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Maarsø Station
1899-1978

 

 Der har været mange tanker bag, før der blev bygget en station i Maarsø. Den 23. maj 1873 
vedtog Rigsdagen en lov nr. 71, hvori regeringen fik bemyndigelse til, for et tidsrum af 80 år, at 
meddele eneret til anlæg og drift, af en jernbane fra et punkt på den nordvestsjællandske jernbane 
mellem Holbæk og Kalundborg til Sejrø bugt eller et punkt på eller ved Sjællands Odde i 
forbindelse med et havneanlæg samme sted.
  De kommende år blev der arbejdet med mange ideer. I Berlin var der dannet et jernbaneselskab, 
”der agtede at anlægge Jernbaner paa den sjællandske øgruppe, for derved at skaffe og lede 
trafikken fra og gennem Danmark til Berlin, i stedet for ad de hidtilværende veje til Hamborg” 
tanken var i forbindelse med en jernbane fra Næstved til Slagelse, at fortsætte nord på gennem 
Løve herred til et punkt der kunne være Svinninge og videre gennen odsherred til Sjællands Ode, 
hvor der kun var kort overfart til Ebeltoft.
  De følgende år kom der mange forslag frem, og et af dem var i 1879, at anlægge en bane over 
Audebo, da der i oktober 1877 var indvielse af Dæmningen fra Audebo til Gundestrup. 
  Der har været et fantastisk forarbejde i årerne 1873 til 1896 med de forskellige linjeføringer, 
hvilket kan læses i bogen ”odsherreds Jernbane 1899 – 18. maj – 1924” På mødet den 6. maj 1896 
modtog Holbæk Amtsråd eneretsbevilling til anlægge en jernbane fra Nykøbing sj. Til Holbæk samt 
indtil 1. januar 1990, at benytte denne til befordring af personer og gods.
  Den bevilling er, som vi kender Odsherreds banen i dag, her vil jeg lige nævne starten på 
beskrivelsen af projektet.
”Banen udgaar fra Statsbanestationen i Holbæk mod vest og følger Statsbanen fra Holbæk til 
Kalundborg indtil Allerupgaard, hvor den bøjer af i nordvestlig Retning og gaar Østen om Allerup By 
og Lille Frydendal. Banen skærer Tudse Aa tæt ved dennes Udløb i Holbæk Fjord og bøjer 
samtidig mod Vest og fortsætter i denne Retning Sønden om Byerne Maarsø, Ny Hagested, 
Gislinge og Sandby. Beskrivelsen fortsætter til vi når Nykøbing Sj.
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Der blev også beskrevet, hvor stationer og holdepladser skulle være f.eks.:
ved Maarsø, ved vejen fra Maarsø til Tudse.
Paa Lammefjorden, ved Mellemø (i dag Fårevejle Stationsby)
osv.
  Foruden Amtmand Bille, bestod Jernbaneudvalget af Etatsraad Beck, Godsejer Hvidt, Gaardejer 
P. Madsen og Gaardejer H. Jørgensen.
  Den danske jernbanehistorie startede for ca. 150 år siden med den 108 km. Lange jernbane Kiel- 
Altona med anlæggelse i 1844. Da det var den første og ikke København-Roskilde i 1847, skyldes 
at Danmark på dette tidspunkt også inkluderede det nordlige Tyskland.

Anlæggelse af odsherredsbanen startede i foråret 1897 efter at ekspropriationskommissionen var 
færdig 

     Ekspropriationskommissionen på mellemøen den,8. Maj 1897

Arbejdet med anlæggelsen kom i gang, og det var primært med hakke og skovl, som det fremgår af 
de næste billeder.:
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Fotografen var altid velkommen på arbejdsstederne under anlægget af OHJ. Personalet tog gerne 
opstilling, for at blive foreviget ved det arbejde, som de var stolte af at udføre.

Ved anlægget brugtes forskellige entreprenørlokomotiver. Banebørsterne har taget opstilling ved 
det normalsporede  ”Aage ”, under anlægget af Fårevejle station i 1898.
   På strækningen mellem Svinninge og Fårevejle ligger Danmarks laveste skinnestrækning, da 
den på det laveste er 6 fod under daglig vande. Fårevejle ligger 2 fod over daglig vande.

Status ved indberetningen august 1898.:
Vogterhuset ved Allerup.: Murerarbejdet fuldført.
Mårsø og Gislinge.:          Stationen er opført. Berapning og Tagdækning påbegyndt.
Svinninge:                  Hovedbygning opført til vindueshøjde.
Hørve:        Bygget.
Fårevejle:        Hovedbygningens fundamenter støbte.
Asnæs:        Murerarbejdet fuldført.
Grevinge, Kjelstrup, Vig:   Stationen Bygget.
Asmindrup:        Opført til overkant af stuevinduerne.
Højby:        Murerarbejde netop påbegyndt.
Vogterhus Nyled:        Fundament støbt og granitsokkel opsat.
Nykøbing :        Hovedbygning og Postbygningen opført i stueetagen. Toldkammer    

       bygningens fundament støbt. Remisen starter i september
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Åbning af Odsherredsbanen Den,17. maj 1899 og Maarsø station.
Maarsø station ligger i Tuse, på jord fra Ågården matr. 17A ,men da Butterup-Tuse kommune, ikke 

ville være bidragsyder, men Hagested kommune, så fik den navnet ”Maarsø Station”

Da der ikke er et billede fra åbningen i Maarsø, bruger vi et fra Asnæs på åbningsdagen.:

Åbningstoget på Asnæs Station den, 17. maj 1899

Den 14. maj 1899 havde der været en Præsentationstur for bl.a. pressen. Åbningsdagen sluttede 
med festmiddag på hotel Isefjord, hvor der var over 100 deltagere. Der blev hold de sædvanlige 
taler for kongen, fædrelandet, 50 året for slaget ved Fredericia m.v.
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Drift af banen og Mårsø Stationen i tiden 17. maj 1899-30. juni 1978

Mårsø station ca. 1910 Det gamle vingesignal på perronen viser ”indkørsel” til tog fra Nykøbing. 
Til højre i billedet ses de gamle gaslygter, der var opsat på stationerne.

Da banen åbnede i 1899, var togtiden Holbæk til Nykøbing ca. 21/4 til 21/2 time i dag ca. 55 min.

De skinner og sveller der blev brugt til anlæggelse af banen, var af dårlig kvalitet. Skinners vægt 
var 17,35 kg/m.  Begge dele blev udskiftet i årene 1915-24 og skinnerne var nu 27,55 kg/m. Det 
hele er igen skiftet i tiden ca. 1988-94 med imprægneret bøgesveller og skinner med en vægt på 
45 kg/m

  Fra banens start var de fleste overkørsler ubevogtede, mens der enkelte steder var manuel 
betjente bomanlæg. OHJ's første anlæg med halvbomme, etableredes ved Mårsø, det blev endda 
udstyret med en særlig teknik, så togene kunne ”fløjte” bommen ned. Det nye fjernstyringssystem 
der blev taget i brug i 1998, fungerer Nykøbing Sj. Som stationsbestyrer for Mårsø. I 1997 testede 
man et nyt ATP system (Automatic Train Protection ) Det nye system vil kunne bringe et tog til 
standsning, hvis toget paserer et signal på ”STOP” eller overskrider den på strækningen tilladte 
hastighed. Til forsøget blev der lagt baliser i sporet ved Mårsø, og OHJ Mx 102 fik monteret 
testudstyr. Forsøget var positivt, og efterfølgende er der arbejdet videre med udviklingen af ATP – 
systemet.

  Fra banen første år kan der fortælles om en kongelig rejsende. Det var daværende kronprins, 
senere Kong Christian X, der deltog i jagter på Hørbygård eller Hagestedgård. Ved disse 
lejligheder kørte Odsherredsbanen særtog fra Holbæk til Mårsø. Engang stod driftdirektør P. 
Harboe ved lokomotivet og underholdt kronprinsen, da denne ytrede.: ”Nå, De er nok afholdsfolk 
her på Odsherredsbanen !” - ”Å, ja, sådan tilpas, men hvad mener Deres kongelige højhed egentlig 
med det ?”  - Jo, De kører jo med afholdsstjernen på skorstenen.

  Mårsø station og lager er blevet moderniseret eller ombygget i årerne 1907 – 1910 og 1914

   Uheld ved Mårsø har der også været mindst 2 af. Den 10. juni 1916 blev der mellem Holbæk og 
Mårsø et automobil påkørt. En elev fra ”Stenhus Kostskole” blev dræbt, og chaufføren blev hårdt 
kvæstet. Chaufføren havde selv lukket leddene op. Det andet var den 21 februar 1979 ved Mårsø 
se billede næste side.

   Stationen var også posthus og begge dele lukkede den 30 juni 1978. Den sidste dag ved lukketid 
sendte Carla Haag det sidste brev fra Mårsø. Herefter overgik posthuset til Tuse Brugsforening. 
Det var til ekspeditrice Rita Petersen. Rita fremgår også i en senere personaleoversigt.
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