
SPODSBJERG LÆGGER UD..........



Borgerforeningen i Spodsbjerg har taget initiativ til at få udviklet en samlet 
visionsplan for byen, der i tråd med stedets særlige image, både landskabeligt og 
som et særligt kulturmiljø i én af Danmarks ”afkroge”, skal kunne danne baggrund 
for en markedsføring på stedets præmisser med sigte på øget bosætning og 
tiltrækning af gæster til området.  Arbejdet vil i samråd med Rudkøbing Kommune 
og Fyns Amt indgå i den samlede planlægning for området, hvor der vil blive lagt 
særlig vægt på at skabe en vision, der kan bevare Spodsbjerg som uspoleret 
kystområde ved at tilføje og indpasse nyt på en nænsom måde med særligt fokus 
på den eksisterende sjæl i Spodsbjerg.
  

Indledning
De danske kystbyer, såvel som 
de øvrige europæiske, er inde i 
en forandringstid, forårsaget af 
ændringer i transportvejene 
med nedlæggelsen af 
mange erhvervshavne til 
følge. Disse havne vil i 
fremtiden være koncentreret meget 
få steder -  hvor det geografi ske 

udgangspunkt er gunstigt i forhold til transport på lands og til vands.
På Fyn har dette affødt et stort fokus på de større havnebyer, der næsten alle er 
i færd med en omdannelse enten konkret eller på planlægningsniveau. Byernes 
nye arealressourcer søges omdannet til blandede boligområder, liberalt erhverv 
og kulturelle formål, der skal medvirke til at skabe fornyet interesse for bosætning 
og arbejdspladser i de respektive havnebyer (Odense, Nyborg, Middelfart, 
Fåborg, Rudkøbing, Svendborg, Kerteminde og til dels Assens og Bogense). 
Havnebyerne er ”født” med forskellige udgangspunkter, hvad angår landskab, 
kystmiljø, historisk betydning og ikke mindst det geografi ske udgangspunkt 
– elementer, der har stor betydning for den fortsatte udvikling. De ønskede nye 
bybilleder langs vandet, synes dog at skulle udvikles over den samme formel 
”luksusboliger, liberalt erhverv og småbutikker”, hvor de kommende årtier vil vise, 
om de naturgivne kvaliteter er tænkt med ind i udviklingen, og om der stadig vil 
være en forskel at spore fra by til by.



Historisk kort (1842-99)



Den intensive fokus på de fynske 
havnebyer og konkurrencen om de nye 
skatteborgere og turister giver anledning 
til at overveje, hvilken betydning dette 
har for det øvrige fynske kystlandskab, 
oplandet omkring bycentrene og de 
mange småbyer, som stadig ligger relativt 
uspolerede og med en helt særlig identitet 

– en identitet, der i det lange løb bliver vigtig at fastholde.

Baggrunden for denne ansøgning er således, at vende blikket mod Spodsbjerg 
på Langelands østkyst, den lille by ved fi skerleje, færgehavn og lystbådehavn 
med henblik på at få analyseret stedets muligheder og at frembringe en 
visionsplan for området. Et redskab til at sikre en stedbunden udvikling 
med respekt for stedets særegne kvaliteter.

Stedet
I det for Østlangeland særligt karakteristiske småbakkede kystlandskab ved 
Langelandsbæltet ligger Spodsbjerg -  af de fl este kendt som ”Spodsbjerg-
Tårs-forbindelsen”, hvor tre kvarters sejlads forbinder Langeland med Lolland. 
Landskabet er foruden bakkerne præget af mange moser/søer, strandenge og 
småskove – med terrænbestemte snoede vejforløb gennem området.
Siden middelalderen har færgelejet ligget på samme sted, og færgeri og fi skeri 
har således dannet grundlag for stedets befolkning; i de seneste 50 år dog 
suppleret med turisme. Det oprindelige lille fi skerleje har langsomt udviklet sig til 
det, der tegner stedet i dag. Der fi ndes i dag ca. 100 helårsboliger i Spodsbjerg 
samt mere end dobbelt så mange sommerhuse , der primært er beliggende i den 
sydlige udkant ved Drejet. 

Selve Spodsbjerg by, der ikke umiddelbart danner en fysisk sammenhæng 
med færgehavnen, og derfor ikke altid opdages af færgernes passagerer, 
tegner sig som en bebyggelse langs Spodsbjergvej, der fra færgen i nord 
drejer mod syd langs kysten for igen at bevæge sig ind i fastlandet ved Drejet; 
en strækning på ca. 1,5 km. Byen mødes både i nord og syd af strandenge, 
der rummer et rigt fugleliv. Området ved færgen rummer foruden færgehavn 
med opmarchplads, fi skerihavn med 6-7 aktive fi skere, lystbådehavn med 200 
pladser også et nedlagt jernbaneterræn med stationsbygning. I 1980´erne er 
der bygget en cafeteriabygning ved opmarchpladsen.  De ældre fi skerhuse 
langs hovedåren gennem byen er i den nordlige del blevet udbygget mod vest 
med et parcelhuskvarter i 1960´erne, da fi skeriet gik godt - senest er der i 2002 
vedtaget en ny lokalplan for en udbygning af dette område. ”Midtbyen” består 
af et større supermarked, et fi nt rødmuret badehotel fra 1913 med restaurant, 
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fi skeudstyrsbutikker (med 
”dänische würmer”..) og 
småhuse, der kun delvist er 
helårsbeboelse. Den sydlige 
del af byen udgør den ældste 
del ved Drejet, med spredte 
bindingsværkshuse, hvor den 
gamle, stråtækte færgegård, 
formodentlig fra 1700-tallet 
er beliggende. Færgegården 
betegnes i  Fyns Amts 
registrering af kystkulturmiljøer 

som et enestående eksempel på gammel færgefart i Danmark. Stedet er i dag 
en del af et sommerhusområde fra 1960érne og 1970érne. Passagen langs 
kysten er fra havneområdet mod syd, hvor der fi ndes en større badestrand, ikke 
mulig, da en stribe af husene langs kysten, mellem lystbådehavnen og 
badehotellet har privat adgang til stranden, reguleret i Digelauget.
Derudover fi ndes 2 campingpladser og kirke, skole og sportsplads er 
beliggende lige udenfor Spodsbjerg i Longelse.
Indbyggertallet mere end fordobles i sommerhalvåret, når sommerhusene, 
lystbådehavnen og campingpladserne bebos. Byen har således et meget 
stille vinterliv - en kontrast til sommerlivet, der består af lystfi skere og turister 
(fortrinsvis tyskere og hollændere) på besøg eller gennemfart, som det er 
kendetegnende for de små kystbyer og ølivet omkring Danmark. Forskellen 
mellem årstiderne er en særlig charme for stedet – en forskel der samtidig udgør 
en hårfi n balancegang for eksistensgrundlaget.



Potentialet
Det relativt lille 
bysamfund fremstår 
med en forløsende 
uhøjtidelighed og 
som et sted, der 
indbyder til ferie 
og fordybelse. Alle 
hilser på alle som 
det er kotume på 
landet;  færgerne 
kommer og går, 
fi skerne køber 

madding til dagens mange timer i vandkanten og livet til og fra købmanden ved 
Merko skaber byens puls.  Stationsbygningen fra 1911 syd for færgecafeteriet ( 
benyttes i dag som færgerederikontor og mindre pakhus), badehotellet og den 
gamle stråtækte færgegård udgør tre særdeles bevaringsværdige bygninger 
fra hver deres tid, der adskiller sig markant fra den ellers beskedne bebyggelse 
i Spodsbjerg. Badehotellet, der også omfatter en lille gårdhave, rummer store 
muligheder for i fremtiden at kunne blive en helt særlig attraktion for byens 
gæster, som en lille arkitektonisk perle i bybilledet, og kunne nemt gøres til et 
sted, man gerne kører langt for at besøge.  Adgangen til stranden fra Spodsbjerg, 
samt ønsket om en samlet bevægelseslinie fra havnen til stranden i syd er 
ligeledes et oplagt tema at tage fat på, ligesom en tydeligere defi neret overgang 
eller sammenknytning af færgehavn og by kunne medvirke til at åbne bybilledet, 
og lokke fl ere af færgepassagerne  en tur ind igennem byen.
Som det helt store nye udvikllingspotentiale for Spodsbjerg fi ndes en 
rummelighed i Regionplan 2001-13, der udlægger et område umiddelbart vest for 
færgehavnen til feriecenter/hotel/kursusejendom samt en udvidelsesmulighed for 
en eksisterende kro/hotelvirksomhed i kystzonen udenfor turistcenter. 
En udnyttelse af denne mulighed vil i visionsplanen blive særligt belyst, både 
hvad angår indpasning i det eksisterende landskab, og som en mulighed for 
at skabe et multifunktionelt sted, der også kan benyttes af byens fastboere 
.(ikke mindst de yngre årgange!). Mange strøtanker har været på banen: 
Internetbase for fremtidige hjemmearbejdspladser, sportshal, svømmebad, 
sauna, fritidsklubber, arrangementer i større skala, 
der kan medvirke til at byens liv fortsat kan udvikles 
og tiltrække fl ere yngre familier. Derudover skal den 
velfungerende lystfi skeraktivitet bevares og styrkes.
Udviklingen skal også ses i lyset af den forventede 
bro over Fehmarnbæltet, der vil gøre det nemmere 
at nå Langelands smukke østkyst for specielt vore 
tyske naboer og øvrige sydeuropæiske naboer.



Processen
På baggrund af dette ansøgningsmateriale vil 
Spodsbjergs Borgerforening i samarbejde med 
landskabsarkitekterne LAND+ udarbejde en mere 
detaljeret analyse af området, og med dette som 
udgangspunkt frembringe en landskabsplan med 
skitsering af udbygningsområder samt beskrivelse og 
illustrationer til bruge for den videre planlægning og 
markedsføringsproces. Materialet vil undervejs blive 
drøftet med både Amt , Kommune, Scandlines og 
borgere i al almindelighed.
Arbejdets igangsættes primo 2004 og forventes afsluttet i 
foråret med et offentliggørelses- arrangement på havnen 
i maj/juni  2004. 

Økonomi
Der ansøges om 100.000,00 kr. til det forestående 
arbejde, hvoraf en del skal bruges til fremstilling af 
plancher og foldermateriale til brug for fremvisning for 

planmyndigheder, offentligheden og potentielle investorer.

Målet
Det er med ovenstående ønsket via en nærmere analyse af det eksisterende 
særlige bymiljø omkring Spodsbjerg at tilvejebringe en udviklingsplan/
landskabsplan for området med stor respekt for de eksisterende kvaliteter og 
særlige enkeltstående bygninger, der kan medvirke til at Spodsbjergs charme 
fremhæves og skaber initiativ til fl ere helårsboliger og udvikling af en særlig 
genre af turistmiljøet i langs den danske kyst.
Det er med overbevisningen om, at der i kølvandet på omdannelserne af  ”de 
store planer” for de fynske havnebyer vil opstå en nyopdaget efterspørgsel på 
de originale og uspolerede mindre kystmiljøer – deriblandt Spodsbjerg – at 
denne ansøgning forhåbentligt må kunne gøde vandene hos glade givere!



(Nedenstående er en beretning om Spodsbjerg af Johannes Fisker, Spodsbjergvej 307) 

”Den 8. november 1945 var jeg på Politiskolen i København sammen med en 
kollega, da der kom en politiassistent og meddelte os, at vi næste dag kl. 7:00 
skulle tage med toget fra København til   Spodsbjerg, hvor vi ville være kl. 16:
00 og melde os på Politikontoret, som var i stationsbygningen i Spodsbjerg. Vi 
så på hinanden - Spodsbjerg! Hvor er det henne? Vi fandt ud af det, men det 
var ikke kl.16:00 men kl. 22:00 om aftenen, at vi ankom til Spodsbjerg på grund 
af stærk østlig storm. Færgen til Nakskov sejlede jo ikke på det tidspunkt på 
grund af krigen og minefaren, men i stedet for færgen lå der 3 sommerhuse ved 
anløbsbroen! De var i den stærke storm og højvande blevet skyllet ud omme fra 

kysten ved Ankerhus og drevet ind til anløbsbroen. Alle fi skernes bundgarn var 
ødelagte og væltede, og der blev ikke mere fi skeri i det år. 
I 1912 blev Langelandsbanen åbnet, og det var et stort plus for Spodsbjerg 
og Sydlangeland: Folk kunne nemmere komme til Rudkøbing  og videre væk, 
og også for godstransporten havde det stor betydning. Om sommeren var der 
badetog fra Rudkøbing hver dag, og om søndagen var der ret ofte en 7-8 vogne 
fyldt med badegæster, der blev kørt om til Gl. Spodsbjerg, hvor vognene blev 
koblet fra , og de kunne så bruges som omklædningsrum. Vognene blev afhentet 
igen ved 5-6 tiden. Banen nåede at holde 50 års jubilæum, inden den blev 
nedlagt i oktober 1962, da Langelandsbroen blev åbnet den 10.november 1962.
Indtil 1937 var der åben bro ud til hvor færgen lagde til, men i 1937 blev 
Fiskerihavnen bygget, som dog nær var blevet ødelagt af stormen, inden den var 
færdig. Der var fl ere af fi skerbådene der blev ødelagte ved samme lejlighed. På 
det tidspunkt var der mellem tyve og femogtyve fi skerbåde i havnen. I krigsårene 
var der ingen færgeforbindelse til Lolland på grund af kulmangel til færgen og på 
grund af minefaren. Færgen begyndte at sejle igen i foråret 1946, efter at der var 
blevet minestrøget. Midt i halvtredserne fi k vi midt i januar måned stærk storm fra 
nordøst og meget højvande - året efter kystsikringen var blevet bygget. Vandet 
løb simpelthen over diget hele vejen fra Færgegården og til Kystvænget, og på 
alle husene vest for landevejen stod vandet langt op på dem, og hele Sylten 
bagved var oversvømmet.  I midten af 60´erne fi k vi en østlig storm, der varede i 



fjorten dage, hvorved  hele østmolen på Fiskerihavnen  væltede. 
Under krigen, hvor færgen ikke sejlede,  var der to vintre 1941 -1942,  hvor 
der var hård frost og Langelandsbæltet var frosset til. Da blev der etableret 
istransport over til Lolland, som foregik med joller og pramme som fi skerne trak 
eller skubbede. Enkelte gange, hvis der var stort læs, havde de en vognmand 
med et par heste til at trække, og midtvejs ude på Langelandsbæltet mødtes de 
så med fi skerne fra Onsevig,  hvor de udvekslede varer. De havde altid geværer 
med, så de kunne skyde hestene, hvis der skulle ske noget. En ambulance blev 
også overført, den var foræret til Finland i anledning af krigen mod russerne. 
I 1960 blev der bygget et færgeleje i Spodsbjerg, og det betød, at der begyndte 
at blive større trafi k mellem Langeland og Lolland . I 1981 blev der bygget et 
færgeleje mere og en ny vej direkte til Langelandsbroen, og da færgeruten 
tilmed var blevet afkortet, så den anløb Tårs på Lolland, bevirkede dette, at 
trafi kken blev mangedoblet. En tid før Storebæltsbroen blev der sejlet med 4 
færger med op til 72 afgange i døgnet . Omkring midten af 1960´erne blev der 
etableret gadebelysning gennem Spodsbjerg, men vi skulle selv betale 350 kr. 
per lysrør - og nu har vi ikke råd til at have lys i dem! Nogle år senere kom der 
kommunalt vand til Spodsbjerg, som vi også selv skulle betale; før den tid havde 
alle selv deres brønd. Efter krigen var der to købmænd, to slagtere og to bagere 
i Spodsbjerg, men disse er senere erstattet af et stort supermarked, hvor der kan 
købes næsten alt. I 1994 blev den nye lystbådehavn åbnet, hvilket har betydet 
meget for turismen og især for lystfi skerne. Der blev også bygget lodsstation, og 
alle troede, at nu kom der folk til byen med alle de ansatte, men det blev kun til 
en enkelt! 
Man kan jo ikke sige Spodsbjerg har været i stor fremgang….
For ca. 60 år siden var alle beboere aktive fi skere eller m
arbejdere, hvor der i  dag  kun er fi re-fem  fi skere tilbag
huse, hvor der bor ældre mennesker eller ikke aktive be
er solgt til sommerhuse. I de forløbne år er der kun bygg
Spodsbjerg - man kan jo ikke sige, at Spodsbjerg er i en
                                                          Fisker     

 



Ansøgningsmaterialet er udarbejdet af LAND+ landskabsarkitekter, i dialog med 
Borgerforeningen i Spodsbjerg.


