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Langs Banen  

En vision  

fra fantaster – 

 

til Fantastisk 
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Projektets baggrund 

 En bred oplevelseskorridor med 
jernbanen Ringe – Faaborg som 
symmetriakse 

 Tiltrække flere turister 

 Skabe varige faste arbejdspladser og 
sociale relationer 

 Skabe et 5 stjernet ikon mere på Fyn 

 Bevare udvikle og formidle kulturarven i 
meget bred forstand 
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Korridoren ligger ikke fast  

men udvikles i takt med udviklingen 
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Arbejdspladser skabes her 

 Istandsættelse og drift af jernbanen 

 Lydinge vindmølle 

 Viking havregrynsmølle 

 Brahetrolleborg vandmølle 

 Istandsættelse af veteranmateriel 

 Etablering af sløjfer til ridende, gående & 
cyklende 

 Daglig drift af korridoren 

 Et autentisk miljø før filmfolk 
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De enkelte oplevelses muligheder 

 Museer 

 Byerne – de store og de små 

 Industriens huse 

 Kysten & Øhavet 

 Det åbne land 

 De mange events og tiltag som 
Langs banen har i støbeskeen 
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Formidling af  

 Det gode håndværk – arbejdende 
værksteder 

 De mange kulturhistoriske steder 

 Det åbne land før og nu 

 Samspillet mellem industri og 
transport 

 De sydfynske specialiteter. 
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Bred tænkning kræver mod 

Det vil 

 Tiltrække turister 

 Skabe basis for daglig brug 

 Skabe liv på, langs og omkring 
banen 

 Få livet, handlen og oplevelserne 
tilbage i landsbyerne 
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Det kræver visioner 

 Langs Banen har allerede nu et 
bredt katalog med tiltag, visioner og 
events. 

 Blandt andet – etablering af 
samarbejde med udenlandske 
projekter, der har samme 
grundtanke. 

 Etablering af sporforbindelse til 2 
eksisterende attraktioner. 



10 

Langs Banens målsætning er at 

 Skabe 50 faste job 

 Tilføre 50.000 ekstra turister 

 Skabe 20.000 ekstra overnatninger 

 Dette skal nås inden 3-5 år derefter 
skal den årlige vækst være 10 % 
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Hvordan nås dette 

 Lokal opbakning 

 Kommunal opbakning 

 Regional opbakning 

 Styret og målrettet markedsføring 

 Styret drift og vækst 
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Hvor kommer kapitalen fra ? 

 Egen finansiering  

 Lokale investorer – folkeaktier 

 Direkte investorer – folk der aktivt 
går ind i projektet 

 Indirekte investorer – alene 
finansielle investorer 

 Fonde og lignende 
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Hvorfor vi fantaster arbejder? 

 Fordi vi mangler job på Fyn 

 For at redde, bevare og formidle 
kulturarv bredt. 

 For at skabe et nyt 5 stjernet 
turistmål på Fyn ( Syddanmark ?) 

 

 Stjernerne tolker vi sådan 
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Visioner udmønter sig i stjerner 

 * udviklingspotentialet 

 ** bevare og udvikle arbejdspladser 

 *** formidle kulturarven bredt 

 **** synergieffekten for området 

 ***** være en attraktiv kulturaktør 

 

 For uden visioner så kan det være 
at - 
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De stille landsbyer bliver helt øde 
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Billet til kulturarven – Langs Banen 

 Vi ønsker derfor at samle alle i 
vores kommune, omkring dette  

 Vi vil binde byerne Ringe og 
Faaborg tættere sammen. 

 At skabe et visionært og målrettet 
turistmål, der giver genlyd på 
Christiansborg & udenfor Danmark 

 Så derfor er også din opbakning 
vigtig 
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Langs Banen  

-------------- 

 En vision der ændrede ordet Fantast 
i starten til noget 

            Fantastisk  
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Gruppen bag dette projekt  

 Foreningen Langs Banen 

 Arne Brunholm 

 Peter Jensen 

 Peder Uhd 

 Christian Jensen 

 Steen Nielsen 

 Henrik J. Eriksen 


