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tænke sig tilbage til den tid, da Jernbanen 
gik her. Landskabet på begge sider af stien 
er præget af mindre marker og græsenge. 
Tæt ved Langholt går man igennem et lille 
mosekrat, hvor du kan træffe Gærdesmutten, 
Rødhalsen, Munken, Løvsangeren, Gransan-
geren, Musvitten, Bogfinken, Blåmejsen og 
måske Topmejsen. Disse fugle kan træffes 
hele året, - bortset fra sangerne. På de åbne 
strækninger hører man Sanglærken slå sine 
smukke triller, Gulspurven, der tæller til syv, 
og måske Musvågen, der kredser over områ-
det. 

På stien kan du træffe nogle sommerfu-
glearter, såsom Almindelig Blåfugl og Lille 
Ildfugl, og ved mosen ser du måske en Gul-
dsmed, en 4 plettet Libel, eller en Kærgulds-
med.

Om efteråret, vinteren og det tidlige forår 
ser man flere fugle på træk over stien. Det er 
især ved skumringstiden. Stære og mågeart-
erne trækker mod fjorden, og kragefuglene 
trækker mod Hammer Bakker til fælles over-
natningspladser. 
Nogle år trækker Sangsvanerne og Canada-
gæssene hen over på vej til overnatning i 
Limfjorden ved Rærup og Bouet. 

Ligeledes i vinterhalvåret kan du se de 
lokale Husskader samle sig til overnatning 
- enten i det lille moseområde - eller oppe 
ved søerne til højre for enden af Banestien. 
Der er nogle gange blevet talt op til 100 
Husskader. 

Af dyr kan du træffe Hare, Rådyr og hvis du 
går en tur ved solopgang kan du være heldig 
at se en ræv. 

Denne planche er fremstillet med støtte fra

Langholt Samråd



Langholt Banesti
O

M
 B

AN
ES

TI
EN

Stien ligger, hvor jernbanen mellem Aal-
borg og Sæby – kaldet Sæbybanen – i sin 
tid gik. Den ligger mellem stationerne i 
Vodskov og Langholt. 
Banen blev indviet d. 18. juli 1899. In-
dtil da foregik al transport af personer og 
gods med hestevogn, så jernbanen var 
et enormt fremskridt. I mange år foregik 
transporten hurtigere og bedre via jern-
banen, men efterhånden som der kom 
flere og flere biler, overtog de banens 
opgaver, og op i tresserne havde banen 
udspillet sin rolle. Det sidste tog kørte på 
Sæbybanen d. 31. marts 1968. Det var tur 
med damp-særtog - arrangeret af Aalborg 
Stiftstidende. 
Herefter blev skinner og sveller fjernet, 
og stationsbygningerne solgt.

Landskabet omkring banen har været 
præget af små mark-parceller med mange 
græssende dyr. Ejendommene langs Vest-
vej og Bragenholtvej har haft deres jord-
lodder ned til begge sider af banen. 

Man kan stadig ane, at der har været flere 
lokale overkørsler for de lokale land-
mænd på strækningen af banestien. 

Ved anlæggelsen af Sæbybanen blev der 
station i Horsens, men for ikke at for-
veksle denne med andre af samme navn, 
fik stationen navn efter Langholt Hoved-
gaard. 
På den tid syntes ældre mennesker, at 
det ”var noget sært noget”, men stations 
navnet holdt sig og gav efterhånden byen 
navnet: Langholt.
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Indkørsel til stationen fra vest 19-8-1964. Vejen der krydser i 
forgrunden er Horsensvej. Foto: Ulf Holstrup - fra www.baner-
omkring-aalborg.dk


