
Køreplan for den fynske bane ved åbningen i 1865. Meget hurtigt rejste der sig indvendinger mod den 
dårligt koordinerede køreplan, som forlængede en tur til hovedstaden unødigt på grund af ventetid ved 
færgen. Kilde: Danmarks Jernbanemuseum.
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Den 7. september 1865 blev jernbanen 
over Fyn officielt indviet ved et særtog 
med kongelig deltagelse mellem Nyborg 
og Middelfart og sluttede samme aften 
med en festmiddag i Odense. Undervejs 
på turen gjorde toget holdt ved de statio-
ner og holdepladser, der var anlagt langs 
banen. Passagerne i toget var vidner til et 
fynsk landskab i forandring, men indtil 
videre næsten kun i form af selve bane-
linjen med gennemskæringer, dæmnin-
ger og stationer. Flere steder langs banen 
lå de nye holdepladser helt alene på bar 
mark, og kun særlig indsigt eller en god 
fantasi kunne forberede togets passage-
rer på, hvad de følgende år ville bringe af 
forandring, økonomisk udvikling og by-
vækst langs banen, når de kørte gennem 
det endnu forholdsvis uforandrede land-
skab – præget af landbruget og gamle 
transportlinjer.
 Jernbanen markerede på flere må-
der et historisk skel – den omkalfatrede 
den gamle struktur med købstæder ret-
tet mod søværts transport og skabte nye 
centre og nye muligheder for transport 
og dermed industriel og økonomisk ud-
vikling af både landbrug og byerhverv. 

I dag, hvor den fynske bane er tæt for-
bundet med det øvrige land og udgør 
en meget befærdet del af den danske 
hovedstrækning, er vi ikke i tvivl om, at 
jernbanen er vigtig, og det er vanskeligt 
at forestille sig et Danmark uden jernba-
ner. Men der var også en tid, da jernba-
nen ikke som i dag overvejende tog sig 
af persontransport, men revolutionerede 
mulighederne for at flytte tunge varer, 
som hidtil med møje og besvær var frag-
tet ad dårlige landeveje med hestevogn 
og ellers i det store og hele ad søvejen.
 Jernbanen var ikke det første in-
frastrukturelle projekt af større format, 

I 2015 kan vi fejre 150-året for etab-
leringen af den fynske jernbane, 
der – i lighed med landets øvrige 

jernbanenet – fik en overordentlig 
stor betydning for kommunikation 
og vareflytning mellem land og by 
og landsdelene imellem. Artiklen er 
skrevet af Henrik Harnow, der er mu-
seumschef på Danmarks Jernbane-
museum, og den omhandler primært 
tiden op til og lige omkring banens 
indvielse.

DRONNING LOUISES 
JERNBANE 150 ÅR
HISTORIEN OM SKABELSEN AF DEN FYN-
SKE JERNBANE OG ÅBNINGEN I 1865

Af Henrik Harnow
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men den var uden sammenligning det 
mest betydningsfulde. Hovedlandevejen 
fra Nyborg over Odense og til Middelfart 
var en del af det store vejforbedrings-
projekt, som fandt sted fra sidste del af 
1700-tallet, først i Nordsjælland med 
kongevejen, siden i resten af landet.1 På 
Fyn var forbedringen af landevejen med 
de snorlige stræk som stadig i dag kan 
ses, afsluttet i 1820’erne. Et antal bom-
huse og en vis bydannende effekt var 
også resultatet heraf, men det var kun et 
svagt forvarsel om den virkning, jernba-
nen senere skulle få.
 Strengt taget kan den fynske bane 
ikke behandles isoleret. Anlæggelsen 
var en del af et langt større projekt, som 
involverede anlæggelse af en samlet 
jernbane i Jylland og på Fyn med stræk-
ningen Aarhus-Randers som den første 
allerede i 1862, før den fynske bane var 
påbegyndt. De jysk-fynske baner blev 
anlagt efter samme lov, på samme kon-
trakt og af samme engelske firma og efter 
åbningen drevet af det selskab, de engel-
ske entreprenører etablerede.
 Når det alligevel giver mening at se 
på den fynske jernbane skyldes det, at 
Fyn på det tidspunkt, trods sammen-
hængen med det større driftsselskab, var 
en ø uden landforbindelse med Jylland 
og Sjælland og dermed driftsmæssigt sin 
egen enhed. Man må ikke tro, at driften 
på Fyn som sådan havde et særpræg, 
men på grund af Storebælt og Lillebælt 
forlod togene ikke Fyn i de første år, men 
befarede alene den fynske strækning og 
hørte til dér.
 I denne artikel gives en oversigt over 
diskussionerne om den fynske bane og 
dennes linjeføring, de engelske entre-
prenører og anlæggelsen af banen samt 
tiden omkring åbningen – i mindre grad 

behandles banens senere historie. Artik-
len er dels baseret på de tidligere fore-
liggende arbejder om den fynske bane 
eller aspekter heraf, men er flere steder 
suppleret med kildemateriale af forskel-
lig art, fra jernbanekommissionens arkiv 
i Rigsarkivet til lokale aviser. Et hold 
af forfattere er i skrivende stund i gang 
med at gennemgå kildemateriale i Rigs-
arkivet og Danmarks Jernbanemuseum 
og at gennemføre studier i kulturland-
skabet langs banen med henblik på en 
række tematiske artikler om den fynske 
banes anlæggelse og historie, der pub-
liceres i Jernbanehistorie i december 
2015. Nogle af disse grundigere enkelt-
studier indgår i denne artikels grundlag 
sammen med en del af det kildemateria-
le, som indgår i samme projekt.
   
Tidlige jernbanedrømme på Fyn – den 
aldrig realiserede bane i 1844
I dag er jernbanen og motorvejen over 
Fyn så veletableret, at det forekommer 
fuldstændig naturligt, at både motor-
vej og jernbane må følge ruten Nyborg-
Odense-Middelfart.   
 Nyborg var også først i 1800-tallet 
en vigtig overfartsby, Odense var landets 
næststørste by, og området ved Middel-
fart og Snoghøj blev benyttet ved over-
farten til Jylland for de rejsende, der 
krydsede landet. Lige så almindeligt var 
det imidlertid at rejse fra Assens over 
Als og sydpå. Den danske handel og de 
danske virksomheder var endnu ikke 
rettet direkte mod England, men havde 
de vigtigste handelsforbindelser sydpå 
via Hamburg. Derfor var det slet ikke så 
fjern en tanke, hvis man i 1844 lod sig 
inspirere af det jernbaneanlæg mellem 
København og Roskilde, som var un-
der planlægning, og i stedet drømte om 
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en linjeføring fra Nyborg over Odense 
til Assens. På det tidspunkt var der fast 
dampskibsforbindelse til Sønderjylland, 
og Assens var en by med flere store køb-
mænd. Desuden åbnede jernbanen mel-
lem Altona og Kiel i 1844 og gav ligeledes 
næring til jernbanedrømme i det sønder-
jyske.
 Bag idéen om en jernbane til As-
sens med forbindelse til Als og dermed 
Tyskland stod en lokalt nedsat komité i 
Åbenrå. Komitéen arbejdede for etable-
ring af strækningen Årøsund-Haderslev-
Åbenrå, men også havde et blik rettet 
mod den fynske strækning, som ville 
være en forudsætning for forbindelsen 
mellem landsdelene. Det sønderjyske 
udgangspunkt var nok grunden til, at de 
omtalte linjens hovedpunkter i modsat 
rækkefølge: Assens-Odense-Nyborg.2 
Magistraten i Odense fik i maj 1844 en 
indbydelse til Actietegning for en fyensk 
Jernbane fra Assens over Odense til 
Nyborg tilsendt fra komitéen, og i den 
anledning afholdt magistrat og borgerre-
præsentation et møde.3 Kort efter kunne 
avisen berette om sagen med en noget 
overdrevet optimisme. Kommunalbesty-
relsen i Odense havde bemyndiget agent 
Suhr, Nyborg, agent Bruun i Assens og 
købmand Muus fra Odense til at tegne 
aktier, ”saasnart de to Endepunkter 
af den Hamborg-Holsteen-Slesvigske 
Jernbane ved Aarøsund og den køben-
havn-korsøerske Bane ere satte i Stand. 
Man siger, at de tre ovennævnte høiag-
tede Handelsmænd skulle have tilbudt 
at tilveiebringe den fuldstændige Acti-
etegning i Løbet af 4 Uger.” Men sådan 
gik det ikke, selv om Fyens Stiftstidende 
med stor iver bragte historier om tegning 
af jernbaneaktier i Hamborg, der skulle 
have fundet sted i et tempo som ved en 

steppebrand. Der fremkom også indlæg, 
som afviste alle drømme om jernbaner: 
for altid ville transporten af varer gå med 
dampskib til Kiel, og det ville jernbanen 
aldrig ændre på. I 1844 var der fortsat 
folk, som slet ikke troede på jernbaner-
ne, men stadig alene holdt fast i den tra-
ditionelle transport ad søvejen – ganske 
vist med dampskib. Den 23. maj meddel-
te avisen, at nu var det nu – aktietegnin-
gen til banen til Årøsund var på plads, så 
nu ville der hurtigt kunne tegnes fynske 
jernbaneaktier.
 Optimismen var intakt, og efter flere 
møder også med deltagelse af ”Odenses 
driftigste Handlende” kunne avisen med 
forundring kort efter berette, at nu var 
en deputation fra Middelfart på vej til 
kongen for at ændre planerne til en bane 
over Middelfart og til Kolding – i stedet 
for Assens. Det interessante er avisens 
forsvar for Assens-banen, og at man ka-
tegorisk afviste Middelfart, ”da Banen i 
saa Tilfælde nok vilde blive 5 Miil læn-
gere og Omkostningerne ved sammes 
Anlæg i meget betydelig Grad forhøies.” 
I datidens optik var en fynsk bane over 
Assens lige så rationel som den bane, der 
endte med at blive bygget.
 Idéerne blev aldrig realiseret. Det 
var ikke de eneste jernbanedrømme, der 
forblev drømme, for jernbaner var let-
tere at tegne ind på et kort, end de var at 
finansiere, hvis ikke staten påtog sig en 
væsentlig del af eller alle anlægsomkost-
ninger. Initiativtagerne i Åbenrå blev af 
den kongelige jernbanekommission bedt 
om at indsende et budget for anlæggel-
sen af den påtænkte bane til Årøsund, 
men selv med et budget kom banen ikke 
længere på grund af en række andre for-
hold – bl.a. at banen til Korsør stadig 
lod vente på sig. Dermed faldt også alle 
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drømme om den fynske jernbane – for 
uden en sønderjysk bane var en bane 
over Assens naturligvis uden rationale.
    Idéen om en alternativ linjeføring på 
Fyn kom kortvarigt op til overfladen, 
da Frederik Klee og Chr. M. Poulsens 
forslag til fuldførelsen af et dansk jern-
banenet blev offentliggjort i 1850.4 Her 
nævnte de to forfattere en linjeføring fra 
Odense til Assens som en mulighed – 
men med Middelfart som førstevalg.5

   Assens kom i stedet til at betale en høj 
pris. Den linjeføring, man drømte om, 
blev ikke til noget, og efter krigen i 1864 
ophørte den faste dampskibsforbindelse 
til Sønderjylland. Assens fik på grund af 
anlæggelsen af den fynske hovedbane 
reduceret sit opland mærkbart med vi-
gende indbyggertal til følge. Først med 
anlæggelsen af Assens-Tommerupbanen 
i 1884 og åbningen af den store sukker-
fabrik kom byen igen ind i en fremgangs-
periode.

Hvor skal banen gå? - Linjeføring og 
lovgrundlag
Da loven om anlæggelse af den jysk-fyn-
ske jernbane blev vedtaget den 10. marts 
1861, skete det på baggrund af lange dis-
kussioner om linjeføringen i Jylland. Det 
er en del af enhver nyere danmarkshisto-
rie, hvordan en række interesser stødte 
sammen om, hvilke jernbanelinjer, der 
ville være mest fordelagtige at bygge i 
Jylland, og at det kom til en årelang dis-
kussion, før en samlet plan kunne reali-
seres.6 Det er ikke her, denne diskussion 
skal udfoldes fyldigt, men grundlæg-
gende var der tale om overvejelser, der 
involverede en østlig længdebane til de 
jyske fjordbyer, om man skulle have fo-
kus på fortsat udskibning via Hamburg 
eller via en jysk tværbane til en ny havn 

på vestkysten skulle rette den danske 
landbrugseksport direkte mod England 
samt en række lokale interesser i mod-
strid med militærstrategiske overvejel-
ser. I denne debat strandede den fynske 
bane i en længere periode.
   Interessen blomstrede for alvor op 
igen, da strækningen Roskilde-Korsør 
åbnede i 1856. Det førte til den første 
lov om anlæggelse af en fynsk jernbane 
på koncession, loven af 15. februar 1857. 
Men ingen entreprenør – heller ikke det 
verdensomspændende engelske firma 
Peto, Brassey & Betts, som man havde 
blikket rettet mod, lod sig lokke til dette 
projekt. Fuld statslig finansiering viste 
sig at være den eneste farbare vej.
 I 1859 blev der indgået aftale med 
netop Peto, Brassey & Betts om anlæg-
gelse af strækningen Århus-Langå-
Randers, der åbnede som den første 
strækning i Jylland i 1862. Den slesvig-
ske bane var dog allerede åbnet i 1854 – 
bygget af samme firma. I et længere og 
mildest talt kompliceret politisk forløb 
lykkedes det langt om længe at vedtage 
loven om anlæggelse af de jysk-fynske 
baner: Nyborg-Odense-Middelfart, fra 
den slesvigske grænse ved Vamdrup over 
Kolding og Fredericia til Vejle med side-
bane til Snoghøj (sidebanen blev ikke 
realiseret jf. nedenfor), fra Vejle gennem 
Gudenådalen til Århus, fra Århus over 
Langå, Randers og Hobro til Ålborg, fra 
Langå over Viborg og Skive til Venøbug-
ten og videre til Holstebro samt desuden 
hestetrukne havnebaner ved flere af de 
større stationer. Disse jernbaner blev åb-
net i årene 1862-1869. Dermed kom det 
jysk-fynske jernbanenet til at bestå af en 
fynsk tværbane, en østjysk længdebane 
og en tværbane mellem Langå og Holste-
bro.
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 Den fynske del af banestrækningen 
affødte ikke væsentlige overordnede dis-
kussioner om linjeføringen. På det tids-
punkt var en linjeføring via Assens ikke 
længere relevant på grund af treårskri-
gen og den tilspidsede situation, som 
endte med krigen mod Preussen i 1864. 
I hovedtræk besluttede man en bane, der 
på lange stræk fulgte den gamle hoved-
landevej fra Nyborg til Odense og tog et 
sydligt forløb uden om de største forhin-
dringer i det kuperede terræn ved Vis-
senbjerg og Tommerup til Middelfart.
    Loven af 1861 valgte et endepunkt 
i Middelfart, hvorfra forbindelsen med 
færge skulle finde sted til Snoghøj og vi-
dere ad en sidebane til forbindelsen med 
den jyske bane. Militæret havde stærke 
ønsker om, at den jyske bane skulle føres 
til Fredericia, og dermed kom spørgs-
målet om Strib i stedet for Middelfart på 

Fynssiden op til overvejelse. Fredericia 
ville dermed blive et jernbaneknude-
punkt, og overfarten ved Strib var vel-
egnet til formålet. I Folketinget blev der 
fremført stærke forsvar for Middelfart, 
men den lov, der blev vedtaget i 1862 
ændrede på 1861-loven således, at der fra 
en station anlagt nordøst for Middelfart 
skulle føres en sidebane til Strib, hvor 
der skulle etableres et færgeleje til over-
farten. Det lille færgeleje måtte udvides 
og moderniseres flere gange i de følgen-
de år – især da den første jernbanefærge 
Lillebælt fra 1872 førte personvogne over 
og bandt den fynske bane sammen med 
Jylland i et samlet system.
 Den forholdsvis uproblematiske over-
ordnede linjeføring på Fyn betød naturlig-
vis ikke, at enhver diskussion om kon-
kret valg af linjeføring for den fynske 
bane forstummede, eller at der ikke var 

Færgelejet og stationen i Strib fik et usædvanligt omfang på grund af færgefarten over Lillebælt, fra 
1872 med jernbanefærgen Lillebelt og dermed overførsel af vogne mellem Fyn og Jylland. Fra 1883 
fandt tilsvarende transport sted over Storebælt. Kilde: Danmarks Jernbanemuseum.
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stærke interesser i at få et stoppested el-
ler en station. Flere steder var der over-
vejelser om den konkrete linjeføring, 
især i de to søkøbstæder Nyborg og Mid-
delfart. I Nyborg var der overvejelser om 
at føre banen syd om byen, men valget 
blev den nordlige linjeføring. I Middel-
fart blev løsningen på grund af valget af 
Strib som overfartssted næppe helt til-
fredsstillende for Middelfart by – hver-
ken for handelslivet eller passagererne 
fra byen.
 Det er for vidtrækkende her at gå ind 
i mere detaljerede diskussioner om linje-
føring og stop på strækningen, men det 
optog naturligvis sindene. Selv om det 
endnu var i en så tidlig fase af jernba-
nernes historie i Danmark, at man ikke 
havde oplevet en egentlig bydannende 
effekt som senere kunne ses i de mange 
stationsbyer, var der ikke tvivl om, at en 
jernbane med holdeplads eller station 
kunne have væsentlig erhvervsmæssig 
betydning og derfor også havde landbru-
gets og større herregårdes opmærksom-
hed.7 Det mest markante eksempel var 
herregården Erholm på Vestfyn, som in-
vesterede i anlæg af flere bygninger, før 
en egentlig bebyggelsesudvikling havde 
fundet sted. Det skabte uden tvivl grund-
laget med de første investeringer for en 
placering af en station ca. en kilometer 
fra herregården på noget nær bar mark.
Stationen kom til at ligge nord for sporet, 
mens byen blev udstykket af herregårds-
jorden syd for sporet.8

 Sidst i oktober 1861, da den væsent-
lige linjeføring lå fast, blev der holdt bor-
germøde i Odense, hvor interessenter 
fra Fyn mødte frem for at forfægte deres 
synspunkter og ønsker, primært om stop 
langs linjen. Desuden var der diskussion 
om den konkrete placering af stationen 

i Odense: ”Spørgsmaalet om Odense 
Jernbanegaards Beliggenhed har i no-
gen Tid beskjæftiget baade den odensei-
ske Presse og de odenseiske Gemytter, 
og der er skrevet og talt meget ”pro og 
kontra” om denne Sag. I Tirsdags Aftes 
er Spørgssmaalet kommet til Forhand-
ling i et offentligt Møde i Raadhussalen, 
hvorved det efter et Referat i Stifsti-
dende at dømme maa være gaaet me-
get Broget til” skrev Fyens Avis. Lokalt 
kunne den konkrete placering af selve 
stationen skabe betydelig debat.9

 Den fynske jernbane, der modtog 
passagerer fra færgen, som anløb Ny-
borg Havn, fulgte en næsten lige linje 
over det terrænmæssigt mindre kræ-
vende Østfyn forbi Odense og over det 
kuperede Vestfyn i en linje, der tog hen-
syn til højdeforskellene og i øvrigt havde 
flere holdepladser og stationer end den 
østfynske del af strækningen. Stationer 
og holdepladser fordelte sig således:

Stationer
Nyborg 
Ullerslev
Marslev
Odense
Tommerup
Årup
Nørre Åby
Middelfart

Holdepladser uden sidespor
Holmstrup
Skalbjerg
Bred 
Gelsted
Ejby

I Middelfart lå stationen næsten en kilo-
meter nordøst for byen for at tilgodese 
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linjeføringen til Strib. Indtil denne linje 
åbnede den 1. november 1866 – altså 
mere end et år efter den fynske bane – 
opretholdt man den gamle forbindelse 
fra Middelfart Havn til Snoghøj. 
 Valget af standsningssteder og an-
læggelsen af stationer har altid haft lo-
kalpolitisk karakter og været oplevet 
som vigtige af de berørte lokalsamfund. 
Præcis som i dag gælder det om at vælge 
så mange stop, at lokale interesser til-
godeses, men at rejsetiden ikke bliver 
uacceptabel lang. Og de lokale havde for 
så vidt ret – de steder, der blev stoppe-
sted for den nye jernbane havde en klar 
erhvervsmæssigt fordel, som for nog-
les vedkommende medførte en kraftig 
vækst og bydannelse i de følgende årtier. 
Det havde landmændene i Bred forstået, 
og de er bare ét eksempel på, hvordan 
lokale forsøgte at påvirke forholdene. 

Blot et år efter banens åbning skrev de 
til Det Danske Jernbane-Driftsselskab 
og tilbød selv at betale for anlæggelse af 
et sidespor. Holdepladserne var nemlig 
anlagt uden sidespor med deraf følgen-
de besvær og vanskeliggørelse af tog-
driften, såfremt der skulle læsses varer. 
I 1867 blev landbrugets synspunkter 
sammenfattet i en henvendelse om fle-
re holdepladser, her et ønske om stop i 
Hjulby lige uden for Nyborg: ”Der er al-
lerede fem Stoppepladser i Fyen, og da 
Befolkningen dersteds mere er spredt 
over Landet i enkeltliggende Gaarde og 
Huse end samlet i Byer, synes dette at 
kræve mange Smaastationer eller Stop-
pepladser med korte Mellemrum langs 
Banen.”10

 Allerede kort efter banens anlæg-
gelse (1868-70) blev der lagt sidespor i 
Skalbjerg, Bred, Gelsted og Ejby. I 1869 

Middelfart Station var en station af 3. klasse og tydeligt mindre end Odense og Nyborg. Bygningen 
blev på grund af valget af Strib som overfartssted placeret nordøst for byen mellem by og færgeleje. 
Bygningen er stadig bevaret for enden ad Gl. Banegårdsvej ved Industrivej 1, omend i ombygget form 
og vanskelig at erkende som stationsbygning. Kilde: Danmarks Jernbanemuseum.
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fik holdepladsen Langeskov en rigtig 
jernbanestation.
 
Verdens største entreprenørfirma Peto, 
Brassey & Betts og organiseringen af 
arbejdet
I vore dage er det populært med forskel-
lige offentlig-private finansierings- og 
driftsmodeller, og vi fristes ofte til at 
tro, at det alene er et nutidigt fæno-
men. Det er langt fra tilfældet. I midten 
af 1800-tallet så man forskellige klas-
siske typer finansiering og drift. Både 
vandværker, gasværker og jernbaner 
blev etableret og drevet på måder, som 
er blevet moderne igen. For den jysk-
fynske bane valgte staten en form, man 
i dag betegner som DBO (Design-Build-
Operate). Det vil sige, at man valgte én 
entreprenør, som både projekterede an-
lægget, udførte arbejdet og efterfølgende 
via et driftsselskab stod for jernbanedrif-
ten på den givne strækning.
 Peto, Brassey & Betts havde anlagt 
den slesvigske jernbane, som åbnede 
i 1854 og havde dermed længe været i 
kontakt med den danske regering. På 
Sjælland havde et andet engelsk firma, 
Fox, Henderson & Co., anlagt forlæn-
gelsen af banen fra Roskilde til Korsør. 
Jernbanerne blev udviklet i England og 
nåede først i 1830’erne et teknisk niveau, 
så de kunne sælges som eksportvare i 
form af færdige pakkeløsninger. Engel-
ske teknikere og entreprenører havde i 
nogle årtier herefter nærmest monopol 
på at bygge jernbaner i både Europa og 
fjernere lande. Tidens jernbanefeber og 
masser af projekter lagde grundlaget 
for skabelsen nogle af verdens største 
virksomheder, som var aktive i en lang 
række lande, ofte med flere projekter på 
samme tid. 

 Peto, Brassey & Betts var i 1850’erne 
verdens største entreprenørfirma med 
tusindvis af ansatte i mange lande, alle 
beskæftiget med anlæg af jernbaner. På 
toppen af jernbanemanien beskæftigede 
Peto direkte ved egne projekter ca. 9000 
mand, formentlig primært ved arbejder i 
England. En række af de ingeniører, der 
kom til Danmark for at anlægge de jysk-
fynske strækninger kom fra arbejdet 
med Grand Trunk Railway i Canada. Det 
var ikke mærkeligt, at datidens danskere 
var fascinerede af de engelske ingeniø-
rer, som bragte ny teknologi med sig og 
var berejste verdensmænd, der havde set 
fjerne egne.11

 Peto, Brassey & Betts var partnere, 
der delte profit og tab, en almindelig 
organisering før de store aktieselska-
bers tid. Gennem årene skiftede part-
nerskaberne ved forskellige opgaver, og 
da de tre var partnere, var der en klar 
arbejdsdeling med Peto som den der 
førte forhandlinger på højeste niveau, 
mens Brassey havde erfaring med sig fra 
anlæggelse af tidlige jernbaner i Frank-
rig og gav selskabet et godt navn, mens 
Betts mere tog sig af konkret tilsyn. Sel-
skabet begyndte på arbejder uden for 
England fra 1851. Der blev anvendt mid-
ler og fremgangsmåder, vi ikke i dag ville 
bifalde, og Peto havde ikke altid ry for 
rent trav. Det var næppe heller helt let 
at balancere rollen som sælger af jernba-
ner på højeste politiske niveau med egne 
interesser og behovet for at fremstå som 
et pålideligt, veldrevet og økonomisk sta-
bilt selskab.12 
 Peto, Brassey & Betts drev desuden 
den store lokomotiv- og brofabrik Ca-
nada Works i Birkenhead over for Liver-
pool – her blev lokomotiverne til bl.a. de 
jysk-fynske strækninger bygget, ligesom 
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broer til mange jernbaner – bl.a. Langå-
broen, som i dag er fredet. Som en del af 
aftalen og den jysk-fynske bane etable-
rede entreprenøren en vognfabrik i Ran-
ders, som blev virksomhedens hoved-
kvarter i Danmark. Fabrikken, der blev 
kendt som Hvide Mølle og senere kendt 
under navnet Scandia, fortsatte helt frem 
til nyere tid og byggede bl.a. de danske 
IC3-tog i begyndelsen af 1990’erne. I 
1862 leverede virksomheden de første 
vogne til den nyåbnede strækning mel-
lem Aarhus og Randers, og i 1865 var det 
også Hvide Mølle, der leverede vogne til 
den fynske jernbane.
 Driftsselskabet, som englænderen 
grundlagde, bar navnet Det Danske 
Jernbane-Driftsselskab og havde eng-
lænderen John Louth som overdriftsbe-
styrer. Han boede i Flensborg og havde 
en lignende rolle for den slesvigske 
bane. Øverste ansvarlige for anlægsar-
bejdet i Jylland og på Fyn var Frederick 
J. Rowan, mens den engelske ingeniør 
Watson specifikt havde ansvaret for det 
fynske anlægsarbejde. Selskabet var et 
aktieselskab med langt størsteparten af 
aktierne i de tre partneres ejerskab.
 I november 1861 red Rowan i selskab 
med Watson gennem det fynske land-
skab og fastlagde de sidste detaljer af 
linjeføringen, og i foråret 1862 begyndte 
arbejdet syv steder på strækningen mel-
lem Nyborg og Odense. Englænderne 
tog flere danske underentreprenører ind 
– med blandet held, for der var uerfarne 
folk og lykkeriddere uden erfaring med 
jordarbejder imellem. Alt i alt skred ar-
bejdet dog frem uden væsentlige proble-
mer.
 Anlægssummen for den fynske 
strækning var 4,7 mio. kr. inklusiv byg-
ninger. Entreprenørerne skulle anlægge 

banen, bygge stationerne og efterfølgen-
de etablere et driftsselskab, som skulle 
drive jernbanen og anvende materiel, 
man selv anskaffede. Selskabet skulle 
udstyre stationerne med inventar og 
vedligeholde banen. Spor og bygninger 
blev betalt af og tilhørte den danske stat.
 Det var særdeles krævende at an-
lægge en jernbane, selv i så fremkomme-
lige omgivelser som det fynske landskab. 
Ganske vist var opgaven ikke som sådan 
teknisk udfordrende, men jernbaner 
krævede trods alt omfattende jordarbej-
de udført med håndkraft og derfor mange 
arbejdere – langt flere end til andre an-
lægsarbejder. Jernbanernes anlæggelse 
var stærkt medvirkende til at skabe den 
første generation af danske entreprenø-
rer, fordi mange strækninger kom i un-
derentreprise – således også på Fyn. Da 
anlæggelsen af de jysk-fynske baner var 
på deres højeste blev det anslået, at op 
mod 10.000 arbejdere var i gang rundt 
omkring på strækningerne i Jylland og 
på Fyn.13 I foråret 1862 var flere hundre-
de mand i arbejde forskellige steder på 
den fynske strækning. Anlægsarbejderne 
knyttet til de jysk-fynske baner optog i 
en periode en del af det befolkningsover-
skud, der ikke kunne finde ansættelse i 
landbruget i disse år og gradvis begyndte 
vandringen mod de større byer og den 
nye industri.

Åbningen af den fynske bane 
den 7. september 1865
Da de strækninger, som var en del af 
kontrakten på den jysk-fynske jernbane, 
åbnede fra 1862, var niveauet af fejring 
meget forskelligt. Strækningen Aarhus-
Randers, der som den første åbnede i 
1862, havde deltagelse både af konge-
parret og af Morton Peto, mens de efter-
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følgende strækninger blev indviet på et 
lavere niveau. Da den fynske bane åb-
nede, blev alle sejl igen sat til.
 Ved banens officielle indvielse den 
7. september 1865, var det ikke første 
gang, fynboerne havde mulighed for at 
se et tog i bevægelse eller for at beundre 
et damplokomotiv. Da de engelske en-
treprenører begyndte arbejdet på banen, 
fragtede de i 1863 to lokomotiver, som 
de havde benyttet i Østrig, fra Wien og 
via kanalen ind til Odense, hvor de blev 
opstillet på kajen. De kunne ikke komme 
videre ved egen kraft, for havnesporet 
var endnu ikke færdigt. Lokomotiverne 
ankom i sidst i februar og stod på havnen 
lige til august, da de ved egen kraft kunne 
køre ad havnesporet op til den stations-
plads, hvor den nye banegård i Odense 
kom til at ligge. Første gang, fynboerne 
kunne se et lokomotiv i bevægelse, var 
den 10. august 1863. Fyens Avis skrev 
den 11. august, at ”Det af os i fredags 
omtalte Arbejdslokomotiv gjorde i gaar 
sin første Fart på den fynske Jernbane, 
idet det førtes ad Banen fra Kanalen til 
Stationspladsen uden for Kongensgade, 
hvor det ankom kl. 5½ Efterm. Ikke saa 
faa af Byens Beboere havde begivet sig 
ud til Stationspladsen for at iagttage 
dette her paa Fyn aldrig førhen sete 
Skuespil.”14 Ligeledes må folk i Nyborg 
have kunnet se korte prøvekørsler med 
de lokomotiver, der blev samlet på cen-
tralværkstedet her, i ugerne op til banens 
åbning.
 De to damplokomotiver fra Østrig 
blev brugt som hjælpelokomotiver bl.a. 
til kørsel af ballast og grus, men det første 
rigtige tog med personvogne kørte over 
Fyn den 6. september 1865, dagen før 
den officielle indvielse. Fyens Avis skrev, 
at ”Forskjellige til Jernbanen hørende 

Autoriteter har haft den Opmærksom-
hed at indbyde et større antal Damer og 
Herrer fra Fyen, navnlig Odense, til en 
Prøvefart, der fandt sted i gaar. Kl 1 ¾ 
Eftm. Ankom Toget fra Nyborg og af-
gik, efter at det paa den herværende Ba-
neaard forsamlede Selskab havde taget 
Plads i Waggonerne, til Middelfart.” Da 
det rigtige indvielsestog kørte den 7. sep-
tember, var det altså ikke første gang, at 
jernbanen blev vist frem for fynboerne.
   Den 6. september lagde Kongeskibet 
Slesvig til i Nyborg Fjord, men gik ikke 
ind i havnen. Det skulle ske næste mor-
gen. Den 7. september kl. 10 stævnede 
Slesvig ind i Nyborg Havn, der var ud-
smykket til dagen, bl.a. med en flot por-
tal, hvor færgen lagde til. Borgerskabets 
nye blad, Illustreret Tidende, bragte 
både omtale og afbildning fra Nyborg. 
Chr. IX og dronning Louise, der havde 
fødselsdag samme dag, blev sammen 
med kronprinsen, den senere Frederik 
8., modtaget på kajen af den ansvarlige 
engelske ingeniør, overdriftsinspektør 
for Det Danske Jernbane-Driftsselskab, 
John Louth. Selskabet indtog en ”splen-
did Frokost” på rådhuset i Nyborg, og så 
var det endelig tid til afgang kl. 12.00 fra 
den nye station i Nyborg, hvor konge-
vognen, en ombygget postvogn, stod klar 
sammen med det øvrige tog.15

   Turen tværs over Fyn kom til at vare 
længere, end en normal togrejse over 
Fyn efterfølgende gjorde. Det skyldes, 
at selskabet gjorde holdt ved hver ene-
ste station og holdeplads på strækningen 
med mulighed for, at de lokale kunne 
fejre åbningen og tiljuble kongeparret. 
Turen fra Nyborg til Odense varede der-
for halvanden time. Først kl. 13.30 nåede 
toget den fynske hovedstad. Det var ikke 
”a walk in the park” for de kongelige. Ved 
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hver station eller holdeplads havde de 
lokale pyntet op med blomster, opstillet 
podier og lignende, og når toget gjorde 
holdt trådte den lokale præst op og pri-
ste den nye bane og kongeparret. Langs 
banen var folk strømmet til fra gårde og 
landsbyer for at se det nye transportmid-
del og for at hilse på kongen og dronnin-
gen.
 Selskabet drog videre mod Mid-
delfart: ”…ved Holmstrup Holdeplads 
standsedes der atter. Der var en ny 
Æresport, en ny Tale holdtes, som næ-
sten bestandig af en af Egnens Præster, 
nye Hurraraab lød, og nye Ønsker om 
Banens og den venlige Øes vel hs. Maje-
stæt Kongen…” Man aner journalistens 
træthed ved de evindeligt gentagne sean-
cer, men toget nåede dog frem til Mid-
delfart. Særtoget returnerede til Odense, 
hvor man indtog festmiddagen på Oden-
se Rådhus. 

Stationer og anlæg langs den 
fynske bane 
De danske jernbaners første anlæggel-
sesfaser København-Roskilde (1847) 
og Roskilde-Korsør (1856) bragte nye 
bidrag til det danske kulturlandskab og 
den danske bygningskultur med sig.16 
Der var både de nye stationer, som blev 
pejlemærker lokalt, og en række nye ele-
menter som broer, vogterhuse, kolonne-
huse og boliger, remiseanlæg, værkste-
der, vandtårne, vandkraner og signaler. 
 Jernbanens præg af systemtekno-
logi betød, at med bygningen af den fyn-
ske bane blev fynboerne introduceret til 
en hel pakke af bygninger og teknologi, 
som havde et ensartet præg. De store 
stationer var selvstændigt bearbejdede, 
men der var i høj grad tale om en slags 
systembyggeri, hvor alt fra små land-
stationer til større stationsanlæg havde 
samme arkitektoniske præg og anvendte 

Den festlige modtagelse af kongen og fødselaren Dronning Louise den 7. september 1865 i Nyborg. 
Overalt langs banen var der pyntet op, og man passerede ikke en station eller holdeplads, uden at der 
blev holdt en festtale. Det borgerlige magasin Illustreret Tidende bragte fyldig omtale af begivenheden. 
Kilde: Illustreret Tidende. 
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samme materialer, blot i forskellige stør-
relser og varianter.
 Nyborg, Odense og Middelfart var 
de store stationer på Fyn. Øvrige tidlige 
stationer ved åbningen i 1865 er omtalt 
ovenfor sammen med de lokaliteter, 
hvor der blev etableret holdeplads med 
en grusbelagt perron og et læsseområde, 
men endnu intet sidespor. Stationen i 
Odense blev anlagt nord for slottets have 
og var naturligvis den største. Efter no-
gen diskussion blev den placeret her 
med forbindelse til byen via Jernbanega-
de, der blev ført frem i den vestlige side 
af Slottets have til stationens forplads. 
Odense var den eneste station af såkaldt 
1. klasse, mens Nyborg blev opført som 
en station af 2. klasse og Middelfart en 
tand mindre, nemlig 3. klasse.
 De danske byer var endnu forholds-
vis små, da jernbanen kom til landet, og 
i modsætning til bl.a. England var indu-
strialiseringen kun i sin spæde begyndel-
se. Derfor kom jernbanen til omfangs-
mæssigt små bebyggelser, hvor det ikke 
var nødvendigt at bryde gennem tætte 
bymiljøer med udbredte ekspropriatio-
ner og nedrivning til følge. Stationerne 
kunne anlægges i udkanten af de eksiste-
rende større byer, hvor de fik afgørende 
betydning for udviklingen. 
 I en stor by som Odense – landets 
næststørste med ca. 15.000 indbyggere 
– blev anlæggelsen af stationen nord for 
slottets have og tæt på havnen vigtig for 
de følgende års byudvikling. Stationerne 
med deres gavl-ur og officielle fremto-
ning havde næsten karakter af et alter-
nativt rådhus og var blandt byernes stør-
ste og mest markante bygninger. Derfor 
var der også en vis status forbundet med 
disse områder i de første år efter anlæg-
gelsen. Stationen i Odense var ligesom 

Nyborg og Middelfart tegnet af N.P.C. 
Holsøe, men der var nogen utilfredshed 
blandt borgerne i Odense med, at det 
ikke indgik i kontrakten med englæn-
derne at installere et ur i det cirkelrunde 
hul i muren, som var afsat til det formål. 
Op kom det selvfølgelig, men ikke uden 
skriverier og klager.17

 I Nyborg var den første stations pla-
cering ikke heldig. Anlægget i Nyborg 
var ret omfattende, fordi værkstedet til 
banens materiel også blev opført her. 
Allerede i 1883 med jernbanefærgefor-
bindelsen over Storebælt tog man en 
ny station i brug på selve havnen, men 
heller ikke denne fungerede tilfredsstil-
lende særlig længe. I 1891 blev den store, 
endnu bevarede rødstensbygning opført 
og fungerede som banegård i Nyborg 
helt frem til Storebæltsforbindelsen og 
den nye Nyborg Station åbnede i 1995 
som byens fjerde jernbanestation. 
 Centralværkstederne i København og 
Århus var betydelig større, men da den 
fynske bane ved åbningen var isoleret fra 
både Sjælland og Jylland af Storebælt og 
Lillebælt, var det nødvendigt med egne 
værkstedsfaciliteter ved den bane, der 
i praksis udgjorde en separat jernbane. 
Derfor blev der i Nyborg opført et større 
værksted til i første omgang at samle 
de seks lokomotiver, som blev sejlet fra 
Birkenhead til Nyborg og ankom i delvis 
adskilt stand. Da banen var i drift, vedli-
geholdt værkstedet i Nyborg materiellet, 
og det store værksteds- og remiseanlæg 
blev udvidet flere gange i de følgende år.
 I Middelfart var situationen speciel. 
Da stiklinjen til Strib og færgelejet her 
var besluttet med loven af 1862 blev der 
valgt en slags kompromis til placeringen 
af stationen, som kom til at ligge næsten 
en kilometer nordøst for selve den gamle 
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Middelfart by. Det betød besvær for rej-
sende fra Middelfart, men til gengæld 
udviklede byen og ikke mindst havnen 
og industrien sig i denne retning i de føl-
gende årtier. Den gamle station er fortsat 
bevaret, men så ombygget, at den er svær 
at genkende som station.
 De øvrige stationer langs banen var 
endnu mindre. Kort efter banens åbning 
fik Langeskov station med pakhus, den 
let genkendelige eneste station fra ba-
nens tidlige periode, som endnu er be-
varet. Den flotte, men forholdsvis prunk-
løse bygning viser materialevalg og 
arkitektur, opført i gule sten med skifer-
tag – ikke langt fra de afdæmpede byg-
ninger, som entreprenøren Fox, Hender-
son & Co. havde opført til strækningen 
Roskilde-Korsør et tiår tidligere. Blandt 

disse er Sorø Station fredet. Ud over nog-
le forbyggede og ændrede ledvogterhuse 
er der kun enkelte bygninger bevaret fra 
banens åbning, bl.a. det lille hus med 
venterum ved holdepladsen i Skalbjerg. 
Bygningen er i dag privat bolig og noget 
ombygget, men det synes at vise en type 
hus, der formentlig er opført uden særlig 
bearbejdning til den jysk-fynske bane og 
muligvis rummer engelske træk. Om det 
lille hus med venterum og kontor er ren 
engelsk import er ikke med sikkerhed til 
at sige på nuværende tidspunkt.
 Ledvogterhusene var bygninger, der 
fulgte af den nødvendige jernbanesik-
kerhed, som lige fra jernbanens barn-
dom har været et kernepunkt i driften 
af jernbaner. Hvor banen krydsede veje, 
var det nødvendigt med ledvogtere, som 

Et sjældent blik på både den nyanlagte station i Odense og livet omkring den kort efter åbningen i 
1865. Bemærk, at uret i bygningens frontspids endnu ikke er monteret. Det blev emne for en længere 
diskussion, fordi de engelske entreprenører ikke havde forpligtet sig til at opsætte ure. Kilde: Danmarks 
Jernbanemuseum.
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altid skulle opholde sig tæt på overkørs-
len for at kunne varsle de vejfarende i 
tide og betjene de manuelle led. På den 
fynske bane var der fra banens åbning i 
1865 hele 62 banevogtere ansat. De fle-
ste boede i små banevogterhuse opført 
til formålet. Disse små vogterhuse, som i 
praksis altid var bemandet, fordi hustru-
en passede leddet i mandens fravær, var 
nye bidrag til både det fysiske landskab 
og til den kultur, der omgav banen.
 Ved åbningen den 7. september var 
der sikkert ingen, der klagede over den 
situation, som nogle nok bemærkede – 
at toget kørte forbi en slags Potemkin-
landsby med langt fra færdiggjorte sta-
tioner. Aviserne havde i månederne op 
til åbningen flere gange med optimisme 
meldt, at nu nærmede bygningerne sig 
færdiggørelse, men for fleres vedkom-
mende var det primært murværket og 
taget, der var afsluttet. Så sent som den 
23. august kunne man læse, at ”Samtlige 
Bygninger paa Banegaarden i Nyborg 
ere nu… deres Fuldendelse nær. I disse 
Dage er taget over Perronen blevet op-
sat og vil nu blive belagt med Skifer, li-
geledes er en større Vandbeholder til Lo-
comotivernes Forsyning bleven opført… 
Man er for Tiden i Færd med at forsyne 
Banegaardspladsen og dens Bygninger 
med Gasledning fra Nyborg Gasværk. 
Alle henhørende Bygninger ere opførte 
i en simpel, men smuk Stiil, og udmærke 
sig ved soliditet og hensigtsmæssig Ind-
retning.”18

 Ved åbningen var flere bygninger var 
udsmykket så meget med blomster og 
flag, at man næsten kunne overse, at der 
manglede betydelig færdiggørelse. Der 
gik dog ikke mange dage, før det blev 
et emne i de fynske aviser med mange 
klager over de ufuldendte stationer. Det 

havde ikke været muligt op til banens åb-
ning af få håndværkere nok, selv om der 
blev gjort forsøg på at hente folk til fra 
andre dele af landet, og selv om der blev 
arbejdet igennem i weekenderne.
 På de små stationer som i Årup, hvor 
der endnu kun var den bebyggelse, som 
herregården Erholm havde anlagt i form 
af en købmandsgård, gæstgiveri mm., lå 
det lille spirende bysamfund alene og på-
kaldte sig poetiske oplevelser, når folk så 
ud over dalen og ”…den lille Coloni…der-
nede i dens mukke Dal, der, smuk ogsaa 
i den hvide Vinterdragt, ligesom en Fugl 
Phønix har hævet sig af Asken…”. På de 
grusbelagte perroner skule der dog næp-
pe meget regn eller tøvejr til, før situatio-
nen var knap så behagelig. En læser hav-
de oplevet Årup Station i tøvejr: ”Jeg var 
nemlig saa uheldig for et par Dage siden 
i det stærke Tøvejr at maatte passere 
denne, og jeg maa rigtignok bekjende, 
at jeg ikke havde troet det muligt, at 
man kunne byde Reisende sligt; hele 
Perronen var et fuldstændigt Morads, 
hvor selvfølgelig damer bleve aldeles 
vaade og tilsølede, mens det holdt ha-
ardt for os Herrer at slippe nogenlunde 
uskjadte igjennem; og saa Reisegodset! 
Det laae der – Kufferter og Paksække – i 
den ynkeligste Forfatning…”19

 I tidens løb er stort set alle de op-
rindelige stationer blevet nedrevet eller 
erstattet med andre. Det gælder Odense, 
Nyborg og Middelfart, men også ved la-
vere rangerende stationer og holdeplad-
ser blev der rejst nye bygninger samtidig 
med etablering af dobbeltsporet, som 
åbnede i 1914, over Fyn. Statsbanernes 
kendte chefarkitekt Heinrich Wenck, 
som også tegnede Københavns nuvæ-
rende hovedbanegård, stod bag flere 
smukke stationer i Marslev, Skalbjerg, 
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Gelsted, Nørre Aaby og Ejby. Nørre Aaby 
er fredet som et flot eksempel på de fint 
bearbejdede Wenck-stationer, mens de 
ligeledes smukke bygninger i Marslev 
og Skalbjerg er ude af brug og i en trist 
forfatning. I Tommerup blev der opført 
en ny, stor stationsbygning i 1884, da 
Assens-banen åbnede, og den gamle, op-
rindelige station lå i mange år lidt vest 
for den nuværende station, inden den 
blev nedrevet i nyere tid. Stationen i 
Tommerup er også fredet.
   
Den fynske banes drift i de første år
Publikum tog godt imod den nye jern-
bane, og det var der en god grund til. 
Hidtil havde det taget omkring otte ti-
mer at krydse Fyn med hestediligence, 
og derfor var det hurtigste tog, et rent 
persontog, en enorm forbedring af rejse-

tiden med kun 2 timer og 30 minutter. 
Ganske vist var der stort set fra åbningen 
helt på linje med i dag utilfredshed med 
stort og småt, ikke mindst at bygninger-
ne slet ikke var færdige og at perronerne 
i regnvejr blev et søle samt forhold ved-
rørende selve toggangen. Men fynboerne 
løb storm på den nye bane. Fyens Stift-
stidende skrev, at ”Den fyenske Jern-
bane synes i de faa Dage, i hvilke den 
har været aabnet for Publicum, at have 
stadfæstet den ofte udtalte Sætning, at 
Jernbaner fremkalde Reisende…” Trods 
en fartplan, der var dårligt tilpasset 
transporten mellem landsdelene, havde 
hvert eneste tog i den første uge ”haft 
et ikke ubetydeligt Antal reisende, og 
Godstransporten har ikke været ganske 
ringe. Det er navnlig Landmændene fra 
de ved de forskjellige Stationer nærmest 

Nyborg Station fotograferet kort efter åbningen i 1865. Bemærk perronoverdækningen med gitter-
dragertagværket. Dervar også opført et nærliggende værksted og over for stationen et gæstgiveri. Til 
højre ses restauranten. Det var en stor banegårdsplads, som krævede et omfattende jordarbejde.  Kilde: 
Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.
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liggende Egne, der hidtil have benyttet 
Jernbanen, og maa det end antages, at 
Nyhedens Interesse har endeel Indfly-
delse derpaa, ville Landmændene dog 
sikkert snart indsee hvilken stor Fordeel 
det er for dem at benytte Jernbanen 
fremfor deres egen Befordring.”20 Den 
første søndag efter åbningen rejste knap 
4000 mennesker med togene og skabte 
et voldsomt pres på billetsalg ved statio-
nerne, især i Odense.
 Der var ved banens åbning tre dagli-
ge tog i hver retning. To tog var blandede 
person- og godstog, mens det sidste var 
et rent persontog, der altså var den hur-
tigste måde at krydse Fyn på. Persontog 
gjorde kun holdt ved stationer, mens de 
langsommere blandede tog også gjorde 
holdt ved holdepladserne efter en nær-
mere plan. Togene krydsede altid hinan-
den i Odense.
 Som det snart fremgik af aviserne, 
var der utilfredshed med køreplanen – 
ikke så meget rejsetiden over Fyn, men 
den manglende tilpasning med færge-og 
togtrafikken mod København. På grund 
af spildtid ved færgen i Nyborg og dårlig 
tilpasning med afgangen fra Korsør blev 
rejsetiden ikke meget kortere end før 
den fynske banes åbning, når man skulle 
til København – rejsetiden var ca. ni ti-
mer. I 1866 kørte togene derfor efter en 
ny, forbedret køreplan, der muliggjorde 
en rejse fra Odense til hovedstaden på 
ca. 7 timer og 20 minutter.
 Dronning Louises Jernbane var som 
ovenfor beskrevet en del af Det Danske 
Jernbane-Driftsselskab, men fungerede 
som en selvstændig driftsenhed med 
Joachim Francis Louis Marolly som 
driftsinspektør for strækningen Nyborg-
Middelfart. Marolly havde som mange 
af banens ansatte jernbaneerfaring fra 

den slesvigske bane, og ved tabet af den-
ne bane i 1864 ønskede mange blandt 
personalet forflyttelse til de nye danske 
strækninger, bl.a. den fynske. Driftskon-
toret blev placeret i Odense. Værkstedet 
ved Nyborg Station blev ledet af englæn-
deren Thomas Potts, der havde ry for at 
være en fremragende værkstedsmand, 
men som lokomotivfører frygtet for sin 
ringe afstandsbedømmelse.
 I alt beskæftigede den nye bane 160 
personer i form af funktionærer og an-
det jernbanepersonel, hvortil skal læg-
ges håndværkere og løstansatte bane-
arbejdere m.fl. I banens tidlige periode 
var der ansat fire lokomotivførere og tre 
fyrbødere. To af lokomotivførerne var 
englændere, hhv. Edward Wright og Wil-
liam Bailey. De to danskere var Petersen 
og Peter Noreen, hvoraf sidstnævnte 
havde erfaring fra strækningen Roskil-
de-Korsør. Den største gruppe af ansatte 
var ledvogterne med hele 62 personer, 
som boede i ledvogterhusene langs hele 
banen sammen med deres familier i små 
huse, som dog var grundmurede og ny-
opførte. Jernbanen skabte nye jobmulig-
heder og gav udkomme til ganske mange 
mennesker.

Banens efterhistorie
Den fynske jernbanes efterhistorie som 
en del af de jysk-fynske statsbaner og 
fra 1885 under DSB er for omfattende 
at behandle her, hvor fokus primært har 
været på optakten til banen, kontrakten 
og anlæggelsen samt banens indvielse og 
ibrugtagning. I dag er der intet bevaret 
af det oprindelige baneanlæg og kun få 
oprindelige stationer – hvilket i sig selv 
er et vidne om banens betydning og lø-
bende vækst med deraf følgende foran-
dringer. I dag finder vi stationer, som er 
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anden eller tredje generation af bygnin-
ger, og byer, som jernbanen igen har for-
ladt og overladt til sig selv – byer, som 
opstod med og på grund af jernbanen, 
og som har meget svært ved at overleve 
i den kendte form, når den oprindelige 
årsag til væksten i dag kun består i form 
af lyden fra et forbikørende tog.
 Der var en række ændringer og be-
givenheder knyttet til udviklingen af den 
fynske bane i de følgende år efter åbnin-
gen og frem til i dag, som var historisk 
væsentlige og har haft betydning for den 
fynske udvikling – her skal blot nævnes 
nogle få. Banen over Fyn var konstant 
overbelastet. I 1908 blev det derfor be-
sluttet at udvide banen til dobbeltsporet, 
og dermed blev tracéet bredere og jern-
banens tilstedeværelse i landskabet end-
nu mere markant.21 Nye vogterhuse og 
en række nye, større stationer i Marslev, 
Skalbjerg, Nørre Aaby og Odense blev 
opført. Dobbeltsporet over Fyn blev an-
lagt i årene 1908-12, igen med deltagelse 
af svenske arbejdere som ved anlæggel-
sen i 1864-65. 
 Åbningen af Lillebæltsbroen i for-
bindelse med indsættelsen af det nye 

dieseldrevne røde lyntog i 1935 var en 
transportmæssig milepæl, der forkor-
tede rejsetiden på tværs af Danmark 
afgørende. En sideeffekt, som sjældent 
omtales, fordi fokus næsten altid er på 
fremskridt og kortere rejsetider, er det 
”dødens kys”, som færgebyen Strib fik 
i 1935. Efter broens åbning under stor 
festivitas blev Strib i løbet af kort tid for-
vandlet fra et hektisk og aktivt jernbane-
centrum til en soveby med pensionister. 
Omkring 500 indbyggere med relation 
til jernbanen rykkede derfra kort efter, 
at Lillebæltsbroen åbnede.22

 Der er også grund til at pege på den 
fynske banes tidlige rolle i forbedringen 
af jernbanesikkerheden og de besparel-
ser i personale, som var den anden side 
af indførelsen af ny teknologi. Den 19. 
marts 1964 blev den ca. 90 km lange 
strækning mellem Nyborg og Fredericia 
taget i brug som den på det tidspunkt 
længste fjernstyrede strækning i lan-
det. Fjernstyringen fandt sted fra den 
nye fjernstyringscentral i Odense, som 
stadig er bevaret. Forbedringer i sikker-
heden og mindskelse af den menneske-
lige faktor var vigtig, men de nye anlæg 

Annonce for den fynske 
bane fra 1886, Middelfart 
Avis.
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førte også besparelser med sig. Fra at 33 
personer deltog ved et togs passage over 
strækningen Nyborg-Lillebæltsbroen 
betød det nye fjernstyringsanlæg, at kun 
tre personer var direkte involveret.23

 De nye sikkerhedsmæssige tiltag var 
vigtige, men desværre ikke ufejlbarlige, 
og den menneskelige faktor var stadig 
til stede. Den 10. august 1967 fandt ef-
terkrigstidens alvorligste danske jernba-
neulykke sted lige uden for Odense nær 
viadukten over Nyborgvej med 11 dræbte 
og 36 sårede til følge – en ulykke, som 
mange ældre odenseanere og fynboer 
stadig har i erindring. Et holdende lyn-
tog blev ramt af et lyntog på vej ud fra 
Odense, som med høj fart kørte op i det 
holdende tog.24

 Endelig er Storebæltsforbindelsen, 
som består af en lavbro til biler og tog 
samt en tunnel til togene og en hænge-
bro til bilerne, en milepæl i den fynske 
banes historie. Togtrafikken åbnede i 
1997. Da forsvandt nemlig færgerne, og 
transporttiden på tværs af landet blev 
igen forkortet.

Efterskrift
Artiklen har primært fokuseret på selve 
optakten til den fynske bane og dennes 
åbning, ikke på den drift og det forløb, 
banen fik efter 1865. En række sider af 
banens tidlige historie er i sagens natur 
kun berørt kortfattet eller slet ikke. Den 
særlige situation med et privat driftssel-
skab, DJDS, holdt kun kort tid. De en-
gelske entreprenører kom kort efter åb-
ningen ud i et økonomisk stormvejr, der 
betød, at den danske stat overtog DJDS 
i 1867 og fortsatte driften under navnet 
De jysk-fynske Statsbaner. I 1880 over-
tog man desuden det Sjællandske Drifts-
selskab og i 1885 blev al statslig jernba-

nedrift samlet i den statslige virksomhed, 
der bærer navnet DSB – De Danske Stats-
baner. Det er naturligvis også en del af 
den fynske banes historie og fik betyd-
ning for en lang række forhold knyttet til 
banen og dens brugere.
 Jernbanen på Fyn er stadig et cen-
tralt led i landets transport, og jernba-
nen kan også i dag sætte dagsordenen. 
Både når sporarbejder vanskeliggør per-
sontransporten tværs gennem Danmark, 
og når diskussionen om, hvor togene i 
fremtiden skal stoppe, bølger frem og til-
bage – som senest i Langeskov, hvor den 
nye trafikminister Hans Chr. Schmidt i 
skrivende stund (primo juli 2015) netop 
har truffet en kontroversiel beslutning 
om kommende lyntogsstop.
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