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Originalkort over jernbanen i Hundslev 1900 - 1920 

Kort om jernbanen i Hundslev 
Byggeår 1877
Åbnet  1898.02.06
Nedlagt 1933.02.28
Adresse Storemarksvej 6A
  6440 Augustenborg

Jernbanen i Hundslev. Toget holder på stationen i Hundslev (Trinbrædtet)

Jernbanen i Hundslev



De tre landsbyer
- midt o Als

Hundslev - Almsted - Notmark

Digitaliseret af Steen Weile 2

Lokalhistorie

Toget på vej fra Hundslev mod Nordborg.
I baggrunden ses Notmark kirke, den gamle vindmølle og 
yderst til højre møllen til maskinværkstedet. 

Hundslev kro var samtidig banestation
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Da lokomotivet væltede

I et interview i Sønderjyden 31. december 1959 med pensioneret lokomotivfører Jürgen Nicoleisen 
og fyrbøder Hans Ohlsen, begge Sønderborg, fortæller de to næsten 80-årige tidligere amtsbane-
funktionærer om gamle dage ved banen.
Nu så mange år efter tager alle oplevelserne sig hyggeligt ud. Næsten alle. For der er enkelte, 
som endnu kan få det til at gyse lidt i de to veltjente folk. For eksempel følgende:

“Du var da også med, da vi væltede i grøften ved Asserballe i 1923.
Ja, det husker jeg tydeligt. De havde sendt en dreng fra halmpressen ud ad banelinien for at 
standse os, så vi kunne undgå en ulykke. Men da drengen i aftentykningen så vore “gloende øjne” 
foran, blev han bange og sprang oover et hegn, bort fra banen.
Det var for sent at bremse, da vi fik øje på halmpresseren. Farten var ikke så stor, men da vi 
havde overstået sammenstødet, lagde lokomotivet sig over på siden og væltede i grøften ved 
siden af sporene. Vi kom ikke noget til, men den ene af de tre heste, som var spændt for pressen, 
gik til. I den følgende vogn, som var postvogn, væltede kakkelovnen og satte ild på. Men heller 
ikke manden her kom noget til.”
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