1866 - 2016

Program

Se mere på www.kolding.dk/jernbane150 eller følg os på Facebook.

Jernbane med
150 års jubilæum
Den 1. november 2016 kan jernbanestrækningen mellem Kolding, Lunderskov og Vamdrup fejre 150 års jubilæum. Der er ingen tvivl om, at jernbanen, både dengang og nu,
har en stor betydning for området og som knudepunkt i Danmark.
Med 150 året for jernbanen kan Vamdrup også fejre 150 års byjubilæum, da byen opstod
sammen med jernbanen. Alle tre byer har gennem årene gennemgået en stor forandring
og udvikling. Det er byer, der alle, også den dag i dag, er præget af udvikling og stor
aktivitet. Banen har været med til at forme det Lunderskov og Vamdrup, vi kender i dag,
hvor vi er et vigtigt knudepunkt i Danmark.
Jernbanen og den kollektive trafik har fortsat afgørende betydning for byerne. Vores erhvervsliv benytter skinnerne til at fragte varer frem og tilbage, ligesom rigtig mange tager
toget, når de pendler til og fra arbejde. Derfor er jernbanestrækningen mellem Kolding,
Lunderskov og Vamdrup i høj grad med til at binde byerne og vores fælles udvikling sammen - også i 2016. Vi skal også fremover sikre så optimale forbindelser som muligt.
Der kommer til at være masser af aktivitet, når alle tre jernbanebyer samarbejder om at
markere jubilæet lørdag d. 17. september og i løbet af efteråret med mange begivenheder for hele familien. Har du lyst til at blive klogere på de tre byers historie, så læg vejen
forbi en af de mange udstillinger. På biblioteker, Kongeåmuseet og Arena Syd. Alt dette
og meget, meget mere kan du læse om i denne brochure.

Tillykke med 150 året for jernbanen og god tur rundt i vores kommune!
Jørn Pedersen
Borgmester

Program 17/9

Kolding
8. - 18. september
Udstilling: ”Jernbanen i 150 år i ord og billeder”
Tid: I bibliotekets åbningstider. Se mere på www.koldingbib.dk
Sted: Kolding Bibliotek
På Kolding Bibliotek sættes der fokus på jernbanen ml. Kolding, Lunderskov og Vamdrup med en kulturhistorisk udstilling i ord og billeder. Her kan du blive klogere på jernbanens historie i de tre stationsbyer set i lyset af udviklingen igennem de sidste 150 år.
Udstillingen vil også kunne opleves i Vamdrup og i Lunderskov.

10. – 18. september
Fotoudstilling i Kolding Midtby
Udendørs fotoudstilling på Akseltorv. Udstillingen beskriver i ord og billeder jernbanens
historie i de tre stationsbyer, og hvorfor vi i år kan fejre 150 års jubilæum.

14. september
Foredrag v. Martin Wilde: Jernbanekrigen i Østjylland og andre fortællinger
om banerne i Kolding.
Tid: Kl. 19.00 – 21.00, Kolding Bibliotek.
Velkommen til en aften, hvor foredragsholder Martin Wilde gennemgår jernbanehistorien, som den ser ud i Kolding fra begyndende planer i 1840’erne til energikriserne i
1970’erne og til nyere tider og en automatisering af jernbanedriften i Kolding, der i dag
er næsten uden lokale medarbejdere.
Arrangementet er gratis. Der vil være billetter til arrangementet fra 1. september på
www.koldingbib.dk.

1. november
”Der kommer tog!” - Åbning af særudstilling på Koldinghus
Museet på Koldinghus fejrer 150-års jubilæet for jernbanen med udstillingen “Der kommer tog!”. Udstillingen tager udgangspunkt i en moderne og køreklar fortolkning af den
klassiske modeljernbane og fortæller dels om banens betydning for stationsbyerne og
en lang række begivenheder, der har udspillet sig langs jernbanen, sjove som triste.
Læs mere på www.koldinghus.dk.

17. september
Orkestermarch og koncert med Struer Jernbaneorkester
Struer Jernbaneorkester spiller op og går, med start i Kolding, march igennem de tre
stationsbyer.
Struer Jernbaneorkester blev stiftet i 1944 af 17 DSB-ansatte. I dag består det af ca.
35 musikere inklusiv Tambourkorps. Læs mere på www.struerjernbaneorkester.dk.
Program og ruter:
Kl. 10.00 		

Kolding Banegård – Akseltorv - banegården.

Kl. 12.00 		

Lunderskov Station – Nørretorv - stationen.

Kl. 14.00		

Vamdrup Station – Torvet – stationen.

Kolding Station, som den ser ud i dag, åbnede i 1884. Foto: Kolding Stadsarkiv.

17. september
Ta’ en tur med veterantoget!
Kør en tur med Sydjyllands Veterantog, som besøger de tre stationsbyer. SJVT har
siden 1969 haft til huse i Lunderskov Remise og er en af Danmarks ældste jernbaneklubber med mere end 50 år på bagen. Læs mere på www.sjvt.dk.

Køretider og rute:
Kolding afg.			12.10

14.11

Lunderskov ank.			12.28

14.30

Lunderskov afg.			12.30

14.39

Vamdrup ank.			12.40

14.48

Vamdrup afg.			13.00

15.15

Lunderskov ank. 		

13.07

15.31

Lunderskov afg.

11.10

13.09

Kolding ank.		

11.27

13.26

Pris pr. tur:
50,- kr. pr. person. Gratis for børn under 4 år.
Billetter sælges i toget. Der kan betales med
Swipp, Mobilepay og kontanter (lige beløb).
Der modtages ikke kort.

Vamdrup
17. september
Kreativ Festival og fejring af Vamdrups jernbane- og byjubilæum
Den 17. september afholdes der Kreativ Festival i Vamdrup og fejring af Jernbanejubilæet 2016, og alle er velkomne. Dagens program byder på et væld af aktiviteter for
folk i alle aldre.
Vamdrups butikker holder åbent kl. 9.30-15.00.
På Torvet:
Kl. 11.00-15.00

Kreativ Festival med udstillere og arbejdende stande.

Kl. 11.00-15.00

HEED spiller på scenen på Torvet.

Kl. 11.00-13.00

Micki Cheng – kendt fra bl.a. Den store Bagedyst, pynter

			

jubilæumscupcakes og uddeler smagsprøver.

Kl. 13.30		

Vinderen af Vamdrups store Bagedyst kåres.

Kl. 14.30		

Stort broderi lavet af Kreativ Forenings kvinder afsløres.

Kl. 14.40		

Stort kagebord til de fremmødte.

Ved Vamdrup Station:
Kl. 13.00		

Afgang med veterantog til Lunderskov og Kolding

Kl. 14.00

Borgmester Jørn Pedersen holder jubilæumstale.

Kl. 14.10		

Struer Jernbaneorkester spiller op og går mod Torvet.

Kl. 15.15		

Afgang med veterantog til Lunderskov.

Rundt i byen:
Hele dagen

Byens huse - Tag på rundtur i byen, og bliv klogere på Vamdrup,

			

som det så ud en gang.

Kl. 11.00-15.00

KFUM spejderne har lavet en model af Vamdrup station

			

anno 1866. Her vil der være mulighed for at købe forfriskninger.

			

Med afgang fra modelstationen kan du kører en tur med mini-tog

			

rundt i byen.

Da første verdenskrig var slut, kom mange Østrig-ungarske ”Wienerbørn” til ”opfedning” i
Danmark. Togene med 500-600 børn var en uge om turen fra Wien til omladningsstationen i
Vamdrup, hvorfra børnene blev sendt videre til deres plejefamilier i Danmark.
Foto: Lokalhistorisk arkiv Kongeåmuseet (ca. år 1920).

Kl. 11.00 - 14.00 Vamdrup Bibliotek
Kolding Bibliotekerne holder officiel premiere på deres nye digitale byvandrings-app,
”Mellem to stationer”, som er lavet specielt til Jernbanejubilæet.
Fortællingen danner rammen om en byvandring i Vamdrup og Lunderskov. I en app
ledes brugerne rundt i byerne til historiske steder, der formidler læring og oplevelser
om jernbanens og de to byers historier og lokaliteter. Undervejs vil man blive præsenteret for fortællingen, historiske fakta samt en quiz.
Læs mere på www.koldingbib.dk
Kl. 10.00 -16.00

Modeltogs Messe i Arena Syd

Med deltagere fra Sjælland, Djursland, Esbjerg, Skjern, Ølgod, Sønder Omme,
Bramming, Ikast, Kolding m.fl. er der masser at se på til Modeltogsmessen i Arena
Syd. Kom og gør en god handel, få en på opleveren eller del din viden om tog og
jernbanehistorier med eksperter og ivrige fritids modeltogsfolk.
Kongeåmuseet
Få et indblik i Vamdrups historie og oplev Danmarks største modeljernbane. Museet
udvider åbningstiden 10.- 11. september og 17.-18. september. I løbet af ugen tilbydes byvandringer. Læs mere på www.kongeaamuseet.dk.

29. oktober
Jubilæumsfrokost i Vamdrup
150-årsdagen for første togs ankomst til Vamdrup bliver fejret med en let frokost i Arena
Syd fra kl. 13-15. Der vil være taler af bl.a. borgmester Jørn Pedersen og musik på programmet. Læs mere om pris og tilmelding på www.kolding.dk/jernbane150.

Oplevelser på egen hånd i Vamdrup:
Gåtur med fokus på Jernbanejubilæum 2016
Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup har lavet en folder med forslag til en gåtur rundt i
Vamdrup. Folderen kan fås i åbningstiderne på Lokalhistorisk Arkiv eller på Kongeåmuseet.
Udgivelse af ”Vamdrup Guiden”
Gå på opdagelse med Vamdrup Guiden - en kulturhistorisk guide om Vamdrup by
og sogn i anledning af stationsbyens og jernbanens 150 års jubilæum. Guiden udgives i november 2016.

Vamdrup Station åbnede samtidig med indvielsen af strækningen 1. november 1866.
Den var opført i træ og nedbrændte delvist i 1911.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv Kongeåmuseet (ca. år 1900).

Lunderskov
17. september
Jubilæumsfejring - Lunderskov i røg og damp!
I Lunderskov fejres Jernbanejubilæum 2016 med arrangementer i løbet af dagen og
aftenen.
Billetter til festen kan købes i nærbutikken Lunderskov, 26, 6640 Lunderskov, tlf. 75
58 50 73. Pris: 75 kr.
Ved Lunderskov Station:
Kl. 10.00		

Der serveres kaffe og kage på jernbanestationen.

			

Alle er velkomne (gratis).

Kl. 10.00		

Premiere på Kolding Bibliotekernes digitale byvandrings-app

			

”Mellem to stationer”.

Kl. 11.10

Afgang med veterantog mod Vamdrup.

Kl. 12.00

Struer jernbaneorkester ankommer til stationen og spiller på

			

perronen og marcherer gennem Storegade til Nørretorv, hvor

			

orkestret vil gøre et ophold og spille nogle musiknumre.

Lunderskovhallen:
Kl. 15.00

Hallen åbnes for gæsterne. Der kan købes drikkevarer i hallen.

			

Konferencier Jens Ø. underholder.

Kl. 16.30

Musikgruppen ” Tørfisk ” går på scenen.

Kl. 18.00

Der holdes spisepause. Mad og drikkevarer kan købes i hallen.

Kl. 19.30

Danseorkestret ” Vil du danse? ” går på scenen.

Kl. 23.00

Festen slutter.

*Der tages forbehold for ændringer og rettelser i programmet.

Remisen i Lunderskov. Området benyttes i dag af støtteklubben KLK.
Foto: Olaf Skov, 1973

Banearbejdere ved Lunderskov. Vedligeholdelsen af sporarealerne var en vigtig del af dagligdagen på en række strækninger. Foto: Lunderskov Lokalhistoriske Arkiv/Kolding Stadsarkiv
(ca. år 1940).

Jernbanen 150 år
Den 1. november 1866 indvies jernbanen mellem Middelfart og Vamdrup, der undervejs stopper i både Kolding og Lunderskov, det er derfor vi i 2016 fejrer jernbanens 150 års jubilæum.
Samtidigt, i 1866, åbnes også forbindelsen fra Vamdrup til Flensborg, og dermed bliver der
skabt togforbindelse mellem København og Hamborg. Den nye jernbane forbindelse til både
hovedstad og Europa, fik på forskellige måder stor betydning for udviklingen af de tre byer:
Kolding, Lunderskov og Vamdrup.

Kolding – hvad skal vi med en jernbane
Da Kolding i 1847 bliver spurgt om, hvorvidt den ønsker deltagelse i en østjysk jernbane,
bliver svaret i første omgang et klart nej. Repræsentanter fra byen frygter, at jernbanen vil
ødelægge byens handelsliv og skade udviklingen af den nyanlagte havn. Da jernbanen endelig åbner i november 1866, er byens befolkning i første omgang begejstret, men efter ganske
kort tid lægger den første begejstring sig – godt nok fik man sin avis lidt før end man plejede,
men man kunne stadigvæk ikke komme hurtigt til Fredericia.

Lunderskov – fra flække til stationsby
Da jernbanen kommer til Lunderskov i 1866, kommer der samtidig gang i udviklingen af den
lille landsby, der består af en række gårde og to møller. Jernbanen bringer arbejde til byen
og den nye station bliver et naturligt samlingssted i byen. I slutningen af 1890’erne tager udviklingen for alvor fart, og der kommer flere virksomheder til og befolkningstallet i byen stiger
markant. Lunderskov vokser sig stor sammen med jernbanen.

Vamdrup – lige på grænsen
Få år efter det danske nederlag til Preussen i 1864, opnår Vamdrup med sin placering lige
ved den nye grænse en særlig status i jernbanehistorien. I 1868 bliver Vamdrup nemlig grænsestationsby mellem Danmark og Preussen i syd. For passagererne, der skulle rejse mellem
de to lande betyder det omskiftning til preussiske tog og fortoldning af medbragt bagage og
gods. For Vamdrup betyder det, at byen oplever en voldsom opblomstring, og ved overgangen til det 20. århundrede har byen bl.a. to læger, en jordemoder, et apotek, en privat- og en
kommuneskole samt to mejerier.

