fossiler og rav med insekter. Desuden omfattende specialsamling af kvarts og mineraler fra hele verden samt verdens
største slebne 4-takkede stjernealmandin.
3 Gedser Vandtårn
Kør tilbage til kirken og til højre ad Langgade og Allévej til Gedser
Vandtårn i Danmarksgade med en storslået udsigt fra toppen.
Mulighed for fine fotooptagelser. Vandtårnet er opført i 1912 og
rummer en spændende udstilling om havmølleparken ved Gedser.
4 Svinehave Voldsted
For enden af Danmarksgade køres til højre ad Strandvej ud til Svinehave Voldsted. Her lå den oprindelige Gedsergård, Gedzør Slot,
som blev nedrevet omkring år 1600. Var ejet af kongemagten og
havde i middelalderen stor betydning for landets forsvar. Kommunen har foretaget en særlig pleje og formidlingsindsats på stedet.
5 Gedser Remise
Kør tilbage rundt om Vandtårnet, fortsæt tværs over Langgade og
Gedser Landevej ud ad Jernbanevejen til jernbanemuseet ”Gedser Remise”. Rundremisen er fra 1886. Der udstilles lokomotiver
og togvogne, diverse materiel og hjælpemidler samt billeder, der
viser historien om jernbanedriften. Drives af frivillige fra Bevaringsforeningen Gedser Remise.

6 Gedser Station; den nye og den gamle
Lidt længere fremme, ud mod Østersøen, ligger Gedser Station
fra 1903, som er Danmarks port mod syd. Tegnet af Heinrich
Wenck, som også har tegnet Hovedbanegården i København. Gedser Station var kulisse til TV-serien Matador.
Overfor Gedser Station ligger Gedsers første stationsbygning fra
1886, da jernbanen kom til Gedser. Bygningen er tegnet af Henrik
Glahn.
7 Gedser Redningsstation
Kør langs havnen. På højre hånd ligger Gedser Redningsstation,
som er en af Europas største og mest moderne redningsstationer. Åben for offentligheden på hverdage fra kl. 08.00-15.00, så
vidt arbejdet tillader det. Dog skal der ved udkald gøres plads til
arbejdet.
8 Sydstenen og Gedser Odde
Følg kysten ud forbi Gedser Fyr til Sydstenen, som markerer Danmarks sydligste punkt, Gedser Odde. Sydstenen er en ca. 4 ton
tung natursten og er fundet ved Skelby. Den stammer fra Sverige,
hvor den af ismasserne blev ført til Sydfalster for ca. 15.000 år
siden.
9 Gedesby Kirke med vandstandssten
Kør tilbage til Poststien overfor Gedser Fyr videre til Birkemose
og følg Falster Rundt-skiltene ad Salimorvej. Videre til Gedesby
Kirke, som er anlagt 1300-1350 og restaureret i 1854. Lige indenfor lågen til kirkegården står en mindesten over stormfloden 13.
november 1872, hvor 23 af sognets beboere omkom. Her kan man
også se vandstanden på stormflodsnatten.
10 Gedesby Mølle
Følg Gammelgade om til Gedesby Mølle fra 1911, som er købt
af Gedesby Møllelaug og restaureret. Åben om sommeren med
mange arrangementer.
Lige før Gedser Landevej fører en cykelsti under vejen.
11 Lystbådehavnen
På den anden side af landevejen følges Korsagervej over banen
ud til stranden og videre langs kysten mod lystbådehavnen. Her
kan man køre til venstre, tværs over jernbanen og landevejen til
cykelstien bag om Brandstationen og komme ind på Strandvej ved
Den Gamle Købmandsgaard.

