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JERNBANE-BLADET 

J)ri11albane-Cynlogel. • • 

En af de meget omtalte og længe ven• 
tede svenske Skinnebusser kom her til 
Landet den 16. December, og Næstved-
Præstø-Mern-Banen har forelobig lejet 
denne indtil den 15 . April, 011 Banen der-
dter kan købe Russen er endnu ikke af• 
gjort, d,1 de svenske B,mer selv er 111eget 
begejstrede for denne Vogntype. Det kan 
saalcdcs anføres, at de svenske Statsbaner 
har 200 og svenske Privatbaner h,'\r 300 af 
disse Busser i Drift. Interessen for Russen 
herhjemme er ogsaa meget betydelig, og 
Russen h.tr .11lerede faaet Kælenavnet 
»Privathanernes Lyntog« . 

f.1brikationen ,1f Skinnebusser blev for 
en halv Snes Aar siden paabegyndt i 
Umeå i Nordsverrig, og der er nu saa 
stærk Eftersporgscl, at det er umuligt for 
Fabriken at tilfredsstille denne. 

Det er imidlertid givet, at Dan111ark med 
den nuv,1:rcndc Valutasitu,1tion ikke vil 
være i Stand til at kobe ,11lc Skinnebusser, 
der kan blive Brug for , fra Sverige , selv 
om man der havde været leveringsdygtig. 
Derfor har Vognfabriken Scandia, paata· 
gct sig at sætte Fabrikationen i Gang i 
Danmark, hvorved en Mængde uden• 
landsk Valuta vil kunne spares. 

I.oll. F. Venstreblad vekslede ved Præ• 
scntationskørslcn nogle Ord med Direktor 
K. Ibsen, Scandia, der oplyste, at der a ll e-
rede er bestilt ca. -4-0 Skinnebusser i Ran• 
ders samt 30 Bivogne. 

- Hvorledes bliver De nu i Stand til 
paa nuværende Tidspunkt at overtage Pro• 

i! _ J§Jif"--

duktionen? sporger vi Direktøren. 
- Det sker derved, at vi køber de Erfa• 

ringer, som Fabriken i Sverige har gjort 
og saa arbejder videre med Sagen . Natur• 
ligv is kunde vi selv foretage Beregninger• 
ne og Forsøgene saaledes, at vi uden 
I lj,·dp kunde fremstille Vognene, men det 
vil tage lang Tid, og her gælder det om, 
at vi kan komme hurtigt i Gang. Derfor 
foretrækker vi at drage Nytte af vore 
svenske Kollegers Arbejde. 

- Hvad er de særlige Fordele ved de 
nye Skinnebusser? 

- Det er den hurtige Igangsætning og 
Accel~r.ltion, der gor det muligt at gen· 
nemfore Kørslen relativt hurtigt, selv om 
der er kort mellem Stationerne. Desuden 
er det jo en meget billig Drift . Det koster 
kun 3 Øre pr. Kilometer med Skinnebus• 
sen, medens Diesellokomotiver ligger paa 
omkring 25 Øre pr . km , og l.oko111otiverne 
I . Kr . 50 Øre pr. km . 

·- K.111 De nu skaffe M.1teri,ilcr til F.1 · 
brikationen . 

DE FORENEDE 
BOGTRYKKER I ER 

MADS HANSEN 

Søndergade 11, Aarhus 
Telefoner Ki;;~or s,~t 

Leverer Illustrerede Tidsskrifter, Kata.loger. Prislister, 
og Værker t ethvert Omfang sm•gfuldt og med kort 

Leveringstid , 
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- Der er jo visse Vanskeligheder, men 
vi haabcr at kunne faa Jern fra England, 
og str.1ks efter Nyta.tr tager jeg derover 
for .1t fore visse Forhandlinger. Desuden 
fores der Forhandlinger om at faa Jern 
fra Amerik.i, Belgien og Luxemburg, men 
det er dog særlig England, vi sætter vor 
Lid til, og vi haaber, det skal gaa . 

Dertil kommer, at vi har bestilt 10 Mo· 
torer fra Sverige, men ellers vil Frichs 
Aarhus levere Motorerne . 

- Bliver det saa den samme Motor? 
- Ja, den bliver i hvert Fald paa den 

samme Kapacitet, nemlig 160 JIK . 

De J,mske llus.~cr li/iver ikke ."11clt som de 
s1'e11ske .Busser. 

Kan De saa kl.uc selve Fabrikationen 
.if l<cservcdclene herhjemme? 

.... S,1,1 godt som . Der hliver enkelte De• 
le, som vi 111.1.1 tage hjem, men det kom· 
mer kun til at dreje sig om en Brøkdel af 
det Rclob, der ellers maatte til for at købe 
Vognene hjem færdigbyggede. 

-- Bliver de danske Skinnebusser nojag• 
tig Magen til den svenske'? 

- - Ikke helt. Vi har jo mange Aars 
Erfaringer med Bygning af Jernbanevogne, 
og vi vil sammenkæde disse med Svensker• 
nes Erfaringer, saaledes at vi faar det 
bedst mulige ud af det . 

• 
Ti I Læserne ... 

Redaktionen takker herved for de man• 
ge venlige Hilsener og gode Ønsker for 
Bladets Fremtid, som vi har m~dtaget til 
Jul og Nytaar . Tak til vore nye Medarbej-
dere, der har vist Bladet deres Interesse. 
Medd~lclser, som maattc have Interesse 
ogsaa udenfor Læsernes egen lokale 
Kreds , modt.1ges altid med Tak og et be· 
skeden! Honorar . Naar der en l;ang kom· 
mcr Foto-Film igen, haaher vi at kunne 
bringe endnu flere Billeder i Bladet . En· 
delig forventer vi fra Marts eller April at• 
ter at kunne faa den fine hvide Papirkva• 
litet igen . 

Saafremt Bladet ikke er Læserne i Hæn• 
de senest den 25. i Maaneden, forlang da 
Bladet hos det stedlige Postbud eller Post• 
kontor, og hjælper dette ikke, rettes Hen-
vendelse til vor Ekspedition . 

i 
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de 11al11rsku11!. og i:e11lrall Sl ød for hel, 
I ,a11dels frr11!,a11cu11 gd u111. 

Kl11hl11•11H ll yll cudval g 111cd Trafik1111•d -
hjælpcr SI u t h, GP11craldirl'lilural I . i ~pi,1 
sc11, har i11dlil 1111 rnudl,Lgd li500 Krn11,·r 
i IJi<lrag, og d,·r er nu mlarlmjdel 'l't g 
11i11ger Lil e11 Bygning i 11ursk l!j:clkehyl 
Lcslil, der er in<lrelld 111 e1l lr" Sovl·sal c, 
hvoraf den ene er lorueholtll til G Kvi11 
der, med.ens de lo amlr, ; Sale kan lagt 
hver 12 Mand . 

Det a[hænger af 1Jyggenæv11els Tilla-
dulso 0111 Tlyl.lcn kau opfores i Aar. 

Kalvehavebanen 

Find . for Kalv l' havl'l1a111rn , llor;; 1, :t'~il'1 
Lo hf f li as 111 11 ~ ::; e 11, l1ar l,afl. e11 Sa111-
l.ale med "Vordi11guorg llag ltlad". 

JlorgmPslern11 Ire1.11haJv1 ·r, al. 'M1111L,111 •r 
111·H Ul.ilfn:,bhe,l 11H:d ll,ui.-11 1,; r " 11 k ·11d1 
Sag, 111e11 al. deu dog ogsaa har ha.ft. 1:i. 
Opgave al. JHso, og 1111d cr Krillllll liar de1 
været Drug for tlcn s0111 al tlrig før. 'l'il 
Gengæld liar l!anclll umler Krigen ogsaa 
hall s 1.or,: Va.11::;keli glu.xlcr al kæmp,: 111er 

- Vil 1Ja11e11 hlive ophævet'/ 
- ' pel afhaL:"r af · Vorholdcnes UJ 

vikling, svarer Dorgmc::;lern11 , Kalvd1ave-
han cn mangler Opla11J, og som Følge, der-
af vil det være megel. svært al. laa de11 .-, 
H Pgnskab Lil al ha.Ja11c.:crn. li v i,s man op 
hæver llanen , maa rna.11. sællc, Uulehilc1 
i Gang, men rier ska.l m:uige BiJer til al 
l.ransporl1:re de store Mængder Gods, de1 
~11des mclll,111 Vordiugl,org ug Sl1i:;c, 011 

... et bliver svært for lluleui lcrne al klare 
den storc, Trafik a lene i Ferielid,:11 . 

- Vil der blive sat llulebilcr .i Gan~ 
· mellem Slege Oll Vordingborg snarest 11111 
ligt 'I 

- Vi kan ikke gaa over Lil delvis Hule 
hildrift, hvis vi vil oprelholdc Hanen, fo1 
saa bliver Hesullalcl jo del, at vi kun 
kurerer os selv ud. Men tld er Jfo11sig-
ten al ctablern d Par lluleuilforui.ndds,·1 
Lil Stege me<l Forl1intlelsu fra og til Eks-
prestogene, som Jer f• r fremsat saa stær 
ke Ø11skL-t om fra Mon. Desuucn forh,uHl -
Jes mc,l DSl1 0111 at forlænge Jlilrulcn Ku 
be11hav11-Kalvcliavo li! SI.eg.,. I.ler ,:r gu 
do Udsigter Lil, at dette Spørgtimaal løs, ,~ 
tilfredsstillende. 

Der vil iøvrigt blive gjorl andet for a l 
forbedre Pc•rso11tralikcn. Der har jo væn·! 
en ikke helt lille Utilfredshed med tic 
ange Ventetider i Kalv"l1ave, og vi vil 
nu lægge Vægt paa a.l faa Persontraliken 

I. 

gen11 u111ftJr! forsl og Irc11 1111 t.', l, ui; ,;aa Ja,k 
Godset ku111 111 e i a11de11 Række. 

ll vurlt-des Fn:111l.iJen vil furn1 ,, sig lur 
Ua 11 cn, ti lnl k r llor,p11e., te1-.·11, ka11 d,·r il,k, · 
sigl·s noget 0111 , 111c11 der vil fra L,:,h-1 
~ens Side blive i; jorl , hl' ad der l' I' 111tiligL 
for a.l skauc . de lm.bl 11111lige Udi11gul s,·r 
for Tra1ike11. 

Hjørring Privatbaner 
Med Sommerk1J replancn in<llør.:s den Ny• 

ordning, al sa1nlligc Persontog paa. Øslcr-
vraa-Vodskovuancn form, Jirckle ind lil 
Aaluorg Danegaard og p:.uL lljuring-Hørl.iy -
1.,anen ctaulercs der direkte Togkorsul fr.1 
Hjøring til Sa::by, tiaa <lu fiej sernle ikke 
skal skiflc i lforby. Paa Hjoring-Lukken 
-Aabyuroba11c11 imlforcs en tilsvarcnil" 
Ordning, 1,aa Tog, ·110 Cra lljuri11g u:.; Luk - · 
ken !ures Jireklc 'igu11nern lil Aalborg via 
Aal..tybro, saa s11arl Hjoriug Pr~vu ll..tan er 
faar det nui.lvendige· Antal Skin11ebm,s,;r. 

Tljuri11 g L'ri vallJam•r ko111111m· dcrvc<l i 
Healilele11 til al ud~lrwkke sil :::il. inac·ll l'i 
og siu Togga11g lille til Aaluorg o :::iw-
by. Aaluorg Privatbaner skal lilmeJ. beta-
lo et Tilskud. Lil Hjuring Privaluancr for 
denne Nyordn.i11g, idel <len oetyder væse11l-
ligo Ilespareiser for ' Aaluorg l'rival1Jan1.:r. 

Konc.:cssioneu paa llilruten Aalborg-
Lllokhus, tl f' r for Tiden ejos i Fælksska.L 
a.f Hjuring og Aalborg Privalba;1er, skal~ 
overgaa til Aalborg Privatbaner ale11c. D, ·r 
har været visse Vanskeligheder veil J?æl-
lesuriHen, og <lem ønsker ma11 nu al korn 
mc ud over. I selve Driltun gcn11cmfør1.:b 
der iøvrigt den Nyordning, al <len kcnillt 
aalborgc11 sisko fluleltilvognmand Carlsen, 
der hidtil l1ar foreslaael Drillen af 111uk.• 
hus-Hulen for de lo Privatua11er, ska.l op-
horn henneu. Eller forskellige Bug i venlw-
der under 13esætlclsen anser man dut llll 

for 011skeli~t. at Carlsen ikke har mert 
med Driften ar Blokhus-Hulen al gure, og 

1111 uliv1; uJ.l.11st 

ane »Lyntogene« 
Det har lange Udsigter med al {a.a de 

·uy "l'ri vallJ:.1111:-Ly nloi:;". Pau. ,,:::icanLlia'' i 
Randers oply::;e:; det, at ma11 i et halvl 
Aar ikke har fa,ae t Materiel fra. Engla11tl 
og derfor har v,'.o_rel ui.le af Sland Lil .il 

sælle l'rodukl ionen af do iall 60 " Ly11 
log", der e r lrnslill al Privaluaner ov"r 
liele La11J et, i Gang. 

Muligvis ka11 Bygni11geu al de furslc 
hPgylll.le 0111 e11 Maaneds Tid . De "Privat 
ha11 e-Ly11Log", sorn er hlevct licslill fors l. 
kan tidligsl. ventes leverut !il Eflcraart.:l, 
og mer end. et nyt Tog om Ugen kan ma n 
ikke regne med al fremstille. 

-, 
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Baneforlægning i Vamdrup 

I Va1nJru1 , har By,·11 s 1Jorgedu n• ni11g 
fr l' ntHal liortilag om J.lorlwg11 i11g a[ 1Ja 11tl• 
lini en gt: 1111 c111 Uy1·11, h v1.>rv, ·1l de11 huj,, 

Jordvold , s11 111 Hki ll "r ll yen i to Delo, vil 
kuunc sloj [t1s. Ener l.'la11 e11 vil Slaliu111·n 
komme ca. J.00 m· længere mod Ø;it, 03 
Jen projektcrcJ.1J nye Liui e har eu Læng-

die af 3 km. Som del frcmgaar af oven 
slaacnde Skilse vil Kurvelorbolcleue fot 
13anen blive · helydeli [l forb1:<lred0. Ol:!' hat 
v:.un·l a(ho!Jl cl 1Jorger111 øde om Sag,:11, d1·1 
fik t:1lor 'l'ih;lul.ning fra <le 1nudle. 

Et trema11u s Udvalg Lar været i Gene 
raldirckloralct, hvor clel blev oplyst, al 
ovc11nævnte Forl ægniug vilde koste 3,4 Mil. 
Kr., rn cdens ue11 tidli gern projekleruJe Li 
nie kun vi! kosle l ,fi Mill . Kr. Ilyens Ud-
valg vil nu forsr1g1; at inlerosseru Trafik 
miuislereu for Planen. 

_r ,- m mm ro . • · · ZY -r;uvtsltrtilar:ir·-rwt-;±s . r -ns)km : · 
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.ilangerup Banen h:r . ). Na.ir BaIH'II i Aar h;1nll' l l n-
derskud :; kyldll'S de l i for sll' R;L• k-

lt111 cu har hc1hlt I ;l'Ill 'r; 1lf,1rsa111li11 ;.; kr· <lc ·t s t1,n· l,ulfurbrng ug K11ll1·111·s 
I >1n llanc11s Frl'llltid udi.ilte I-'t,rina11- daarlig1· l,1;ili11·t. lks11d1·n !1;1 vd ,· 
d1·11 . .it Afgorclsc11 ;tfh; cngn af 1r, : 111;111 1;L' l l' l udsat for e 11 ~t111TL' \ ';111d-
ll d1·,dg, ckr { .T ned. ;1t af Tra fik111i11i- ~kade. Dl't uplystes , ;11 der s tadig· 
~tnic t, og han l1aab<'dc, at Udv,tlgc11,· forLa11dl1·s om .it faa Hanens Tng 
kunde have ;1fs lut1<: t der e!::i Arbcjdl' , fort i11d til StatsbanestatiollL'l1. 
11aar Rigsdagen i en na:r Fremtid tni:dcr .. __ _ 
sa111mcn-Ol Eh1naaret, saa det kan blive en af Skinnebusserne 
de forstc !:>ager . der kummer for. ( ll'ni11gniior K. 11 . \Vursoc, Scan-

l 'dva lg1·111: har ddt: Atbejdet mi:1- dia. l{ andcrs , udtaler til Ramkrs 
il-111 sig, saa det e ne beskæftiger sig Dagblad : 
llled Stat ens Overtagelse af Ballt'll, - ·- Har De Sll,}J"I nogle af de 11 yc 
de t andet med Udlejning af ,Driften !:iki11nebussrr klar til Lc\'ering? 
1il Kobenhavns Kommune og. Nesa. ·- Nej, de t vil i hvert Fald vare 3 
lig" e ndelig det tredje med Hanens 4 Maanl'rkr endnu. Vore Julileve-
.E lektrifi cering. 1'!1_11 <.:l' r g;,iar llll'gel smaat, idl't vi 

111ang·ler haadc Mate rialer (/1" Folk . 1Jc to s torst e J'ru blc111e r synl's .il ,... 
l'a: rc Strækningeri Farum--Slangcrui, For Uj(.:blikket 1.:r de t navnlig van-

skeligt . at_ faa fat 1Jaa d y,, tigc Male-ug Codstrafiken . D er har v,ærct Tak 0 

um at ncdl.æggc den yderste Del af re her i Byen, og . udenbys fra kan 
1 i lw llcr ikke faa dem, for vi kan !\;men he lt og 1' rstatte dc11: med Rutc-

1ilcr. nwn St itt.l·n er 1111 kummer ind ikke h ytl t.: dl'lll noget Stl'l.l ;it bo. 
p;1a i .Stl'dct at lieholck lianen ug tr;L Naar I i fa;tr Ma1niah-rn1· fr l' lll , 
" kon1111er det til at kuibc mc"_'et ltaard1 llkcrc Stra·kninge n med Skinnebus- "' med MaskinarbeJ·dcrc, Snedkere og ,ser. Det vilde volde Vanskeligheder, 
ln·is Godstrafikken blev afskaffet, og- Sadelmagere. Vi beskæftiger for Ojc-
1.osningen blive r antagelig, at de blikket godt 400 Mand, · men skulde 

g·crne have 600 dtcr de Arhc1·der hmtiggaaendc Sporvogne sum 
111~111 mener kommer til a t erstatte ,·i ligg er inde med. 
!fanen i den forste Tid __ kan med- Jmidlenid ·regner man dog sikkert 

nwd , al l .cveranccrnc skal ku11nc 
tage Barnevogne og mindre Gods. indledes i Lobct af Eftcraarsmaa-

En Aktiona:r re ll - Jc en kraftig 
Kritik mod Banen i dens nuv·ærendc nederne · ·- Ra:kkefolgcn blin·r. at 
Form. lkkl~ blot har den det daarlig- I lillcrorl ·- - Frederiksvæ rk - .Hun-
slc Materie l, :-1er findes, l)lcn samti- . <kstcdaBa11e11 . skal have de11 fnrst e 
dig synes det i hoj ( ;rad at skort e Ski11ncbus, de r bliver færdig . Deu 
paa Samarbcjdt.: me llem Ledelsen og 11a:s te skal til Ringk~,bing (,)rn-
l'crsonalct. IIa n efterlyste e t Rcse r- , hoj 1-lobtc bro-Banen; me ns Ran-

d en; Hadsund-Ba nen skal have n ·personalc, der kunde forhindre: 
unod vcndig Ventetid, . naa r e t Tog Nr. 3 og 4. Og derefter skulde Le-
bryder sammen, e n ikke sjælden Fo- Yerancerne gerne foregaa mere plan-
rc ti:clse · i den sidste Tid . ma:ssigt . 

Indenfor l'rivatbanerne s Kreds e r En Repr:æsentant for Pe rsonalet gik 
ind for dette Krav og mente, at der der iovrigt Planer fremme om, saa 

snart Mat•eria le forh oldene vil ktmne 
'<lr adskillige Fe jl, som kunde rettes. ti"u"acle det, at s,igc anskaffet til Pri-
l' aa e t F orslag fra Formanden om at 1·atba1_1crnc e n Serie lette Bog,g ie-01)rette B-edriftsraad svarede han, at yognc, bcrcg·nedc til ca. 7q l'assa -de t vilde Pe rsonalet helle re end ger- " 
IH', m en ikke i den Form , Bestyrd- gern hver. Forskellige af Privatba-
si·,i tidligere ha r forcslaaet det; og ll t' rnc, bl. a . Frederiksværk-Hanen, 
hvordtl' r de kun skulde forhandle Udshnredbanen, de lo llandske Pri-

v;1tba11er ·og ancln: hur allerede nog·-L·en ( ;.lllg a;-i rlig . Il' Hog•·l.!.iel'ug·ne af den Ty11c. der 
I t111cns Reg·nska I> viser. a t Over- " lin kan v;crc Tale om. Men der er »kudet er g·aac.l frem med ca . 1;000 ahninclcligt Unskc om al faa Privat-

1'r. til næsten 102.000 Kr . J\ 11talkt 1 , k l · l · -., i;1.11erm:s \, ugnpar " 11c vie et 1 bc-
ar ReJ·se1Jdc har va:rel 1,7 13,000 111ud 1 1- • d 
1 ,Xl:kJ ,ooo det fore-gaaendc /\ar. N ed-
~;ingcn skyldes, at Sundagsh1·rsk11 
1 .ir forbudt det nkste af Aa ret. 

Randers-Hadsund Banen 
Paa Ba nens Rep-r;es-e11tantska bs--

111udc oplystes det, at Regnskabet 
ud viste t:t Unckrskucl paa 19,459 Kr. 
mod et Overskud paa 30,296 Kr. 
forrige Aar . (1943- • 4 plus 12l.000 

l y ( e 1g C.ra lll · .. · · rn c \ 'ogll(' . 

.B~ To-Vognstog 
staal' foran Anskaffelsen af 

Retydclig-c Mængder Maskin- og Vogn-
materiel. En af de Vanskeligheder, 
Statsbanerne kæmper, med i disse Ti -
ders unormalt store Trafik, er netop 
Mangelen paa Trækkraft, og for Tiden 
har man syv E-Maskiner - de største 
Eksprestogslokomotiver - i Ordl'e hos 
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Frichs Fabrike1· i Aa,:hus . De n1wie1o al 
kunne leve res til Foraarct. 

l'aa Frichi; Fabriker har mat> ligele-
des bestilt lf, Hungermaskiner, ng hos 
,,Scandiu" l 00 Godsvogne, :12 Person-
vogne og .12 kombinerede Gods- og 
Postvognt:. Desuden agter man at indfø -
re meget stæl'ke to Vogns Tog. Del 
drejer sig om Motorvogn og Styrevogn . 
Der fremstilles en NK- og en FK-Modcl 
- henholdsvis hos Frichs og Scandia. 
De er diese)drev1w og har 1000 HK. En 
af disse Vogne prøvekøres for Tiden i 
Jylland. 

Driftsresultater 
Silkeborg-Kjellcrup- -RJ,1dkjic1is-

bro Banen møder for første Gang me<I 
et Overskud, der udgør 558 Kr. mod et 
Underskud paa 52.932 Kr. forrige Aar. 

- Horsens-Odder Jb. har et Under -
i;kud puu 2a.J80 Kr. mod et Overskud 
paa 15..465 Kr. Aaret forud. 

- Troldhed~ Banen møder · med et 
særligt flot Resultat, idet Banens Over-
skud blev 257.500 Kr. mod BB.700 Kr. 
sidste Aar. Det oplystes, at første Kvar-
tal i indeværende Aar viste et Overskud 
paa 60.000 Kr. Det vedtoges at tilbai.re-
betale Personalet -12.000 Kr., som det.te 
i sin Tid -har ydet som Tilskud til Ba-
nens Drift. Hermed er alt Tilskud til· 
bagebetalt. 

- Langelands Banen hal' et Over - , 
skud paa 31.527 Kr. mod 86.lj!J0 Kr. 
Aaret forud . Banen har fra 1. Oktober 
faaet Koncession paa Driften af Bilru-
ten Rudkøbing-Lohals. Taksterne vil 
straks blive reguleret nedad. 

J.E.OH LSENS €N KE 
Aarhus - Skolegade 7 
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Hillerød St. 
0-Trafi,kktl. Cl. J. Ujotlescn, Helsingy11, 

er fra Nyt.aar forfremmet til Stils!. i Hil-
lerød, hvor Sifs!. Nimskov har søgt Af-
shd p. Cir . af Alder (ti8 Aar) . 

Nørre-Alslev St. 
Ovetrafikass. S. K. Andersen, Odense, 

er forfremmet til St:fst. i Nørre Alslev, 
hvor Stfst. N. J. Vest har søgt A.fsked 
paa Grund af Alder (66 Aar) . 

Eski/Jstrnp St. 
)vertrafikass. N. N. A. Nissen , Skern, 
forfremmet til Sti'st. i Eskildstrup, 

hvorfra Stfst. ,I . P . l<~1smusscn forfrem-
medes til Stfst. i Røde-Kro. 

Direktørskifte. 
Direktør Poul Hjortkær, Viborg, Ma-

riager.-Fa·arup-V~borg Jb. og Skive-
Vestsalling Jb. fratræder fra 1. April 
1948 disse Baner for at overtage Stil-
lingen som Direktør for Pr.ivafbanernes 
Fælleskontor i København . 

Øresø St. 
Stmst. V. M. Nit::lsen, Ørsø , h.ar efter 

:15 Aars Virksomhed søgt Afsked p. Gr. 
a,f Alder (fi7 A'ar) . 

Dødsfald. 
Stfst. Aage H. Andersen, .Skodsborg, 

;,,alselig under sin Tjeneste (65 Aar). 
l.okmst. S. S. Horn, Fredericia , e.fte, 
,.:le MaanedellS Sygdom (65 Aar). 
Fhv . Stis!. Th . Tl1111,!erse11, Vonsild, l'f. 

ter kort Tids Sygdom (7!i Aar) . 
.Banefmd. Alfr. Vestergatlrd, Stevn-

1'. rup , er pludselig d11d (54 A;ir) 
Fhv. Telegr,afmst. Søren Theilhy , 

Odense, (70 Aar) . 
Jb-Pakmeskr C. Sørenst'n, Viborg ( 59 

Aar). 
Pens. Stmst. R. J. I 'ctcnscn , Lani.:~-

bæk, efter et kort Sygeleje (76 Aar) . 
Fhv. Trafikktl. Henry Onmeyer (64 

Aar) . 
Overbanemst. Uuldbrandsen , Vaj.ens, 

er pludselig død (64 Aar). 
l<angermester Chr. Berg, Skern, er 

pludselig død (64 Aar). 

Dn t·r ko111111et Ua11 g i l.t·verin gl'n al 
d,· 1n;1ngt· ny,· Ski1111ehusscr, so111 
"S,·andia ", l{andns, har i Ordn•. En al 
dl' sidste. der L·r il- vl'rl't , Nr. IH i lfa:k-
kt·11 , t:r .L:aal't til Tr11ldhl'dt·-Banen, so111 
i<> vrigt har •hL·stilt 111. 

r.ltn l'rnvt·turL·n skrives : 
1kt nyl' Lyntog, dcr ikkl' har nogl'l 

!\lav11 l'ndnu, mt•n sum maaskt' vil blive 
kaldt "Lyngjy(kn", l'r rødt udvendigt 
som Statshanerne~ Lyntog, men dets 
Indre er betydeligt festligere. Der er 
Læder paa Sæderne i en morhmd Far-
ve, der leder Tanken hen paa Lyng. Dt>r 
er gode Pladsforhold. I selve Motorvog. 
nen er der en, Afdel-ing for Rygere og 
lkke"Rygen· med ialt 48 Siddepladser. 
Endvidere er der 22 Staapladst•r, og i 
Bivognen er der 30 Siddepladser ug 36 
Staapladser. Uer er kun ecn Klasse. 
Paa Troldhedebanen har man altid væ-
ret saa demokratisk, at man har samlet 
Passagererne i en Fællesklasse, og dette 
fortsættes i Lynbussen. 

I Bivognen er der Poi.tkontor. Der er 
gode Toiletforhold, meget Lys og god 
Ventilation. Nogle a,f Vinduerne kan 
drejes op og i, saa de kan betjenes og-
saa af Folk, der ikke er i Besiddelse al 
særlige Armkræfter. Der er installeret 
Højttaleranlæg, saa Passagererne advi-
seres om, hvor de befinder sig. Dørene 
aahnes og lukkes med Trykluft. 

Ocr var almindelig Enig.hed un1, at 
Toget, der kMrtt• med en Gennc111s11its-
fart paa 70 km i Timt>n, laa godt paa 
Skinnerne. Det duvede ikke nær saa me-
get som Statsbanernes Lyntog, men hav-
de en blød Ol,! behagelig Kørsel , og Mo-
torstujen var ikke særligt l,!Cnerende. 

Motorvognene er 4-akslede, ligger 
lavt og er godt alljcdrcde . Motoren, der 
er bygget hus "F,richs", er 8-cylindret 
og repræsenteret 160 Hestekræfter. Den 
tc r s:e rdeles billig i Brug, idet Motorvog-
nen kan kure 100 km paa 31) kg Gasolie 
til ialt 6,75 Kr. Dette Forbrug er kun . 
Halvdelen af Gennemsnittet for Banens 
øvrige Motorvogne. Skinnebusserne ko-
ster 10/i,(l(X) Kr. pr. Stk ., mens Bivog-
nen koster 44.000 Kr. 

Den bliver foreløbig indsat i den nor-
male Køreplan med to Ture i hver Ret-
ning. Men en ny Køreplan, der udnyt-
ter Togets Hastighed, vil snarest blive 
udarbejdet. Naar den nye Køreplan kom-
mer, vil man kunne køre fra Kolding til 
Troldhede paa 2 Timer og 10 Minutter. 
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Fr;1 Truldhcde til I kruing er der ca . 30 
Minulh:rs l,orsel, hvilket vil sige, at 
111an ln:1ntidigt vil kunnL: kure Ira Kol-
din g til Herning paa :! Timtr og 3 
Kvartl'r. lll't blivL·r langt den hurtigste 
Fmhindelst· 111l'lle111 disse Byt•r. 

Hornbækbanen 
har 11gsaa faaet sit Lyntog, som straks 
t·r hlevct d11bt "Mariehønen" . Turen 
Helsingør- Gilleleje gennemførtes paa 
27 Min. (24 km). 

Kong Peder gned sig veltilfreds i 
Hænderne: ,,Det er Sukkertøj", sagde 
han. Og Karetmager, Sogneraadsformand 
William Petersen .repræsenterede den 
lmjeste Sagk1mdskah paa Turen, nikkede 
hifaldt'{Hll', llll'n beklagede, at han ikke 
havde Skruetrækker med, saa han kun-
dt• skille Vognen ad. Kæmner Hedin kon-
staterede, at nu var den Tid forbi, da 
man kunde plukke Blomster paa en Tur 
med Banen. 

Banedirektør ,Iørgen F,riis kunde give 
den opsigtsvækkende Meddelelse, at 
Statsbanernes Distriktsc:hef var af den 
Mening, at der maatte arbejdes hen til, 
at de smaa Lyntog skulde køre direkte 
fra København til Gilleleje. Dette kræve-
de imidlertid 3 Sæt Skinnebusser. Det 
aabnede uanede Muligheder for Banen og 
vilde medføre en . Renæssance for Egnen. 

Gribskovbanen 
har nu modtaget tre SkinnL4Jllsscr, der 
i alt har kostet en lille halv Million , og 
ve.J Prøvekørslen har det vist sig, at de 
kan køre !Strækningen fra <Hillerød til 
Kystens Badebyer paa 24 Minutter. Man 
Vl'nil'r, at Statsbanerne til Sommer vil 
indsætte Tog fra KMbenh;ivn til Hille-
rnd kun med Standsning i Holte, og Tu-
rrn fra K,,,bcnhavn til Stranden vil da 
kunne g11res paa knap en Time. Oe nye 
røde Skinnebusser blev ved Prøvekørslen 
døbt "Rødhættcr", · og man kunde til 
dettl' Navn knytte et Haah om, at Rød-
hætte vilde være i Stand til at overvin-
de den _grimme Ulv, som bl. a. Konkur-
rencen med Bilerne betød. 

Nordfynske Jb. 
har ogsaa faact sin Skinnebus. I Mod-
s,etning til den originale svenske Skin-
nl'f)Us, som k"'rer paa Præstøbanen, er 
,,::,camtla"s :Sk111netJusser helt al Staal, 
hvorved Sikkerhedsmomentet og Hold-
barheden forøges betydeligt. 




