
1

2

3

Rødding

Campingpladserne er mærket med en rød stjerne.
Udflugtsstederne er mærket med en blå stjerne.

Vi startede fra Rødding den 7. september kl. 11.10 og kørte via Odense - Svendborg - Tåsinge - Langeland til Spods-
bjerg, hvorfra vi sejlede over til Tårs. Herfra kørte vi via Nakskov til DCU campingpladsen Albuen (1) syd for Nakskov. An-
komst kl. 16.30 efter en køretur på 395 km. 

Den 11. september kl. 11.30 kørte vi til Nysted Camping (2) syd for Sakskøbing. Ankomst kl. 12.40. 
En tur på 60 km.

Den 16. september kl. 11.45 kørte vi til DCU Rødvig Camping (3) på Stevns. Ankomst kl. 13.15. 
En tur på 113 km.

Den 19. september kl. 10.45 kørte vi hjem igen over Storebælt. En køretur på 328 km. 
Vi var hjemme igen kl. 16.00

DCU 
Albuen Strand
Camping Nysted Strand 

Camping

DCU Rødvig
Strand camping

Efterårsferie 2020 til 
Lolland, Falster og 
Stevns Klint fra 
den 7. september til 
den 19. september.



DCU Camping Albuen, 15 km sydvest for Nakskov, 
tæt ved Langelandsbæltet.

Nakskov

DCU Camping Albuen

Albuen Strand

Peter Hansens Have
Vestlollands Botaniske Have

Selve landtangen Albuen kan man kun gå eller 
cykle ud på. Den er ca. 5 km lang. Vi var ikke 
derude, da vejret ikke lige var til det den dag, vi 
havde planlangt det.

Mens vi var på Albuen Camping besøgte vi:
 
Knuthenborg Safaripark. 
Peter Hansens Botaniske have.
Nakskov.
Frederiksdal Kirsebærvineri.
Stenmonumentet Dodekalitten.
Maribo.

Frederiksdal
Kirsebærvin

Dodekalitten

Knuthenborg
Safaripark

Maribo



Den 8. september
kørte vi en tur til Knuthenborg Safaripark og så på alle dyrene, både de levende og de kunstige. (Dinosaurparken).
Her så vi de fire cirkuselefanter i deres nye otiumpark. Vi var inde og køre i de sibiriske tigres område. De havde pt. to tigre, da 
den tredie fornyligt var død af naturlige årsager. Vi var også inde hos en arktisk ulveflok, der bestod af ni hanner og to hunner. Vi 
kørte i bus ind til Kappebavianerne og vi gik en tur inde i området med Lemurer og Katta aberne. Endelig kørte vi rundt ude på 
savannen og så alle de dyr, der nu hører til der. Bl.a. zebraer, bøfler, strudse, næsehorn, giraffer, bisoner og elge. Undervejs spiste 
vi frokost  ved Flintehuset  – en ny café inde i parken.
Vi gik en tur inde i den meget levende Dinosaurskov, hvor vi så meget naturtro (tror vi nok) dinosaurer fra de forskellige tidsaldre, 
hvor de levede på jorden. Godt de ikke er her i dag, så ville det ikke være rart at gå tur i skovene.

Her er den ene af 
tigrerne, godt gemt i 
græsset.



Elefanterne Ramboline, Djungla, 
Lara og Jenny i deres nye anlæg i 
Knuthenborg Safaripark. Det så ud 
til, at de nød det.



Baktriske kameler.

Giraffer – hvis nogle skulle 
være i tvivl!

Bjergzebu, en lille indisk ko.



Flintehuset fra 1860-70 er oprindelig plantørbolig men i dag 
er det en café. Her købte vi originale økologiske Knuthenborg 
frikadeller, som vi spiste til frokost.

Træet ved siden af huset er et Sequoiadendron Giganteum træ, 
det næststørste af sin art i Knuthenborg Safaripark.



På turen igennem Dinosaurskoven 
mødte vi mange forhistoriske dyr.
De kunne både bevæge sig, rulle 
med øjnene og åbne og lukke 
munden, bevæge forlemmerne og 
brøle, og nogle af dem kunne også 
sprøjte med vand.

Øverst har vi en T-Rex. Den var 13 
meter lang og vejede op til otte 
tons.

Patagotitan mayorum (Langhals).
Det største dyr der nogensinde har 
gået på landjorden! Modellen i 
Dinosaurskoven er hele 47 meter 
lang, hvilket gør den til verdens 
største!
Patagotitan levede i tidlig 
Kridt-perioden, mellem 95 og 100 
millioner år siden, i hvad der kaldes 
et område med skov.

Allosaurus
Allosaurus var en stor rovdinosaur, som 
levede i Juratiden. Den levede i det 
nuværende Nordamerika, og jagtede 
andre tonstunge dinosaurer.



Den 9. september
kørte vi ud til Peter Hansens Have: 
Vestlollands Botaniske Have.
Haven er på 55.000 m2 efter en 
udvidelse i 2017 med et nyt arbo-
ret på 25.000 m2 og rummer en af 
Nordeuropas største privatejede 
plantesamlinger.

Havens mange forskellige an-
læg er præget af en inspiration, 
som hovedsageligt er hentet i de 
berømte engelske haver, som ejeren 
har besøgt utallige gange.

Kendetegnende for haven er, ud 
over det spændende anlæg, især 
den helt unikke plantesamling, de 
tusinder af grønne frøer i havens 
søer og det rige fugleliv, da haven 

ligger som en frodig oase i det lol-
landske landskab.

I haven er der, af forskellige sorter i 
følgende slægter, ca. 1.300 rhodo-
dendron, 280 magnolier, 40 bam-
bus, 1.000 hosta, 700 hemerocallis, 
500 pæoner, 500 helleborus, samt 
stort sortsantal i mange andre plan-
teslægter, f.eks. hydrangea, acer, 
ilex, malus, cornus, quercus.



Efter besøget i haven kørte vi ind for 
at se lidt på Nakskov. Vi gik en tur på 
gågaden i håb om at finde et spis-
ested, men det lykkedes ikke, så vi 
spurgte os for i turistforeningen, og 
her blev vi anbefalet en restaurant, 
som lå lidt uden for byen ude ved 
lystbådehavnen. Her kørte vi ud for at 
få vores frokost.
Herefter kørte vi retur til 
campingpladsen.



Den 10. september 
kørte vi nord for Nakskov til vineriet 
Frederiksdal Kirsebærvin på 
Frederiksdal Gods.
Vi så lidt på produktionen, smagte 
lidt på dråberne og købte nogle 
forskellige flasker med hjem. Bl.a. 
kirsebærvinen til juleaften.

BESØG DANMARKS
STØRSTE VINERI

Slå vejen forbi Frederiksdal Vineri
— se vores unikke produktion, smag vinene og køb vores 

forskellige kvalitetsvine.

På Frederiksdal Gods producerer vi kirsebærvin i ver-
dens klasse, hvor kvalitet og lokale råvarer er i højsædet.

Frederiksdal Gods er et dansk vinslot med alt, hvad 
der hører til af atmosfære og stemning, gamle og nye 
egetræsesfade fyldt med vores fantastiske vin.

Vi bruger Stevnskirsebær — Nordens drue. 
Et surkirsebær, som har optimale vækstbetingelser i det 
sydlige Danmark. Kirsebærrene er certificerede og kom-
mer alle fra Frederiksdals egne plantager.

Som de første i verden producerer vi vin af kirsebær 
efter samme principper, som er brugt i århundredes 
vinproduktion - eneste forskel er, at de gamle traditioner 
bliver nyfortolket og får nyt liv.

Det gør Frederiksdal Kirsebærvin til noget helt særligt! 

Vi glæder os til at se jer!



Efter besøg på vineriet, kørte vi østpå 
til monumentet Dodekalitten, 
“Et monument for den kommende tid”

Ordet DODEKALIT er græsk og be-
tyder tolv-sten. Kunstværket består 
af 12 stenfigurer udhugget i granit, 
7-9 meter høje og vejer hver 25-45 
tons. Figurernes øverste 2 meter er 
udhuggede hoveder, der alle vender 
mod centrum i en cirkel på ca. 40 
meter i diameter.
Dodekalitten er højt placeret i “De 
Lollanske Alper” med udsigt over 
smålandsfarvandet, til jættestuern 
Glentehøj og 3 andre bronzealder-
høje.

MUSIKKEN ”SOLKREDS” KOMPONERES 
AF WAYNE SIEGEL:
”SOLKREDS er en permanent lydin-
stallation skabt til kunstprojektet 
DODEKALITTEN. Der er snarere tale 
om et system end om et stykke musik 
i traditionel forstand. Solkreds skabes 
løbende af et computerprogram. 
Lyden afspilles gennem højttalere 
placeret under 12 granit siddesten. 
Én ud for hver skulptur. Værket er 
skiftevis hørbart og tavst. Varigheden 
er uforudsigelig og skiftende. Lyden 
består af 12 elektroniske stemmer, én 
i hver højttaler. De 12 stemmer har 
hver sit forløb, men forholder sig også 
til hinanden og danner skiftende har-
monier. Stemningen kan være alt fra 
rolig til barsk. Harmonierne udvikler 
sig langsomt over tid uden gentagel-
ser. Inspirationen kommer fra naturen, 
som kan være både smuk og barsk 
og alt derimellem. DODEKALITTENS 
skulpturer danner et åbent værk, som 

kan fortolkes og opleves på mange 
forskellige måder. Idéen med Solkreds 
er at skabe gradvist skiftende lydkulis-
ser i forhold til skulpturerne.
Solkreds begynder at spille hver 
dag ved solopgang og standser ved 
solnedgang. Tidevandet i Kragenæs 
Havn er med til at påvirke værkets 
aktivitet. Computersystemet benyt-
ter data som solopgang, solnedgang 
og tidevand til at styre de musikalske 
processer.”

DODEKALITTEN



“LOLA er en flot og engagerende udstilling for både voksne 
og børn. Den viser nye og helt ukendte sider af menneskets 
liv i stenalderen for næsten 6.000 år siden. Vi viser enestående 
fund fra Danmarks største stenalderudgravning, og udstill-
ingen har et oplevelsesspor specielt designet til børn. 

Mød stenalderpigen Lola, hvis DNA forskere sensationelt har 
udvundet af en klump tyggegummi af birkebarksbeg. 

Lola levede for 5.700 år siden. Vi ved hun var mørk i huden, 
havde mørkt hår og blå øjne. Vi ved, at hun havde spist gråand 
og hasselnødder, før hun tyggede på sit tyggegummi. Hun var 
bærer af kyssesyge og kunne ikke tåle mælk. 

Rejs sammen med Lola gennem de 1.000 år af stenalderen, 
hvor mennesket skiftede erhverv fra jæger-samler til bonde. 
Se stenalderfolkets fiskegærder og deres fiskeredskaber, 
våben og smykker. Intet andet sted kan du se fodspor, som en 
stenalderfisker trådte i havbunden for 5.500 år siden. 

Mød stenalderfolkets fascinerende verden gennem Lolas øjne. 
Oplev hvordan de jagede og fiskede og deres for os mærke-
lige ritualer, hvor de ofrede dyr og satte tænderne i skiver af 
ler. Det var dengang, de første bønder bragte landbruget til 
Danmark hen over Østersøen. Lolland var porten til Skandina-
vien. Det var en brydningstid. Gamle levemåder, traditioner 
og skikke måtte vige for en ny livsstil, en ny ideologi og – 
måske – et nyt folk.  

Udstillingen formidler resultaterne af Danmarks største stenal-
derudgravning, ved Rødbyhavn.  Her har arkæologerne har 
gravet det, der svarer til 260 fodboldbaner forud for etablerin-
gen af tunnelen til Femern.” 

 
Efter besøg ved Dodekalitten kørte vi til Maribo, hvor vi var 
inde på Maribo Museeum for at se en spændende udstilling 
om stenalderpigen Lola.

Vi var også lige en smut forbi Maribo Domkirke hvorefter vi 
fandt en restaurant, hvor vi spiste frokost inden vi kørte tilbage 
til Albuen Camping.



Den 11. september 
kørte vi fra DCU Albuen Campingplads over til Nysted Strand Camping.

Campingpladsen ligger 
ca. 1,5 km fra Nysted havn 
og lige ned til Nysted Nor 
(Østersøen).

Vi lå ved den røde pil.

Albuen Strand 
Camping

Nysted Strand Camping



Der var en fin gåtur rundt om 
pynten ved Nysted Skanse. 
Her ses byen rammet ind i en 
opstillet ramme ved stien

Vi var lige rundt om Nysted 
Kirke, men den var ikke lukket 
op, desværre.

Nysted by, set fra campingpladsen.





Den 13. september 
kørte vi først til Fulgsang Kunstmuseum og så 
deres udstilling. 
Særudstillingen i denne periode var i anledning 
af grafikeren Palle Nielsens 100 års jubilæum 
“Katastrofer og Mirakler”.

Vi gik også lige en tur i parken omkring 
Fulgsang Gods hovedbygning

Efter det besøg kørte vi via Nykøbing Falster op til 
Krokkodille Zoo i nærheden af Eskilstrup



Efter det besøg kørte vi hjem til Nysted Camping og gik en lille tur nede ved vandet.

Efter sigende er det Danmarks største krokodille.
Den var godt nok også stor. 5 meter lang og vejer 600 kg.

På de to øverste billeder ligger der en mindre krokodille 
overpå den store.



Den 14. september 
kørte vi til Danmarks sydligste punkt: Gedser Odde.  I den gamle marinestation var der en fin planceudstilling om “områdets 
betydning under den kolde krig”.

På øverste billede ser man fra det 
sydligste punkt mod øst og på billedet 
her til højre ser man fra sydligste punkt 
mod nord op mod Gedser by.

Vi kørte hjem til campingpladsen via 
ferieområdet Marilyst strand, hvor vi 
tog vores frokost.

Den gamle marinestation, som nu er 
et formidlingscenter.

Sydstenen er bragt hertil fra Sverige under istiden.
Den vejer fire tons, er af gnejs og ca. en milliard år 
gammel.



Den 15. september 
kørte vi til Sakskøbing og gik en tur op og ned ad deres gågade. Så var Sakskøbing set. Herefter kørte vi, via Guldborgsund
tunellen til Nykøbing Falster og så lidt på den by også. Noget mere interesant end Sakskøbing. Vi spiset frokost på torvet inden vi 
kørte retur til Nysted Camping Plads, hvor vi pillede forsejlet ned for at være klar til at køre videre næste morgen.

Vandtårnet i Sakskøbing Vandtårnet i Nykøbing Falster

Rødvig 
Camping

Nysted Strand 
Camping

Den 16. september 
kørte vi fra Nysted Strand Camping mod Rødvig Camping for at se lidt på Stevns Klint. 



Vi boede på plads nr. 178 på Rødvig Camping

Stevns Klint

Vi besøgte følgende steder mens vi lå på Rødvig Camping:
1. Stevns Fyrcenter
2. Højerup Kirke
3. Stevnsfortet
4. Boesdal Kalkbrud
5. Faxe Kalkbrud
6. Camp Adventure med det 45 meter høje Skovtårn (140 m.o.h).
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Den 16. september 
om eftermiddagen kørte vi ud til Stevnsfortet for at se, hvad det var var for noget. Der fandt vi ud af, at man skulle købe en 
rundvisning for at komme ned og se fortet under jorden. Der var ikke flere rundvisninger den dag, så vi kørte videre mod Højerup 
gamle kirke og så kirken og området omkring den. Herefter kørte vi videre til Stevns Fyrcenter for lige at se udsigen derfra. Der var 
nu ikke meget at se og det var også blevet lidt koldt, så det blev kun til en kort tur helt ud til skrænten. Herefter kørte vi mod cam-
pingpladsen igen og, via nettet, købte billeter til rundvisningen på Stevnsfortet til dagen efter.

Højerup gamle Kirke.
Fra forsiden ser den da helt normal 
ud, men kommer man hentil 
klinten, kan man godt se, at der 
mangler noget.



Sagnet lyder at kirken blev bygget af 
en skipper i havsnød, der lovede at 
opføre et kapel, hvis han blev frelst.

Kirken ligger på den 30 m høje klint. 
Den blev indviet 1357, men havet 
undergravede klinten, og i 1928 styrt-
ede koret i havet. Resten af kirken er 
sikret ved undermuring.

Siden kirken blev bygget omkring 
år 1250 havde klintekanten nærmet 
sig ubarmhjertigt. Ifølge lokale 
sagn rykkede kirken hver julenat et 
hanefjed ind i land, men det var altså 
ikke nok til at redde den.

I 1600-tallet var klinten begyndt at 
gnave sig ind på kirkegården med 
det makabre resultat, at kisteender 

og skeletter stak ud af klinten. I 1910 
opgav man at bruge kirken, med der 
skulle gå endnu 18 år, inden skæb-
nen indhentede bygningen.

Den 16. marts 1928 klokken fem om 
morgenen skete der et klinteskred 
ved Højerup. Det er sket både før og 
siden, men dette klinteskred var spe-
cielt, fordi det tog koret fra Højerup 
gamle Kirke med i faldet.

Den delvist nedstyrtede kirke blev 
hurtigt et tilløbsstykke. I løbet af tre 
dage besøgte omkring 40.000 men-
nesker Højerup. Alle var fascinerede 
af det dramatiske syn af en overrevet 
kirke og de sørgelige rester af kor, al-
ter, gravsten, kister og skeletter nede 
på stranden. Ret hurtigt efter styrtet 
blev det besluttet at sikre kirken mod 
yderligere nedstyrtning. 

I dag knejser kirken stolt på den 
yderste klintekant, og det forsvundne 
kor er blevet erstattet af en udsigts-
terrasse, der giver et fantastisk udsyn 
over klint og hav.

Kirken er bygget i romansk stil i år 
1250.



Tre spændende fakta om 
Stevns Klint.

1. Klinten består af fire lag: 
Nederst det bløde kridt, herover 
ligger fiskeleret, så kommer den hårde 
kalk og øverst ses spor fra sidste istid.

2. Helt op til 1900-tallet blev der savet 
bryozokalk ud af Stevns Klint, som 
blev brugt som byggemateriale. Dette 
materiale kendes i dag som limsten.

3. Klinten er ca. 65 til 71 millioner år 
gammel. 

Stevns Klint UNESCO 
Verdensarv.

På Sydsjælland tårner Stevns Klint sig 
41 meter op over havets overflade 
og er ubetinget områdets turistmæs-
sige fyrtårn. I klinten ses tydelige lag 
af fiskeler, der fortæller om en af de 
værste katastrofer i Jordens historie.

Stevns Klint blev i 2014 optaget på 
UNESCOs Verdensarvsliste, og kom 
dermed i selskab med nogle af ver-
dens mest betydningsfulde og unikke 
attraktioner.
Når Stevns Klint er blevet optaget på 
UNESCOs Verdensarvsliste, skyldes 
det først og fremmest de tynde lag af 
fiskeler, der tydeligt kan ses i klinten, 
og som dokumenterer det meteor-
nedslag, der for mere end 66 mio. år 

siden blandt andet medførte dino-
saurernes uddøen.
Meteornedslaget havde en 
masseødelæggende global effekt på 
Jorden, og man skønner, at kun ca. 
40% af alle Jordens dyr og planter 
overlevede katastrofen. Alt dette 
kan forskere udlede ved at studere 
laget af fiskeler i Stevns Klint, der 
indeholder store mængder af det 
sjældne grundstof iridium, som 
netop stammer fra asteroiden, der 
kolliderede med Jorden.
Det var altså noget af en katastrofe, 
der ramte Jorden dengang, men 
heldigvis viser de gullighvide 
kalklag, der også kan ses i Stevns 
Klint, at livet vente stærkt tilbage til 
planeten.



Lånt billede. Stevns Fyr set nede fra vandet

Stevns Fyrcenter

Chris ved Højerup gamle Kirke.

Højerup gamle Kirke ses næsten ude 
på spidsen af klinten.



Den 17. september 
besøgte vi Koldkrigsmuseet Stevnsfort i og ved Stevns Klint.

Stevnsfort blev indviet i 1953, men stod først helt færdigt i 1955. Baggrunden for opførelsen var Den Kolde Krigs udvikling efter 2. 
Verdenskrig og ikke mindst Danmark indmeldelse i NATO i 1949. Hovedfjenden var nu den kommunistiske “østblok”, som bestod 
af Sovjetunionen og en række østeuropæiske lande. Danmark lå i Den Kolde Krigs frontlinje, idet vi gennem Østersøen var naboer 
til østbloklandende Østtyskland (DDR), Polen og Sovjetunionen. Skulle man fra Østersøen ud i Atlanterhavet foregik det gennem 
danske farvande. Derfor byggede man Stevnsfort og Langelandsfort, som tilsammen dækkede indsejlingen til de danske stræder 
(Øresund, Storebælt og Lillebælt) fra øst. I krigstid skulle forterne spærre disse farvande, indtil der nåede forstærkninger frem 
vestfra. I fredstid fungerede forterne som farvandsovervågning, hvor man hver dag, døgnet rundt, holdt øje med al skibstrafik 
som passerede. Stevnsfort er kendetegnet ved at være underjordisk; såvel betjeningen af fortets hovedbevæbning, to store tyske 
kanoner, samt farvandsovervågningen blev udført fra “Undergrunden” – underjordiske rum forbundet af karakteristiske lange 
gange hugget ud i klinten. 
Når du besøger Stevnsfort på en guidet tur får du både set kanonerne og farvandsovervågningens hovedkvarter under jorden – 
og meget meget andet. 

I 1984 skete en omrokering af det danske missilforsvar, som gjorde, at en enhed (eskadrille) af det amerikanske missilsystem HAWK 
blev stillet op på Stevnsforts område over jorden. På Stevnsforts terræn kan du den dag i dag se missilsystemet. 

Oven på fortet står der to store tyske kanoner. Dem “arvede” danskerne efter 2. Ver-
denskrig. De har været ombord på to tyske krigsskibe. (Billedet viser en kanon med to 
mundinger)
Nedenunder, nede i fortet, opbevares “krudt og kugler” til kanonerne. Hvor meget de 
skal klargøres, før de kan bruges, fortalte vores guide intet om!

Et par HAWK missiler



Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en hemmelig brik i Danmarks og NATO’s forsvar. Halvøen Stevns ville ligge i allerforreste 
frontlinje, hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Derfor byggede man Stevnsfort, og i 40 år var man her døgnet rundt klar til 
krig. 
Stevnsfortet var samlingspunkt for en telefonisk landlinje mellem Rusland og Det Hvide Hus. Linjen eksisterer fysisk stadig, men 
bruges ikke længere.
Russerne holder stadig øje med om der er aktivitet på Stevnsfortet, eftersom det kun er 16 år siden, det blev nedlagt.
Det underjordiske fort består af 1,7 km lange gange 18 meter under jorden.

Øverst ses de meniges køjer.
I midten ses det mest hem-
melige rum - Herfra over-
vågede man trafikken i 
Østersøen.

De tre billeder forneden: 
Første billede viser trappen 
op fra fortet 18 meter nede i 
undergrunden.

Midterste billede viser de 
lange gange, der er i fortet.

Billedet til højre viser ammuni-
tion til de store kanoner, der 
står på overfladen.



Der er 40.000 år imellem de sorte lag, 
som er flint.

For enden af den gang, der ses på 
øverste billede er der en sidegang, 
der fører ud til Øresund. For enden af 
den gang, ind mod klippen er der en 
maskingeværrede, der peger ud mod 
udgangen til havet og dækkede den, 
så uvedkommende ikke umiddelbart 
kunne komme ind.

Her er vi uden for fortet ved den 
indgang, som er nede ved havet. 
Indgangen blev brugt, da man gra-
vede fortet ud. For ikke at russerne 
skulle kunne se, hvormeget materiale 
man gravede ud, lossede man det 
udgravede kalk direkte ud i havet. 
Derfor er åbningen der.
Man mener (ved), at russiske spioner 
har været ved porten, fordi nogle 
af dem har indridset en lille hilsen i 
kalken ved siden af porten.

Man ved også, at russerne ikke vidste 
noget om fortets størrelse. De kunne 
kun se de to store kanoner på over-
fladen.
Det ved man fordi der - efter fortets 
overgang til museum og offentlig ad-
gang - har været en tidligere russisk 
spion med på en rundvisning, og han 
var meget forbavset og imponeret 
over fortets størrelse. Han fortalte, 
at russerne intet anede om fortets 
eksistens og størrelse.

(Fortalt af vores guide)

Klinten lige uden for porten. Sådan ser 
det ud både til højre og venstre.



Efter rundturen i Stevnsfort kørte vi tilbage mod campingpladsen og kørte lige en smut til Boesdal Kalkbrud.
En tur i Boesdal Kalkbrud er en særlig oplevelse, hvor man står midt i en blanding af industrihistorie, kultur og natur. Boesdal 
er et af de eneste steder, hvor du kan gå ‘gennem’ klinten og ud til havet, i den åbning, hvor der tidligere blev fragtet kalk ud til 
skibene.
Det berømte lag af Fiskeleret går op og ned i bølgedale langs hele Stevns Klint. I Boesdal ligger det cirka 4½ meter under bunden 
på kalkbruddet, og er derfor usynligt. Men man kan tydeligt se de smukke flintebånd, der bugter sig gennem kalklaget, særligt 
ved den græsbelagte amfiscene.
Den spektakulære pyramide i bunden af bruddet var oprindelig et kalklager. Siderne på pyramiden har den samme hældning, 
som knust kalk får, når det bliver drysset fra oven. Selvom pyramiden syner lille i det store landskab, måler den 20 meter fra top 
til bund. Ved kanten af Boesdal Kalkbrud finder du to kalkovne, som har været en del af kalkproduktionen i bruddet. Kalk var 
tidligere en vigtig handelsvare for Stevns, og der har været brudt kalk i Boesdal siden 1920’erne. 
En del af kalken blev brugt til jordforbedring i landbruget. Kalken blev knust og opbevaret i den store pyramide, og brændt i de to 
ovne. Store transportbånd krydsede en del af bruddet og endte ved ovnene. Når brændt kalk bliver blandet med vand, kaldes det 
læsket kalk. Det er stærkt basisk og bliver primært bliver brugt i byggeindustrien.
I 1978 blev der brudt kalk i Boesdal for sidste gang. Skorstenene fra ovnene, den store pyramide i bruddet, og andre mindre byg-
ninger, vidner dog stadig om områdets historie.



Klinten ved Boesdal Kalkbrud



Den 18. september
kørte vi over til Faxe kalkbrud. 
Først så vi lidt på deres udstilling om 
Dinosaurer og arbejdet i kalkbrudet 
i gammel tid. Dernæst gik vi over til 
en platform, hvorfra vi kunne se ud 
over og ned i Danmarks største hul i 
jorden. Man kan godt gå derned, med 
det orkede vi ikke, og der er heller ikke 
umiddelbart noget at se dernede, som 
man ikke kan se fra udsigtsplatformen, 
så medmindre man ligefrem skal på 
fossiljagt, er den anstrengelse ikke vær 
at begive sig ud på.

Vi var også lige inde på et andet mu-
seum i tilknytning til kalken. De havde 
en fin udstilling med de fossiler, en 
privat mand havde fundet i brudet og 
udstilling om Den Kolde Krig og hvad 
den betød for lokalbefolkningen.



Efter Faxe Kalkbrud kørte vi videre over til Camp Adventure, et nyt aktivitetscenter med det 45 meter høje Skovtårn, som man 
kan gå op i og nyde udsigten ud over Sjælland. Toppen af tårnet er 140 meter over havets overflade.

Aktivitetscentret tilbyder også klatring og svævebaneture højt opp i trætoppene, men det prøvede vi dog ikke. Vi nøjedes med at 
gå på den 900 meter lange boardwalk ind til tårnet. Turen fra indgangen, op i tårnet og ned igen og ud til udgangen er 3,2 km.

Camp Adventures Skovtårn er en unik naturoplevelse, der ikke findes andre steder i Skandinavien. Med de arkitektoniske greb 
og udviklingen af oplevelsen, er naturen iscenesat til at give nye perspektiver, forståelse og læring om naturen. Fra skovbunden til 
trækronerne kan træerne studeres og opleves helt tæt på og i øjenhøjde.

Skovtårnets øverste platform når 135 meter over havets overflade, og er det højest tilgængelige punkt på Sjælland. Fra top-
pen kan man se mere end 25 km ud over den smukke Sydsjællandske natur. Kigger man nordpå, vil man i klart vejr kunne se 
Øresundsbroen, Turning Torso i Malmø og dele af den københavnske skyline herunder bl.a. Bella Sky og Ørsted Værket.

Camp Adventure er placeret tæt på Sjællands højeste punkt Kobanke, og terrænet er generelt kuperet og afvekslende mellem 
marker, sammenhængende skovområder og mindre landsbyer. Landskabet bærer præg af de mange herregårde, der ligger i om-
rådet, og de har sat deres synlige spor ved både at dyrke markerne, have skovbrug og være historiske kulturbærere. Skovtårnet 
indskriver sig således i en lang kulturhistorisk udvikling i både at forvalte og formidle naturen.













På Camp Adventure kan man også leje sig ind i luksust telte - Glamping - og nyde livet midt ind i skoven med udsigt ud over en 
lille skovsø.

Den 19. september
kl. 10.45 spændte vi campingvognen efter bilen og kørte hjem. Vi kørte op over St. Heddinge, Køge, Storebælt videre over Fyn og 
var hjemme i Rødding igen kl. 16.00 efter 328 km kørsel med 2 stop undervejs.


