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Velkommen

Velkommen dette handler om den rapport vi har udsendt.

Dette kort viser de steder vi har valgt i landet i alt 13 steder men rapporter er tørt 
stof derfor er dette mere appetitvækker end en gennemgang.
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Lidt Danmarks historie

� 1847 den første jernbanestrækning åbnes
� 1904 DS Svendborg grundlægges Mærsk
� 1906 den første flyvemaskine.
� 1910 verdens første motorskib søsættes
� 1951 Den første legoklods kommer.

� Hvad ser i som fællesnævnere for disse ?

Danmarkshistorien 1847 – 1904 – 1906 – 1910 – 1951 

Ja man kunne godt fortsætte – eksempelvis 2009 Den gamle by bygger til med 
1970er huse og planlægger allerede nu en lejlighed fra 2009.



3

Fælles for disse ting var: 

� Der stod visionære folk står bag.
� Det krævede mod og investeringer.
� De udviklede samfundet.
� Der opstod byer der udviklede sig.
� Det tilførte arbejdspladser, endda 
rigtigt mange.

� De grundlagde vort moderne 
industrisamfund.

Alle disse er medvirkende grundlag for vort samfunds nuværende grundlag
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Hvad skal vi med det i 2009?

� Vi skal se på muligheder.
� Vi skal værne om fortiden.
� Vi skal fortsætte udviklingen.
� Vi skal respektere hinanden.
� Vi skal overveje omfanget.
� Vi skal kigge bredt.
� Vi skal ikke gemme for at gemme.

MEN
� Vi skal registrere før vi beslutter.

Hvordan skulle dette så registreres.

Vi besluttede at skabe det de mange spændende gode møder havde efterlyst 
skabe et OVERBLIK
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Vi besluttede derfor! 

� At se det fra oven.
� At skabe overblik.
� At redegøre bredt.
� At gøre det 
ensartet for hele 
landet.

1 – kigge bredt i Europa, - i Danmark

2 – til dette skulle vi bruge et værktøj

3 – en rapport med ens målbare vurderinger.

4 – at gå grundigt til værks i Danamerk
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……….. set fra oven

� Vi undersøgte 
hvordan man gør 
dette i Europa.

� Et eksempel er 
Länna banan i 
Sverige.

� Länne banan.
� Man undersøgte 
bredt i en korridor 
langs linieføringen.

� Man opdelte 
strækningen i 
delområder.

� Man registrerede 
grundigt.

I Europa er der mange eksempler men vi ønskede at skabe en bred korridor men 
stort potentiale der er Länna banan et godt eksempel
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Overordnet kort –Länna banan

Det øverste kort er området

Det nederste opdelingen i delområder bemærk at man ikke bare tager en 
ensartet korridorbredde men tilpasser faktuelle forhold.
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Länna banen i dag !

� efter registreringen har:
� Man udviklet.
� Man formidler.
� Man har skabt arbejdspladser.

I udviklingskorridorens ånd.

Her har man skabt arbejdspladser – udviklet ikke kun det man vil bevare men 
udarbejdet en plan for udviklingen og formidlingen – altså skabt en økonomisk 
bæredygtig korridor til glæde og gavn for alle.
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Vi gør det ingen før har gjort!

� Vi ser på mulighederne i Danmark
� Vi medtager udenlandske eksempler.
� Vi ville registrere dem enkeltvis.
� Vi vandrede områderne tyndt.
� Vi samler dette i et skema

� Vi kommer til følgende resultat

Denne registrering er der aldrig nogle der før har taget skridt til at udføre vi indså
at der ikke var andre muligheder hvis man skal vurdere hvad, hvordan og hvor 
man skal bevare

1 - Vi arbejdede os gennem Danmark udvalgte strækningerne 

2 - Vi samlede viden om udenlandske initiativer

3 – vi kiggede isoleret på de enkelte steder

4 – vi vandrede hele vejen – det blev til over 500 billeder, mange sider noter og 
bemærkninger

5 – vi indførte dette i et skema – dette var faktisk udtænkt i grundform før 
rapporten
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Vores arbejde udmøntede sig i

� En rapport til debat.
� En konklusion der viser, at flere 
emner ligger lige foran os.

� At man skal registrere, før man 
fjerner

� En viden om hvor langt man kan 
komme med omtanke, bred 
udvikling & visioner

1 – rapporten er ikke tænkt som et endegyldigt dokument – er ”kun” udsendt som 
foreløbig udgave – den er til debat.

2 – konklusionen viser at der skal arbejdes bredt for at dette bliver en 5* 
turistattraktion

3 – dette registreringsudsagn er entydigt – mange af vore dygtige folk i 
forvaltningerne i Amts regi har Tønnesen eksempelvis været med.i udvikling af 
værktøjer der støtter dette udsagn.

4 – vor erkendelse er også at man kan komme ufatteligt kort eller langt hvilket vi 
gerne lige vil dokumenterer
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Lad os se på et par eksempler

� De repræsenterer yderpunkterne.

De 2 eksempler vi har valgt ud er yderpunkterne – de taler for sig selv det ene er 
indenlandsk det andet er i et af vore nabolande.
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Langelandsbanen

� Udpeget i 2002 til 
bevaringsværdig

� Sporerne fjernedes i 
1962.

� Vi har tjekket banen, 
det er ren 
jernbanearkæologi

� Besøgende pr år ?
� Direkte ansatte INGEN
� Udviklingspotentiale ?

1 - Denne udpegning er sket af et anerkendt arkitektfirma der udarbejdede 
rapporten for et ministerium.

2 – stationerne er alle i privateje – mange ejere viser gerne frem men ikke alle.

3 – vi havde planlagt undersøgt og forberedt på trods af dette tog de 10 timer at 
følge sporet.

4 – der kommer selvklart nogle

5 – der er ingen ansatte udover på de stationer der er blevet til 
erhversvirksomheder

6 – udviklingspotentialet – ja det er nok ikke eksisterende 

Billede 1 dette viser faktisk placeringen af sporet på bondens mark.

Billede 2 denne station er ejet af den familie der overtog den i 1962 som det ses 
er der passet på vor kulturarv.
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Borkum Kleinbahn und Dampschifffahrt gmbh

� En strækning der som ordet siger noget med tog.
� I 1979 ændrendes bahn til et oplevelseskoncept
� MEN De har udviklet bredt med, skibsfart, veteran 

busser, landskabelige oplevelser, 
overnatningsmuligheder og meget mere.

� Kort sagt visionært – meget visionært.
� En vækst i rejsende på 5 år – 400.000 passagerer 

- til over 1.mill i 2008
� De har mere end 50 direkte ansatte.
� De udvikler sig løbende.

Borkum kleinbahn.

-Tysklands ældste smalsporsbane 1888

-- overgik direkte fra plandrift med 200.000 rejsende til turistbane der udviklede 
sig 
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Hvor er vi så i forhold til dette ?

� Strækningen er blandt de bedste i 
relation til udvikling af: 

� Oplevelsesturisme
� Erhvervsturisme
� Samspil mellem mange aktiviteter 
er ekstremt oplagte.

� Dette her skal være et pilotprojekt.
� Fordi vi har en bevaret 
infrastruktur.

Lad os så tage vores strækning her 

1 – den bedste er langelandsbanen – de 2 næste er Ringe – Faaborg, den 3 er 
Slagelse Næstved med sidebane Dalmose – Skælskør

Alle disse kan udvikles til

2 – oplevelsesturismer

3 – erhvervsturisme

4 – samspil mellem mange aktiviteter er oplagte

5 – et pilotprojekt – ja der ligger vi lige for fordi

6 – her er der flest bevarede industribygninger med tilhørsforhold til banen – de 
fleste krydsningsmuligheder og det er jo op til os at komme videre.
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Hvordan kommer vi videre?

� Første skal vi sikre det vi har
� For at gøre dette skal vi have 

1 – dette sikres ved at vi forhindrer fjernelse af elementer men 

2
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………………………følgende med: 

� Iværksættere der brænder for 
ideerne

� Erhvervs livet
� Turist branchen 
� Museumsfolk.
� Myndighederne

Skal man have mange med heriblandt

1

2

3

4

5
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………………….har vi så det ?

� Iværksættere?  ja de er her
� Erhvervs folk? Ja – støttetilsagn fra mange 
� Turist branchen? – ja de ser gerne en 5* 

attraktion mere på Sydfyn
� Museumsfolk? – ja de er dog begrænset af deres 

fagområder.
� Myndighederne? – ja de har heldigvis forståelse 

og visioner

� Lad os kigge på disse udsagn !

Et godt spørgsmål ikke !!!!

1

2

3

4

5

6 når vi kigger på disse udsagn tager vi dem lige i omvendt rækkefølge 
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Myndighederne

� Vi har en visionær kommunalbestyrelse 
fordi:

� I januar vedtog den en løsning på
traceen.

MEN
� De har nu i kommuneplanoplægget set 
mulighederne, hvorfor denne angiver hele 
strækningen som ”rekreativ rute” med 
sti- eller veteranbanekørsel i hele 
længden.

� Dette er både Visionært og fornuftigt.

Myndighederne ja det taler for sig selv
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Museums folkene

� Kulturhistorisk museum har set på
hele strækningen og konstaterer at:

� På stationerne nord for Korinth bør 
skinnerne blive for, at fastholde 
sammenhængen.

� Sammenhængen skal altså kunne 
opleves.

Vi har læst kulturhistorisk museums rapport .. Den rummer et stort potentiale og 
er i tråd med vores på flere punkter.
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Turist organisationer

� Har visionerne, men påpeger at der 
mangler:

� Attraktioner i lighed med Egeskov 
og

� flere 5* attraktioner trækker mange 
turister

� Denne korridor kan udvikles - hvis 
vi vil og samarbejder om det.

Der er fra Turistforeningen syddanskturist, iværksætter fora vor kulturminister og 
mange andre påpeget 
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Erhvervsfolkene

� Ser gerne en udviklingskorridor.
� Ser potentielle arbejdspladser.
� Vil gerne deltage med, ressourcer 
og viden.

� Vil gerne bakke op som sponsorer.

Vi har været rundt blandt disse – alle er positive 

Flere påpeger at der kunne blive plads til lærlinge – elever og uddannede hvis 
man eksempelvis tager det brede opland med i udviklingskorridoren
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Iværksætterne

� Lokalrådene, beboerne og 
foreningerne Langs Banen, SFvJ & 
Midtfynsbanen har den nødvendige 
gruppe af ildsjæle.

� I regi langs banen & midtfynsbanen 
har vi udarbejdet et oplæg til en 
organisationsplan, en 
forretningsplan og budgetter for 
tiden frem

Dette taler for sig selv derfor vil vi gerne dele vores materiale – medvirke til at 
alle her kan få en BILLET til KULTURARVEN på sydfyn
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Sammen har vi altså visionerne

� Det er jo tydeligt at vi har en unik 
mulighed, lad os starte med: 

� At sikre det eksisterende grundlag.
� At opstille visionerne
� At etablere en forretning.

Vi kunne godt være tov holdere for dette 
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Hvad kan vi så skabe

� En unik udviklingskorridor.
� Hvor vi kan registrere, bevare, 
udvikle og formidle denne 
enestående kulturarv i det 
sydfynske kulturlandskab.

1 - I lighed med LÆSØ SALT

2 vi har udover førnævnte forrretningsplan også et bredt visionært 
opsamlingsdokument
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Hvad får vi når vi skaber dette?

� Vi får skabt nye direkte arbejdspladser.
� Vi får tilført et økonomisk løft til egnen.
� Vores kommune går forrest i jobskabelse.
� Vi får skabt et oplevelses-, udviklings- & 
kulturfyrtårn.

Forsigtigt skønnet er vor påstand at vi _

1 – dette er jo en mangelvare på sydfyn

2 – turister lægger store beløb i områdets forrretninger.

3 – kommunen viser vejen for dem ovre på borgen.

4 – vi gør turistfolkene glade de kan markedsføre endnu et unikt stykke 
danmarkshistorie

Alt dette fører selvklart til noget – vi har kigget på budgetter og visioner.
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Om 2 år har vi blandt andet:

� Antallet om direkte arbejdspladser 10 – 15 
årsværk.

� Udviklingen i korridoren rummer nu 20 –
40 arbejdspladser.

� SFVJ – er i gang med at restaurere den 
første originale Sy´fynervogn.

� Vi har tilført en udvikling i turiststrømmen 
til vores kommune.

� Der befordres mere end 15.000 passager 
på infrastrukturen

� Der afholdes erhvervsturistarrangementer 
med mindst 2.500 deltagere årligt 

� Vi har mindst 3 stjerner fra DTA – Danske 
Turist Attraktioner.

Inden dette skal vi være i gang inden 1 måned hvis vi skal have ”turistvækst” i 
2010

Dette er meget forsigtigt skøn – vi kan se fra andre udenlandske 
udviklingsprojekter af denne slags at de ligger langt over.
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Om 5 år har:

� Antallet om direkte arbejdspladser er nu 20 – 30 
årsværk.

� Der er nu restaureret og kørende original historisk 
togmateriel fra år 1900.

� Udviklingen i korridoren rummer nu 50 – 100 
arbejdspladser.

� Vi har tilført en mærkbar udvikling i turist 
strømmen til hele Fyn 

� Der befordres mere end 40.000 passager på
infrastrukturen

� Der afholdes erhvervsturistarrangementer med 
mindst 10.000 deltagere årligt. 

• Vi har mindst 4 stjerner fra DTA – Danske Turist 
Attraktioner.

Igen forsigtigt skønnet 
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Om 10 år har

� Antallet om direkte arbejdspladser 50 –
75 årsværk.

� Udviklingen i korridoren rummer nu 150 –
200 arbejdspladser

� Vi har tilført en udvikling i turiststrømmen 
til hele Syddanmark.

� Der befordres mere end 75.000 passager 
på infrastrukturen

� Der afholdes erhvervsturistarrangementer 
med mindst 50.000 deltagere årligt 

� Vi har 5 stjerner fra DTA.

Vi har faktisk kun medtaget udpluk af de samlede mål og har også et for 20 år 
frem.

Men lad og se på
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om vi så har råd til:

� at sige nej til arbejdspladser.
� At sige nej til turistindtægter
� At frasige os en unik kulturarv.
� At sidde med hænderne i skødet og 
vente på at andre af de egnede 
strækninger laver pilotprojektet.

� VI MENER NEJ  

Dette siger sig selv
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Men din hjælp er også nødvendig!

� I kan støtte projektet med indgåelse 
af en støtte/sponsoraftale.

� Skulle i have lyst til at se hele 
rapporten kan i aflevere jeres navn, 
adresse & mail så sender vi den pr 
mail.

Vi har allerede tilsagn fra flere om at ville bidrage straks efter en etablering.
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Men midlerne hvor kommer de fra?

Dette har vi også et bud på.
� Fra erhvervs/sponsorstøtte.
� Fra industrielle investorer.
� Fra nationalt tilskud.
� Fra direkte & indirekte indtægter.

Og kan vi det ? Vi siger Ja
Efter 3-4 år er projektet i økonomisk 

ballance.

Dette er selvklart 
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Oplæg til kortudsnit lokalt:

Kortet her er et oplæg til korridoren eksempelvis 

Møllerne i området: 

Brahetrolleborg vandmølle kunne blive arbejde lærlingeprojekt for tømrer, murer 
og smedelærlinge – respekt for gamle håndværk

Lydinge Vindmølle. Et endnu større projekt i samme retning –

Vandmøllen på Arreskov – er bevaret 
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Tak for jeres opmærksomhed

Jeg håber dette har langt bunden til et videre visionært arbejde omkring 
kulturkorridoren til sidst lige en afskedsdia
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Vi vil passe på Danmarks kulturskat

� Lad os sammen passe 
på vores kulturarv fra 
nyere tid

� det er nødvendigt 
� Det er visionært
� Det skaber 

arbejdspladser
� Det skaber udvikling
� Lad os få de unge 

med i udvikling og 
bevaring

tak


