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Etape 4: Ristinge-Lindelse (12 km) 

Kysten fra Ristinge via Lindelse Nor til Lindelse bugter sig ud og ind 
og er domineret af tre nor: Ristinge Nor, Kølle Nor og Lindelse Nor.  

Både langs Kølle Nor og Lindelse Nor kan det være svært at gå 
langs kysten, så det er bedst at forlade kysten efter ca. to kilometer 
og følge de små landeveje via Bogø til Lindelse, eventuelt med en 
afstikker til den lille Landø. Bogø har i øvrigt tidligere været netop 
en ø, omkranset af Lindelse Nor, før den sydlige del af noret blev 
afvandet. 

Etapen åbner skønne udsigter mod Ærø og Strynø, og fra Bogø er 
det betagende at kigge ud over Lindelse Nor - en miniudgave af Det 
Sydfynske Øhav.

Praktisk at vide
Overnatning (campingpladser, teltpladser, shelters):
Ristinge (campingplads)
Ristinge Havn (3 shelters)
Kædeby Haver (Langøvej 6, teltplads, shelters)
Anden overnatning: www.langeland.dk

Indkøb: Humble. Lindelse.
Spisesteder: Humble. Lindelse. 

Tallene i teksten refererer til kortet til venstre.

PARKERING
Du kan parkere ved alle etapers 
start- og slutpunkt.

EN FODTUR LANGELAND RUNDT LANGS KYSTEN

Et markant lindetræ i et sving på Bogøvej.

DE 10 ETAPER

1 Spodsbjerg-Østerskov  ........ 19 km

2 Østerskov-Bagenkop  .......... 15 km

3 Bagenkop-Ristinge .............. 15 km 

4 Ristinge-Lindelse ............... 12 km

5 Lindelse-Rudkøbing ............ 15 km

6 Rudkøbing-Korsebølle ........ 12 km

7 Korsebølle-Lohals ............... 17 km

8 Lohals-Snøde Strandvej ...... 13 km

9 Snøde Strandvej-Botofte ....  10 km

10 Botofte-Spodsbjerg .......... 10 km

LANGELAND RUNDT 
En vandretur på 138 km  
10 etaper a 10-19 km
Kyst og geologi: Flade sand-
strande, rullesten, større sten. 
Hatbakker. Klinter. Nor.  
Kystnære skove.
Fugleliv: Havørne. Gæs. Ænder. 
Vadefugle. Fugletræk forår og 
efterår. Medbring kikkert.

Kultur: Havnebyer, jolle- 
havne, slæbesteder.  
Fyrtårne. Pumpehuse, dæm-
ninger, diger. Godser. Sommer-
huskolonier. Mindesten.

HVOR MÅ MAN GÅ?
Vi har naturligvis gjort os umage 
for kun at gå, hvor det er lovligt. 
Reglerne er lidt indviklede, men 
vi er ret overbeviste om, at det er 
lykkedes. 
Hvis du vil tjekke reglerne, se  
Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/friluftsliv/ 
hvad-maa-jeg-i-naturen
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32. Start på Ristingevej. Etape 4 begynder på Ristingevej ca. 
300 meter syd for Ristinge Havn. 

Følg markvejen mod øst, hold til venstre, hvor stien deles 
sig, og fortsæt langs kysten. Den første kilometer kan du gå 
på toppen af en dæmning. Denne strækning er udpeget til 
at blive en del af en cykelsti, som skal føre til Humble, men 
projektet er endnu ikke gennemført (efterår 2019).

33.  Ind i landet. Nyd udsigten mod Ærø, Strynø og Tåsinge, 
før du godt en kilometer længere op ad kysten (som godt 
kan være besværlig at gå på!) sætter kurs ind i landet ad en 
markvej gennem en åbning i et levende hegn. Følg markve-
jen ca. 300 meter, og gå ca. 50 meter mod syd ad Møllevæn-
get. Føg vejen rundt i svinget, gå bag om Møllevænget 20 og 
find ved nr. 22 en fin trampesti mod øst over markerne. Følg 
den ca. en halv kilometer og gå derefter ad Køllevej mod 
øst, indtil du rammer Helsnedvej ved genbrugsstationen.

34. Gå mod nord ad Helsnedvej, til du når T-krydset ved 
Kædebyvej.  

Sådan starter etape 4: På en markvej.  

Tv: En lille oase.
Th: Kig itlbage - 
udsigt mod Ristinge 
Havn.

Udsigt fra Helsnedvej.

Tv: På dette sted går 
du ind i landet ad en 
markvej.

Th: Følg markvejen 
mod øst til den lille 
samling huse, som 
hedder Helsned 
Møllevænge. 
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35. Vester Kædeby. Gå mod nord ad Kædebyvej. Nr. 61 er Vester 
Kædeby Gamle Skole, og nr.  65 er den statelige Kædebygaard.

36. Krejbjerggård. Landevejen skifter navn til Langøvej, følg 
den videre mod nord. Gården på Langøvej nr. 6 er Krejbjerg-
gaard, som tilbyder flere former for overnatning, bl.a. i telt 
på naturlejrplads eller i hytter.

37. Kunsttårn. På Langøvej 6a står et nedlagt transformator-
tårn, som er omdannet til kunsttårn. Det indgår i Danmarks 
Længste Kunstudstilling, nemlig 12 transformatortårne for-
delt hele vejen fra nord til syd på Langeland, hvor du kan gå 
på opdagelse og se, hvordan 12 lokale kunstnere har taget 
udfordringen op, når ”galleriet” måler 1,5m x 1,5m og med 
8 m til loftet!

Uanset hvilken årstid du kommer på, kan du komme ind 
i tårnene, de er åbne hele året og hele døgnet - døren er 
simpelthen pillet af. I begyndelsen af maj kommer der hvert 
år nye kunstudstillinger i fire af de tolv tårne

Kunstprojektet har en dobbelt funktion: At præsentere øens 
kunstnere og bevare øens forskellige typer af transformator-
tårne som en del af den langelandske kulturarv.

I tårnet på Langøvej - Tårn 10 - udstiller (2019) landskabsma-
leren Kjeld Nielsen, og man skal IND i tårnet for at se hans 
maleri, som er monteret højt oppe. Titlen er "Mennesket i 
landskabet - landskabet i mennesket".

Find en folder med alle 12 kunsttårne på www.langeland.dk

Kjeld Nielsens værk i kunsttårnet på Langøvej.

Tv: Den ned-
lagte skole  
i Vester Kædeby.
Th: Kædebygaard.

Krejbjerggård byder på bl.a. fodboldgolf og  
naturlejrplads.

Tv: Det nedlagte transformatortårn -  nu kunst-
tårn - på Langøvej.
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38. Kædeby Kirke. Kirken er bygget i 1885. Kun fire år 
tidligere - i 1881 - havde Ristinge fået sin egen kirke, som 
ligner den meget, og begrundelsen var begge steder, at der 
var sket en befolkningstilvækst, og sognebørnene følte, at 
der var for langt til Humble Kirke, som de hørte under. I de 
første mange år brugte man betegnelsen "kapel" om de to 
små kirker, men i de senere år er man altså begyndt at sige 
Kædeby Kirke (og Ristinge Kirke). 

Kædeby Kirke er bygget af dårlige materialer, som kræver 
meget vedligehold. I 1991 ville det daværende menigheds-
råd lukke kirken og allerhelst rive den ned, men for en 
ordens skyld blev der indkaldt til orienteringsmøde. Man 
havde dækket op til 15- 20 personer, men der kom langt 
over 100, som ikke ønskede kirken nedlagt. Så det blev den 
ikke - den blev tværtimod grundigt renoveret i 2002.

100 meter nord for kir ken: Drej mød øst ad Haugbøllevej og 
følg den til T-krydset ved Bogøvej.

Alternativt: Følg Langøvej nordpå og tag en afstikker (ca. 
3 km) ud til den lille Langø (41). En dæmning fører over til 
øen, du må gerne gå derover, men du støder hurtigt på et  
privatskilt, som naturligvis skal respekteres. Gå samme vej 
tilbage, men gå mod øst, når du rammer Bogøvej. 

39. Pumpehus. Over for ejendommen Bogøvej 23 kan du 
studere en pumpestation (med en hjertestarter!) som har 
tørlagt den sydlige gren af Lindelse Nor.

Pumpestationen ved Bogøvej 23.

Kædeby Kirke - eller Kædeby Kapel, som kirken 
tidligere blev kaldt.

Udsigt fra Bogøvej mod Lindø.
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40. Fantastisk udsigt. Følg Bogøvej mod øst ca. 2 km. I et 
skarpt sving lige før Bogøvej 27 har du fra en lille bakketop 
den smukkeste udsigt over Lindelse Nor med de mange 
småøer - Det Sydfynske Øhav i ministørrelse, er der nogen, 
der kalder noret. 

41 og 42. Lindelse Nor. Lindelse Nor er tre kilometer lang 
og tre kilometer bred. Det 9 kvadratkilometer store, uregel-
mæssige nor fungerede tidligere som vinterhavn for Rudkø-
bings sejlskibsflåde.

De største øer, Langø (41) og Lindø (42), er beboede og for-
bundet med kysten med hver sin dæmning. 

43. Lindelse. Lindelse var en stationsby indtil Langelandsba-
nen fra Rudkøbing til Bagenkop blev nedlagt i 1962.

Den mest markante bygning er den prægtige, højtliggende  
Lindelse Kirke -  bygget i ca. 1200. Den smukke, gamle præ-
stegård ligger lige syd for kirken.

 

Lindelse Kirke.

Fugle flokkes i Lindelse Nor.

På vej mod Lindelse.


