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Amtsbanerne
På tysk hed de ”Kreisbahnen”, på dansk hed de ”Amtsbaner”, og i 
folkemunde blev de også kaldt for ”Småbaner”. Disse baner blev 
anlagt med lovhjemmel i den preussiske lov om smalsporede små-
baner af den 28. juli 1892. Loven gjorde det muligt for de lokale 
myndigheder at anlægge og drive jernbaner med en praksis, der 
stærkt afveg fra den måde statsbanerne blev anlagt og drevet på. 
Meningen med disse baner var, at de kun skulle dække det lokale 
trafikbehov og ikke være et led i en overordnet trafikplanlægning. 
Kredsene fik tilskud fra staten og provinsregeringen til at gennem-
føre bygningen af banerne. Anlægsomkostninger og driftsomkost-
ninger skulle holdes på et minimum. Den første kredsbane i Slesvig 
blev anlagt mellem Flensburg og Kappeln i 1886 og kom til at danne 
forbillede for de senere anlagte kredsbaner. Sønderborg, Aabenraa 
og Haderslev fik hver deres baner. Sønderborg fik sin kredsbane 
tre år, før byen blev tilsluttet den østlige længdebane, hvilket skete 
i 1901. Haderslev og Aabenraa fik forbindelse med statsbanen i 
henholdsvis 1866 og i 1868.

Tønder var den eneste af de nordslesvigske kredse, som aldrig fik 
sin egen kredsbane. Byen fik allerede i 1867 forbindelse med den 
østlige længdebane via Tinglev. Lidt amtsbanespor kom der dog til 
Tønder Amt, da Haderslev Amts Jernbaner (HAJ) nåede til Skær-
bæk i 1910. Sporvidden på de tre amtsbaner blev fastlagt til 1000 
mm. Til sammenligning havde statsbanerne en sporvidde på 1435 
mm. Ved Genforeningen overtog Danmark 347 km amtsbane- og 
265 km statsbanespor. 

 Udover sporvidden var amtsbanerne kendetegnet ved, at man 
undgik at bygge kostbare stationsanlæg og komplicerede sik-
ringsanlæg. Alle strækningerne var uindhegnede i modsætning til 

statsbanerne, hvor strækningerne var indhegnede. Den daglige sik-
kerhedstjeneste blev primært varetaget af lokomotivpersonalet og 
togførerne, dog var der på de allerstørste stationer ansat sikker-
hedsuddannet jernbanepersonale til at sørge for driften. Der fandtes 
ingen strækningssignaler, så sikkerheden mellem stationerne bestod 
af en telefonlinie med et enkelt apparat på de forskellige stationer. 
De mindre stationer blev drevet af lokale folk, ofte værtshusholdere, 
som i mange tilfælde drev krohold samtidig med, at de varetog jern-
banens interesser. Foruden at servere mad og drikke, sælge billetter 
og ekspedere gods, skulle de også passe banetelefonen. Denne blev 
brugt til at afmelde og tilbagemelde de forskellige tog. 

Det var ikke de store hastigheder der prægede driften på amts-
banerne. En rejse fra Haderslev til Skærbæk kunne tage syv timer. 
Hastigheden havde ikke den store betydning, men antallet af togpar 
var afgørende for hvor meget banen blev benyttet. På Als kørte der 
f.eks. otte togpar dagligt på strækningen til Nordborg. 

Amtsbanernes storhedstid lå fra etableringen og indtil Første Ver-
denskrig. Krigen tog hårdt på materiellet, bygningerne og sporene. 
Der var ikke økonomi og materialer til vedligeholdelse, hvilket 
betød at banerne efter Genforeningen var nedslidte. Det ville kræve 
store beløb at reetablere disse til et acceptabelt niveau. Andre for-
hold gjorde sig også gældende med hensyn til amtsbanernes fremtid. 

Banernes snørklede forløb viste sig at stå i vejen for udviklingen. I 
1920`erne blev vejnettet forbedret og udbygget. Bilerne var ved at 
blive folkeeje, og ønsket om hurtigere transport var stigende. En af 
årsagerne til amtsbanernes snørklede forløb skal findes Haderslevs, 
Aabenraas samt Sønderborgs ønske om at knytte så godt som alle 
landsbyer i oplandet tæt til sig. Endvidere søgte hvert lille sted at 
blive tilsluttet det lokale jernbanenet, hvilket heller ikke var befor-
drende for en rationel drift. Disse faktorer var medvirkende til de tre 
amtsbaner dårlige driftsresultat i 1920`erne. På trods af forskellige 
økonomiske redningsplaner var amtsbanernes skæbne beseglet og 
deres nedlæggelse uundgåelig.

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke blev skabt sporforbin-
delse mellem Aabenraas og Haderslevs amtsbaner. På en strækning 
vest for Hovslund (AaAJ) og vest for Over Jersdal (HAJ) løb de to 
amtsbaner næsten parallelt på hver sin side af amtsgrænsen. Over 
en strækning på ca. 18 km var der på flere steder kun fem – seks km 
mellem de to linjer, så det havde været overkommeligt at sætte de to 
baner i forbindelse med hinanden, men dette blev ikke gjort. Under 
Første Verdenskrig var der militær sporforbindelse mellem Øster 
Terp på AaAJ og Branderup Mølle på HAJ samt mellem Branderup, 
HAJ, og Døstrup på Marskbanen. Begge disse strækninger blev 
taget op i 1918 og fik ingen betydning i det civile liv. Amtsbanerne 
forblev lukkede kredsløb, som kun skulle tjene amtets befolkning 
og ikke medvirke til kontakt udover amtsgrænsen.

Aabenraa Amts Jernbaner blev som den første bane lukket den 
31. marts 1926. Trafikomlægningen på Als med DSB-busdrift samt 
ombygning af Mommarkbanen fra smalspor til normalspor betød 
nedlæggelse af ABA. Driften blev indstillet den 28. februar 1933. 
Nedlæggelsen af Haderslev Amts Jernbaner foregik i flere etaper. 
Den første strækning, der blev lukket, var Christiansfeldstræknin-

gen, hvilket skete den 25. juni 1932. Den sidste del af HAJ, der blev 
nedlagt, var strækningen til Toftlund via Ustrup. Den 23. juni 1939 
var det slut med de smalsporede amtsbaner. 

En epoke i den sønderjyske jernbanehistorie var ovre. En sammen-
fattende vurdering af amtsbanernes betydning for landsdelen viser, 
at banerne i de første 10 – 15 år af deres levetid opfyldte behovene 
for transport, og på den måde betød en del for lokalbefolkningens 
hverdag. Men tiderne skiftede, og amtsbanerne havde ingen mulig-
hed for tilpasse sig til de nye tider, hvilket blev deres skæbne.

Denne historie er taget med, da den med sin lidt naive facon og 
stille humor giver et lille billede af preussertiden op mod den Første 
Verdenskrig.

Citat fra ”Jernbaneminder fra Sønderjylland” skrevet af Niels 
Jensen og udgivet af Høst & Søn i 1981: 

På Aabenraa Amts Jernbaner havde Laurids Lund omkring 1905 
forpagtningen af stationen Alslevkro øst for endestationen Løgum-
kloster. Laurids Lund var en hyggelig fyr, der ikke besad al den 
respekt for autoriteterne, som man egentlig forventede af en mand, 
der udover at være kromand også var amtsbanens mand på stedet.

I nærheden af kroen – og dermed også stationen – boede skrædde-
ren Gustav Kaiser. En dag da skrædderen havde et ærinde i Bedsted, 
rejste han med toget dertil. Netop som toget satte sig i bevægelse 
fra Alslevkro ringede Laurids Lund til Bedsted station (og kro) på 
linietelefonen. Han meldte – kort og militærisk som det var almin-
deligt – sin kollega i Bedsted ”Der Kaiser kommt”, hvorefter han 
hængte røret på.

Meldingen udløste febrilsk aktivitet i Bedsted. Stationsbestyreren 
i Bedsted fik den opfattelse, at selveste det tyske riges kejser ville 
passere Bedsted på rejse med lillebanens tog mod Aabenraa. Med-
delelsen spredtes som en løbeild i hele Bedsted. Alle flag blev hejst, 
stationbestyreren iførte sig sit stiveste puds, og kommuneforstan-
deren og præsten mødte op på stationen iført deres embedsdragter. 
Skolebørnene stillede op på en snorlige række skarpt overvåget af 
deres lærer.

Da toget fra Løgumkloster rullede ind på Bedsted station istemte 
børnene ”Deutschland, Deutschland über alles”, og mændene stod 
ærbødigt med blottede hoveder.

Den eneste rejsende med toget til Bedsted var skrædderen Gustav 
Kaiser fra Alslevkro, der til stor forbløffelse blev modtaget med 
sang og af alle byens prominente personer.

Det gik op for stationsbestyreren, at han var blevet taget ved næsen 
– i fuld offentlighed. For skrædderen var lige så kendt i Bedsted som 
i Alslevkro. I tavshed gik alle hver til sit, og flagene blev halet ned, 
mens læreren fik travlt med at genne børnene tilbage til skolen.

Christiansfeld Station set fra sporsiden med godsvogn ved varehu-
set. Bemærk sporskiftelygten yderst til venstre.

Stemplet 1902 Arkiv AaA

Genner Station, på strækningen fra Aabenraa til Løgumkloster, set 
fra syd. Rejsestalden ligger til højre for selve stationsbygningen, 
mens varehuset ligger til venstre.

Stemplet 1906 Arkiv AaA

Blandet tog på Strandelhjørn Station, klar til afgang mod Galsted 
på Toftlundlinjen.

Arkiv AaA
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Haderslev Amts Jernbaner
Med sine ca. 210 km spor var Haderslev Amts Jernbaner (HAJ) den 
største af de tre amtsbaner. Fra udgangspunktet i Haderslev strakte 
HAJ sine spor ud mod alle verdenshjørner og nåede til Skærbæk, 
helt ude mod vest. KH, stod for Kleinbahnen des Kreises Hadersle-
ben, hvilket var den officielle tyske forkortelse for amtsbanen. 

Banerne blev bygget i to omgange. De første strækninger mod 
Christiansfeld og Rødding blev begge indviet i 1899, senere blev 
også Årøsund, Toftlund, Skodborg, Arnum og Skærbæk forbundet 
med Haderslev. Disse baner blev indviet i tidsrummet mellem 1903 
og 1911. Foruden amtsbanernes naturlige knudepunkt i Haderslev, 
så var der knudepunkter i Ustrup, Gram og Arnum. Fra disse tre 
stationer gik der spor mod henholdsvis Toftlund, Rødding og Skær-
bæk. 

Linjeføringen mellem Haderslev og endestationerne var meget 
snørklet. Dette skyldtes, at det ikke var den direkte afstand, der 
var bestemmende for banens forløb, men befolkningstætheden, der 
bestemte linjeføringen.

På den østlige længdebane, fra Padborg til Vamdrup, krydsede 
HAJ’s spor statsbanen tre steder. For Toftlundbanens vedkommende 
skete det på en bro ved Over Jerstal. Banen til Rødding krydsede, i 

niveau, statsbanen syd for Vojens. For at sikre denne krydsning var 
der anbragt afløbsspor på begge sider af statsbanesporet, således at 
et amtsbanetog ikke kunne krydse, med mindre der var fri bane. I 
Sommersted blev banen mod Skodborg ført over statsbanen på en 
ståldragerbro syd for statsbanestationen. Tilkørselsramperne i for-
bindelse med broen var ret stejle og skabte flere gange problemer 
for lokomotivpersonalet, da lokomotivet havde svært ved at stå fast 
om efteråret og i vinterperioden. 

HAJ fik stor betydning for banens opland. De forbedrede forbin-
delser til statsbanen, og til de større byer med deres slagterier og 
kreaturmarkeder, skabte mulighed for vækst. Hans Gram placerede 
sine fabrikker for kølemaskiner og hårde hvidevarer i Vojens, da 
byen nu var blevet et jernbanekundepunkt. Jernbanen gav lettere 
adgang til at betjene de forskellige kunder. 

De første baner blev anlagt med skinner, der vejede 15,5 kg/m. På 
de sidste baner, det vil sige dem, der blev bygget fra 1910 og frem, 
anvendte man nogle kraftigere skinner på 24,39 kg/m. Alle banerne 
var uindhegnede.

HAJ blev finansieret, ligesom amtsbanerne på Als og i Aaben-
raa, af kredsen, provinsen Slesvig-Holsten og den Preussiske stat. 

Staten og kredsen betalte hver en andel på 3/8 af anlægsudgifterne, 
mens de sidste 2/8 blev dækket af provinsen. Et eventuelt underskud 
skulle alene dækkes af kredsen. 

Amtsbanen var også medvirkende ved indførelsen af telefoni i 
amtet. Man udbyggede banernes linjetelefon således, at systemet 
også kunne anvendes som det offentlige telefonsystem. Stationerne 
fik således en bifunktion som lokale telefoncentraler.

Anlægsarbejderne var ikke uden problemer. For det første kunne 
tidsplanen, på trods af en stor arbejdsstyrke, ikke holdes. Der opstod 
konflikt mellem entreprenøren og kredsen, og det endte med, at 
kredsen overtog arbejdet. For det andet var der på strækningen 
mellem Marstrup og Ustrup vanskeligheder med en dæmning, som 
flere gange skred ud. Dette betød, at indvielsen af delstrækningen 
fra Haderslev til Vojens blev udskudt med fem måneder i forhold 
til den officielle indvielse.

Der var også problemer i forhold til økonomien. Forøgede udgif-

ter til grunderhvervelser og jordarbejder betød, at budgetterne ikke 
holdt. En anden årsag var, at man i flere tilfælde undlod at udnytte 
eksisterende bygninger, hvilket havde været naturligt, men i stedet 
opførte store og prangende stationsbygninger i germansk byggestil 
med spir, tårne, ornamentik etc.

Amtsbanens administration var samlet i Haderslev. Her var der 
desuden remise og værksteder. Det oprindelige værksted blev i 
1913 erstattet af et nyt, som var moderne og meget rummeligt. 
Næsten alle former for reparationer og ombygninger kunne udfø-
res her. Værkstedet var selvforsynende med vand og elektricitet, 
og endvidere havde man en elektrisk skydebro til at flytte rundt på 
materiellet.

HAJs økonomi var efter den første verdenskrig ligeså dårlig som 
de øvrige to sønderjyske amtsbaners. Skønt man allerede i begyn-
delsen af 20’erne anskaffede sig de første motorvogne i et forsøg 
på at gøre driften mere rentabel, så fortsatte driftsresultaterne med 

Skodborg med tysk flagstang 
ud for stationsbygningen. Flag-
stangen var malet i sort-hvide 
farver. 
Et lokomotiv rangerer med luk-
kede godsvogne ved pakhus-
sporet. 
Under møllen, i baggrunden, 
anes stationens et-sporede re-
mise.

Afsendt 29/8 1906 Arkiv AaA
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Christiansfeld
Christiansfeld    18,9Km

Fjeldstrup
Fjelstrup        12,1Km

Stationsbygningen i Fjelstrup var 
forskellig fra alle andre stationsbyg-
ninger på HAJ. Den var hvidpudset 
og havde røde båndgesimser. I det 
nordøstlige hjørne af bygningen var 
der tilbygget et tårn med et stejlt 
tag. Foruden jernbaneekspedition 
indeholdt bygningen også to re-
staurationslokaler samt gæstevæ-
relser. 
Fjelstrup var banens største mel-
lemstation med 349 m spor og fem 
sporskifter.

Arkiv AaA

På grund af stationens størrelse var der ansat en stationsforstander i Christiansfeld. Den tilhørende beværtning blev forpagtet af en gæst-
giver, som ikke havde noget ansvar for jernbanedriften. 
Stationsbygningen var opført i røde mursten med blændinger, en kraftig midterrisalit og frontispicer. Varehuset var sammenbygget med 
stationsbygningen. På sporarealet var der ni sporskifter, der foruden perronsporet også gav adgang til omløbs- og læssespor. Endvidere 
var der et spor til kulgården og remisen. 

Afsendt 13/8 1906 Arkiv AaA

Faustrup
Faustrup    16,3Km

I Faustrup havde stationsbygnin-
gen et atypisk udseende. Tre gavle 
vente ud mod perronen. Den dom-
minerende gavl hørte til selve ho-
vedbygningen, den anden gavl var 
en mindre tilbygning, og den tredje 
gavl stammede fra rejsestalden. 
Stationen hørte til en af de mindste 
på linjen til Christiansfeld. Der var 
tre sporskifter og en samlet spor-
længde på 164 m. Varehuset, som 
var bygget af træ, indeholdt også 
stationens retirade.

Dateret 18. apr. 1906 - Arkiv TM
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Vojens Amtsbanegård
Woyens Kreisbahnhof          19,2Km

Ladegaard
Ladegaard II     15,0Km

Høgelund
Högelund        11,9Km

200 m før amtsbanegården i Vojens krydsede banen statsbanen i niveau. For at sikre denne krydsning blev der anlagt afløbsspor på begge 
sider af krydsningen, så tog på HAJ måtte vige for statsbanetogene. Disse sikkerhedsspor var hver på 42 m.
Sporarealet bestod af 23 sporskifter og 877 m spor. Omladningssporet var udført af statsbanerne i modsætning til andre fællesbane-
gårde
Vojens Station var, bortset fra Haderslev Amtsbanegård, den største station på HAJ. En stationsforstander samt fem til ti folk var nødven-
dige for at klare driften. Toget skulle vende for at fortsætte mod Gram
Stationsbygningen, opført i røde mursten, var domineret af en kraftig midterrisalit. På begge sider af den var der to sidefløje i to plan med 
valmet tag. Vinduesåbningerne i stueetagen havde høje gotiske spidsbuer, mens vinduerne i stueplan var flade romanske rundbuer.

Stemplet 1917 Arkiv AaA

Fra Ustrup fortsatte Røddingstræk-
ningen mod vest, mens banen mod 
Toftlund løb i en skarp kurve mod 
syd. Høgelund Station lå 200 m 
fra en mindre landsby ved samme 
navn. Alligevel valgte Amtsbanedi-
rektionen at opføre en større stati-
onsbygning. Gavlen vente ud mod 
perronen og havde saddeltag. Den 
tilbyggede rejsestald havde udkør-
sel mod perronen med halvvalmet 
tag. Både stationsbygningen og 
stalden havde skifertag.

Arkiv ISL

Stationsbygningen i Ladegård var 
af samme type som i Skrydstrup, 
Lille Nustrup og Vester Linnet. Det 
var en mindre bygning, som kun in-
deholdt en ventesal, et kontor samt 
et køkken i stueplan. På første sal 
var der to mindre soveværelser. 
Bygningen var opført i grå sten 
med en kraftig enderisalit me d  
saddeltag og halvvalmet tag over 
sidefløjen. Vinduerne på første sal 
var høje og smalle. 
Der fandtes ingen perron, så pas-
sagererne steg direkte op i toget, 
hvilket var unormalt for amtsba-
nerne.
Årsagen til stationens navn, Lade-
gaard II, var for at undgå navne-
forveksling med en anden by med 
samme navn.

Arkiv TM
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