
Enehøjeturen 

 

I bus startede vi 28 personer fra Ringsted station med kurs mod Lolland. Undervejs 

regnede det en del, men da vi nåede Nakskov, var der tørvejr og det holdt resten af 

dagen. Postbåden, der skulle transportere os lå ved kajen og Klaus, dagens guide, 

bød os velkommen. Kort efter var der afgang og undervejs vort første stop, Slotø, 

fortalte Klaus om Nakskov fjord, der både er EU-habitatatområde, EU-

fuglebeskyttelsesområde og EU-Ramsarområde (havbeskyttelse).  

På Slotø kunne vi straks se ruinerne af Danmarks først orlogsværft, Engelsborg. Godt 

i læ af ruinen fik vi historien om borgen. Om Kong Hans, der i 1508 syntes, Danmark 

skulle have krigsskibe (som forsvar mod Hansaforbundet) og derfor anlagde værftet 

her og fik bygget to krigsskibe ”Engelen” og ”Maria”. Hvordan værftet herefter henlå 

i næsten 100 år inden Chr. 4 i 1624 besøgte øen og i årene indtil 1633 fik bygget ca. 

10 orlogsskibe her. Herefter blev bygningen stort set nedrevet og stenene bl.a. 

anvendt til reparation af Nyborg slot. Vi hørte også om de forskellige udgravninger 

og meget andet. 

Efter endnu en sejltur ankom vi til Enehøje. En lang bro førte os ind til land, hvor vi 

fik forevist/smagt på Strand-karse/Strand-peberrod. Derefter spiste vi vore 

medbragte madpakker i et indhegnet område med borde og bænke.  

Da madpakkerne var spist, fortalte Klaus os om øen og dens historie. Øen er meget 

næringsfattig, og de der har ejet den er næsten alle gået konkurs – også øens 

kendteste ejer Peter Freuchen, der var ejer fra 1926 – 1940. I dag ejes øen af 

Naturstyrelsen og der dyrkes ikke noget, men øen henligger som natur. Øen er 

kendt for sine mange fløjtetudser/grønbroget tudse. Der er mange dådyr og på 

nordspidsen  ca. 25 mufloner. Om sommeren går der desuden køer, som yderligere 

hjælp med naturplejen. 

Vi gik en tur rundt på øen, hvor vi bl.a. så ”årets blomst”, dvs. en blomst som først er 

opdaget i år, Blåmunken, der i et pænt antal blomstrede i græsset. Og aldrig har vi 

vel set SÅ mange store brombærbuske – når de er modne kommer folk i massevis 

for at plukke. På øens højeste punkt (16 m) så vi Peter Freuchens store hvalkæber og 

ved siden af disse er som noget nyt en skulptur (lavet af John Kørner) af en sovende 

Freuchen foran en nyplantet tjørn. Efter sigende sov samme PF ofte til middag netop 

på det sted under en stor tjørn. 



Et stort område var for nylig slået for at bekæmpe Rosa Rogusa, men væk var de nu 

ikke… Vi fik forevist et stort område med Håret Høgeurt og gik derefter gennem et 

parti med store store grantræer mod vestsiden af øen, hvor der er stejle 

kystskrænter. Meget flot. 

På tilbagevejen, så vi 4 små, små sangfugleunger, der var kommet ned på jorden. Da 

vi kom ud, hvor vi kunne se ud over den nordlige del af øen, så vi en stor flok dådyr, 

der forskræket styrtede afsted, da de opdagede os. Tilbage ved båden var der nogle 

der måtte have skrubbet støvlerne inden ombordstigning, da de havde været i 

kontakt med friske kokasser. Og så gik turen ellers tilbage mod Nakskov. 

På hjemturen blev der tid til en toilet- og ispause på Farø, inden vi ca. 17.30 igen var 

i Ringsted. 

 

Bodil  

 


