Jernbanen mellem
Slagelse og Værslev
I 1894 besluttede Rigsdagen, at der skulle anlægges
en jernbane mellem Slagelse og Værslev. Anlægsbevillingen lød på 1,6 mio. kr.
Arbejdet blev påbegyndt i 1896. I dagene 28. og
29. april 1898 blev banen prøvekørt. Ved den lejlighed fik den lokale befolkning mulighed for at få en
tur - gratis. Den 30. april 1898 blev banen officielt
indviet, og dagen efter indledtes daglig drift med fire
tog i hver retning.
Indtil 2. Verdenskrig foregik persontransporten
med damplokomotiver, og selv om motorvognene i

1930`erne overtog en stadig større del af driften,
holdt dampdriften længe ud på den vestsjællandske
„landbrugsbane“. Helt op til midten af 1960`erne
foregik persontrafikken i perioder med damptog.
Banedriften mellem Gørlev og Værslev ophørte i
1970.
Mellem Værslev og Gørlev var der tre stationer,
som findes endnu. Forsinge Station er privat beboelse, mens stationerne i Jerslev og St. Fuglede nu er
maskinfabrikker.
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Værslevstien

Værslevstien
Værslevstien, der går mellem Kalundborg og Gørlev, er en del af et planlagt regionalt stinet med en
samlet længde på mere end 600 km.
Stien skal på længere sigt forbinde regionale
stier i Odsherred med regionale stier i den sydvestlige del af amtet.
Værslevstien er knap 24 km lang. Mellem Kalundborg og Værslev følger den mindre kommuneveje. Fra Værslev fortsætter den ca. 14 km ad den
gamle jernbanelinie til Gørlev.
Stien går på det meste af strækningen igennem
et typisk, vestsjællandsk landbrugsland. Fra jernbanedæmningen er der mange steder vid udsigt
over landskabet. Andre steder vokser trækroner
ind over stien, så der dannes lukkede løvtunneler.
Stien er anlagt for både fodgængere og cyklister. Dog indbyder grusbelægningen på den gamle
banestrækning ikke til brug af cykler med smalle
fælge.

Kalundborg

Færdsel må kun ske til
fods eller på cykel
Hunde skal føres i snor
Åben ild ikke tilladt
Kast ikke affald i naturen
Adgang iøvrigt efter miljøministeriets
bestemmelser for færdsel og ophold i
naturen
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