KULTURLANDSKABET EFTER 1800

Befolkningstilvæksten og den teknologiske udvikling
i 1700-årene åbnede for en modernisering af samfundet. Staten påtog sig opgaven og brugte anledningen til at afvikle den decentrale magtstruktur,
som var knyttet til hovedgårdene. Ved en række
store landboreformer omkring år 1800 ændredes
vilkårene på landet radikalt. Landboreformerne blev
gennemført sideløbende med andre reformer, som
en omordning af skolevæsenet, af de kommunale
indretninger og liberalisering af det politiske liv
og erhvervslivet. Alt sammen med det formål at
fremme samfundets økonomiske potentiale gennem
selvstændiggørelse, initiativfremme og uddannelse.
I perioden ca 1780-1810 blev jorden udskiftet. Hver
gård fik sin egen jord, så jordbruget kunne frigøres
fra den middelalderlige fællesdrift. De øvrige store
landboreformer bestod i overgangen fra fæste til
selveje og i arbejdskraftens frie bevægelighed. På
Langeland medførte udskiftningen mange steder,
at bøndergårdene med fordel kunne flytte ud fra
landsbyerne til deres jord på marken. Gennem 1800årene opstod således en ny bebyggelse af bøndergårde og huse i det åbne land. De forladte gårdtofter
i landsbyerne blev gennem årene i stedet bebygget
med landarbejderhuse og anden beboelse.
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Tranekær og Strynø udgør særtilfælde. Omkring
1800 var grevskabet Langeland på Tranekær Slot
en af Danmarks største privatejendomme. Efter sin
overtagelse i 1791 begyndte den foretagsomme ejer,
generalmajor Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig, at
omdanne landsbyen til en residensby for de mange
funktionærer og håndværkere, som blev knyttet til
slottet. Strynø udgør et særtilfælde af helt andre
årsager. Her blev de udflyttede gårdes grunde optaget af små sømandshuse gennem en relativ kort
periode fra ca. 1860-1910, idet den kraftige vækst
i skippererhvervet skabte behov for mange søfolk
i det sydfynske område.
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De øvrige landsbyer blev i forskellig grad præget
af udviklingen. Nogle forblev ret uberørte af de nye
tider. Andre fik mange landarbejdere tilknyttet hovedgårdene, og endnu andre overgik til at blive små
lokalcentre for det nære opland. I 1800-årene begyndte landindustrier at optræde i større tal. Først
de hollandske vindmøller, som ofte afløste ældre
stubmøller på samme sted, og fra 1880’erne også
andelsmejerier eller private mejerier. Brugsforeningsbevægelsen nåede også til Langeland i denne periode.
Gunstige konjunkturer for landbruget ca. 1840-1880
betød, at hovedgårdsejerne i vid udstrækning kunne
bygge nye hoved- og produktionsbygninger og deltage
i de omfattende landvindingsprojekter. Steensgaard,
Nedergaard, Fårevejle og Skovsgaard fik således alle
nye hovedbygninger i disse år.
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Kortet viser det nutidige vejnet og vore dages sommerhusområder samt Langelandsbanens udstrækning
fra 1911 - 1962.

Udskiftningen ændrede det langelandske kulturlandskab. De nye markskel blev trukket op af stengærder
og levende, enrækkede hegn. Der blev gjort indhug i
skovene, og foretagsomheden betød, at lavninger blev
drænet og nor og vådområder inddiget og afvandet.
Udtørringen af det store Magleby Nor betød således en
stærk forandring af kulturlandskabet på Sydlangeland.
Et særligt element i det langelandske landskab
udgør de mange frugtplantager med deres snorlige
søjlerækker af frugttræer.
I 1911 åbnede Langelandsbanen mellem Rudkøbing,
Spodsbjerg og Bagenkop. Jernbanen medførte, at
Humble på Sydlangeland fik stationsbypræg. Jernbanen bragte også vækst til Spodsbjerg og Bagenkop
og gjorde det muligt for mindre landindustrier at
opstå. Banen blev nedlagt i 1962, samme år som
Langelandsbroen blev indviet.
Rudkøbings første større foretagender var brændevinsbrænderier. I 1840’erne opstod det første jernstøberi på Nørrebro, og på Rue opførtes et teglværk.
Fortagsomheden trak arbejdere til. De bosatte sig langs
indfaldsvejene i byens periferi. I løbet af 1800-årene
blev Rudkøbings befolkning tredoblet og antallet af
ejendomme steg fra godt 200 til knap 600. Detailhandelen voksede frem fra omkring 1850. Havnen
blev udbygget, og handel og udveksling mellem land
og by og omverdenen tog kraftigt til.
Den økonomiske fremgang i 1800-årene fik også
skibsfarten til at ekspandere. Som andre sydfynske
købstæder oplevede Rudkøbing en stærk vækst i
skibsbyggeriet og sejlskibstrafikken. Efter 1. verdenskrig mistede udenrigssøfarten sin betydning. Men
færgefart og transport af varer til og fra øen med
motorskibe var stadig vigtig, indtil broforbindelsen
i 1962 fuldstændig forrykkede den gamle balance.
På Langeland var 1900-årene præget af jævn til
moderat økonomisk vækst. Befolkningstallet blev
fordoblet fra 10.000 til 20.000 i 1800-årene, hvorefter
det holdt sig ret konstant til 1950’erne. I dag udgør
den samlede befolkning på Langeland ca. 15.000.
Øen var et landbrugsområde med overvejende mindre
gårde iblandet større brug. Efter 2. Verdenskrig afstedkom mekaniseringen en øget fraflytning på landet.
Denne tendens er fortsat til i dag, hvor familiebruget
afløses af stadigt større og mere industrialiserede
landbrug.
Det åbne land præges i beskedent omfang af tekniske
anlæg, som lokale kraftvarmeværker og moderne
vindmøller. Bortset fra enkelte nye veje mellem
Langelandsbroen, Spodsbjerg og Bagenkop har vejnettet i hovedsagen bevaret sin gamle struktur.

Bryggeriet ‘Langeland’ på Spodsbjergvej i Rudkøbing
er et godt eksempel på fabriksbyggeriet i 1880’erne.

Den store gård i Hennetveds østlige udkant er afskærmet
mod vejen af en fint klippet bøgehæk, som står oven på
et lavt stendige.

Langelands frugtplantager udstiller hvert forår sine
florlette blomsterkroner.

Lindelse mølle, der kan ses viden om, står som et
kendingsmærke i landskabet.

Rudkøbings udvikling har i 1900-årene været af
nogenlunde samme omfang som den almindelige
byudvikling i Danmark. Der er opført store forstadskvarterer mod nord og øst, iblandet industrivirksomheder og institutionsbyggeri. Den brofaste forbindelse
gav imidlertid ikke den forventede økonomiske vækst.
Langeland var og er, som de øvrige udkantsområder
i Danmark, hæmmet af sin beskedne befolkning og
den perifere geografi, langt fra landets økonomiske
og uddannelsesmæssige centre.

Ved overgangen til 1900-årene begyndte fritid og
rekreation at blive et alment gode. Der kom badehoteller i både Lohals og Spodsbjerg. Efter 1.
Verdenskrig opstod sommerhuskolonier på Hov,
i Spodsbjerg og ved Ristinge. Siden er der opført
store sommerhusbebyggelser ved Stoense Udflyttere,
Østerskov og Nordenbro Vesteregn samt mindre
steder ved fx Løkkeby og Botofte. I 1960’erne kom
sejlerfolket til. Der er i dag anlagt store og gode
lystbådehavne i Rudkøbing, Spodsbjerg, Dageløkke,
Lohals og Bagenkop. Med de senere års fokus på
turismen, har turisterhvervet opnået en betydende
rolle i den samlede langelandske økonomi.

Fra midten af 1800-årene betød de nye tider med
flere mennesker og bedre trafikmidler, at fiskeriet
kunne få en større betydning. Som erhverv knyttede
det sig til de eksisterende kystbebyggelser i Rudkøbing, Bagenkop, Lohals og Spodsbjerg. Herudover
blev mindre fiskersamfund etablereret på Strynø,
Ristinge og enkelte andre steder.

Hovedparten af bygningerne på Langeland og Strynø
er opført før 1. Verdenskrig. Rudkøbing indtager en
særstilling, idet byudviklingen her er fortsat til langt
op i 1990'erne med anlæg af store, nyere boligog erhvervsområder. Men også Bagenkop, Humble
og Tullebølle fik deres parcelhuskvarterer i sidste
halvdel af 1900-årene.
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