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Danmarks længste
godsbane (1966-1999)

Forudsætninger (1966)

Den 21. januar 1966, altså allerede inden godsbanen var en
realitet, blev der givet tilladelse til befordring af vogne med op til
18 tons akseltryk mellem Viborg og Løgstør, uanset at det for
strækningen normale akseltryk derved blev overskredet. Vog-
nene skulle befordres bagest med en maksimal hastighed på 45
km/t; dog højst 30 km/t på broen over Lerkenfeld Å.

Udgifterne til at opretholde sporet som godsbane blev an-
slået til at være højst 400.000 kr. pr. år. Indtægterne af driften
påregnedes at blive på ca. 910.000 kr. pr. år, mens omkostnin-
gerne vil ligge omkring 800.000 kr. pr. år. I omkostningerne var
indregnet betjening af stationerne i et omfang, der dækkede

behovet for stykgodsekspedition – som blev udført med lastbil.
Hvis denne ”forhøjede bemanding” blev fjernet, og man kun så
på udgifterne i forbindelse med jernbanekørslen, ville udgif-
terne blive på ca. 600.000 kr. pr. år.

I forbindelse med omdannelsen blev alle hovedsignaler fjer-
net med undtagelse af signalerne på Aars station. Her var der
stadig privatbanen at tage hensyn til, og driftsteknisk blev gods-
banen gennem Himmerland derfor delt op i to strækninger – en
fra Viborg til Aars og en fra Aars til Løgstør. Den nye godsbane
fik ekspedition af vognladningsgods i Løgstrup, Skals,
Skringstrup, Møldrup, Hvam, Aalestrup, Aars, Hornum og Løg-
stør – og overtog med årene betegnelsen ”Løgstørbanen” fra
den gamle Hobro-Løgstørbane.

Aalestrup Kommune havde ikke regnet med, at godsbanen
fik nogen lang levetid. Banen skar midt gennem byen, og kom-
munen ville gerne af med de gener, som opstod ved overkørslerne.
DSB bekræftede kommunen i denne opfattelse, men brød sig
trods alt ikke om planerne om et vejanlæg lige midt gennem
stationsbygningen, som DSB mente kunne anvendes – eller må-
ske indbringe en salgssum – efter en senere total nedlæggelse.

Gastankvogne og andre tunge

vogne måtte fra 21. januar 1966

have et akseltryk på op til 18

tons. Rangertræk med tankvogne

bagest ved Kølsen, 16. december

1967. (OI).
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Forenkling af sporanlæggene (1967)

Så længe privatbanen kørte i Aars skulle sporanlægget der ikke
ændres, mens der i 1967 udarbejdedes forslag til forenklinger i
Aalestrup og Løgstør. Sidesporene i Østerbølle, Gatten og Vind-
blæs havde DSB allerede indstillet til nedlæggelse, og ministe-
ren gav sin velsignelse til, at arbejdet kunne udføres i 1967,
mens sidesporet i Hornum blev nærmere undersøgt. Sidesporet
for eksportslagteriet i Hornum skulle fjernes og ved samme lej-
lighed skulle mindre forenklinger af sporanlæggene i Løgstrup,
Skals, Møldrup og Hvam gennemføres, idet der dog blev lagt op
til en enkelt udvidelse: I Skringstrup var der behov for at kunne
rangere til læssesporet fra begge sider, og her manglede den

MT 160 ruller ind til Aars, 6.

januar 1968. Privat-banens spor

mod Nibe ses til højre. (HJF).

sydlige forbindelse. Dette krævede nogle års overvejelse, og spor-
skiftet blev først ilagt i begyndelsen af 1970. Indskrænkningerne
blev sat i værk i 1968 og omfattede som oftest optagning af
sporhaler – blindspor – som blev erstattet med afløbssko.

Ministeren accepterede senere også, at sidesporet i Hornum
kunne pilles op. DSB mente, at benyttelsen var for ringe, og at
det meste gods kunne ekspederes over Løgstør. I driftsårene
1964/65 og 1965/66 var der ankommet 3, hhv. 15 vogne, især
planter og gødning og afsendt 10, hhv. 27, vogne, hovedsageligt
med kartofler og gran. Imidlertid protesterede Borger- og Hånd-
værkerforeningen, og sporet blev bevaret; også fordi sidesporet i
Gatten blev taget op, og DSB håbede, at kunderne dér så i
stedet ville benytte Hornum.

Sidesporet i Østrup blev allerede annonceret nedlagt i pres-
sen i forbindelse med omdannelsen til godsbane. DSB glemte
blot internt at effektuere beslutningen, hvilken blev opdaget i
februar 1967. Sporet blev taget op kort efter.

Den 23. april 1968 henvendte en direktør fra Trend og tid-
ligere formand for Aalestrup sogneråd sig på Løgstør station og
lod følgende indføre på sidste side i klageprotollen: ”Underteg-
nede … protesterer over den af DSB påbegyndte afklædning af
Himmerlandsbanen, herunder særlig afhændelse af de vigtigste
nøglestationer, blandt andet Aalestrup. For mig et se, er det som at
begrave et barn, som endnu ikke er død, og sådan baneafklædning
synes uforenelig med alm. DSB-opgave, ikke mindst da videre
drift af blandt andet Viborg-Løgstørbanen sandsynligvis vil blive
meget aktuel, når den industrielle udbygning på ny tager fart, og
de nye storkommuner her er etableret”. Han tog derpå kontakt til
kommunalbestyrelserne i Løgstør og Aars, som ville støtte be-
stræbelserne for at sikre banens anlæg og installationer. Direktø-
rens aktion var direkte foranlediget af Aalestrup Kommunes
plan om køb af stationsbygningen samme sted; her havde kom-
munen fået en udtalelse fra DSB om at godstrafikken forvente-
des opretholdt 10-15 år, og kommunen lovede at holde installa-

Nedenfor: Rangertræk fra Viborg

med MT 161 i front ankommer

til Løgstør, 16. december 1967.

(OI).

Længst til højre: MT 165

rangerer på havnen i Løgstør,

22. februar 1969. (HJF).
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tionerne i brugbar stand lige så længe. Direktøren tilbød at købe
hele banen til den sum, kommunerne nogle år tidligere havde
fået refunderet som andel af anlægsudgifterne. Med direktø-
rens klage kom antallet af sager i Løgstør stations klageprotokol
op på i alt seks, siden den blev taget i brug 7. juli 1893.

Godsbanekøreplaner (1966)

En køreplan på en godsbane var ikke helt så restriktiv som køre-
planerne på baner, hvor der også forekom persontrafik og anden
toggang. Der blev fastsat en afgangstid fra Viborg afstemt i
forhold til, hvornår godset til Viborg-Løgstør banens stationer
kunne være fremme. I begyndelsen udgik toget fra Viborg kl.
08:45 og havde tre timers rangertid frem til Løgstør, hvor der var
et ophold på 75 minutter til rangering og pause. Returkørslen
blev påbegyndt kl. 13:00 med ankomst til Viborg 3½ time se-
nere. Der blev også kørt på lørdage – her var ankomsten til
Viborg allerede kl. 15:15. Var der meget gods måtte man bruge
mere tid; var der mindre, så var man hurtigere hjemme.

Fra midt i 1970’erne kørte togene en times tid tidligere. Ved
overgangen til sommerkøreplanen den 31. maj 1987 blev køre-
planen kortet af; toget skulle udgå fra Viborg kl. 07:45 og være i
Løgstør kl. 10:00. Herfra var der atter afgang kl. 10:50 med
ankomst til Viborg kl. 13:45. Allerede i den følgende køreplan
måtte der gives en halv time mere til turen.

Den faste lørdagskørsel faldt bort i efteråret 1970 i forbin-
delse med den generelle indførelse af lørdagsfri.

Hvalpsundbanen lukker (1969)

I 1964 havde Hvalpsundbanen uden større vanskeligheder fået
forlænget kommunernes garanti for driften indtil 1. april 1969. I
juni 1966 forespurgte banens bestyrelse kommunerne om de-
res stilling til drift ud over denne dato, men skønt det en over-
gang så ud til, at der var et spinkelt flertal herfor, måtte planerne
opgives, blandt andet efter pres fra trafikministeren og mod-
stand fra Aalborg byråd. Beslutningen blev endelig truffet på
en generalforsamling den 26. september 1968, hvor banens for-
mand berørte muligheden af at bevare strækningen Svenstrup-
Aars-Hvalpsund som godsbane drevet af DSB. En henven-
delse til statsbanerne herom blev det dog aldrig til. Sidste tog
kørte 31. marts 1969. En stump privatbane blev dog overtaget
af DSB: Godt 300 meter statsbanespor fra km 39,45 til 39,8 i
nordenden af Aars station lå nemlig på et areal, der tilhørte
APB. I foråret 1970 var alle øvrige privatbanespor i Aars fjernet.

Selv efter privatbanens nedlæggelse blev Aars station fort-
sat bemandet med en stationsbestyrer. Det havde sin begrun-
delse i flere forhold, blandt andet at stationen var nødt til at
beholde rangertraktoren på grund af det svage sidespor til slag-
teriet. Følgelig måtte kørslen ind på og ud fra Aars station ske
efter tilladelse fra stationsbestyreren. Desuden var der en betyde-
lig jernbaneforretning med ekspedition af vognladningsgods fra
såvel Aars som stationerne til og med Løgstør samt billetsalg m.v.

Der har kørt mange person-

befordrende tog gennem

Himmerland, også efter

afviklingen af den officielle

persontrafik: Den 1. juli 1967

kørte et tog for Viborg

Andelssvineslagteri og Viborg

Eksportslagteri fremført af MO

1978 og endnu en MO med 2 B

og 1 udflugtstogn til Løgstør

med 120 personer. Man gjorde

holdt ved flere stationer, hvor

der blev danset ivrigt på

perronerne. Også en skovtur var

indlagt ved det for længst

nedlagte Øjesø T. (OHM).

Sideløbende med forenklingerne af sporanlægget foregik der
forhandlinger med Aars Kommune, der snarest ville etablere en
ny omfartsvej syd om byens centrum. Kommunen ville ifølge en
byplan etablere en niveaufri skæring og føre banen på en ny bro
over vejen, men DSB angiver i en udateret bemærkning, at det
dels ville være nemmere at sænke banen – og at det mest enkle
ville være, hvis banen helt blev nedlagt! Der blev derpå udarbej-
det forskellige løsningsforslag, hvorunder blandt andre en ny
bro kunne anvendes til en nord-sydgående vejforbindelse, når
banen lukkede. Broen blev ikke etableret før 1980.

Stigende godsmængder og begrænset
vedligeholdelse (1975)

Dagen efter at driften på Hvalpsundbanen var hørt op, fra-
trådte stationsforstanderen i Aalestrup på grund af alder. Han
havde gjort sig upopulær internt i DSB ved at foreslå, at der i

Et udflugstog ad Himmer-

landsbanen er ved at være klar til

afgang fra Viborg, 1968. (HS).
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MT 160 ankommer til Aalestrup,

24. september 1966.  (OI).

Nedrivning af remisen i Aalestrup, ca. 1968. (Arkiv: AAT).

Resultatet af en ”forenkling af sporanlægget”. Aalestrup i begyndelsen

af 1970’erne. ( JM).
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Rangertraktoren i Aars var den eneste trækkraft, det spinkle spor til slagteriet kunne bære, og den blev derfor

bibeholdt langt ind i 1970’erne. Her rangeres der på sidesporet i sommeren 1967. (HGC).

DSB’s øverste ledelse blev ansat en fremtrædende industrimand
eller forretningsmand!

I sommeren 1972 udarbejdede DSB en liste over stationer,
der kunne omdannes eller nedlægges senest ved overgangen til
sommerkøreplanen 1973. På listen stod både Løgstør, Aars og
Aalestrup. Pr. 3. juni 1973 forsvandt det sidste DSB-personale
i Aalestrup, og stationen blev ændret til at være ”sidespor på fri
bane”. I godsbanetiden havde vognekspeditionerne til Hvam,
Møldrup og Skals og formentlig også til Løgstrup foruden Øster-
Bølle og Østrup været klaret her, men blev efterfølgende løst i
Viborg. I Aars havde DSB stadig en rangertraktor, og også be-
tjeningen i Løgstør blev opretholdt. Medvirkende til den fort-
satte betjening af disse to stationer har måske også været, at
godsbanen i begyndelsen af 1970’erne oplevede en betydelig
vækst i godsmængden. På to år steg antallet af læssede vogne fra
2.400 til 3.351, svarende til en stigning på 40 %. Det betød, at
banen var den femte bedste godsbane i landet – der fandtes en
13-14 stykker – selv om antallet af vogne pr. banekm indbød til
en noget ringere placering af den 80 km lange strækning. Stig-
ningen kom især fra Aars og Løgstør; sidstnævnte havde i 1975
formået at fordoble antallet af ankommende vogne over fire år,
og i Aars blev der – tilmed for DSB’s regning – etableret et
firmasidespor for DLG beliggende nord for byen.

I takt med at trafikken voksede, steg også fokus på banens
achilleshæl, nemlig sporet. Standarden på landets øvrige jernba-
ner indebar, at der i 1970 på hovedbaner og de mest betydende
sidelinier kunne køres med vogne med et akseltryk på 20 tons,
mens godsbanen i Himmerland fortsat kun tillod 18 tons og det
med lav hastighed. Uanset at det var mere end de 16 tons, der

DSB-rangertræk med MT 160

og privatbaneskinnebus FFJ

SM 9-AHB SB 18 mødes i Aars,

24. september 1966. (OI).

generelt gjorde sig gældende på sidebaner, betød det, at virk-
somhederne ikke kunne laste vognene så tungt og derfor måtte
betale for flere vogne til transporterne.

DSB foretog kun begrænset vedligeholdelse, hvilket betød,
at der alene udførtes følgende arbejder på banen – men kun i
strengt nødvendigt omfang:
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- linie og sporskifteeftersyn
- efterspænding og justering af spor
- ballastsupplering
- vedligeholdelse af offentlige overkørsler og overkørselsan-

læg
- vedligeholdelse af hegn
- oprensning af grøfter og gennemløb
- grundejerforpligtelser (renholdelse af arealer, kapning af

bevoksning, græsslåning mod frømarker).

MT 158 med rangertræk ved

Margrethelund, 19. juni 1971.

(HJF).

I 1975 etablerede DSB et side-

spor til DLG i den nordlige del

af Aars. Udgifterne til vedlige-

holdelse skulle afholdes af

virksomheden. Billedet er

optaget den 13. december 1995,

hvor MT 167 netop har afsat

otte vogne med foderstoffer,

inden turen går videre mod

Løgstør med en enlig

gastankvogn. (MD).

Disse arbejder kostede for Viborg-Løgstør banens vedkom-
mende i driftsåret 1976/77 1,45 millioner kr. Det blev præcise-
ret, at omkostningerne varierede år for år. DSB havde på davæ-
rende tidspunkt 11 godsbaner tilbage med en samlet længde på
335 km. Vedligeholdelsesprisen var i gennemsnit 12.000 kr. pr.
km; lavest for Bramming-Grindsted og Randers-Ryomgård med
en udgift på blot 5.ooo kr./km, mens Løgstørbanen var suverænt
den dyreste – den kostede 18.000 kr./kmr. En generel nedsæt-
telse af hastigheden på godsbaner til 15 km/t blev overvejet,
men ville under alle omstændigheder ikke kunne gennemføres
på Løgstørbanen på grund af strækningens længde.

Lokale kræfter i Himmerland havde allerede i 1975 set skrif-
ten på væggen og frygtede for banens fremtid, såfremt den ikke
fik solid opbakning i den kommende regionsplan. Erhvervschef
Knud Rasmussen fra Løgstør skrev til generaldirektør Hjelt og
bad om at få etableret skinnebuskørsel på banen, men en sådan
kuriositet var tiden løbet fra.

Et studium i nærdemokratiets begrænsninger
(1978)

Begreber som nærdemokrati, medborgerindflydelse og decen-
tralisering var hyppigt anvendt i den politiske debat sidst i
1970‘erne. Borgerne blev oplyst om, at de havde indflydelse på
udviklingen af samfundet, forudsat at de ville bruge denne ind-
flydelse, være aktive medborgere og engagere sig i de samfunds-
mæssige problemer, ikke bare når krydset skulle sættes på stem-
mesedlen, men også i hverdagen.

I 1976 henvendte de vesthimmerlandske erhvervsråd sig til
DSB og gjorde opmærksom på banens betydning for erhvervs-
mulighederne i området. Erhvervsrådene ønskede en DSB-ga-
ranti for, at banen ikke blev nedlagt. I efteråret satte rådet en


