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Bevaring af kulturarv ! 

Er dette et niveau vi kan være stolte af? 

Eksempelvis jernbanen Ringe - Korinth. 

Åbent dokument til parterne bag projektet. 

Udarbejdet i juli 2013  
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KULTURARV skal det tages alvorligt? 

Vores indgangsvinkel til dette meget store og vanskelige emne er vort mangeårige arbejde med 
fokus på netop denne helt unikke jernbanestrækning på Sydfyn – en strækning der indeholdt 
værdifulde komponenter i relation til vores kulturarv.En historie der selvfølgeligt havde fokus på 
industraliseringen, jernbanens samfundsmæssige betydning og sidst men ikke mindst bevaring og 
formidling af et stykke Danmarks historie. 

Vi betragter kulturarv som noget der skal tages meget seriøst, man kan i vort land finde mange 
stykker kulturarv der hæges om passes på og bruges midler på at formidle til turister og vore 
efterkommere. Kulturarv som Kronborg, Kongernes Jellinge, vore kirker og Jernbanen København 
– Roskilde er alle steder der er løftet og udråbt til noget vi skal passe på. 

Jernbanen København – Roskilde er udpeget som kulturarv, men hvad formidler den, hvad er der 
tilbage af det oprindelige og er dette muligt at formidle for turister og vore efterkomere ? 

Med midler fra Arbejdsmarkedes Feriefond, Faabormidfyn kommune, Skov & Naturstyrelsen fik man den 
ide at en natursti på jernbanestrækningen Ringe – Korinth sagtens kunne formidle vores kulturarv samtidigt 
med at man etablerede en natursti. Et projekt man udråbte til en turistmagnet af hidtil uhørte dimensioner 
samtidigt med at man formidlede kulturarv. 
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Er der behov for kontrol med dem der planlægger! 

Vi mener der kun er et svar på dette Ja der er behov for en alvorlig oprydning og stramning på dette 
felt, hvis der skal reddes kulturarv af værdi. 

 

Man kan selvfølgeligt stole på styrelser, kommunale embedsmænd og de oplysninger de bringer 
frem i sager, herunder sager om kulturarv!. 

Desværre er vores oplevelser det diamentralt modsatte, man har skjulte dagsordner, man 
manipulerer med tal, man misinformerer og endeligt tilsidesætter man gældende love og regler, 
både danske og EU´s udbudsdirektiv hvis dette passer ind i det resultat man ønsker. 

Vi havde beslutttet at tage tabet af strækningen Ringe – Korinth og etablering af naturstien til 
efterretning og lægge vores kræfter andet steds, MEN!  

Vi fulgte selvfølgeligt med i medierne og kom forbi en dag, vi fik nu syn for sagen 1 år efter 
åbningen med pomt & pragt kan stien ikke benyttes, dem fremstår som et sjusket ufærdigt 
anlægsarbejde, der mangler elementer angivet i folderen og skiltningen kan kun betegnes som 
øjebæer der fuldstændigt ødelægger de synsindtryk man ville formidle. Dem der planlagde og stod 
bag dette projekt burde selvfølgeligt drages til ansvar personligt. 
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Åbent brev til Miljøministeren, Beskæftigelsesministeren & Direktionen 
for Arbejdsmarkedes Feriefond.! 

Kære Miljøminister Ida Auken,  
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen  og  
Direktør Nina Löwe Krarup i Arbejdsmarkedes Feriefond.. 
 

Angår: Kulturarvsformidling & naturstien Ringe – Korinth. 

 

Vi henvender os til dem, med den klare forventning, at man får taget hånd om de wild west tilstande 
der hersker omkring projekter delvist finansieret af AF og styret af en af Ministeriets styrelser, Skov 
& naturstyrelsen. 

 

I planlægningsfasen oplevede vi som involveret foreningsmedlemmer i 2 af de foreninger der 
arbejdede på at redde, bevare og formidle vores kulturarv at man: 

• Misinformerede om priser på bevaring af eksisterende forhold, man gangede med 10. 
• Misinformerede om potentialet i den forventede bruger bemyttelse 
• Afgav løfter om borger inddragelse 
• Undlod at informere om hvor midlerne kom fra 
• Opstillede misinformerende driftbudgetter 
• Hemmeligholdt, hvem der skulle være ejer og hvem der skulle vedligeholde arealerne 
• Afgav løfter til eksisterende foreninger om midler hvis de bakkede op om projektet 
• Tilsidesatte vejledninger fra vejdirektoratet omkring blandet trafik ( gående, cyklende og 

ridende) 
• Fjernede kulturarven – skinnerne – inden man havde projektet færdigt. 
• Undlod at udbyde arbejdet i licitation 
• Tilsidesatte direkte museale anbefalinger. 
•  

Da vi nu efter flere år som tilskuere til dette, følgen med i medierne og ved selvsyn at have set på 
resultatet finder vi det nu nødvendigt at reagere. 
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Det projekt man har indviet d. 29 september 2012 er i skrivende stund: 

• stadigt lukket grundet forkert valg af grus, en styrelse der dagligt og i årtier har arbejdet 
med stiprojekter og et af danmarks største ingeniørfirmaer står bag valget af dette grus 

• i den korte åbningsperiode drog flere cyklende ud på ruten, vi er bekendt med grupper hvor 
15 ud af 20 punkterede. 

• Disse cyklende fortæller at de ikke ”gider” en sti som denne da der ikke er oplevelser for 
øjet, en gang her på ligeud flad sti ja så er det jo set! 

• Det udførte arbejde er i en kvalitet der ikke lever op til Dansk kvalitetsarbejde. 
• Den udførte skiltning er i kategorien ”Øjebæer” – rent miljøsvineri 
• De elementer af jernbanen der blev påpeget af Museumsleder Peter Thor Andersen, er ikke 

formidlet ved skiltning, tilgroet og ”forsvundet” 

Listen er ikke endegyldig,  men dog så væsentlig at vi nu må opfordre til at der tages meget 
alvorligt fat i de involverede parter, således at de ikke får mulighed for at fortsætte deres 
hæmningsløse destruktion af kulturarvselementer. 

Der er selvfølgeligt plads til disse folk i organisationen, nogen skal jo fysisk stå for drift og 
vedligeholdelse af arealerne, her vil disse dygtige folk formetligt ikke ødelægge uoprettelige 
kulturarvselementer. 

Vi er bekendt med, at man fra fonde stiller krav om færdiggørelse af projekterne og har stillet krav 
til formidling, vedligeholdelse m.v. før man udbetaler de bevilgede midler. Dette betyder selvklart 
at AF i dette tilfælde ikke har udbetalt midlerne endnu og selvfølgeligt heller ikke gør det da 
projektet slet ikke er færdiggjort. 

Regningen for denne sti må så fordeles mellem de parter der har manipuleret, udøvet dårlig 
uprofecionel rådgivning og dem som har manipuleret med tallee. I kort sprog er det Skov og 
Naturstyrelse, Faaborgmidtfyn kommune og Cowi der skal fordele regningen. Desværre kan man 
ikke drage de involverede ledere til ansvar økonomisk, men fagligt bør dette selvfølgeligt have 
koncekvenser. 

Vi er selvfølgeligt til rådighed med suplerende materiale hvis de finder behov for dette. 

Afslutningsvis skal vi oplyse, at vi udmærket ved at en rykken tilbage til start er nærmest umulig, 
Vi henleder opmærksomheden på at nærværende skrivelse er et åbent brev til dem, hvorfor vi har 
vedhæftet den rapport vi påtænker at lægge ud på vores blogside d. 15 august 2013. 

Med venlig hilsen  

Det Fyenske Sidespor 

Steen Egelund Nielsen & Henrik J. Eriksen 

http://detfyenskesidespor.wordpress.com/  
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Bilag – billeder fra vore ture på den færdige sti 

Billedmateriale 2013. 
 

   

Billeder optaget i december 2009 

       

Billeder fra d. 10. april 2013 

 

Billed fra d. 15. maj 2013 – bemærk stien stadig lukket 

     

Billeder fra d. 4. juni 2013 der arbejdes stadigt. 
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Skinnerne er kulturarv der skulle formidles ------ fliserne er nylagte men allerede knust af vedligeholdelsesmaskiner 

        +   

Eksempler på skiltningen, hvor meget er nødvendigt ?  

Udover de her viste billeder ligger vi ende med omfattende matereiale i både skrift ig billeder fra strækninger 
både før og efter man traf beslutningen. 
 
På en solbeskinnet feriedag i juni måned 2013 mødte vi 1 hundelufter og en lokal cyklist på strækningen alt 
i alt en god investering eller ? 


