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På cykel 

Danmark er et kulturlandskab formet 

af flittige hænder og jernbanen har 

sat sine tydelige spor hvis man                

kikker efter – og det gør vi nu. 

En frisk cykeltur på ca 22 km fra 

Masnedsund til Kalvehave, hvor du 

ser det smukke og meget kuperede 

Sydsjællandske landskab og             

passerer forbi de jernbanehistoriske 

bygninger og anlæg der forsat er i 

brug her 120 år efter banens åbning 

i 1897.  

Kalvehavebanen blev                     

nedlagt i 1959 og sporerne optaget.  

Min gode ven Lars og jeg cyklede 

turen september 2017 og vi brugte 3 

timer inklusive mange fotostop og 

en frokostpause på legepladsen i 

Langebæk Stationsby hvor vi spiste 

vores madpakker.  

Vi starter i Masnedsund, ved                      

stationsbygningen på hjørnet af               

Stationsvej og Marienbergvej og           

cykler forbi den tidligere remise på 

Volmersgade 31, forsætter op ad 

Færgegårdsvej og ned af                         

Nordhavnsstien der tidligere var             

jernbanespor. Sporet forsætter og vi 

cykler derfor videre af Nordhavnsvej 

og ind på Bakkebøllevej, Marielyst 

og Bakkebøllestien hvor vi kommer            

forbi Nyråd Station,                       

Nyråd Stationsvej 5. 

Stationen i Stensved er nedrevet og 

der er derfor ikke noget af                               

jernbanehistorisk interesse så vi              

forsætter af Bakkebøllevej,                  

Stensbyvej igennem Stensby og 

videre ad Langebæk Gade til                     

Langebæk. Området omkring        

Stensby er kuperet og meget smukt 

og derfor et dejligt sted at cykle. Vi 

skal op til Langebæk Station så vi 

drejer til venstre ad Gammel                      

Vordingborgvej og kører til højre op 

ad Bondegårdsstræde og videre til 

Langebæk Stationsvej 22. 

Efter Langebæk er det Viemose 

Station, Viemose Gade 39 så vi for-

sætter af Hovvejen, med et kort stop 

ved Staalvænge holdeplads,                

Petersgård Markvej, til Viemose by 

hvor vi drejer til højre ad Viemose 

Gade, vist nok Danmarks længste 

landsbygade. Så er det videre ad 

Viemose Gade, ned af bakken på 

Præstøvej mod Kalvehave, op ad 

Kalvehave Havnevej til                  

Strandvejen 8 hvor vi finder                      

Kalvehave Station og remisen i nr 

12. Derefter et smut ned til                       

Kalvehave Havn hvor havnesporet 

betjente færgen imellem Kalvehave 

og Koster på Møn. Færgelejet i                     

Kalvehave havn ligger der endnu og            
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På cykel  

anvendes i dag af færgen til                      

Lindholm. 

Så er turen slut, men en god ide at 

cykle videre over broen til Stege 

havn hvor vi finder færgen Møn. 

Den sejlede imellem Koster og                    

Kalvehave i perioden 1923 til 1933. 

En stor tak til Jens Bruun-Petersen 

som har bidraget dels med egne 

fotos optaget i 1959 dels med fotos 

fra sin samling. 

God tur. 

Tegning IVA 

Ib V Andersen har rekonstrueret banens længdeprofil og her ses                

tydeligt de store højdeforskelle som tog og cyklist skal overvinde på               

turen fra Masnedsund til Kalvehave. 
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Banens historie 

Wikipedia skriver blandt andet: 

Kalvehavebanen (KB) var en                 

privatbane mellem Vordingborg og 

Kalvehave. Den udgik oprindeligt fra 

Vordingborgs første station                  

Masnedsund og hed derfor i de                  

første år Masnedsund-Kallehave 

Banen. 

Banen åbnede i 1897 med en  

strækning på ca. 22 km og kun et 

spor. 

Ved åbningen af Storstrømsbroen 

og den nye Masnedsundbro i 1937 

blev den nye Vordingborg Station 

taget i brug og Masnedsund                            

mistede sin betydning, men KB               

kørte stadig via den nye station                         

hvilket var besværligt fordi man 

skulle skifte retning (rebroussere).  

I 1948 blev der indviet et nyt spor 

uden om byen mellem Vordingborg 

Station og  Slotsstationen.  

Banen blev nedlagt i 1959 og                   

sporerne blev fjernet. 

Her ses KB diesellokomotiv M1 ved præsentationen i 1933  foran                    

Masnedsund Station med personvognene C 32, A12 og C3                                

Foto: JBP sml 
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Masnedsund Station 

Masnedsund Station var                

oprindelig udgangspunktet for 

Kalvehavebanen. 

Masnedsund Station var indtil 

anlægget af Storstørmsbroen i 

1937 hovedstation i                             

Vordingborg men med broen 

anlagdes også den nuværende 

Vordingborg Station der                    

overtog rollen som byens                    

væsentligste station.  

Stationen blev i 1946 overtaget 

Tegning IVA 

af virksomheden BUKO, som  indrettede den til 

produktion afsmelte og flødeoste og BUKO 

(ARLA) blev på ejendommen indtil 2000. I dag 

anvendes bygning til kontorformål.                               

Foto øverst KGL (S) 1956 

Foto JM 2017 



 

6                                          www.hrmann.dk 

 

  

Vordingborg Slotsstation 

Foto øverst: Slotsstationen omkring 1956. Man er netop påbegyndt opførelse af                       

boligblokkene ved Havnevej/Strandgade. Slotsstationen blev nedrevet  kort efter  lukning af 

Kalvehavebanen i 1959 og der hvor sporerne lå ligger nu Nordhavnsstien som forsætter videre 

ud på Bakkebøllestien via Nordhavnsvej og Bakkebøllevej. KGL (S) 

                                                                                                                                                              

Foto nederst: Boligblokkene Havnevej/Strandgade og Nordhavnsstien. Foto JM 2017  
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Kalvehavebanen på cykel 

Danmark er et kulturlandskab formet 

af flittige hænder og jernbanen har 

sat sine tydelige spor hvis man                 

kikker efter – og det gør vi nu. 

En frisk cykeltur på ca. 22 km fra 

Masnedsund til Kalvehave, hvor du 

ser det smukke og meget kuperede                               

Sydsjællandske landskab og           

kommer forbi de jernbanehistoriske 

bygninger og anlæg der forsat er i 

brug her 120 år efter banens åbning 

i 1897.                                                                                                                                                                                                                                                      

Kalvehavebanen blev nedlagt i 1959 

og sporerne optaget.  

Min gode ven Lars og jeg             

cyklede turen september 2017 og vi 

brugte 3 timer inklusiv mange                     

fotostop og en frokostpause på                 

legepladsen i Langebæk Stationsby 

hvor vi spiste vores madpakker.  


