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ONFJ: Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane 

Odense - Nørre Broby-Faaborg banen var som Svendborg-Nyborg banen 

oprettet som et selvstændigt selskab med egen drift. Sydfynske Jernbaner, 

SFJ var dog dybt engageret i banen, idet man i et vist omfang stod for 

banens anlæg og overtog forpagtningen af banen fra starten. Banen var kun 

i en kort periode et aktiv for SFJ, og banen blev af SFJ anført som en direkte 

tabsgivende aktivitet, da man i 1933 henvendte sig til trafikministeren. Efter 

at have gransket sagen via et udvalg anbefalede ministeriet at nedlægge 

ONFJ over en periode. 

 

Under 2. verdenskrig gav restriktionerne i rejsemulighederne en kunstig 

forlængelse af banens levetid. 

En revision af økonomien i 1947-48 forud for Statens overtagelse af SFJ 

påviste dog at ONFJ havde et underskud på godt og vel 157.000 kroner. I 

forbindelse med statens (DSB) overtagelse af SFJ i 1949 fortsatte banen med 

at være i privat eje, men fik en aftale med DSB om at forpagte banen i 5 år 

fra 1949 og frem. 

 

Da forpagtningsperioden udløb og kommunerne ikke var villige til at 

indskyde flere penge, blev det i 1954 besluttet at nedlægge banen. 

Linjeføringen 

Man stod på toget i Odense. Banen kørte på samme skinner som SFJ, 

Svendborgbanen, indtil Fruens Bøge. Der skiltes de to baner og fortsatte 

over Odense å på hver sin bro, (ONFJ-broen er lukket for trafik men findes 

stadig). Banen fortsatte videre ned om papirfabrikken og ned gennem 

krydset mellem Mejerivej og Hjallesegade, hvor der var et trinbræt med 

billetudsalg. Huset ligger der stadig og er for nylig blevet malet og sat pænt i 

stand. 
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Videre gik det tværs over nuværende Dalumvej, op gennem kolonihaven 

Lilletoften og over marken bag Søparken og op igennem Stenløseskoven og 

videre til Skt. Klemens station (billedet er fra 1956). 

 

  

Overkørslen med bomme 
ved Hjallesegade og 
Dalum billetudsalg1954. 
Huset er sat i stand og 
afviger fra billedet 
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Selv om bygningen er ændret og malet, kan den stadig genkendes.  

 

 

Videre gik det ned gennem Svenstrupskoven, et stykke parallelt med 

Stenløsevej fortsættende med en overkørsel et lille stykke før Brogårdsvej 

og ind til Kratholm, hvor Bellinge station lå, (markeret med rød cirkel) og 

hvis bygning ligeledes stadig findes. Herefter gik det ud over markerne mod 

Fangel og Vejle-Allested. 

 

 

 

 

Skt. Klemens station 



Ebbe Lastein  november  2022  side 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To steder kan man stadig følge banens forløb, idet den gamle tracé er lavet 

om til sti. Det ene sted er gennem Stenløse skoven. Det andet gennem 

Svenstrup skoven. Man kan næsten se sporene! 

  

Bellinge station 
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Sydfynske Jernbaner havde til ONFJ anskaffet 4 stk. lokomotiver af typen 

2B0-T2, her ONFJ 24, bygget af Henschel & Son, Kassel 1906. Blev senere 

overtaget af DSB, blev påmonteret trykluftsbremse og fik litra Af 124. 

 

Senere kom de diesel-

elektriske motorvogne 

som denne, der dog er 

fra Kertemindebanen. 

Motoren var placeret på 

sin egen bogie og ragede 

op midt inde i kupeen, 

hvor den dannede ryg-

stød for et antal bænke-

sæder. 

Motoren var fra B&W, det elektriske udstyr fra Thrige, vognkassen fra 

Scandia, Randers og det hele sat sammen af De Forenede Automobil-

fabrikker - Triangel, Odense I 1932. Den fik litra ONFJ MD 12. 


