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Vindebyøre anløbsbro.  

Stenbelægning for enden af broen (tv). Den gamle trækonstruktion kræver løbende fornyelse (th). 
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Drænkanal gennem det lavtliggende område der adskiller Ørerne fra Tåsinge (tv). Sti gennem skoven og 

udsigt til Svendborg (th). 

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB 

Vindeby Øre - på gamle kort kaldet "Ørerne" - er to bakkeformationer, der er adskilt fra det øvrige Tåsinge 

af et lavtliggende, sumpet område. Anlægsbroen ligger på en lille pynt. Mod vest ligger et lille skovområde. 

KULTURHISTORIE 

Vindebyøre anløbsbro er anlagt i 1944 af Svendborg Kommune. Baggrunden for anlæggelsen var, at 

tyskerne havde beslaglagt broen ved Christiansminde, hvor M/S Helge fra Sydfynske Dampskibsselskabs 

(SFSD) anløb. I tilknytning til den nye anløbsbro ved Vindebyøre blev der anlagt et strandområde til 

badegæster. 

Vindebyøre anløbsbro var både et udflugtssted men også en del af Sundfarten, som havde eksisteret siden 

1875. Sundfartens oprettelse skyldtes datidens forventninger, om at der ville være behov for 

viderebefordring af større mængder af gods og personer til og fra øerne, da jernbanestrækningen mellem 

Odense og Svendborgs blev åbnet i 1876. 

På grund af den stigende konkurrence fra rutebilerne blev Sundfartens helårssejllads opgivet i 1954, men 

en fast rutefart fra pinse til september blev opretholdt. Fra begyndelsen af 1970´erne blev de daglige 

afgange endnu engang beskåret, og der blev næsten kun sejlet med turister. I 1983 begyndte besejlingen af 

en nyopført bro ved Valdemar Slot og siden har ruten mellem Svendborg, Vindebyøre, Christiansminde, 

Troense, Grasten og Valdemar Slot været i drift i sommerperioden. 

Vindebyøre anløbsbro er dermed en del af en større kulturhistorisk sammenhæng, der vidner om en den 

transportkultur, der har været mellem Svendborg, Tåsinge og Thurø før rutebilerne og Svendborgsund-

broen. Samtidig vidner den også om den rekreative kultur, der især har udfoldet sig ved og omkring 

anløbsbroerne ved Christiansminde og Vindebyøre. 

ARKITEKTUR OG BYGGESKIK 

Området omfatter ingen bebyggelse. Op til området ligger et par ældre bindingsværkshuse, der oprindeligt 

var husmandssteder eller fiskerhuse. 
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Udsigt over sundet mod Christiansminde. 


