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Syd for stien ad Brorholtvej (450 m) ligger flere bunkers og 
en kanonstilling for 88 mm luftværnskanoner, som deltog i 
nedskydningen. 

Vadum Kirke er en smuk, stor romansk landsbykirke, der har 
haft tilknytning til herregården Rødslet, som blev nedrevet 
under anlægget af lufthavnen i 1940.

Bortset fra enkelte banearbejderhuse er Vadum Kro (bygget 
1910) den eneste bevarede bygning knyttet til banen. Den 
hed oprindeligt ”Vadum Afholdshotel” frem til 1956, da der 
blev givet spiritusbevilling. Hotellet blev bygget over for Va-
dum Station. Selve stationen er nedrevet men lå, hvor der nu 
er kulturcenter.

Øverst. Aalborg Lufthavn, 1940. Foto: Vadum Lokalhistorisk Arkiv 
Tyske luftværnskanoner var med til nedskydningen af de engel-
ske flyvere, som ligger begravet ved kapellet på Vadum Kirke-
gård

Bjergbanestien
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Oplevelser langs banestien 
En tur på Vadum Banesti er en tur gennem både natur og 
historie. Fra Lindholm følger stien Thistedvej, og 100 me-
ter før rundkørslen mod lufthavnen er der for første gang 
kontakt med den gamle bane. Her krydses resterne af det 
gamle stikspor til lufthavnen, der under krigen fragtede 
både arbejdere, benzin og ammunition til de mange kamp-
fly. Når stien krydser Lindholm Å, kan man se den gamle 
jernbanebro mod syd. 

Turen videre går gennem krat og skov i det fine naturom-
råde, der omslutter lergraven, som huser Aalborg Vandski-
stadion. Efter jernbanens lukning i 1969 blev disse area-
ler brugt til at forsyne Dansk Andels Cementfabrik (1910 – 
78) i Nørresundby med ler. Lergraven er op til 18 m dyb.

 

Fra banestien ses indflyvningen til Aalborg Lufthavn

Aalborg Vandski Klub har base ved lergraven i Voerbjerg

Banestien følger landtangen mellem Lindholm Å og lergraven 
med flotte udsigter over både sø, å og overdrevene vest for 
åen. Åen krydses samme sted, som banen gjorde engang. Pas-
sagen er nu sikret med etableringen af en helt ny bro.

Der, hvor stien passerer indflyvningen til lufthavnen, skete i 
1962 et flystyrt. Et amerikansk jagerfly under guidet indflyv-
ning i tåge ramte taget på en gård øst for banen og flyet styr-
tede ned i siden af banelegemet. De 2 piloter blev dræbt. De 
overhørte flyvelederens gentagne advarsler om for lav højde. 
Den noget hasarderede flyvning skyldtes måske, at den ene 
pilot skulle til sin egen forlovelsesfest i Aalborg. Ulykken førte 
til, at 3 ejendomme blev overtaget af staten og fraflyttet. Den 
ramte ejendom blev nedrevet, men træerne om gården ses 
stadig lige øst for stien.

Flere steder langs banestien ses op til 2 m høje jordvolde. Det 
er snevolde, der blev anlagt som værn mod snefygning på ud-
satte steder. Snevolde ses bl.a. lige syd for Høvejen og på en 
lang strækning ved Vadum Kirke. Her er der i læ af volden an-
lagt en primitiv lejrplads med bålhytte og multtoilet.

Nær pladsen, syd for Vadum Kirke, krydser stien Brorholtvej, 
hvor trinbrættet ”Torpet” sin tid lå. Her er der mulighed for 2 
korte afstikkere til seværdigheder knyttet til 2. Verdenskrig. 
Ved kapellet på Vadum Kirkegård (150 m) ligger 30 engelske 
flyvere begravet, størsteparten dræbt d. 13. august 1940 un-
der et engelsk dagangreb på den hastigt voksende tyske luft-
havn i Aalborg. Eskadrillen på 11 Blenheim bombefly blev op-
daget under indflyvning over Ringkøbing. Da de nærmede sig 
Aalborg blev de mødt med jagere og svært luftværnsskyts, og 
på mindre end 10 minutter var alle fly skudt ned.
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Landskabet og dets anvendelse
Banestien er ikke nogen fysisk udfordring. Udtrykket ”fladt 
som en pandekage” passer godt på landskabet, der er do-
mineret af Stenalderhavets hævede havbund. Ved Torpet 
og i Vadums vestlige del mod Nørlang findes erosionsre-
ster, ”øer”, af ældre havaflejringer fra Yoldiahavet, ligeledes 
flade men 3 – 4 meter højere end Stenalderhavets. Gamle 
kort viser, at bebyggelsen oprindeligt fulgte grænsefladen 
mellem de to niveauer, et bebyggelsesmønster vidt ud-
bredt i Nordjylland. De lave jorde gav hø til vinterfoder og 
hermed gødning til de højere, dyrkningssikre marker. I dag 
er hele landskabet præget af kornavl.

 
På et gammelt kort fra 1953 med højdekurver kan man se, 
hvordan gårde, huse og veje ligger på grænsen mellem de to 
niveauer (stiplet). Bemærk også jernbanen med trinbræt og 
stationer

På en del af strækningen er der et fint udsyn til Lindholm Å
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Planter og dyr langs stien
Området ved Lergraven og Lindholm Å er banestiens na-
turmæssige højdepunkt. De mange selvgroede krat samt 
rørskovene ved søen har et rigt fugleliv. Her kan høres nog-
le af vore ypperste sangere, nattergal og kærsanger. På 
søen ses bl.a. toppet lappedykker og blishøne. Er man hel-
dig kan man opleve odderen, der normalt færdes langs åen. 
Hold øje med dyreveksler mellem å og sø. I lergraven findes 
bl.a. gedde og aborre.

Langs banelegemet har der i tidens løb indfundet sig en 
række træer og buske, fx. slåen, mirabel, pil, hyld, tjørn og 
havtorn. Karakteristisk er også de mange vilde æbletræer, 
som en hilsen fra et æbleskrog smidt ud af et togvindue. El-
lers er turen et studie i grøftekanter. Fuglelivet er det åbne 
lands, med sanglærke, bomlærke og tornsanger samt ager-
høne, fasan og vibe. På markerne ses ofte hare og råvildt.  
Banens historie
Privatbanen fra Nørresundby til Fjerritslev over Vadum blev 
åbnet i 1887. To år senere åbnede Nørresundby – Frede-
rikshavn, og banen fik navnet Fjerritslev – Frederikshavn 
Jernbane (FFJ). I 1902 fik banen udgangspunkt fra den nye 
Aalborg Banegård, og de mange privatbaner blev samlet i 
Nordjyllands forenede privatbaner.

Frem til 1920-erne kørte man med damplokomotiver og 4 af-
gange dagligt hver vej. Med indførsel af motordrevne lokomo-
tiver kunne antallet af afgange fordobles. Privatbanen til Fjer-
ritslev havde et tyndt befolket opland uden større industrier, 
en typisk ”bondebane”. Der var dog en vis godstransport med 
levende dyr, landbrugsprodukter, byggematerialer og brændsel 
samt mergel, tørv og fisk. På strækningen fra Nørresundby til 
Fjerritslev var der 13 stationer og mellem stationerne ikke min-
dre end 14 trinbrætter.

Banens storhedstid var under 2. Verdenskrig. Tyskerne anlag-
de hurtigt ”Fliegerhorst Aalborg West” på herregården Rød-
slets jorde (i dag Aalborg Lufthavn), som et springbræt for be-
sættelsen af Norge. Flyvepladsen udbyggedes løbende under 
hele krigen og blev Nordeuropas største. Fra Hanherred frag-
tede banen store mængder grus til bygning af bunkers, start-
baner og rullebaner, og der måtte anlægges et stikspor fra Va-
dum. Fra Aalborgsiden kom cement og ammunition og herfra 
blev ligeledes anlagt et stikspor. Ikke mindst persontransporten 
var betydelig, idet tyskerne beskæftigede op til 16.000 danske 
arbejdere under anlægsarbejdet.

Bygningen af lufthavnen kom til at præge landskabet omkring 
banen. 16 km betonlagte rullebaner muliggjorde, at fly kunne 
skjules rundt omkring i landskabet, ved gårde og i skove. Nær 
krigens afslutning stod her ca. 300 kampfly, alle ubrugelige 
pga. benzinmangel. De arbejdsløse piloter blev - som fodfolk - 
sendt til forsvaret af Berlin i krigens sidste blodige uger. Mange 
af rullebanerne er bevarede som veje, og Vadum Banesti forlø-
ber på en af dem vest for Vadum. Vejnavnet er såmænd ”Rul-
lebanen”.

I årene efter krigen overtog biler, busser og lastbiler både pas-
sagerer og gods, og den 1. april 1969 lukkede Fjerritslev - Fre-
derikshavn Jernbane sammen med mange af de øvrige privat-
baner omkring Aalborg. 

Røllike ses i grøftekanterne

Blishøne på rede

Æbletræer langs banestien

Odderen færdes langs åen

Vadum Kro og Station, 1955 Foto: Vadum Lokalhistorisk Arkiv
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Om Vadum Banesti 
Vadum Banesti er en del af Rødhusruten - regional cykelru-
te 52 fra Nørresundby til Rødhus Klit. Vadum Banesti er en 
ca. 10 km lang cykel- og vandrerute, som på ca. halvdelen af 
strækningen følger det tidligere forløb af privatbanen Nørre-
sundby – Fjerritslev (1897 – 1969). 

Ved krydsning af Lindholm Å følger ruten den gamle bane, 
frem til Vadums vestlige udkant. Efter ca. 1,5 km på bive-
je følges banen igen ved det tidligere Nørlang Trinbræt, hvor 
den fortsætter som banesti i Jammerbugt Kommune mod 
Biersted. 

Fra Nørresundby er der forbindelse til Aalborg ved at følge 
Limfjordsruten - national cykelrute 12 og regional cykelru-
te 23. National cykelrute 12 er en ca. 600 km afmærket rute 
rundt om hele Limfjorden fra Hals i øst til Thyborøn i vest. 
Regional cykelrute 23 er en 180 km afmærket sløjfe rundt 
om en del af Limfjorden fra Hals i øst til Løgstør i vest. 

Projektets tilblivelse 
Formålet med stiprojektet har været at skabe stiforbindel-
se mellem Nørresundby og Vadum og sammenhæng fra Aal-
borg til Vesterhavet til glæde for både lokalbefolkningen og 
landsdelens turister. 

Projektet er støttet økonomisk med midler fra Den A. P. Møl-
lerske Støttefond, Vejdirektoratets cykelpulje og Sundheds- 
og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.
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