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Det smukke nyklassicistiske forsamlingshus (under renovering i 2011, tv) og Brugsen (th) er blandt byens
markante og væsentlige bygninger.

Mellem de nyere huse ses enkelte udflyttede gårde og husmandssteder.

Boligområdet på biblioteksvej er vokset frem efter 1930. Senere er et egentligt parcelhuskvarteret kommet
til.
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NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB
Landet ligger på det flade, slettelignende morænelandskab syd for Bregninge bakke. Kirken fremstår som et
lokalt kendemærke i det åbne landskab.

Kig mod kirken ad Elvira Madigansvej
KULTURHISTORIE
Bebyggelsen Landet er opstået ved ejerlavsskellet mellem de gamle landsbyer Strammelse og Lundby.
Landet har altså ikke en ældre historie som en landsby med gårde drevet i dyrkningsfællesskab. Ved
udskiftningen af landsbyerne Lundby og Strammelse blev der flyttet et par enkelte gårde ud langs
Skovballevej og oprettet et mindre antal husmandssteder. Denne bebyggelse, der opstod ved
udskiftningen, er ud over Landet Kirke de ældste bygninger i Landet. I 1791 kommer Landet skole til,
jordemoderhus i 1819, Lundby Mølle i 1862, Fattighus i 1865, forsamlingshus 1887, Thorskilde Andelsmejeri
1888. Denne tidlige bebyggelsesudvikling efter udskiftningen og op gennem 1800-tallet er overvejende sket
langs den nuværende Tinghavevej og Skovballevej med anlæggelsen af nye bygninger til fællesfunktioner
og et mindre antal husmandssteder.
Det, der for alvor satte skub i Landets udvikling som mindre bysamfund, var interessentselskabet, der stod
bag opkøbet af skolejorden, Matr. Nr. 2, efter at skolen blev flyttet til Lundby. ”Interessentselskabet
Thorseng” blev stiftet 1901 og havde til formål at etablere et lægehus. Bønderne på Tåsinge havde allerede
i 1847 lavet en protestskrivelse til kammerherren på Valdemars Slot over de lægelige forhold på den sydlige
del af Tåsinge. Men først omkring år 1900 opstod der pga. flere forhold en gunstig situation, som
resulterede i interessentselskabet. Efter etableringen af lægehuset kom bl.a. følgende funktioner til;
dyrlæge, telefoncentral, brevsamlingssted, brugsforening, bageri, bank, barber, snedkeri, elinstallatør,
Tatolforretning, bibliotek og pensionat.
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Udviklingen op gennem 1900-tallet tog altså sit udspring i den gamle skolejord, dvs. i området langs den
nuværende Biblioteksvej. 3. etape af bebyggelsesudviklingen, næst efter udviklingen op gennem 1800-tallet
og udviklingen efter købet af skolejorden i 1901, skete omkring 1960, da en gård i Strammelse frasolgte et
større areal af sin jord. Denne jord blev bebygget i tidens ånd som et mindre parcelhuskvarter, syd for den
gamle skolejord. Senest er der sket en bebyggelsesudvikling i området ved Tingmarken.
Byen er interessant fordi den vidner om en ny type bymæssig udvikling, der er sket på landet op gennem
1800-1900-tallet. Det, der er særligt ved Landet er blandt andet, at den er opstået uden rødder i
eksisterende landsby. En sådan udvikling ses også i byer som Vemmenæs, Højslunde, Brændeskov, Eskær
og Kirkeby Sand indenfor kommunen, men dog ikke i samme omfang som i Landet.
ARKITEKTUR OG BYGGESKIK
Landet rummer en overraskende rig og velbevaret bygningskultur. Fra velbevarede gårde og
husmandssteder, som nærmest tilfældigvis er blevet en del af den nye bydannelse, over forsamlingshus og
butiksbygninger, til fine villabyggerier gennem fem årtier. Selv flere af byens parcelhuse fremstår
velbevarede, hvad der efterhånden er sjældent for 1960´ernes typehusbebyggelser.
Landet fremstår som et godt sted at studere den nye bys arkitektur, som den opstod fra slutningen af 1800tallet og frem gennem første halvdel af 1900-tallet. Nedfor og næste side et udpluk af velbevarede villaer i
Landet gennem fem-seks årtier:
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Moderne butiksfacade i Landet og i baggrunden kirken.
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