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Planlæg 
din rute

Nordruten er ca. 85 km.
Sydruten er ca. 75 km.
Vejledende tid 2-3 dage.

Ruten er en cykel- eller bilrute. Vi vil 
anbefale, at man sætter to til tre dage af. 
Har man kun én dag til rådighed, kan man 
vælge at besøge enten nord- eller sydruten. 
Man kan også selv sammensætte de punkter, 
som man gerne vil besøge fra nord- og syd 
ruten. 

Der er kun ca. 30 km fra det nordligste punkt 
på ruten i Lohals til Rudkøbing og ca. 30 km 
fra Rudkøbing til det sydligste punkt, Dovns 
Klint. De korte afstande gør, at man nemt 
kan lave sit eget program. Nogle steder, 
såsom Skovsgaards Gods, kan man blive 
flere dage. Og på Langelandsfortet kan man 



sagtens bruge en halv til en hel dag. Der er 
mange ting at se og opleve på Langeland. Se 
VisitLangeland www.langeland.dk, hvis I har 
endnu flere dage til rådighed. Der findes også 
Øhavsstien, en vandrerute, der går hen over 
Langeland, bl.a. fra Lohals til Tranekær Slot. 
Nord- og sydruten starter begge med 
Rudkøbing by, Langelands Museum og Hine 
Arena også kaldet for Hine Anlæg.
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https://www.langeland.dk


Nogle steder på ruten er risikable at køre på 
cykel på grundet trafik. 

Tjek gerne cykelruter på nettet før afgang og 
følg evt. de fire alternative rutevejledninger: 

- Det anbefales at følge den skiltede 
National cykelrute N8 mellem Rudkøbing og 
Spodsbjerg.

- Mod nord fra Vognsbjergvej 
(Koldkrigsmuseum Langelandsfort er en lille 
afstikker på Vognsbjergvej) – hold til højre ad 
Østervej og følg Østervej rundt mod venstre 
hvor den deler sig – hold derefter videre til 
højre ad Østervej ind gennem herregården 
Broløkke. Herfra kommer du ud til Hedevejen.

- Følg kortet ad Hedevejen og et lille stykke på 
Landevejen mod Tryggelev. Drej til højre ad
Østerskovvej og følg den et stykke ned mod 
vandet indtil du kan tage den videre til venstre. 
Hold til venstre ad Slåvænget og følg den til 
du kan dreje til højre ad Ourevej og igen følge 
kortet.

- Mod nord fra Korsebøllevejen – følg den 
skiltede cykelrute 80 ad grussti og asfalt frem 
til du fra Dageløkkevej kan dreje til venstre ad 
Fæbækvej.



Langeland er det sted i Danmark med flest 
stendysser pr. km². Der indgår et flot eksempel 
på en sådan dysse på sydruten og på 
Langelands Museum, kan man også se mere 
om Langelands fortidsminder. 
Hvis man er en ivrig fortidsminde udforsker, 
vil vi anbefale at se: www.langeland.dk/
langeland/oplevelser/fortidsminder
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https://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/fortidsminder
https://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/fortidsminder


Vi anbefaler, at man finder ud af, hvor og 
hvordan man vil overnatte, i god tid før man 
tager afsted. Der er både mulighed for at 
benytte hoteller, glamping, udlejningshuse 
og hytter, camping, bed & breakfast, airbnb 
m.m. Vær også opmærksom på, at nogle 
museer og restauranter kan være lukket 
uden for sommersæsonen. Det er derfor 
altid en god idé at ringe på forhånd, så man 
ikke kører forgæves. Langeland er både 
parkeringsvenligt og nemt at komme omkring 
for cyklister. 
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RUDKØBING - H.C. Ørsted fødeby 
Rudkøbing, Langelands største by, er 
en hyggelig købstad med flotte gamle 
købmandsgårde, små byhuse og snoede 
veje med brosten og små baggårde. 
Byen har mange gode spisesteder og 
sammen med byens museum, gallerier 
og kunsthåndværkere inviterer den til, 
at I går rundt og hygger jer og lader 
nysgerrigheden styre jeres skridt. Havnen er 
også værd at besøge. Længst mod nord ligger 
lystbådehavnen og mod syd færgehavnen. 
Syd for færgehavnen, med færger til Strynø 
og Marstal, ligger den gamle nyrenoverede 
badeanstalt, hvor I kan bade hele året. Lidt 
længere sydpå, finder I stranden og det 
grønne område Vejlen, som hvert år lægger 
plads til Langelandsfestivalen. Rudkøbing har, 
ligesom resten af Langeland, en stor mængde 
kunst og kunsthåndværk-butikker og gallerier, 
som det er værd at give sig tid til at se. 

Rudkøbing
by og Langelands Museum

A Jens Winthers Vej 12, 5900 Rudkøbing

https://goo.gl/maps/tJPtjE5pDDP6R9i29


Langeland har på grund af  sit karakteristiske 
lys, der bliver sammenlignet med Skagens, 
og sin smukke natur og lange kystlinje, 
tiltrukket mange kunstnere siden 1960’ erne. 
I påsken finder Kunstnernes Åbne Døre sted, 
hvor udvalgte kunstnere åbner deres atelier 
for besøgende. I kan på turistkontoret, få en 
oversigt over hvilke butikker og atelier, der kan 
besøges rundt om på Langeland hele året.    
     
Oplevelser ved havnen
På området ved lystbådehavnen er der 
lavet en multibane med parkour, boldbaner, 
bordtennis og forskellige former for pladser 
til ophold. Ved siden af multibanen og i 
Ørstedsparken er der legepladser til de 
lidt mindre børn. Begge områder er også 
hyggelige at slå sig ned med madkurven. 
På lystbådehavnen finder I også flere 
bord- og bænkesæt, hvor I kan slå jer ned. I  
Industrihavnen finder I udsigtstrappen, hvor I 
kan sidde og følge livet på havnen, eller nyde 
solnedgangen.  

       



H.C Ørsted - opdageren af 
Elektromagnetisme

H.C. Ørsted (1777-1851) er et af Rudkøbings 
mest kendte bysbørn. Han voksede op på 
Gåsetorvet som søn af byens apoteker. På 
Gåsetorvet står der i dag en statue af H.C. 
Ørsted lavet af H.V. Bissen. 12 år gammel 
blev H.C. Ørsted elev på sin fars apotek, og 
da han var 17 år rejste han til København 
for at studere. I 1806 blev han professor ved 
Københavns Universitet og i 1820 opdagede 
han elektromagnetismen. Hvert år i august, 
omkring H.C. Ørsteds fødselsdag, uddeles 
legater som gives til prismodtagere, hvis 
arbejder og forskning kan knyttes til H.C. 
Ørsteds navn og livsværk.     

   



Sommerfugle og H.C. Ørsted
På H.C. Ørsteds fødselsdag uddeles også en 
specifik Ørstedspris. Prisen er udformet som 
en sommerfugl og skabt af en lokal kunstner 
og med et specifikt udtryk til prismodtageren. 
H.C. Ørsted var en af de første personer, der 
brugte det danske ord sommerfugl. 
     
Lidt historie om Rudkøbing
Byens første købstadsprivilegium blev udstedt 
i 1287 og når man går rundt i byen, kan man 
glæde sig over at bykernen har undgået en 
industriel udvikling og derfor i dag, stadig 
har det gamle købstadmiljø med mange 
velbevarede gamle bygninger.
Hver sommer kan man deltage i guidede ture 
i Rudkøbing. Her er der mulighed for at høre 
om de gamle bygninger og dem der gennem 
tiden har beboet dem. Spørg efter rundture 
på Turistbureauet. 
            
LANGELANDS MUSEUM        
Langelands Museum viser fund og genstande 
fra oldtiden op til nyere tid. Det er et historisk 
museum, med fokus på arkæologi. Alle 
genstande fra museet er fundet på Langeland 
og Strynø. 



Det rummer en fast udstilling og skiftende 
særudstillinger.

Som en del af den faste udstilling byder 
museet bl.a. på arkæologiske genstande fra 
jægerstenalder til vikingetiden. Der udstilles 
fx. disse dramatiske fund: En træl, bagbundet 
og halshugget inden han blev gravlagt 
sammen med sin herre. Én af verdens første 
tandboringer, udført for 3.000 år siden med et 
bor med flintspids. Arabiske mønter i munden 
på en langelandsk viking. 

Oldsagssamlingen fylder halvdelen af pladsen 
i udstillingen, fordi Langeland er usædvanlig 
rig på oldtidsfund. Af genstande fra nyere tid 
er specielt fundene fra renæssance-fiskerlejet 



Sandhagen spændende. Der findes også en 
lille samling af sølv, fajance, glas og 1700-tals 
møbler. Det er også her, man kan se mere om 
de jættehøje og stendysser. som der findes 
mange af på Langeland. 

Museets historie:
Langelands Museum er startet af en 
Langelænder, med passion for arkæologi. 
Det er stiftet og bygget af købmand Jens 
Winther, der blev født i Rudkøbing i 1863. Jens 
Winthers var ivrig arkæolog og samlede selv. 
I takt med at samlingen voksede, blev der 
bygget til museet der pt. har til huse i flere 
bygninger. Da der de sidste par år har været 
ombygning i det ene af de to bygninger, der 
pt. huser de skiftende særudstillinger, vil vi 
anbefale at man besøger hjemmesiden for at 
se, hvilke udstillinger der er åbne under ens 
besøg. Den faste udstilling med oldtidsfund 
er altid åben dog med nedsat åbningstid i 
vintermånederne.

Yderligere info: www.langelandsmuseum.com

http://www.langelandsmuseum.com


Hine Arena er tænkt som, et lille 
nedslagspunkt, hvis man trænger til at strække 
benene eller vil spise sin mad udendørs. 
Tag madpakke, kaffe eller lidt frugt med og 
spadser rundt og nyd anlægget. Eller sæt dig 
med en bog og tag et hvil. 

Rudkøbing rummer en park, med en gammel 
amfiscene lige midt i et villakvarter. I 1907 fik 
Rudkøbing forskønnelsesudvalg overdraget 
et stykke jord, der dengang lå udenfor byen. 
Man valgte at beplante området og skabe 

Rudkøbing Hine Arena
(afstikker)

B

en park til byens 
indbyggere. 
Træerne skulle 
dog først vokse til, 
og anlægget blev 
indviet i 1909 med 
søndagsåbent. 
Først i 1925 blev der 
hverdagsåbent. 
I 1948 besluttede 
man sig for at 
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https://goo.gl/maps/n8u8PmhuS3hPVqAt7
https://www.google.com/maps/place/Spodsbjergvej+80,+5900+Rudk�bing,+D�nemark/@54.9357731,10.7241543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2b5f945d13e23:0x28e7b0264ee806c9!8m2!3d54.93577!4d10.726343


etablere en friluftsscene i parken, inspireret 
af de klassiske græske amfiteatre, for at 
skabe et sted, hvor man kunne samles om 
midsommerfester, grundlovsmøder og 
sangstævner.

Praktisk information:
Når man skal finde Hine Arena kan man med 
fordel parkere ved Ørstedskolen på H.C.Ørsted 
Vej 10 eller Spodsbjergvej 82, hvor indgangen 
til anlægget er. Et sikkert pejlemærke er 
vandtårnet, der er opført ganske tæt på 
scenen.
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LANGELANDS KUNSTTÅRNE - skiftende 
udstillinger, åbent 24-7 
De 12 kunsttårne, ligger i hele Langelands 
længde. Det er gamle el-transformer tårne, 
der er omdannet til små, meget høje gallerier 
Tårnene måler  måler 1,5 m x 1,5 m og har 8 m 
til loftet. Hvert tårn rummer et kunstværk. Det 
enkelte kunstværk er spændende at opleve 
bl.a. pga. af tårnets form. Den kunstoplevelse 
man kan få i  kunsttårnene er således meget 
anderledes end den, man kan få på et 
traditionelt galleri eller museum. 

De 12 Kunsttårne på 
Langeland

Pe
ta

r M
itr

ic



Vi anbefaler, at I besøger flere tårne. Da der er 
stor forskel på hvordan kunstnerne har brugt 
det usædvanlige rum, er det er sjovt at se 
mange tårne i sammenhæng, da de er meget 
forskellige og meget opfindsomme i deres 
indhold. 4 af tårnene får nye kunstværker hver 
maj, så der er altid noget nyt at se. Tårnene 
fungerer også godt som små stop på både 
Nord- og Syd-ruten, både for cykler og biler.
De 12 kunsttårne - er Danmarks længste 
kunstudstilling. Uanset hvilken årstid I kommer 
på, kan tårnene besøges, da de er åbne 
hele året. Sammenslutningen bag tårnene 
opfordrer faktisk til, at man besøger dem på 
forskellige årstider, da der er stor forskel på 
oplevelsen på en sommerdag og en dag i 
efteråret eller vinteren.    
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Tårnene er skabt i et unikt samarbejde og 
opstod på grund af en god idé fra den lokal 
kunstner. Hans Kjær, og blev til i et samarbejde 
mellem kunstnere og Langelands Elforsyning. 

NB - de billeder I ser her af tårnene, viser 
gamle udstillinger. Besøg denne side for, at se 
hvem der udstiller i tårnene under jeres besøg.

www.langeland.dk/kunsttaarne
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Kunsttårne 1 - Lohalsvej 5A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 2 - Hesselbjergvej 18A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 3 - Botofte Strandvej, 5953 Tranekær

Kunsttårne 4 - Korsebøllevej 2A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 5 - Lismosevej 6A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 6 - Pederstrupvej 16A, 5900 Rudkøbing

http://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/kunsttaarne
https://goo.gl/maps/5HEaz2RkkyHJNxvK9
https://goo.gl/maps/HBV5KX3TncZ4Y1Tg7
https://goo.gl/maps/DDviEruEQYBmtjRh7
https://goo.gl/maps/ivmSuEwCPCDa6Se16
https://goo.gl/maps/ivr7nSqYoCrMChNz7
https://goo.gl/maps/m43HPdrrU4WURaJg9


Kunsttårne 7 - Skovsbovej 22A, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 8 - Hennetvedvej 58A, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 9 - Haugbøllevej 12a, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 10 - Langøvej 6A, 5932 Humble

Kunsttårne 11 - Kinderballevej 3A, 5932 Humble

Kunsttårne 12 - Vestervej 31, 5935 Bagenkop
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https://goo.gl/maps/94NewGuVFEJkiAQV6
https://goo.gl/maps/9kJUrcwJCzUJiaoF9
https://goo.gl/maps/G8GPZUJ8SmSYeJx98
https://goo.gl/maps/WVNaEwW2ea5kziBb8
https://goo.gl/maps/8MEmAybxryjCWn497
https://goo.gl/maps/oH476YfKeAwtoDKb8


Medicinhaverne 
At besøge Medicinhaverne er en smuk 
og spændende oplevelse, hvor man i sit 
eget tempo kan vandre rundt og læse om 
medicinplanternes historie - før og nu.
Det egner sig også rigtig godt som et 
fredfyldt stop på vejen, hvor man kan spise 
sin medbragte mad ved borde og stole 
rundt omkring i små yndefulde oaser. Haven 
har, udover medicinplanter og træer, et lille 
vandfald, en sø og en langt vandløb. Det er et 
skønt sted til hvile, hygge og til at lære noget 
om de medicinplanter, vi er omgivet af i vores 
hverdag. 
Vidste du fx. at peberrod virker antiseptisk og 
er god mod forkølelse, eller at Marietidsel, 
som vokser vildt i Danmark, kan gendanne 
noget af leveren.

Medicinhaverne Tranekær
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https://goo.gl/maps/C5bXXDTVYN2PguDf6
https://www.google.com/maps/place/Medicine+gardens+in+Tranek�r/@54.9987946,10.8530017,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47b2b4b1ce99ee9f:0x122c73740080fc32!8m2!3d54.998919!4d10.85579


Praktiske oplysninger
Medicinhaverne har en stor parkeringsplads 
med handicaptoilet og mulighed for at tappe 
vand. Som regel er der et planteudsalg, og 
nogle gange sælges der syltetøj skabt af 
bær og planter fra haven. Man kan booke 
rundvisninger og se hvad der er af aktiviteter 
på:
www.medicinhaverne.dk 
samt på facebook:
www.facebook.com/Medicinhaverne

Haven har også aktiviteter rettet mod børn, fx. 
i Børnenes Medicinhave.
Indgangen er p.t. 50 kroner pr. voksen og 
børn/ unge under 18 har gratis adgang. Man 
betaler med Mobile Pay eller mønter.
Haverne er åbne 24 timer i døgnet.
Haverne ligger lige ved Tranekær Slot og 
man kan fint kombinere at se slottet og 
TICKON, som viser land art-værker med 
internationale kunstnere samt Langelands 
egen internationalt berømte kunstner Alfio 
Bonanno. 

https://www.medicinhaverne.dk
https://www.facebook.com/medicinhaverne


Medicinhaverne er en smuk park, som 
indeholder over 600 forskellige plantearter og 
100 træer, der alle har medicinske egenskaber.
i 4 haver, gennemgås de vigtigste 
medicinplanter opdelt på de forskellige dele 
af kroppen de kan behandle. Man kan fx 
besøge haven for åndedræt og kredsløb, 
hvor der findes planter med stærke dufte. En 
favorit er Hildegård af Bingens have, hvor 
en medicinsk klosterhave er genskabt efter 
gamle optegnelser. Der er gode skilte, både til 
hver plante men også til hver have. Haverne 
gemmer på mange aha-oplevelser. Fx. kan 
man læse om apotekets historie, der fortæller 
hvorfor og hvornår vi fik apoteker i Danmark. 
Og at det var barberer der var kirurger, da 
læger kun arbejdede med plantemedicin. 
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Få et nyt syn på din krop og de planter, du 
troede du kendte, men som har skjulte og 
overraskende egenskaber. 
Hvis man holder af at samle planter selv, er 
den nyligt udgivne bog om haverne et godt 
køb.

Hvis I har lyst til en sidste kunstoplevelse i 
Tranekær, så ligger kunstværket Galakse, 
et skulpturanlæg af kampesten, rundt om 
hjørnet overfor Tranekær Kro, hvor der også er 
yderligere parkeringspladser. Værket er skabt 
af kunstneren Jan Axel Starup.
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Det røde slot knejser i landskabet.
Ved dets fod ligger et lille Souvenirmuseum. 
Der er en kro i den gamle ridestald og 
slotsparken har en international samling 
af landart. Slottet ligger lige ved de 
Medicinhaverne i Tranekær, så det kan 
varmt anbefales at besøge dem ved samme 
lejlighed.
Slottet kan spores helt tilbage til 1200-tallet, og 
er det ældste beboede slot i Danmark.
Slottet har i dag et moderne land- og 
skovbrug og man kan leje sig ind i de 
forskellige bygninger, til konference og ferie. 
Medmindre man deltager i aktiviteter på 
slottet såsom rundvisning, har man ikke 
adgang til slottet og må nyde det udefra.
Der er mulighed for overnatning, i 
slotsbygningerne, bed & breakfast og 
gennem airbnb. Vi anbefaler man besøger 
slottets hjemmeside for at se om der foregår 
aktiviteter, såsom rundvisning inde på slottet, 

Tranekær Slot
og TICKON Parken

D

https://goo.gl/maps/wzGXURgU9D7ZsafF8
https://www.google.com/maps/place/Tranekaere+slot+parking/@55.0002039,10.8535059,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47b2b5118541ed49:0x63f1753fad8959ee!8m2!3d55.000244!4d10.8553683


jagtophold m.m., når man besøger det. 
Her kan man også læse mere om slottets 
historie, samt se, hvor man kan købe slottets 
egen sublime kirsebærvin lavet efter 
grevindens opskrift.  www.tranekaergods.dk 

PRAKTISK:
Parker ved Medicinhaverne og gå over gaden 
til slottet, og det lille Souvenirmuseum. Eller gå 
til højre, ind i den smukke slotspark TICKON. 
Slotsparken og de medicinske haver er åbne 
24 timer i døgnet.

https://tranekaergods.dk/


Slottet har et møllemuseum, der ligger et 
stykke væk. Det beskrives senere i ruten.

TICKON

Adresse: Botofte Strandvej 4, 5953 Tranekær

Nyd en fortryllet vandretur gennem 
TICKON og bliv overrasket over de store 
kunstværker og deres samspil med naturen. 
TICKON, Danmarks største land art samling 
af internationale kunstnere, ligger i den 
smukke slotspark, der slynger sig rundt om 
vandgraven. TICKON er et internationalt center 
for kunst og natur og gennem forskellige 
ruter i parken, kan man opleve land art 
som mystiske, overraskende og magiske 
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installationer rundt omkring i landskabet. 
Parken er bl.a. stiftet af Langelands egen 
herboende landart-kunster Alfio Bonanno. 
Slottets tidligere ejere, familien Ahlefeldt-
Laurvig, overdrog parkens udsmykning til 
TICKON i 1993. Siden da har over 20 danske 
og internationale anerkendte kunstnere 
skabt deres værker i selve parken, som i 1993 
overdrog parkens udsmykning til TICKON.

Det er et godt sted at besøge hele året. Der 
står bænke og borde og man kan spise sin 
medbragte picnic mad eller dele en flaske 
vin i græsset. Der græsser får og har man 
lyst, kan man tilbringe hele dagen i parken. Vi 
vil anbefale at høre og se en lydinstallation, 
der er sat op for nylig ved værket “Mellem 
blodbøg og eg” af kunstner Alfio Bonanno. 
Det er komponist, Gunner Møller Pedersen, 
der har doneret sit elektroakustiske værk “Et 
Lydår”, der tidligere har været afspillet på 
Glyptoteket i København, til TICKON. Kunstner 
Alfio Bonanno har til formålet skabt værket 
”Lyttekreds”, der består af en ring af sten midt 
på pladsen. Her midt i lydfeltet kan man sidde 
og lytte til den rumlige musik. Frem til 2030, 



to gange dagligt kl.12 og kl.15, kan man høre 
månedens musik af “Et Lydår”

Praktiske oplysninger:
Parken er åben fra solopgang til solnedgang, 
året rundt, og der betales med Mobile Pay 
ved indgangen, hvor man også kan få et kort 
med ruterne på.
Parker ved de Medicinshaverne, 
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 
2A, 5953 Tranekær.

I kan se hvad der sker af aktiviteter på deres 
facebook side:

www.facebook.com/tickon.dk
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https://www.facebook.com/tickon.dk


Tranekær Slotsmølle  
Møllen ligger ganske kort fra slottet, de 
Medicinhaverne og TICKON. Der er en dejlig 
udsigt ved møllen og det er et fint sted at spise 
sin medbragte mad eller købe en is.
   
På bakken nord for Tranekær har der stået 
møller i flere hundrede år, møller som har 
tilhørt grevskabet i Tranekær. I dag ejes møllen 
af ildsjælene ”Tranekær Møllelaug”, som driver 
og vedligeholder den gamle mølle fra 1846. 
Tranekær Slotsmølle er fuldt funktionsdygtig, 
og hvis man er heldig og vinden er gunstig, 

Tranekær Slotsmølle
Museum
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https://goo.gl/maps/ztvVmgEfG2RuoVNe6
https://www.google.com/maps/place/Tranek�r+Slotsm�lle/@55.010989,10.8575925,17z/data=!4m5!3m4!1s0x464d4b4dc698d197:0x2731b06a56eb6861!8m2!3d55.0110451!4d10.8596531


kan man se, hvordan der males mel. I møllens 
gamle magasinbygning er der indrettet en 
lille café og butik, hvor man blandt andet kan 
købe det mel, som møllen maler. Stedet har 
flere fine mindre udstillinger. Åbningstider ses 
på: www.slotsmoelle.dk

Møllen ved Tranekær er en besøgsmølle. 
Langeland har haft 31 møller gennem tiden. 
Nogle af disse møller er i dag privat beboelse, 
andre er helt forsvundet og tre er åbne for 
publikum, en af dem er Tranekær Mølle.
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http://www.slotsmoelle.dk


Lohals er en lille perle i det nordlige 
Langeland, med både hav, skov og et godt 
havnemiljø. Udover en hyggelig lille havn 
med isboder og spisesteder kan man gå 
en lang tur på stranden, bade eller tage 
en fredelig skovtur. Det er et smukt og rart 
stop, hvor man kan slendre rundt og opleve 
atmosfæren. Om sommeren har Lohals en 
frikadellefestival og gratis sommerkoncerter. 
De sker i det maritime kulturhus Banjen. En 
del af Øhavsstien har en vandrerute, der løber 
fra Lohals til Tranekær. Grundet de gunstige 
strømforhold er der mange lystfiskere.

Lohals
de nordlige strande og skoven
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https://goo.gl/maps/NKYFgrtKdjGkQhbU6
https://goo.gl/maps/NKYFgrtKdjGkQhbU6
https://www.google.com/maps/place/Lohals+Nordstrand/@55.1379136,10.9022598,17.53z/data=!4m5!3m4!1s0x464d48dee7509b97:0xeafb6dd8c29efce5!8m2!3d55.1391676!4d10.9034856


Lyset i Lohals er elsket af kunstnere og selv 
om byen kun tæller 400 fastboende, kan man 
besøge gallerier her. Om sommeren er der 
typisk 7-8 åbne madsteder, fra grill og take 
away til gourmet.

Der ligger en velassorteret købmand (Daglig 
Brugsen, Østergade 80, 5953, Tranekær), 
hvor man som regel også kan købe en lille 
selektion af strandudstyr. Der findes flere 
muligheder for overnatning bl.a. camping, 
badehotel og bed & breakfast. Vil man helt ud 
på det nordligste punkt af Langeland kan man 
køre videre til Nordstrand.



I Hollænderhuset i Lohals kan man se en 
af Fyns flotteste helleristningssten fra yngre 
bronzealder. Stenen vejer ca. 3,5 tons og er 
delt i to dele. På stenen kan man finde 198 
skåltegn og to hænder. Stenen, som bliver 
kaldt Djævlestenen, er erklæret danefæ. 

Praktiske oplysninger:
Parker ved havnen eller kør igennem 
Lohals ud til skoven, hvor der ligger en stor 
parkeringsplads lige ud til skov og hav. Skoven 
og stranden er hundevenlig, bare husk snoren.
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RUDKØBING - H.C. Ørsted fødeby 
Rudkøbing, Langelands største by, er 
en hyggelig købstad med flotte gamle 
købmandsgårde, små byhuse og snoede 
veje med brosten og små baggårde. 
Byen har mange gode spisesteder og 
sammen med byens museum, gallerier 
og kunsthåndværkere inviterer den til, 
at I går rundt og hygger jer og lader 
nysgerrigheden styre jeres skridt. Havnen er 
også værd at besøge. Længst mod nord ligger 
lystbådehavnen og mod syd færgehavnen. 
Syd for færgehavnen, med færger til Strynø 
og Marstal, ligger den gamle nyrenoverede 
badeanstalt, hvor I kan bade hele året. Lidt 
længere sydpå, finder I stranden og det 
grønne område Vejlen, som hvert år lægger 
plads til Langelandsfestivalen. Rudkøbing har, 
ligesom resten af Langeland, en stor mængde 
kunst og kunsthåndværk-butikker og gallerier, 
som det er værd at give sig tid til at se. 

Rudkøbing
by og Langelands Museum

A

https://goo.gl/maps/tJPtjE5pDDP6R9i29
https://www.google.com/maps/place/Langelands+Museum/@54.9343463,10.7159145,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2ca00bd71c18b:0x168db464bef9b595!8m2!3d54.9343148!4d10.7180525


Langeland har på grund af  sit karakteristiske 
lys, der bliver sammenlignet med Skagens, 
og sin smukke natur og lange kystlinje, 
tiltrukket mange kunstnere siden 1960’ erne. 
I påsken finder Kunstnernes Åbne Døre sted, 
hvor udvalgte kunstnere åbner deres atelier 
for besøgende. I kan på turistkontoret, få en 
oversigt over hvilke butikker og atelier, der kan 
besøges rundt om på Langeland hele året.    
     
Oplevelser ved havnen
På området ved lystbådehavnen er der 
lavet en multibane med parkour, boldbaner, 
bordtennis og forskellige former for pladser 
til ophold. Ved siden af multibanen og i 
Ørstedsparken er der legepladser til de 
lidt mindre børn. Begge områder er også 
hyggelige at slå sig ned med madkurven. 
På lystbådehavnen finder I også flere 
bord- og bænkesæt, hvor I kan slå jer ned. I  
Industrihavnen finder I udsigtstrappen, hvor I 
kan sidde og følge livet på havnen, eller nyde 
solnedgangen.  

       



H.C Ørsted - opdageren af 
Elektromagnetisme

H.C. Ørsted (1777-1851) er et af Rudkøbings 
mest kendte bysbørn. Han voksede op på 
Gåsetorvet som søn af byens apoteker. På 
Gåsetorvet står der i dag en statue af H.C. 
Ørsted lavet af H.V. Bissen. 12 år gammel 
blev H.C. Ørsted elev på sin fars apotek, og 
da han var 17 år rejste han til København 
for at studere. I 1806 blev han professor ved 
Københavns Universitet og i 1820 opdagede 
han elektromagnetismen. Hvert år i august, 
omkring H.C. Ørsteds fødselsdag, uddeles 
legater som gives til prismodtagere, hvis 
arbejder og forskning kan knyttes til H.C. 
Ørsteds navn og livsværk.     

   



Sommerfugle og H.C. Ørsted
På H.C. Ørsteds fødselsdag uddeles også en 
specifik Ørstedspris. Prisen er udformet som 
en sommerfugl og skabt af en lokal kunstner 
og med et specifikt udtryk til prismodtageren. 
H.C. Ørsted var en af de første personer, der 
brugte det danske ord sommerfugl. 
     
Lidt historie om Rudkøbing
Byens første købstadsprivilegium blev udstedt 
i 1287 og når man går rundt i byen, kan man 
glæde sig over at bykernen har undgået en 
industriel udvikling og derfor i dag, stadig 
har det gamle købstadmiljø med mange 
velbevarede gamle bygninger.
Hver sommer kan man deltage i guidede ture 
i Rudkøbing. Her er der mulighed for at høre 
om de gamle bygninger og dem der gennem 
tiden har beboet dem. Spørg efter rundture 
på Turistbureauet. 
            
LANGELANDS MUSEUM        
Langelands Museum viser fund og genstande 
fra oldtiden op til nyere tid. Det er et historisk 
museum, med fokus på arkæologi. Alle 
genstande fra museet er fundet på Langeland 
og Strynø. 



Det rummer en fast udstilling og skiftende 
særudstillinger.

Som en del af den faste udstilling byder 
museet bl.a. på arkæologiske genstande fra 
jægerstenalder til vikingetiden. Der udstilles 
fx. disse dramatiske fund: En træl, bagbundet 
og halshugget inden han blev gravlagt 
sammen med sin herre. Én af verdens første 
tandboringer, udført for 3.000 år siden med et 
bor med flintspids. Arabiske mønter i munden 
på en langelandsk viking. 

Oldsagssamlingen fylder halvdelen af pladsen 
i udstillingen, fordi Langeland er usædvanlig 
rig på oldtidsfund. Af genstande fra nyere tid 
er specielt fundene fra renæssance-fiskerlejet 



Sandhagen spændende. Der findes også en 
lille samling af sølv, fajance, glas og 1700-tals 
møbler. Det er også her, man kan se mere om 
de jættehøje og stendysser. som der findes 
mange af på Langeland. 

Museets historie:
Langelands Museum er startet af en 
Langelænder, med passion for arkæologi. 
Det er stiftet og bygget af købmand Jens 
Winther, der blev født i Rudkøbing i 1863. Jens 
Winthers var ivrig arkæolog og samlede selv. 
I takt med at samlingen voksede, blev der 
bygget til museet der pt. har til huse i flere 
bygninger. Da der de sidste par år har været 
ombygning i det ene af de to bygninger, der 
pt. huser de skiftende særudstillinger, vil vi 
anbefale at man besøger hjemmesiden for at 
se, hvilke udstillinger der er åbne under ens 
besøg. Den faste udstilling med oldtidsfund 
er altid åben dog med nedsat åbningstid i 
vintermånederne.

Yderligere info: www.langelandsmuseum.com

http://www.langelandsmuseum.com


Hine Arena er tænkt som, et lille 
nedslagspunkt, hvis man trænger til at strække 
benene eller vil spise sin mad udendørs. 
Tag madpakke, kaffe eller lidt frugt med og 
spadser rundt og nyd anlægget. Eller sæt dig 
med en bog og tag et hvil. 

Rudkøbing rummer en park, med en gammel 
amfiscene lige midt i et villakvarter. I 1907 fik 
Rudkøbing forskønnelsesudvalg overdraget 
et stykke jord, der dengang lå udenfor byen. 
Man valgte at beplante området og skabe 

Rudkøbing Hine Arena
(afstikker)

B

en park til byens 
indbyggere. 
Træerne skulle 
dog først vokse til, 
og anlægget blev 
indviet i 1909 med 
søndagsåbent. 
Først i 1925 blev der 
hverdagsåbent. 
I 1948 besluttede 
man sig for at 
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https://www.google.com/maps/place/Spodsbjergvej+80,+5900+Rudk�bing,+D�nemark/@54.9357731,10.7241543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2b5f945d13e23:0x28e7b0264ee806c9!8m2!3d54.93577!4d10.726343


etablere en friluftsscene i parken, inspireret 
af de klassiske græske amfiteatre, for at 
skabe et sted, hvor man kunne samles om 
midsommerfester, grundlovsmøder og 
sangstævner.

Praktisk information:
Når man skal finde Hine Arena kan man med 
fordel parkere ved Ørstedskolen på H.C.Ørsted 
Vej 10 eller Spodsbjergvej 82, hvor indgangen 
til anlægget er. Et sikkert pejlemærke er 
vandtårnet, der er opført ganske tæt på 
scenen.
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LANGELANDS KUNSTTÅRNE - skiftende 
udstillinger, åbent 24-7 
De 12 kunsttårne, ligger i hele Langelands 
længde. Det er gamle el-transformer tårne, 
der er omdannet til små, meget høje gallerier 
Tårnene måler  måler 1,5 m x 1,5 m og har 8 m 
til loftet. Hvert tårn rummer et kunstværk. Det 
enkelte kunstværk er spændende at opleve, 
også fordi rummet er så specielt i formen så 
det er en meget anderledes oplevelse end at 
se kunst i tårnene,end i traditionelt galleri eller 
museum. Vi anbefaler, at I besøger flere tårne. 

De 12 Kunsttårne på 
Langeland
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Da der er  stor forskel på hvordan kunstnerne 
har brugt det usædvanlige rum, er det er sjovt 
at se mange tårne i sammenhæng, da de er 
meget forskellige og meget opfindsomme 
i deres indhold. 4 af tårnene får nye 
kunstværker hver maj, så der er altid noget nyt 
at se. Tårnene fungerer også godt som små 
stop på både Nord- og Syd-ruten, både for 
cykler og biler.
De 12 kunsttårne - er Danmarks længste 
kunstudstilling. Uanset hvilken årstid I kommer 
på, kan tårnene besøges, da de er åbne 
hele året. Sammenslutningen bag tårnene 
opfordrer faktisk til, at man besøger dem på 
forskellige årstider, da der er stor forskel på 
oplevelsen på en sommerdag og en dag i 
efteråret eller vinteren.    
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Tårnene er skabt i et unikt samarbejde og 
opstod på grund af en god idé fra den lokal 
kunstner. Hans Kjær, og blev til i et samarbejde 
mellem kunstnere og Langelands Elforsyning. 

NB - de billeder I ser her af tårnene, viser 
gamle udstillinger. Besøg denne side for, at se 
hvem der udstiller i tårnene under jeres besøg.

www.langeland.dk/langeland/oplevelser/
kunsttaarne
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Kunsttårne 1 - Lohalsvej 5A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 2 - Hesselbjergvej 18A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 3 - Botofte Strandvej, 5953 Tranekær

Kunsttårne 4 - Korsebøllevej 2A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 5 - Lismosevej 6A, 5953 Tranekær

Kunsttårne 6 - Pederstrupvej 16A, 5900 Rudkøbing

http://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/kunsttaarne
https://goo.gl/maps/5HEaz2RkkyHJNxvK9
https://goo.gl/maps/HBV5KX3TncZ4Y1Tg7
https://goo.gl/maps/DDviEruEQYBmtjRh7
https://goo.gl/maps/ivmSuEwCPCDa6Se16
https://goo.gl/maps/ivr7nSqYoCrMChNz7
https://goo.gl/maps/m43HPdrrU4WURaJg9


Kunsttårne 7 - Skovsbovej 22A, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 8 - Hennetvedvej 58A, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 9 - Haugbøllevej 12a, 5900 Rudkøbing

Kunsttårne 10 - Langøvej 6A, 5932 Humble

Kunsttårne 11 - Kinderballevej 3A, 5932 Humble

Kunsttårne 12 - Vestervej 31, 5935 Bagenkop
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http://www.doffyn.dk
https://goo.gl/maps/94NewGuVFEJkiAQV6
https://goo.gl/maps/9kJUrcwJCzUJiaoF9
https://goo.gl/maps/G8GPZUJ8SmSYeJx98
https://goo.gl/maps/WVNaEwW2ea5kziBb8
https://goo.gl/maps/8MEmAybxryjCWn497
https://goo.gl/maps/oH476YfKeAwtoDKb8


Skovsgaard Gods er en perle på Sydlangeland 
med mange naturoplevelser. Godset ligger 
smukt med en voldgrav omkring, der er store 
skovarealer i nærheden, gratis vandreruter og 
man kan gratis låne udstyr og blive udstyret 
med aktivitetsideer. Der er spændende 
faste udstillinger, en skøn café og gårdbutik 
og mange smukke vandreruter der udgår 
fra selve godset. Godset har også en rigtig 
god og spændende udstilling om tyende 
gennem tiderne. Den ligger i kælderetagen på 
godset, og da mange af rummene står som 
dengang tyendet boede der, får man en stærk 
fornemmelse af at bevæge sig tilbage i tiden. 
Det kan anbefales at overnatte i Skovsgaards 
glamping-telte eller udlejningshuse, så 

Skovsgaard Gods

G

https://goo.gl/maps/5M8SP6ma2cMqxV916
https://www.google.com/maps/place/Skovsgaard+Gods,+G�rdbutik+%26+Museer/@54.8450944,10.7488289,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2b77924fa0a5d:0x45fe85aae4d8d538!8m2!3d54.8450692!4d10.751122


man rigtig kan nyde stemningen og prøve 
flere af de veltilrettelagte vandreruter eller 
friluftstaktiviteter. Området ånder af ro, gode 
ideer, fred og fremtiden indenfor skov-og 
landbrug. For børn er der mange aktiviteter i 
området samt udstyr, man kan låne. Regner 
det er der en god, finurlig og sanselig 
indendørs udstilling for både børn og voksne 
om natur og økosystemer. Find fx. jeres indre 
nørd frem i naturværkstedet, hvor I kan låne 
grej og tage på opdagelse i vandhullerne, 
lave gipsaftryk af dyrespor, kværne korn til mel 
og meget andet.  

Et netværk af stier inviterer til ture ud i naturen 
over marker, gennem skove til strand eller til 
Skovsgaards gamle vindmølle. Der er masser 
af rådyr, dådyr og harer, og de heldige møder 
måske en grævling, en ugle, finder sjældne 
orkideer og ser havørnene svæve højt i 
luften i jagt på et bytte. Et besøg i køkken- og 
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krydderurtehaven og landbruget sætter duft- 
og smags sanserne i spil, og i Skovsgaards 
café kan alle få stillet sulten med lækre retter, 
tilberedt af gårdens egne produkter. Her 
findes også en glimrende gårdbutik med friske 
råvarer fra området og økologiske delikatesser 
og drikkevarer.
Skovsgaard er natur og god mad dyrket i 
stor nænsomhed overfor naturen og klimaet. 
Men det er også fortællingen om en af 
Langelands mange herregårde, slægters 
ejerskab, tyendets lange arbejdsdage, 
dramatiske begivenheder og om den 
bemærkelsesværdige kvinde, som var godsets 
sidste private ejer. Historien kan opleves i den 
smukke hovedbygning og i udstillingerne med 
landbrugsmaskiner og hestevogne. 

Info: www.skovsgaard.dn.dk

http://www.skovsgaard.dn.dk


Den Kolde Krig – Hemmelighedernes 
Holdeplads
Koldkrigsmuseet strækker sig over et stort 
område og har faste og skiftende udstillinger. 
Udover formidling om den kolde krig og 
dens hemmeligheder, kan man se både 
kanoner, ubåde og et militært terræn. En 
del af udstillingen er underjordisk. Man skal 
regne med at gå en del. Der er mulighed for 
både at bruge cafeen eller selv tage mad 
med. Museet har vinterlukket så undersøg 
åbningtider på hjemmesiden. Der var en 
gang, hvor jorden kunne gå under på meget 
kort tid, hvis atomkrigen brød ud. 

Der var en gang, hvor Danmark var 
frontlinjestat, og hvor H.C. Andersens fødeland, 
som et af de første, ville blive ramt, hvis 
atomkrigen brød ud. I dag kan en sådan 
trussel for mange sikkert virke fjern, men 
dengang var den reel og meget tæt på. 
Langelandsfortet åbnede i 1997 som et af 
Nordeuropas første koldkrigsmuseer, og siden 

Koldkrigsmuseum 
Langelandsfort

H

https://goo.gl/maps/NofMJdoqdD68pyfGA
https://www.google.com/maps/place/Langelandsfort/@54.7528627,10.7122436,16.47z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47b2b92b103934a3:0x5b3d293010585f44!2sLangelandsfort!8m2!3d54.7529274!4d10.7156913!3m4!1s0x47b2b92b103934a3:0x5b3d293010585f44!8m2!3d54.7529274!4d10.7156913


da har museet udviklet sig og budt på en 
række spændende udstillinger. Museet byder 
på underjordiske anlæg, kanoner, skibe, en 
ubåd, jægerfly og fantastisk flotte udstillinger, 
der fortæller om dengang hele verden 
frygtede for den altødelæggende atomkrig. 
Hvornår opstod Frømandskorpset? Hvad 
havde sport, håndværk, frimærker og legetøj 
med den kolde krig at gøre? Det får I svar 
på i de underjordiske udstillinger, hvor I også 
kan høre datidens spioner, officerer, agenter 
og mange flere fortælle deres historier 
fra dengang. Som det eneste museum 
i Skandinavien udstiller koldkrigsmuseet 
desuden en hel sektion af den originale 
Berlinmur. 

Info www.langelandsfort.dk
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http://www.langelandsfort.dk


Fakkebjerg ligger 37 meter over havets 
overflade. Når man står oppe på bakken, kan 
man i klart vejr, se til Als, Tyskland og Lolland. 
Det er en smuk oplevelse at se så langt - og 
hvis man er fugleintersseret, er det et utroligt 
velegnet sted at se på fugletræk. Eller sidde 
med sin elskede og nyde solnedgangen. Se 
mere om fugletræk på Langeland, under 
“Vilde Heste, to punkter længere nede i 
rutebeskrivelsen. Her ligger også et link 
og forslag til hvor man skal tage hen, hvis 
man er interesseret i at kigge på fugle på 
Langeland. Tidligere lå der et fyrtårn, men nu 
er bakken helt bar og derfor er der frit udsyn 
til at se milevidt. Fakkebjerg er en del af et 
fuglebeskyttet område, så hav snoren med og 
på til hunden.

Fakkebjerg udsigtspunkt
(afstikker)
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https://goo.gl/maps/pVCT3BzRjKhNf4vP8
https://www.google.com/maps/place/Fakkebjerg/@54.740023,10.6822127,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2bf2659cc62bf:0x511a0d24bbeead5e!8m2!3d54.74!4d10.6997222


Fugletræk, udsyn og ro 
Hvis man trænger til en tur, hvor havet er tæt 
på, og man gerne vil se langt, er den sydligste 
spids et dejligt sted at møde sine tanker og 
naturen. 

Hvis man drejer af hovedvejen mod Dovns 
Klint og fortsætter helt til enden af vejen, 
kører man forbi De vilde heste og havner ved 
Gulstav på sydspidsen af Langeland. Her er 
der mulighed for at køre en dejlig tur og nyde 
udsigten til Østersøen, Langelandsbæltet og i 
godt vejr se helt til Tyskland.

Skulle man have lyst til en gåtur langs vandet, 
er det også muligt, da man kan følge den 
anlagte asfaltvej næsten helt ned til vandet, 
for så at dreje ind i skoven og gå langs 
vandet. Man skal dog være opmærksom på, 
at indgangen til skoven kan være lidt svær 
at passere, da der ligger knuste sten. For 
de selvhjulpne kørestolsbrugere kan vejen 
følges 2,5 kilometer. Steder på stien stikker 

Dovns Klint

J

https://goo.gl/maps/FDz2nHBNBYMb7vJ7A
https://www.google.com/maps/place/Dovns+Klint/@54.7226284,10.6916559,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2bf483ea3297f:0xa24009e148f00bb7!8m2!3d54.7226253!4d10.6938446


trærødderne en del op, her kræves en hjælper, 
til en kørestolsbruger. Stien er visse steder 
ujævn, og kan være blød på visse tidspunkter 
af året. Der er et toilet ved parkeringspladsen. 
Det er åbent fra 1/5 t.o.m. uge 42.
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De vilde heste er en af Langelands helt store 
attraktioner. Man kan gå ind på området 
blandt hesteflokken, men man kan også følge 
hestene fra forskellige udkigspunkter og selve 
området er vildt og smukt. Et godt stop hvor 
man kan trække vejret under himlen.

De vilde heste bliver kaldt vilde, fordi de lever 
med mindst mulig indblanding fra mennesker. 
I strenge vintre bliver der dog lagt stråfoder 
ud, og hestene er altid under opsyn, så hvis 
de bliver syge, bliver der tilkaldt en dyrlæge. 
De lever i en flok på ca. 60 voksne dyr og med 
førerhingst og førerhoppe. Med mellemrum 
må man dog udskifte førerhingsten for at 
undgå indavl. 

Vilde Heste
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https://goo.gl/maps/dRbgVbDKyJriogh48
https://www.google.com/maps/place/Vilde+heste/@54.7248109,10.6911664,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2bf1c442a93cd:0xac3bcbb96118024a!8m2!3d54.7248127!4d10.693358


    
En exmoor pony er ca. 130 cm høj med en 
bred krop og muskuløse sorte ben. Pelsen er 
brunlig og vinterpelsen består både af uldhår 
og dækhår. Faktisk er vinterpelsen så tyk, at 
der kan ligge sne på ponyens ryg uden at det 
smelter. Ponyerne på Sydlangeland kom hertil 
fra Tærø ved Møn i 2006, hvor flokken har 
levet vildt siden 1964. Ponyernes opgave er at 
afgræsse områderne, så sollyset kan nå ned 
til jordoverfladen, og på den måde fremme 
artsrigdommen af planter og dyr.   

Området, hvor hestene går, er indhegnet, men 
der er fri adgang, så længe man overholder 
adgangsreglerne. Flokken kan ofte ses fra 
hatbakken ”Ørnehøj”. Mindre flokke af hestene 
kan ses ved Klise Nor ved Bagenkop og Flådet 
ved Tranekær.
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Det er også et rigtig godt sted at se på 
fuglelivet. Gulstav Mose ligger inde hos de 
vilde heste. Fra parkeringspladsen bevæger 
I jer ind mod moseområdet, som ligger lige 
frem og lidt til højre for.         

       
De mange nor, moser, søer og enge og 
afvekslende fauna gør Langeland til et af de 
fuglerigeste områder i Danmark. I Gulstav 
Mose er der blandt andet mulighed for at 
se troldænder, lappedykkere, pibeænder, 
krikænder, fiskehejrer, edderfugle, rødryggede 
tornskader, rørdrum, tårnfalke, musvåger, 
havørne og røde glenter. I Gulstav Mose er 
der fugletårne, som frit kan benyttes.



 
Fra sidst i juli til hen på efteråret er der 
mulighed for at se de store fugletræk, når 
bl.a. vadefugle og rovfugle trækker sydpå. 
Rovfugletrækkene opleves bedst fra Gulstav 
Mose, Dovns Klint eller Fakkebjerg (Fakkebjerg 
var det tidligere punkt på ruten, Dovns Klint er 
det sidste og nordligste, I kommer til om lidt).

Hvis man er interesseret i at se, hvilke 
observationer der er af fugle og måske 
deltage i en fugletur eller overvære en 
ringmærkning, kan man læse mere på 
www.doffyn.dk
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http://www.doffyn.dk


Hulbjerg - et af oldtidsminderne på 
Langeland
Langeland er et af de steder i Danmark, med 
flest oldtidsminder. Der er registreret over 
250 fredede fortidsminder på Langeland. Det 
er dog langt fra alle, der er tilgængelige og 
mange af dem er ikke undersøgt. Et par af 
dem, der er tilgængelige og værd at besøge, 
er følgende: Dobbelt Jættestue i Tvedeskov 
(Bukkeskov), Bjerrebygårddyssen nord for 
Simmerbølle, Langdyssen ”Kong Humbles 
Grav” og Hulbjerg Jættestue på Søgårdsvej 
ved Bagenkop. Hulbjerg Jættestuen er 
restaureret og det er muligt at kravle ind i den. 

Vi vil anbefale at man prioriterer at besøge 
Hulbjerg, her på sydturen, da den både er 
smukt restaureret, ligger i skønne omgivelser 
og har en dejlig udsigt. Man kan også kravle 
ind i den. Der er en god parkeringsplads samt 
infoskilte. Det er et godt sted at spise sin picnic 
eller drikke en tår medbragt kaffe. NB der er 
ingen toiletter i nærheden.

Hulbjerg Jættestue

L

https://goo.gl/maps/kXMNKc825ShAMmTs9
https://www.google.com/maps/place/Hulbjerg-j�ttestuen/@54.7360496,10.6845985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b2bf49dd7cfc7d:0x98005785b869fd70!8m2!3d54.7360465!4d10.6867872


På Langelands Museum på Jens Winthervej 
(se første punkt på nord- og sydruten) kan 
man se de mange udgravningsfund i museets 
arkæologiske udstilling.

I Hollænderhuset ved Lohals (nordruten), kan 
man se en af Fyns flotteste helleristningssten 
fra yngre bronzealder. Stenen vejer ca. 3,5 
tons og er delt i to dele. På stenen kan man 
finde 198 skåltegn og to hænder. Stenen, som 
bliver kaldt Djævlestenen, er erklæret danefæ.
 
Fra jættestuen går turen længere sydpå, har 
venter Vilde Heste og Dovns Klint. 
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Turen ender her!
Men der er meget mere at opleve.

Turen ender her. Men der er meget mere at 
opleve. Hvis I har lyst til at fortsætte udforskningen 
af Fyn, kan I prøve ruterne Sydfynsk Kultur (rute 6) 

og Weekend på Ærø (rute 11).

Men I kan også se de mange andre ruter på 
Fyn og øerne, der byder på mange forskellige 
oplevelser. Der er gåture, cykelture, bilture, og 
tur med skinnecykel. Der er ruter for familier, 
venner, kærester og dem, der vil udforske på 

egen hånd. På næste side kan I se et kort med 
de andre ruter på Fyn og øerne, og hente dem 
ned I gerne vil prøve idag eller en anden gang.

 Tak for nu!

Mikkel Jézéquel

https://www.kulturregionfyn.dk/storyhunt/route/sydfynsk-kulturmarathon
https://www.kulturregionfyn.dk/storyhunt/route/aero


Alle ruter

www.fynskefodspor.dk

Se alle ruterne på Fyn nedenfor, besøg 
vores hjemmeside for fl ere detaljer!
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