
Forord
Med sine 5,4 km var Asaabanen en af  de korte-
ste banestrækninger i landet. Var banen kort, så 
var tilblivelsen til gengæld en langstrakt affære. 
Fra de første baneplaner til udstedelse af  ene-
retsbevilling gik der syv år.

Der var primært to forslag, en bane fra Ørsø til 
Asaa eller en direkte bane Dronninglund–Asaa. 
Et alternativt forslag var forlægning af  Sæbyba-
nen mellem Agersted og Dronninglund, så den 
kom til at gå over Asaa. Man kunne i så fald even-
tuelt nedlægge den gamle strækning over Ørsø. 
Dette projekt blev som bekendt ikke til noget. 

Driften var lidt besværlig, idet det var svært 
at skaffe god tilslutning til Sæbytogene. Asaaba-
nen tog prisen som landets langsomste jern-
bane. Den blev i mange år betjent af  Breuer-
traktoren FFJ M 1207, der brugte 20 minutter

om turen fra Asaa til Ørsø.
Asaabanen var ikke særligt populær hos direk-

tionen i FFJ, da den var forholdsvis dyr i drift. 
Nogle af  kommissionerne, der behandlede 
APB’s forhold, anbefalede da også banen ned-
lagt; men den kørte stille og roligt videre som på 
en slags tålt ophold, lige indtil Sæbybanen luk-
kede. Sidste tog på banen kørte den 30. marts 
1968. Det var tog 32 til Aalborg.

Det er mit håb, at bogen vil falde i læsernes 
smag. Jeg vil gerne hermed bringe en tak til alle, 
der har ydet bidrag til bogen. En særlig tak skal 
rettes til Nils Bloch, der på sit forlag skinne bø-
ger har påtaget sig udgivelsen.

Mariager i oktober 2019
Hans Jørn Fredberg

Asaa Station fotogra-
feret mellem 1948 og 
1952. Aalborg Luftfo-
to, arkiv Det kongelige 
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Forhistorien

Baneplanerne

Den 18. juli 1899 blev banen fra Nørresundby 
over Sæby til Frederikshavn indviet. Banen 
udgjorde sammen med strækningen Nør-
resundby–Fjerritslev, der var åbnet to år før, 
Fjerritslev–Nørresundby–Frederikshavn Jern-
bane, forkortet FFJ.

Til at begynde med var banediskussionen ret 
spredt. I Sæby havde man planer om en bane, 
der forbandt Sæby med Frederikshavn; men 
på et møde i juli 1874 vandt en af banesagens 
mest energiske forkæmpere, godsejer P. B. 
Scavenius, Voergaard, tilslutning til sin kongs-
tanke om en bane, som ikke blot skulle gå fra 
Sæby til Frederikshavn, men videre gennem 
Østvendsyssel til Nørresundby. Samtidig med 
baneplanerne i Østvendsyssel blev der arbej-
det på at skabe en bane gennem Hanherred 
fra Nørresundby til Fjerritslev. Arbejdet for 
banerne led en del under de provisoriske fi-
nanslove fra 1885 og de nærmest følgende år. 
Rigsdagsmændene var betænkelige ved at yde 

større bevillinger under disse forhold, og bane-
sagen, som ellers var kommet i god gænge, gik 
i stå, medens utålmodigheden hos befolknin-
gen voksede. I 1887 kom der imidlertid gang i 
planerne igen. På et møde i Flauenskjold valg-
tes en banekomité, bestående af amtmand N. 
R. Rump, Hjørring, der som landstingsmand 
og regeringens ordfører i banesager var godt 
inde i forholdene og en af FF-banens ivrigste 
forkæmpere. Rump blev formand og godsejer 
Scavenius næstformand. Komiteen kom i øv-
rigt til at bestå af godsejer M. Ahlmann, Lang-
holt, proprietær A. G. Lassen, Hørbylund, og 
amtsrådsmedlem R. T. Bruun, Boelsgaard. Få 
dage senere sluttede denne komité sig sammen 
med en tilsvarende komité for Fjerritslevba-
nen, således at arbejdet nu for alvor samlede 
sig om bygning af en bane på den 130 km lan-
ge strækning Fjerritslev–Nørresundby–Sæby–
Frederikshavn. Det lykkedes at få banen opta-
get i den store jernbanelov af 8. maj 1894.

Blandt de første planer om en bane gennem Øst-
vendsyssel var også en bane fra Nørresundby til 
Asaa og en bane fra Frederikshavn over Sæby til 
et punkt på Asaabanen. Disse planer faldt dog 
ikke i god jord hos godsejer Scavenius, der var 
ejer af  Dronninglund Storskov. Herfra blev der 
eksporteret store mængder træ, og han var der-
for interesseret i at få banen så tæt på skoven 
som muligt.

Asaa var fra gammel tid egnens handelscen-
trum, og det varede da heller ikke længe, før 
byen kunne mærke konkurrencen fra de nye sta-

tionsbyer Dronninglund og Agersted. Det med-
førte, at der i august 1906 blev nedsat et udvalg, 
som skulle skaffe Asaa jernbaneforbindelse. En 
af  initiativtagerne til udvalget var læge E. Las-
sen, hvis hjerte bankede varmt for Asaa.

Den 3. oktober 1906 indsendte udvalget en 
anmodning til FFJ’s direktion og repræsentant-
skab om at overveje muligheden for at bringe 
Asaa i forbindelse med Sæbybanen ved at an-
lægge en bane fra Dronninglund over Asaa til 
Agersted. Udvalget forestillede sig, at driften 
kunne tilrettelægges således, at togene på stræk-

ningen Dronninglund–Agersted skiftevis kunne 
køre over Ørsø eller Asaa. Andragendet var un-
derskrevet af  316 beboere i Asaa, Geraa, Mel-
holt, Hou, Søraa og Voersaa. Udvalget gjorde 
opmærksom på, at Dronninglund sogneråd med 
17 stemmer mod to havde bevilget 200 kr. til en 
forundersøgelse.

I Dronninglund var der i oktober 1906 ned-
sat et baneudvalg, der ville forhindre en forlæg-
ning af  banen. Udvalget troede ikke på, at der 
ville blive opretholdt to banestrækninger. Det 
havde indsamlet 692 underskrifter på en protest 
til Dronninglund Sogneråd og FFJ’s direktion 
og repræsentantskab. Primus motor i udvalget 
var apoteker J. B. Mikkelsen, der proklamerede, 
at han ville hænge sig, hvis banen blev ført til 

Asaa. Det fik læge Lassen til at tilbyde at sende 
et reb til apotekeren. Senere i oktober var der 
indkaldt til protestmøde. Der dukkede cirka 550 
deltagere op, hvoraf  langt de fleste bakkede op. 
Kun 23 var imod, og man vedtog følgende re-
solution: »Forsamlingen udtaler sin Tilslutning 
til den Fordring, som ved ca. 600 Underskrifter 
er forebragt Dronninglund Sogneraad om, at 
der ikke foretages nogen Forandring i bestaa-
ende Forhold ved Sæbybanen, samt at eventu-
elle Jernbaneforslag af  Sogneraadet bliver sat 
under Sogneafstemning.« Sogneraadet vedtog i 
sit efterfølgende møde, at der ikke skulle holdes 
sogneafstemning i sager, der ikke havde samme 
interesse for hele kommunen.

I december 1906 var der valg til sognerådet, 

Sæbybanen
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Oprettelse af trinbrætter
Fra beboerne mellem Ørsø og Asaa forelå til 
ekspropriationsforretningen i november 1913 
to anmodninger om oprettelse af  et trinbræt 
eller en holdeplads omtrent midtvejs mellem 
Ørsø og Asaa. Sagfører Secher-Jensen frarådede 
på bevillingshavernes vegne anlægget af  såvel et 
trinbræt som en holdeplads under hensyn til 
den korte afstand mellem Ørsø og Asaa samt til, 
at der ikke fandtes offentlig vejforbindelse ved 
de pågældende steder. I maj 1914 anmodede be-
boerne på Hedegaards Mark om oprettelse af  
et trinbræt. Anmodningen blev støttet af  Dron-
ninglund Sogneråd, der dog ikke ville have no-
get med finansieringen at gøre. På ekspropriati-
onskommissionens møde i januar 1916 oplyste 
formanden, at banen med samtykke fra Mini-
steriet for Offentlige Arbejder havde bestemt 
at anlægge et trinbræt i km 2,1–2,4 fra Ørsø. 
Ejeren af  matrikel nr. 26 a Ørsø Fjerding, Jens 
Jørgen Christensen, var mødt og erklærede sig 
villigt til at afgive det fornødne areal til trinbræt-

FFJ M 1210 ved 
Kovshede trinbræt 
den 1 oktober 1967. 
Foto: Hans Jørn 
Fredberg

tet vederlagsfrit. Trinbrættet fik navnet Kovs-
hede og blev anlagt i km 2,2. Det blev taget i 
brug i 1916. I 1936 åbnede banen yderligere et 
trinbræt i km 3,8 fra Ørsø, kun 1,6 km fra Asaa. 
Trinbrættet kom til at hedde Hedegaard.

Indvielsen
Indvielsen af  banen var fastsat til tirsdag den 10. 
november 1914. Inden indvielsesfesten skulle 
der sendes indbydelser ud. Der var udarbejdet 
en liste med 161 personer som potentielle del-
tagere i festen. Listen omfattede banens ledelse, 
medlemmer af  amtsrådet og sognerådet, repræ-
sentanter fra ministeriet, besigtigelses- og eks-
propriationskommissionen, anlægget, pressen, 
postvæsenet, beboere i Asaa, funktionærerne, 
bestyrelserne for Skagensbanen, Hjørring–Hør-
by Jernbane, Hjørring–Løkken–Aabybro Jern-
bane og Thisted–Fjerritslev Jernbane.

Banens længde fik direktionens formand, 
borgmester F. Bornemann, Aalborg, til med 
blyant at tilføje følgende kommentar på følge-

brevet til de øvrige medlemmer af  direktionen: 
»Helst vilde jeg, at Aabningen kunde foregaa ”i 
Stilhed”, uden nogen anden Højtidelighed end, 
hvad Asaaboerne maatte finde paa. At lave en 
Fest for 100-160 Personer for en Banestump 
paa 5 Km vil vist gøre et grinagtigt Indtryk. Kan 
man ikke indskrænke sig til:

Direktion + Sekretær  5
Repræsentantskabet  18
x) Banemænd   5
Postmesteren   1
Formanden for Amtsraadet 1
Formanden for Sogneraadet 1
3 Asaaboere   3
I alt     34 

Selvom Asaa ligger tæt på Kattegat var forbin-
delsen til omverdenen imidlertid ikke god. For 
at søvejen kunne benyttes, måtte skibene ankre 
op på reden og der omlaste varerne fra eller 
til fladbundede pramme, som kunne klare sej-
ladsen over det inderste bælte af  grundt vand. 
Datidens veje var meget ufremkommeligt med 
deres stenunderlag, hvis det ikke blot var et plø-
ret hjulspor, at en rejse til Aalborg tog mindst 
to dage. I 1878 byggede de lokale godsejere 
med hjælp fra Staten en omkring 500 meter lang 
mole ud i Kattegat og der dannede en såkaldt ø-
havn. Havneadgang var nødvendigt, for at sikre 
Asaa en fortsat udvikling i en tid, hvor der end-
nu var længe til en forbindelse til det voksende 
jernbanenet i Vendsyssel. Som det kan ske ved 
indgreb i naturen, kan det gå galt. Her sandede 
området omkring molen til, så skibene ikke læn-
gere kunne lægge til, men igen måtte ligge for 
svaj ude på revet.

Først det tyvende århundrede lykkedes det i 

Havnen i Asaa

1906 at rejse midlet til anskaffelse af  en sand-
suger, der kunne hold sejlløbet farbart, og i det 
næste halve århundrede udviklede Asaa sig til 
en betydelig fiskerihavn med endnu et bassin i 
1955. Banen transporterede fisk ud i den vide 
verden. Men i løbet af  1960’erne flyttede fisker-
ne fra byen til større havne, så transporten af  
fisk herfra svandt ind i lighed med jernbanen, 
som også sang på sit sidste vers. Der er dog sta-
dig fisker-miljø på havnen i Asaa.

Ishus for G Høygaard-
Fiskeeksport på Asaa 
Havn

Fiskerkuttere i Asaa 
Havn
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x) Rammeskov, Aubeck, Meulengracht og to Sta-
tionsforstandere.                                        FB.«

Medlem af  direktionen, ingeniør Søren Win-
kel, tilføjede entreprenøren til listen og mente, 
at kun de nærmeste repræsentantskabsmedlem-
mer skulle indbydes. Læge E. Lassen, Asaa, var 
naturligvis inviteret. I sin tak for indbydelsen 
gjorde han opmærksom på, at en hel række Asa-
aboere, der havde gjort en indsats i komiteen, 
ikke var indbudt. Det mente han, der skulle rå-
des bod på. Det endte med, at der blev indbudt 
81 personer, hvoraf  de 69 mødte op til festlig-
hederne.

Indvielsestoget afgik fra Nørresundby Havne-
station klokken 10.20 og ankom til Dronning-

lund klokken 11.50, hvorefter det fortsatte til 
Asaa. Her blev toget modtaget af  en festklædt 
by. Fra stationen gik de indbudte gæster sam-
men med en stor del af  byens beboere til Hotel 
Vendia, hvor festmiddagen blev indtaget. Festen 
midtpunkt var læge Lassen, der fra alle sider blev 
hyldet for sin indsats. Hans aldrig svigtende inte-
resse for byen havde igen båret frugt til gavn for 
hele egnen. Kun én var ikke med til at hylde læge 
Lassen, nemlig apoteker Mikkelsen, Dronning-
lund, der i kampens hede havde udtalt, at han vil 
hænge sig, hvis Asaabanen kom til at udgå fra 
Ørsø og ikke fra Dronninglund. Før indvielsen 
sendte læge Lassen apotekeren et reb!

Personale
Personalebehovet ved den korte bane var gan-
ske minimalt. Der blev opslået to stillinger, 
nemlig som stationsforstander og lokomotivfø-
rer. Øvrige stillinger blev besat ved forflyttelser 
hos FFJ og nyansættelser.

Til stationsforstanderstillingen i Asaa var der 
syv ansøgere. Udnævnt blev assistent N. M. 
Munch Møller, Aalborg G. Station. Til stillin-
gen som lokomotivfører var der fire ansøgere, 
hvoraf  banen udnævnte lokomotivfyrbøder L. 
C. Christensen, Aalborg. 

I 1921 var der stationeret følgende faste per-
sonale ved Asaabanen:

Stationsforstander N. M. Munch Møller
Portør I. K. Pedersen
Togfører N. C. Christensen
Baneformand L. C. Andersen
Lokomotivfører L. C. Christensen
Lokomotivfyrbøder P. K. Poulsen
Pudser V. E. Petersen.

Togfører Jørgensen, 
her fotograferet 1943, 
kørte i mange år på 
Asaabanen

Driften
Anskaffelse af driftsmateriel
Det var meningen, at Sæbybanens materiel også 
skulle bruges på Asaabanen. Anskaffelse af  ma-
teriel over anlægsregnskabet indskrænkede sig 
derfor til en person- og en bagagevogn. Det lyk-
kedes at anskaffe et stort lokomotiv over Asaaba-
nens driftsregnskab. Det var FFJ 32, bygget af  
Henschel i 1915. Aalborgbanerne havde siden 
1907 anskaffet ni styk af  denne type lokomotiv, 
som man var godt tilfreds med. 

Anskaffelsen af  FFJ 32 blev begrundet med, 
at rangerarbejdet på Nørresundby Havnestation 
efterhånden var blevet så omfattende, at der 
ud over rangermaskinen ofte måtte afgives en 

togmaskine til rangeringen. Rangerarbejdet på 
Nørresundby H omfattede rangering til cement-
fabrikken øst for stationen og til svineslagteriet 
mod vest. Når syrefabrikken i løbet af  kort tid 
ville påbegynde produktionen, regnede man 
med en meget stærk stigning i rangerarbejdet. 
Der blev ikke anskaffet ny trækkraft til Asaaba-
nen; men to af  FFJ’s små Jung-lokomotiver nr. 
6 og nr. 7 blev i henholdsvis 1915 og 1914 om-
bygget til tenderlokomotiver til brug på Asaaba-
nen. Til brug særligt på Asaabanen ombyggede 
privatbanernes værksted i Aalborg i 1914 et af  
de små Jung-lokomotiver, FFJ 7, til tenderlo-

FFJ 6 i Asaa. Arkiv 
Hans Jørn Fredberg
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komotiv. Året efter blev FFJ 6 også ombygget 
tilsvarende og indsat i rangerarbejde i Aalborg 
og Nørresundby. Det skulle tillige være reserve 
for FFJ 7 på Asaabanen. Nr. 7 blev i 1922 solgt 
til entreprenørfirmaet Andersen & Cordes. I 
maj 1925 blev nr. 6 sammen med et af  de andre 
små Jung-lokomotiver med tender tilbudt den 
under anlæg værende Mariager–Faarup–Viborg 
Jernbane, der dog afslog tilbuddet. Nr. 6 blev 
udrangeret i 1935.

Vognfabrikken Scandia, Randers, afgav tilbud 
på vognene. En 3. klasse personvogn med 60 

pladser og uden toilet kunne leveres for 9.165 
kroner og en bagagevogn for 3.750 kr. Vognene 
var af  samme type som Sæbybanens seneste an-
skaffelser. Postvæsenet krævede ikke en særlig 
postvogn, men lod sig nøje med en kasse, der 
var fastboltet til gulvet i pakvognen. Vognene 
var C 81, senere C 8, og E 170, senere E 34. 
Vognene indgik i de almindelige omløbsplaner, 
hvilket vil sige, at de også kom andre steder end 
blot på hjemmebanen og vogne fra Sæbybanen 
kom her.

Køreplan og driftsforhold
Driften blev indledt den 11. november 1914 med 
seks dobbeltture daglig. Det lykkedes at skaffe 
gode forbindelser med Sæbybanens tog enten i 
Ørsø eller i Dronninglund. På Sæbybanen kørte 
tre dobbeltture Aalborg–Frederikshavn, en dob-
belttur Aalborg–Sæby og en dobbelttur Frede-
rikshavn–Dronninglund. Togene var person- el-
ler blandettog. Desuden var der et godstogspar 
Aalborg-Sæby. Der var i løbet af  dagen ingen 
togkrydsninger i Ørsø, og kun én togkrydsning i 
Dronninglund. Det var det tidlige blandettog fra 
Frederikshavn, som krydsede blandettoget, der 
udgik fra Dronninglund.

Til den første køreplan udarbejdede drifts-
bestyreren to forslag. Forslag A omfattede fire 
dobbeltture Dronninglund–Asaa og en dobbelt-
tur Asaa–Ørsø. Forslag B omfattende endvidere 
en dobbelttur Asaa–Ørsø om formiddagen for 
at skabe gode forbindelser fra og til Aalborg. 
Forslag A ville betyde, at rejsende fra Aalborg 
til Asaa med formiddagstoget ville komme til at 
vente i Dronninglund i en time og fem minutter. 
Passagerer fra Asaa til Aalborg med middagsper-
sontoget skulle vente i en time og 25 minutter. 
Det lykkedes at holde de fleste andre ventetider 
under 20 minutter. Den korteste ventetid var to 
minutter og den længste 26 minutter. Driftsbe-

styreren anbefalede forslag B til direktionen, der 
indstillede forslaget til repræsentantskabet til 
godkendelse, men repræsentantskabet sagde nej, 
og forslag A blev vedtaget den 13. oktober 1914.

Protesterne lod da heller ikke vente på sig. Det 
oprindelige jernbaneudvalg og Asaa Borger- og 
Haandværkerforening klagede til Ministeriet for 
Offentlige Arbejder over de dårlige forbindelser 
til og fra Aalborg om formiddagen. Udvidelse 
af  køreplanen med en dobbelttur Asaa–Ørsø 
krævede ikke forøget personale, hvorfor drifts-
bestyreren anslog udgifterne til 4-500 kr. om 
året og anbefalede etablering af  toget.

Der blev nedsat et udvalg, der sammen med 
direktionen udarbejdede et udkast til køreplan 
gyldig fra maj 1915 med hele seks dobbeltture, 
hvoraf  de to kun løb mellem Asaa og Ørsø. Kø-
replanen var tilrettelagt således, at skolebørnene 
ikke fik for langt ventetid i Dronninglund. Sko-
letiden ved Dronninglund Mellem- og Realskole 
var fra klokken 10.45 til klokken 14.07 af  hensyn 
til togforbindelserne fra såvel syd som nord.

Det har været et princip, at alle tog skulle fø-
res ind til Dronninglund. Det fandt medlem af  
repræsentantskabet, apoteker J. B. Mikkelsen 
fornuftsstridigt de to gange om dagen, hvor Sæ-
bybanens tog krydsede i Dronninglund. I disse 

tilfælde løb der et Asaatog cirka 10 minutter for-
an toget fra Frederikshavn og i modsatte retning 
10 minutter efter Frederikshavntoget. Apoteke-
ren havde naturligvis ret i, at det var fornufti-
gere at lade Asaatoget vente i Ørsø.

På grund af  de stærkt stigende kulpriser un-
der den første verdenskrig blev køreplanen fra 
1917 indskrænket. Endnu i 1920 kørtes der 
kun tre dobbeltture alle dage på Sæbybanen, 
hvilket medførte, at også Asaabanens køreplan 
blev indskrænket til tre dobbeltture. Mærkeligt 
nok havde alle tre tog gode forbindelser med 
meget korte overgangstider mod Aalborg. Fra 
Aalborg var der kort overgangstid mellem de to 
tog. Det gik naturligvis ud over forbindelserne 
til og fra Frederikshavn. De var elendige med 
meget lange overgangstider. Kun med eftermid-
dagstoget fra Frederikshavn var der få minutters 
overgangstid.

I 1922 anskaffede FFJ to motorvogne af  den 
spidsnæsede type fra Deutsche Werke i Kiel, M 
1201 og M 1202. Fjerritslev Avis kunne den 2. 

I 1922 anskaffede 
FFJ to motorvogne 
fra Deutsche Werke 
i Kiel. FFJ M 1202 
holder på stationen i 
Dybvad 1924

november 1922 berette, at en motorvogn med 
to bivogne var ankommet til Fjerritslev klokken 

Tjenestekøreplan 
gældende fra den 1. 
oktober 1920. Arkiv: 
Hans Jørn Fredberg
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