
 

På tur i Nakskov: 

Lad evt. turen starte fra campingpladsen ved Langø, herfra kan man tage ud til Albuen, 

har byder historien på fiskeri samt andet samfærdsel til søs, handelses mæssigt fra 1400 

tallet, forskellige købmænd huserede her, så var de også uden for købstadskontrollen, 

som var i Nakskov. Erik af Pommeren brugte stedet som stødpunkt mod 

Hertugdømmerne i Slesvig. Fra 1530`erne har der været fiskeri tilknyttet, de brugte 

fyrtårnet på Albuen som kig-pukt, for at finde hjem, på Albuen er også Lodshuset, som 

står uforandret gennem 100 år, møbleret som den gang, det lånes ud bla. til foreninger. 

Man kan bruges badestranden her, der kan fiskes med fisketegn indløst. (punkt seks og 

syv). 

Besøger man punkt 5: ser man gammelt inddæmmet arealer, det var tidligere en del af 10 

små øer, store fugleflokke bruger dette frodige område som spisekammer. 

Campingpladsen ved Hestehoved: 

Her kan man besøge en lille ø, som kommer over via en lille bro, man kan her se resterne 

af en af to skanser(Barneholm), herfra har man kunne beherske indsejling til 

Nakskov(punkt3). 



Tager man turen mod inderfjorden (punkt 4), har denne karakter af en sø(ferskvand), fra 

den tidligste sukkerfabrik (1882), her har man set rørhøg huserer, de snupper af og til en 

aborre, her er også set bla. lille lappedykker, skægmejser., i træktiden kan man være 

heldig og se bla. fiskeørne her, her kan der fiskes mod korrekt indløst fisketegn. 

Man kan også se ud til Enehøje, mest kendt via Peter Freuchen.(punkt 8). Indtil 1949 har 

der været både beboelse samt landbrug her. Her ville man også kunne høre den 

grønbrogede frø kvække, der har huseret Havørne her, dog uden ynglesucces. 

Nu går turen mod(punkt 9), Øen Vejlø, om den kan fortælles den har 1950`erne været 

brugt som eksistens grundlag for et mindre familie landbrug, i 70`erne har øen været 

brugt som ølejr, standen er meget sumpet er derfor ikke så god at gå på. 

Ved punkt 10, som er ved Vejlø, kan man se gammel rester fra en tidlig 

befæstning(Engelsborg), fra Kong Hans´es tid i 15`tallet. Øen har fungeret som kgl. Len, 

herfra har man brugt naturhavnen som læ/beskyttelse mod fjender, dette uden stor held. 

I 16`tallet brugte Christian d.4 tømmer fra de omkringliggende skove, til bygning af 

krigsskibe som Norske løve og englen(fregatter).  

Her blev der d4/5-1945 bombet tre skibe, af allierede flyvere, man ville undgå de kunne 

bruges som transport med krigsmateriel, det var tre ØK-skibe, det ene var bla. Jutlandia, 

som senere brugtes som hospitalsskib ved krigen i Korea.. 

Turen kan slutte ved punkt 11 (Ruddeholm), en lille ø der ejes af skov og naturstyrelsen, 

her hersker en stor koloni af skarver, indtil 1980 var der græssende kvæg her. 

Er man i Nakskov, kan man også besøge bla. Lienlund, det betyder enten lille lund el. 

skov. I 1874, blev stedet inddæmmet, her blev to holme Søndre og Nørreherred en del af 

Lienlund. Herfra foregik al færdsel via en lille bro, med Hestevogne, det fungerede ikke 

helt godt, for der gik både heste og vogne til, broen var dårlig vedligeholdt, man fik 

bygget en trækfærge, som kunne rumme en vogn med heste, man skulle 

betale(kornpenge), svarende til en skilling pr. person, to for en vogn, det var den 

siddende borgmester der havde/forvaltede denne post. 

Parken er sener hen, brugt til diverse andre formål, af kulturel virke (bla. musik). 

Har man lyst til at se mere i Nakskov, kan man bla. se til Søfartsmuseet, Sukkermuseet, 

Brandmuseum, et gl. trykkeri som ligger i Nydags gl. bygning. Omkring ringsti systemet i 

Nakskov kan man gå/cykle en tur på 15-18 km, den er afmærket med en sort/rød farve. 

Turen rundt her er også en del af en 800km. Lang cykeltur Øster søen rundt. 

Ved besøg på denne adresse www.snesejler.dk/bill12.htm kan i læse om de tre skibe der 

blev bombet. 

http://www.snesejler.dk/bill12.htm

