
VELKOMMEN TIL 

En fodtur  
LANGELAND RUNDT  
langs kysten Jeg har gået mig mine 

bedste tanker til. Og jeg 
kender ingen tanke så 
tung, at man ikke kan gå 
fra den. Når man således 
bliver ved med at gå, går 
det nok.

 
Søren Kierkegaard, 
filosof  (1813-1855)

”
 
Vandreturen rundt om Langeland langs kysten er 139 km lang. Vi har delt den op i 10 
etaper, den korteste er 10 km, den længste 19. 

De sejeste traver hele turen i ét stræk med telt og kogegrej på nakken. Andre snupper 
to-tre etaper over en weekend og finder et hyggeligt bed & breakfast eller et shelter 
undervejs.  
 
Vi - Jesper og Jette - nøjedes med én etape ad gangen fordelt over 10 dage og et helt 
år, og vi oplevede kysten ændre sig forunderligt smukt i takt med årstiderne. 

På nogle strækninger vandrer du på Øhavsstien, den 220 km lange vandrerute rundt 
om Det Sydfynske Øhav (på etape-kortene markeret med blåt). Her står skilte, som 
viser vej. Men resten af fodturen Langeland rundt (markeret på kortene med rødt) er 
ikke skiltet, så kig på kort og tekster her i bogen. 

Farbarheden langs kysten afhænger af vandstanden, og hvis du ikke kan gå i vandkan-
ten eller ad en alternativ rute, som etape-kortet anviser, så gå tilbage ad stranden og 
find en markvej eller asfaltvej, som du kan følge lidt ind i landet og tilbage til kysten. 

Vær forberedt på, at turen indimellem er drøj. På nogle strækninger går du i tungt 
sand eller på glatte rullesten, andre steder tramper du af sted i et tykt lag ålegræs 
eller på sumpet strand. Men vi synes, det er det hele værd!

RIGTIG GOD TUR!

Langeland, foråret 2020  
Jesper Ansbæk og Jette Purup

Jette Purup har skrevet 
teksterne, Jesper Ansbæk har taget 
billederne til  
"En fodtur LANGELAND RUNDT 
langs kysten".  
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