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Langs banen er en innovativ forening med afsæt i og fokus på en udviklingskorridor langs jernbanen mellem 
Ringe og Faaborg. Det er en forening med en bred opbakning blandt en række primære aktører med direkte 
interesse i og vilje til at fremme denne udfordring, dvs. interessenter såsom organisationer, institutioner, 
virksomheder, grupper og enkeltpersoner. Ideen med projektet er ridset op i et særskilt notat (synopsis). 
 
Kort historisk resume med udvalgte begivenheder 
 
Udfordringen ligger i en udvikling - og dermed en bevarelse og beskyttelse - af de kulturmiljøer, der blev 
skabt siden banens etablering i 1882 – for mere end 125 år siden. 
 
Miljøerne vidner om en udvikling skabt over en periode på mere end 75 års – en glasperiode for Faaborg og 
Ringe by - og især de mange for lokalsamfundene og landsbyer langs banen.  
 
Faaborg kunne fortsætte og udvikling sin mangeårige status som købstad – de gik ’en meget gylden tid’ i 
møde og befæstede på adskillige områder sin position som en drift erhvervsby og trafikknudepunkt – nu 
også med en effektiv forbindelse til lands. 
 
Købstadens årelange rolle og betydning for det nære opland kunne fastholdes og udvikles. Med etablering af 
jernbanerne Ringe-Nyborg i 1897, Faaborg-Nr. Broby-Odense i 1906 og Faaborg-Svendborg i 1916 med 
forbindelse til Nyborg blev denne position yderligere befæstet.  
 
Med en ny færgerute mellem Faaborg og Mommark i 1922 kunne man med iltog komme 2 timer hurtigere fra 
Nyborg til Sønderborg - og dermed en effektiv transport til Hamborg. 
 
Med disse forbindelse var en infrastruktur i det daværende Svendborg Amt fuldendt. Nu kunne færdslen foregå effektivt både til lands 
og til vands. Varer og mennesker kunne komme meget hurtigere frem – både indenfor og til og fra amtet. I strukturen lå en vision om en 
hurtig forbindelse – iltog - fra København ad Nyborg, Faaborg, Mommark og Sønderborg til Nordtyskland, dvs. især Lübeck og Hamborg 
– det var jo længe før Lillebæltsbroen blev bygget! 
Med et iltog fra Nyborg til Faaborg videre via en nye skibsrute mellem Faaborg og Mommark kunne rejsetiden mellem Nyborg og 
Sønderborg nedsættes med 2 timer! 
 
Udvikling i Ringe tog fart få år før i 1876 med åbningen af jernbanen Odense-Svendborg – en udvikling som 
bevirkede ’en flytning af Midtfyn’ til Ringe fra Kværndrup, hvor de to hovedveje over Fyn havde krydset 
hinanden i århundrede! 
 
Denne position blev yderligere befæstet 15 år senere med jernbanen Ringe-Nyborg. Dermed begyndte 
starten på ’et nyt Midtfyn’ - Ringe blev attraktivt for nye erhvervsfolk og fremsynede og driftige borgere på 
stedet. Ringe blev et godt sted at bo – og nåede frem til en købstadsstatus i løbet af 60’erne. 
 
Landevejenes betydning blev kraftig reduceret med etableringen af jernbaner i Danmark – men det var netop formålet med disse anlæg, 
en proces der tog sin begyndelse for 150 år siden. Det fik ofte alvorlige konsekvenser for de tidligere landevejskryds og 
trafikknudepunkter – også købstæder eksempelvis havnebyen Esbjerg på bekostning af Varde. 
 
En lang række servicefaciliteter blev skabt i Ringe. Markant var sygehuset, som blev etableret i 1885 – i 
øvrigt før der kom et i Faaborg, fordi købstaden stillede for strenge krav til amtet.  
 
Sygehuset er således også en succeshistorie som lakker mod enden i dets mangeårige virke i amtets regi. Måske kan det blive kronen 
på værket til et kommunalt drevent sundhedscenter – hvem ved? 
 
Området langs hele jernbanen Ringe-Faaborg blev et attraktivt sted at bo og drive erhverv. 
 
Blandt de mest markante landsbyer var Højrup. Det vidner den såkaldte Viking bygning om.  
Driftige landmænd på stedet og tilflyttende erhvervsfolk så en række forretningsmuligheder ud over det 
sædvanlige, taget stedets lidenhed i betragtning.  
Det gjaldt også den bosætning, der fandt sted – det vidner de mange huse bygget i den periode om. De 
skulle repræsentere en driftig (lands)by. 
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Knap 30 år efter åbningen kørte der mere end 10 persontog daglig. Senere var der over 30 persontog 
dagligt. Hertil kom de mange godstog. Som led i at styrke togdriften overtog staten i 1949 banen og i driften. 
I løbet af 1950’erne blev spor- og sikringsanlæggene på hele strækningen helt fornyet.  
Det var derfor en fuldt moderne og vel vedligeholdt bane, der blev nedlagt i 1962 netop 80 år efter åbningen.  
 
Alt i alt havde strækningen Nyborg-Ringe-Faaborg været en meget god forretning – også for staten. Det 
førte i 1949 frem til, at staten overtog driften af strækningen og i løbet af 1950’erne blev spor- og 
sikringsanlæggene på hele strækningen helt fornyet. 
 
Derfor var det en fuldt moderne og vel vedligeholdt bane, der blev nedlagt i 1962 netop 80 år efter åbningen.  
 
Godskørsel mellem Korinth og Faaborg fortsatte frem til 1987.  
 
I 1989 startede initiativrige personer veterantogskørsel mellem Korinth og Faaborg. Fyns Amt købte 
strækningen i 1991. den overgik senere til Faaborg-Midtfyn kommune. 
 
Godskørsel mellem Ringe og Korinth fortsatte frem til foråret 1997. Siden da har banen mellem Ringe og 
Korinth kun være benyttet til veterantogskørsel. Denne kørsel sluttede i 2003, da Banedanmark ikke 
ønskede at vedligeholde banen mere. Indtil i dag har strækningen ligget øde hen, men er fortsat i en god 
stand bl.a. med renoverede broer ved Hågerup å og viadukten i Korinth. 
 
Ovenstående historier er primært hentet fra bogen om Nyborg-Ringe-Fåborg Banen udgivet i 1981 af Lars 
Viinholt-Nielsen. Bogen omfatter den mest betydningsfulde del af banens historie frem til 1960’erne, hvor 
landvejstrafikken for alvor begyndte at overflødiggøre utallige jernbanestrækninger over det ganske land.  
 
Men bogen beskæftiger sig kun i meget begrænset omfang med kulturmiljøet langs banen. 
 
Netop nu hvor kommunalbestyrelsen har taget en beslutning om jernbanen fremtidige anvendelse er det 
oplagt at få udført en gennemgang og registrering af dette kulturmiljø. 
 
Muligheder fremover – kultur, natur, miljø, bosætning, erhverv, job mv. 
 
Desuagtet at jernbanen mellem Ringe-Korinth har ligget uberørt så længe, er der klare spor fra en 
hensvunden tid, som uden den store investering kan området langs banen 
 
• sættes i stand med henblik på en bevarelse, benyttelse og beskyttelse af dette  
• udvikles til fremtidige aktiviteter og virksomhed, og et attraktivt at bo i 
 
I mange henseende kan denne udvikling også danne grundlag for beskæftigelse i området, først og 
fremmest i relation til de utallige muligheder, der ligger i de mange ressourcer langs hele strækningen – ikke 
mindst fra naturens side. 
 
Viljen og lysten er til stede i de enkelte lokalområder og landsbyer, det vidner udviklingsplaner for disse 
områder om. De er netop nu udarbejdet - og en stribe af initiativer er samordnet.  
Fokus i disse planer er i megen høj grad på natur og kultur med henblik på at skabe attraktive områder at 
bosætte sig i. 
 
Med disse planer kan der i øvrigt sættes en helt ny dagsorden for det åbne land. Det kan ske gennem en 
fremadrettet benyttelse af naturen og kulturelementerne her. Netop en sådan benyttelse skal beskytte denne 
kultur og natur i en korridor langs hele banestrækningen.  
Det er en udvikling som faldet godt sammen med den stigende indsats med miljøprojekter omkring de 
utallige vådområder og vandløb i området – senest Odense å mellem Broby og Brobyværk. 
 
Opbakningen af ideen – mulige udfordringer og løsninger 
 
Kredsen af interesserede organisationer, institutioner, virksomheder, enkeltpersoner og grupper er som 
nævnt stor. Se nederst i notatet. 
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Vi er som nævnt indledningsvis en selvbestaltet gruppe bestående af formanden for Faaborg- Midtfyn 
Erhvervsrådet og formanden for Faaborg-Midtfyn Turistråd, formanden for Friluftsrådet på Sydfyn, 
formanden for Midtfynsbanen (Ringe-Korinth), og DTM consult, Ringe. 
 
Blandt de primære interessenter er den nuværende ejere af strækningen mellem Ringe og Korinth, 
BaneDanmark. De ønsker at afhænde denne strækning til Skov- og Naturstyrelsen. Faaborg-Midtfyn 
Kommune ejer jernbanen mellem Korinth og Faaborg. Alle parter er netop nu startet op på en konkret dialog. 
Den situation er særdeles befordrende for nærværende ide.  
 
I udspillet til en strategiplan fra kommunen kaldet Toscana sættes der fokus på en afklaring af 
udviklingsmulighederne langs banen. Under strategien for Friluftsliv, natur og landskab står: 
 
Det skal afklares om strækningen skal overgå til rekreativ sti, eller der foreligger et bæredygtigt projekt for 
udbygget veterantogskørsel, som ønskes fremmet. 
 
Hos kommunen er man endvidere i gang med nye landskabsplaner – også i den forbindelse falder 
nærværende ide godt sammen med kommunens strategiplaner - og fortsat udvikling. 
Til orientering kan oplyses, at initiativgruppen først på året 2008 modtog 15.000 kr. fra kommunen til 
projektet. Det gav os naturligvis blod på tanden til at fortsætte.  
 
LAG i Faaborg-Midtfyn Kommune er vi inde i en dialog med om støtte til projektet. Dels nærværende projekt 
og dels til afprøvning af et skinnecykelprojekt. 
 
Lokalsamfundsgruppen, Fynsland – en sammenslutning af de 21 lokalråd i kommunen har ved en tidligere 
lejligheder udtalt sig positivt om projektet. De er en vigtig partner omkring inddragelse af de berørte 
lokalsamfund og lokalråd. 
 
Flere af lokalsamfundene langs banen har som nævnt ovenfor netop færdiggjort en udviklingsplan for eget 
område. Her skal blot nævnes de mere markante. 
Udviklingsplanerne har natur og kultur som et gennemgående træk – især Korinth Lokalråd.  
Til sagens belysning hører, at stationsområdet i Korinth har ligger øde og ubenyttet hen siden lukningen af 
togdriften. Derfor har denne ide deres store interesse. 
 
Udviklingsplanen for Espe/Krarup området har ligeledes sat fokus på jernbanen. En gruppe der har i flere år 
arbejdet med adgang til det åbne land herunder nye stianlæg – også langs banen. En idrætsforening i 
området overvejer en ny aktivitet med skinnecykling.  
Til sagens belysning hører ligeledes, at stationsområdet her har ligger øde og ubenyttet hen siden lukningen 
af togdriften. 
 
I Hillerslev lokalsamfund ligger landsbyen Højrup. Her findes der meget stærke lokale kræfter, som var med 
til at skabe ovennævnte udvikling. I dag er der allerede visse tiltag er i gang.  
For få år siden blev der anlagt en Put & Take sø. Senere blev der anlagt campinghytter og stier i det smukke 
landsbrugsland i området. Ligeledes har nye beboere på stedet de senere år forsøgt sig med en række små 
initiativer bl.a. rydning af en ruin og etablering af en legeplads.  
 
Højrup er det mest markante eksempel på en meget negativ udvikling efter en togdriften blev stoppet. Kun få år efter togdriftens stop 
forsvandt erhvervsaktiviteterne og ejerne flyttede fra stedet uden at kunne sælge deres huse.  
Derfor er mange blevet til lejeboliger med beboere, som ikke har nogen særlige interesser i at udvikle byen og stabilisere en negativ 
udvikling. 
 
Til sagens belysning hører ligeledes, at stationsområdet har ligger øde og ubenyttet hen siden lukningen af 
togdriften. Bygningerne fra en tidligere meget kendt foderstofforretning, Viking under kraftig forfald og 
skæmmer meget i landsbybilledet. 
 
Hermed er der ridset nogle eksempler op på nogle af de mange landsbyer og stationer langs hele 
jernbanestrækningen. 
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Aktører og interessenter 
 
De primære aktører i gruppen Langs Banen er 
 

• Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd 
• Faaborg-Midtfyns Turistråd 
• Friluftsrådet på Sydfyn 
• Midtfynsbanen 
• DTM consult 

 
Interessenter med ejerskab til området 
 

• BaneDanmark 
• Faaborg-Midtfyn Kommune 
• Skov- & Naturstyrelsen 
• Lodsejerne langs banen 

 
Interessenter med organisatorisk indflydelse 
 

• Lokalsamfundsgruppen, Fynsland 
• LAG-Faaborg-Midtfyn 
• Faaborg Lokalråd 
• Krarup-Espe Lokalråd 
• Hillerslev-Højrup-Sallinge Lokalråd 
• Korinth Lokalråd 
• Diernæs Landsbyforening 
• Herringe-Rudme-Volstrup Lokalråd 
• Pejrup-V. Aaby-Aastrup Lokalråd 
• Byforum i Ringe 

 
 
 

 
 
Omkring kulturmiljøet - kontakt og møder med  
 

• By & Land, Midtfyn 
• By & Land, Faaborg 
• Faaborg Kulturhistoriske Museum 
• SDU, Institut for Historie, Kultur og 

Samfundsbeskrivelse 
• SDU, lektor Per Grau Møller, 

kulturmiljøatlas 
• SDU, institutleder Johs. N Frandsen 
• SDU, studerende 
• Rådvad Centret 
• Kulturmiljøråd Fyn 
• Kulturministeriet og Kulturarvstyrelsen 
• Miljøministeriet og tilhørende styrelser 
• Trafikministeriet og Trafikstyrelsen 

 
Andre væsentlige dialogparter er 
 

• Sydfyns VeteranJernbane 
• Foreninger og grupper langs banen 
• Ringe Handelsstandsforening 
• Håndværker- & Industriforeningen 
• HK Faaborg 
• Landboforeningen for Fyn, Centrovice 
• Jernbanemuseet i Odense 
• Region Syddanmark 

 
. 

Hertil kommer dialog med utallige enkeltpersoner om ideen. Blandt de mere aktive er der op imod 100 
enkeltpersoner. Mere end 20 % af dem er mulige aktører på enkeltprojekter
.  
 
 
 


