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Forord

Skov- og naturstyrelsen har i samråd med Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet 
at overtage den statsejede, nedlagte jernbanestrækning ringe-Korinth med hen-
blik på at omdanne strækningen til en offentlig sti. Samtidig har Faaborg-Midt-
fyn Kommune planlagt at udarbejde et flerårigt renoverings- og udviklingsprojekt 
vedrørende jernbanestrækningen Korinth-Faaborg, der ejes af Faaborg-Midtfyn 
Kommune for at forbedre rammerne omkring den veterantogskørsel, der allerede 
foregår på denne togstrækning. 

På den baggrund har Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Skov- og 
naturstyrelsen udbedt sig en kortlægning af de kulturhistoriske interesser langs 
hele den nedlagte jernbanestrækning ringe-Faaborg fra Faaborg Kulturhistoriske 
Museer, der er lokalmuseum og dermed kulturhistorisk rådgiver for Faaborg-Midt-
fyn Kommune.

Museet har haft to måneder til opgaven, der er udført i perioden fra medio februar 
til medio april �009. opgaven er udført af midlertidigt ansat museumsinspektør 
Mette broch Jacobsen samt undertegnede
.

Museumsdirektør Peter Thor Andersen
Faaborg Kulturhistoriske Museer

April 2009
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læSeveJledning

nærværende rapport henvender sig til flere målgrupper, hvilket museet har forsøgt 
at tage højde for ved opbygningen af rapporten. derfor indledningsvis denne læ-
sevejledning. 

overordnet er rapporten inddelt i fire hovedafsnit: 

Første afsnit er en indledning, der fremlægger baggrunden for rapporten, målsæt-
ningerne med denne og museets fremgangsmåde, da jernbanestrækningen blev 
dokumenteret. 

Andet hovedafsnit indeholder en kortfattet, samlet fremstilling af jernbanestræk-
ningens historie og betydning. 

i tredje hovedafsnit fremlægges resultatet af undersøgelsen i form af kortlægnin-
gens overordnede resultater, museets anbefalinger til myndigheder, lodsejere og 
andre samt enkelte konkrete forslag til, hvordan man kan bruge jernbanen og dens 
kulturarv fremadrettet i form af formidlingstiltag og lignende.

endelig er der i fjerde hovedafsnit indsat resultaterne af undersøgelserne ved-
rørende de enkelte delstrækninger og stationer på strækningen. Jernbanen ringe-
Faaborg er i denne sammenhæng blevet betragtet som et enkelt, samlet kultur-
miljø, men opdelt i �� helheder i form af 5 stationer (espe, Højrup, Korinth, Pejrup 
og Katterød) samt 6 delstrækninger imellem stationerne. disse helheder er både 
blevet gennemgået ud fra den såkaldte “KiP-metiode”, der behandler større arealer 
med historiske levn såsom for eksempel en jernbanestation med omgivende kro, 
foderstofhandel med mere, samt ud fra den såkaldte “Save-metode”, der fokuserer 
på enkeltbygninger. begge metoder og den konkrete anvendelse af dem i dette 
projekt er beskrevet i afsnit � “indledning”. Hverken ringe station  eller Faaborg 
station er medtaget. ringe er spormæssigt og bygningsmæssigt væsentligt ændret 
grundet de moderne hensyn til jernbanedrift, og i Faaborg er der alene enkeltbyg-
ninger og en smule spor ved remiserne bevaret. 
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indledning

FrA kollekTIv TrAFIk TIl rekreATIv kulTurArv - ForudSæTNINgerNe

Jernbanen ringe-Faaborg var i ordinær drift i 80 år fra �88� til �96�. den blev ind-
viet den ��. marts �88� som en selvstændig bane, men efter �5 år, i �897, åbnede 
ringe-nyborg banen, og de to baner blev herefter drevet samlet. ringe-Faaborg 
banen var som ringe-nyborg statsbane, men blev forpagtet af det sydfyenske 
Jernbaneselskab frem til �9�9, hvor dSb overtog driften. den �5. maj blev det ved 
lov besluttet at nedlægge ringe-nyborg banen totalt og at indskrænke brugen af 
ringe-Faaborg banen til godstogsdrift. Samtidig blev den ansvarlige minister be-
myndiget til på et ikke nærmere angivet senere tidspunkt uden videre at nedlægge 
banen totalt. banestrækningens dage var talte. baggrunden for disse beslutninger 
var den almindelige samfundsudvikling, hvor bilismen, busdrift og lastbiler vandt 
indpas på bekostning af togdrift på de korte distancer. Jernbanestrækningen førte 
herefter en stadig mere hendøende tilværelse frem til �988, hvor den næste ind-
skrænkning skete. i januar måned kørte det sidste godstog til Faaborg. Herefter 
disponerede dSb alene over strækningen ringe-Korinth, mens banestrækningen 
Korinth-Faaborg få år senere blev solgt til Fyns amt, der ønskede at bevare stræk-
ningen og stillede den til rådighed for den nystiftede forening Syd Fyenske veteran-
jernbane. Med kommunalreformen blev strækningen Faaborg-Midtfyn Kommunes 
eje. Sporene på Faaborg Station blev, bortset fra de østlige arealer omkring remi-
serne, taget op umiddelbart efter nedlæggelsen, så der kunne blive frigivet arealer 
til en busterminal samt opmarcharealer til Faaborg-gelting færgen.

deT AkTuelle projekTS bAggruNd og overordNede Formål

nærværende projekt udspringer af det forhold, at dSb ønsker at afhænde stræk-
ningen ringe-Korinth. På den baggrund er der truffet aftale om, at banestyrelsen 
overdrager strækningen til Skov- og naturstyrelsen med henblik på at omdanne 
strækningen til rekreativ sti for cyklende, gående og ridende. Forløbet omkring 
overdragelsen mellem styrelserne og omdannelsen er parallelt til beslutningerne 
omkring andre strækninger i danmark i disse år. blandt andet er noget tilsvarende 
sket med Slagelse-næstved banen. Præmisserne for den fremtidige bevaring og 
pleje af ringe-Korinth er dermed omdannelse til sti. Samtidig med disse beslutnin-
ger har Faaborg-Midtfyn Kommune igangsat et udviklingsprojekt vedrørende vete-
ranjernbanestrækningen Faaborg-Korinth med henblik på at forbedre rammerne 
omkring veterantogsdriften, så banen bliver et større aktiv for turismen end hidtil. 
derfor tog Faaborg-Midtfyn Kommune kontakt til Faaborg Kulturhistoriske Museer, 
der er lokalmuseum for kommunen og dermed kulturhistorisk rådgiver. Kommunen 
ønskede i samarbejde med Statsskovsdistriktet at få lavet en kortlægning af hele 
strækningen ringe-Faaborg med henblik på at få udpeget, hvilke bevaringsvær-
dige helheder og elementer, herunder bygninger, som bør bevares og eventuelt 
formidles og udvikles.
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korTlægNINgeNS AFgræNSNINg og TIlgANg

en nedlagt jernbanestrækning består af ganske mange elementer: et tracé med 
spor, stationsbygninger med pakhuse, sidespor, overkørsler og viadukter og så 
videre. For at håndtere disse komplekse helheder på en overskuelig og systema-
tisk måde har museet anvendt den såkaldte “KiP-metode”. “KiP” er en lettere ind-
forstået henvisning til publikationerne “Kulturhistorien i Planlægningen”, udgivet 
af det daværende Miljø- og energiministerium mellem �997 og �999 til brug for 
amternes regionplanlægning. Kort fortalt er den overordnede tilgang at registrere 
større helheder indenfor et afgrænset areal, hvor helheden består af en række 
elementer, der alle relaterer sig funktionelt til det faglige emne, der styrer registre-
ringen; i dette tilfælde jernbanedrift. 

den største enhed er et kulturmiljø. i dette tilfælde betegner museet hele jern-
banen ringe-Faaborg som et enkelt kulturmiljø. dermed samler museet en række 
helheder såsom stationerne i de enkelte landsbyer i et enkelt miljø. imidlertid med-
tages der kun nogle af bygningerne i disse landsbyer. et eksempel illustrerer disse 
tilvalg og fravalg. Korinth station med spor, stationsbygninger og det nærliggende 
savværk, der havde sidespor, er medtaget. Som en del af kulturmiljøet ringe-

Det festligt smykkede indvielsestog 1. april 1882 på vej ud af Faaborg Banegård. 
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv.
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Faaborg banen er Korinth station en del af en helhed, der tillige omfatter stationer 
i andre landsbyer og sogne. omvendt medtager museet ikke alle huse, virksom-
heder og gader i Korinth på trods af, at de alle var en del af stationsbyen Korinth, 
der overvejende opstod som en følge af anlæggelsen af en station. det ville have 
været relevant at medtage hele byen Korinth, hvis det faglige emne havde været 
stationsbyer eller herregårdslandskaber (byens udvikling skete i tæt samspil med 
brahetrolleborgs), ville hele Korinth være relevant at medtage.

Kulturmiljøet består imidlertid af en række genkommende helheder. der er statio-
ner med sidespor, læssespor, overhalingsspor, perroner, stationsbygning, pakhus 
med mere, og der er strækninger imellem stationerne med overkørsler, broer og så 
videre. Museet har opdelt kulturmiljøet i �� såkaldte “helheder”, 5 stationer og 6 
strækninger. Hermed kan de enkelte stationer og strækninger vurderes såvel hver 
for sig som samlet, hvilket forhindrer, at en dårligt bevaret station giver indtryk af, 
at hele banen er dårligt bevaret. Samtidig kan planlæggerne få et redskab til at 
vurdere, hvilke stationer, der er særligt velbevarede. 

For hver helhed, station og strækning, er registreringen opdelt i 7 kategorier. ind-
ledningsvis er helhedens struktur beskrevet. det vil sige disponeringen af statio-
nen, krydsende veje, landsbyens beliggenhed i forhold til stationen og lignende. 
derefter beskrives helhedens historie. Stationens anlæggelsesår, opførelsen af 

Lokomotiv med sneplov på Faaborg havns sporterræn, 1886. Foto: Faaborg Kul-
turhistoriske Museer.
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eventuelle virksomheder med sidespor og lignende. For det tredje foretages der 
på baggrund af de to første kategorier en afgrænsning af helheden; dog kun for 
stationerne, da afgrænsningen af strækningerne i det åbne land giver sig selv. For 
det fjerde beskriver museet resultatet af den besigtigelse, der er foretaget i peri-
oden februar til april �009 i forbindelse med projektet. Kortlægningen er således 
et resultat af såvel studier af kilder og fremstillinger som et resultat af feltstudier i 
marken. For det femte laver museet en udtalelse om bevaringsgraden baseret på 
resultatet af besigtigelsen sammenholdt med stedets oprindelige karakter, som det 
er fremstillet i kategori � “historie”. den sjette kategori er den kulturhistoriske be-
tydning, som helheden har. denne kategori kan ses som et historisk argument for 
bevaringen af helheden baseret på bevaringsgraden. endelig er der i den syvende 
kategori beskrevet de trusler, der er mod bevaringen af helheden. 

ved denne opstilling har museet ladet sig inspirere af den fremgangsmåde, odense 
bys Museer har anvendt ved registreringen af de danske havne, jævnfør artiklen af 
Schrøder Christensen og Harnow i litteraturlisten.

Hverken ringe station eller Faaborg station er medtaget i kortlægningen. begge 

Jernbanestrækningen mellem Haagerup holdeplads og Korinth station, marts 
2009. Samspillet mellem strækningen og det omgivende kulturlandskab med 
gården og overkørslen med led er tydelig. Afgrænsningen af denne helhed giver 
sig selv. Det er matrikelgrænsen, som løber langs hegnet og grøfterne. Banen var 
allerede i 1882 indhegnet, så man kunne køre 75 km/h! Det var en høj hastighed. 
Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer.
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steder er der bevaret stationsbygninger og remiser, men helheden, spor med vi-
dere, er det ene sted fuldstændig forandret og det andet sted helt borttaget. 

i tilgift til “KiP-registreringen” er der lavet en “Save-registrering” af de tidligere sta-
tioner og ledvogterhuse. disse bygninger blev opført til jernbanen, hvorfor museet 
har skønnet, at det er relevant at få et bud på deres bevaringsgrad uagtet, at de i 
dag er private og dermed ikke umiddelbart omfattet af projektet. “Save” henviser 
til  “Survey of architectural values in the environment” og er trods den engelske 
titel ligeså dansk som KiP. Metoden er udviklet i �980’erne. Hvor “KiP” er udviklet 
til helheder i det åbne land, der sorterede under amterne, er “Save” udviklet til at 
registrere bygninger til brug for kommunernes bevaringsarbejde i de kommuneat-
lasser, der blev udarbejdet, fortrinsvis i �990’erne. “Save” er oprindelig udviklet 
af arkitekter og har dermed haft et stort fokus på en bygnings arkitektoniske og 
arkitekturhistoriske betydning. 

i denne undersøgelse har museet tilpasset registreringen, så den kulturhistoriske 
betydning for en bygning fremgår med større vægt. også i denne sammenhæng 
følger museet en etableret praksis fra andre museer; blandt andet odense bys 
Museer jævnfør ovennævnte havneundersøgelse. 

Save-registreringen omfatter 5 kategorier og en samlet “karakter”. indlednings-
vis beskrives bygningens arkitektur. Herefter beskrives for det andet bygningens 
historie. For det tredje beskrives bygningens betydning for det omgivende miljø, 
hvilket i denne sammenhæng er lig med betydningen for den helhed, bygningen 
er en del af. For det fjerde beskrives bygningens originalitet, hvilket vil sige, hvor 
velbevaret bygningen er. Som femte kategori vurderes bygningens tilstand. 

TIdSmæSSIg AFgræNSNINg

Jernbanen har som nævnt været i ordinær drift igennem 80 år fra �88� til �96� og 
derefter som godsbane i yderligere godt �5 år, hvorfor alle spor fra denne over �00 
år lange funktionsperiode i princippet er relevante at medtage. Som det vil fremgå 
af det næste afsnit, kan man opdele denne lange periode i epoker. Perioden frem 
til omkring �9�0 var kendetegnet ved udbygning og forøgelse af passagergrund-
laget. i denne periode kom ringe-nyborg banen til ligesom odense-nørre broby-
Faaborg banen (�906) og Svendborg-Faaborg banen (�9�6) samt Faaborg-Mom-
mark færgen efter genforeningen (�9��). Herefter var der en lang stabil periode, 
hvor banen på en og samme tid var en del af et stort fynsk og ikke mindst sydfynsk 
lokal- og privatbanenet og en del af en national forbindelse mellem Sjælland og 
Sønderjylland. 

Fra midten af �950’erne afvikledes alt dette. de øvrige baner til Faaborg blev ned-
lagt i �95�, og færgen blev flyttet til bøjden og gjort til bilfærge i �967. På den bag-
grund har museet valgt at afgrænse undersøgelsen til perioden �88�-�96�, hvor 
banen havde en egentlig betydning som lokal og national jernbaneforbindelse. 
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målSæTNINger med rApporTeN 

Med afsæt i kortlægningen af den nedlagte jernbanestrækning ringe-Faaborg vil 
museet konkret i denne rapport ved hjælp af tekst, kortudsnit, tegninger samt ældre 
og moderne fotos dokumentere de bevaringsværdige helheder og enkeltelementer 
på strækningen. elementerne omfatter bevaringsværdige bygninger (stationsbyg-
ninger med separate tilhørende funktionsbygninger, erhvervsbygninger med åben-
bar tilknytning til jernbanen o.l.) samt bevaringsværdige anlæg (viadukter, over-
skæringer, vigespor, hegnssætning, rangerarealer, ramper o.l.). bygninger, arealer 
og anlægs historiske betydning beskrives, og der laves trusselsvurderinger. 

en jernbanestrækning indeholder en række genkommende træk såsom over-
skæringer, viadukter o.l. Kortlægningen vil flere steder komme med forslag til pri-
oriteringer, som kan anvendes, hvis myndighederne ikke kan foretage totalbeva-
ring. der vil også blive foretaget en vurdering af de enkelte bygninger og anlægs 
bevaringsgrad i de tilfælde, hvor en sådan kan vurderes.

endelig har arbejdet afstedkommet nogle konkrete anbefalinger til planlæggerne 
og idéer til formidlingstiltag og lignende, som præsenteres i tredje afsnit i forbin-
delse med fremlæggelsen af kortlægningens hovedresultater. idéerne er at be-
tragte som en del af den inspiration, som rapporten i sin helhed gerne skal give 
såvel planlæggerne som borgere, lokalråd, foreninger og andre, der ønsker at ar-
bejde med bevaring af banen og at udnytte denne eller dele heraf til friluftstiltag, 
oplevelsesøkonomiske tiltag eller lignende. 
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HiStoriSK overbliK

rINge-FAAborg bANeN og de ANdre FyNSke jerNbANer

den ��. marts �88� blev jernbanen ringe-Faaborg indviet med et tog, der star-tede 
på den få år gamle station i landsbyen ringe. denne station var anlagt i forbindelse 
med etableringen af odense-Svendborg banen, der blev indviet i �876. ved lov var 
det i �879 blevet bestemt, at banen ringe-Faaborg skulle være statslig, men den 
blev forpagtet ud til det nystiftede Sydfyenske Jernbaneselskab, der i forvejen drev 
odense-Svendborg banen. 

På det tidspunkt fandtes der på Fyn ud over odense-Svendborg en hovedbane 
tværs over Fyn fra nyborg over odense til Middelfart og Strib. denne bane for-
bandt Sjælland og Jylland. derudover blev der samtidig med ringe-Faaborg anlagt 
en privatbane fra odense til bogense.

Med hovedbanen tværs over Fyn, indviet i �865, var rammerne for det, vi i dag vil 
betegne som erhvervsudviklingen og bosætningsudviklingen på Fyn, skabt. Middel-
fart var ved indgangen til �800-tallet en af de allermindste købstæder overhovedet 
på Fyn og omliggende øer. ærøskøbing, rudkøbing og Marstal var større. alene 
bogense var med 760 indbyggere mindre end Middelfart med �.0�9 indbyggere. det 
samme gjorde sig forholdsmæssigt set gældende i �850, hvor der stadig ikke var 
anlagt nogen jernbane. imidlertid var Middelfart omkring år �900 på størrelse med 
assens og Faaborg, og i �9�0 var Middelfart langt større end disse. i �008 havde 
Middelfart by flere indbyggere end assens og Faaborg tilsammen. tilsvarende fik 
landsbyen ringe stor gavn af at blive det vigtigste knudepunkt på Fyn efter odense 
med åbningen af jernbanerne mellem odense og Svendborg over ringe i �876, 
åbningen af ringe-Faaborg i �88� og åbningen af ringe-nyborg i �897. ringe fik 
en bymæssig udvikling, der gav stationsbyen en købstadslignende karakter. 

i første halvdel af �800-tallet, hvor blandt andet søfarten, baseret på sejlskibs-
fart, havde en dominerende erhvervsmæssig betydning, var den største befolk-
ningsmæssige fremgang blandt de fynske købstæder karakteristisk nok at finde 
i assens, Faaborg og Svendborg. denne udvikling blev afgørende ændret med 
industrialiseringen, hvor dampdrevne jernbaner, fabrikker og dampskibe blev ud-
viklingskatalysatorer på bekostning af hidtil stærke søfartskøbstæder. 

Jernbanens linjeføring var med andre ord af afgørende betydning for industrisam-
fundets strukturudvikling og i øvrigt for strukturen i det samfund, vi i dag befinder 
os i. denne udviklingsmulighed og den tilsvarende trussel ved manglende udvikling 
havde købmænd og andre borgere i såvel assens som Faaborg blik for. i begge 
byer drømte man om en direkte forbindelse mellem København og Hamborg ved 
en jernbane over Fyn med tilslutning til hertugdømmerne ved færge fra Sydvestfyn. 
i assens var drømmen en forbindelse til Årøsund øst for Haderslev, og i Faaborg 
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var drømmen en forbindelse til nordals. Med anlæggelsen af den første jernbane i 
monarkiet i �8�� mellem altona ved Hamborg og Kiel og anlæggelsen af jernbanen 
mellem København og roskilde i �8�7 fik denne drøm næring. imidlertid førte de 
slesvigske krige til udsættelse af jernbaneplaner og til, at militærstrategiske over-
vejelser også spillede ind på linjeføring (troppetransport via jernbane). det var en 
medvirkende årsag til, at hovedbanen over Fyn kom til at gå øst-vest og ikke fra 
nyborg til Sydvestfyn. en anden årsag var, at danmark havde tabt hertugdøm-
merne, da jernbaneanlæggelserne for alvor kom i gang i �860’erne og �870’erne. 

imidlertid spillede forventningen om en senere forbindelse over Fyn til hertugdøm-
merne stadig ind, da man planlagde ringe-Faaborg. dels i form af, at man fra 
starten planlagde en forlængelse af jernbanen fra ringe til nyborg og dels i form 
af, at man ønskede en færgeforbindelse til als. den første målsætning blev nået 
med indvielsen af banen fra ringe til nyborg i �897. den anden med åbningen af 
jernbanefærgen mellem Faaborg og Mommark i �9��. 

den nationale og internationale funktion for banen ringe-Faaborg kom med andre 
ord til at lade vente på sig - �0 år nærmere bestemt - hvilket gjorde, at banen i 

Befolkningsudviklingen i Ringe og Faaborg gennem de sidste 200 år. I det 20. 
århundrede, industrialiseringens epoke, forstærkedes Ringes udvikling, mens 
Faaborgs stigningskurve aftog. I denne sammenhæng er “Faaborg” lig Faaborg 
sogn samt sognene Svanninge og Diernæs. De to sogne omkring byen er med-
taget for at få et mere sammenligneligt udgangspunkt for sammenligningen med 
Ringe. Som købstad omfatter sognet Faaborg alene middelalderbyen og nogle 
få, gamle bymarker, mens sovebyerne i øst og vest ligger i nabosognene. Modsat 
omfatter Ringe sogn mere end stationsbyen Ringe. Kilde: Trap Danmark.    
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starten alene tjente den lokale trafik på Syd- og Midtfyn.    

Samtidig med anlæggelsen af ringe-nyborg i �897 blev en bane mellem nyborg og 
Svendborg anlagt. den blev frem til �90� drevet selvstændigt, uafhængigt af Sydfy-
enske Jernbaneselskab. det førte blandt andet til, at der blev bygget en selvstændig 
banegård til denne banes tog i Svendborg! i �906 åbnede der en jernbane mellem 
odense og Faaborg, der gik over brobyområdet, som hidtil havde manglet jern-
baneforbindelse. assens havde som nævnt også tidligt været interesseret i jern-
bane. byen fik med anlæggelsen af banen mellem tommerup på hovedbanen og 
assens ønsket opfyldt i �88�, få år efter Faaborg. imidlertid gav assensbanen ikke 
brobyområdet jernbaneforbindelse. 

i �9�6 blev den sidste jernbane anlagt på Fyn. det var en bane mellem Svendborg 
og Faaborg. Hermed blev trinbrættet Katterød uden for Faaborg opgraderet til en 
forgreningsstation, og der blev bygget en egentlig station i samme stil som de 
øvrige på Svendborg-Faaborg banen. 

Fem baner, odense-nørre broby-Faaborg, Svendborg-Faaborg, nyborg-ringe-
Faaborg, nyborg-Svendborg og odense-Svendborg, blev drevet af Sydfyenske 
Jernbaneselskab; nyborg-Svendborg dog som nævnt først fra �90�. dette private 

Faaborg Banegård pyntet med guirlander og nysgerrige faaborgensere i anled-
ning af indvielsen af Ringe-Faaborg banen den 1. april 1882. Foto: Faaborg Kul-
turhistoriske Museer.  
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selskab rådede over en af danmarks største, samlede komplekser af jernbaner. i 
�95� lukkede Svendborg-Faaborg og odense-nørre broby-Faaborg som de første 
jernbaner på Fyn. i �96� fulgte ringe-nyborg og delvis ringe-Faaborg. endelig 
lukkede nyborg-Svendborg i �96�. Hermed var Sydfyn tilbage til situationen før 
åbningen af ringe-Faaborg i �88�, hvor det alene var odense-Svendborg, forbin-
delsen mellem Fyns to største byer, der var tilbage. På det tidspunkt havde det 
private jernbaneselskab forlængst kastet håndklædet i ringen og overladt driften til 
dSb, der fra �9�9 drev alle sydfynske baner.

ud over de allerede nævnte jernbaner på Fyn blev der i år �900 anlagt en privat 
bane mellem odense og Kerteminde, der først havde endestation i dalby på Hinds-
holm. Kort efter forlænget til Martofte. der blev derudover i �9�� anlagt en nord-
vestfynsk bane mellem odense og Middelfart med en afstikker til bogense. nord-
vestfynbanen, Kertemindebanen og banen til bogense fra �88� blev drevet samlet 
de seneste år som et enkelt  privatbaneselskab. Selskabet og banerne lukkede og 
blev nedlagt i �966.

På langeland var der mellem �9�� og �96� en privat bane mellem rudkøbing og 
Sydlangeland. ærø fik, bortset fra et kort sporstykke i ærøskøbing havn, aldrig 
jernbane.

80 år senere var det hele historie. Sidste persontog forlader banegården den 26. 
maj 1962. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer.
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i �966 blev trafikken på assensbanen indskrænket i lighed med beslutningen 
for ringe-Faaborg fire år før. dermed var situationen i �966 den for Fyn og om-
liggende øer, at alene de to ældste baner, hovedbanen og odense-Svendborg side-
banen, var i ordinær drift og ejet og drevet af dSb. Året efter åbnede bilfærgeruten 
bøjden-Fyns-hav. næsten ��5 år efter den første vision om en direkte forbindelse 
til Sønderjylland over Fyn i �8�0’erne.

jerNbANeNS beTydNINg

allerede tidligt, før århundredskiftet, blev det klart, at ringe-Faaborg banen ikke fik 
den betydning, man havde håbet. Faaborg kunne som indstriby ikke hamle op med 
den udvikling, der fandt sted i blandt andet Svendborg, og oplandet var ganske 
beskedent og udviklede sig ikke synderligt. alene Korinth fik en vækst, så det blev 
en stationsby af betydning med omkring 700 indbyggere i �950. espe havde ��8 
beboere og har i dag en vis størrelse, men en stor del af dens udvikling skete efter 

I perioden fra 1897 til 1929 er der regnskabstal, der viser det årlige antal rej-
sende på strækningen Nyborg-Ringe-Faaborg (i tusinder) samt godsmængden, 
opgjort i tusind ton. Frem til 1897, hvor jernbanen blev forlænget til Nyborg, 
havde Ringe-Faaborg banen haft en stigning fra 86.000 rejsende til 115.000 
rejsende og fra 8.000 tons til 28.000 tons. Man kan se, at Første Verdens-
krig forbedrede tallene en smule, og at åbningen af Faaborg-Mommark i 1922 
i de første år gav anledning til en forhåbning om en markant stigning i per-
sontrafikken, men disse forhåbninger holdt ikke stik på sigt. Efter starten af 
1930’erne gik tallene hovedsageligt tilbage. 
Kilde: Viinholt pp. 216-218   (NB et driftsår var fra 1. september til 1. september, 
dvs. 1897 er lig 1897/1898)
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jernbanens nedlæggelse. Fra starten var man opmærksom på det beskedne opland 
langs banen. derfor ønskede man lokalt at lade banen “slå et slag” over landsby-
erne Hillerslev, Sallinge, vantinge og gestelev for at få mere opland frem for blot 
at gå gennem de små landsbyer Højrup og espe. imidlertid afviste Staten denne 
linjeføring, som ville gøre strækningen cirka � kilometer længere. det spillede for-
mentlig også ind, at det var svært at få tilsagn om støtte fra de berørte sognekom-
muner. godserne ved Faaborg, brahetrolleborg og Holstenshuus ikke mindst, skød 
kapital ind ved anlæggelsen af jernbanen og drog nytte af den i forbindelse med 
eksport af træ, men også denne godsmængde var relativt set beskeden. 

den lokale betydning af at have fået en jernbane levede med andre ord ikke helt 
op til forventningerne. der var forventninger til fjerntrafikken med åbningen af den 
private, af et øK-selskab anlagte, færgeforbindelse Faaborg-Mommark. grafen på 
modsatte side viser, at forhåbningerne holdt stik for de allerførste år, men hurtigt 
afmattede denne færgeforbindelse også. dSb indsatte lyntog til Sønderborg over 

Befolkningsudviklingen i de landsogne, jernbanen Ringe-Faaborg kørte igennem. 
Hillerslev og Herringe sogne stagnerede allerede befolkningsmæssigt i 1800-tal-
let og har oplevet tilbagegang de sidste 50 år. Det samme har Brahetrolleborg, 
men her har været en stor fremgang i hele jernbaneperioden fra slutningen af 
1800-tallet til 1950. Korinth i sognet blev uden sammenligning den mellemstation, 
der gav anledning til størst “bymæssig” udvikling i form af en egentlig stationsby. 
Espe ligger som Korinth godt for biltrafikken og har også oplevet fremgang i star-
ten af det 20. århundrede. Vester Aaby har haft vedvarende vækst, men det var 
ikke i Pejrup, hvor stationen for Ringe-Faaborg banen lå. Samlet var jernbanens 
betydning for dannelse af stationsbyer begrænset. 
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Industrialiseringen brød igennem lokalt og nationalt netop i de årtier, hvor Ringe-
Faaborg jernbanen blev anlagt. Med jernbane, dampskibe og omlægning af eks-
porten væk fra korneksport mistede Faaborg betydning relativt set på Fyn som 
erhvervsby. I stedet blev byen kendt som en kunstnerkoloni, hvor malergruppen 
Fynboerne brugte det enestående landskab i Bakkerne bag byen som inspira-
tion. Ved banens indvielse kørte Illustreret Tidendes udsendte københavnske 
medarbejder en tur med det nye tog. Han fremhævede “De fynske Alper” som et 
udflugtsmål for københavnerne. Faaborgegnen var ved at blive et nationalt land-
skab. Det var dog et lokalt industrieventyr, der sikrede Fynboerne et museum 
i byen, idet det var udbyttet fra en moderne vin- og konservesfabrik, der finan-
sierede Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, grundlagt 1910. Her et af Jens 
Birkholms motiver fra Lerbjerget, 1907. Faaborg Kulturhistoriske Museer.  

Fredericia, der var flere timer hurtige end turen over Faaborg, der også gav flere 
skift. derudover var jernbanedriften ramt af, at færgen til Mommark var lille, hvilket 
gjorde det nødvendigt at nedprioritere jernbanevogne for at få plads til flest muligt 
af de mange bilister, der i stigende omfang ønskede at bruge færgen. Man kan 
sige, at færgen kom for sent og skulle have været omlagt til bilfærge noget før.

dSb overtog i �9�6 færgen og rådede efter overtagelsen af jernbanerne på Sydfyn 
i �9�9 over begge linjer til Sønderjylland; hovedlinjen over Fredericia og den an-
den linje over Faaborg. i �96� drog Staten og dSb konsekvensen ved politisk set 
meget smart at kæde den lovende, ny bilfærgeforbindelse over bøjden sammen 
med lukningen af jernbanen. Statsovertagelsen blev dermed jernbanernes død, 
men til gengæld forudsætningen for en moderne bilforbindelse.

jerNbANeN og opdAgelSeN AF SydFyN Som TurISTdeSTINATIoN
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ringe ligger højt over havet, op mod 80 meter, og dermed højere end de knapt 55 
meter, som ”alperne” når op på ved grønderup holdeplads mellem Holstenshuus og 
brahetrolleborg. imidlertid er ringes landskab helt anderledes fladt end det drama-
tisk bakkede landskab mod syd. allerede i den tidlige sommer �88� sendte det 
københavnske magasin Illustreret Tidende en reporter ned til Sydfyn for at afprøve 
den ny togstrækning. Han skrev en begejstret artikel, der fik karakter af en egentlig 
turistguide, hvor ”...de såkaldte ”Fynske Alper”...”, skovene og herregårdene blev 
fremhævet som højdepunktet under turen. endnu var det nødvendigt at præsentere 
stednavnet de fynske alper for den københavnske læser. der skulle dog ikke gå 
mange år, før fynbomalerne, hvoraf de fleste var fra Faaborg, malede alperne ind 
i den nationale bevidsthed.  

egnen omkring Faaborg og i nogen grad byen selv var ved at blive et malerisk, men 
også mere stille sted, sammenlignet med den rivende udvikling i sejlskibstiden, 
mens ringe takket være jernbanen blev præget af stadig mere dynamik.     

Man kan derfor argumentere for, at jernbanelinjen ringe-Faaborg kom til at sym-
bolisere en ny æra i de egne, der nu er Faaborg-Midtfyn.

lINjeFørINgeN og æNdrINger 1882-1962

Jernbanen blev ført ud af ringe Station i den sydlige ende. der blev fra starten 
etableret drejeskive og remise til to lokomotiver i ringe. derudover blev der bygget 
en bygning med lejlighed til funktionærer, ansat på banen, idet de skulle overnatte 
i ringe. efter få år blev disse personer flyttet til Faaborg. ringe blev løbende ud-
bygget og fik, med åbningen af ringe-nyborg i �897, en meget moderne gangtun-
nel.

efter at have kørt over en bro over Kjellerup Å passerede toget herregården bol-
tingegård. Her blev i �9�9 etableret trinbræt, og året efter blev stedet opgraderet 
til billetsalgssted med offentligt sidespor. omkring �9�0 kunne der etableres ek-
stra stoppesteder, fordi motorvogne begyndte at erstatte damplokomotiver, hvilket 
gjorde det lettere at foretage mange stop og rangeringer. Herringe fik aldrig sit øn-
ske om et stop opfyldt, men måtte tage til takke med stationen i rudme på odense-
Svendborg linjen. Første station blev i stedet espe, som på få uger i �88� fik opført 
en simpel stationsbygning, der flere gange blev udvidet, ligesom sporene. i �9�� 
fik stationen et pakhus med forbillede i dem, der var opført på Svendborg-Faaborg 
banen. Højrup var fra starten en rigtig station med hovedbygning tegnet  af arkitekt 
n.P.C: Holsøe, der stod bag en række stationers udformning på Fyn og i Jylland. 
Højrup var en meget lille landsby, men fik fra starten virksomheder og kro tæt ved 
banen og ekstra bebyggelse. Haagerup, der havde en af banens oprindelige �� 
ledvogterhuse, blev trinbræt allerede fra starten ligesom grønderup og Katterød, 
hvor der også blev lavet trinbræt ved ledvogterhuse. ved Haagerup var hele to 
broer, da man skulle passere Haagerup Å og Silkeåen. Korinth blev den største 
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landstation på strækningen. oprindelig var der alene en kro ved navn Korinth tæt 
ved stationen, anlagt af lensbaron Johan ludvig reventlow, men snart voksede en 
bymæssig bebyggelse op, der siden kom til at vokse sammen med de oprindelige, 
middelalderlige landsbyer Fleninge og gærup. i Korinth kom der, som i Katterød, 
savværk, der lukrerede på jernbanen. Korinth Station var særlig stor for at have 
passende ventesale til herskaberne på arreskov og brahetrolleborg. i øvrigt var 
alle stationer indrettet med ventesale til de forskellige klasser. Først i mellemkrig-
sårene forsvandt �. og �. klasse helt fra togene. efter Korinth kørte toget over “de 
fynske alper” på vej forbi grønderup, der fik sidespor i �9�8 under Første ver-
denskrig. da ledvogterhuset også skulle tjene som billetsalgssted, blev det, som 
Haagerup og boltingegård, udvidet. Pejrup var den tredje oprindelige mellemsta-
tion. den var opført i røde sten som Korinth. Højrup var, som den mere primitive 
espe Station, i gule sten. Pejrup havde stor betydning som transitstation frem til 
etableringen af Svendborg-Faaborg banen i �9�6 og etableringen af et sidespor i 
grønderup i �9�8. Pejrup er særdeles lille, men oplandet var i starten stort, da der 
kom rejsende helt fra ulbølle og vester Skerninge, og der kom gods fra et stort 
område. Katterød blev som nævnt en station med Svendborg-Faaborg banen i 
�9�6, og stationen er opført som de øvrige på denne strækning. efter en smuk tur 

Udsigten fra Klokketårnet over lystanlægget “Voigts MInde” 1866. Med an-
læggelsen af jernbanen i 1882 blev det nødvendigt at flytte anlægget ud 
på Østerbro, som ligger i baggrunden; knap nok bebygget endnu. Bemærk 
Færgekroens bygning i nederste højre hjørne. Der er siden kommet en anseelig 
opfyldning i havnen. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer.
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langs sydsiden af alperne var toget nået til endestationen Faaborg, knap �0 km. 
fra ringe. Her måtte lystanlægget voigts Minde på havnen fra �86� flyttes til øster-
bro for at få plads til en station på havnen med godsbanegård. Faaborg blev flere 
gange udvidet for at skabe sidespor til slagtehus, slagteri, havnen og ikke mindst 
de nye baner til nørre broby og Svendborg.     

Sporene blev fornyet i �9�0’erne og igen i �950’erne, samtidig med nedlæggelsen 
af banerne til Svendborg og nørre broby og kort før den delvise nedlæggelse af 
strækningen.          

I lystanlægget Voigts Minde ved dosseringen Langelinje i Faaborg er der på en 
fremtrædende placering ud mod vandet sat denne mindesten med inskriptionen: 
“5. juni 1861 - 5. juni 1884). Denne indforståede besked til de forbipasserende 
vidner om, at lystanlægget fra 1861 blev flyttet væk fra sin placering øst for 
havnen for at give plads til jernbanen. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer 2009
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reSultater og anbeFalinger

i indledningsafsnittet har museet argumenteret for, at perioden �88�-�96�, hvor 
jernbanen er i ordinær drift, er af langt større interesse end perioden �96�-�988, 
hvor der fortsat var godstog på strækningen. allerede i �96� og �96� fjernede dSb 
signaler på stationerne, og med udgangen af �960’erne var der fjernet sidespor i 
Pejrup og krydsningssporene i Korinth, espe og - til dels - i Højrup. Sidesporene 
på de tre holdepladser i boltingegård, Haagerup og grønderup var allerede fjernet 
i �950’erne ved renovering af sporene. ved samme lejlighed var Katterøds spor 
pånær hovedsporet blevet optaget. 

det skal derfor indledningsvis slås fast, at allerede få år efter den ordinære drifts 
ophør i �96� var sporarealerne ved flere stationer og alle holdepladser så re-
ducerede, at stationerne/holdepladserne alene havde historisk interesse i rela-
tion til bygninger og anlæg såsom ramper, tilkørseksveje, stakitter og lignende. 
Signalerne var også allerede på det tidspunkt fjernet. interessen samler sig om 
helhederne i Korinth, Højrup og espe for så vidt angår sporforhold, mens Pejrup og 
Katterød samt de tre holdepladser/trinbræder alene påkalder sig interesse i forhold 
til bygninger, perroner, ramper og lignende.

omvendt blev der ikke foretaget større ændringer af strækningerne i det åbne land. 
overkørsler, broer og lignende blev stående/liggende. det var blandt andet be-
grundet i, at der fortsat skulle køre godstog. bortset fra området ved indkørslen til 
ringe er banens omgivelser og strukturerne i landskabet ret uforandrede i forhold 
til �96� og ofte længere tilbage.

Museet har også nævnt i indledningen, at endestationen i Faaborg er så mangel-
fuldt bevaret, at den ikke er medtaget i undersøgelsen. der er fortsat bevaret den 
oprindelige station, tegnet af arkitekt Holsøe, som i dag rummer byens turistbureau 
og busventesale. ved siden af er der fortsat postfordelingsstation i det oprindel-
ige posthus. imidlertid er der ingen rester af spor eller perroner. Flere hundrede 
meter mod øst er remiserne bevaret. de benyttes i dag af veteranjernbanen. der 
er imid-lertid ingen visuel kontakt mellem de to reliktområder. blandt andet er der 
opført et moderne supermarked med p-plads og en parkeringsplads til postbiler 
på de tidligere sporarealer mellem remiser og stationens hovedbygning. den an-
den “endestation” i ringe har fortsat bevaret stationsbygning og remise fra ringe-
Faaborgbanens funktionsperiode, men sporene er omlagt. 

af disse grunde er der ikke lavet kortlægninger på ringe og Faaborg station.
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korTlægNINg AF de Fem STATIoNer - SAmmeNFATNINg

espe station
espe Station blev udvidet ad flere omgange mellem �88�, hvor stationen stod 
færdig, og �9�6-�9�7, hvor stationens hovedbygning blev udvidet for sidste gang 
(sidefløj mod vej). bygningen er velbevaret for så vidt, at den fortsat står i blank, 
gul mur med oprindelige vindskeder. en have mod vej og et plankeværk mod sta-
tionen slører dog bygningens funktion, ligesom det gamle pakhus fra �886 er tem-
melig forandret, da det i dag er garage. retiradebygningen er også bevaret.

det nye pakhus fra �9��, med forbillede i Svendborg-Faaborg banens pakhuse, er 
forandret med ny beklædning og et tårn. der er dog rester af rampe mod spor. 

uagtet, at de to pakhuse fra henholdsvis �886 og �9�� hver for sig har undergået 
en del forandringer, der giver dem en middel bevaringsværdi i forhold til Save-
registreringen, gør det forhold, at de begge endnu eksisterer og kan erkendes som 
pakhuse, at de er bevaringsværdige. espe udmærker sig dermed ved, at komple-
kset af bygninger tilsammen fortæller om forskellige faser i landstationens funk-
tionsperiode fra �88�-�96�.

ledvogterhus nummer �, vest for stationen, har fået nyt tag, pudset og malet fa-
cade, nye vinduer med skodder og en tilbygning. bortset fra en i den sammenhæng 
skæmmende hæk er den nære sammenhæng med jernbanen imidlertid stadig let at 
erkende.  

Sporene bestod ud over hovedsporet af et omløbsspor, der blev fjernet efter �96�, 
og et læssespor fra stationens opførelse, der endnu er bevaret. et sidespor til jern-
banens grusgrav i espeåsen fra �9�7 er siden hen fjernet. Midterperronen er væk, 
men en del af perronen ved hovedbygningen på stationen er bevaret.

nær stationen er endnu bevaret den bygning, der husede kroen for de rejsende. 
den kan endnu erkendes som kro. derudover er der efter jernbanens nedlæggelse 
opført en del nyere parcelhuse syd for stationen. 

anbefalinger espe station

Museet anbefaler:
at Faaborg-Midtfyn Kommune tildeler stationens hovedbygning, det ældre og det 
nyere pakhus samt det nærliggende ledvogterhus en høj bevaringsværdi (karak-
teren �) for derved at bevare helheden i bygningsmassen, der tilsammen fortæller  
historien om espe Stationsbys opkomst og stationens udbygning i løbet af 65 år. 
eventuelt kan den nedlagte kro også blive erklæret bevaringsværdig. 

at Skov- og naturstyrelsen ved anlæg af sti søger at træffe frivillig aftale med ejer 
af stationsbygning med henblik på at bevare adgang til bevaret perron.
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eventuelt kan stien lægges langs det for længst fjernede omløbsspor nord for sta-
tionsbygningen, hvorved spor ved perron kan bevares. Styrelsen bør tillige over-

Espe station udmærker sig ved, at den blev udvidet ved knopskydning ad flere 
omgange. Selve statonen blev udvidet to gange, og det gamle pakhus fra 1886 
(anes bag hegn i forgrunden) blev i 1924 afløst af et nyt i træ, som kan ses bag 
granerne i baggrunden. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer 2009.
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veje at bevare det oprindelige læssespor øst for stationen langs det nye pakhus 
fra �9��. Museet anbefaler samme løsning i Højrup. Såfremt denne løsning alene 
kan gennemføres et enkelt sted, prioriterer museet Højrup, hvor helheden er mere 
velbevaret.

idéer espe station
den historiske udvikling for espe station og landsby, som bygningerne vidner om, 
vil være lettere at erkende ved et oversigtsskilt med markering af bygninger, deres 
alder og funktion. en ideel placering kunne være på den gamle perron, såfremt ejer 
er med på denne tanke. eventuelt kan man, i samråd med ejerne, opsætte skilte på 
bygningerne, der forklarer om alder og oprindelig funktion.    

Højrup station
Højrup var den første af de tre oprindelig planlagte mellemstationer på jernbane-
strækningen. Stationen var som Faaborg, ringe, Korinth og Pejrup tegnet af arkitekt 
n.P.C. Holsøe; en af de betydelige arkitekter i forhold til tidens stationsbyggeri. 
bygningerne står desværre ikke længere i blank, gul sten i modsætning til espes 
stationsbygning. alle bygninger er pudset og malet gule. imidlertid er den oprinde-
lige helhed af hovedbygning, pakhus og retiradebygning (toilet) alle bevarede. det 
samme er sammenhængen mellem stationen og forpladsen og en lille del af per-
ronen (ved pakhuset) sammen med resterne af rampen til læssesporet.  

ved åbningen af strækningen var der alene et læssespor og et sidespor til køb-
mandsgården, opført af en Faaborgkøbmand samtidig med jernbanen. læssespo-
ret findes endnu, mens omløbssporet til dels blev fjernet i �960’erne. en del af 
sporet blev bevaret af hensyn til et nyere sidespor til fabrikken Viking. dele af det 
bevarede omløbsspor blev optaget i vinteren �009 som følge af en tilladelse fra 
dSb. 

den ene side af Jernbanevænget, der til dels ligger på en skråning oven for sta-
tionsforpladsen, blev tidligt bebygget. bygningsmassen på dette vænge er stadig 
domineret af de ældre huse fra jernbanens første år. det samme er de huse på 
begge sider af Højrupvej, der ligesom Stationsvænget blev opført som følge af 
jernbanen. 

anbefalinger Højrup station

Museet anbefaler:
at Faaborg-Midtfyn Kommune tildeler stationens hovedbygning, pakhus og retirade-
bygning en høj bevaringsværdi (karakteren �). espe Stations bygninger fortæller 
om forandringer over tid. Højrups bygninger fortæller om station og omgivelser i 
den periode, hvor jernbanen lige var blevet anlagt. eventuelt kan den nedlagte kro 
og købmandsgård samt fabrikken viking også blive erklæret bevaringsværdig sam-
men med huse på Højrupvej og Stationsvænget. Som følge af, at den historiske 
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værdi ved Højrup kommer frem takket være helhed bestående af stationsbygnin-
ger, husrækker, virksomheder, plads og sporterræn, bør kommunen overveje at 
udarbejde en særskilt bevarende lokalplan for landsbyen.

at Skov- og naturstyrelsen ved placeringen af stien tager højde for, at der i Højrup 
er bevaret den sporstruktur, som var der ved stationens åbning (læssespor, hov-
edspor er bevaret). Hvis stien lægges, hvor sidesporet til viking og omløbssporet 
foran stationen i sin  tid lå (sporene er fjernet), kan den oprindelige sporstruktur 
bevares. dermed kan samspil mellem retiradebygning, stationshovedbygning og 
pakhus med nærliggende rampe visualiseres.

at Skov- og naturstyrelsen tager initiativ til at få blotlagt det gamle læssespor; 
eventuelt med lokale borgergrupper.

at Skov- og naturstyrelsen og / eller Faaborg-Midtfyn Kommune i samråd med 
lodsejer tager initiativ til at få lavet et renoveringsprojekt vedrørende retiradebyg-
ningen, der er i meget dårlig stand. retiradebygningen er den mindst forandrede 
blandt de bevarede på stationerne.

Indkørslen til Højrup Station fra Ringe. Højrup ligger som en “Tornerosestation” 
med stationsbygning, spor og den for den lille landsby enorme virksomhed “Vi-
king”. Til højre læssesporet, der er fra 1882. Til venstre for hovedsporet foreslår 
museet stien placeret. Herved kan sporene forbi pakhus, station og retirade-
byg-ning bevares helt ned til den gamle købmandsgård på den modsatte side af 
Højrupvej, der blev opført samtidig med jernbanen i 1882. Foto: Faaborg Kul-
turhistoriske Museer 2009.
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idéer Højrup station
Hvis læssespor bevares, kunne der placeres en udrangeret godsvogn på sporet. 
den kunne eventuelt tjene som “madpakkehus” på dette sted, der ligger omtrent 
midtvejs på den kommende sti. retiradebygningen kan også benyttes hertil. imid-
lertid vil retiradebygningen også være velegnet til en plancheudstilling eller lignende 
om jernbanens historie. Her kunne også placeres holder til historiske foldere og 
turfoldere.

generelt er Højrup ideel til at fortælle historien om, hvordan en lille landsby foran-
drer sig med jernbanens anlæg. den oprindelige landsby sydøst for jernbanen med 
gårde udbygges med et “stationskvarter” med Højrupvejs huse og Stationsvænget 
samt kro, købmandsgård og “viking”. Skite på husene med opførelsesår og bebo-
ernes navne, husstandens størrelse og erhverv omkring år �900 kunne opsættes 
i samråd med ejere eller hentes til gæsters mobiltelefon via SMS. oplysningerne 
kan findes i folketællinger med videre.  

.
korintH station
banens største og i flere henseender mest særergne mellemstation blev Korinth 
Station. Fra starten blev hovedbygningen opført i en sådan størrelse, at der blev 
ventesale til herskaberne på herregårdene arreskov og brahetrolleborg. Her-
regårdslandskabet og herregårdenes bestemmende indflydelse ses også af, at der 
i Korinth er et stort, endnu eksisterende savværk, som vidner om de store her-
regårdsskove på egnen. navnet Korinth henviser til, at der før jernbanen slet ikke 
var nogen landsby på stedet. digteren Jens baggesen navngav i slutningen af 
�700-tallet kroen ved “Kongevejen” mellem nyborg og bøjden Korinth. denne kro 
gav navn til stationen og siden stationsbyen, der ganske har fortrængt den nær-
liggende oprindelige landsby Fleninge, 

Stationen i Korinth blev opført i røde sten som Pejrup og i øvrigt Faaborg og ringe. 
retiradebygningen er væk, men pakhuset findes endnu. Stationen med perron er 
særdeles velbevaret. butikken på hjørnet af reventlowsvej og Kaj lykkesvej kan 
funktionelt kobles til jernbanen ligesom det nærliggende savværk. 

Stationen havde fra starten omløbsspor til togkrydsning foruden læssepor. der 
blev med vilje eksproprieret mere end nødvendigt for det tilfælde, at det skulle 
blive nødvendigt med større troppeflytninger via tog. �86� var i �88� tæt på i tid, 
og Sydfyn havde været tæt på slagmarken. en drejeskive fungerede i forbindelse 
med det private sidespor til savværket. efter nedlæggelsen af den ordinære drift 
blev alene læssesporet tilbage, der stadig eksisterer.

ledvogterhus 8 overfor stationen, der skulle vogte “Kongevejen”, hører naturligt 
med i helheden.
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anbefalinger korinth station
Museet anbefaler:
at Faaborg-Midtfyn Kommune tildeler stationens hovedbygning, pakhus og led-
vogterhuset en høj bevaringsværdi for at sikre bygninger enkeltvis og ikke mindst 
den samlede helhed. 

at Faaborg-Midftfyn Kommune og Skov- og naturstyrelsen udarbejder en detail-

Savværket i Korinth er på en og samme tid en moderne virksomhed og et stykke 
levende kulturarv. Bemærk støbejernsvinduet. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Mu-
seer 2009. 
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plan, der skitserer rammerne for de mange udviklingshensyn, der skal tilgodeses 
samtidig på stationen for at undgå modstridende interesser i relation til bevaring 
af stationshelheden, afslutningen af den ko mmende sti og hensynene til veteran-
togsdrift.

idéer korinth station
Stationens specielle indretning af hensyn til de nærliggende herregårde kombi-
neret med det forhold, at stationen vil være et oplagt udgangspunkt for besøg i 
herregårdslandskaberne bør kunne udnyttes. Hvad enten turister/borgere kommer 
ad stien eller med veterantog, er Korinth udgangspunktet. For eksempel kunne de 
gamle ventesale bruges til at introducere disse landskaber. På eller ved stationen 
kunne der tillige vises eksempel på savværkets produktion eller kunsthåndværk i 
drejet træ og lignende.

I Espe, Højrup og Korinth er læssesporene bevaret. I Korinth giver den aktive 
veterantogsdrift og den velbevarede station helheden et autentisk præg. Var det 
ikke for lastbilerne, kunne billedet være fra 1962. Foto: Faaborg Kulturhistoriske 
Museer 2009.
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pejrup og katterød stationer
For både Pejrup og Katterød stationer gælder, at sporforandringerne i �950’erne 
og �960’erne fjernede læssespor og omløbsspor med mere. tilbage blev alene et 
gennemkørende spor og stationsbygningerne og perroner ved disse. Helhedernes 
præg af at være station med læssespor med mere forsvandt dermed. For Katterød 
betød forandringerne og nedlæggelsen af Svendborg-Faaborg banen i �95�, at det 
blev umuligt at erkende, at stationen var anlagt som en forgreningsstation.

Pejrup var blandt de oprindelige tre mellemstationer og har bevaret en fritliggende 
retiradebygning (ombygget) og stationens hovedbygning, der er blevet bygget sam-
men med det gamle pakhus. Stationen er pudset og malet, så det ikke længere kan 
erkendes, at den var i røde sten som Korinth og Faaborg og den senere Katterød 
Station. detaljer som stakit og flagstang er sammen med poplerne med til at give 
Pejrup sit særlige autentiske præg.

både Pejrup og Katterød landsbyer er karakteriseret ved, at der aldrig kom no-
gen større bebyggelse omkring stationerne. det levnede området, nærheden til 
Faaborg og Korinth og egnens (manglende) udvikling ikke plads til. i Katterød er 
der som i Korinth karakteristisk nok rester af et savværk. dette er tilsyneladende 
ikke længere i brug. 

Pejrup Station med pakhus i forgrunden, i mellemgrunden hovedbygning og bag-
erst retiradebygning. Bemærk rester af perron. Foto: Faaborg Kulturhistoriske 
Museer 2009. 
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Katterød blev først en station med anlæggelsen af Svendborg-Faaborg jernbane 
i �9�6. Forinden var det ledvogterhus �� overfor, der fungerede som billetsalg. 
det er tydeligt at se, at der er tale om en station i en anden stil end de øvrige, der 
er over �0 år ældre. Katterød station er tegnet af arkitekt andreas Jensen og er i 
samme stil som de øvrige på Svendborg-Faaborg banen. Stationen havde udover 
hovedbygning pakhus og et lille hus til signalbetjening). Hovedbygningen er meget 
velbevaret, men i dag gemt bag en nyere have med høj bøgehæk. veteranjern-
banen har anlagt et ahistorisk trinbræt i Katterød, der ikke respekterer de histor-
iske strukturer. trinbrættet er således ikke lagt ved ledvogterhuset. Formodentlig 
for at undgå konflikt med beboerne.

ved Pejrup Station er bygget en moderne remise til veteranjernbanen, der som 
trinbrættet ved Katterød (og et trinbræt ved Pipstorn skov) kan forvirre besøgende, 
som tror, at det er autentiske spor efter jernbanen. 

anbefalinger pejrup og katterød station
Museet anbefaler:
at Faaborg-Midtfyn i samarbejde med veteranjernbanen udarbejder en strategi for, 
hvordan man sikrer veteranbanen de udfoldelsesmuligheder, der er nødvendige, 

Katterød Station godt gemt bag hækken. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer 
2009. 
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uden at skabe forvirrende ahistoriske anlæg, der slører de historiske strukturer.

at Faaborg-Midtfyn Kommune tildeler Pejrup og Katterød stationsbygninger en høj 
bevaringsværdi. de fem stationsbygninger på strækningen fortæller tilsammen om 
banens oprindelige struktur og senere udviklingshistorie, sammenhængen mellem 
kulturlandskabet i øvrigt og jernbanen som kulturmiljø. 

ledvogterHuse - stationer - bevarende lokalplan for Hele jern-
banen?
Flere ledvogterhuse er behandlet i forbindelse med stationerne. der var i alt �� 
oprindelig, men et blev revet ned (nr. 7. lå mellem Haagerup og Korinth). ingen af 
disse har bevaret deres oprindelige karakter. enten er de ombyggede, eller de står 
pudsede med andre vinduer, tagbelægning, døre og lignende. imidlertid er de sam-
men med stationsbygningerne med til at formidle det samlede kulturmiljø ringe-
Faaborg banen. det bør derfor overvejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, om det er 
muligt og hensigtsmæssigt at udarbejde en bevarende lokalplan for hele jernban-
estrækningen og dermed kulturmiljøet med bevaringshensigter for bygningerne. 

Det sidste af de 12 ledvogterhuse blev lagt i udkanten af Faaborg. Efter an-
læggelsen af den nye Svendborgvej ligger det lidt hengemt, men det fortæller 
sammen med de øvrige ledvogterhuse og stationerne om banens struktur og 
vilkårene for togdrift ved industrialiseringens start i 1880’erne. Foto: Faaborg Kul-
turhistoriske Museer 2009. 
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strækningerne i det åbne land og øvrige ledvogterHuse
For de 6 delstrækninger mellem stationerne gælder, at de generelt er meget velbe-
varede med viadukter, stenkister, private og offentlige overkørsler, skilte og signal-
er samt kilometersten langs og under banetraceet. Hegnet langs banen er generelt 
dårligt bevaret. Kun enkelte steder er der bevaret led ved private overkørsler. det 
omgivende kulturlandskab har ikke, når bortses fra ringes umiddelbare opland, 
undergået væsentlige forandringer siden �96�.

anbefalinger 
Museet anbefaler:
at Skov- og naturstyrelsen tilrettelægger anlæggelsen af den kommende sti 
således, at overkørsler bevares i form af et stykke spor, fliser mellem skinner og 
signaler/skilte. overkørslerne er ofte stadig i brug og deres fortælleværdi knytter 
sig til forståelsen af samspillet mellem jernbane og det omgivende kulturlandskab 
(agerbrug). Flere kan bruges som formidlingsplatforme jf. idéer nedenfor.

at skilte til brug for togene langs banen bevares, da de bliver vigtige relikter.

at kilometersten bevares og eventuelt renses af og opmales. 

Ydmyge private overkørsler til landmænd blev styret med led. De er kun sjældent 
bevaret som her mellem Højrup og Korinth. Flere steder kan overkørslerne fun-
gere som formidlingsplatforme med et lille skilt, der fortæller og landskabet. Det 
vil øge den rekreative værdi af stien. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer 2009.  
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at grøfterne så vidt muligt bevares. de giver traceet den specielle tværprofil. Flere 
steder kan der alene i grøfter og i hegnene erkendes spor af gamle overkørsler, 
der blev sløjfet i banens levetid. oprindelig var der �9 offentlige overkørsler og 65 
private. 

at Skov- og naturstyrelsen bevarer viadukten til vejunderføringen uden for Korinth 
Statiion samt de tre større broer, de to ved Silkeåen og Haagerup Å mellem Korinth 
og Højrup, og den ene ved Kjellerup Å udenfor ringe. derudover bør de mindre 
viadukter og stenkister også bevares, men disse skønnes ikke at være vedligehold-
elseskrævende indenfor et overskueligt tidsrum.  

idéer 
ved nogle overkørsler kan der laves formidlingstemaer. 
det gælder ved ejendommen lykkenssæde udenfor Højrup. gården blev anlagt af 
brahetrolleborg i slutningen af �700-tallet som et mønsterbrug. 
uden for espe er der en enestegård, det vil sige en gård i det åbne land, som aller-
ede lå der før udskiftningen. 
ved boltinggård er der en husmandskoloni og dermed mulighed for at fortælle 

Viadukterne til de små vandløb, der skulle gennem jernbanedæmningen er små 
kunstværker fra 1880’erne. I dette tilfælde er viadukten også et sogneskel, for 
vandløbet deler Espe og Hillerslev sogne. Foto: Faaborg Kulturhistoriske Museer 
2009. 
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historien om lensafløsningen og demokratiseringen efter Første verdenskrig, hvor 
herregårdene blev privat eje for adelen, men samtidig blev nødsaget til at anlægge 
kolonier til husmænd.
en af viadukterne mellem Højrup og espe ligger ved det løb, der udgør sogneskellet 
mellem Hillerslev og espe sogne. vandskel og andre naturskel udgør ofte sogne- 
og herredsskel, da disse i reglen blev fastlagt tilbage i middelalderne. Man kan 
dermed fortælle om administrative skel samt privat og offentlig ejendomsret med 
afsæt i formidlingsplatformene ved overkørslerne og en eller flere viadukter.

Kilometerstenene langs banen bør bevares. De kan oplagt bruges af stiens 
brugere til motion- og friluftsliv i form af løb, cykelture og lignende. Foto: Faaborg 
Kulturhistoriske Museer 2009. 
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Strækningen ringe-espe (KiP-registrering) 

STrukTur 

registreringen af strækningen ringe-espe starter der hvor linjeføringen deler sig mod henholdsvis Sv-
endborg og Fåborg. tæt ved landsbyen Kellerup (øst for banen) føres den nordlige udløber af Sallinge 
å under banen gennem en viadukt. Herefter passerer banen ledvogterhus �, det tidligere trinbræt, som 
ligger ved skæringen af krydset boltinggårdsvej og lillemarksvej. i det åbne land ses herregården bolt-
inggaard. tæt forbi boltinggård løber den sydlige udløber af Sallinge å som føres under banen vha. 
endnu en viadukt. ved skæringen af rudmevej længere fremme passeres ledvogterhus �. Kort inden 
skæringen af Skovvej og ledvogterhus � løber banen mellem den større ældre ejendom Skovsgaard mod 
syd og den lidt yngre ejendom lykkeshaab mod nord. På vej ind mod espe station er der lidt småindustri 
og derefter parcelhuskvarter langs den sydlige side og det åbne land mod nord.

hISTorIe

i planlægnings- og vedtagelsesfasen vedrørende jernbanens linjeføring mellem Korinth og ringe �879- 
�880 foreslog man lokalt, dvs. byrådet i Faaborg, Svendborg amtsråd m.fl. en linjeføring nord for den 
realiserede således, at banen kunne gå gennem landsbyerne Hillerslev, Sallinge, vantinge og gestelev 
til ringe og dermed få mere opland, end banen fik ved den realiserede linjeføring. imidlertid modsatte 

Moderne kort over strækningen Ringe-Espe. © Kort & matrikelstyrelsen. 
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indenrigsministeriet sig denne løsning, idet jernbanen dermed ville blive længere, end man ville give bev-
illing til. derudover kan det have spillet en rolle, at et vigtigt formål med hele jernbanen var at forberede 
en jernbane til tyskland og ikke alene en lokal sidebane. dermed var en “hurtig” forbindelse vigtigere end 
en længere uagtet, at indtægsgrundlaget ville blive ringere. 
den første del af strækningen fra ringe til boltinggård blev projekteret med henholdsvis tre offentlige og 
syv private overkørsler. den sidste del af strækningen mellem boltinggård og espe, blev projekteret med 
henholdsvis fire offentlige og otte private overkørsler samt en privat overgang. i denne registrering er det 
dog vigtigt at understrege at beskrivelsen af den første del af strækningen starter der hvor linjeføringen 
smelter sammen med Svendborgbanen og nogle af overkørslerne vil være placeret efter dette punkt på 
det sidste stykke ind mod ringe. bebyggelses- og vejstrukturen på hele strækningen har ikke forandret 
sig nævneværdigt frem til i dag. alle tre ledvogterhuse blev bygget samtidig med banen men i �9�9 blev 
ledhus � til boltinge trinbræt (senere boltinggård) .

beSIgTIgelSe

der blev fundet atten henholdsvis overkørsler og overgange på hele strækningen frem til sammenflet-
ningen uden for ringe. Heraf var der én overgang, seks udviskede overkørsler/gange evt. med rester af 
led, tre overkørsler/gange hvor markvejen var væk, seks overkørsler ved offentlig vej og to overkøsler 
ved markveje. det er værd at bemærke at der mellem espe og boltinggård kunnre registreres tretten 
overkørsler/gange hvilket er identisk med det projekterede antal. På det videre stykke mellem bolting-
gård og sammenfletningen kunne kun registreres fem ud af de projekterede ti. Som nævnt er antallet 
på ti dog på hele strækningen ind til ringe banegård. På strækningen blev fundet syv kilometersten. 
den første står ved ��,5 km. og den sidste ved �8 km. de manglende tre er mellem �� og �0 km. ved 
de to krydsninger af Sallinge å er nogle meget flotte viadukter med kløvede granitsten og murede buer i 
røde mursten.

bevArINgSgrAd

Strækningen er velbevaret med bl.a. de to meget flotte viadukter. Hele seks ud af de atten registrerede 
overkørsler/gange er dog udviskede og viser sig kun enten i form af jordopfyldning på siderne eller rester 
af led.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Strækningen fortæller om sidebanens samspil med det omgivende landbrugsland. Her med de ældre 
ejendomme Skovsgård, Mosegård og herregården boltinggård, som ydermere udgør forståelsesrammen 
for husmandskolonien boltingeskov ved jernbanen. de ingeniørmæssige hensyn viser sig på smukkeste 
vis med de to viadukter.

SårbArhed

nedtagning af bevarede skilte og signaler. optagning af overkørsler. Fjernelse af kilometersten. dræning 
ved stenkister/viadukter. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Strækningen ringe-espe (KiP-registrering) 
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ArkITekTur

grundmuret etlænget hus i en etage med ud-
nyttet tagetage. blankstensmur i gule mursten. 
Skifertag med brune vindskeder og brun træbek-
lædning på gavlene. nyere vinduer af typen to- 
og tre-fags bondehusvinduer samt nyere døre. 
alle med hvide rammer.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset blev bygget samtidig med banen 
i �88�, hvor banen skærer boltinggårdvej. led-
vogterhuset blev trinbræt i �9�9 under navn af 
”boltinge”, og fra �9�0 blev der også solgt billet-
ter og stedet benævnt ”boltinggård”. billetsalget 
varede fra �9�0-5�, hvorefter det udelukkende 
fungerede som trinbræt frem til �96�. i forbind-
else med trinbrættet var et læssespor til spor-
renoveringen i �950’erne.

 

  5
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Huset ligger som et parcelhus med have og 
hæk omkring og har ingen åbenlys tilknytning 
til banen.

orIgINAlITeTSvurderINg

Huset er bygget fuldstændig om. Huset er for-
længet med det dobbelte areal i retning paral-
lelt med banen. Skillelinjen ses tydeligt i form af 
farveforskellen på murstenene. taget er blevet 
vendt om, så det i stedet for at være vinkelret på 
banen nu er parallelt med banen og sammen-
føjer dermed den nye del af bygningen med den 
gamle. alle vinduer og døre er skiftet ud.

 

  5
 

  5

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  5

Ledvogterhus 1 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: ringe-espe (Save-registrering af ledvogterhus �)  

boltinggårdvej �7, 5750 ringe. Matrikel nr. 7�, boltinggård Hgd., ringe sogn
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ArkITekTur

grundmuret tolænget hus i en etage med udnyt-
tet tagetage. den tilbyggede længe er i husets 
nordlige ende mod banen og er forholdsvis kort. 
blankstensmur af gule mursten og sortmalet 
sokkel. tag af bølgeeternit. nyere et-fags vin-
duer og nyere døre. vindskeder vinduer og døre 
er hvide. ud for den lille længe på husets nord-
lige gavl er bygget en carport af træ.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset er bygget sammen med banen i 
�88�, hvor banen skærer rudmevej

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Huset ligger meget tæt på jernbaneoverskærin-
gen uden, at noget væsentligt skærmer det.

orIgINAlITeTSvurderINg

Huset er blevet udvidet til over det dobbelte af 
sin originale størrelse. i forlængelse af den origi-
nale bygning er blevet bygget en næsten iden-
tisk bygning til, og som nævnt er der også en 
lille tilbygning bag på den oprindelige bygning 
mod banen. Skifertaget er skiftet ud med bøl-
geeternit, og der er både nye vinduer og døre, 
der adskiller sig i stilen fra de oprindelige.

 

  3
 

  5

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Ledvogterhus 2 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: ringe-espe (Save-registrering af ledvogterhus �)

rudmevej �9, Herringe, 5750 ringe. Matrikel nr. 5, Skovsgård Hgd. Herringe sogn
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ArkITekTur

grundmuret hus med nyere tilbygning. tilbyg-
ningen har fladt tag, hvorimod resten af huset 
har sadeltag i bølgeeternit. to-fags bondevindu-
er og nyere dør. Murværk, vinduer og dør malet 
hvide. Soklen er sort.

kulTurhISTorIe

Huset er bygget som ledvogterhus samtidig med 
banen i �88�, hvor banen skærer Skovvej. led-
vogterhuset blev solgt fra i starten af �0’erne, 
da man i stedet forbedrede oversigtsforhold og 
signaler på stedet.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

der er sat et nyere hegn op ud mod banen, 
hvilket slører sammenhængen.

orIgINAlITeTSvurderINg

blankstensmuren er pudset. taget er skiftet fra 
skifer til bølgeeternit. døren er moderne. tilbyg-
ningen skiller sig klart ud fra den oprindelige 
bygning.

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Ledvogterhus 3 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: ringe-espe (Save-registrering af ledvogterhus �)

Skovvej �0, espe, 5750 ringe. Matrikel nr. �, Skovsgård Hgd. espe sogn
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STrukTur 

i den vestlige ende af sporarealet krydses sporene af langgade, der løber gennem espe. banen kommer 
fra det åbne land i vest og passerer ledvogterhus � ved overskæringen. Pakhus, stationsbygning og reti-
radebygning afgrænses af sporene på den ene side og Kastanievej på den anden. Hvor vejen breder sig 
ud til en stationsplads, ligger den tidligere kro på modsatte side af vejen. efter stationen ligger et pakhus. 
Kastanievej fortsætter derefter et stykke langs banen ud til skovvej. disse veje er, sammen med banen, 
med til at afgrænse byen.

hISTorIe

da stationen blev bygget, lå banen et lille stykke nord for 
kirkebyen espe. landsbyens huse samlede sig dengang 
om kirken, som forblev samlingspunkt, da mejeriet kom 
til i �888 og forsamlingshuset i �890. Kroen, som blev 
bygget i år �900 (ifølge bbr), fik dog sin naturlige plads 
på stationspladsen overfor den lille landstation. Stationen 
var først blevet føjet til et år efter banens åbning i starten 
af �88�. det var en mindre landstation i meget simpel stil, 
og den måtte siden hen udvides flere gange. i �886 blev 
der tilføjet et varehus, men i �9�� brokkede de større 
kunder som f.eks. boltinge stolefabrik sig over, at det ikke 
var stort nok. der blev derfor tilføjet et nyt varehus af træ. 
i �89� forlængedes stationsbygningen mod vest for at få 
plads til at udvide ventesalen, så der nu blev plads til at 
skille �. klasse fra �. og �. klasse. i �9�6-�7 blev hoved-

bygningen yderligere udvidet med en lille længe mod stationspladsen. i �890 fik stationen telegraf. at 
stationsbyen espe nu strækker sig fra området omkring kirken og op til banen, er mere et udryk for, at 
byen har bredt sig fra kirken og op mod banen end, at der skød en masse bebyggelse op rundt om selve 
stationen. i �9�7 blev espe ås inddraget som grusgrav for banen, og der blev anlagt sidespor hertil.

AFgræNSNINg

Helheden er afgrænset af ledvogterhus � ved baneoverskæringen mod vest. Mod nord af banen, og 
mod syd går grænsen ved kastanievej, med den tidligere kros facade, og hen til hjørnet af Kastanievej/
Skolevej. bebyggelsen langs den østre del af Kastanievej er præget af nyere parcelhuse.

beSIgTIgelSe

Selve banen er meget tilgroet ved stationen, og stakit og hegn langs bygningen slører sammenhængen 
med banen. Mod stationspladsen (Kastanievej) er en have anlagt, hvilket er med til at ”gemme” stationen. 
Kroen er funktionstømt. Pakhuset i træ, som blev føjet til i �9��, er siden blevet stærkt ombygget både i 
højden og i længden. det fremstår ikke længere i træ, men i en form for bølgeblik. resterne af den oprin-
delige læsserampe mod banen kan stadig ses.

Espe Station i sensommeren 1962 
med veterantog. Bemærk pakhuset og 
midterperron. 
Foto: Lars Viinholt-Nielsen 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: espe station (KiP-registrering) 
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Moderne kort over Espe med angivelse af helhedens afgrænsning.

bevArINgSgrAd 

Hovedstrukturen med spor, stationsbygninger og Kastanievej, der breder sig ud i en stationsplads, er 
bevaret. Pakhuset i træ fra �9�� er væsentligt ombygget. den tidligere kro er i nogen grad bevaret. det 
ældre pakhus er bevaret. Sporene er overgroede og sporforholdene fra før �96� er delvis væk.

kulTurhISTorISk beTydNINg

espe er et eksempel på kirkebyen og stationsbyen, der vokser sammen til én. den viser en lille landsta-
tion, der vokser i størrelse.

SårbArhed

For at bevare en værdi omkring stationen i espe, er det vigtigt at bevare de sammenhængende bygnin-
ger i form af ældre og nyere pakhus, station og retiradebygning.

Bevaret spor
Forsvundet spor

Læssespor 1883STATIONSBYGNING

Omløbsspor 1927

LEDVOGTERHUS

Nyt pakhus 1924Langgade

Sidespor til 
      grusgrav 1927

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: espe station (KiP-registrering) 
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ArkITekTur

grundmuret tolænget hus i en etage med ud-
nyttet tagetage og kælder. blankstensmur af 
gule mursten. i længen parallelt med banen har 
taget en rytterkvist. Skifertag med to originale 
skorstene i kip. vindskeder på både kvist og 
tag er malet røde. bygningen har nyere et-fags 
vinduer. vinduesrammer og døre er grønne. På 
længen parallelt med banen hænger der et skilt 
på muren med påskriften ”espe”. ved siden af 
seperat hus (tidligere retiradebygning)

kulTurhISTorIe

espe station var ikke oprindelig projekteret. Med 
en frist på ni uger blev den lille station bygget 
og stod klar et år efter banens åbning i starten 
af �88�. i første omgang var det en lille bygn-
ing med ventesal i den ene ende som også blev 
anvendt som pakhus frem til �886 hvor der blev 
bygget selvstændigt varehus. i �89� blev selve 
stationsbygningen forlænget mod vest. i �9�6-
�7 udvidet med sidefløj. i �890 fik stationen tel-
egraf.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Mod stationspladsen er anlagt en have foran 
huset med høje buske der slører tilknytningen til 
pladsen. Mod banen er der sat forskellige hegn 
og stakitter op der skiller stationen fra perronen. 
Perronen er der endnu om end tilgroet. disse 
forhold slører bygningens funktion som stations-
bygning.

orIgINAlITeTSvurderINg

vinduer og døre er skiftet ud. Hele bygningens 
vestlige ende der var i brug som ventesal kan 
ikke længere erkendes da dørene mod perro-
nen er væk. blankstensmuren er bevaret lige 
som det er det originale tag og skorstene. Flag-
stangen der står på den side der vender mod 
stationspladsen er bevaret men står nu i haven. 
Skiltet på perronfacade er bevaret.

 

  4
 

  3

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Stationen set fra sporsiden 1886 Stationen set fra sporsiden 2009 Stationen set fra vejsiden 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: espe station (Save-registrering af station) (bbr bygning �) 
Kastanievej �, espe, 5750 ringe. Matrikel nr. 79b, espe by og sogn
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ArkITekTur

garagen er i grundmur i en etage. i bygningens 
vestlige ende er en skydeport på skinne. taget 
er bølgeeternit. bygningen har både staldvin-
duer og to-fags bondehusvinduer. Port og vin-
duesrammer er brune. På bygningens vestlige 
gavl er en nyere garage i træ bygget på.

kulTurhISTorIe

bygningen er fra �886 da stationen måtte ud-
vides med et varehus (se evt. under espe st. 
bygning �).

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

På bagsiden af bygningen mod banen er der 
opsat et hegn og bygget et udhæng, hvilket 
skjuler pakhusets funktion rettet mod levering 
og modtagelse af gods fra togene. bortset fra 
indkørslen til garagen er der en del beplantning 
foran bygningen.

orIgINAlITeTSvurderINg

garagen har fået nyt tag. den nyere garage i 
træ, der er bygget på siden, skæmmer det origi-
nale udtryk. bygningen har stadig blankstens-
mur i gule mursten, hvilket understreger sam-
menhængen med stationens andre bygninger. 
den nye garageindgang slører ligeledes den 
oprindelige funktion.

 

  4
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående.

 

  4

Det gamle pakhus set fra vej 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: espe station (Save-registrering af pakhus) (bbr bygning �) 

Kastanievej �, espe, 5750 ringe. Matrikel nr. 79b, espe by og sogn
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ArkITekTur

beklædt udhusbygning sammensat af to byg-
ninger. den ene delvis med en silolignende 
overbygning. den del, der ikke har silo, står på 
piller af beton og har ramper mod spor og vej.

kulTurhISTorIe

i �9�� blev stationens hidtidige, begrænsede 
pakhus erstattet af et nyt, der havde forbillede i 
Svendborg-Faaborg banens pakhuse i træ.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Med de bevarede ramper kombineret med det 
bevarede læssespor og pladsen på vejsiden er 
helheden  og sammenhængen mellem spor og 
det gamle pakhus stadig tydelig.

orIgINAlITeTSvurderINg

beklædningen er ændret, og der er bygget til i 
længden og med den høje bygning ændret på 
bygningens profil. dele af ramper er bevaret. 

 

  3
 

  5

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Det nye pakhus set fra vejside 
2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: espe station (Save-registrering af nyt pakhus) (bbr bygning �) 

Kastanievej �, espe, 5750 ringe. Matrikel nr. 79c, espe by og sogn
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ArkITekTur

grundmuret hus i en etage med udnyttet tage-
tage. tilbygning i gavlen modsat banen. tilbyg-
ningen har fladt tag. Huset har rødt tegltag. både 
mure, vindskeder, vinduer og døre er malet 
hvide. vinduer og døre er nye og vinduerne har 
skodder. Soklen er malet grå.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset er bygget samtidig med banen i 
�88� og placeret, hvor banen skærer langgade. 
da det blev bygget, var opførelsen af espe sta-
tion endnu ikke vedtaget. 

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Husets placering tæt op ad både banen og 
langgade fortæller om funktionen som led-
vogterhus. Kun en mindre hæk skiller huset fra 
banen.

orIgINAlITeTSvurderINg

Huset har i høj grad ændret udseende. det oprin-
delige skifertag er skiftet ud med tegl. blank-
stensmuren er pudset. alle vinduer og døre er 
skiftet ud, vinduerne har fået skodder, og huset 
er blevet udvidet med en nyere tilbygning.

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Ledvogterhus 4 i marts 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: espe station (Save-registrering af ledvogterhus �) (bbr bygning �) 

langgade �6, espe, 5750 ringe. Matrikel nr. 78, espe by og sogn
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Strækningen espe-Højrup (KiP-registrering) 

STrukTur

Jernbanestrækningen mellem espe og Højrup stationer er lagt i et landskab, der består af åbne marker 
med fritliggende, udstykkede gårde samt den noget ældre ejendom lykkenssæde, umiddelbart uden 
for Højrup. Syd for jernbanen løber bivejen Holmevej parallelt med jernbanen. den mindre skov, espe 
tingskov, ligger midtvejs i baggrunden mod syd. derudover er der flere levende hegn, der understreger 
landskabets ejendomsstruktur, der har været præget af gårdbrug. Jernbanen krydses kun af et par grus-
veje og private markveje. derudover er der to oprindelige viadukter og en stenkiste, hvorigennem mindre 
vandløb føres.  

hISTorIe

i planlægnings- og vedtagelsesfasen vedrørende jernbanens linjeføring mellem Korinth og ringe �879- 
�880 foreslog man lokalt, dvs. byrådet i Faaborg, Svendborg amtsråd m.fl. en linjeføring nord for den 
realiserede således, at banen kunne gå gennem landsbyerne Hillerslev, Sallinge, vantinge og gestelev 
til ringe og dermed få mere opland, end banen fik ved den realiserede linjeføring. imidlertid modsatte 
indenrigsministeriet sig denne løsning, idet jernbanen dermed ville blive længere, end man ville give bev-
illing til. derudover kan det have spillet en rolle, at et vigtigt formål med hele jernbanen var at forberede 
en jernbane til tyskland og ikke alene en lokal sidebane. dermed var en “hurtig” forbindelse vigtigere end 
en længere uagtet, at indtægsgrundlaget ville blive ringere. 

Strækningen blev projekteret med �� overkørsler i niveau, hvoraf alene � var offentlige. de øvrige var 

Moderne kort over strækningen Espe-Højrup. Øverst tv. Hillerslev, nederst tv. Højrup, øverst 
midt for Nybølle og endelig t.h. Espe. © Kort & matrikelstyrelsen. 
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private. derudover var der projekteret � overgange i niveau for gående. den ene offentlige overkørsel 
kom ved landevejen lige nord for espe landsby og vest for espe station. den anden var ved en bivej 
tæt ved lykkenssæde.  der blev tillige anlagt to viadukter og en stenkiste til tværgående vandløb. den 
ene viadukt blev lagt i sogneskellet mellem Hillerslev og espe sogne. bebyggelses- og vejstrukturen 
langs strækningen har ikke forandret sig nævneværdigt frem til nutiden. ved renoveringen af skinnerne i 
�950’erne blev der tilsyneladende nedlagt � overkørsler.

beSIgTIgelSe

det var ikke muligt at genfinde spor af de � overgange for gående. For de øvrige overkørslers vedkom-
mende var der fire af de private overkørsler, som kun kan genfindes i form af jordfyld i grøften, der afs-
lører den nedlagte, tværgående overkørsel. Hegnene langs banen er så dårligt bevaret, at man ikke kan 
se på hegnet, at der har været en overkørsel (ved en velbevaret hegnsstruktur ville overkørsler kunne 
ses i form af skråstivere på hengspælene som spor efter bom mv.). to af de private overkørsler havde 
bevaret skilt med kryds og de to offentlige overkørsler har stadig lyssignaler. For de øvrige private over-
kørslers vedkommende, i alt �, er det fliser i overkørslen samt det forhold, at overkørslen bruges af lokale 
landmænd mv., der afslører overkørslerne. � sten med kilometerangivelser er bevaret. ��,5 km., ��,5 
km. og �6 km.

bevArINgSgrAd

Særdeles velbevaret helhed. dog er hegn langs  banen meget medtaget, og skilte ved overkørsler er kun 
delvis bevaret.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Fortæller om sidebanernes mange overkørsler, samspil mellem banen og det omgivende kulturlandskab 
(landbrug med marker og markveje). ingeniørmæssige løsninger på hensyn til vandløb og afløb (viaduk-
ter, stenkister). 

SårbArhed

nedtagning af bevarede skilte og signaler. optagning af overkørsler. Fjernelse af kilometersten. dræning 
ved stenkister/viadukter. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Strækningen espe-Højrup (KiP-registrering) 



50 Faaborg KulturhistorisKe Museer, april 2009                Faaborg KulturhistorisKe Museer, april 2009                

STrukTur

i den sydvestlige ende af sporarealet krydses sporene i terræn af bivejen Højrupvej, der forbin-der kirke-
byen Hillerslev og Højrup landsby. Stationsbygning, pakhus og retiradebygning er afgrænset af sporene 
på den ene side og den blinde vej Møllemosevej, som munder ud i en plads foran stationen, på den anden 
side. Parallelt med Møllemosevej og jernbanen er stationsvænget. vænget ligger på en skråning med frit 
udsyn til stationen, da der kun er en husrække på den side, der vender væk fra jernbanen. På den mod-
satte side af sporene er private haver med hæk o.l. ud mod jernbanen. Mod sydvest er sporene omgivet 
af en fabriksbygning og en tidligere kro. Herefter fortsætter sporene i det åbne land mod Haagerup. Mod 
nordøst fortsætter sporene på en mindre dæmning ud i det åbne land. en nyere produktionsbygning lig-
ger tilbagetrukket nordvest for stationen.

hISTorIe

Stationen, hvis bygninger er tegnet af Holsøe, var en af de � oprindelige mellemstationer (sammen med 
Korinth og Pejrup). den blev anlagt samtidig med banen. Fra starten blev der opført pakhus og retirade-
bygning foruden stationens hovedbygning med stationsforstanderbolig, � ventesale og ekspeditionskon-
tor samt telegraf. Snart efter kom der også postekspedition. i �887 blev et vandtårn med vand til lokomo-
tiverne flyttet fra Korinth til Højrup sammen med en vindmølle, der trak pumpen. 

Stationen blev placeret ved et t-kryds, hvor bive-
jene mellem Hillerslev, nybølle og Højrup mødes. 
Stationen blev dermed lagt i udkanten af det dav-
ærende Højrup, som før jernbanen alene bestod af 
nogle få gårde med Højrupgård som dominerende 
gård. allerede i de første årtier efter �88� kom der 
bebyggelse i form af boliger langs Højrupvej samt 

langs den nyanlagte vej Stationsvænget. Samtidig 
med banen opførte købmand a.S. Madsen, Faaborg 
en købmandsgård, som siden blev udbygget med 
en kro. der blev o. �9�8 opført en margarinefabrik, 
der �9�7 blev til havregrynsmølle ”viking” ved siden 
af. Købmandshandel og fabrik havde sidespor, og 
alle bygninger lå i nær tilknytning til stationen.

Kort fra 1882, der viser den oprindelige 
landsby med markering af stationsareal og 
overkørsler (gule cirkler). Desværre har 
museet kun adgang til dette kort for denne 
del af strækningen.

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Højrup station (KiP-registrering) 
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AFgræNSNINg

Helheden er afgrænset af Stationsvænget med dens husrække, matrikelgrænsen med hække og lignende 
i skel på den modsatte side af sporene i forhold til 
stationsbygningen. Mod sydvest er den tidligere ha-
vregrynsmølle og kroens facader grænsen.

beSIgTIgelSe

Sporene er asfalteret over på Højrupvej. dele af 
sidesporet er taget op. den tidligere ”viking”, den 
tidligere kro og en nyere tilbygget købmandshandel 
foran kroen forekommer funktionstømte og til dels 
misholdt. Perronen foran stationen er stort set væk 
og træer ved retiradebygningen slører forbindelsen 
mellem spor og bygning. der er hegnssætning med 
udfasede skinner. Sporene er stærkt overgroede.

bevArINgSgrAd

Hovedstrukturen med spor, stationsbygninger, 
tilkørselsvej, krydsende vej med signaler og omgiv-
elser i form af bygninger ved Højrupvej og Stations-
vænget er velbevaret. ligeledes er stationsbygnin-
gen velbevaret med bevaret helhed af hovedbygning, pakhus og retiradebygning jf. Save-registrering. 
dog fremstår bygningerne ikke længere i blanke, gule sten. endelig er kro og fabrik bevaret. den nyere 
købmandsbutik, der står tom, skæmmer den ældre helhed.

Afgrænsning af helheden

Bevaret spor
Forsvundet spor

Læssespor 1882 STATIONSBYGNING

Omløbsspor1894/1911

Sidespor1882

Sidespor1918

Højrupvej
Kvægrampe

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Højrup station (KiP-registrering) 
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kulTurhISTorISk beTydNINg

den velbevarede station med mølle, kro, omgivende 
boliger rummer sammenholdt med gårdene i den 
oprindelige landsby anskueliggør på en overkom-
melig måde de forandringer, stationens anlæg førte 
med sig. takket være en samlet bygningsmasse fra 
perioden �880-�9�0 giver Højrup et godt indtryk af 
en mindre station på en sidebane i jernbanernes 
storhedstid omkring Første verdenskrig.

SårbArhed

nedrivning af produktionsbygningerne til ”viking” pga. funktionstømning og ombygning/pudsning af kro. 
ligeledes nedrivning af retiradebygningen, der er i dårlig stand. endelig vil nybyggeri/matrikulering af 
grund overfor kroen være en trussel.

Retiradebygning. 

Et kig langs hovedsporet fra sidesporet til 
købmandsgården hen mod stationsbyg-
ning. Højrupvejs asfaltbelægning er lagt 
hen over spor. Bemærk rester af spor, der 
blev taget op i februar 2009.

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Højrup station (KiP-registrering) 
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ArkITekTur

grundmuret, tolænget hus på grasnitsokkel i 
en etage med udnyttet tagetage. indrettet med 
� lejligheder. udhus i grundmur forbundet med 
hovedhus med halvstensmure. vægge malede 
i lys, gul farve med grå felter. relieffer i facade 
malet hvide. døre og vinduer hvidmalede. Skif-
ertag. vindskeder i grønmalet træ. � skorstene 
på hovedbygning og en enkelt på sidebygning. 
På udhuset er tilføjet tilbygning i træ.

kulTurhISTorIe

Station og pakhus med mur imellem. opført 
samtidig med banen i �88�. indeholdt � ven-
tesale, ekspeditionskontor og telegrafstation. 
i tværlængen med gavl mod spor stationsfor-
standerlejlighed.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Meget fint bevaret samspil mellem bygning og 
den tidligere stationsforplads (Møllemosevej). 
ligeledes kan facaden tydelig ses fra sporsi-
den, om end perron er væk, og der er opsat et 
nyere læhegn og flisebelagt terasse. Foran tidl. 
pakhus nyere hegn.

orIgINAlITeTSvurderINg

Stationens blankstensmur er blevet pudset. de 
5 skorstene er erstattet af � nyere, helt sim-
ple skorstene. Kun på tidl. pakhus er bevaret 
skorsten. de oprindelige � døre til ventesale og 
ekspeditionskontor ved perron er erstattet af � 
moderne, der ikke respekterer oprindelig indde-
ling. nye vinduer i hovedhus. 

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Stationen set fra sporsiden 1886 Stationen set fra sporsiden 2009 Pakhus set fra sporsiden 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Højrup station (Save-registrering af station med pakhus) (bbr bygning �-�) 

Møllemosevej �, Højrup, 5750 ringe. Matrikel nr. �7, Højrup ejerlav, Hillerslev sogn
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ArkITekTur

grundmuret mindre, fritliggende bygning. Små 
vinduer under tagudhæng. Åbent mod spor.

kulTurhISTorIe

oprindelig retiradebygning (toilet) til Højrup Sta-
tion fra �88�.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Meget fint samspil mellem jernbanespor, sta-
tionsbygning og vej til station (Møllemosevej), 
der fremhæver bygningens tidligere funktion. 
beplantning foran huset slører dog sammen-
hæng en smule.

orIgINAlITeTSvurderINg

bygningen er pudset, men fremstår ellers tem-
melig uforandret.

 

  3
 

  3

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i dårlig stand for så vidt angår tag 
og vinduer/døre.

 

  7 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Retiradebygning set fra sporside 
2009

Retiradebygningens forfald 2009 Retiradebygning set fra vej 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �: Højrup station (Save-registrering af retiradebygning) (bbr bygning �) 

Møllemosevej �, Højrup, 5750 ringe. Matrikel nr. �7, Højrup ejerlav, Hillerslev sogn
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 5: Strækningen Højrup-Korinth (KiP-registrering) 

STrukTur

Strækningen løber hele vejen i det åbne land mellem stationsbyerne Højrup og Korinth. undervejs pas-
serer den to udløbere af odense å. Først Haagerup å kort før Haagerup og dernæst Silke å tættere på 
Korinth hvor banen løber mellem vådområderne øen mod vest og Hellemose mod øst . Hele vejen fra 
Højrup og til disse vådområder lige før brahetrolleborg løber banen paralelt med Højrupvej der siden bliv-
er til Hågerupvej. der hvor banen passerer Fleninge mod vest, kort inden ankomsten til Korinth skærer 
banen bivejen mellem Korinth og arreskov. dette er banens eneste vejskæring ude af niveau og vejen 
hedder i dag ”viadukten”. ellers er strækningen forholdsvis jævn uden nævneværdige fald eller stignin-
ger.
umiddelbart efter købmandsgården og havregrynsmøllen viking i Højrup ligger den ældre ejendom 
Højrupgård, forholdsvis tæt på banens østlige side. gården er i dag så stor så den også har bygninger 
på den vestlige side af banen. længere fremme passeres den ældre ejendom Skelhus, dog knap så tæt 
på. lige inden Haagerup å passeres den ældre ejendom aalingsro som til gengæld ligger ganske nær 
banen
.  

hISTorIe

linjeføringen mellem Højrup og Korinth æn-
drede sig ikke væsentligt fra den tidlige plan-
lægnings-fase hvor man i �87� bad banein-
geniør Søren dyhr om at udarbejde et forslag 
for ringe-Fåborg banen. det blev statsbaner-
nes overingeniør tegner der fastlagde den 
endelige linjeføring, efter banen blev ved-
taget ved lov i �879. ledvogterhus 6 tæt ved 
Haagerup fik allerede i efteråret �88� status 
som trinbræt.
Strækningen blev projekteret med hele sek-
sten private overkørsler og fem offentlige over-
kørsler. derudover var der en privat overgang 
og tre offentlige overgange. bebyggelses- og 
vejstrukturen har ikke forandret sig nævnevær-
digt frem til i dag
.

beSIgTIgelSe

der blev fundet nitten henholdsvis overkørsler og overgange på strækningen, ud af de femogtyve projek-
terede. Heraf var tolv overkørsler ved markveje hvor der flere steder var led. dette gjaldt bl.a. de ældre 
ejendomme tæt på banen, Højrupgård og aalingsro. derudover var der fire overkørsler ved offentlig vej, 
to overgange og en udvisket overkørsel der kun kunne ses pga. et led. 

Moderne kort over strækningen Højrup-Korinth. 
© Kort & matrikelstyrelsen. 
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På de lidt over fem kilometer er kun fundet tre kilometersten ved henholdsvis �8, ��,5 og �� kilometer. 
ved Haagerup trinbræt, på den vestlige side af banen, nord for rodalsvej, er en sokkel på ca. �x� m. som 
ikke kan identificeres yderligere. det lille venteskur der har været ved trinbrættet lå på modsatte side (ud 
fra billede fra 50’erne). længere fremme lige inden banen skærer øvej er der langs den nordlige side af 
banen flere rustne hegnspæle med rester af svære brædder solidt monteret på. det er muligvis resterne 
af en kvægrampe. ledvogterhus 7 som har ligget på strækningen lader til at være revet ned.

bevArINgSgrAd

Strækningen er velbevaret med forholdsvis mange overgange. der mangler formodentlig otte kilometer-
sten. de tre broer over henholdsvis åerne og viadukten er blevet renoveret med betondæk og nye hegn, 
bl.a. for at kunne holde til et støre akseltryk. dette er den eneste strækning hvor et ledvogterhus ikke kan 
genfindes.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Strækningen er med de mange overkørsler med markveje et godt eksempel på sidebanens samspil med 
landbrugslandet. de to store broer er et markant eksempel på ingeniørmæssige hensyn til åerne. den 
fem meter brede viadukt i udkanten af Korinth er den enste vejskæring ude af niveau. 

SårbArhed

nedtagning af bevarede skilte og signaler. optagning af overkørsler. Fjernelse af kilometersten. dræning 
ved stenkister/viadukter. Yderligere forfald og eventuel nedrivning af ledvogterhus 6 i Haagerup

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 5: Strækningen Højrup-Korinth (KiP-registrering) 

Privat overkørsel ved ejendom-
men Aalingsro 2009.

Jernbanesporet med Brahetrolle-
borg i horisonten 2009.

Roelæsserampe uden for Korinth 
2009.
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ArkITekTur

grundmuret hus i en etage med udnyttet tag-
etage. Murene er malet i en gul farve med sort 
sokkel. nyere vinduer og døre med brune vin-
duesrammer. Skifertag med skorsten i kip. På 
bagsiden af huset, væk fra banen, nyere lav 
tilbygning malet hvid med fladt tag. nyere ga-
rage.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset er bygget samtidig med banen i 
�88�, hvor banen skærer Højrupvej.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Huset har den karakteristiske ensomme be-
liggenhed i landskabet op ad banen, der kend-
etegner et ledvogterhus. 

orIgINAlITeTSvurderINg

Med den moderne tilbygning og de nye vinduer 
og døre er udtrykket ændret en del fra ledvogter-
hus i retning af parcelhus.

 

  3
 

  5

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Ledvogterhus 5 i marts 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 5: Højrup-Korinth (Save-registrering af ledvogterhus 5) 

Højrupvej 5�, Højrup, 5600 Faaborg. Matrikel nr. �6, Højrup by, Hillerslev sogn.
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ArkITekTur

grundmuret tolænget hus i en etage med udnyt-
tet tagetage. bygningen har skifertag. Moderne 
etfags vinduer. På bagsiden af huset (langs ro-
dalsvej) står en del af bygningen uden tag. Mure 
malet i en lys gul farve. døre og vinduesrammer 
er malet blå..

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset er bygget med banen. der var 
fra starten ønske om, at toget skulle stoppe ved 
landsbyen. det lykkedes allerede �.�0.�88�. 
ledvogterskens stue blev ventesal frem til �90� 
hvor længen parallelt med sporet blev bygget til 
som ventesal. Samtidig kunne der ekspederes 
frimærkepakker og i �9�5 blev det brevsam-
lingssted. i �9�9 blev der anlagt offentligt side-
spor. Sidesporet blev fjernet i �956-57 ligesom 
postekspedition og billetsalg ophørte.

 

  5
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Huset har den karakteristiske ensomme be-
liggenhed i landskabet op ad banen der kend-
etegner et ledvogterhus. Hækken mod banen er 
dog vokset meget høj.

orIgINAlITeTSvurderINg

bygningens blankstensmur er blevet pudset vin-
duerne er skiftet ud. det originale skifertag er 
der endnu. det originale udtryk skæmmes af at 
bygningen er i meget dårlig stand og delvis fal-
det sammen.

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i meget dårlig stand.

 

  5 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Ledvogterhus 6 i marts 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 5: Højrup-Korinth (Save-registrering af ledvogterhus 6) 

rodalsvej �, 5600 Faaborg. Matrikel nr. ��, Haagerup by, brahetrolleborg sogn



60 Faaborg KulturhistorisKe Museer, april 2009                Faaborg KulturhistorisKe Museer, april 2009                

STrukTur

Sporarealet løber nordvest-sydøst og danner dermed et kryds med reventlowsvej, der løber sydøst- 
nordvest. reventlowsvej fungerede som landevej mellem nyborg og bøjden. For enden af Korinth, hvor 
reventlowsvej drejer mod venstre, ses brahetrolleborg. Før banen når Korinth fra Faaborgsiden, løber 
den gennem Storskoven. lige nord for stationen, hvor banen kommer ud af et parcelhuskvarter, åbner 
terrænet sig op, og her ligger savværket sydvest for banen. Stationsbygningen og pakhuset er afgrænset 
af sporene på den ene side og Kaj lykkesvej, der løber forbi Korinth savværk, på den anden.

hISTorIe

Stationen, hvis bygninger er tegnet 
af Holsøe, var en af de tre først pro-
jekterede stationer (sammen med 
Højrup og Pejrup) der blev bygget 
med banen. Stationen blev placeret 
i landsbyen Fleninge, men fik navn 
efter kroen, som digteren Jens bag-
gesen havde døbt Korinth. Stations-
byen der voksede frem, kom derfor 
også til at lyde navnet Korinth. det 
er nu den lille samling gårde nord-
vest for Korinth, der hedder Flenin-
ge.

Korinth station var den største pga. 
to store ventesale til herskaberne 
på henholdsvis brahetrolleborg og 
arreskov herregårde. brahetrolle-
borg havde støttet banen substan-
tielt økonomisk, hvilket formodentlig 
også skabte forventninger om en 
egen ventesal. ud over de to ven-
tesale var der den obligatoriske 

stationsforstanderbolig. Hvor der på de øvrige stationer kun var brevsamlingssteder, var der fra starten 
postekspedition i Korinth. i �9�� blev et særligt postkontor indrettet. retiradebygning og varehus adskilte 
sig ikke fra de andre stationer. i de første år frem til �887 havde stationen også vandtårn, som herefter 
blev flyttet til Højrup.

i �885 startede Korinth savværk, som stadig er fungerende under navnet P.a. savværk Korinth. Sav-
værket dækker i dag et betydeligt areal med tørrehaller og skærehaller. Savværket er et fint eksempel 
på, at Korinth station har haft en betydelig eksport af tømmer. denne eksport betød flere sporændringer 
og anskaffelsen af en kran til at læsse tømmer på vognene i �89�. Korinth station var den godsmæssigt 
største af mellemstationerne.

Helhedens afgrænsning markeret på moderne kort. Langs 
sydvestsiden af helheden er i rækkefølge tidligere butik 
ved hjørnet Kaj Lykkesvej/Hovedvej A8, stationen, sav-
værket. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 6: Korinth station (KiP-registrering) 
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.
AFgræNSNINg

Helheden afgrænses mod sydvest af Kaj lykkesvej og facaderne fra hjørnet af reventlowsvej og ned 
forbi savværket. Mod nordøst, på den anden side af banen udgør banearealet afgrænsningen op til re-
ventlowsvej.

beSIgTIgelSe

bygningen på hjørnet af reventlowsvej og Kaj lykkesvej er et fint ”hjørnehus” fra år �900. Selve hjørnet 
er dog malet og der er lysskilte med påskriften ”Korinths kiosk” og ”pizzeria grillbar”. Stationens retirade-
bygning er væk.

bevArINgSgrAd

Station med perron og pakhus er meget velbevarede. lige som helheden med stationsplads og husene 
langs Kaj lykkesvej der er bygget kort efter stationen. i forlængelse heraf savværket tæt op ad banen.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Korinth station fortæller en tydelig historie om stationsbyen der skød op ”på bar mark” omkring den store 
landstation. Stationens størrelse fortæller om tidens klasseskel i og med, at der blev bygget to store ven-
tesale til herskaberne på de to nærliggende godser. Herudover fortæller det stadig fungerende savværk 
forbindelsen mellem banen og den skovrige egn.

SårbArhed

en eventuel funktionstømning af savværket og efterfølgende udstykning af matrikel 7h.

Bevaret spor
Forsvundet spor

Læssespor 1882, forlænget 1908
STATIONSBYGNING

Omløbsspor

Hovedvej A8

Ledvogterhus 8

Sidespor med drejeskive 1920

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 6: Korinth station (KiP-registrering) 
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ArkITekTur

grundmuret flerfamilieshus i en etage med ud-
nyttet tagetage. Midterbygning med to længer 
vinkelret på sporet. to- og trefags vinduer med 
sprosse i stueplan. i tagetagen på længernes 
gavle mod banen tre-fags vinduer. vinduerne 
er hvidmalede og dørene blå. vindskederne er 
malet grå mod banen og grønlige mod forplad-
sen. originalt skifertag med tre nyere skostene. 
grundmuret garage med fem garageporte mod 
stationens forplads. Skifertag med nyere muret 
skorsten i tagside på fald. vindskeder, vinduer 
og døre malet i grønlig farve. begge bygnin-
ger er i rød blankstensmur og forbundet med et 
stakit.

kulTurhISTorIe

opført som større landstation samtidig med 
banen i �88�. Størrelsen skyldtes at stationen 
skulle betjene herskaberne på henholdsvis ar-
reskov og brahetrolleborg godser. der var to 
store ventesale og postekspedition som i �9�� 
blev til et rigtigt postkontor i stationsbygningen. 
Stationen havde oprindeligt vandtårn som aller-
ede i �887 blev flyttet til Højrup station hvor der 
var mere vand. den skovrige egn betød, at sta-
tionen havde en stor eksport af tømmer.

 

  3
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

der er et meget fint bevaret samspil mellem sta-
tionsbygningen og både forpladsen og banen 
med den stadig lejlighedsvis fungerende per-
ron. 

orIgINAlITeTSvurderINg

Stationen står stadig i rød blankstensmur. de 
seks gamle skorstene er skiftet ud med tre 
nyere. vinduerne i stueplan er originale. vin-
duerne i tværlængernes gavle i tagetagen er 
skiftet fra tre små et-fags til et tre-fags. døren 
i den nordlige længes gavl er sløjfet, men ses 
som et omrids i muren. i midterbygningen er 
der tre døre som oprindeligt men placeringen 
har ændret sig. den udvendige lodpost på de to 
gavle mod banen er væk. Pakhuset skæmmes 
af de moderne garageporte.   

 

  3

 

  3

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand.

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Stationen set fra sporsiden 1886 Stationen set fra sporsiden 2009 Station med pakhus set fra sporsi-
den 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 6: Korinth station (Save-registrering af station med pakhus) (bbr bygning �-�) 

Kaj lykkesvej �, 5600 Faaborg. Matrikel nr. ��a, Fleninge by, brahetrolleborg sogn
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ArkITekTur

grundmuret hus i en etage med udnyttet tag-
etage og nyere tilbygning mod sydvest. den 
oprindelige bygning har skifertag med nyere 
skorsten. tilbygningen er ligeledes i grundmur 
men med tag i bølgeeternit og skorsten i gav-
len. Hele huset har moderne et-fags vinduer og 
moderne døre. vindskeder, døre og vinduer er 
hvidmalede. Carporten er helt nybygget med 
træbeklædning.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset blev bygget samtidig med banen 
i �88� og betjente baneoverskæringen ved re-
ventlowsvej lige før Korinth station.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

bygningen ligger tæt op ad banen, men der er nu 
en hæk, der skiller den private bolig fra banen, 
hvilket slører sammenhængen. bygningen står 
stadig i blankstensmur, hvorved det kan ses, at 
ledvogterhuset i modsætning til de øvrige led-
vogterhuse var i rød blanksten (de andre var i 
gul sten), men dermed i harmoni med stations-
bygning.

orIgINAlITeTSvurderINg

tilbygningen og de moderne vinduer og døre 
udvisker lighederne mellem de små og ellers 
meget ens ledvogterhuse.

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Ledvogterhus 8 i 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 6: Korinth station (Save-registrering af ledvogterhus 8)  

reventlowsvej �5, 5600 Faaborg. Matrikel nr. ��, Fleninge by, brahetrolleborg sogn
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 7: Strækningen Korinth-Pejrup (KiP-registrering) 

STrukTur

Jernbanestrækningen skærer umiddelbart efter stationen hovedvej 8 mellem Faaborg og nyborg. den 
starter herefter i det åbne land men fortsætter efter kort tid gennem Korinth Storskov. i skoven findes flere 
af de fem stenkister der er på stykket frem til grønderup. Kort efter skoven passeres den ældre ejendom 
lembjerggård mod vest. derefter skærer banen vejen nyløkke mod grønderup. i grønderup skærer 
banen grønderupvej ved ledvogterhus 9 der også havde status som trinbræt allerede fra oktober �88� 
(se Save-registrering). banen løber videre i det åbne land med skoven øksnehaverne på den vestlige 
sideog tæt forbi den ældre ejendom Skovgaard der på gamle kort bærer navnet valhal! umiddelbart in-
den Pejrup station skærer banen nyhavevej.  

hISTorIe

linjeføringen mellem Korinth og Pejrup ændrede sig ikke væsentligt fra den tidlige planlægnings-fase 
hvor man i �87� bad baneingeniør Søren dyhr om at udarbejde et forslag for ringe-Fåborg banen. det 
blev statsbanernes overingeniør tegner der fastlagde den endelige linjeføring efter banen blev vedtaget 
ved lov i �879. Her blev det projekterede baneareal ved Korinth station udvidet til en evt. forlængelse af 
omløbssporet med henblik på militært formål. 
linjeføringen fra Korinth og frem til syd for grønderup bød på nogle af de største jordarbejder. efter Kor-
inth løber skinnerne på en høj dæmning og i skoven løber den både i udgravninger og på dæmninger. 

Moderne kort over strækningen Korinth-Pejrup. © Kort & matrikelstyrelsen. 
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efter skoven stiger banen frem til punktet syd for grønderup hvor den, i en højde af 5� m. passerer ”de 
fynske alper”. Herefter falder banen ned mod Pejrup station. Strækningen blev projekteret med hen-
holdsvis fire offentlige og tolv private overkørsler. derudover var der projekteret to private overgange. de 
to større ældre ejendomme lembjerggård og Skovgaard har begge egne overgange. bebyggelses- og 
vejstrukturen har ikke forandret sig nævneværdigt frem til i dag.

beSIgTIgelSe

der blev fundet seksten henholdsvis overgange og overkørsler. Heraf var seks overkørsler med sig-
naler og vej, seks var overkørsler/overgange hvor der nu ikke var nogen vej at se men evt. et led ud 
over belægning mellem skinnerne af enten træ eller betonfliser. der var to overkørsler uden skilte med 
markveje til f.eks. lembjerggård. derudover var der en udvisket overgang der kun kunne ses på jordop-
fyldning på hver side af skinnerne.
Hegnet langs banen ses kun i form af enkeltstående ældre og nyere hegnspæle. ved fire overgange var 
der rester af led og nogle steder sås en overkørsel på hegnspælene i form af en stiver.
På strækningen var alle ti kilometersten bevaret fra �� km. før Storskoven til �9 km. ved Pejrup station. 
en enkelt var knækket. Strækningen har hele ti stenkister hvoraf en del er at finde i Storskoven.
ved det levende hegn der løber langs Kulsviergården vest for banen og på tværs over mod grønderup 
mellem overkørsel nummer syv og otte på strækningen er observeret en for ringe-Faaborg banen en-
keltstående overgang. to jerndragere er lagt på tværs hen over grøften, der løber på den vestlige side 
af banen. På den ene jerndrager sidder to stykker jern svejset på, som har holdt et gelænder. På den 
modsatte side af grøften fra banen er en lodret jernstang med to stykker træ monteret på toppen i et kryds 
der kan dreje. en sådan bro med gangsluse kendes fra en række strækninger i danmark, men den er den 
eneste på denne jernbanestrækning.

bevArINgSgrAd

På trods af at to henholdsvis overkørsler eller overgange ikke længere kan erkendes på strækningen må 
den betegnes som særdeles velbevaret.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Strækningen fortæller om sidebanens mange overkørsler og dermed deres samspil med både landbrugs-
land og skovbrug. Strækningen her kan også fungere som eksempel på det omfattende anlægsarbejde 
en jernbane krævede med store udgravninger og opfyldninger og hensyn til vandløb i terrænet ved hjælp 
af stenkister. 

SårbArhed

Fjernelse af den komplette serie af kilometersten nedtagning af bevarede skilte og signaler. optagning 
af overkørsler. dræning ved stenkister/viadukter. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 7: Strækningen Korinth-Pejrup (KiP-registrering) 
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 7: Strækningen Korinth-Pejrup (KiP-registrering) 

Imellem Korinth og Grønderup er denne for strækningen enkeltstående overgang i form af en 
bro. Foto: Faaaborg Kulturhistoriske Museer 2009.
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ArkITekTur

grundmuret enfamilieshus i en etage med udnyt-
tet tagetage. bygningen er tolænget i form af et 
t. Samtidig udhus, nu i form af garage. garagen 
fladt tag og en muret skorsten langs gavlen pga. 
ejendommens fyr. begge bygninger er malet i 
en rødlig farve og har eternittag. Huset har mod-
erne vinduer med mørke brune rammer.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset blev bygget samtidig med banen 
i �88�. det var et af de steder der fra starten 
var ønske om holdeplads. dette ønske blev 
efterkommet allerede �.�0.�88� hvor det blev 
bekendtgjort at samtlige tog nu stoppede ved 
Haagerup og grønderup. der blev solgt billetter 
fra ledvogterhuset og ventesalen var ledvogte-
rens stue – til gengæld var huslejen så gratis. 
Først �6 år senere kom der en ventesal i form af 
længen mod syd. i �9�8 kom der læssespor.

 

  5
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

ledvogterhuset er meget tilgroet. det gælder 
hele matriklen ud til grønderupvej. den lille 
perron er væk. Placeringen tæt op ad banen 
fornægter sig dog ikke.

orIgINAlITeTSvurderINg

Husets blankstensmur er blevet pudset. de 
originale vinduer med flere fag er skiftet ud med 
nyere vinduer med kun et fag. den originale 
skorsten er væk.

 

  4
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i nogenlunde stand.

 

  4 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Ledvogterhus 9 i marts 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 7: Korinth-Pejrup (Save-registrering af ledvogterhus 9/grønderup trinbræt) 

grønderupvej �7, 5600 Faaborg. Matrikel nr.�9, grønderup by, brahetrolleborg sogn
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STrukTur

Helheden er koncentreret omkring 
stationens umiddelbare nærhed 
med nyere remise, og den tidligere 
station med pakhus og retiradebyg-
ning langs banens østlige side.

hISTorIe

Helheden Pejrup station er en lidt 
underlig størrelse. Stationen blev 
anlagt et godt stykke vest for lands-
byen Pejrup og i modsætning til 
f.eks. espe hvor landsbyen vok-
sede op mod stationen så blev 
dette aldrig tilfældet i Pejrup. Sta-
tionen ligger stadig lidt for sig selv. 
Selvom den blev bygget med status 
af ”mindre landstation” så har den 
dog en pæn størrelse og den impo-
nerende trædør ud mod stationsp-
ladsen. Pejrup havde et forholdsvis 
stort opland bl.a. fordi den lå som 
en ”hjørne-station”. den lå lige dér 
hvor banen knækkede i en næsten 
halvfems graders vinkel fra Fåborg 
i sydvest til at gå nærmest stik nord 
op langs de Fynske alper mod Ko-
rinth. Frem til Svendborg-banens 
åbning i �9�6 var det derfor naturligt 
at rejsende kom for at tage toget så 
langt væk fra som både ulbølle og 
vester Skerninge. Stationen mist-
ede derfor mange passagerer i 
�9�6.

AFgræNSNINg

den forholdsvis lille helhed er afgrænset af den nye remise mod nord og Frederiksbergvej mod syd. Mod 
vest afgrænser selve banen helheden og mod øst går grænserne ved poplerne der står langs stations-
pladsen.

Helhedens afgrænsning markeret på moderne kort. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 8: Pejrup station (KiP-registrering) 
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beSIgTIgelSe

den nye remise er en meget stor simpel bygning i træ. uden for holder et par gamle tog. resten af be-
sigtigelsen omhandler selve stationen og kan derfor læses under Save-registreringen af henholdsvis 
stationsbygning og retiradebygning.

bevArINgSgrAd

den nye remise skæmmer helheden.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Pejrup station er et eksempel på hvad forandringer i infrastrukturen kan betyde for en mindre landsta-
tion. Pejrup station er en lille helhed bl.a. fordi den aldrig fik rejsende nok til at gøre Pejrup til en rigtig 
stationsby.

SårbArhed

Yderligere nybyggeri.

Bevaret spor
Forsvundet spor

Læssespor 1882

STATIONSBYGNING

Frederiksbergvej

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 8: Pejrup station (KiP-registrering) 
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ArkITekTur

bygningen består af tre sammenhængende 
bygninger i grundmur. de to udgør en tolænget 
bygning med skifertag med henholdsvis tre og 
to nyere skorstene i kip. alle gavle har haneb-
jælker med lodposter. der er nyere vinduer i 
taget samt solpaneler på den vinkelrette længe. 
langs muren en reliefkant. i gavlene er der over 
reliefkanten malet hvidt. i længen parallelt med 
banen har bygningen en stor trædør i facaden 
modsat sporet. den er to-fløjet og slutter i en 
spids. efter den vinkelrette længe kommer en 
mindre bygning i en etage med fladt tag i bøl-
geeternit og to nyere vinduer mod banen. i den 
sydlige ende af perronen en mindre bygning i 
en etage med eternittag og nyere skorsten i kip.  
Med få undtagelser er alle døre og vinduer malet 
hvide. vindskeder er malet grønne lige som no-
gle få vinduer. væggene har en lys gul farve

kulTurhISTorIe

Stationen blev opført som mindre landstation 
samtidig med banen i �88�. Pejrup var en lille 
landsby, men trak rejsende til stationen fra 
grønderup og Katterød i vest til ulbølle og vest-
er Skerninge mod øst. Stationen tabte derfor 
mange rejsende da Svendborg-banen åbnede i 
�9�6. lige som i Korinth blev der også ekspor-
teret tømmer fra Pejrup om end i mindre grad.

 

  3
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Stationsbygningen ligger åbent. i den nordlige 
ende af stationsbygningen er bevaret både stakit 
og flagstang hvilket sammen med perronen (der 
dog er lidt tilgroet) og de stynede popler på sta-
tionspladsen giver en flot bevaret helhed. 

orIgINAlITeTSvurderINg

denne bygning bestod oprindeligt af den to-
længede stationsbygning og et pakhus med et 
stakit imellem. Stakittet er nu erstattet af en lav 
mellembygning der forbinder de to oprindelige 
bygninger. For enden af det tidligere pakhus er 
bygget en ny carport i træ som ikke er medtaget 
i beskrivelsen. antallet af skorstene er bibeholdt 
men de gamle skorstene er skiftet ud med nyere 
og meget enkle. den røde blankstensmur er ble-
vet pudset. de tidligere tre døre mod perronen 
er reduceret til én. i endegavlene er de tidligere 
tre små vinduer erstattet med enkle tre-fags vin-
duer. i den nye lave bygning der forbinder de 
to gamle sidder to moderne vinduer. de andre 
vinduer er holdt i stilen.

 

  3

 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Pejrup Station 1886 Stationen fra banesiden 2009 Set fra stationsforpladsen 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 8: Pejrup station (Save-registrering af stationsbygning og pakhus) 

Frederiksbergvej �0, 5600 Faaborg. Matrikel nr. �7, Pejrup by ejerlav, vester aaby sogn
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ArkITekTur

grundmuret et-længet hus i en etage. træbek-
lædning i gavlene og tag i bølgeeternit. to grøn-
malede trædøre mod banen. rundt langs kant-
en under taget er kvadratiske vinduer/udluftning. 
de røde mursten er pudset ujævnt grå men ikke 
malet. Skorsten i tagside mod nord. På begge 
gavle vinkelret på banen er bygget træskure op 
ad muren.

kulTurhISTorIe

bygningen er opført i �88� med stationen. reti-
radebygningen hører til stationernes oprindelige 
opbygning med pakhus i den ene ende og reti-
radebygning i den anden.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

bygningen er med til at understrege den oprin-
delige helhed hvilket understreges af det bev-
arede stakit.

orIgINAlITeTSvurderINg

bygningen er med til at understrege den oprin-
delige helhed hvilket understreges af det bev-
arede stakit.

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i rimelig stand.

 

  4 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Retiradebygning i 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 8: Pejrup station (Save-registrering af retiradebygning) 

Frederiksbergvej �0, 5600 Faaborg. Matrikel nr. �7, Pejrup by ejerlav, vester aaby sogn
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 9: Strækningen Pejrup-Katterød (KiP-registrering) 

STrukTur

umiddelbart efter Pejrup station skærer banen Frederiksbergvej og drejer derefter i et forholdsvist skarpt 
sving mod vest ud i det åbne land. længere fremme skærer banen endnu engang Frederiksbergvej tæt 
ved den ældre ejendom Frederiksberg gård. ved et t-kryds hvor bjørnemosegårdsgyden løber parallelt 
med banen og lindebjergvej møder den i en ret vinkel fra nord ligger ledvogterhus nummer ti. Herefter 
løber banen ganske tæt forbi den store gamle gård bjørnemosegård. Kort herefter ligger Katterød sta-
tion.  

hISTorIe

linjeføringen mellem Pejrup og Katterød ændrede sig ikke væsentligt fra den tidlige planlægnings-fase 
hvor man i �87� bad baneingeniør Søren dyhr om at udarbejde et forslag for ringe-Fåborg banen. det 
blev statsbanernes overingeniør tegner der fastlagde den endelige linjeføring, efter banen blev vedtaget 
ved lov i �879. en mindre ændring bestod i at ejeren fra bjørnemosegård lige øst for Katterød bad om 
at få banen flyttet lidt længere væk fra gården. dette må siges at være et rimeligt ønske da banen, selv 
efter at ønsket var imødekommet, løber meget tæt forbi gården. en nok så væsentlig ændring var at 
denne strækning jo først opstod som helhed i �88� hvor Katterød blev holdeplads og siden i �9�6 med 
bygningen af den nye forgreningsstation.

Moderne kort over strækningen Pejrup-Katterød. © Kort & matrikelstyrelsen. 
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Strækningen havde et stadigt fald fra Pejrup til Katterød og blev projekteret med henholdsvis tre offentlige 
og fire private overkørsler. Strækningen havde ingen private overgange. bebyggelses- og vejstrukturen 
har ikke forandret sig nævneværdigt frem til i dag.

beSIgTIgelSe
alle de til sammen syv overkørlser kan erkendes langs banen i dag. der er tre overkørsler ved veje med 
signaler (formodentlig de tre offentlige overkørsler). tre andre overkørsler markerer sig ved betonfliser 
mellem skinnerne lige som de forrige og derudover markveje evt. med gamle led. den sidste overkørsel 
var udvisket og kunne alene erkendes ved de tilbageblivende led. bjørnemosegård ligger som den har 
gjort i mange år syd for banen kort inden den når Katterød. lige nord for banen modsat gården ligger nu 
den store moderne gylletank.

to kilometersten er bevaret på strækningen ved henholdsvis 50 km. og 50,5 km

bevArINgSgrAd

Strækningen er særdeles velbevaret bortset fra hegnene der står tilbage som spredte gamle pæle. led-
dene er forholdsvis velbevarede.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Strækningens komplette antal overkørsler fortæller om sidebanens samspil med landbrugslandet der 
omgav den. bjørnemosegård er et godt eksempel. det store sving kort efter Pejrup fortæller om hvordan 
det var nødvendigt at tage hensyn til det eksisterende landskab ved anlæggelsen af banen. Svinget er et 
udtryk for at banen blev anlagt langs siden af de fynske alper for at undgå alt for store jordarbejder. 

SårbArhed

nedtagning af bevarede skilte og signaler. 
optagning af overkørsler. Fjernelse af kilom-
etersten. dræning ved stenkister/viadukter. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 9: Strækningen Pejrup-Katterød (KiP-registrering) 

Bjørnemosegård med overkørsel 2009. 
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ArkITekTur

grundmuret enfamilieshus i en etage med ud-
nyttet tagetage. langs husets østlige mur er 
bygget en moderne udestue. Skifertag. en 
nyere tilbygning er føjet til i �995 i en vinkel ud 
fra den nordlige gavl på den oprindelige bygn-
ing. tilbygningen har fladt tag i bølgeeternit og 
nyere skorsten. udhus i grundmur med tagpap. 
derudover garage i grundmur med tag af bøl-
geeternit. alle mure er malet gule. vinduer, døre 
og vindskeder er malet hvide.

kulTurhISTorIe

Huset er bygget samtidig med banen i �88� 
som ledvogterhus for at bemande den offentlige 
overkørsel der skærer t-krydset bjørnemoseg-
årdsgyden/ lindebjergvej.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

ledvogterhuset har en ensom placering i land-
skabet meget tæt på overkørslen, hvilket er med 
til at tydeliggøre bygningens funktion.

orIgINAlITeTSvurderINg

bygningens knopskydninger i form af tilbygning 
og udestue har ændret det originale udseende 
en hel del. dertil kommer at bygningens blank-
stensmur er blevet pudset og vinduer og døre er 
skiftet ud med mere moderne typer

 

  3
 

  5

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand.

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Ledvogterhus 10 i 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed 9: Pejrup-Katterød (Save-registrering af ledvogterhus �0) 

lindebjergvej �, Katterød, 5600 Faaborg. Matrikel nr. ��, Katterød by, diernæs sogn
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STrukTur

i den vestlige ende af sporarealet skærer banen byvej hvorom landsbyen Katterød samler sig i sydgående 
retning. umiddelbart nord for overskæringen går byvej over i vingårdsvej og fører videre mod Holsten-
shuus. umiddelbart vest for baneoverskæringen kommer banen ud af skoven Pipstorn med de mange 
oldtidsminder inden den når til Katterød station. ledvogterhus �� ligger nord for banen i tilknytning til sta-
tionen. en anelse længere mod øst på den sydlige side af banen ligger selve stationsbygningen bagved 
en hæk. både ledvogterhus og stationsbygning ligger på blinde afstikkere af byvej. Forbi ledvogterhuset 
ligger det tidligere Katterød savværk der har indkørsel fra byvej umiddelbart inden den bliver til vingårds-
vej. efter Katterød station fortsætter sporene ud i det åbne land.

hISTorIe

i udgangspunktet fandtes der i Kat-
terød kun ledvogterhus �� som fra 
starten var ønsket som holdep-
lads. dette ønske blev efterkommet 
allerede i juli �88�. Først i �9�6 da 
Svendborg-banen åbnede, blev 
Katterød til forgreningsstation og 
fik derfor en egentlig stationsby-
gning. bygningen blev tegnet af 
arkitekt andreas Jensen og var i 
stil med de mindre landstationer 
på den nye Svendborg-bane. den 
adskiller sig således i stilen fra de 
andre stationer på ringe-Fåborg 
banen. Sammen med stationen op-
førtes et varehus og en mindre byg-
ning til håndtagene til den central-
sikrede signalbetjening. Stationen 

rummede forstanderbolig, billetsalg, postekspedition og ventesal at det i første omgang ikke engang 
var tiltænkt en holdeplads i Katterød havde formodentlig at gøre med landsbyens forholdsvis beskedne 
størrelse. For at skaffe flere passagerer til banen generelt blev ønsket om en holdeplads dog som sagt 
efterkommet i �88� formodentlig også med henblik på oplandet. På trods af at landsbyen i �9�6 fik en 
forgreningsstation med forbindelser til henholdsvis ringe, odense, Svendborg og nyborg udviklede byen 
sig aldrig til en egentlig stationsby. Katterød savværk var dog en virksomhed der opstod i tilknytning til 
stationen med god mulighed for at få fragtet det forarbejdede træ videre. allerede ved anlæggelsen af 
holdepladsen i �88� fremsatte købmand a. F. Madsen ønske om et sidespor til betjening af Holstenshus 
teglværk og netop skovene. dette blev dog aldrig realiseret da der ikke kunne opnås enighed om hvem 
der skulle betale.
.

Helhedens afgrænsning markeret på moderne kort. Den 
store bygning mod nord er savværket. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �0: Katterød station (KiP-registrering) 
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AFgræNSNINg

Helheden er afgrænset af baneoverskæringen mod vest, byvej på den nordlige side af banen med led-
vogterhus �� og videre til savværket hvis matrikelgrænse strækker sig helt til byvej �6. Mod syd afgræns-
es helheden af banen og mod øst til enden af stationens matrikelgrænse.

beSIgTIgelSe

Katterød station er godt gemt bag en hæk og nogle høje træer i den have der har erstattet den tidligere 
perron. Kun hovedsporet er tilbage hvilket ikke gør det muligt at erfare tiden hvor Katterød fungerede som 
forgreningsstation. billedet sløres yderligere af at Syd Fyenske veteranjernbane i �997 tilførte station-
sområdet et nyt trinbræt. Savværket står og forfalder.

bevArINgSgrAd

Selve stationsbygningen er meget velbevaret med kun få ydre ændringer. i forhold til at erkende struk-
turen er det dog problematisk at der nu er hæk og have ud mod banen i stedet for den oprindelige perron. 
Med kun hovedsporet tilbage er det derfor heller ikke muligt at se den struktur der fandtes under station-
ens tid som forgreningsstation. På modsatte side af banen er både ledvogterhuset og savværket bevaret 
om end ledvogterhusets ydre er forandret, især pga. det malede murværk.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Katterød er et eksempel på en landsby der, på trods af fyrre år med en forgreningsstation med mulighed 
for at komme både til Svendborg, odense og nyborg, ikke udviklede sig til en stationsby i modsætning 
til f.eks. Højrup. Savværkets nære beliggenhed til stationen er med til at anskueliggøre infrastrukturens 
betydning for afsætningen af det tømmer, som egnen var så rig på.

SårbArhed

nedrivning af savværk; ahistoriske anlæg til veterantogsdrift.

Bevaret spor
Forsvundet spor STATIONSBYGNING

     ByvejLedvogterhus 11
Forgreninger mod øverst Svendborg 
og nederst Ringe

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �0: Katterød station (KiP-registrering)
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ArkITekTur

grundmuret hus i rød blankstensmur. en etage 
med udnyttet tagetage. Mod banen er en 
frontkvist omgivet af to kviste med fladt tag. vin-
duer og døre malet hvide. rødt tegltag med to 
originale skorstene. nyere udhus i rødt træværk 
med rødt tegltag er placeret vinkelret på byg-
ningens østlige gavl. i indkørslen parallelt med 
banen nyere udhus ligeledes i rødt træværk 
med tegltag.

kulTurhISTorIe

i forbindelse med oprettelsen af Svendborg-
banen i �9�6 blev Stationsbygningen for den 
nye forgreningsstation til henholdsvis ringe og 
Svendborg bygget. bygningen svarede til de 
mindre landstationer på den nye Svendborg-
Faaborg-bane.

 

  3
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

Mod banen er perronen væk og erstattet med 
en have. Stationsbygningen er således mere el-
ler mindre gemt bag en høj tuja-hæk og havens 
store træer. 

orIgINAlITeTSvurderINg

bygningens udtryk er i høj grad det originale. 
det er sigende, at selv stationens flagstang står 
der endnu.

 

  4
 

  3

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Katterød station 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �0: Katterød station (Save-registrering af station) 

byvej �6, Katterød, 5600 Faaborg. Matrikel nr. �5 a, Katterød ejerlav, diernæs sogn
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ArkITekTur

grundmuret enfamilieshus i en etage med ud-
nyttet tagetage. grundmuret udhus og carport i 
træ. Huset er malet i en gul farve. døre, vinduer 
og vindskeder er malet hvide. det originale skif-
ertag har fået en rødlig farve (i kanten ses den 
skifergrå farve).

kulTurhISTorIe

ledvogterhus �� blev bygget samtidig med 
banen. diernæs sogneråd anmodede fra start-
en om at ledvogterhuset blev en holdeplads for 
Katterød hvilket det blev �.august �88�. der 
var en kort jordperron og en signalmast af træ. 
i �9�6 blev Katterød opgraderet til en rigtig sta-
tion i forbindelse med anlæggelsen af Svend-
borg-banen.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

beplantningen ud mod banen hæmmer oplev-
elsen af helhed. tilstedeværelsen af skinnerne 
og perronen lige på den anden side af den lille 
stikvej hvor huset er placeret tydeliggør dog 
sammenhængen. Man kan undre sig over at 
ledvogterhuset i udgangspunktet er placeret 
forholdsvis langt fra overskæringen hvilket tyder 
på at man allerede ved anlæggelsen har tænkt 
på muligheden af en holdeplads.

orIgINAlITeTSvurderINg

ledvogterhusets blankstensmur er blevet pud-
set og malet. der er som minimum et nyt vin-
due i gavlen mod banen. at der fra huset ikke 
længere er udsyn til overskæringen slører hu-
sets funktion.

 

  4
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

Huset er i god stand.

 

  3
bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  4

Ledvogterhus 11 i 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed �0: Katterød station (Save-registrering af ledvogterhus ��) 

byvej �0, Katterød, 5600 Faaborg. Matrikel nr. �6, Katterød ejerlav, diernæs sogn
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doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed ��: Strækningen Katterød-Faaborg (KiP-registrering) 

STrukTur

Strækningen starter umiddelbart efter overskæringen af byvej. efter ca. �00 m. løber banen ind gennem 
skoven Pipstorn som er kendt for sin meget tætte koncentration af oldtidsminder. i det banen kommer ud 
af skoven ligger et nyt trinbræt anlagt af SFJ. trinbrættet lyder navnet ”lucienhøj” efter den høj der ligger 
lige nord for den vestligste del af Pipstorn. umiddelbart nord for trinbrættet i det åbne land ligger en ældre 
gård af samme navn. banen fortsætter gennem det åbne land med flere ældre ejendomme fra sidst i 
�800-tallet på den nordlige side: lisesminde, Sofiehøj og Sofielund. nord for disse ejendomme ligger al-
léskoven (tidl. gl. Kohave) og syd for banen ligger området østerhede der i dag er parcelhuskvarter. lige 
syd for banen inden Kalekovej ligger i dag byens stadion. ved Kalekovej hvor banen skærer ligger det 
sidste ledvogterhus (nr.��) inden banen når Fåborg. inden endestationen skærer banen Svendborgvej.  

hISTorIe

Jo nærmere man kom Faaborg, jo flere interesser var der i spil angående linjeføringen, da man plan-
lagde jernbanen. Før den endelige linjeføring blev fastlagt af Staten i �879, havde de lokale kræfter 
tilbage i �87� bedt ingeniøren ved odense-Svendborg banen, driftsbestyrer dyhr, om at lave et forslag 
til linjeføring. allerede på det tidspunkt, i �87�, foreslog han at placere Faaborgs station på havnen. imi-
dlertid fyldte godsbanegården så meget, at den ikke umiddelbart kunne være på havnen. Statsbanernes 
ingeniør, tegner, foreslog at lægge den på østerbro ved østre Mølle.  byrådet og de handlende ønskede 
imidlertid en samlet station på havnen. Her var problemet at mindeparken ”voigts Minde” måtte ofres. 
løsningen blev at flytte voigts Minde mod øst og lave en opfyldning af arealet mellem havnen og det 
oprindelige voigts Minde for at kunne samle hele banegården her.

generelt havde strækningen et jævnt fald fra Katterød mod Fåborg. den blev projekteret med to of-
fentlige overkørsler (den tredje ved Katterød hører med til helheden om stationen) og hele tolv private 
overkørsler. bebyggelsesstrukturen nord for banen har ikke ændret sig væsentligt hvorimod den sydlige 
del fra Pipstorn og ind til byen har fået tilføjet parcelhuskvartererne Strandgårdsparken og østerhede 

Moderne kort over strækningen Katterød-Faaborg. © Kort & matrikelstyrelsen. 
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på tidligere landbrugsjord. Flere af de mindre veje mod nord fra banen til de ældre ejendomme er enten 
væk eller eksisterer nu kun i form af et hjulspor. vejstrukturen inde i Fåborg er ændret med betydning 
for 

banen ved at Svendborgvej nu er et alternativ til østerbrogade for trafikken ind i byen. Svendborgvejs 
drejning mod nord efter forgreningen ved østerbrogade betød at der kom en ny baneoverskæring syd 
for Sundet.

beSIgTIgelSe

ud af de to offentlige og tolv private overkørsler kunne elleve erkendes langs banen i dag. Fem over-
kørsler fremstod med signaler ved asfaltvej, markvej eller skovvej. Fire blev fundet ved markveje evt. 
med led og i flere tilfælde tæt ved ældre ejendomme. endelig var der to udviskede overgange der nu 
udelukkende var synlige pga. resterende led.
Seks kilometersten er bevaret på strækningen fra 5� km. lige i starten af Pipstorn til 55 km. lige før 
skæringen ved Kalekovej. Kun stenen ved 5�,5 km. mangler. 
tæt ved Katterød i starten af strækningen er et stykke kampestensmur med skrå sider bygget op på 
banens sydlige side. to lodrette stykker jern er fastgjort i muren og har formodentlig udgjort et gelænder. 
Muren med skråningerne op til på hver side kan have udgjort en form for læsserampe men når på den 
anden side ikke op i niveau med togene.
Strækningen ender i dag umiddelbart efter skæringen ved Svendborgvej
.

bevArINgSgrAd

Strækningen er særdeles velbevaret. Man må dog gøre opmærksom på at trinbrættet ”lucienhøj” er af 
nyere dato.

kulTurhISTorISk beTydNINg

Strækningen fortæller om sidebanens mange, især private, overkørsler. i Pipstorn vidner de større jor-
darbejder med dæmninger op til syv meters højde og stenkister om de nødvendige tiltag i forhold til det 
kuperede terræn. 

SårbArhed

nedtagning af bevarede skilte og signaler. optagning af overkørsler. Fjernelse af kilometersten. dræning 
ved stenkister/viadukter. 

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed ��: Strækningen Katterød-Faaborg (KiP-registrering) 
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ArkITekTur

grundmuret hus i en etage med udnyttet tag-
etage indrettet til enfamilieshus. � udhuse i 
grundmur, det ene fritliggende det andet by-
gget op ad beboelsen. Murværk, døre, vinduer 
og vindskeder er hvidmalet på beboelsen og 
det tilbyggede udhus. Skifertag. langs gavlen 
mod banen er bygget skorsten. Fritliggende ud-
hus står i rød blankstensmur med staldvinduer, 
bølget eternittag og skorsten da bygningen rum-
mer et fyr. Carport i træ beliggende op ad be-
boelsen mod banen. ifølge bbr-registeret blev 
de to udhuse og carporten tilføjet i �950.

kulTurhISTorIe

ledvogterhuset er det sidste inden ankom-
sten til Faaborg og blev bygget samtidig med 
jernbanen i �88� for at vogte overgangen ved 
Priorensgade. dengang som nu bliver huset 
brugt til beboelse.  Matriklen blev udmatrikuleret 
fra banen i �969 hvilket passer med banens 
nedlæggelse.

 

  4
 

  3

mIljømæSSIg vurderINg

ud til banen er plantet en hæk hvilket slører hu-
sets tidligere funktion som ledvogterhus. Placer-
ingen og fastholdelsen af matriklens beskedne 
størrelse er med til at fastholde erkendelsen af 
husets oprindelige funktion.

orIgINAlITeTSvurderINg

den lange skorsten langs husets gavl bryder 
stilen ligesom vinduet i taget. Husets blank-
stensmur er blevet pudset og malet. vinduer og 
døre er holdt i stilen. Skiffertaget er originalt

 

  3
 

  4

TIlSTANdSvurderINg

bygningen er i god stand.

 

  3 bevArINgSværdI

Sammenfatning af ovenstående. 

 

  3

Ledvogterhus 12 i 2009

doKuMentation aF Jernbanen ringe-Faaborg
Helhed ��: Katterød-Faaborg (Save-registrering af ledvogterhus ��) 

Kalekovej 5�, 5600 Faaborg. Matrikelnummer �00, Faaborg Markjorder
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