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I Danmark findes nogle få geografiske plet-
ter, hvor kunstnere flokkes. På grund af lyset. 
På grund af naturen. Fordi de her finder kolle-
ger indenfor alle kunstgenrer.
 
En sådan plet er Langeland - og har været det 
siden 1960’erne, da de første kunstnere - auto-
didakte såvel som akademiuddannede - drog 
på landet for at lade sig inspirere af naturen og 
lyset. Derfor rummer Langeland også mange 
kunstoplevelser, både i værkstederne og atelie-
rerne hos øens kunstnere og kunsthåndværke-
re, i det offentlige rum, hvor mange skulpturer 
er rejst gennem tiden og på Danmarks længste 
kunstudstilling - Kunsttårnene, der folder sig ud 
fra nord til syd, samt i TICKON, som siden 1993 
har opbygget en samling af Land Art værker af 
anerkendte kunstnere fra hele verden.

Alt dette har vi samlet i en Kunstrute og i denne 
folder kan du læse om den del af ruten, som går 
gennem Bagenkop.

Kunstruten i Bagenkop
I den hyggelige fiskerby Bagenkop er håndens 
arbejde fællesnævneren både inden for kun-
sten og fiskeriets traditioner. Ruten på 4 km 
fører dig ud langs kysten, forbi de vilde heste, 
gennem hatbakke-landskabet og tilbage i sik-
ker havn. Undervejs kan du lytte til fortællinger 
om udvalgte værker. 

God tur!

Projektet er støttet af midler fra:

Bagenkop

Kunstruten
til os alle ~ sammen

Værker på ruten
Bagenkop Kirke
Kirkevej 8, 5935 Bagenkop

Glasmosaik i Bagenkop Kirke 
Kunstner: Helle Scharling-Todd
Kirkevej 8, 5935 Bagenkop

Keramiske kors
Kunstner: Ulla Pedersen
Kirkevej 8, 5935 Bagenkop

Kunsttårn 12
Kunstner: Bo Holten, Knud Pedersen og Henriette 
Lorentz
Vestervej 31, 5935 Bagenkop

Familien
Kunstner: Alfio Bonanno
Nordhavnsgade 7, 5935 Bagenkop

Skulptur af Finn Nielsen 
Kunstner: Finn Nielsen
Nordhavnsgade , 5935 Bagenkop

Galleri Momlis
Kunstner: Linea Hansen
Værftsvej 12, 5935 Bagenkop

Fiskerne 
Kunstner: Solveig Moa 
Havnegade 2, 5935 Bagenkop

Vægmalerier, Fiskeriets Hus, Keld Nielsen
Kunstner: Keld Nielsen
Havnegade 2, 5935 Bagenkop

Bagenkop Kro
Kunstner: Keld Nielsen, Alfio Bonanno og Mogens 
Sjøgård 
Østergade 15, 5953 Bagenkop

Bagenkop Kunsthal
Skiftende udstillinger
Færgevej 21, 5935 Bagenkop

Ulla Keramik
Kunstner: Ulla Pedersen
Dæmningen 1, 5935 Bagenkop
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Ruten - ildsjælefodsporet
Kunstruten i Bagenkop følger på dele af ruten  
ildsjæle- fodsporet. Ruten er markeret på 
jorden med et ikon i form af et fodspor.

Ruten er cirka 3 km lang og bringer dig forbi 
resultaterne af de lokale frivilliges mange ar-
bejdstimer, historiske steder og gennem den 
smukke sydlangelandske natur.

Den orange streg viser ruten hvor du er på 
egen hånd og blot kan følge kortet.

Den sekskantede markør viser, hvor du finder 
et værk i byrummet. På bagsiden af folderen 
kan du læse mere om værket.

Den orange markør viser, hvor du kan besøge 
en kunstner eller kunsthåndværker i deres 
åbningstid. 

1

Landskabet og kunsten
Det langelandske landskab har gennem tiden 
fungeret som både trækplaster og inspiration for 
kunstnere og kunsthåndværkere og ofte afspejles 
det lokale landskab også i kunstnernes værker.  

Øens landskab er noget helt særligt og består af 
16 forskellige landskaber. De 16 landskaber kan 
inddeles i fire typer; kystlandskab, menneske-
skabt landskab, bakkelandskab og skovagerland-
skab. 

Kystlandskabet er resultat af vind- og strømfor-
hold, som sammen har skabt varierede og foran-
derlige landskaber langs øernes kyster.

I det menneskeskabte landskab har landsbyer 
og herregårde sat sit præg gennem årtier. Her-
regårde skaber store og åbne landskaber, med få 
afgrænsingerne, hvorimod landsbyerne skaber 
mange små afgrænsninger i form af hegn, veje 
og bygninger. 

Bakkelandskab er præget af 1000 runde hatbak-
ker, som kan ses overalt i landskabet og er noget 
helt særligt for den langelandske natur.

Skovagerlandskab; Ingen andre steder på Lan-
geland spiller skovene så stor en rolle i landska-
bet, som i Nordlangelands Skovagerlandskab. 
Her ligger skove og dyrkede marker skiftevis som 
brede bælter på tværs af øen.

På kunstruten beskriver vi det landskab, du står 
i, så du oplever de særlige kendetegn og måske 
kan genkende disse i kunsten. 

Kystlandskabet - Marstal Bugt
Landskabet omkring Bagenkop er et udpræget 
kystlandskab. Landskabet er særligt oplevelses-
rigt i kraft af sine terrænformer, der varierer mel-
lem flade nor, stejle klinter og hatbakker. Havet 
mod vest er åbent og mere barskt end andre 
steder på Langeland. Her er vide udsigter så langt 
øjet rækker.

Oplev landskabets kendetegn
De mange små og store nor langs kysten har 
betydning for oplevelsen af landskabet og er 
samtidig et særkende for Langeland. Det samme 
gælder områdets hatbakker, som er lette at se, 
fordi hatbakkerne ligger adskilt fra hinanden i 
et fladt, overskueligt landskab ud til kysten. Ved 
kysten findes flere eroderede hatbakker, der står 
som stejle klinter og tilføjer landskabet en vis dra-
matik i samspillet med den åbne vandflade.  

 
r

Landskabets inspiration til kunsten
Også kunstnere, der ikke bor på Langeland, er rejst 
til øen og har ladet sig inspirere til nye værker. En 
af disse er f.eks. fynbo-maleren Johannes Larsen fra 
Kerteminde, som i SMK’s samling har skabt omkring 
33 tegninger af øens natur.

I Bagenkopområdet har han f.eks. tegnet hatbakken 
Fakkebjerg og Gulstav Klint.

Bagenkop
Langelands sydligste by er et gam-
melt fiskersam fund, og man kan sta-
dig opleve en velbevaret og autentisk 
fiskerihavn, hvorfra der dagligt stæv-
ner kuttere ud. 

Byen har en mo derne, flot og velbesøgt lystbådehavn, 
hvor der om sommeren er musik på friluftsscenen. Det 
er på lystbådehavnen, at du finder et bageriudsalg, 
issalg og en kunstudstilling, som er åbent over hele 
sommeren med en ny kunstner hver uge.

Find flere oplevelser i Bagenkop på  
langeland.dk/bagenkop

Bagenkop
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Glasmosaik i Bagenkop Kirke 
Kunstner: Helle Scharling-Todd 
Opført: 1997

Når du træder ind i Bagenkop Kirke, mødes du af 
det bløde lys, som strømmer gennem Helle Schar-
ling-Todd’s store glasmosaik i vinduerne over alteret. 
Mosaikken er lavet af organiske glasstykker i blålige, 
gullige og rødlige nuancer, som skaber en illusion 
om et hav i oprør og en lille båd fyldt med menne-
sker. Linjerne og hvirvlerne i vandet skaber drama i 
værkets fortælling. Motivet er inspireret af følgende 
lignelse i Det Nye Testamente: 
 
Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte 
ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så 
båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom 
hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi 
går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I 
bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og truede 
ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk 
undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både 
storm og sø adlyder ham?«

Værket er ydermere en reference til de livsvilkår, 
som havet gennem tiden har skabt for befolkningen 
og fiskerne i Bagenkop. 
 
LYT TIL KUNSTEN
Hør historien bag Helle Scharling-Todd’s store glas-
mosaik i Bagenkop Kirke.

Fiskeriets Hus
Siden 2015 har frivillige kræfter lagt tusindvis af 
timer i at skabe og formidle den lokale historie om 
fiskeriet i Bagenkop i Fiskeriets Hus.  
 
På det flotte museum kan du gå på opdagelse i 
fiskeriets historie, prøve kræfter med at styre en 
fiskekutter ud af Bagenkop Havn i simulatoren og 
opleve hvordan mennesker og teknologi har udvik-
let fiskerierhvervet. 
 
Byen havde i 1960’erne Danmarks 5. største fiskeflå-
de med egen filetfabrik. I dag har erhvervsfiskeriet 
dog svære kår på Langeland.

Kystlandskabet
Nu bevæger du dig ud i det bakkede kystlandskab 
ved Klise Nor. Stop op når du kommer til toppen af 
hatbakken Ørnebjerg og nyd udsigten over Klisenor 
eller vend dig mod Bagenkop og se den lille fiskerby 
sprede sig fra vandet og ind i landskabet. Hvilket 
motiv ville du vælge at male hvis du var en lange-
landsk kunstner? 
 
Hvad du ser fra toppen af hatbakken Ørnebjerg:  
 
De vilde heste - Flere steder på Langeland plejes 
naturen af kvæg og heste, der lever under åben 
himmel hele året. Det betyder, at dyrene primært le-
ver af det. de selv finder i naturen, og aldrig kommer 
på stald, men i stedet lever vildt på arealet.

Magleby Kirke - Kigger du mod nordøst kan du se 
Magleby Kirke med sit ottekantede spir, højt på en 
bakke.  
 
Før Bagenkop Kirke blev bygget, sejlede bagenkop-
perne til kirken i Magleby, hvilket kunne være en 
farlig affære. I 1779 var der en ulykke, som cemen-
terede dette, da et brudefølge forliste på selve 
bryllupsdagen, og fem personer omkom. I 1851 gav 
lensgreven så sin tilladelse til at påbegynde ind-
dæmningen ved Magleby Nor. Det ville nemlig give 
omkring 1000 tønder land. Samtidigt tog ideen om 
en kirke i Bagenkop form. 

Følg stien ned ad hatbakken og drej til venstre ad 
Vestervej. Følg vejen forbi Klise Nor. Ved foden af en 
hatbakke finder du Kunsttårn 12. 

Familien
Kunstner: Alfio Bonanno
Opført: 1992

Alfio Bonanno er mest kendt som Land Art kunst-
ner, men hans arbejde rummer mange facetter, 
hvilket man kan se et eksempel på ved Bagenkop 
havn, hvor Alfios skulptur ’Familien’ står. Skulpturen 
viser tre figurer i farverne rød, blå og gul, og kan 
tolkes som to voksne, der løfter et barn. Figurerne 
minder med deres lange lemmer om de skikkelser, 
som går igen i Alfios malerier, dog er skulpturens 
figurer knapt så organiske i deres former, som dem 
i malerierne.

For Alfio er det idéen eller budskabet, som dikterer 
hvilke materialer, han vælger at arbejde med. Den 
røde tråd er, at hans værker altid kredser om forhol-
det mellem mennesker og natur.

Skulpturen er lavet af stål fra den lokale langeland-
ske virksomhed AluStål. 

Galleri Momlis
Kunstner: Linea Hansen

I et charmerende, historisk garnhus holder Linea 
Hansen, Momlis, til. Hun har som speciale at frem-
stille originale grafiske tryk af fisk fanget i nærom-
rådet. Processen har sin oprindelse i en århundrede 
gammel teknik, hvor man tog direkte aftryk af sine 
fangster. MOMLIS fortolker den gamle teknik med 
et nordisk twist.

Fiskene overføres direkte til papir ved hjælp af en 
særlig teknik og udvalgte materialer. De udstillede 
motiver udtrykker således én til én, hvilke arter der 
befinder sig i de omgivende farvande syd om Lan-
geland og formidler en umiddelbar kærlighed og 
omsorg for havet og dets eksistenser.

Fortsæt hen ad Værftsvej til Fiskeriets Hus.  
Obs. Det kræver billet (50 kr.) til Fiskeriets hus at se 
de to næste værker.

Kunsttårn 12
Kunstner: Bo Holten, Knud Pedersen og  
Henriette Lorentz 
Kunstværk: ”Han går ad rette stier”
Opført: 2020

Dette tårn er lidt atypisk, da de besøgende her 
møder et tværmedialt værk skabt af tre kunstnere. 
Værket er opført i forbindelse med fejringen af 200- 
året for Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Træd ind i tårnet, sæt dig på en af Henriette Lorentz’ 
pullerter og nyd musikken af Bo Holten, mens du 
synger med på teksten af Knud Pedersen.

Danmarks længste kunstudstilling kan opleves i 12 
tidligere transformatortårne på Langeland. Kunst-
tårnene giver beskueren en kunstnerisk oplevelse 
midt i den langelandske natur. Fra nord til syd og 
øst til vest bevæger man sig rundt i et kulturland-
skab, hvor man kan opleve kunsten i fred og ro.
Tårnene er åbne hele året rundt. Turen rundt vil altid 
byde på en ny oplevelse, afhængig af årstiderne og 
vejret.

LYT TIL KUNSTEN
Lyt til podcasten ’Kunstnernes Ø’, hvor Henriette 
Lorentz fortæller hvordan værket i kunsttårnet er 
blevet til.

Skulptur af Finn Nielsen 
Kunstner: Finn Nielsen
Opført: 2004

Ved havnen i Bagenkop findes et værk af den lange-
landske billed- og stenhugger Finn Nielsen.

Værket er karakteristisk for Finn Nielsens arbejde 
med sten og hans respekt for materialets rå form. 
Værkets centrale figur er en stor sten, som Finn 
Nielsen har bearbejdet ved at hugge og ridse i den. 
Herved er der fremkommet et mønster i stenens 
overflade og et hul i midten, som man kan kigge 
igennem. Stenen står på en sokkel og syner let til 
trods for materialets tyngde. Den er omgivet af et 
firkantet bassin, som også indeholder små og store 
ubearbejdede sten og seks lodrette rør i rustfrit stål 
i forskellige højder. Hele vejen rundt om bassinet er 
der en kant af brosten.
 

Fiskerne 
Kunstner: Solveig Moa
Opført: 2009

Blandt gamle fiskerhytter, en kahyt fra 
en fiskekutter og historier om fiskeriet i Bagenkop 
findes en række portrætter af byens fiskere, malet af 
den lokale kunstner Solveig Moa.

Værkernes størrelsesforhold er 1:1 med virkeligheden 
– på nær Susanne, byens eneste kvindelige fisker, 
som er malet lidt større end hun reelt er, for ikke at 
forsvinde blandt portrætterne af sine mandlige kol-
legaer. Malerierne blev første gang præsenteret på 
en udstilling i Bagenkop Kunsthal/Galleri Langeland 
og er senere blevet købt af Fiskeriets Hus.

Moa ønskede at afbilde de sidste erhvervsdrivende 
fiskere i Bagenkop og til hendes overraskelse var 
der hele 18. To af portrætterne er dog solgt og derfor 
finder man kun 16 fiskere i Fiskeriets Hus.

LYT TIL KUNSTEN
Lyt til podcasten ’Kunstnernes Ø’, hvor Solveig for-
tæller om de tanker, der ligger til grund for værker-
ne.

Vægmalerier, Fiskeriets Hus, Keld Nielsen
Kunstner: Keld Nielsen
Opført: 2015

Som en kulisse for fiskernes liv i Bagenkop er to 
store værker af Keld Nielsen sat op i Fiskeriets Hus. 
Det ene værk skaber ved hjælp af indramningen 
en illusion af, at den der kigger på værket, kigger 
igennem en dør og ud på den havn, som man fore-
stiller sig findes lige på den anden side af væggen. 
Det andet værk danner baggrund for en model af, 
hvordan Bagenkop havn tog sig ud dengang der var 
færgefart mellem Bagenkop og Kiel.

Keld Nielsen arbejder med akryl og olie på lærred og 
en blandteknik af kridt og akryl på papir. Landska-
bet, særligt det langelandske, er hans foretrukne 
motiv. 

LYT TIL KUNSTEN
Lyt til podcasten ’Kunstnernes Ø’ og hør Keld fortæl-
le om sin kærlighed til den langelandske natur.

Bagenkop Kro
Kunstner: Keld Nielsen, Alfio Bonanno og Mogens 
Sjøgård

Fiskerbyen Bagenkop fik i 1905 kro og gæstgiveri, 
opført af Vilhelm Nielsen, hjemvendt fra Amerika. 
Kroen tiltrækker stadig mange gæster den dag i 
dag.

Bagenkop Kro er kendt og elsket for sin store fiske-
buffet. Hvis du vil være sikker på at få et bord, er det 
en god idé at bestille det i god tid.  

Bagenkop Kro er fuld af lokal landskabskunst af Keld 
Nielsen, Alfio Bonanno og Mogens Sjøgaard.

Fortsæt ad Østergade. Drej op ad Kirkevej og du er 
tilbage ved start. 

Fortsæt på Kunstruten

Keramiske kors
Kunstner: Ulla Pedersen 
Opført: 1987

De små keramiske kors – et mindekors og et dåbs-
kors - som hænger i kirken, er lavet af Ulla Keramik. 

Ulla Keramik er et af de ældste keramikværksteder  
på Langeland og har siden 1968 fremstillet keramik 
og stentøj efter gamle håndværkstraditioner. 

Værkstedet ligger lige udenfor Bagenkop og kan 
besøges hele året rundt. 

Alfio Bonanno
Alfio Bonanno er en internationalt
anerkendt siciliansk-født Land Art 
kunstner, fotograf og billedkunstner. 

Alfio Bonanno er blandt de mest indflydelsesrige 
nulevende kunstnere, når det kommer til eksperi-
menterende kunst i naturen. Han har skabt store 
stedspecifikke værker i hele verden og i Danmark 
anses han som pioner indenfor denne kunstret-
ning. Bonanno er manden bag TICKON – Tranekær 
Internationale Center for Kunst og Natur – hvor de 
besøgende kan opleve Land Art af både danske og 
internationale kunstnere. Parken blev i 2005 optaget 
på en international liste over de 50 mest betyd-
ningsfulde skulpturparker i Europa.
 
Hvis du vil se mere...
- kan du besøge TICKON i Tranekær eller slå et smut 
forbi hans atelier i Østergade 59 i Rudkøbing. 

Skråt over for parkeringspladsen finder du vand-
kunst af billedhuggeren Finn Nielsen. 

Helle Scharling-Todd
Helle Scharling-Todd er en pionér indenfor glas- 
og mosaikkunst. Hendes værker kan opleves flere 
steder i verden.

Helle Scharling-Todd er født på Langeland, men 
bosat i Ventura, Californien. Hun har dog stadig et 
hus i Tullebølle, som hun besøger hvert år.

Hun har en særlig interesse for kunst i det offent-
lige rum og med sit arbejde ønsker hun at bringe 
den poetiske dimension ind i det rum, som vi alle 
bevæger os i.

Fra 1965-1974 uddannede Helle Scharling-Todd 
sig på forskellige kunstakademier rundt omkring 
i verden, og siden 1970’erne har hun udstillet et 
utal af gange i ind- og udland samt skabt en lang 
række udsmykninger til det offentlige rum.

Helle Scharling-Todd har skabt glasmosaikker til 
udsmykning af i alt syv danske kirker rundt om i 
landet.

Ulla Keramik
Ulla Pedersen er nærmest blevet en institution på 
Langeland, da hun har skabt keramik her siden 
1968. 
Udviklingen er gået fra det brune lertøj til et 
nutidigt formsprog. Hun arbejder med humor og 
bliver inspireret af landskabet omkring sig. 

I værkstedet drejes eller formes, tørres og bræn-
des leret. I butikken, som ligger i forlængelse af 
keramikværkstedet, sælges de færdige vaser, stel 
og krukker. Langelandskab er navnet på en deko-
ration inspireret af den langelandske natur, som 
du befinder dig midt i. Bagenkopper er kopper 
med knap på og nogle krus indeholder edderkop-
per og andre overraskelser. Du finder ikke to ens 
og alt er håndlavet.

På ejendommens førstesal finder du en retro-
spektiv udstilling af keramik fra alle årene.
 
Gå ned ad Kirkevej og drej ned ad Østergade og 
herefter ned til højre ad Færgevej. Herefter drejer 
du til højre ad Strandgårdsvej. Følg den til du 
kommer til stien, der tager dig med ud mod Klise 
Nor. 

Henriette Lorentz
Henriette Lorentz arbejder både med skulptur og 
maleri og lader ofte de to udtryk gå i dialog med 
hinanden. Stilen er let genkendelig med fanta-
sifulde væsener, fabeldyr og mønstre i stærke 
farver. Naturen, som i de seneste år er blevet så 
voldsom, har med tiden fået en større plads i Lo-
rentz’ værker og væsenerne er blevet trukket lidt i 
baggrunden og gemmer sig i naturen.

Henriette Lorentz er født i 1954 og uddannet fra 
Aarhus Kunstakademi i 1974. Derefter tog hun en 
designuddannelse på Margretheskolen og arbej-
dede efterfølgende med farver og print på tekstil 
i en årrække. Siden år 2006 har hun helliget sig 
kunsten på fuld tid.

Hvis du vil se mere, kan du besøge Atelier Lorentz, 
Grønnegade 1, 5900 Rudkøbing.

Følg Vestervej frem til den lille skov  og nyd synet 
af de mange flotte hatbakker på din vej.  Drej ned 
ad Ågabet mod vandet.

Solveig Moa 
Billedkunstner Solveig Moa interesserer sig for men-
nesker og særligt mennesker ved havet. Hendes 
værker er udstillet flere steder på Langeland.

”Jeg er bosiddende tæt ved vandet, hvor jeg henter 
meget af min inspiration ved stranden og i den 
kultur, der er forbundet med mennesker ved havet..” 
– Solveig Moa

Solveig Moa kom til Langeland sammen med sin 
mand, Bo Valentin, sidst i 1990’erne for at undervise 
på Langelands Kunsthøjskole. De er siden begge 
blevet en del af den langelandske kunstscene og 
deltager bl.a. ved Nowhusets årlige udstillinger samt 
Kunstnernes Åbne Døre.

Solveig Moa er født i 1961. Hun er uddannet fra Det 
Fynske Kunstakademis malerlinje i 1985-90. Hun har 
udstillet i både ind- og udland og er medlem af BKF.

Finn Nielsen 
Finn Nielsen (1948-2022) var uddannet stenhugger 
fra Handbergs Stenhuggeri i 1962-66. Gennem sin 
kunstneriske karriere deltog han på flere censure-
rede udstillinger, havde separatudstillinger og har 
udført udsmykningsopgaver rundt om i hele landet.
Han er repræsenteret hos Lollands Stiftsmuseum i 
Maribo, samt Skive og Malmøs Kunstmuseer.

Finn Nielsen var medlem af Koloristerne, Billed-
kunstnernes Forbund og Dansk Billedhuggersam-
fund.
 
Gå tilbage til havnekajen, til Værftsvej, og følg vejen 
frem til du kommer til de små fiskerhuse. 

Keld Nielsen 
Billedkunstner Keld Nielsen indfanger
landskabets uendelige omskiftelighed
i sine malerier.

Landskabet er en uudtømmelig kilde til inspiration 
og fascination for Keld Nielsen, som nu i 30 år har 
udforsket især det langelandske landskab.  Med 
sikker hånd fortolker han de indtryk, han får på sine 
daglige vandreture.

”I 1986 flyttede jeg til Langeland. Her tog arbejdet 
med maleriet endelig fart. Her er landskabet! Opga-
ven er i dag heldigvis langt fra afsluttet, billederne 
presser sig stadig på. Ikke blot det langelandske 
landskab. Jeg rejser gerne for et godt motiv. At selv 
finde motivet og se det. Det er det hurtige blik, som 
jeg maler. Hvor genkendeligheden i det rolige kaos 
pirrer til videre fordybelse i billedet. Det er roen i 
landskabets kaos jeg søger.” – Keld Nielsen

Keld Nielsen startede sit kunstneriske virke med 
et ophold på Langelands Kunsthøjskole i Magleby 
i 1986. Han er medlem af kunstnergruppen ’Land-
malerne’ og har en lang række af både gruppe- og 
separatudstillinger bag sig.

Når du har set det du ville i Fiskeriets Hus, fortsætter 
du ad Havnegade og drejer til venstre forbi Brug-
sen. Drej ned ad Østergade til du møder Bagenkop 
Kro. Her kan vi anbefale dig at gøre et stop og spise 
din frokost eller middag. Bagenkop Kro er fuld af 
lokal landskabskunst. 
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Kunstruten i Bagenkop

I den hyggelige fiskerby Bagenkop er håndens 
arbejde fællesnævneren inden for både kunsten og 
fiskeriets traditioner. 

Ruten på 4 km fører dig ud langs kysten, forbi de 
vilde heste, gennem hatbakke-landskabet og tilbage 
i sikker havn. 

Undervejs kan du lytte til fortællinger om udvalgte 
værker. 

Kunstruten nord til syd

Vi har samlet den langelandske kunst 
i en Kunstrute. Er du i bil eller på cykel 
kan du følge ruten fra nord til syd eller 
dele den ind i en nord- og en syd-
 etape.  
 
 
Er du på gåben har vi lavet tre forslag 
til ruter, hvor du oplever et bredt 
udsnit af den langelandske kunst: 
I Bagenkop (4 km) er der fokus på 
håndens arbejde, i Rudkøbing (5 km) 
på skulpturer og i Tranekær (4 km) på 
naturkunst. På turen kan du lytte til 
fortællinger om udvalgte værker. 

LYT TIL KUNSTEN &  
KUNSTNERNES Ø

Undervejs på Kunstruten kan du lytte til 
podcasts som gør dig klogere på værkerne og 
kunstnerne bag. 
 
Brug QR-koden udfor værket eller besøg 
langeland.dk/lyt-til-kunsten

Start ved Bagenkop Kirke

Kunstruten i Bagenkop starter på Kirkevej, i Bagen-
kop Kirke. 

Bagenkop Kirke er Langelands yngste og mindste 
kirke, opført i 1920 med stor hjælp fra byens egne 
borgere. 
 
Inden borgerne i Bagenkop fik deres egen kirke, 
sejlede de til kirken i Magleby. Søvejen mellem de 
to byer blev dog nedlagt med inddæmningen af 
Magleby Nor i slutningen af 1800-tallet og derfor 
opstod der et behov for, at Bagenkop fik sin egen 
kirke. 
 
De to første værker findes inde i kirken. Bagen-
kop kirke er dog kun åben i gudstjenestetiden. 
Heldigvis kan det største værk ses fra ydersiden på 
bagsiden af kirken. 
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Hatbakkerne
Lange, lige rækker af små, runde bakker 
pryder landskabet på Langeland, og det er 
faktisk det eneste sted i Danmark, man finder den 
type landskab så fint repræsenteret. Der er nemlig 
over 1000 styk fordelt på hele øen. Bakkerne kalder 
man hatbakker fordi deres halvrunde form minder 
om en bowler-hat. 
 
LYDEN AF LANGELAND 
Lyt til podcasten ’Lyden af Hatbakker’ og bliv klo-
gere på disse naturens unikke kunstværker. Lyt evt. 
mens du begiver dig ned til stranden. 

Følg stranden tilbage til Bagenkop. 

Tilbage i sikker havn finder du det næste værk. Et 
lidt atypisk værk af Alfio Bonanno.
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