
 

                                                                                                                       

 

 

Det nordlige Lolland  

Fra Bandholm til Frederiksdal 

 

 

 

                             

 

 

Svanevig Højgruppe 

 

Svanevig: 

Ad hovedvej 9 ved Svanevig lige vest for Bandholm ca. 100 m inde på mark. Svanevig har fået navn efter de mange 

svaner, der overvintrer i vigen. Vigen domineres af de mange høje med fyrretræer. Højene er aldrig blevet udgravet, 

men man formoder, at de er fra bronzealderen, år 1700 – 500 f. Kr. 

Oplev turen med smartphone app’en ”Det Naturlige Lolland”. Du bliver guidet rundt med GPS, og får billeder, 

historier og information undervejs. Find turen i kategorien ”Ruter og stier-smuk vandretur”. Scan koden og hent 

app’en eller find den i App Store eller Play Butik. 

http://www.visitlolland-falster.dk/birket-kirke-gdk616387
http://www.visitlolland-falster.dk/kong-svends-hoej-gdk736818
http://www.visitlolland-falster.dk/dodekalitten-gdk951486
http://www.visitlolland-falster.dk/reventlowparken-gdk616488


På vejen mod Birket Bavnehøj, kan du hvis tiden og nysgerrigheden, tillader det dreje til højre mod Blans. Der vil du 

opleve en lille havn og muligheden en gåtur i Skifterne Skov og ved Keldvigen. 

Birket Bavnehøj: 

 

Birket Bavnehøj ligger i Bavnehøjgårds private have, men der er offentlig adgang til toppen ad trapper gennem et 

lille anlæg.  

Fra højen - Lollands højeste punkt - 30 m over havets overflade er der en storslået udsigt over landskabet.  

Den gamle bronzealderhøj er i sig selv meget anselig og en af de største i Danmark. Den måler 37 m. i tværmål og er 

7 m høj. 

Den blev fredet allerede i 1876 

Ravnsborg: 

 

Ude ved kysten ligger Ravnsborg Voldsted. Her opførte den holstenske greve Johan den Milde ca. i år 1330 en borg. 

Han havde udlånt penge til den danske konge og i pant fået Lolland, hvorfra han regere. 

 

 

Glentehøj: 

 

Glentehøj er en meget velbevaret jættestue bygget ca. 3200 f.Kr. Selve gravhøjen er rund, omkring 5 m høj og 30 m 

bred. Adgangen til jætte- stuen sker fra sydsiden, her fører en 4 m lang gang indgang. 

 

Birket Kirtke: 

 

http://www.visitlolland-falster.dk/birket-bavnehoej-gdk974929
http://www.visitlolland-falster.dk/ravnsborg-voldsted-gdk738591
http://www.visitlolland-falster.dk/glentehoej-gdk738574
http://www.visitlolland-falster.dk/birket-kirke-gdk616387


Birket Kirke har intet tårn, men på en kæmpehøj på kirkegården står en klokkestabel af meget svære dimensioner. 

Den regnes for at være Danmarks ældste middelalderlige tømmerkonstruktion. 

Kirkens tidligere altertavle blev i 1844 indbragt til Nationalmuseet, idet den er meget sjælden og kunstnerisk 

værdifuld. I korhvælvingen findes et brudstykke af gamle kalkmalerier.  

Fin gammel døbefont fra 1200-tallet, gotlandsk med relieffet. Mage til font i Ystad klosterkirke.  

Nyrestaureret prædikestol påmalet de 'syv dyder'. 

 

 

Dodekalitten: 

 

På en lollandsk mark med udsigt til Smålandshavet skaber vi et syngende monument, som skal give alle, lokale som 

tilrejsende, en oplevelse af storhed, nærhed og skønhed, folkevandring og bofasthed, stolthed og ydmyghed, fortid, 

nutid og ikke mindst fremtid, den kommende tid. 

DODEKALITTEN (græsk: Tolvstenen) er 12 stenstøtter, hver 7-8m høje, hvor de øverste 2m er udhugget som hoveder, 

der alle vender mod centrum af en cirkel med 30m indvendig diameter. Stenstøtterne rejses uden synlige 

fundamenter, og de synger! 

Under en kreds af siddesten indbygges et 12-kanal lydanlæg, som lader rumlig elektroakustisk sang og musik, skabt 

til stedet, klinge inde i cirklen på daglig basis året rundt. 

Legender, sagn og sange om LOLERNE, et folk, der for længe siden kom til landet og gav det navn, danner baggrund 

for en højst nutidig fortælling om samarbejde mellem forskellige kunstarter og det lokale samfund. Værket viser os 

Lolernes og dermed vores baggrund for et demokratisk samfund, hvis urform er samråd, hvor fællesskabet udtrykkes 

i sang, og hvor bevidsthed om fortiden udtrykkes som respekt for forfædrene, der oprindeligt kom langvejs fra, fra 

landet mod syd, hvor vandene steg for 7.500 år siden og sendte Lolerne på rejse. 

Nogle af dem slog sig ned på den ø, vi nu kalder Lolland, og der er vidnesbyrd om den rige kultur, de efterlod overalt, 

hvor de bosatte sig.  

Alene på kyststrækningen fra Ravnsholt til Ravnsby er der bevaret mere end 70 gravhøje, hvoraf flere er jættestuer. 

omkring gården Ellevehøj er der nu kun 4 tilbage, jættestuen Glentehøj og 3 andre høje. Her genrejser vi Lolernes 

Ring, DODEKALITTEN, og lader de nye Loleres forfædre synge. 

Den absolut bedste oplevelse af Dodekalitten fås ved at parkere i Kragenæs og gå til Dodekalitten ad Glentehøjstien, 

enten fra havnen bag om campingpladsen, ad hjertestien gennem skoven, eller fra Glentehøjstiens start ved 

Kragenæsvej, turen tager knapt 15 minutter. Ved havnekontoret/campingpladsen er det muligt at hente mere 

information om projektet. 

For gangbesværede og handikappede er det muligt at parkere for enden af Glentehøjvej, men bemærk venligst at 

busser ikke kan vende her, og der kun er plads til maksimalt 5 biler. 

 

 

 

http://www.visitlolland-falster.dk/dodekalitten-gdk951486


Kong Svends Høj: 

 

Vestlollands anseeligste oldtidsminde og Danmarks største velbevarede jættestue. Jættestuen har et 12,30 m langt 

kammer, sat af 27 bæresten og 7 dæksten. Udgravet 1780 med fund af ravperler, samt dyre-og menneskeknogler. 

Man kan krybe ind i kammeret. 

Navnet ”Kong Svends Høj” Har greve C.D. Reventlow givet den. 

 

Kragenæs: 

 

Kragenæs Marina med tilhørende campingplads har fine og moderne faciliteter. 

Indsejlingen er i 2015 blevet bredere, hele 14 meter bred. 

På området finder man legepladser med minicykler og hoppepude, grillpladser, mini-clockgolf, og gratis trådløst 

internet. Havnen ligger helt unikt i et naturskønt område, med fronten ud mod Smålandshavet og med ryggen op af 

”De Lollandske Alper”, der byder på mange spændende udflugtsmål. Gode vandreture bl.a. til kunstmonumentet 

”Dodekalitten” 

På havnen er nybagt morgenbrød, Marinediesel-salg, sejlklub, købmand, spisested og små færger til øerne Fejø og 

Femø. 

Lej cykler og oplev jættestuen Glentehøj, Kong Svends høj, ”Dodekalitten” eller ruinerne af ”Ravnsborg”. 

Er man til shopping er der gode busforbindelser til Maribo og Nakskov.  

Vi har som regel god plads i havnen, også først på aftenen, så I kan nyde dagen på vandet. 

 

Reventlowparken: 

 

 

http://www.visitlolland-falster.dk/kong-svends-hoej-gdk736818
http://www.visitlolland-falster.dk/da/gdk/975146
http://www.visitlolland-falster.dk/reventlowparken-gdk616488


Reventlowparken byder året rundt på naturskønne oplevelser. I landskabshaven ved herregården Pederstrup – i dag 

museum for statsmanden C.D.F. Reventlow og landboreformerne – findes talrige spor af parkens over 300 år lange 

historie. Spor, der afslører sig, når man nyder udsigten over søerne fra frøknernes tehus fra 1834, går på opdagelse 

blandt parkens talrige monumenter eller drager på eventyr rundt til parkens eksotiske træer. 

Den ældste kendte beskrivelse af haven ved Pederstrup daterer sig tilbage til 1683. De tidligste spor i den 

nuværende park er dog ti år yngre og stammer fra daværende finansminister Peder von Brandts smukt anlagte 

barokhave fra 1690. Op gennem 1700-tallet blev haven flere gange udbygget, og omkring 1780 udlagde 

landboreformator og statsminister C.D.F. Reventlow en række slyngede stier, der sammen med iskælderen giver 

haven det romantiske præg, som den endnu har i dag. I 1870'erne, efter avlsgårdens flytning, blev haven fuldt 

udbygget til den nuværende park efter tegninger af den tyske landskabsarkitekt F.J.C. Jürgens. 

Jürgens’ plan fra 1871 tog udgangspunkt i stedets naturlige terræn omkring de to søer, som han søgte at fremhæve 

og markere. Med fokus på de store linjer anlagde han parken med udstrakte, blødt formede plæner, smukke udsigter 

og større solitære træer som ægte kastanje, platan og tyrkisk eg. Træernes forskelligartede løv giver parken en helt 

særlig karakter i efterårsmånederne. 

Til trods for, at det endnu i dag er udtrykket fra Jürgens’ landskabelige park, der præger Reventlowparken, så er det 

endnu muligt at finde spor af havens lange historie. Tehuset, iskælderen og flere monumenter over familien 

Reventlows medlemmer bidrager til det historiske vingesus, der – sammen med stedets naturlige skønhed – gør 

Reventlowparken til et folkeligt og kulturelt samlingspunkt på Lolland. 

 

Købelevhaven: 

 

Købelevhaven ligger på nordvestlolland tæt på skov og strand og markerne omkring haven er beplantet med solbær 

og kirsebær.  

Haven er en meget stor kontrast til omliggende arealer,p.g.a. de mange eksotiske planter. I haven vil der altid blive 

lagt vægt på sjældne planter og nyheder. 

Købelevhaven bærer præg af asiatisk havekunst, især den nye Japanske have som virkelig er blevet forbilledlig, der 

kan man finde alle slags japanske effekter, mange granitlygter, et lille stråtækt ventehus, Innergate med flot 

bambushegn, stort vandparti med fisk, hvor man går på trædesten over vandet, vandløb med vandfald og mange 

formklippede buske og træer samt mange japanske kirsebær. 

Derudover findes der en stor Zenhave/meditationshave der er omkranset af en høj mur lavet efter japanske 

foreskrifter. 

Begge de japanske haver er lavet efter nøje undersøgelser fra bøger og rejser til Japan. 

 Bagerst i haven er lavet et dejligt område hvor der opstillet borde og bænke til gæsters egen mad og drikke. 

Området er primært beplantet med Magnolier, Cornus, Kejsertræ, Hibiscus m.m. 

Bunden er beplantet med masser af dagliljer, hostas, amerikanske iris, der er lavet bede med Paradisæbler - under 

beplantet med Austin roser. 

Faciliteterne er gode, en dejlig kaffestue med plads til 60-70 personer, toilet og kørestolstoilet. Der kan købes kaffe 

og kage, øl, vin, vand og is, samt souvenir og planter. 

http://www.visitlolland-falster.dk/koebelevhaven-gdk616281


Deruover er der den lidt ældre afdeling med et stort antal Rhododendron, Hostas og Magnolia, samt et område der 

er kinisisk inspireret med pavillion, bro og vandparti. 

 Alt dette er samlet på de ca.8000 kvadetmeter der udgør Købelevhaven.  

Skiltene der fører til haven, starter på hovedvej 9 og kan også mødes ved omfartsvejen ved Horslunde. Skiltenes 

pålydende er Botanisk Have. Så vidt det er muligt vil forudbestilte selskaber/ foreninger få guidet rundvisning på ca. 

1 time, hvor man virkelig får fortalt om de sjældne og historiske planter. 

Onsevig: 

Den lille havn, stadig med små fiskerbåde, ligger smukt ud mod Langelandsbæltet. Nordøst for denne havn blev 

Danmarks første havmøllepark lavet. Den er nu revet ned. Området emmen af natur og miljø. På vejen ud til havnen 

kommer du forbi Onsevig Camping. Der ligger en af Lollands bedste spisesteder (måske endda den bedste) Et besøg 

der, vil gøre enhver udflugt uforglemmelig, men ring først, der er begrænset plads. 

 

 

Danmarks unikke råvare 

At Frederiksdal Gods på Lolland skulle blive Danmarks største vingård, havde ingen forudset. Nu virker det som det 

mest naturlige sted for en produktion af kvalitetsvin. 

LAD DIG OVERRASKE 

At Frederiksdal skulle blive til et ’vinslot’ skete ved et tilfælde. Godsejer Harald Krabbe havde 24 hektar med 

Stevnskirsebær, som han solgte til juiceindustrien. Egentlig ville han rive træerne op, for afregningspriserne var 

elendige, men i 2006 fik han tilfældigt besøg af kokken Jan Friis-Mikkelsen og journalisten Morten Brink Iwersen. De 

havde lidt kendskab til områdets gode kirsebær – og en stor kærlighed til vinproduktion. Det blev et meget 

afgørende møde. De tre tog en beslutning. De gode kirsebær skulle fremover forædles på Frederiksdal i stedet for at 

ende på det anonyme juicemarked. Der skulle liv og arbejdspladser tilbage til godset – og så ville de bevise, at dansk 

landbrug selv kunne producere luksus og højkvalitet – i stedet for at levere mængder til industrien. 

Få uger efter det første møde, var de i gang. Harald Krabbe fik travlt med at dygtiggøre sig i vinproduktion via ophold 

hos nogle af de bedste producenter i Europa. Og i løbet af en årrække fik de udviklet helt nye metoder for 

fremstilling af vin på kirsebær. Resultatet er af vinanmeldere bliver betegnet som ’et gennembrud’ for dansk 

vinproduktion og et ’mirakel’ for det danske Stevnskirsebær, der i dag er en sjælden afgrøde i Danmark. Bare ikke på 

Frederiksdal. Nu er der næsten dobbelt så mange træer med Stevnskirsebær, som da eventyret begyndte. 

STEVNSKIRSEBÆRRET 

Frederiksdals placering på Lollands vestligste spids, lige ud til Langelandsbæltet, er helt ideel til kirsebærproduktion. 

Klimaet er perfekt. Ifølge DMI er Frederiksdal det tørreste sted i Danmark – og blandt de allermest lune og solrige. 

Solen bliver tilmed reflekteret i havet, der ligger få hundrede meter fra plantagerne. Da sol giver sukker – og vi oven i 



købet har de lange lyse nætter om sommeren – har vi de mest optimale betingelser for at modne de små sorte 

kirsebær, der af frugtforskere i øvrigt bliver kaldt ’Nordens drue’. 

 

Afslutningsvis, må vi erkende at hele ”toppen” af Lolland, den lange, meget varierede kyststrækning har vi sprunget 

over. Det er ikke fordi dette område ikke er et besøg værd, men alene et spørgsmål om begrænsningens kunst. Har 

du/I overskudet kan der startes allerede fra Kragenæs og så søg ud mod  Egholm, Urne, Ravnsholdt, Nybølle, 

Kastager, Utterslev og ja, bliv ved med at følge kysten helt frem til Nakskov. Alt det sidste her,  vil være rigeligt til en 

dagstur med lise for sjæl og legeme. 

 

Smålandshavets Ørige: 

Lolland-Falster er et lille dansk ørige. Rundt om øerne Lolland og Falster finder du Askø, Lilleø, Femø, Fejø og Vejrø - 

plus det løse. Det er derfor området også er kendt under navnet "Sydhavsøerne". 

 

 Femø:                                                                          Fejø:             

 

 

Vejrø: (privatejet) 

 

http://www.visitlolland-falster.dk/node/46728
http://www.visitlolland-falster.dk/node/32198
http://www.visitlolland-falster.dk/da/gdk/1077592

