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Ophavsretslige forhold 

Dette dokument er i sin helhed udarbejdet af Steen Nielsen, Bjarne Jørgensen og Henrik J. Eriksen og kan alene benyttes af os selv 
og Midtfynsbanen. Mangfoldiggørelse af materialet i samlet eller delvis stand kræver forfatternes tilladelse.  
Vælger rettighedshaverne at udsende nærværende rapport i pressesammenhæng, må modtagerne anvende materialet med 
kildeangivelse. 
Anden kopiering helt eller delvist herunder benyttelse af billedmateriale er omfattet af de normale copyrightregler og kræver 
forfatternes skriftlige tilladelse.  
Enhver anvendelse på Internettet kræver skriftlig tilladelse fra forfatterne. Denne vil alene blive givet såfremt billedmateriale sikres 
mod ”grabbing”.  
Samtlige fotos er taget af forfatterne Steen Nielsen (SN), Bjarne Jørgensen (BJ), Henrik J. Eriksen (HJE), og rettighederne er deres. 
 
Forsidefoto: Vikingbygningen set fra Højrup stationsareal 
Bagsidefoto: Billeder af elementer fra jernbanemiljøerne 
 



Forord. 
Da vi gennem flere år har arbejdet lokalt på bevaring af Strækningen Ringe – Korinth – Faaborg samtidigt med at der 
har været kræfter i gang på andre strækninger rundt om i Danmark blev det omkring årsskiftet 2008 / 2009 klart for os 
at man ikke kunne løfte et kulturarvs projekt ved ”bare”, at se på jernbane kulturarv lokalt, der skulle meget større 
argumenter til og dette før det var for sent. 
Denne rapport er udarbejdet for at skaffe et kulturmæssigt overblik over udvalgte jernbanekulturmiljøer i Danmark og 
deres potentiale for, at formidle industri- og jernbanekultur.  
 
Det er som Arkitekten Steen Eiler Rasmussen engang har skrevet: ”For at se en genstand, må man udfolde en vis 
aktivitet. Det er nemlig ikke nok ganske passivt, at lade et billede danne sig på øjets baggrund” og fortsætter ” det er 
yderst sjældent at et menneske der ”ser” et billede kan forholde sig til et samlet hele”, derfor er det meget vigtigt, at 
beskueren får oplevelsen i og omkring de faktiske forhold, idet ikke kun en genstand, men hele sammenhængen der 
skaber beskuerens indtryk.  
Vi har derfor med samarbejdet med foreningen ”Langs Banen” arbejdet meget bredt med en udviklingskorridor med 
jernbanetraceen som akse, men ikke med en fast afstand ud i landskabet, men en efter svensk forbillede tilpasset 
korridorbredde. 
 
Der er i dag formidling af den historiske jernbanekultur, veteranbanekørsel & skinnecykelkørsel, på ca. 200 kilometer 
skinner fordelt over hele landet. Disse strækninger vil kunne øges med næsten 60 kilometer, hvis man bevarer flere af 
de i denne rapport gennemgåede strækninger. 
Derudover er der strækninger i Jylland der kunne være potentielle veteranbane-strækninger, disse strækninger andrager 
ca. 100 kilometer, medens der ikke på øerne er flere muligheder medmindre lokalbanedrift ophører. 
Rapporten henvender sig meget bredt til de bevarings- og kulturbeslutningstagere der er på landsplan, regionalt, lokalt 
og de operatører der er på jernbanenettet.  

Da der er meget store kræfter i gang med at lave og eller planlægge etablering af ”naturstier” på flere af de strækninger 
vi har set på er vores rapport, begrundede frygt, at bevaring og formidling af vores kulturarv fra industri- og 
privatbanernes barndom vil forsvinde og historien alene være en masse hyldemeter eller Gigabyte på en computer eller 
ske via en statsfinansieret operatør uden tilknytning til de lokale jernbanemiljøer. 

Der er ikke fremlagt nogen dokumentation der registrerer de industri- og kulturmæssige forhold på strækningerne, ej 
heller har man fremlagt nogen dokumentation for de succeskriterier der er målsætningen for en besluttet natursti og 
deraf afledte turistværdier, lokale brugsværdier. Desuden har man fra de involverede styrelser og kommuner ikke 
anvendt de værktøjer der i flere tilfælde er udarbejdet og eller særdeles bekendt af de samme aktører. Dette finder vi 
meget angribeligt og i særdeleshed kritisabelt idet alle disse værktøjer samstemmende siger, at man skal; registrere, 
vurdere, bevare og derefter formidle den kulturarv der er i et givent område.  
 
Vi er bekendt med at man på en strækning efter en beslutning om ”natursti” efterfølgende har ladet kulturarven 
registrere, dette bliver selvklart farvet af den allerede trufne beslutning hvorfor man må stille spørgsmål ved værdien i 
relation til beslutningstagernes ageren. Disse siger ” jamen vi har jo vedtaget en sti” – dette mener vi ikke er metoder 
der burde anvendes i et moderne demokratisk samfund hvor arbejdspladser, turistindtægter og kulturarv er ord der ofte 
er på dagsordenen. 
 
Vi har udover strækningsregistreringen i Danmark, også set på hvilke tiltag, der er foretaget i andre lande, dette indgår i 
vores samlede konklusion idet vi er af den opfattelse, at man i lighed med andre kulturarvs tiltag skal skele til hvad man 
gør udenfor Danmark. 
Det er således, at rapporten tager afsæt i de faktuelle forhold, derefter vurderer vi hvilken kulturhistorisk ”masse” der er 
tilbage og endeligt gradueres banerne efter den formidlingsmulighed der er.  
Derfor er vort mål, at man fastlåser de trufne beslutninger om naturstier, etablerer et udviklingsselskab omkring 
kulturmiljøerne i relation til industri – og lokalbanekulturen, dette haster meget for etableres stierne og sporene fjernes, 
kan man ikke genskabe disse meget unikke miljøer. Man vil altså om føje år kun kunne se gammelt jernbanemateriel 
som stillestående enkeltdele ganske få steder. 

God læselyst 
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Vi står bag rapporten 

 

Midtfynsbanen 
Midtfynsbanen er en forening, der har som formål at bevare jernbanestrækningen Ringe – Faaborg i sin helhed. 
Strækningen skal bevares som et samlet kulturhistorisk jernbanemiljø der skal formidles nu og for fremtiden som en 
oplevelseskorridor. Nærværende rapport er udarbejdet af Midtfynsbanens bestyrelse ved følgende personer: 
 
Bjarne Jørgensen 
Igennem 25 år har jeg haft interesse for kulturelle forhold som natur og landskab samt historie. Den historiske interesse 
har været med fokus på jernbanen. Jeg har arbejdet med restaurering af togmateriel og opbygning af spor; alt på 
fritidsplan.  
Jeg er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Jeg har bl.a. arbejdet med drift og vedligeholdelse, istandsættelse samt 
projektering både på et praktisk og teoretisk plan. 

Bjarne, maj 2009 
 

Steen &ielsen 
Undertegnede så dagens lys i 1966. Kommer fra en go’ gammel dansk arbejderfamilie. Jeg endte med at få en 
uddannelse som klejnsmed inden for jern- og metal. Jeg har tidligere stiftet bekendtskab med lokomotivførerjobbet ved 
DSB. Jernbanen har altid haft min interesse, da den rummer ufattelig megen historie. 
Som yngre var jeg en ivrig sommerdeltager på DSB-tilbuddet ”Interrail”. Derfor er der næsten ikke den banegård eller 
banestrækning, jeg ikke kender. Senere hen på ferier har den stået på besøg hos veteranbaner, også i udlandet. Såsom 
Harzen Smalsporbane (HSB) i Tyskland og en del i Sverige, hvor specielt Inlandsbanen er en uforglemmelig tur. Jeg 
har selv været meget aktiv i opbygning og drift af en veteranbane i vort kongerige. 

Steen, maj 2009 
 
Henrik J. Eriksen 
Jeg er en 1952-model, med en mor der havde et meget kreativt og historisk livssyn. Meget tidligt var vi faste ”kunder” 
på de Sjællandske museer.  
I mit voksenliv har jeg en håndværksmæssig uddannelse som tømrer med vægt på de håndværksmæssige traditioner, 
suppleret med en bygningskonstruktøruddannelse. Dette har gennem de sidste 30 år dannet mine faglige kompetencer 
med speciale i planlægning og styring af store komplekse projekter. I forbindelse med projekterne har jeg ofte været 
projektleder med ansvaret for at undersøge, udvikle og udarbejde materialet, som dannede beslutningsgrundlag for 
investorers engagement i sagerne. 
Men gennem hele mit liv har jeg bibeholdt mine interesser for Danmark, historie, jernbaner og det kreative 
hobbyarbejde. Jeg er sagt på lidt populært sprog ” et legende menneske”. Dette er kombineret med min interesse for 
industri-, jernbane- og Danmarkshistorie den grundlæggende årsag til, at jeg er med i kredsen omkring dette unikke 
projekt. Dertil er så kommet det parameter, at projektet kan tilføre lokalområdet mange arbejdspladser, turister og 
økonomi i en kriseperiode. 

Henrik, maj 2009 
 
 



Kulturarv, udviklingskorridor og oplevelsesturisme  
Når vi skal bevare Danmarks kulturarv, skal den indeholde størst mulig sammenhæng, flest mulige elementer, vise 
synlige bevarede spor, være tilgængelig med mulighed for oplevelsesturisme og på den måde indgå i udviklingen af 
området.  
 
Kulturarv kan udmærket udvikles til at være oplevelsesturisme. Den er ikke som et museum, der systematisk udvikler 
sig, men i lighed med nationalparkerne en overordnet sikring af miljøet med mulighed for at udvikle området og 
oplevelsesturisme samtidigt med, at man bevarer med omtanke og respekt. 
 
Når vi skal have udvikling i bredere forstand, handler det ikke kun om arbejdspladser, direkte som indirekte, men også 
om at engagere eksisterende museer, lokale foreninger m.m. og dermed skabe liv i lokalområdet. Disse elementer vil 
være med til at skabe en udviklingskorridor i netop de områder, som jernbanen gennemløber. 
Tiltag af denne type har man særdeles gode erfaringer med i vore nabolande, hvor man har skabt endog meget 
økonomisk og selvforstærkende projekter, der stadig er under udvikling. 
 
Oplevelse af det samlede jernbanekulturmiljø har mange vinkler. Netop jernbanen giver mulighed for at opleve 
kulturhistorien i fuld skala og vise som det var engang. Kørsel med historisk jernbanemateriel giver en helt igennem 
autentisk oplevelse og formidling. Med udsyn ikke kun gennem et vindue, men også fra åbne vogne og åbne 
bagperroner får jernbanen en sammenhæng med det omgivne landskab. 
 
 
 

 
Foto nr. 1 Skovvogn på Danmarks Jernbanemuseum 

 
 
Oplevelsen kan gøres større med kørsel med draisiner og skinnecykler, så jernbanen og den omgivne natur kan opleves 
helt tæt på. Dette er samlet set en hel oplevelseskorridor. 
Oplevelserne skal appellere til flest mulige mennesker. Togentusiaster vil have korrekte togsæt, naturelskere bredest 
muligt udsyn til naturen, børnefamilier mulighed for en togtur eller motionister kan køre med skinnecykler og dræsiner. 
Oplevelserne skal appellere til så mange mennesker som muligt. 
 
 



Metode og systematik for registrering og bedømmelse 
Vi satte os for fysisk at gennemgå de udvalgte banestrækninger så ensartet og systematisk som muligt og uden at 
fortabe os i detaljer. Vi har besøgt og gået på banestrækningerne og kørt i det omgivne landskab. Vi ønskede at se og 
registrere, hvordan tilstanden på strækningerne er i dag, se på udviklingsmuligheder og potentialer for formidling af det 
samlede jernbanekulturmiljø som grundlag for oplevelsesturisme. – Som et gammelt mundhæld siger: Den bedste 
beskyttelse er benyttelse. 

Vores metode 

Vi har set på de metoder, som typisk anvendes til registrering af fortidsminder, landskaber og bygninger. Vi har 
selvfølgelig vurderet metoderne omkring registrering af kulturarven, men mener, at de ikke umiddelbart kan anvendes 
til vores arbejde.  
 
NIRAS-konsulenterne har i 2006 udarbejdet en vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen. Her redegøres for 
hvilke elementer, der bør anvendes i planlægningsarbejdet; en faseopdeling med følgende faser:  

• Fase 1) Kortlægning - hvor man registrerer området herunder en visuel gennemgang af området. 
• Fase 2) Vurdering - hvor man ser på styrke, tilstand og sårbarhed i området. 
• Fase 3) Strategi - hvor landskabet, de strategiske mål, forslag til handling og initiativer beskrives. 
• Fase 4) Implementeringen - kommuneplanfasen hvor hovedstruktur, retningslinier, rammer og redegørelser 

udfærdiges. 
 
Med dette som grundlag udviklede og tilpassede vi vores værktøj til opgaven. Vi har indarbejdet en vægtning af 
resultaterne af vores gennemgang af strækningerne. Vægtningen deles op i to værdier, dels en kulturværdi og dels en 
formidlingsværdi.  
Vores registrering og bedømmelse fremgår af bilag 1, bilag 2 og bilag 3. 

Kort over Kulturhistorisk registrering af udvalgte jernbaner i Danmark - Bilag 1 

På bilag 1 er de jernbanestrækninger, der er markeret med nummer og rødt, gennemgået i vores materiale. Andre 
strækninger f.eks. Tinglev-Tønder, Åbenrå-Rødekro, Bramming-Grindsted og Nykøbing F.-Gedser er ikke behandlet, 
dels fordi vi umiddelbart ikke ser de store kulturhistoriske og formidlingsmæssige værdier samt potentialer i 
strækningerne, dels af tidsmæssige årsager. 

Gennemgang af de enkelte strækninger - Bilag 2 

Vores gennemgang er beskrevet i bilag 2. 
Selve strækningsbeskrivelsen er opdelt i følgende punkter:  

- Historie; en meget kort historisk gennemgang sluttende med banestrækningens nuværende status og 
nuværende anvendelse. (Banernes historie kan læses i anden litteratur.) 

- Afgrænsning; udgangspunkt og slutning. 
- Strækningen i dag; vi har set på de kulturhistoriske elementer, der er tilbage sammenholdt med de elementer, 

der engang var til stede. Dernæst har vi landskab, sikringsanlæg og skinner kort beskrevet.  
- Sårbarhed; her berøres de tiltag, som er de væsentligste trusler mod en bevaring af det samlede kulturmiljø. 
- Potentiale; vi har set på, hvilke faktorer der kan støtte, fremme og udvikle den enkelte banestrækning. 
- SWOT-analyse; kort sammenfatning af strækningens registrering inkl. skemaet i bilag 3. Her indgår også 

fremtidig formidling. Når vi vælger SWOT-skemaet, er dette det bedst egnede til en ensartet visualisering. 
 

Styrker Svagheder 
   

Muligheder Trusler 
   
- Strækningskonklusion: ud fra registrering på strækningen, vores vurdering i SWOT-skemaet, sårbarhed og 

potentiale samt skemaet (bilag 3) har vi lavet en konklusion for strækningens mulighed for bevaring og 
formidling af kulturmiljøet. 

 



Strækningerne i skemaform - Bilag 3 

For at få en oversigt over de udvalgte banestrækninger, har vi indsat registreringen i et skema. Skemaet findes som bilag 
3. 
Skemaet har medtaget 11 jernbanestrækninger samt Langelandsbanen og jernbanen København-Roskilde-Korsør. 
Skemaet er inddelt i 4 hovedafsnit:  
 Overordnet strækningsinformation (historie og aktuelle forhold) 
 Bygninger (bygninger med tilknytning til jernbanen) 
 Arealer ved stationer (elementer med tilknytning til stationsarealerne) 
 Faste baneinstallationer (elementer med tilknytning til selve banelinien). 
De forskellige elementers antal er angivet og sammentalt for hver strækning.  
Se Uvægtet sammentælling, umiddelbart efter ses, Rangfølge uvægtet, som angiver den indbyrdes placering af 
strækningerne. Vi er opmærksomme på, at den enkelte banestræknings længde her kan have betydning for 
sammentællingen. Det skal bemærkes, at tal for Langelandsbanen er medtaget, som om der var skinner i dag. 

Kulturværdien 

Med sammentællingen som udgangspunkt bedømte vi den enkelte banestrækning ud fra den kulturværdi, vi mener, den 
har. Gradueringen har 3 værdier:  

• Værdien 1 gives, hvis der mangler et eller flere af de vigtigste elementer, eksempelvis hele infrastrukturen eller 
de fleste oprindelige elementer. 

• Værdien 2 gives, når en overvejende del af infrastrukturen ikke eksisterer i den oprindelige form, bygninger er 
fjernet eller væsentligt ombygget og en del af elementerne mangler. 

• Værdien 3 gives, når store dele af infrastrukturen, bygninger og elementer enten er eksisterende, eller der er 
gjort et stykke arbejde for at genskabe dem.  

Der er ikke taget hensyn til ejerforhold.  
Kulturværdien er multipliceret med Uvægtet sammentælling og giver Samlet kulturværdi. 
Umiddelbart efter ses Rangfølge kulturværdi, som angiver den indbyrdes placering af strækningerne. 

Formidlingsværdien 

Vi har derefter tildelt hver banestrækning en værdi ud fra de formidlingsmuligheder, vi ser. 
1. Svært at tilføje formidling, der kan dog være informative skilte. 
2. Formidling mulig, også her med skiltning samt dræsiner, skinnecykler m.v. 
3. Mulighed for, at udvikle en vidtfavnende formidling, herunder arbejdende værksteder, kørsel med togmateriel 

m.v. 
Det er værd at bemærke, at formidlingskarakteren ikke har nogen værdi, hvis de enkelte elementer, der skal formidles 
om, helt eller delvist mangler eller er i dårlig stand. 
Formidlingsværdien er multipliceret med Samlet kulturværdi og giver nu Det Endelige resultat.  
Umiddelbart efter ses Rangfølge det endelige resultat, som angiver den indbyrdes placering af strækningerne. 
 
Vi gør opmærksom på, at vi har valgt at se bort fra det kørende materiel, der aktuelt er på jernbanestrækningen. 
Jernbanemateriellet har en klar formidling af kulturarven, men er ikke statisk bundet til strækningen og kan flyttes rundt 
til andre strækninger. Rapporten vil ej heller give et billede af de faktiske forhold omkring de enkelte strækningers 
værdi, hvis man sammenblander faste anlæg med rullende materiel. 
 

 
Foto nr. 2 Funktionstømt jernbanefærgeleje i &yborg Færgehavn 



Formidling generelt 
Foto 3 og 4 viser et par eksempler på traditionel formidling. Brandbilmuseet med udstilling i Varde og Koldinghus 
ligeledes med udstilling. Koldinghus skiller sig ud med selve bygningens udformning i forbindelse med den oprindelige 
slotsruin. 
 
Vi har set på, hvad der ligger af materiale om formidling af kultur i Danmark og udlandet. 
Grundlæggende er der enighed om, at man i fremtiden ikke kan formidle kultur alene ved enten fysiske eller digitale 
formidlingsformer. Der skal i formidlingen trækkes på begge former, og der skal løbende ske en udvikling, gerne ved 
større udstillinger. 
 
 

 
Foto nr. 3 Brandbilsmuseet i Varde 

 
 

Konklusionen omkring formidling tegner sig rimeligt klart. Man kan ikke lave formidling af kulturarv baseret på enten 
den gamle museumsform, funktionsdygtige oplevelser i 1:1 eller på digital formidling.  
Disse 3 komponenter skal samordnes og udvikles løbende, for at man kan formidle interessant, korrekt og levende 
kulturarv. 
 

 
Foto nr. 4 Koldinghus 

 



Vikingeskibsmuseet som eksempel 

Vi vil tage udgangspunkt i Vikingeskibsmuseet i Roskilde, et endog meget fint projekt. Det har udviklet sig fra at være 
et museum med bevaring og udstilling for øje til at være et samlet koncept.   
Vikingeskibsmuseet i Roskilde har med etablering af museumshavnen, bygning af vikingeskibe på eget værft udviklet 
museet til et oplevelsesrum med meget stor formidlingsværdi. Man kan sejle med vikingeskibene ikke kun i Roskilde 
Fjord, men også på langfart. 
Vikingeskibsmuseet fortsætter denne udvikling af formidling. Museet har med projektet ”Stig ombord” afprøvet 
formidling af komplekse og rumlige processer. Det sker ved anvendelse af digital formidling omkring skibsbygning og 
handel samt inddragelse af tredimensionale rum og modeller. Denne formidling er kombinationer af video, animation, 
foto, tekst og lyd.  
Her bevarer man ikke som enkeltstående tema. Man formidler, inddrager og gør det spændende med det til følge, at de 
støvede museumsgenstande bliver levendegjorte. Disse nye tiltag har selvfølgelig en positiv virkning på besøgstallet. 
 

Landet rundt på strækningerne 

På vores ture rundt til landet til de forskellige jernbaner fik vi en god fornemmelse af, hvilke aktivitet der har været 
langs banerne i bredere betydning. Det er tydeligt for os, at der om få år ikke findes flere steder i Danmark, hvor det vil 
være muligt at bevare kulturarven omkring Danmarks markante jernbanestrækninger med tilhørende opland, 
industribygninger og landskabelige elementer. 
Følger man strækningerne møder man de industrielle elementer og den landskabelige mangfoldighed mellem 
stationerne. Der er en interessant kulturel og historisk værdi, som skal bevares og fortælles. Det har et stort 
turistmæssigt potentiale. 
 
 

 
Foto nr. 5 Jernbanestrækningen Høng - Gørlev februar 2009 

Jernbanen som en del af en helhed 

Strækningerne byder på alle tænkelige udformninger af jernbanetraceer, såsom broer, dæmninger og gennemskæring af 
landskabet. Traceen føres gennem skov ud i det åbne land. Der er en uvurderlig kulturskat for alle, der ønsker et indblik 
i samspillet mellem naturen, jernbanen, industrien og bosætning i landsbyerne. Ydermere er der en mulighed for at give 
en kulturskat videre til vore børn og børnebørn.  
 
Mange jernbaner er funktionstømte, men det siger kun, at vores samfund ikke ønsker at anvende den til transport af 
mennesker og gods. Som formidler af jernbanens egen kulturarv kan den til gengæld finde en ny funktion og endda 
anvendes til sit oprindelige formål. Jernbanerne kan udvikles til oplevelsesturisme med flere former for forskellig trafik 
som egentligt veterantogskørsel, kørsel med dræsiner eller skinnecykler eller en kombination af disse trafikelementer. 
Jernbanen er en del af en helhed og vil have svært ved at stå alene, uden at andre elementer langs banen bevares, 
udbygges og præsenteres som en samlet attraktion som oplevelsesturisme. 
 
 



 

 
Foto nr. 6 I Brande står en funktionstømt remise 

 

Industrianlæg som en del af en helhed 

Industribygninger med sammenhæng til jernbanen er som hovedregel alle i privateje. Man kan ikke forvente, at de 
bliver indrettet eller bevaret uden et sammenhængende projekt, hvor de kan finde en ny funktion. Den opgave er 
gennemført med stort held andre steder. Derfor skal man finde muligheder for at ”fylde” bygningerne igen. 
 
�yt liv i gamle huse er en bog udgivet på bygningskulturens dag i 2001 af Skov & Naturstyrelsen. I forordet af Miljø- 
og Energiminister Svend Auken står blandt andet: ” Sjovt nok syntes det som om, man i udlandet har fået øjnene op for 
de mange spændende muligheder, som der ligger i disse bygninger, mens vi måske nok er imponerede og stolte af f.eks. 
Kulturhuset, Brandts Klædefabrik og teatret Østre Gasværk, men ikke rigtigt ser mulighederne, når de tomme bygninger 
ligger der. Det skal vi have gjort noget ved; Om ti år er det for sent”. 
 
Der er mange eksempler på udvikling med fornuftig bevaring af industribygninger i Danmark, eksempelvis Silkeborg 
Papirfabrik, Brandts Klædefabrik, Klædefabrikkerne i Brede m.fl. Det er alle perler, som ved projektudvikling ledet af 
meget dygtige, visionære arkitekter har fået tilført nyt liv og skabt bæredygtige projekter. Fælles for projekterne er dels 
deres meget omfattende bygningsmasse, dels at de alle er beliggende i bysamfund.  
 
De bygninger, der ligger langs med jernbanen, er oftest beliggende i mindre bysamfund eller i bydele og på steder, hvor 
aktivitetsniveauet er dalet siden 1960erne. Derfor kræver det virkelig visioner at skabe interesse, at udvikle bredt og 
ikke mindst en målrettet engageret indsats for genanvendelse af en industribygning.  
 

 
Foto nr. 7 Funktionstømt industribygning i Rudkøbing 



Andre mulige benyttelser af traceen 

Der er mange forslag til anvendelse som f.eks. fjernelse af spor og benyttelse som sti og anvendelse som ridesti. Alle 
forslag fokuserer på optagning af sporet og etablering af sti med asfalt og sågar belysning. 
Det er muligheder, der har store omkostninger til etablering. Den årlige drift vil alene skulle ske i offentligt regi, idet 
der jo endnu ikke findes brugerbetaling på stisystemer. Det giver altså alene en stor anlægs- og driftsomkostning uden 
nogen form for direkte afledte arbejdspladser og indtægter. Der vil selvfølgelig være nogle indirekte indtægter, idet 
brugerne (herunder cykelturister) af en sti i et vist omfang lægger penge i det område, de besøger, men omfanget vil 
efter vores mening være så lille, at det er svært at måle.  
Vi har i den forbindelse taget skridt til at undersøge og dokumentere, hvilke turistindtægter der kan forventes i 
forbindelse med en cykelsti. Materialet vil med tiden blive lagt ud på Midtfynsbanens hjemmeside. 
 
 

 
Foto nr. 8 ”&atursti”, Syd for Bryrup. Tidligere Horsens – Bryrup – Silkeborgjernbane 

 
Man har mange steder optaget jernbanesporet og etableret en sti ovenpå jernbanetraceen. Dette giver en brugbar sti, 
men der mangler et element i den forbindelse. Man er ridende, cyklende eller gående på en flad og lige strækning, uden 
det element, at en ”natursti” går gennem landskabet og naturligt følger de højdekurver og elementer, der er i landskabet. 
Når man normalt planlægger en ”natursti” gennem landskabet, vil man aldrig anlægge store dæmninger eller 
gennemgrave landskabet. Man vil i hovedtræk følge de højdekurver, der er i det landskab, som stien løber igennem. 
 
Vi mener, at ved at omdanne en jernbane til en sti vil vi kulturhistorisk vise vore efterkommere en sti og ikke en 

jernbane. 
 

 
Foto nr. 9 Krydsning mellem ”natursti” og landevej ved Slagballe 



Det økonomiske element 
Økonomien er selvfølgelig et vigtigt område, idet der vil være modsatrettede ønsker, der skal vurderes og tilpasses. Ved 
en ophøjning af en jernbanestrækning til bevaringsværdig kulturarv, vil det være muligt at skaffe midler fra fonde, 
private investorer og finde andre finansieringsmuligheder som f.eks. EU-midler.  
En del indtægter vil komme fra besøgende og deraf afledte forretninger som f.eks. udlejning samt reklamer og 
sponsorer. 
Derudover vil en attraktion tilføre hele det omgivne område en omsætning. Denne omsætning afhænger bl.a. af, hvilken 
type turist der er tale om, og hvor lang tid turisten bruger i et område. 
 
Der er omfattende undersøgelser af, hvor meget endags- og overnattende turister forbruger.  
Eksempelvis bruger hver japansk turist 2.500,00 kr./døgn, cykelturister 275,00 kr./døgn, turister på storbyferie 1.060,00 
kr./døgn, kystferiegæster 422,00 kr./døgn og erhvervsturister 3.040,00 kr./døgn. 1 
For at den slags projekter bliver økonomisk selvbærende, skal der investeres og planlægges med udgangspunkt i 
visioner om oplevelses- og erhvervsturisme på et meget bredt plan. Det skal ikke begrænses kun til jernbanen, men 
udbredes langt bredere til en korridor gennem landskabet ”langs banen”.  
I forbindelse med undersøgelser af museers indtægter, er det således, at direkte entreindtægter generelt udgør en mindre 
del af de samlede indtægter. 2 
 

 

 

 

Et samlet projekt er en god mulighed 

Vi har gennemgået de udvalgte jernbanestrækninger i Danmark og indsamlet viden fra andre lande. Vi ser derfor gode 
muligheder for at bevare vores kulturarv fra jernbaner med spor, trace, bygninger og samtidigt udvikle konceptet så det 
på sigt gøres til en økonomisk bæredygtig helhed. 
 
Der skal derfor planlægges ikke ensidigt, men med samtlige incitamenter i spil. Alle disse muligheder kræver 
selvfølgeligt planlægning og koordinering af de enkelte aktiviteter og en vis fleksibilitet fra alles side.   
Derudover skal der skabes anvendelse af de arealer som hører under banen med tilhørende bygninger og vigtigst af alt, 
etableres en turist attraktiv benyttelse af bygningerne langs banen. Dette kunne være et historisk arkiv, et 
modelbaneanlæg, udstillinger om industrialiseringen i landet ”langs banen” og meget meget mere. 
 
Lodsejerne langs banen, såsom gårdbutikker, rideskoler, fiskesøer, gårdene, kroer m.v. og de samlede lokale bysamfund 
skal om muligt bidrage idet formålet ikke skal være en enkeltstående aktivitet, men et stykke bevaret kultur- og 
industrimiljø med mange oplevelser og aktiviteter. 
 

Hvem kan og vil så kunne løfte dette?: 

Koordineringen, planlægnings- & registreringsfasen kunne godt blive udført ved nedsættelse af en styregruppe 
bestående af de interessenter der i øvrigt vil være nødvendige omkring projektet når iværksættelse og driftfasen starter.  
 
Et alternativ til dette kunne være etablering af en fælles overordnet instans, der sikrer, at disse projekter ikke løber af 
”sporet”, at der tilføres incitamenter der udvikler projekterne og samtidigt bevarer de kulturarv elementer der er med 
den fornødne respekt. 
 
Nogle vil sige, at vi har jernbanemuseet, DJK og de etablerede veteranjernbaner, det er rigtigt, men ingen af disse har 
været i stand til, eller villet gå ind i tingene på et overordnet plan hvorfor det vil være nødvendigt at etablere en 
styregruppe der ser langt bredere på de muligheder der er og skaber overblikket.. Dette skal efter vor mening ske langt 
bredere med inddragelse af museumsfolk, udviklingsfolk erhvervslivet og de lokale engagerede foreninger i 
lokalområdet. 
 

                                                                 
1 Fra kulturministeriet udredning om museernes formidling side 54 
2 Fra kulturministeriet udredning om museernes formidling side 54 



Der er dog taget initiativ fra flere veteranbaner ved etablering af DVF – Danske Veterantogsoperatørers Fællesforening. 
De har desværre samme ”interne” struktur som alle andre foreninger. De er alene baseret på frivilligt arbejde hvorfor de 
har prioriteret følgende hovedpunkter først, sikkerhedsområdet, istandsættelse af materiel.  Dette er bestemt er 
påkrævet, men det hjælper jo ikke, at have et fælles SR – sikkerhedsreglement - for veteranbanekørsel, hvis alle baner 
er nedlagt som eksempelvis Langelandsbanen. 
 
 

Den mest indlysende måde er at man enten etablerer, et driftsaktieselskab eller en erhvervsdrivende fond, som 
basisvirksomhed for hele udviklingen. 
 

Uanset hvilken model man vælger, skal der etableres en daglig ledelse med gennemslagskraft, visionær forståelse og 
økonomisk formåen. Derudover skal der være en professionel bestyrelse.  
 

Der skal selvklart tilføres midler, her er der mange muligheder, eksempelvis en eller flere ventureinvestorer, midler fra 
støtte/erhvervssponsorer fra lokalområdet eller særligt engagerede erhvervsfolk. 
 
I denne etableringsperiode vil det være nødvendigt og indlysende at tage skridt til: 

• At sikre de resterende strækninger. 
• At lade et pilotprojekt bevise sit værd. ( en løbende styring af processen opfulgt af en evaluering efter 5 år. 

 
Derefter skal man se på andre områder i landet som udviklingskorridorer efter samme model. 
 
 



De mange instanser 
Vi har i arbejdet med denne rapport erfaret, at der er utroligt mange aktører omkring emnet, ”Industri- og 
jernbanekulturarv”. Vi vil her kort gennemgå de væsentligste aktører samt kort redegøre for deres ageren i forhold til 
”Industri- & jernbane kulturarv”. Vore bemærkninger er baseret på egne oplevelser i sagen. For at det ikke  skal 
overskygge rapporten har vi valgt kun kort at beskrive de enkelte aktører. 
 
På ministerielt plan 
Der er flere ministerier der kan have interesse i fremtiden for jernbanestrækningerne og et projekt for bevarelse af 
industri- og jernbanekulturarv. F.eks. Kulturministeriet, Transportministeriet, Erhvervs & beskæftigelsesministeriet 
m.fl.. Der vil være forskellige indgangsvinkler og ønsker omkring fremtidige dispositioner. 
 
På regionalt plan 
Regionerne er i denne sammenhæng nærmest ikke eksisterende, idet man her ikke har noget ansvar for kulturarven. Til 
gengæld er der stor interesse for regional udvikling med vækst og beskæftigelse. 
  
På kommunalt plan 
Kommunerne har kun få midler til projekter omkring bevaring af kulturarven. Efter kommunalreformen er det nu 
kommunerne, der skal varetage at passe på vores kulturarv. Den faglige viden fra amterne er spredt rundt i forskellige 
kommuner eller helt forsvundet. Den enkelte kommune skal kun varetage bevaringsinteresser inden for 
kommunegrænsen. 
 
DSB & Banedanmark 
DSB var for få år tilbage den statsinstitution, der tog sig af både infrastrukturen og togdriften. I 1990 lavede man en 
omfattende gennemgang af alle stationsbygninger for at se, hvilke bygninger der var bevaringsværdige. Det var primært 
den arkitektoniske værdi der blev fokuseret på. Det udmøntede sig i fredning af en del bygninger. Det er et eksempel på, 
at en statsinstitution var bekendt med at man havde en forpligtelse overfor kulturværdier. 
DSB blev delt op i 2 selvstændige driftsaktieselskaber, DSB med ansvar for togdrift og Banedanmark med forvaltning 
af jernbaneinfrastrukturen inkl. bygninger og arealer. Ved opdelingen af DSB tabte man ånden fra 1990 
(bygningsregistreringen) på gulvet og derfor er der ikke sammenhæng i at udarbejde en plan for bevaring af strækninger 
i relation til bevaring af industri- og jernbanekultur. 
Flere kilder i DSB har også et ønske om, at man holder kommerciel jernbanetrafik og veteranbanedrift adskilt, hvorfor 
dette taler for en bevarelse af de strækninger vi behandler i nærværende rapport.   
 
Danmarks jernbanemuseum 
Museet startede under navnet DSB jernbanemuseum. Museet har en omfattende samling af statsbanemateriel op 
gennem tiden. Materiellet er placeret dels i museets udstilling i Odense og dels i depoter forskellige steder i Danmark. 
Udover jernbanerelateret materiale har museet en del modeller og materiale omkring færgeoverfarter. Ved museet er der 
et kort sporstykke, hvor besøgende kan prøve at køre med ældre togmateriel.  Danmarks Jernbanemuseum har hidtil 
ikke vist interesse i at befare jernbanestrækninger med et velbevaret jernbanekulturmiljø for at fremvise deres kørende 
materiel i så historisk autentiske omgivelser som muligt.  
 
Skov & naturstyrelsen 
Gennem de seneste mange år har denne styrelse udarbejdet utallige meget omfattende rapporter omkring 
kulturformidling, registrering og ikke mindst bevaring af vores kulturarv i det åbne land, kort sagt en meget kompetent 
og vidende organisation. Gennem de seneste år har der desværre været en tendens til at henstille tidligere udarbejdet 
materiale og lade økonomiske tilbud fra forskellig kant styre de projekter man aktivt går ind i. 
 
Jernbaneklubberne 
I Danmark findes 12- 15 klubber, som har med historisk jernbanemateriel at gøre. Alle drives på frivillig basis. 
Alle klubberne har gjort en stor indsats for, at formidle jernbanehistorie. Deres primære aktiviteter er at restaurere og 
køre med det historiske jernbanemateriel, dernæst udgiver de blade og bøger om emnet og driver mindre 
museumsvirksomhed. Skinnerne har som oftest været et nødvendigt onde for driften, da vedligeholdelsen kræver mange 
ressourcer. På den baggrund er der ikke den store interesse i bevaring af samlede jernbanekulturmiljøer. 
Flere af klubberne er under pres på mandskabssiden, økonomisk og lokalemæssigt. Det sidste skyldes at klubberne ofte 
er bosiddende i gamle remiser der ligger på centrale arealer i byerne. Arealerne ønskes brugt til andre formål. 
 



Fonde 
Der er tilsyneladende flere fonde, der har ønsker om at bidrage til projekter på de funktionstømte jernbaner. Desværre 
ser nogle af disse ikke på kulturarven, men prioriterer andre forhold højere.  
Vi har flere fonde, der støtter bevaring af kulturarven, i tale og forventer, at der kommer positive tilkendegivelser fra 
flere af dem i forbindelse med etablering af et fremtidigt bevarings- og formidlingsprojekt. 
 
Turistaktører 
Turistbranchen vil gerne vende turiststrømmen, så flere besøger Danmark. Antallet af turister er dalet i Danmark i 
modsætning til stort set alle andre markeder. Der er udarbejdet store rapporter, draget i massevis af konklusioner, men 
så skar der ikke mere. Hvorfor mon ikke – vor opfattelse er at man slet ikke kigger bredt nok – man undersøger 
bredt/samlet, men markedsfører smalt uden at gøre udbyderne klart, at de bør indgå i et bredere samarbejde, udvikle 
bredt og så som JYSK ejeren Lars Larsen siger ” markedsføre, markedsføre & markedsføre” egentligt enkelt, men dog 
så svært. Vore attraktioner er mange, men hvad kender turisterne?  
 
Lokale foreninger 
Disse aktører har et meget bredt lokalt kendskab, besidder en kæmpe viden om forholdene, men er ofte begrænset af 
ressourcer, bredere viden og forståelse for større sammenhænge. 
 

Fremtiden på det offentlige spornet  

Der er fra politisk side afsat endog meget store summer til opgradering af jernbanerne til fremtidens krav. Dette 
indebærer blandt andet et nyt togsikringssystem ERTMS som består af Togkontrol (ETCS) og et nyt Radiosystem 
(GSM-R). Det nye systemer har et niveau, som blandt andet medfører, at alle fysiske signaler på strækningerne vil blive 
fjernet. Formålet er, at man ved en fuldstændig udskiftning vil øge både togintensitet, og hastighed.  
 

 
Foto nr. 10 Hovedbane  

 
 
Indførelse af dette togsikringssystem vil være stærkt medvirkende til, at det formentligt bliver endnu vanskeligere, at 
køre med veteran- & museumstog på disse strækninger. Denne påstand er i overensstemmelse med andre togoperatørers 
opfattelse.  
Fra kilder i DSB oplyser man desuden, at det vil være ønskeligt, at samtlige veterantog var flyttet væk fra 
hovedbanerne, således at veterantog alene kom på hovedbanerne i forbindelse med transport imellem veteranbane-
strækninger. 
 



Vores nabolande er længere fremme 
Vi har gennem vores arbejde med denne rapport samlet informationer og viden om flere meget vellykkede scenarier. Vi 
må konstatere, at der i Danmark er en stigende interesse for bevaring af industrialismen og miljøer fra nyere tid.  
Vi har fundet inspiration og medtaget et par eksempler på, hvad der arbejdes med i Europa. 
 

&orge 

Her har statsbanerne udarbejdet en samlet registrant over samtlige baner, både de baner, der er i brug, men også de 
banestrækninger, der er funktionstømte. Denne registrering tager grundigt fat i jernbanen og den samlede kulturarv, der 
er omkring jernbanernes relationer til alle de industrialiserede områder langs jernbanen. 
 
Man gør op med fredninger og ser på helheden frem for enkeltstående elementer. Man vil endda genåbne strækninger 
for veterantogskørsel, idet der er så specielle ting omkring banen. 
Eksempelvis genskaber man hele jernbanemiljøet på Gamla Koppang Stasjon i Norge med omfattende økonomisk støtte 
fra staten, idet man ønsker at bevare en kulturarv i brugbar stand. 

Sverige 

Der er mange paralleller til danske forhold, men man er længere fremme med registrering, bevaring og udvikling af 
områderne langs visse strækninger. Indlandsbanen, Lennabanan og Dellanbanen er eksempler på dette.  
 
I de 2 første tilfælde har man registreret og inddraget hele egnen langs traceen. Man har erkendt, at det ikke handler om 
jernbane som enkeltstående element, men at det handler om hele området som et samlet kulturmiljø. 
 
På den sidste bane har man etableret en omfattende kombineret trafik med eldrevne tog, skinnebus og skinnecykler i 
kombineret trafik. 
Samtlige 75 jernbanerelaterede oplevelsescentrer har afleveret oplysninger om driften, og i 2006 var der et passagertal 
på 392.000 og en direkte omsætning 18.0 mill. 
 

Tyskland 

Den helt store forskel i forhold til Danmark er den store interesse for at bevare kulturarven ikke kun i jernbaneregi, men 
generelt. Dette kommer til udtryk ved, at DB (den tyske statsbane) støtter samtlige veteran- og museumsbaner med 
udstationering af rullende materiel. Man benytter materiellet, som er bemandet med veteranbanefolkene i almindelig 
plandrift. Man er udmærket klar over, at de kørende enheder har bedre af at blive brugt end af at stå og samle støv. Også 
på strækningerne bruges der mange midler på at bevare og udvikle oplevelsesturismen, f.eks har man flere steder bygget 
særlige åbne udsigtsvogne samtidigt med, at man bruger det historiske materiel i korrekt sammensatte epokeopstillinger 
med guider og fotostop.  
Der er et omfattende samarbejde mellem klubber, myndigheder og statsbanerne. Vi har blandt den omfattende mængde 
af museums- og veteranbaner i Tyskland udvalgt et par repræsentative. På vores hjemmeside har vi lagt link op til de 
baner, vi har undersøgt i forbindelse med denne rapports tilblivelse. Der er i eksemplerne medtaget tal for 
arbejdspladser, som hvert projekt har. Vi har bevidst ikke udvalgt de enkelte projekter efter antallet af arbejdspladser, 
idet f.eks. smalsporsbanerne i Harzen har 160 fuldtidsansatte. Dette antal omfatter tilknyttede løsarbejdere og har tilført 
området meget store økonomiske bidrag. 
 
Det private jernbaneselskab NEG Gmbh., har med stort held udviklet lokalbanetrafikken, således at det også er 
oplevelsesturisme. Der er indsat damplokomotiver og historiske vogne på strækningen Niebüll – Dagebüll Mole. Dette 
har medført en eksplosiv tilgang i 2008 på 50.000 ekstra rejsende, hvilket man tillægger kørsel med ældre togmateriel. 
 

 
 
 
 
 
I Borkum, vest for Bremen, er der en dobbeltsporet smalsporsbane. Denne har igennem mange år været drevet som 
turistbane, befærdet med både originalt veteranmateriel, skinnebusser, damp- og diesellokomotiver. I midten af 
1990erne investerede man 16 mill. D-mark i renovering af infrastrukturen. I vinteren 2006-2007 omlagde man hele 



strækningen, i alt 15 km. med nye skinner, 10.000 betonsveller og 16.000 tons ballast. Alt blev kørt til banen på 
lastbiler, idet der ikke er forbindelse til hovedsporet. Det skal bemærkes, at langt de fleste museumsbaner i Tyskland 
også bidrager til den almindelige kommercielle kørsel. 
Den samlede anlægssum på 3,5 mill. Euro var nødvendig, idet man årligt havde over 600.000 rejser. Dette tal er 
stigende, og man budgetter med, at passere 800.000 tusinde årligt rejsende i 2010. Vi har efterfølgende erfaret, at man 
allerede i 2008 rundede 1 mill. rejsende. Her er der ca. 60 fuldtidsarbejdspladser. 
 
I Hamburg har et projekt, verdens største modeljernbane www.miniaturwunderland.de, forstået at udnytte alle de 
fordele, det digitale medie har som formidler af udstillingen. Dette giver synlighed og bidrager til at trække publikum til 
igen og igen. Man udvikler løbende og opgraderer det allerede eksisterende anlæg. Projektet åbnede i 2001. Der er i dag 
160 fuldtidsansatte, og der er i gennemsnit 2.350 besøgende dagligt og en årlig omsætning på over 60 mill. kr. 
 

 
Foto nr. 11 Hamburg Miniatur Wunderland - Scandinavien 

 
Man har ugentlige fotoregistreringer af, hvad der er sket i ugens løb som 3D-visualisering af udstillingen. Dette projekt 
er på mindre end 10 år gjort til en attraktion ved hjælp af visioner, hårdt arbejde, omfattende PR og sund 
forretningssans. 
 

Holland 

I Amsterdam har man bevaret og udviklet kørsel med veteransporveje og udviklet traceen, således at den kan benyttes 
som sti samtidigt med, at der køres plandrift med de gamle sporvogne. Det er en særlig oplevelse, når man møder de 
smukke, langsomme sporvogne. 
 

 
Foto nr. 12 Amsterdam – strækning med veteransporvogn 

 



Samlet vurdering og konklusion 
Jernbanen har en stor rolle i Danmarks udvikling fra landbrugsland til industriland. Derfor skal jernbanen have en stor 
plads i vores kulturarv. Jernbanedrift er imidlertid en tresidet størrelse bestående af personale, materiel og 
infrastrukturen i form af skinnevejen.  
En del af personalets skriftlige beretninger, billeder og notater er gemt til eftertidens studier. Der er bevaret en del 
jernbanemateriel, noget er på museum og andet bruges i jernbaneforeninger.  
Infrastrukturen er der til gengæld ikke taget hånd om. Ingen har overblik over eller har taget stilling til, hvad der skal 
bevares for eftertiden på det område.  
Med nærværende rapport har vi skabt et overblik over bevaringspotentialet for jernbanens historiske helhed. Vi har 
samtidigt set på mulighed for formidling af denne kulturarv. 
 

Udenlandske erfaringer 

I vore nabolande er der udbredt forståelse for bevaringen af kulturarven omkring jernbane- og industrimiljøer i 
sammenhæng. Man lader ikke de enkelte lokale myndigheder være alene om opgaven. Man er bevist om, at man skal 
bevare, passe på og udvikle de muligheder, der er omkring jernbanekulturmiljøer. I modsat fald kan man ende med at 
have en stak bøger, sider på Internettet, fotos og filmklip fra de enkelte strækninger. Mange af de udenlandske projekter 
har udviklet sig til meget gode formidlere af kulturarven, baseret på faktuelle forhold. Som sidegevinst har de skabt en 
økonomisk fornuftig forretning og tilført mange arbejdspladser. 
 

Formidling 

Det er ikke nok at bevare og gemme vores kulturarv til de kommende generationer. Det er for os et vigtigt element, at 
kulturarven kan formidles, gøres tilgængelig og opleves. Der er bøger, film og udstillinger, men netop jernbanen 
udmærker sig ved, at den kan opleves historisk i sin oprindelige form med tog med transport af mennesker og gods. Det 
er også muligt at komme til at se infrastrukturen tæt på med f.eks. draisine- og skinnecykelkørsel; en oplevelse med 
motion, frisk luft, syns-, høre- og duftindtryk og tæt på naturen. 
 

Oplevelsesturisme 

Set i lyset af udenlandske erfaringer sammenholdt med den smule oplevelsesturisme omkring jernbaner, vi har i 
Danmark, må der være et meget stort potentiale med formidling omkring jernbane- og industrikulturarv. Vi har meget at 
lære, og vi kan gøre det meget bedre. Her er arbejdspladser og penge for både turisterhvervet og lokalområderne i 
landdistrikterne. Det vil være succeshistorier for den enkelte bane, men i særdeleshed for hele området. Hver eneste 
turist, der tager med banen, lægger ikke kun penge direkte i operatørens kasse, men et langt større beløb i området. I 
bilag 9 har vi udarbejdet et udviklingsforløb for en 10 års periode. 
 

Faresignaler for fremtiden 

Skov- og Naturstyrelsen og nogle kommuner ser det som deres opgave, at få flest mulige stier i landskabet. De har 
kastet deres kærlighed på de nedlagte jernbanestrækninger. Uden skelen til Danmarks kulturarv skal der laves stier. 
Kørsel med gammelt jernbanemateriel på det offentlige jernbanenet bliver mere og mere vanskeligt på grund af tættere 
togdrift, større hastighed og nye sikringssystemer. Veterantog skal væk fra det offentlige jernbanenet. 
Arealer, hvor jernbaneforeninger har til huse, er ofte centrale arealer i byerne, som kommunerne ønsker til anden 
anvendelse. Jernbaneforeninger får dermed vanskeligere vilkår. 
 
Der er kort sagt brug for langsigtede løsninger, som tilgodeser samlede jernbanekulturmiljøer til glæde for 
jernbanehistorisk formidling og oplevelsesturisme. Samtidigt skal der være plads og fristed til jernbaneforeningerne for 
kørsel med veterantogsmateriel uden at forstyrre den øvrige togtrafik.  
 
 

Beslutningsgrundlag 

Det er vigtigt, at beslutninger omkring jernbanekulturarv tages på et grundlag, der er ordentligt gennemarbejdet i form 
af registrering og undersøgelser, vurdering af forskellige løsningsmuligheder, beskæftigelse, økonomiske undersøgelser 



m.m. Først når det er på plads, kan man diskutere og finde frem til en beslutning om de samlede muligheder for 
bevarelse og formidling af industri- og jernbanekulturen.  
Kort sagt skal man have et samlet overblik. Denne rapport er et godt skridt i den rigtige retning. 
 

Undersøgelsens resultat 

Vi har udvalgt elementer, som vi har vurderet som relevante for at give et godt billede af jernbanernes nuværende 
kulturhistoriske tilstand. Vi har gennemgået strækningerne fysisk og beskrevet dem. Derefter har vi opsummeret 
observationerne i et overskueligt skema. Se bilag 1, 2 og 3. 
Vi kan se, at der er meget stor forskel på de enkelte strækningers elementer og deres mulige historiske formidling. Vi 
har i denne rapport valgt at se bort infrastrukturens helbredstilstand. 
 
De strækninger, der umiddelbart rummer det største og bredeste potentiale, er Ringe – Faaborg, Slagelse – Næstved, 
Maribo – Bandholm og Mariager – Handest – Fårup. Det skal bemærkes, at Slagelse – Næstved ved sammentælling i 
skemaet har et stort tal, som til dels skyldes den forholdsvis lange strækning. Man er i øvrigt allerede gået i gang med at 
fjerne skinnerne og omdanne banen til en såkaldt natursti. 
 
 
 

Konklusion 

Det bedste bud 

Strækningen Ringe – Faaborg i sin helhed må siges at være den bedst bevarede jernbanestrækning i Danmark. 
Strækningen er ca. 28 km lang. Her kan der laves formidling af det samlede jernbanekulturmiljø. Banen har meget 
historie at fortælle. Den er anlagt som statsbane og drevet af en privatbane.  
 
Det samlede baneanlæg har mange kvaliteter for en god formidling af jernbanekulturmiljøet. 
Stationerne Espe, Højrup og Korinth har velbevarede stationer med stationsområder med omløbsspor og med en del 
bevarede elementer. Der er gode byrum i tilknytning til stationerne med p-plads for den besøgende.  
I Højrup ses tydelig tilknytning til industri, hvor der stadig er jernbanespor ved en virksomhed. Netop disse tre stationer 
giver gode muligheder for formidling af tidligere tiders togdrift med krydsende tog, afsætning og optagning af 
godsvogne, og der kan køres med flere forskellige tog. Der er plads til at genskabe tidligere tiders spornet og de 
manglende elementer. Banestrækningens matrikulære grænser giver mulighed for genetablering af det tidligere trinbræt 
Boltinggaard. Disse gode muligheder for formidling og oplevelsesturisme omkring jernbanen findes ingen andre 
steder i Danmark.  
Samtidigt er det oplagt at etablere skinnecykling og draisinekørsel mellem netop disse stationer for yderligere oplevelse 
af et samlet jernbanekulturmiljø (sikkerhedsmæssigt kan det let lade sig gøre). 
Banestrækningen nord for Korinth byder på et typisk landbrugsområde. Banens forløb viser gennemskæringer og 
dæmningsarbejder, passage af flere åer og udsyn til et par herregårde. 
 
Landskabet syd for Korinth er præget af landbrug og større skovområder samt flot udsigt over det sydfynske øhav. 
Ingen stationer er imidlertid til at komme i nærheden af, da de er i privat eje. Kun Pejrup Station kan ses på afstand. Der 
findes ingen let genkendelige stationsområder, og der er kun gennemkørselsspor. Til gengæld er der i Faaborg de 
originale remisebygninger. Veteranjernbanen har planer om at genskabe den manglende drejeskive. Her kan med tiden 
etableres en god formidling i remiseanlægget. 
 
Det er med baggrund i denne dokumentation klart for os, at man ikke bare kan lade stå til, lade forsvinde og så 

efterrationalisere, uden at det har meget store konsekvenser for vores kulturarv.  

 
 



Fremtidens muligheder 

 
En meget stor del af jernbanes kulturhistorie er båret af frivilligt arbejde på privat initiativ. Det fortjener en stor 
påskønnelse fra den offentlige Danmark ikke kun i ord, men også i handling og økonomisk støtte. 
 
For at samle flest mulige tråde i denne dokumentation har vi udover banestrækninger set på nogle af de nedlagte 
strækninger, der er omlagt til ”natursti”. Vores indtryk og vurdering fremgår i bilag 6. 

Sådan kan vi komme videre 

En registrering, udvikling og iværksættelse af et pilotprojekt skal ske hurtigst muligt, idet der er mange forhold, der skal 
tages stilling til. 
 
Initiativtagerne bag nærværende rapport har en forretningsplan med tilhørende organisationsplan, tidsplan, budgetter og 
andre relevante dokumenter under udarbejdelse.  
Denne dokumentation kan indgå i de nærmere drøftelser omkring etablering af et driftsselskab i forbindelse med et 
pilotprojekt. 
 
Foreningerne Midtfynsbanen og Langs Banen har et omfattende katalog med potentielle udviklingsmuligheder. 
Et pilotprojekt ligger lige for – der skal bare arbejdes, udvikles og holdes fast i, at man uden visioner ikke kommer 
nogen steder. 

Afsluttende bemærkninger  

Efter at have gennemlæst materialet omkring strækningen Slagelse – Dalmose – Næstved med sidebanen Dalmose – 
Skælskør er det tydeligt, at vi i Danmark helt mangler et klart overblik over veteranbanedriften. 
Der er slet ikke bredde nok. Der er for få visioner både i lokalområderne og på ministerielt plan. I veterankredse har 
man i mange år kæmpet og kæmper stadig med alle facetter af banearbejde på frivilligt plan. Derfor har man i 
veteranbaneregi svært ved at overskue andet end den nuværende situation. 
 
Uden et samlet overordnet mål vil kulturarven smuldre og blive til små brudstykker uden udviklingsmulighed og 
økonomisk grundlag funderet i oplevelsesturisme. 
Hvis man samler sig og produktudvikler miljøerne omkring kulturhistoriske industri- og jernbanemiljøer, vil der være 
mange muligheder for at skabe det økonomiske grundlag, der kan udvikle og bevare Danmarks kulturarv i forbindelse 
med industri- og jernbanemiljøer. 
I turistsammenhæng er der udenlandske succeshistorier, win-win situationer for de enkelte baner, men i særdeleshed for 
hele områder. Hver eneste turist, der tager med banen, lægger ikke kun penge direkte i operatørens kasse, men et langt 
større beløb i området. I bilag 10 har vi udarbejdet et fiktivt økonomisk udviklingsforløb for en 10 års periode. 
 
 
Har du som læser af denne rapport behov for supplerende og uddybende forklaringer, er vi gerne behjælpelige, ligesom 
vores hjemmeside www.midtfynsbanen.dk og vort åbne debatforum www.billet.ning.com selvfølgeligt løbende 
opdateres. 
 
 
Midtfynsbanen 1. juli 2009 
Bjarne, Steen og Henrik 



Bilagsoversigt 
1. Danmarkskort med de vurderede strækninger indtegnet  
2. Den enkelte strækning 

2.1. Aalborg- Aalborg Øst 
2.2. Mariager – Handest - Fårup 
2.3. Randers – Allingåbro 
2.4. Bryrup - Vrads 
2.5. Vojens - Haderslev 
2.6. Tommerup station - Assens 
2.7. Ringe – Faaborg 
2.8. Høng – Gørlev: 
2.9. Slagelse – Næstved 
2.10. Dalmose – Skælskør 
2.11. Maribo – Bandholm 
2.12. Langelandsbanen 
2.13. København – Roskilde – Korsør 

3. Skematisk opstilling og sammenligning af strækningerne 
4. Skrivelse fra Kulturmiljøråd Fyn 
5. Kildehenvisninger 
6. Billedeksempler fra nedlagte strækninger i Danmark 
7. Kulturarv eksempler 
8. Kopi af skrivelse til KMK´s bestyrelsesmedlemmer fra Langs Banen 
9. Økonomisk model, eksempel på en fiktiv strækning. 
 
 

 



 

    
 

   
 

 
 

    
 

 
 


