
Træfberetning 

Træf Øst 2018 på Kragenæs Marina Lystcamp 

Den 9. – 13. maj 2018. 

Kragenæs Marina Lystcamp er en dejlig plads som ligger lige ud Kragenæs Havn, hvor færger til 

Fejø og Femø afgår hele tiden. Pladsen har moderne velholdte faciliteter i bygninger der passer 

godt ind i miljøet. 

Pladsen har været BTN samarbejdsplads i en del år og sidst vi havde et større træf der var i 2008. 

 

Kragenæs Marina Lystcamping med samlingsteltet i baggrunden  

Onsdag den 9. maj: 

De fleste ankom i løbet af dagen, men der var, som sædvanlig, også en del medlemmer der var 

kommet tidligere. 

Kl. 19.30 samledes vi til fælleskaffe i pladsens samlingstelt. Teltet var lige i underkanten af den 

størrelse vi behøvede, men det gik og så kom vi jo hinanden ved. 

Torsdag den 10. maj: 

Kl. 10.00 var der standerrejsning og orientering om træfprogrammet. 

Kl. 13.00 var der fælles tur op til Dodekalitten. Dodekalitten (græsk: Tolvsten) er 12 stenstøtter, 

hver 7-9 m. høje og hver vejende 25- 45 tons, hvor de øverste 2 m er udhugget som hoveder, der 

alle vender mod centrum i en cirkel med 40 m i diameter. 

Indtil videre er der kun rejst 6 stenstøtter, men det ser ud til at blive rigtigt flot når det er færdigt. 

Kunstværket er placeret på et højdedrag med udsigt over Smålandshavet, Kragenæs, Fejø og 

Femø. 

Se mere på www.dodekalit.dk 



 

Dodekalitten set fra Glentehøj 

 

Sådan menes det at tage sig ud når kunstværket er færdigt. 

Vi gik derefter langs et par marker over til Glentehøj, som 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 ind. Gangen har 5 

bæresten på hver side og 4 overliggere, mens selve stuen har 7 bære- sten på hver side og 5 

meget store overliggere. 

Fra toppen af højen er der en meget smuk udsigt ud over Ravnsborg Bakker, som i folkemunde 

kaldes ”De lollandske alper”.  



 

Flere BTN’ere skulle lige ind at se i gravkammeret. 

Eftermiddagen var herefter til fri disposition. 

Om aftenen igen fælleskaffe i samlingsteltet. 

 

Hygge i teltet 

Fredag den 11. maj: 

Dagen var til fri disposition og folk benyttede lejligheden til at se de lollandske byer og 

seværdigheder. 

Dagrunn og jeg kørte til Peter Hansens Have, som er en botanisk have der ligger i nærheden af 

Albuen – syd for Nakskov. 

Det er snart mange år siden vi har besøgt haven og der er sket rigtig meget, 



 

Der er mange smukke motiver i Peter Hansens Have 

 

Idyl og fred i haven 



 

Blomstrende rododendron i massevis. 

Om aftenen var der igen fælleskaffe i teltet og nu var Erling ankommet til træffet og kunne 

akkompagnere til vore sange i sangbogen. 

 

Erling spiller og det luner i det halvkolde telt. 



 

Næsten havblik om aftenen 

Lørdag den 12. maj: 

Vi mødtes alle på Middelaldercenterets parkeringsplads, så BTN kunne tælle op og betale for 

indgangen.  

Middelaldercenteret har bygget en lille by og et miljø op som fører publikum tilbage i tiden omkring 

år 1408. Der er bygget flere huse, en havn med både, en ridderturneringsplads og meget andet op 

inden for hegnet. 

Folk på centeret går afslappet rundt i tidstypisk tøj, snakker og sysler med forskelligt håndværk. 

 



 

Autentisk miljø i den lille by. 

 



 

Ridderturnering så lanserne splintres 

  

De store blider gøres klar 



Vi fik set klargøringen af de to store blider og affyringen af de store sten ud over Guldborgsund og 

senere en meget imponerende ridderturnering i et rasende tempo på de flotte heste. 

Kl. 18.00 skulle der have været fællesspisning i teltet, men vejret blev helt fantastisk skønt, så der 

var enighed om at lave langbord ude på campingpladsen. De fleste havde bestilt færdiglavet mad 

hos Skibsprovianteringen. Oksesteg med tilbehør og sovs til et yderst rimeligt beløb. 

Senere spillede Erling op på harmonikassen. 

 

Der hygges i det gode vejr lørdag aften. 

Søndag den 13. maj: 

Kl. 8.00 var der afhentning af rundstykker = 2 stk. pr. deltager. Det hulede dog hurtigt i 

rundstykkerne og undertegnede, som havde bestilt dem, måske erkende at have glemt at gange 

med 2. Heldigvis kunne Birgithe og John hurtigt bage de manglende brød. 

Kl. 10.00 var der standernedtagning og tak for denne gang. Flere skulle dog mødes i nogle af de 

BTN-træf der var ud over sommeren. 

Dagrunn og undertegnede havde derefter travlt med at nå en færge i Rødby, da vi kørte direkte på 

ferie i England og Skotland. 

Tommy Hansen 


