
Velkommen



Lidt Danmarks historie

� 1847 den første jernbanestrækning åbnes
� 1904 DS Svendborg grundlægges Mærsk
� 1906 den første flyvemaskine.
� 1910 verdens første motorskib søsættes
� 1951 den første legoklods kommer.

� Hvad ser i som fællesnævnere for disse ?



Fælles for disse ting var: 

� Der stod visionære folk bag.
� Det krævede mod og investeringer.
� De udviklede samfundet.
� Der opstod byer som udviklede sig.
� Det tilførte arbejdspladser, endda 
rigtigt mange.

� De grundlagde vort moderne 
industrisamfund.



Hvad skal vi med det i 2009?

� Vi skal se på muligheder.
� Vi skal værne om fortiden.
� Vi skal fortsætte udviklingen.
� Vi skal respektere hinanden.
� Vi skal overveje omfanget.
� Vi skal kigge bredt.
� Vi skal ikke gemme for at gemme.

MEN
� Vi skal registrere før vi beslutter.



Vi besluttede derfor! 

� At se det fra oven.
� At skabe overblik.
� At redegøre bredt.
� At gøre det 
ensartet for hele 
landet.



……….. set fra oven

� Vi undersøgte 
hvordan man gør 
dette i Europa.

� Et eksempel er 
Länna banan i 
Sverige.

� Man undersøgte 
bredt i en korridor 
langs linieføringen.

� Man opdelte 
strækningen i 
delområder.

� Man registrerede 
grundigt.



Overordnet kort –Länna banan



Länna banen i dag !

� efter registreringen har man:
� udviklet.
� formidlet bredt.
� skabt arbejdspladser.

I udviklingskorridorens ånd.



Vi gør det, ingen har gjort før!

� Vi ser på mulighederne i Danmark
� Vi medtager udenlandske eksempler.
� Vi ville registrere dem enkeltvis.
� Vi vandrede områderne tyndt.
� Vi samler dette i et skema.

� Vi kommer til følgende resultat



Vores arbejde udmøntede sig i

� En rapport til debat.
� En konklusion der viser, at flere 
emner ligger lige for.

� At man skal registrere, før man 
fjerner.

� En viden om hvor langt man kan
komme med omtanke, bred 
udvikling & visioner



Lad os se på et par eksempler

� De repræsenterer yderpunkterne.



Langelandsbanen

� Udpeget i 2002 til 
bevaringsværdig

� Sporerne fjernedes i 
1962.

� Vi har tjekket banen, 
det er ren 
jernbanearkæologi

� Besøgende pr år ?
� Direkte ansatte INGEN
� Udviklingspotentiale ?



Borkum Kleinbahn und Dampschifffahrt Gmbh

� En strækning, hvor det handler om mere end tog.
� I 1979 ændrendes bahn til et oplevelseskoncept
� Hvor de har udviklet bredt med, skibsfart, fly, 

veteranbusser, landskabelige oplevelser, 
overnatningsmuligheder og meget mere.

� Kort sagt visionært – meget visionært.
� En vækst i rejsende på 5 år, fra 2003 – 2008, 

med 400.000 passagerer - til over 1.mill..
� De har mere end 50 direkte ansatte.
� De udvikler sig løbende.



Hvor er vi så i forhold til dette ?

Strækningen er blandt de bedste i 
relation til udvikling af: 
� Oplevelsesturisme
� Erhvervsturisme
� Samspil mellem mange aktiviteter er 
ekstremt oplagte.

� Dette her skal være et pilotprojekt.
� Fordi vi har en bevaret infrastruktur.



Hvordan kommer vi videre?

� Først skal vi sikre det vi har!
� For at gøre dette skal vi have 



………………………følgende med: 

� Iværksættere der brænder for 
ideerne

� Erhvervslivet
� Turistbranchen 
� Museumsfolk.
� Myndighederne



………………….har vi så det ?

� Iværksættere?  ja de er her
� Erhvervsfolk? Ja – støttetilsagn fra mange 
� Turistbranchen? – ja de ser gerne en 5* 
attraktion mere på Sydfyn

� Museumsfolk? – ja de er dog begrænset 
af deres fagområder.

� Myndighederne? – ja de har heldigvis 
forståelse og visioner

� Lad os kigge på disse udsagn !



Myndighederne

� Vi har en visionær kommunalbestyrelse 
fordi:

� I januar vedtog den en løsning på
traceen.

MEN
� De har nu i kommuneplanoplægget set 
mulighederne, hvorfor denne angiver hele 
strækningen som ”rekreativ rute” med 
sti- eller veteranbanekørsel i hele 
længden.

� Dette er både visionært og fornuftigt.



Museumsfolkene

� Kulturhistorisk museum har set på
hele strækningen og anbefaler at:

� På stationerne nord for Korinth bør 
skinnerne blive, for at fastholde 
sammenhængen.

� Sammenhængen skal altså kunne 
opleves.



Turistorganisationerne

� Har visionerne, men påpeger at der 
mangler:

� Attraktioner i lighed med Egeskov 
og

� flere 5* attraktioner vil trække 
mange turister

� Denne korridor kan udvikles - hvis 
vi vil og samarbejder om det.



Erhvervsfolkene

� Ser gerne en udviklingskorridor.
� Ser potentielle arbejdspladser.
� Vil gerne deltage med ressourcer og 
viden.

� Vil gerne bakke op som sponsorer.



Iværksætterne

� Lokalrådene, beboerne og 
foreningerne Langs Banen, SFvJ & 
Midtfynsbanen har den nødvendige 
gruppe af ildsjæle.

� I regi Langs Banen & Midtfynsbanen 
har vi udarbejdet et oplæg til en 
organisationsplan, en 
forretningsplan og budgetter for 
tiden frem



Sammen har vi altså visionerne

Det er jo tydeligt, at vi har en unik 
mulighed, lad os starte med: 
� At sikre det eksisterende grundlag.
� At opstille visionerne
� At etablere en forretning.



Hvad kan vi så skabe

� En unik udviklingskorridor.
� Hvor vi kan registrere, bevare, 
udvikle og formidle denne 
enestående kulturarv i det 
sydfynske kulturlandskab.



Hvad får vi når vi skaber dette?

� Vi får skabt nye direkte arbejdspladser.
� Vi får tilført et økonomisk løft til egnen.
� Vores kommune går forrest i jobskabelse.
� Vi får skabt et oplevelses-, udviklings- & 
kulturfyrtårn.

Forsigtigt skønnet er vor påstand at vi…….



Om 2 år har vi blandt andet:

� Antallet af direkte arbejdspladser 10 – 15 
årsværk.

� Udviklingen i korridoren rummer nu 20 –
40 arbejdspladser.

� SFvJ – er i gang med at restaurere den 
første originale Sy´fynervogn.

� Vi har tilført en udvikling i turiststrømmen 
til vores kommune.

� Der befordres mere end 15.000 passager 
på infrastrukturen

� Der afholdes erhvervsturistarrangementer 
med mindst 2.500 deltagere årligt 

� Vi har mindst 3 stjerner fra DTA – Danske 
Turist Attraktioner.



Om 5 år har:

� Antallet om direkte arbejdspladser er nu 20 – 30 
årsværk.

� Der er nu restaureret og kørende original historisk 
togmateriel fra år 1900.

� Udviklingen i korridoren rummer nu 50 – 100 
arbejdspladser.

� Vi har tilført en mærkbar udvikling i 
turiststrømmen til hele Fyn. 

� Der befordres mere end 40.000 passager på
infrastrukturen.

� Der afholdes arrangementer for erhvervsturister 
med mindst 10.000 deltagere årligt. 

• Vi har mindst 4 stjerner fra DTA – Danske Turist 
Attraktioner.



Om 10 år har

� Antallet om direkte arbejdspladser 50 –
75 årsværk.

� Udviklingen i korridoren rummer nu 150 –
200 arbejdspladser

� Vi har tilført en udvikling i turiststrømmen 
til hele Syddanmark.

� Der befordres mere end 75.000 passager 
på infrastrukturen

� Der afholdes erhvervsturistarrangementer 
med mindst 50.000 deltagere årligt 

� Vi har 5 stjerner fra DTA.



om vi så har råd til:

� at sige nej til arbejdspladser.
� at sige nej til turistindtægter
� at frasige os en unik kulturarv.
� at sidde med hænderne i skødet og 
vente på, at andre af de egnede 
strækninger laver pilotprojektet.

� VI MENER NEJ



Men din hjælp er også nødvendig!

� I kan støtte projektet med indgåelse 
af en støtte/sponsoraftale.

� Skulle i have lyst til at se hele 
rapporten kan i aflevere jeres navn, 
adresse & mail så sender vi den på
mail.



Men midlerne, hvor kommer de fra?

Dette har vi også et bud på:
� Fra erhvervs/sponsorstøtte.
� Fra industrielle investorer.
� Fra nationalt tilskud.
� Fra direkte og indirekte indtægter.

Og kan vi det? Vi siger Ja
Efter 3-4 år er projektet i økonomisk 

balance.



Oplæg til kortudsnit lokalt:



Tak for jeres opmærksomhed



Vi vil passe på Danmarks kulturskat

� fra nyere tid
� Det er nødvendigt 
� Det er visionært
� Det skaber 

arbejdspladser
� Det skaber udvikling
� Lad os få de unge 

med i udvikling og 
bevaring


