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åneden5 inter11te
ved Harald

Central 1701 - dette telefon nr. kender
vist de fleste mennesker. For at se hvordan denne virk,somhed, inden for D.S.B.
virker, har vi aflagt oplysningen et besøg.
Nu må man endelig ikke tage fejl og tro,
at det er det oplysningskontor, som findes
i østre ,b illetkontor på hovedbanegården ,
hvor man kan henvende sig personligt. Fra
» 1701 « som distriktets oplysning populært kaldes, gives kun telefoniske oplysninger. Kontoret ligger -gemt bag voo togkontoret, og er netop indrettet her, for at
man fra togkontoret hurtigt kan få så præcise oplysning,er om toggangen som overhovedet muligt.
Desværre er chefen trafikkontrollør J. I-I.
Voss ikke tilstede, men so uschefen trafikoverassistent C.A.F. Degener, er så venlig
at vise mig de forskellige ting her er at se.
-

Hvad er d et . der foregår her?

- Alt mellem himmel og jord. De kan jo
bare stå stille et øjeblik, og så høre og se,
hvad der foregår.
- Javel, jeg kan jo nok se og høre,
at d er bliver talt i telefoner ustandseligt. men kan De ikke fortælle
mig lidt om kontoret her og persona/et.
- Jo, personalet består af trafikkontrollør
Voss, der har fierie for tiden, men som ellers ha r været med fra begyndelsen, og
gennem å rene har udført et stort og betydningsfuldt arbejde h er på kontoret.
Voss og jeg skifter på lederturene, og til
telefonbetjeningen ·har vi for tiden 17 damer og 3 mand og her er nok at gø re hele
tiden.
1

- Har De åbent hele døgnet, for
der er da ikke 17 damer her?
Vi har tjeneste her fra kl. 7 til 24. Fra kl.
24 til 7 besvarer telegrafkontoret de forespørgsler, der kan k omme i dette tidsrum.
Jeg ~kal prøve at forklare Dem hvordan
det foregår, for en fremmed ser det jo ret

Ocgener viser mig et
a f ledninger, forrest
matiske tællere, der
samtaler, der er fø rt.
et lille klik, og en af
detal.

skab med et virvar
sidder nogle autoviser hvor mange
Hvert øjebl-ik lyder
tællern e skifter en-

- Hvor lit bliver så disse lal aflæst?
- 5 gange i løbet af dagen, og det bliver
indført i en journal, så vi t il enhver tid
kan se resultatet.
Trafikoverass. C A. F. Degener

indviklet ud. Central 170.l har 6 ledninger,
der kan betjenes fra 7 pladser herinde.
Endvidere kan lederen stille ind p å samtlige ledninger og altså j på ko mmende tilfælde deltage i ekspeditionen. På væggen
hænger et tablau 'h vor tallene 1- 6 lyser
n år centralen stiller ind på ledningerne.
Ved at trykke på en knap, som sva rer til
nummeret fås forbindelsen. Så kan jeg
her fra dette skrivebord følge alle telefonern e og altså også selv tage forbindelsen

Hvor højt ligger så delte lal?

- Ja, der er jo nogen forskel, på hvad tid
af å ret id:et er, efter journalen her ligger
tallet på mellem 3000 og4500 samtaler pr.
dag.
-

Hvad spørger folk efter?

- Ja, der kommer det spørgsmål, som jeg
længe har ventet på. D er bliver spurgt efter det mest utrolige, men som regel er
det jo angående togtider eller billetprise r,
men vi kommer ud for lidt af hvert. En
juleaften blev vi ringet op af en herre,
der spurgte om hvordan reglerne var for
»Rommy«, han må have kedet sig bravt.

Har D e nogen tal på d e samtaler. der føres her

- Kan damern e så svare på alle
spørgsm ål?

Ja, ja - der føres statistik hver dag
over sa mtaleantallet. De kan lige se her
hen .

Som regel kan damerne kla re, hvad
der spørges om, alle spørgs mål angående
toggangen - skibs- og rutebilforbindelser og 1billetpriser, det er damerne eksperter i at besvare, men som jeg sagde før,
kan der jo komme spørgsmål, som ligger
uden for vor kompetence at svare på
E n af vore største ulemper er, a t folk ofte
spørger på en måde, der let kan misforstås. Mærkeligt nok er publikum f.eks.
ofte utilbøjelige til straks at opgjve den
station, de ønsker at rejse til, men spørger
f. eks. om »tog til korsør«, når de ønsker
en forbindelse til Viby Sjælland. En dag
spurgte en dame om togforbindelse mod
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- -- - - - - Ged ser, m'"n i samtalens lob viste d et sig.
at hun skulle ti l Esbjerg.
- J( an folk være ubeliage/ige i telefonen ?

- Jo. d et ske r jo også, men d en slags tager vore da mer med tålmodig hed. Ser D e,
her har jeg et ekstra h ø rerør, som jeg kan
sætte ind på hv ilken som helst telefon , og
hø re h va d sa mtalen drejer sig o m . Prov
enga ng.
),eg få r ho reroret og sæt ter en ko n tak t i nd
i et af hullerne og overvæ rer en samta le.
En meget utålmodig og mistroisk damestemme bliver ved med at spø rge. J eg ser
hen på dam en, som ekspederu kunden,
og man kan ikke se spor af irrita tion, hun
besva rer a lle s pø rgsmål med d en mest
e ng leblide stemme. Jeg beundrer dame rne,
som t age r d et hele med godt humø r, og
e r kl ar over. at mange af spørgsmå lene
ikke e r helt lette at besva re.
Kan der ellers svares på alle
s pørgsm !il. ang. togtider eller billetpriser wJen, af der skal led es alt f or
m eget.

- J a, ja , i den retning gør vi brug af fo rskellige tidsbesparende hjælpemidler. De
ka n se, fo ra n hver be tjeningsplad s Ligger
noget vi kalder en »pult«, d en indehold er
tid er, fo r så at sige alle tog- og rutebil forb indelser på Sjælla nd, og på væggen fo ran h ver plads er o phæ n gt en tavle med
togtider og ,billetpriser fo r d e v igtigste station er i hele landet. Og her ka n De se,
her ha r vi takster og kø repla ner fo r det
mes te af Euro pa . V i ,ha r også bøger ståend e h er, som fortæll er h vo r fo rskellige ,
ikke ret store b yer ligge r, f.eks. ka n vi
slå op og se, h er står Rågeleje, 4 k m fra
Vejby, og således ka n v i straks sva re på
d et utro ligste. H er i en a nden bog kan vi
f.e ks. sc. a t ly ntogene ho ldt o p at kø re
d en 9. april 1940 og begyndte at kø re
igen d en 12. o ktobe r 1945.

Kontoret » 1701«. der besva re r telefoniske forespørgsler.

K ontoret her er i o næsten for lille.

Ja, d et er så sa ndt. der ha r også været tale o m, a t vi skulle have et andet
ko n tor, men så kommer vi jo væk her fra
togkon toret, og det e r ikke så heldig t, her
er lidt k neben plad s, og udsig ten herfra
er jo helle r ikke så god . M en vi tager
d et hele med god t hum ør .
Jeg må g ive Dcgcn cr ret. humø r er der
ingen ma ngel på i » 1701« - og jeg tro r
ikke nogen kan ødelægge d et med irriterende s po rgsmål, så vidt jeg ka n sc. Jcg
takker Degene r for ha ns o plysninger og
spo rgcr, o m ikke han har en ell er anden
mo rsom oplevelse at fo rtæ ll e » Jern bane
Bladet«s læsere.
Tja - nu er jeg jo ga nske ny heroppe
- så af egen erfa ring ha r jeg ikke ret
meget at fo rtæll e. M en vi ,ha r en bog.
h vor vi no terer d e mo rsomste sa mtale r
d er fo reko mmer. Se he r f. eks: En d amestemme pø rger:

1-1 vu rnår ga r d er tog ved to- tiden, jeg
skal til S lagelse og have et ba rn og hjem
igen med d et sa mme.
Fo rleden var d er foncsten også en
dame. der v ille have oplyst. h vor meget
kød hun skulle købe til ,hakkebøf for 6
pe rsoner. - her må tte vi beklage. d et ligge r uden fo r vort om råde .
Ha rald.
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Trafikministeren tilbageviser kritiken
af statsbanernes konkurrence
Trafikminister C arl Petersen har, i a nledning af den fra så mange sider frem sa tte påstand o m, at banerne vil ø delægge det frie vog nm andse rh verv, rutebilejerne og s måskibsfarten, fremsat en
redegørelse fo r d e forskellige forholds
vi rkelige sammenhæ ng i »Social-Demokraten « :
- Ko nkurrencen med ,den private skibsfa rt foregå r efter nøjagtigt samme linjer
so m i 1939. udtaler trafik ministeren. Statsbanernes agentur ha r nu so m tidligere
lov til at forha ndle med kunderne om
frag tpriserrne, men d er er ikke tale o m
dumping-tilbud. Sk ibsfarten regner imidl ertid med fragter, der er -l: \,<j ga ng så
høje som i 1939, mens s ta IS1ba ncrncs takster ikk e er steget nær så meget. Man kan
spørge, o m disse bane taks ter ka n betalc
s ig, men så vil jeg spø rge: Vil man da
anbefale takstforhøjelser ove r ·hele linj en ?
- Er det da lave godstakster, d er er
å rsag tiJ stat sban ernes stigende unders kud,?
- A rsagen til undcrskudct er først og
fremmest d e s tæ rkt stige nde kul- og oliepriser, stig ningerne i lø nningern e og nedgang i godsmængden . Hvis vi forhojer
takstern e, vi l statsbanerne stå endnu då rligere i konkurren cen med landevcjs trafikcn, og de t vil fo rm entlig sene re medføre
stigning i lastbilernes og skibsfa rtens taks ter, en tilsvarende for højelse af vareprise rne, s tigning i pritallet og derm ed
stigning i omkostn ingsniveauet.
- Og hvorledes med taksterne fo r person befordring ?
- Man kan ikk e s kelne imellem lystrejser og nødvendige rejser, og forh øje,dc
billetpriser vil for en masse mennesker
betyde tilsvarende n edgang i reallø nnen .
Sporgsmålet er , hvorled es man v urderer
fremtiden . J eg mener, at v i har nået lopp en for prisern e på kul og olie, og af de
formen tlig snart vil blive n edadgående.
Derfor mener jeg det ikke klogt al føre
en taks/politik, d er forhøjer det nuværende prisnivea u. Jeg tror, d et store underskud kan bringes ned uden takstforh ø jelser, bl. a. ved i størst mulig udstræ k ning at rationalisere driften. Det lykkeligste ville være, om vi kunne få gennemført
en trafiko rdning, der gav mulighed for,
at de forskellige trafikorganer hjalp hinanden i stedet fo r af bekæmpe hinanden.

Sparer 2 mill. kr. ved lastbilkørsel til de
mindre stationer.
- Vognmændene hævder, at s tatsbanerne nu går ud på l an d evejene i stedet
for at holde sig til s kinnerne med deres
godstrafik.
- Stats banern e er ikke gået ud på landevejene. Vi har fundet den hidtidige
fo rm for godst rans po rte r til og fra de
mindre stationer for kos tbar og tids krævende. l s tedet for, at godstogen e for
sta ndsede o p og rangerede ved hver station, 'befo~dres godset nu ti l og fra de
s tørre statio ner med lastbiler. Men det
drejer sig om de samm e godsmængder.
som banerne hidtil ha r transporteret.
- Det hævdes. at private vognmænd
kan klare d enne trafik.
- Det vil jeg ikke benægte. f ø r og
under krigen havde statsbanerne udbringning a f gods ved private vognmænd, men
d enn e o rdning var ·ustabil, idet vognmændene mange steder kunne tjene mere vc<l
a nden kørse l og d erfor ofte satte os i
vanskeligheder. Skal vi have noget ud af
nyordningen, må vi indtil 100 pct. kunne
beherske situation en, og det go res bedst,
nå r s tatsbanerne selv har bilerne.
- Hvad betyde r denn e nyordning i
penge '?
- På grundlag af foretagne beregninger s kulle d en kunne spare et par mil lion er kr. årligt, efter at bilerne er afskrevet og forrentet, og det er jo penge,
som ko mmer samfundet til god e . .. Forøv rigt forstå r jeg ikke d e bo rgerlige blades og navnlig ikke vcns trebbdcncs modsta nd imod denne ordning. Man har jo
a ldrig haft noget imod, at et andelsmeje ri,
en brugsforening eller en andelsfodersto f-

forretning anskaffede egne lastbiler. selv
o m private vognmænd kunne havie klaret
kørslen. Der skal jo også lige mange
chauffører til, enten godset t ranspo rteres
af s tats banernes biler elle r af private
vogn mænd. Jcg kan kun se den forske l,
at statsbanerne er nødt til at lønne sine
fo lk ordentlig og at give de m anstændige
a rbejds vilkår, hvilket igen s ka ber de n
s torst mulige trafikale sikkerhed, mens
det jo ikke altid har været således, at
alle private lastbilchauffø re r har haft ti lsva rende kå r.
Har ikke opgivet h åb om en trafikordning.
- Det er altså givet, a t s tatsbanerne
ikke vi l gå ind i den a lmindelige landevejstrafik med gods. M en der har været
planer fremme om en trafikordning, der
a lligevel på en måde o mfa tter vognmændene.
- Ja, og jeg har s tadig det håb, at det
vil lykkes at sa mle alle gode kræ fter o m
et forslag, der kan rå<l·e bod på det kaos,
som rå der inden.for trafikkens o mrå d e.
Her kan man ikke sige, at Danmar k ha r
været foregangslanc:J. Så vi dt jeg ved, er
vi det eneste la nd i den civiliserede verden, som ik ke har en trafikordning.
V i bør •finde frem til en ordn ing, de r
g ive r plads for d e vognmænd, der er brug
for indenfor et vist s tørre o mråde. Det
vil give mfodre tomgang, billige re priser,
tålelige arbejdsvilkår for alle og dermed
s tørre trafiksikkerhed.
- Hvad så med konkurrencen ?
- Et sagky ndigt, s tedligt fragh1æv11
fastsætter priserne, og der vil blive rig
lejlig hed til at ko nkurrere med se rvice og
hurtighed.
- Så er ,d er endelig sporgsmå let om
s tatsbanernes og privatbanernes overtagelse af bilruter. Det hævdes, at trafikministeren gå r for langt i sine beføjelser
til at give banerne koncession.

Kaas Brihtter %
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Danske Landbr ugeres
Kreatu rsalgsfo rening
Aalborg

0

Speditørfirm a - Transporter
Aalborg , Østeraagade 25

~au l ~ebmann
Spedition -

Toldklarerin g -

Kørsel -

Mamm en & Dresch er A/s
Spedition -

Assurance

Losning

Filial i AALBORG , Aagade 5-7
Telegramad r. Palehmann

T lf. 9630

Afs Brødr ene Bendtzen
(Aalborg T rælasthand el)
Telefoner 30 (4 Lin.)
31 Ø . Plads
3230 V. Plads

Chr. Berntsen & c. Honen-Andersen
Maskinfor retning - en gros & en detail

Set. Hansgade 9, Aalborg

Telf. 982 - 9682

H. Thomsen

Bygningsart ikler

Opkøb af Huder og Ben

Østerbro - Havnegade - Aalborg - Tlf. 3016-3036

Hørbu Trælast &euoningsar11ke11orre1ning
Hørby

Tlf. 6810-682 0

Aalborg

th. Xlitgaa rds El#.

Harald Jensen & Søn
Trælast -

Telefon 7930

Tlf. 66

Tlf. 274

Østerbro 16, Aalborg

Hjørring Marke dshal
og

Ekspo rtsaml estald
Telefon 1114
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- Jeg h a r nok set og hør t, a t der er
sagt noget i den retning. H vor meget og
hvor lidt juridisk, der ligger i det, kan
jeg ikke afgøre, men jeg ved, a t loven
om koncessio n til rutebilejere siger, at ministeriet afgør sagen , hvo r kommunerne
ikke er enige om en indstilling. Sa mtidig

DAN§IKIE JIEIRNIBANl6§7rA l'~ONIEIR

trufne ordning, og den må
sa mfundsbetonet.

ser.

Forøvrigt er det ikke rigtig t. når man I
hævder. at rutebildrif f er el fri/ erhverv. ,
Det er i Danmark et monopolerhverv, der
udoves på g rundlag af koncessioner. som
de offentlige myndigheder giver, og som
sikrer indehaveren imod al konkurrence.
Man har også indtryk af, af adskillige
rutebilejere efter en passende tid er blevet
endog m eget velhavende. M en det skal
sa mtidig siges, af de allerfleste har passet
deres ruter ganske fortrinligt.
Når det imidlcrtidi gælder 0111 at koo rdinere trafiken, synes jeg, det er rimeligt, ai banerne overtager bilruter, som er
sideløbende med jernbanelinjerne. D isse
bilruter befordrer jo neto p d e ~ejsende,
jernbanelinjerne er a nlagt for.
- Når De mener, at mange rutebilejere tjener sto rt på deres koncession erede forrch1inger, hvorfor giver man så
ikke rutebildruten fri, så der kan blive
konkurrence?
- J a, skulle man følge venstres tankegang, skulle man jo give driften fri. Men
jeg har nu ikke fået nogen henvendelse
h ero111 fra ru tebilejernes o rga nisation eller
fra for111anden for venstres rigsdagsgrup-

pe. Edv. Sørescn, der i sin egenskab af
sekretær for de jyske rutebi lejere skulle
være sæ rligt sagkyndig. Personligt vil jeg
heller ikke fin de det anbefalelsesværdigt,
for fri rutebjldrift giver stor risiko for
kaos og derm ed følgende fattigdom bos
bilejerne, hvilket igen vil resultere i dårligt materiel og usikkerhed fo r passagere r
og den øvrige trafik.

- Til slut: Giver statsbanernes rutebildrift overskud el ler underskud?
- Den giver et pænt overskud. Så vidt
jeg husker 21/i 111ill. kr. på et år. Regnskaberne herfor vil for fremtiden blive
taget ud af det samlede D .S. B.- rcgnskab,
så offen tlighøden her som på alle ;rndre
områder inden for statsbancm,e kan få
fuld besked om, hvad der foregå r ...

M. THOMSEN STØTT & SØN
Udførle murera.rbejdel paa +lovedbanegaardens store Ombygning i Aarene 1937 - 191/0.
Udfører stadig murerarbejder for DSB
KONG CHRISTIANS ALLE 6

AALBORG

TELEFONER 1992- 4983

J ERNBANE-BLADET

122

Otto Christensen

Vraa Cementstøberi

Fiskeeksport

v. Chr. Chr. Nielsen

Vraa

Tlf. 121

Elling pr. Strandby

N . Chr. Hjørnet

Strandby Fiskeauktion

Skibs- og Baadebyggeri

M. J. Hesselholt

Tlf. Strandby 6

Strandby

Elling pr. Strandby

Mejeribestyrer A. Jacobsen

Tlf. Elling 16

Elling pr. Strandby

Tlf. Hørby 15

Hørby

Brdr. Aaen's Fiskeeksport

Nibe Jernhandel A/s

v . Ma rkus Aaen

Telefon Strandby 56

Stra ndby

Tlf. Elling 24

Risgaard Andelsmejeri

Villiam Olstrøm
Fiskee kspor t

Tlf. Elling 42

Tlf. 32

Nibe

Staalmøbelfabriken Nieland A/s

P . Lyng

I. Kirkegaard

Fiskeekspor t

Odense

Tlf. Elling 3

Elling pr. Strandby

Hilbert Jørgensen

Sindal Sat>t>ærk & 1naskinsnedkeri

Murermester

Johs. Hust & Søn

Udfører Arbejder [or DSB
TLL 476

Søndergade 22, Frederikshavn

Dro nninglund ny Savværk I /S

Brot>st Blikt>arefabrik og
(Jal t>anistringsanslal t

Brdr. Løve Larsen
Planker -

Nørskov Pedersen & Søn
Tlf. 95

Brovst

RÆVSBÆK TEGLVÆRK
Teg lværkse jer J. Jensen

Speciell e r ø d e og gu le Facadesten
Cellesten - Drænrør i a lle D imensioner
Prima Kvalitet - H urtig Eksped ition

Had sund

Tlf. 52

Sindal

Tlf. 122-126

EHekter af opskaaret Træ
Tlf. 91

Dronning lund

SOLBJER6 SAUUÆRK &TRÆUAREFABRIK
L. Mø ll e r & Sø n

Specie lle Møbel- og Sk ibstræ Planker og Tømmer

So lbjerg pr. Bælum

Tlf. Bælum 55 y
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På hovedba negårde n.
Lyntog »Nordjyd en« Kobenha vn - Aalborg. Vogn A. Plads nr. 25, sadan star
der på min billet. Det er betryggen de, d et
med nummerer ede pladser, man behovcr
ik ke at jage og mase på for at kapre s ig
en siddeplad s. Der er endnu et kvarter
til afgang, så jeg kan godt gå og se lid I
på det ihele, for jeg går ind.
Havde jeg været fodt et eller a ndet
sted i den modsatte ende af landet og så
godt som a ldrig været uden for sognet,
ville man have kaldt mig en hjemmefodning. Det er et udtryk man ikke bruger
om en københav ner, selv om han a ldrig
har set an det end Københav n og kender
ligeså lidt til omverden en, som den der
har levet hele sit liv på Fano.
Er man en hjemmefo dning langt ude
fra, er det naturligt om man forundres og
begejstres, når man endelig kommer ud at
rejse, men er man kobenhav ner. ser man
overlegen t på det hele, man er blaseret og
lader sig ikke dupere, fordi man ga n~ke
roligt gar ud fra, at alt er dårligere, mindre betydnings fuld og mindre moderne
end i Københav n, hvis det da ikke er,
fordi man er blevet i så hoj grad hjemmefod n ing, at man har mistet fo rståelsen af
a lt andet end lige netop det hjemme i
Kobenhavn. Jeg ie r ikke rigtig kobenhav ner med hensyn til omverden en. I mange
år ha r all e mine længsler og dromme
drejet sig om alle andre stede r end netop
Kobenhav n. Mens jeg har gået og passet
mit arbejde inde på konto ret og mit hus
og have ud e i Bronshøj, har jeg i dagdromme rejst til fje rne steder, oplevet og
set, men jeg ha r manglet e nergien og modet til at rive mig los, nu oplever jeg det
ojeblik, jeg ha r dromt om hver eneste
dag, mens jeg har sjokket i trædemoll en,
og nu vil jeg have lov til at undres og
begejstres over, hvad jeg moder. Så kan
min kone selv om at underhold e Joon
imens. Jeg har ganske vist lidt samvittighedsnag, ford i jeg rejser ud, nå r han er
1

pa besog, men det er jo alligevel de to,
der snakker med hinanden hele tiden. De
er barndoms venner, han er hendes fætter,
og hun ka lder ham » Djån«. Bevar mig
ve l, som de snak.ker og pjatter. det ender
å mænd med, at de sle t ikke får tid til at
sove, når de nu er a lene. Men selvfølgelig er det meget godt, han er her. ellers
kunne jeg da slet ikke være be kendt at
rejse fra hende.
- Hvor ser det flot ud, sådan et skinnende rødt tog. Rødt er nu også den mes t
festl ige af alle farve r. Gult, gront eller
blåt kan også være s mukt, sclvfolgeli g,
men der er intet, som kan sammenlig nes
med rodt, fremfor alt andet kan rodt
sætte menneske r i stemning, derfor bruger man denne fa rve som symbol på a lt
stort og godt, lykkeligt og smukt. Kærlighed og frihed, ære og magt har a lle
dage og blandt alle fo lkeslag været symboliseret og smykket med rodt. - H an
har ikke været helt tosset, ham der har
fundet ud af. at lyntogene skulle være
rode.
N u er der kun et pa r minutter til afgang, jeg må hellere sætte mig ind.
Sa er jeg her. Man sidder godt i sådan
en sofa, og pænt er det også med det blå
læderbetr æk - men - det var dog mærkeligt - loftet er jo møgbesk idt. Hvorfor i alverxlen vasker man da ikke loftet ?
Eller maler det over en gang? Det kunne
da ikke spille nogen større rolle, og det
ville pynte vældigt op. Det generer mig
med det loft. Men jeg kan selvfølgelig
lade være med at se på de t, så gør det
måske ikke noget.
Nu glider perronen bort, vi kører. Min
lady.
rejse er begyndt.

Drikkep enge.
Ifølge dagspress en er der rejst sag mod
en togbetjen t for at have modtaget drikkepenge.
En herre, som havde fulgt nogle rejsende til toget, stak togbetjent en en tier.

11 vorfor han gjorde det, fortælles der intet om, men han gjo rde det, og togbetjenten tog mod tieren, hvorfor ha n gjorde det, får man hell er ikke noget at vide
om, men man Orne vel lov til at tænke:
Nå r manden nu absolut ville give ham
den , var det jo også såda n sin egen sag
at fo rnærme ham ved a t sige nej tak.
Togbetjen te må ikke fornærm e fo lk, hverk,en rejsende eller dem der står og fylder
op på pe rronen. Togbetjen te skal være
hoflige, og det anses almindeligvis ikke
fo r høfligt at sige nej til noget, man bliver
budt i god meDing, se lv om man ikke
bryder sig videre om det. Desuden, en
tier er jo en tier, i hvert fa ld for en fattig
togbetjent, og togbetjente er nu engang
fattige i forhold til dem, der går og stikker tiere ud, det må nemlig være meget
velhavend e folk, som gor det, og en velhavende mand bliver dødclii,rt fornærme t,
hvis man forsmår de penge, han vil forære bort, og han ville mås ke sige eller i
det mindste tænke : »Hvad bilder sådan
en fattig stodder sig ind ? Er han for fin
til at tage mod en skilling, når man vil
give ham den ?« J a, måske ville han omgående henve nde sig til pressen og beklage sig over togpe rsonalets uforskammede storsnudc thed.
O m nogen form for bestikkels e kunne
der næppe være tale, manden skulle ikke
med toget, og man har da heller ikke lov
til at mistænke ham for at ville gore n oget sa gement so m at prove at bestikke
en tjenestema nd, hvilket er ulovligt og
strafbart. Sna rere må man tænke sig, at
den rige mand følte trang tiJ at vise sig
ovedor den fattige, eller at han pludselig
havde fået lyst til at begy nde sin dag
med en god gerning - det var om morgenen - men den senere udvikling af
sagen tyder ikke ,d erpå, eller måske har
han sene re fortrudt sin godhed .
Der skete videre det, at de rejsende,
som han havde fulgt til toget - det va r
to meget sode unge dam er - samtidigt
med, at de be ta lte pladsbille tterne, stak
togbetj enten en daler. H vorfor de gjord e
d et, ved man ikke, måske har de villet
spille fl otte, måske har de syntes særligt
godt o m togbetj enten, det er jo ingenlunde ualm indeligt, at unge damer på
rejse fo ler sig charmeret af togbetjent e,
tjenere og styrm ænd. Togbetjen ten tog
imidlertid mod daleren. llvorfor han
gjorde d et, ved man ikke, men en daler
er jo en daler, og kunn e han ikke bekvemme sig til at fornærme manden med
tieren ved at sige nej tak, kunne han selvfolgelig endnu mindre såre de to skonne.
J-1 vad der siden er sket, ved man ikke.
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Mul.igvis, ja højst sa ndsyn ligt, h ar han
s kuffet dam ernes fo rventni nger, og skuffelse kan jo forva ndle kærlighed til had.
Eiler maske har både manden og d a merne
for trudt deres godgørenhed og beklaget
s ig derover, ligeso m dem der på restauratio ner spiller Elottenh ejmere og giver
alt for store drikkepenge og bagefter beklager sig over tjenernes frækhed ved at
tage formeget. I -h vert fald er sagen kommet frem i pressen, og de r er til togbetjenten i god mening. Men man h ø rer ingen s tille det en este naturlige sp ørgsmål :
Hvorfor gav de ham pengen e, nå r d e
bagefter er utilfreds med det '? Det kan
fo rmodentlig t ikke være ·ene og alen e for
at -bringe ham i forl egenhed? De kunne
jo have ladet væ re. M en mennesker vil
nu engang have lov til at give og til ·bagefter at æ rgre sig derover. Det at g ive er
en af de mest udsøgte fornøjelser, d er
findes, og mange kan ikke nægt e sig selv
den glæde, selv o m de slet ikke har råd
til d et, og selv om den, d e g iver til , s let
ikke fo rtjener d et. Og når det nu er således, hvorfor så ikke tage konsekvensern e deraf ? H er viser Stats·banernc en beklagelig mang el på s midig hed og smartness.
Man forbyder at modtage d e drikkepenge. folk abso lut vil 1betale, man betaler
personalet då rligt, og all igevel giver for retningen et dundrende underskud. 1 sted et for burde man tillade pe rsonal et at
mo dtage drikkepenge og så helt spare
lønn en. Man kunne også for at få orden
i sagern e lægge en betjeningsafg ift på f.
eks. 15 % til billetprisen og bruge disse
penge til beta ling af lø nninger.
D.

I Aalborg Stiftstidende a f 12. juli er
der under stor overskrift optaget et indlæg fra en til redaktio nen navn given læser an g. en bestikkelsesaffa::1·e ved ly n togene.
Jcg skal ikke komme nærmere ind pa
selve tilfæ ldet eller citere n oge t a f indlæget, d er iøvrigt var sådant s krevet, at
det har foranled iget mig Ul at fare i pennen, men der var lige noget, jeg kom i
tanker om. da jeg læste referatet :
fo r nogle a r sid en va r jeg til a~horing
hos politiet ang. en sag orn et månedskort. som indehaveren h avde raderet i
Kortets ejermand stod tiltalt for dokumentfals k og bedrageri, men blev y d erligere tiltalt for bestikkelse af tjenestemand. idet kortindeh ave ren h avde tilbudt
mig et belob for at få kor tet igen, det
var i fo lge pol itiets udsagn en meget al-

vorlig historie, som politiet sagd e, jeg
s kulle være 100 '% sikker på var rigtigt,
da d et kunn e få a lvorlige -følger for den
tiltalte.
Det er ikke for at besmykke togbetjenten, han ha r begået en dumhed , som han
nu kommer til at s tå ti l regn s kab for, men
det er lavt og lidet Ha'lterende først at
bestikke en mand for bag efter at >) knald e« ham.
Det undrer mig i grunden at sligt kan
finde sted i dag, men s tatsbanern es k endte slogan : »Der er andre tog end lyntogene«, trænger måske til Lidt mere udb redelse.
E. Ø.

-.c

juni nummer af Jernban e-Bladet
har en indsen der fået en a rtikel optaget
under oversk rihen: D er Spa res Bare. J eg
kan fuldt ud s lutte mig til hans omtale
af s parebestræbelser og v il gerne forespørge h er, o m n ogen kan sva re p å, hvorfor det kun er togpersonalet, der skal spares på. T ogp erso na let er dog D. S. B.s
ansigt udadtil, og som d er var skrevet i
den forrige artikel, så sælges der d og
mange togbi lletter, som er et godt bevis
på togpe rsonalets nødvendighed. U nder
besættelsen blev der gang på gang sagt vi s kal n o k hus ke jer - I skal ikke blive
glemt, og fler e andre løfter. N u kan v i
indenfor togp e rsona let mærke , at vi ikke
er b levet glemt. nu er det kun os, avancements mæssigt set, d et går ud over. Ja .
nå r man ser p å andre katego ri ers avancement, så syn es jeg ærlig talt , at vi e r b levet sa t tilside, og ma n må indrø mme, at
t ogperso nalet har m æ rket mest Ul s pareb est ræbelserne. Nu er toggangen udv.i det
fra 15. maj. og sa mtidig bl ev d er i København 21 togførere overko mpl et, fo rstå
det hvem d er kan. Jeg er fuldt ud p å det
ren e med, at underskudet skal længere
ned eller h elst ,h elt forsvinde, men hvo rfo r s kal det være togpersonalet alene, d er
sk a l un dgæl de
T ogmand.

-~- Automobilreparation

JJ1NG[~

udføres samvittighedsfuldt
paa alle Vognmærker -

N.SKOU&CO.

Aut. Servise for Triangel og Austin

Telefon 1090 - KOLDING - Privat 1532

AUSTIN
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KOLDING
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Fagm.anden ved, hvad
det betyder

at brug e de rigtige Staalhørster.
K e n d e r e køber kun Børste n
mæ rket

Kolding Staalbørstefabrik

G. W. Schrøder

Auto Gummi - Vulkanisering
Slidbaner - Gummifodtøj rep.
Leverandør til DSB
Tøndervej 20, Kolding, Tlf. 2353

Holger .A.rp

Klosterstræde 11, Kolding
Telefon 2108
Møbler efter Maal - Har De
Ideen, s aa har vi Mulig hed fo r
a t udføre den . . .
Der b liver kun brugt 1. Klasses
Materialer til vore Møbler.
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A. Juul Hansen & Søn
Murer og Entrepre nør
Udfører Arbejder for DSB
Behrendsvej 34, Middelfart
Tlf. 419-745

Brdr. N. & Kr. Petersen

Elektroinstallatører
Leverandør til DSB
Østergade 1, Middelfart, Tlf. 5

Peder Pedersen

Murermester
Udfører Arbejder for DSB
Skrillinge Mark, Middelfart
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N. Kongsbak

Depot for Vacuum Oil
Fiskeri- og Marineolier
Depot br Randers Rebslaaeri
Vaadtov og Staalvirer m. m.
Havnen, Esbjerg, Tlf. 227a

Mineralvandsfabriken
»Tropil«
V. Bratborg
Darumvej 87 A, Esbjer g

.A.xel Hansen

Slagtermeste r
Kongensgade 76, Esbjerg
Tlf. 111-112

Scaub & Co.s Fabril(er
A. rn. b. A.
Esbjerg
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V ært for 500 ;ernban ef olk

MENN ESKE T
bag

Godsekspedit ør P. F. Parup, H o rsens
G, fortalte i sit 50-å rs jubilæumsinte rview
med H orsens Folkeblad bl. a.:
J--1 vornår begyndte De i D . S. B.?
Som 18-årig.
Så tidligt?
Nej, så sent. De Heste starter som
16-å rige, men jeg manglede boglige forudsæ tn inge r fo r tjen esten . Jeg er ud af
fatt ig familie. Min fa r tjente kun lidt, og
min mor måtte vaske for and re. Hj emm e
va r vi 7 søskende, jeg var den ældste og
ba r altid må ttet være eksemplet for de
andre. Som J 1-årig startede jeg min løbebane - som bybud i Køben•havn ! Men
jeg havde været flitti g og ,dygtig i skolen,
og forresten fået et g uldur som belønning
he rfor, og overlæreren foranledigede gratis aftenundervis ning fo r mig, og en lærer
s kaffede mig friplads, så jeg kunne tage
præliminæ reksa men. Så var grundlaget
fo r tjenesten i D. S. B. til stede, og jeg
kom ind i denne som I -årig, gik genne m
alle graderne, til jeg udnævntes til godsekspeditør i Horsens. Det var i 1935. En
ove rga ng har jeg virket som lærer i sikkerhedstjenes te på jernbanesko len, og i
1932 blev jeg udsendt som udstillingslede r
fo r D.S. B. i Goteborg, en udstilling
netop om sikke rh edstjen esten.
Mens jeg var læ rer på skolen, an befalede jeg a ltid elevern e at benytte det
gode, de havde i frirejsernc i udlandet.
Selv har jeg rejst frit over hele verden.
Disse rejser udvider ikke blot ens horisont, men de fo rå rsager, at ideerne udefra
hentes hj em. Selv ha r jeg fået ge nnemfø rt,
at korcplanerne, der er ophæ ngt på banegårdene, understreges med rodt, såleocles
at ma n hurtigt og s ikkert kan finde a fgangs- og ankomsttider. Den ide så jeg i
Sweiz. En a nden ting hentede jeg hjem
fra Italien . Vi ben yttede for å r tilbage
kun klokkeslet fra I til 12. N år det d rejede sig om nat-tider, va r ta llet på koreplanen understreget med sort, m en alligevel h avde vi hundreder af rejsende, der
stillede kl. 3 o m eftermiddagen i stedet
for kl. 3 om natten. Så opdagede jeg i
Italien, at man benyttede klokkesletsan gjvelser fra 1- 24; jeg fik skrevet om sagen
i statsbanernes blad, og til sidst blev det
indført.

Europa.

h ele

- De er ivrig afholdsmand ?
- J a, jeg har været formand fo r J e rnbancaltholdsfo reningen genn em 15 år. J eg
ha r heller a ldrig raget. Men om det er å rsagen til, at jeg har så godt et helbred .
so m jeg har, ved jeg ikke. M en en kendsgerning er det i hvert fa ld, at mine sygedage i min nu sna rt 50-årige DSB-tjeneste
kan tælles på fing rene på den ene hånd!
Medvirkende ha r måske ogsa været. ar
jeg a ldrig ha r siddet stille. J cg har altid
været i aktivitet. Det holder en ung. Sidder man st ille, fa lder man sa mmen .
Og så har jeg siddet i styrelsen for
jernbanefolke nes internatio nal e afholdsbevægelse og i egens b b heraf v;c ret væ rt
fo r 500 ko ngresmedlemm er i Kobenhavn .
Dengang arrangerede jeg en Danmarkstur, som jernbanefolke ne rejste hjem og
forta lte om med begejstring og glæde ., . .
jo. æ rl ig talt. det var jeg stolt over. Det
va r jo reklame fo r Da nm ark. Der blev
holdt fo redrag og vist lysbilleder fra den
tur over hele jordkloden i lang tid efter.
Godsekspedii or Parup fortalte om den
måde, hvo rpå han havde o rganiseret kongressen og udflugterne i forbi ndelse meld
den . Alt var tilrettelagt på min uttet som nu engang kun en statsbaneman d
kan det. Intet var mi slykkedes. Parup taler med glod. Man foler, at o rganisatio n
fort ud i dens yderste konsekvens mo rer
ham. Ikke et minut måtte gå til spilde
under de 500 uden la ndske jernban efolks
besog i Danma rk.
- Og det va r vidunde rligt at se disse
folk, der ko m fra det inde rste Eu ropa og
som kun kendte havet, kl itterne, høfdern e
og sådan noget af navn. blive impo neret
af Vesterhavet. De var så »pa ffe«, a t de

-

fyld te lomm erne med sa nd og fo rstenede
skaldyr fo r a t kunne bevise deres »havtur«, når de kom hjem.
- Vi fj erner os vist fo r langt fra kernen i interviewet. hvo rdan vakles egentlig
Deres lokalh istoriske interesse? før Deres
H orsens-tid havde De vel ikke engang
skænket byen en tanke?
- D et begyndte i Vandrelauget , so m
jeg var meds tifter af i 1936. Jeg ville tilrettelægge nogle byt ure for fremmede
vandrede og le,d sage turene med lokalhistoriske foredrag. Jcg kom i fo rbindelse
med redaktor Ca rl Th. Jorgensen, og han
fo rtalte så levende og interessant om byens historie, at jeg ikke kunne andet end
blive grebet af interesse. U nder byturene
med vandrerne kom jeg i beroring med
museet. Jeg kritise rede overfor kgl. bygningsinspekto r Norn d en måde, hvorpå
ma n opbevarede museets portrætsamlin g.
Den la hulte r til bulter. Og så blev jeg
sat til at o rdn e samlingen. Det interesserede mig.

En ivrig amatør-gen ealog?
- Det kan man vist godt sige: Jeg har
bl. a. medvirket ved udarbejdelsen af Søren Kierkegaards slægtsbistorie. D en omfattede et par tusinde navne. spredt over
hele kloden.
- De ha r været fo rmand for »Red
Ba rnet« i Horsens?
- Ja, jeg var den forste. I det hele
taget har det a ll!id været et mål for mig
at gøre noget fo r andre, og jeg har haft
så rigt et udbytte af mit liv, så jeg roligt
kan sige, at det ikke har været forgæves.
Jeg ha r så um ådelig m eget at sige tak for.
netop fordi jeg har fået lov al udrette så
meget. som jeg vistnok egentlig bar.
-1'

Byens største Blad --

AUTOR ISERE T

GENERU
MOTORS

FORHA N D LER

JOHS. POULSE N & SØN

Øste rgade 17 . Middelfart . Tlf. 233

Leverandør til DSB
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Strækningen Randers - Aalborg 80 år d. 18. september

Ko ngecogecs afgang fra Aa lborg 18 . se ptem be r 1869.

Generaldirektor Terl<elsen.
DSB's rutebiler og oresundsbadenc c.lrives med fortjeneste. I fjor et par millioner kroner. Alba er ikke alt, 'h vad DSB
rorer ved, tabgivende eller dom t til underskud. Dette kan være nyttigi at fremhæve til imodegåelsc af het::cn fra visse
s ider mod DSB. Det frcmgar af disse
kendsgern inger, at sta tsbanerne ikke er
verdensfjerne. ikke er folkefjcncl~ke og
ikke er museumsagtige.

Stationsfors/. } . P . Pedersen. Vordingborg

Trafik/.:onlro/or P. ]. O lsen. Roskilde.

- jeg ~yncs ikke. man kan sige, at
togene her i landet kører upræcise. Naturligvis kan togforsinkelse r ikke undgås
ved de store hojtidcr med mange rejsende. 111.en til daglig kører de n orma lt uden
nævneværdige forsinkelser. jeg ha r fo r
krigen rejst meget i udlandet, og jeg har
fa et det indt ryk, at togene her i landet
korer mere præcise. end f. eks. i Frankrig, Ita lien og fkre andre lande. I Sve rige
og Tys kland var d e måske nok mere prxcise ene! her. men det kom bl. a. af. at
togene der korer over meget længere
,t rækninger uden <le mange skiftestationer, som vi ·h ar h er i landet, og som mcdfor er. ;it trafikken er afhængig af andre
forbindelser.

- Jeg husker en dag, at en mand kom
ind på kon toret o g g jorde et fa rligt vrovl
over et ell er an det. idet han påstod, at
han va r blevet uretfærd igt behandlet af
togpersonalet. Jeg fik tilfæ ldet fork la ret
og sagde så til ,d en op bragte herre. at togpersonale t var på den rigtige side. for
5ada n og sådan s tar der i loven og profeterne.
- Det er muligt. d et står i loven , svarede herren, men det s tår ikke i profete rne. - ] cg ved det, for jeg er nemlig
præst!
H USJÆLP
U ng dygtig og paa lide lig
Hushjælp søges 2 Gange ugl. fra 1. Sept.
0 . Willadsen, Set. Nicolajv. 15, F. Nora 8109
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Eksprestog på gummihjul - P.i den godt 500 km la nge s trækning
Paris-Strasbourg løber to eksprestog, der
korer pil lu ftfy ldte g ummiringe. T ogets
hastig hed sva rer til vo re ly ntogs, og turen
gennem korcs pa 5 ti mer og 15 minutter.
Med en hastighed på I 20 km i timen korer togene over s kinnerne uden at der
mærkes noget til s kin nestod, uden rystcn
og raslen, og der ma:rkes ug ho res kun
en gans ke duvende s ummen.
Når toget kører langsomt. indtil 80 km
eller så, mærkes farte n henad s kinnerne
næsten som gled man genn em luften, om trent som en flyvemaski ne i still e vejr.
M en nar man ko mmer o p på stor hastigh ed. kan jsær den sidste af de seks vogne
vugge temm elig kraftig t - o mtrent som
flyvemas kine i »h ullet« luft. Det kommer
af at d isse vogne, for at ringene ka n bære
dem, er ganske overordentlig lette, de vejer ikke sto 1i mere en d en trediedel af.
hvad en almindelig jernbanevogn af samme s torrelsc vejer.
Toget på g ummihjul er bygget af rustfrit s tål. De seks vogne er bla n kpudsed e.
og de ser pragtfulde ud, nå r o m dage n
solen, om aftenen perronens lys b rydes
og spille r i deres s trålend e solvglans. Ind vendigt er det udstyret som et luks us tog.
Vognenes indretning er som en mellemting mellem Pullman-Vognc ns og flyve maskinens . I det hele taget er fl yvemask inen den sammen ligning, der ga ng på ga ng
melder sig. De seks vogne trækkes af et
o li efyret damploko (ikke på gummihj ul).
l ait kan det medfore 73 rejsende på forste og J 76 på anden klasse.
Vognene har midtergang, der er tykke
tæpper pa gulven e. og pa forstc klasse
sidder man i dybe lænesto le, pa anden i
sofaer De tykke g ulv tæpper er dybt rode,
va:ggene lyst birketræ. Bagagenetten c er
af rustfrit stål, vinduerne drejes ned på
samme måde som en autorude. Ved toiletternes håndvask er der både sæbe og
håndklæde. Toget medforer ikke rengoringskone ( hvad de sto re franske eksprestog altid gur), men den eneste g ang, det
ho lder på den lange strækning - i Nancy - bliver det entret af rengoringsassistenter, der sorger for, at toiletterne er i
orden.
I spisevognens bar er der tolv siddepladser ved små borde, og en lille halv
snes ståpladser ved selve bar'en. Pa væg-

gen er a nbragt et s peed o meter , hvor man
kan fo lgc togets hastighed.
I det teknis ke rum fo ran i toget sidder
to ingeniorer, de r stadig er med på a lle
rejser for at gøre iagttagelser og få ideer
til togets fuldkommen gørelse. Den ene er
fransk s tatsba nei nge nio r, den a nden til ho rer firmaet Micheli n, d er, 0 111 ma n så
må sige , ha r opfundet toget på gumm ihj ul.
De to herrer sidder med deres hjælpere
o mkring et bo rd ved siden af de n dyna mo, der leverer togets meget kraftige, men
ikl«.: blændende, belys ning sa mt dets
varmluftso pvarmning
og
permanente,
um æ rke lige ventil ering.

Når toget punkterer.
H vis en enkelt ring punkterer, kan det
ove rhoved et ikke mæ rkes af de rejsende,
derimod f å r det før o mtalte tekniske rum
det a t vide a ld eles omgående. U nder hve r
vogn er der to boggier, hve r på fem a kse r, så ledes at h ver vogn har ialt tyve
hjul med luftfyldte gummiringe. Det kan
ikke mærkes og har heller i ngen s to rre
praktisk betyd ning, hvis en enke lt af d isse ringe punkterer. M en naturligvis s tandse r toget a lligeve l og s kifter ring, ganske
so m en bilist, der ptmktcrer. Så s nart en
ring punkterer, slukkes den rø de lampe,
og samtidig sætte r en s irene i med et hyl.
som kun kan h ø res d eri nde. Man ka n da
på den elektriske tavle konstatere hvilket
hj ul og u nder h vil ken vogn det drejer sig
o m. Der g ives så signal til lo koføreren om
at n edsætte farten til 40 km og s tandse
ved den forste station. Her skiftes hjul ,
ganske som man skifter hj ul på en punkteret b il.
Det tager ca. 15 minutter at skifte en
ring; men der reg nes a ltid med, at denne
tid kan korcs ind igen. Det er imid lertid
sjældent, at sådant uheld indtræffer. En
pun kte ret ring kan ikke repareres. Derimod kan ringe, som h a r tabt luften pumpes op under kørslen. Ringen skal have
ni kilo pr. kvadratcentimeter.

••

Vognens vægt er det store problem.
N år Frankrig farsi nu har sat verdens
fo rstc tog af denne a rt ind i d riften s ky ldes det, at vognene hidtil har været fo r
tunge. I ojc blikket må den vægt, h ver enke lt ring skal bære, ikke ligge stort ove r
en ton , og det var et problem at konstruere vogne, der var lette nok. I 1930
vejede en almindel ig personvogn 48 tons.
Men samtidigt udvikledes bil og fl yvemask ine, fo r h vem vægten er en fjende.
Det blev nødvendigt for jernbanerne at
ko nkurrere. Det ly kkedes efterh ånden de
franske s tatsba ner at konstruere metalvogne, der kun vejede 33,5 tons. Men også det var altfo r tungt fo r g ummiringe.
De vogne, der nu er, e r konstrueretafrustfrit s tål , og hvis indre er gjort så let, som
det var muligt, nå r det samtidigt skulle
være komfortabelt, vejer 16 tons, og med
fu ld last højst 21 tons. Et t redie tog, der
er bygget af a luminium er fo rn ylig sat i
driit. Det vejer noget lignende som de to
andre tog, men der er inclfort fo rskellige
tekniske forbed ringer, som er erfa ringe r
fra de fø rs te rag, og som skal gøre rejsen
endnu behageligere. Endn~L er toget på
gummi hjul ikk.:: helt fuldkomment.

Y>rik~
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Tekst og foto: (
Midt i den for banen så alvorlige driftsituation fejrede Aalborg- æby-Frederikshavn jernban e 50 års jubilæum den I .
juli. trækningen Aa lbo rg-Fje rritslev fej rede 50 å r jubilæum for et par å r siden.
Men trods alt fo rbliv er det en kend gernin g, at begge baner har haft en overordentlig stor betydning for ud viklingen i
de egne, so m banerne ge nn em lober.
Banesporg målet stod på i mange å r,
inden d et blev bragt frem til en end elig
lø ning, og mange mod !ridende interesser gjorde ig gældende . Nogle holdt på ,
at banen skull e folge en lini e, a ndre en
anden,og der va r dem, der slet ikke kun ne e, hvad man kull e med en sådan ny moden ti ng o m en jernban e! De havde
deres gode heste, om nok kunne gå til
byen , hvis man havde æ rind derind , så
hvorfo r ruin ere og net med de tore ud gifter. der ville blive ved et anl æg af
en ba ne. Toget var en luksu for de
jævne bo nder . Det va r kun her rema nden , doktoren og præsten , der havde råd
til at mide penge ud til en togbillet.
ådan va r man ge , der ræsonnerede, men
der var selvfolgelig også andre . der var
mere fr em ynede , og om ku nne se , hvilket frem kridt det vi lle blive fo r land .:lelen, hvis den med en jernbane fik forbinde! e med de sto re hand elscentrer :
albo rg mod yd og Frederik havn mod
nord .

Billedtekster:
Denne side foroven : Aalborg Privatbaners
hovedkontor i Aalborg . I midten : Stfst. Busted giver afgang til tgf. Hegnhøj. Forneden: Når bagagerummet er fyldt , og der
er en 7 - 8 cykler på vognens bagerste
bagagebærer, er det et problem at skaffe
plads ti I 12 kasser fisk , men tgf. Kortegaard
klarer problemet.
Modstående side foroven : Interiør fra
kontoret , fru Ranum, fru Madsen og frk .
Nielsen. I midten : Hval psund st. Forneden :'
Stfst. Christensen, Brovst, giver afgang til
tgf . Ko rtegaard .

RIVATBANER

JBIL ÆUM

'::hr. Hougaard .
En af de forste fortalere for banen var
godsejer Ske e I Birkelse hovedgård, om
dengang og å ejede Dronninglund hovedgård. Senere blev god ejer ca ven i u s,
Voergård, den drivende kraft i arbejdet.
Han blev formand for den komite, der
blev ned at til virkeliggorelse af bane·
planerne , og havde en ikke ringe andel
i deres gennemforelse.
Garantikapital.

Forud var der imidlertid gået et langt
og bryd omt arbejde. For at virkeliggore
planerne var det nødvendigt, at de kom muner, der fik gavn af banen , stillede en
vis garantikapital. Og det var ingenlunde
nogen let ag for kommunalbestyrelserne
at tage tilling hertil. Flere af kommunerne var ret udstrakte , og kom banen til at
gå i den ene side af kommunen , mente beboerne i den anden ide , at de ingen fordel ville få af banen, og så gik de imod
eller tillede krav om ændret linieforing
På banemødet i Flauenskjold 1 3 var der
således ikke mindre end ti for kellige for slag om ændring af linieføringen .
Et sporgsmå l, hvorom der var en del
di kus ion var, hvorvidt banen kulle gå
ind ge nn em Norresundby , ell er om den
sku lle gå norden om Hvorup bakke ti:
H vorupgård, hvorfra den å kunne folge
tatsbanen til Aalborg. Der var og dem ,
der slet ikke ville have nog'et med Aalborg at gore, men om ville have Norreundby so m endestati n.
Tanken om at fore banen om ad Hvorupgård blev dog ret hurtigt o pgivet , idet
undby-Hvorup kommune hverken vil le
have lod eller del i banen. Kommunen
havde nok i tat banestationen i Hvorupgård og i Norresundby tationen , om jo
og å lå i undby-Hvorup ko mmune lige
udenfor bygrænsen , så de !lægtede at
tille nogen garantikapital.
Banen kom derfor til at gå ind gennem
arre undby med station ved havnen ,
men tanken om at gøre
ørre undby til
ende tation blev opgivet, og' banen fortes
over jernbanebroen til Aalborg banegård .
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Aug. Jensen & Co.

Stenhuggeri og Monument-Etablissement
Marmorvarefabrik
Jernbanegade 5, Aa lborg
Tlf. 2036, Privat 4238

Forbrugsforeningen af 1872
Søndergade 60, Aalborg

~n~
_ _~ _ } '

Østerbro, Aalborg, Telefon 8383 (3 Linier)

Carl P. Petersen

Tlf. 9164

Murerarbejde - Fundering - Jernbeton
Jord-, Bro- og Vejarbejde
Boulevarden 22, Aalborg
Tlf. 8472 - 6553

Tlf. 428

"Is H. Haugaard

Afholdsho.tellet

Brødrene Villefrance

Marmorvarefabrik . Stenhuggeri . Sandb læsningsanlæg
Telefoner 907 - 1063

N . Odgaard

Hygge lige Værelser m. Telefon
Rimelige Priser - 1. Kl. Køkken
Banegaardspladsen, Aalborg
Telefoner 31 13 - 3114

Christiansen & Nielsen Tømmerhdl.

Cykler og Radio en gros

Tælast -

Nr. Trandersvej 57, Ve jgaard, Aalborg, Tlf. 7501 (2 Ledn.)

Søren Boelsmand og Søn

Tømrermestre og Maskinsnedkeri
Petersborgvej 15, Aalborg
Tlf. 5345 - 8480

Hjalmar Wendelboe

Bygningsartikler

Østerbro 75, Aalborg

Tlf. 3 14 (3 Linier)

Aalborg Eksportkompagni
Aktieselskab

Østerbro 40, Tlf. 2493

Jyllandsgade 13, Tlf. 3975

Eiler Larsen & Co.

Manufaktur en gros

Aalborg

Reserveret F.]. M.

Bygningsartikler
Teglværksprodukter
Trælast

Tlf. 6357

v. N. C. Larsen

Aalborg - Nørresundby - Farsø

lndeh.: A. Brostrøm, Ing. M. al 1.
Blikkenslagerarbejde . Vand-, Gas- og Sanitetsanlæg
Centralvarme og Varmtvandsanlæg
Algade 58, Aalborg
Telefon 68 1

Isenkram . Glas . Porcelæn . Udstyr
Vesteraa 5, Aalborg

Vejgaard Skotøjsfabrik
Vejgaard, Aalborg

N. Nielsen & A Brostrøm

Automobillakereri
Aalborg, Knudsgade 3

Tlf. 4946

Blindes Arbejde 3/s
Nørregade 9, Aalborg

Tlf. 4257
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Aså-problemet.
En af de kommuner, hvo r bølgerne g ik
højst o m banespørgsmålet, var Dronninglund kommu ne. Aså var den gang den
uds trakte kommunes vigtigste ha ndelsp lads, og det var oprindelig meningen, at
banen s kulde være ført til A så . Imidlertid var statio n en projekteret til at ligge
ved Doktorgå rden u den for byen , og
det g ik byens fo rretnin gsfo lk s tærkt imo d .
Så h ell ere slet ingen bane til A så, og
til skade for byen tog komiteen den på
o rdet.
At A så s tillede s ig så afvisende ko m
imid lertid fo rmanden for baneudvalget ,
godsejer Scavenius, der eks porterede sto re
partier af træ fra Dronn ig lund s tors ko v ,
meget tilpas. H an v ild e gerne have banen
så n ær s koven som muligt, og derfor k o m
den ti l at ligge lidt ø st for Dro nninglund
H ovedgård. A så har mange gange siden
haft g rund til at fortryde, at byen ikke
tog imod station en ved D o ktorgå rden.
S elv o m den senere fik en s tikbane t il
Ørsø, kunne det dog kun b live et s u1·rogat for hovedbanen - og da den berø mmelige traktor til sin ti d holdt sit indtog på banen blev d et el endog ret utilfredsstillende s urro gat, s kriver »Aalborg
Amts tidende«.
S æby var vel n o k den by , der var mes t
interesseret i banen. Byen havde set hvilken fordel , Frederikshavn mo d no rd havd e haft af s tats banen , og kommunalbes tyrelsen gik varmt ind for ta nken om
en ostvcndsysscls k jernbane, d er var fors kellige fo rslag om lin ieforingcn s yd p å
fra Sæby, men omsid er ened es man o m
linien over Yolstrup til Præstebro o g
Dybvad.
M ens man på s trækningen mellem Norresundby o g Sæby nok var inter esseret i
at få en bane og h o vedsage lig s tredes o m,
hvor d en s kulle gå , stillede sagen sig noge t a nderledes nord for Sæby. F rederikshavn sti llede sig ret ko lig t o verfor tank en,
og det sa mm e var tilfældet med Understed kommun e. som ik ke v iUe stille s to rrc
garantikapital end 2 kr. pr. td. h artko rn
i kommunen , mens kommunerne mell em
S æby o g N ø rresund by stille<le e n gara nti
på 6 kr. pr. td. hartko rn.
25 å rs diskussion.
det mes te af et kvart århu.odred e stod
for ha ndlingerne p å, inden man n å ede
frem til et endeligt resultat og' kunne gå
i gang med at b ygge ba nen. Den drivende
kraft i arbejdet var god sejer Scavenius,
V oergård. Utal lige mo d er h o ldtes i la ndsdelen s fors kellige egne, ofte gik bo lgerne

højt ; tilhængere og modstandere stod ofte
stejlt og uforson ligt overfo r hina n den,
og banespø rgsmålet s y ntes tit at væ re en
uloselig' o pgave. Men h ve r gang, sagen
s yntes at være gået i hårdknude, forsto d
godsejere n a t tage tråden op fra en ny
side , og omsider gled det. A llerede men s
Fj erritslev-banen var under a rbejde, begyndte man p å anlæget af de n ø s tvend-

Det er o rdlyde.n af den telefoniske
meddelelse, som Aalborg Amtstidendes
medarbejder sendte sit blad under turen
med indv ielsestoget den 17. juli 1899, og
han gav i det følgen de en kort skildring
af den modtagelse, de r b lev toget til d el
efterh ånden.
I Vodsk o v udbragte lærer Ersted et
leve for Sæbyba nen. La ng ho lt statio n var
den en este s tation , der ikke var udsmykket. I Uls ted var befolkningen modt op
med tre musikan ter i s pidsen. Toget må
væ re ko mmet for tidlig', da man nåede
Bo lle (Rø rholt) var beboerne på vej til
stationen , men inden de nåede den , var
toget kø rt derfra.
Meget festlig va r modtagelsen i Dro nningl u nd. Her stod småpiger med bloms ter og hilste velkommen. Hån dværkerforeni ngen var mødt med faner, og mange mennesker stod ops tillet på perronen ,
hvorfra s tedets p ræst bragte en hjertelig
velkoms thilse n. I Yo lstrnp var det ligeledes præs ten , der bragte en hilsen fra
bebo erne, der i ba n en å b ning så en gl æd elig begiven hed.
I Sæby va r d er samlet en masse me nnesker. Et o rkester spillede » Danmark
dej ligst vang og vænge«, og borg mester
Jacobæus tolkede Sæby-b eb oernes go de
ons kcr for banen o g udbragte et leve fo r
d e mænd . hv is arbejde ha vde s ka bt d en.

Scfst . Nielsen, Aalborg G.

sysscls k e jernbane, o g 17. juli 1899 fan<lt
d en o ffi cielle indvielse sted ; hilst af b eb oerne~ jubel langs hele s træ kningen
k o rte det fors te tog fra A albo rg til Frederiks hav n.
Øst vendsyssel ha vd e fået sin je rn b ane,
o g d et va rede ikke længe , in d en s kumlerne opdagede, at dci var et befo rdringsmiddel , som ikke blo t va r for d e fine
herre r. men so m d e n jævne mand også
med fordel kunne b enytte sig af.

A bningsdagen
var b cg'uns tiget af det samme ve jr som
A rs ban ens åbningsdag . P onto n broen va r
flagsmykket , og Norres undb y havn og
banegå rd var s tærkt deko reret. Deltag erne va r væsentligst d e sa mm e, som va r
med ved Arsbanen s abn in gsdag. Dog sås
her også amts råd s medlem PPul J en sen,
go<lsejer Sca ve nius, god sejer /\hlmann.
fo lketingsma nd Jungcrsen . to ldins pektor
C hristensen samt reela ktorern e af bladen e
i I-fjorring og Frederiks ha vn . Toget a fg ik
præcist fra N ø rresundby. I ler som ved
a Ue statio ner var d e ltagelsen fra befo lkningens sid e b ctyddig storrc end ved
Aars ban en

Festmiddagen.
forbindelse med Sæby-banens åbn ing
holdtes en fes tmiddag for deltage rn e, der
var med indvielsestoget .
Godsejer S cavenius abnede middagen
og holdt senere en lille tale, hvori han
b l. a. sagde : De tte er jo en j ubilæ umsfest.
Del er 25 å r siden. jeg på et mød e i
Sæby b lev valgt ind i den førs te komite
for Sæby-banen. Det har gået op og n ed ,
en tid lang sy n tes sagen s tandset. men sa
rejste vi d en atter på det s tore mød e i
Flauenskjold i 1887, og nu har vi ba nen
Med vort sidste barn. k o rep/anen. er
der jo tør jeg nok sige almindelig utilfredshed ( begejstret lilslulning). j eg er
selv ikke tilfreds m ed d en . M en d et er
ikke let på en gang al lede en bane praktisk og billigt, når banen er 10 1, mil
lang og har tilslulning fil statsbane to
støder. Vi får gode råd i ai,iserne - g udbevares. rådene er udmærked e, men de
folk f orslår sig slet ikke på det I
Stiftamtmand A hlef eldt : Man ha r sagt
o m vend elboerne, at vi gik for stæ rkt på .
Men vi må være d egenererede, ellers ville
vi ikke have ven tet tålmodigt på den ne
hane i 25 a r. Ma n ha r forst ,orget for
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hele det øvrige land, fø r man tænkte pa
os. folketings mand Bertelsen. S ka lborg,
erklæ rede, at ha n var den en este tilstedeværende rigsd agsman d af V ens tre, der
stem te fo r den lov, hvo rved disse bane r
blev genn emført. Når min ko ll ega til venstre (folketingsmand C hr. Jcnsen) tager
mod de n a f rigsdagen mo dtagne ta k, da
har jeg lovet mine tidligere partifæ ller a t
oplyse o m, hvem det skyldes, a t vi kan
ho lde åbn ingsfest her i dag og på det
Venstres vegne, jeg beto ner V enstre. de r
stemte fo r l o ven, takk er jeg fo r s kå len.
Det var en bedrift, at vi fik denne lo v.
og vi må takke Bojsen fo r denne gode
bedrift (bifald) . Efte r endn u en række ta ler blev o rdet g ivet fr it m ed den bemærkning, at nu kunne en hve r ta le så frit og
vildt han ville.
Ga rve r Klitgaard og byfoged K arberg
talte begge på engang under stor ju bel.
Klitgaa rd har de stæ rkeste lunger og
overdøve r ganske politimesteren og Sca venius' klokke. Hr. Kl.itgaa rd proteste rer
imod, a t Aalborg ha r ydet mest. N ø rresundby har ydet 150.000 kr. fo ruden fr i
grund . Aalborg er IO gange så sto r sou,
Nørres un<lby. H a r Aalbo rg yde t JO gange
så stort bidrag som N ø rresundby ? Nø rresund by e r blevet forbi gået ( bifa ld) .
folketingsma nd C hr. Jensen : ] eg skal
blot bemæ rke til min ærede sidema nd
(Bertelse n, S ka lborg), at mine pa rt ifælle r
og jeg i sin tid kæ mpede fo r baneforslaget i en fo rm, so m vi mente kunn e gennemfø res. Derfo r ka n man jo godt mene,
at det k un kunne gennemfø res i den skikkelse, hvo ri det blev ved taget.
- Middage n varede i 3 1. ~ time, og herefter ma rcherede en de l a f deltagerne med
musik i spidsen ti l klubhaven. hvo r de r
blev drukket ka ffe.
Til mid dagen va r indl øbet teleg ra mm er
fra kongen og k ron prinsen. Ka mmerherre
Skrik e ta lte for kongen og udbragte et
nifo ldigt leve. I tilslutning hertil udtal te
borgmester Bornemann : - D et er godt
for et lille folk, at det overfor de sto re
fo lk har noget, det kan pege på og væ re
stolt af. Det har vi i vor kongefamil ie.
Kongefa mi lien og særlig vor po pulæ re
kron p rinsregent leve !
Fra fes ten sendtes telegramm er til kongen og kronprinsen .

Frederikshavn uinteresseret.
Efter en elegan t frokost på kurhotellet
tog man videre til Frederikshavn. På statione rne mellem Sæ by og F rederikshav n.
hedder det i referatet, va r der ingen feststemning. Ma n er her ikke begejstret for

banen. H ell er ikke i F rederiks havn var
der noge n festlig modtagelse.
På Frederiksha vns s tatsbanestatio ns resta ura tion serveredes forfrisk ninge r.
H jemturen gik ude n afbrydelse. blo t et
ko rt o phold ved Dybvad. Ved a nko msten

Fær gen fra Sundsør e gå r
ved Hva lpsu nd.

leje

til Nø rresund by blæste et o rkester » Ko ng
C hristi an<<, og herredsfoged Andersen
mindede i få o rd 0 111 , ;i t N ø rresundby va r
midtpunktet i den store no rden fjordske
pri v;itba ne l

mærke til, at d et er det private initi,a tiv,
der 'ha r rakt de fl este arme ud ti l omegn en . Staten ha r k un haft inte resse af den
lige linie fra F rederikshavn til Padborg,
alt hvad der h edder sidebaner, har den
overladt til a ndr e. Det k unne syn es som
o m man regnede med, at det ikke er noget lukrativt fo retagende at d rive såd anne
sidebaner. D et er også inte ressant a t lægge mærke til, a t a lle Aal bo rgs private
jernba ne r ha r endestatio n ved et vand lø b
- Aalborg-H valpsund, A a lborg- H ads und,
A alb o rg-F jerretslcv og A albo rg-Sæby-Frederikshavn .
T rods megen mod ga ng og mange besvæ rlig heder h"1 r et par af d isse ba ner,
H valpsund banen, eller som den .mest k ald es N ibebanen, og F jerritslcvban en i disse dage eksisteret i et tidsru m a f 50 å r.
Vi tager et lille trip ud o g k igger på
l ive t på de jub ilerende ba ner. I A a rs stige r vi om og kigge r efter et a f de så
berømte »Lyntog«, men må nøjes med en
æld re å rgang. D en ses på billooe nr. 2.
Der er mange rejsend e til li va lpsund. O m
so mm eren er der val fart dertil både for
badninge ns skyld og ikke mindst, fo rdi
der er mulig hed for at tage et l ill e trip
o ver til S undsøre. Færgen sej ler hver time,
så den ka n fl ytte en del fra den en e side
til ,d en a nden i løhet af en dags tid. D en
e r forøv rigt, hvad måske ikke ret m ange
ved, en jern ba nefæ rge. Ikke blot fo rdi
den ejes af priva tban erne, men også fordi
den be fo rdrer jern ba nevogn e ti l S undsøre

13,m ens bety dning.
Som all e and re stede r, hvor de r er a nlagt jernbane. er der langs Sæby ban en
o pvokset d ri ftige og blo mstrende byer
o mkring ~tationerne. f or d e a llerflestes
vedko mmende kan ma n sige. at de er banens barn . Uden ban en ville byen sa ndsynligv is kun have haft den no rma le t ilvækst, de r er almin.delig fo r de fl este
la ndsbyers vedkomm en,de. N u er disse
bye r hjemsted fo r en driftig ha ndels- og
hå ndvæ rke rbefo lkning, der ikke blot ha r
væ ret med til ;i t præge la ndsdelen. men
som også e r en betydende faktor i de enkelte ko mmuners o ko nomiske li v.
Denn e betydning illustreres måske
bedst genn em nogle få tal. I 1900, a ltså
å ret efter, at ba nen var åbnet, beford redes
3 19.000 rejsende, men i 1924, da ban en
hav.de bestået i 25 år . va r de tte tal fo rdoblet. Af gods tran spo rteredes i 1900
66.000 tons, men i 1924 268.000. Samt idig
var toggan ge n fo røge t til seks tog i Jwer
ret ning dagligt.
Det er i grunden mo rsomt at lægge

Kaptajn Ped e rse n st å r ved ro re t .
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og retur. D er er dog i egentlig forstand
ikke nogen jernbane i Sundsøre, kun
nogle få meter spor, hvo r vognene ka n
anbringes, mens de ·bliver tømt eller læsse t. Der e r heller ingen ra ngermaskine.
Rangeringen besø rges af færgen , og den
foregå r ved hjælp af et snoretræk. Kaptajnen er )) fangerm este r«, og styrmanden
er ham, der må udfø re det mere pra ktis ke. Besætningen på færgen, som slet ikke
er nogen lille færge, er d en mindst mulige, nemlig - kaptaj nen, styrman,d en og
mas kinm esteren .
U nde r overfa rten havde jeg lejlighed
til a t få en lill e sludde r med færgens elskværdige og djæ rve chef, kaptajn Pedersen,
der betroede mig grunden til besætni nge ns stø rrelse. I henhold til skibets
størrelse skal der vær e to ombord med
styrmandseksamen, men der forlanges
ikke n oget antal matrose r - og ledelsen
ved jo meget godt, at så sna rt den fø rste
ma tros er sluppet o mbo rd, så ska l organisa tion en no k ordn e resten.
N å, ka ptajn Pedersen tab er ikke modet
af de n grund. H a n har sejlet på de store
have - b åde i østen og vesten og har
beva ret søma ndens djærvhed og gode humør. D er ka n jo nok s iges at væ re nogen
forskel på at sejle i dage eller måske uger
ud en at se land og så kun være undervejs
fra den jydske bred til de n a nde n i 12 tolv minutte r. Ja, længere vare r den lille
h enrivende sejltur ikke.
D e r var fuld op af rejsende med og
uden cykler og 1b iler. D et ka n ialtfa ld siges, at selv kaptajn P edersen kender ,d et
Jj(Je stykke næsten bedre end sin egen
lo mme, så bliver det aldrig kedeligt. Der
sker noget hele tid en. Der kommer mange
sta mgæster, so m få r en lille passiar, men
også mange nye a nsigte r, og a lle har sikke rt indtrykket af , at der ikke ka n ske
dem noget. når de er i kapt-ajn P edersens
varetægt.
Det hele er så viseligt indrettet, a t besæ tningen i Sundsøre ka n få tid til at
smutte hjem og få eft ermiddagskaffen eller hvad det nu er. D er ska l ikke gøres
så ma nge forberedelser fo r a t komme a fsted. Nå r den sidste e r gået ombo rd, h ejser styrmanden broklappen og hopper så
selv n ed på skibet, og så glider det lige
så stille u,d fra færgelejet med retning
mod Hval psund.
O vre i Hvalpsund holder toget parat til
a t tage imod gæste rne, D et er dog ikke
særlig ma nge, der benytter sig af tilbudet.
de fl este er selvkorende.
Så rulle r vi afs ted mod Aalborg. Denne
ga ng er det med damptog med mange
vogne . Det er ved aftenstid, og mange,
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der ha r tilbragt dagen i som merhuset et
sted ved Limfjorden, s kal hjem, så der er
fuldt ihus, inden vi n å r til A albo rg.
Trods de ma nge rejsende får togets
en este tjenestemand, togføre r H egnhøj,
A alborg. tid til at veksle nogle bemærkninger med mig. D et drejer sig naturligvis
o m trafik i almindelighed og tra fik på
Aalborg Privatbaner i særdeleshed.
På mit spørgsmål om, hvor de be rømte
lyntog be finder sig, siger Hegnhøj: »Ja,
d er er jo kun en ,f ejl ved de lyntog, der
er fo r få a f dem. 5 tog til fire fo rskellige
linier er jo ikke meget, særlig nå r vi skal
regne med. at de r af og til kan bli ve noge t i vejen med et af dem.«
!øvrigt mener han. a t det er lige hå rdt
n ok at være a len e mand i et såda nt tog,
n å r man ikke me re er helt ung og ha r
gjort tjeneste i 35 å r, og heri ka n jeg kun
give ha m r et - men konkurrencen er jo
h å rd fra bilerne nu igen. og lønningsbudge ttet er stort.
D et ka n jo ikke være a nderled es end,
a t personalet også spe kulerer lidt over
problemet med at sp a re, og måske en og
anden nok k unn e ihave lyst til at give
nogle dessiner i d en retning. D et kan vel
også fald e andre i øjnene, at der er noge t
mærkeligt i, at privatba nerne i A alborg
'benytter sta tsbanern es statio n for anko mst og afgang, men alligevel har de
deres egen lokalstatio n til vogne. At en
sådan ikke er billig a t d rive, ved enh ver.
Der kan vel nok somm etider opstå tvivl
om, at de r blive r ha nd let i banern es interesse.
Togfører H egnhøj er min elskvæ rdige
føre r på en lille mo rgenvisit i loka lstationen. H er ka n ma n blandt andet lægge
mærke til, at medens rangeri ng ved pakhus hos naboen D.S.B. fo regå r med hest.
so m det a ltid ha r gj ort, så sker det her
ved hjælp a f en maskin e !
Efte r denne visit gå r det efter planen
videre med ba nen, den ne gang med Fjerritslc vban en, og n u få r jeg mit ønske opfyldt o m a t ko mme ud at køre med »lyntog«, d. v. s. de be rømte skinn ebusser.
A t det er et y ndet kø retøj, der med
komfort og hurtigh ed n ok kan tage konkurrence n med bilerne op. få r man et
stærkt indtry k af, idet de r va r mere end
fyld t hele vejen . D et fo rste, der ellers
falder en i øjnene, er. at der på skinnebussen stå r T. F. J. F orklaringen er den ,
a t der mellem de no rdjydske privatban er
er et udmæ rket samarbejde, de r b landt
a ndet give r sig udslag i, at ma n benytter
hina ndens materiel så ledes, at et bestemt
lyntog fra Thisted ko rer he lt iggennem til
Aalborg og returne rer kort efter igen til

På denne årstid er der ingen mangel
på rejsende.

Thisted. I næste omgang kører et lyntog
fra Aalbo rg ove r ,de n samme st rækni ng,
og så er det beta lt. O rdninge n beta ler sig
sa ndsynligvis fo r ba nerne og er na turligvis en stor behagelighed fo r de rejsende.
de r så er fr i for at skifte.
J ovist er det et lyn tog, ud ad banen
med en fa rt af 70 km i timen. Rodt er det
jo også og på sin vis lige så Hot, som den
store bror på D . S. B. - men jeg gad jo
nok vide, hvad vore l yntogstogfo rere ville
sige. hvis de a lene mand skull e kla re det
samme, so m togfø reren her måtte. Forst
må tte de r tages en god portion re jscgods
ind i det dertil indrettede rum, sii en halv
~nes cy kl er pa bagagebæreren fo ra n og
endelig en skærsHberbor bagpa. I ler va r
noget a t go re fo r en rask man d. Midtvejs
~tod der ved en station en ha lv snes kasse r fisk, der også skull e med. Gode råd
var dyre, men inden så længe va r de a nbragt bagpå sammen med skærsliberbøren , og så suste vi videre. som o m det
var en dagl igdags ting, hvad det fo rovrigt sikke rt nok også er.

S. S. ØSTER6AftRD
Ekspor t . Slagte ripro d ukte r

Import
Re nseri . So rteransta lt
SK ELH Ø JE - TELEFON 19
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to/tlund

teglværker
Graasten Teglværk

Telefon 1118 - 1119
Rbseler-Dæk - Fa.lstagsten
Røde og gule haandstrøgne
Vingetagsten
Røde, ru Maskinsten - Rygsten
Flammede Sten - Drænrør

MARGJ\RINE
Forlang den kendte Mar garine fra

ToftlundMargarinefabrik

Aalborg

Lyngsodde og Skærup
Teglværker

Prlma røde Drænrør i aUe
Dimensioner
Tlf. Erritsø 3 - Tlf. Skærup 25

Stenbrud- og Skærvefabrik Nørre Smedeby A/s
Vilsbæk pr. Kliplev
Tlf. Kliplev 8716

H. Thomsen
Blomsterforretning

Blomsterdekorationer - Kranse
Vestergade 11 , Nørresundby
Tlf. 4494

Chr. V. Lind

S. Schou's Eftf.

E. Falberg
1. Kl. Bageri og Konditori

Gl. Torv 5, Frederikshavn
Tlf. 481

19ejle

V

EV LE

Vestergade 33
Tlf. 0161
Ophugning af File. - Slibning af alt
Skæreværktøj.

Strandgades Bageri

A. Marklund & Co.

Frugt, Grønsager, Kartofler
en gros
Østerbro 37, Aalborg, Tlf. 7690

'J-rederikshavn

L__ +lampen----.
Emballagefabrik en
Ravnsbo

S. Ravn & Søn
Alt i Træemballage
Hampen St. - Tlf. Hampen 13

Frugt en gros
Aalborg

er Stedet for de bedste kager.
Ring og bestil til Selskab og fest.
Strandgade 19, Vejle, Tlf. 1191
K. Anderse n.

Restaurant »Rico«
Nørretorv, Vejle
Tlf. 1856

Vejle Vinduespolering

A. Petersen
Valløesgade 7, Vejle, Telf. 2526
Udfører Arbejde ved DSB

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Andersen & Petersen
Ingeniører - Entreprenører
Udfører Arbejder for DSB
Haderslev og Mommark
Østeraa 23, Aalborg, Tlf. 9508
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Aalborg
Galvano-Industri

v. E. Larsen
Aagade 25, Aalborg, Tlf. 6262

B. Bech's Salatfabrik
Annebergvej 14, Aa.lborg
Tlf. 1802 - 4432

A. Bjerregaard

Polstermøbelfabrik
St. Blicbersgade 1, Aalborg
Tlf. 3396

tinglev
Th. Th. Nielsen

Korn - Kunstgødning
Mølleri, Frø- og Kulhandel
Leverandør til DSB
Tinglev, Tlf. 4005

(ydum

S. Lange

Snedkermester
Fremstilling aJ alle Slags Møbler
Leverandør til DSB
Tinglev, Tlf. 4129

J. C. Brendstrup

Værksteds- og Bygningsblikkenslageri
Centralvarme - Sanitet
Leverandør til DSB
Tinglev, Tlf. 4013

LISTEN

A-B-C Bronze
Tætningsliste-Fabriken

Lydum pr. Tistrup, Tlf. Lydum 12
Forhandlere:
Aalborg: Dybølgade 6, Tlf. 7336
Aarhus: Marstrandsg. 7, « 531
Esbjerg: Nørregade 3, « 2516
Horsens: Borgmesterv. 1 « 2237
Kbhvn.: Gothersg. 107, C.11658
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J ernban earbejder H. J o hannesen, Vanløse st., fandt for nog,en tid siden en aften
ved 23-tidcn en dametaske i et tømt tog
fra Frederikssund. J o hannesen bragte tasken til station ens kontor, hvor det ved
eftersyn visk sig. at tasken indeholdt ca.
662 kr.
Da de r ikke blev ydet noget i findeløn
ved taskens a fhentning, har Jernba ne-Bladet ydet den ærligie finder en ducør på
25 krone r.

dette er altsammen i sin orden, da d et
selvfølgeligt gælder om a t bestille så lidt
som muligt, når man får lige meget for
det.
Der er imidlerti-d en del mennesker,
som på g rund a f deres arbejdes art er
då rligere stillet end folk i almfodelig hed
med hensyn til fcr iie og frihecL. Det gælder blandt a ndre j ern bane- og sporvejsfunktio næ rer. Da sådanne virksom!heder
ikke må standses, kan personalet ikke
holde sommerferie i den gode sommertid,
men må have ferietiden udstrakt o ve r hele
å ret. Ferie i højtiderne kan der sLet ikke
blive tale om, og da man ikke som andre
har fri hver søndag, er der heller ikke
noget, som hedder week-end. G a nske v ist
få r perso nalet lige så mange å rlige fridage so m andre. men det er alligevel forforde lt. det er jo nu rengang ikke ligegy ldigt, om man ha r fri juledag eller E. eks.
o nsdag den 16. jan.
I fo rs tåelse a f disse forhold har man
indcnfo:· e:1 del ko:,m une r so;t at rade
bod på rn isc n:u og gøre ret og skel ved at
give det personale, som ikke rege lmæssigt
har fri o m søndagen og wcek-end lø rdag
e ft.ermiddag, en ekstra ferie på 8 dage.
Dette er w eek-end-ferie. Det vill e være
rimeligt, om man inden for jernbanerne
indførte en tilsvare nde ordning.
d.

På given foranledning

Således gør man i Rusland -

Redaktion og ekspedition :
H. E. Ry bro, (ansvarhavende)
Bernhard Bangs Alle 39, København f .
Telefon Fasan 4091
Udkomme r een gang om måneden.

Abonnement 3 kr. årlig .
G irokonto 600 82

<Ff?:::::,,.__

MEDLEM Af
FO~ENINGEN AF DANSKE
UGEBLADE.FAG.SLADEoGTlOSSKRlmR

Ducør for god service !

Medd. 149 gør opmærksom på, at ad•gangen til frirejser på udenl andske jernbaner er base ret på gensid ighedsprincippct, og so m fø lge de raf find er man det
ufo rsvarligt at ret te henvendelse om frirejse til tyske jernba ne r, da disse ban ers
personale ikke fo relø big ka n gøre brug
a f ge nsi<lig heden.
Dette er et såre ho nn et og fornufti gt
synspunkt. Men det viser, a t man har
glemt, a t tyskerne har taget forskud på
gensidigheden i så høj gra d, a t vi a ldrig
kan d rømm e o m noget tilsva ren·de.
[.

Week-end-ferie
W eek-end-ferie. O rdet er måske
u fo rståeligt og bliver næ ppe bedre, h vis
ma n skrive r week-endfer ie ell er wee kendfe rie, og dog betyder det noget temmelig
betydningsfuldt.
A lle a lm.indelige, o rdentlige mennesker
holder jo nu til dags sommerf,e rie foruden
juleferie, påske- og pinseferie, desuden
holder ma n fri hver lordag eftermiddag,

Man er tilbøjelig til a t trække på skuld rene, nå r man hører o m fr emskridt og
o pfindelser i Rusland, men det skal man
nu ikke, der e r ikke noget i vejen for. at
man der i visse retninger kan være nået
videre end andre steder . Nu •ha ,· man der
konstrueret en ny type personvog ne, hvor
sæderne i den e ne side af kupeerne er
closetter, og når man nu ved. at rejsende
ynde r a t o pholde sig på toil ettern e, og
ha r set, hvo rledes man stå r i kø for a t
komme in d på d isse, må ma n uvilkå rligt
ind,rømme, at man h er h ar n oget at læ re.
T æ nk hvilken bekvemmelighed. bare at
kunne skifte plads med den. der sidder
lige over fo r en i stedet fo r at sk ulle stå
i kø fo ra n en toiletdør ude i korridoren.

h.

Hjem fra landet.
Som en kile aE lyd midt i toge ts bulder
man hører en sær hurlumhej ...
Og der i vinduerne, skulder ved skulder
de råber og vinke r til mig.
D-er er børnen e ovre fra Jylland og fyn.
og hvor ellers de kommer fra
O g turen fra Glostrup og ind til by'n
er eet eneste la ngt hurra ...
For vel var der dejligt derude på la ndet
og svært at forlade - jovist ...
H a ven og marken, stranden med sandet,
og nu hjem til et humme r på en kvist !
Men her-hjemme er nu engang mor og far,
og det er nok ved tanken o m dem,
de så ivrigt hurraende turen ta 'r
ind o ver Sjælland og - hjem!
Vi s miler i fart en, mens hurraet runger,
så glade vi ta 'r ,dem i favn :
Velko mmen hjem da, I solbræ ndte unger,
velko mmen til Koben havn I
Og stille, taknemlig jeg sender en tanke
til de tusinde la ndboh jem,
der tog imod dem. så de solbrændte. ranke
mod vinte ren trygt kan se frem ...
Og sto rbyens ga der får ny accent
(og ikke som dengang - a f tysk)
men en genl yd a f fy nboens glade sa ng
og a f b red t og drævende jydsk !
cafd.

Ud med DSB
Under devisen »Ud med DSB - og
så til fods« udarbejder sta tsba nern es reklameafdeling n u en brochure, der i et
mege t sto1i oplag gratis fo rdeles til alle
fods portsin teresserede
statsbanekunder.
Brochuren skal indeholde o mkri ng en
snes fod ture i Nord- og Sydsjæ lland baseret på, a t man kan tage ud til en statio n og vende :hje m over en a nde n efter
travetu ren. F. eks. med no rdbanen til
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Hjørring Andelsm ejeri

"'Is Randers Svineslagteri
Tlf. 3855 og 3856

Rand ers

Fabriken » Ka rna «

v. H. Krogsøe
Husholdnings- og Toiletartikl - Parfumeri- og Frisørartikl.
Jernbanegade 6, Randers
Tlf. 3315

Entreprenør J. C. Jens en, Rand e rs
Sten . Grus . Mørtel . Beton

Tlf. 31

Randers

Ths. Sørensen & Sønner

Murermestre og Vognmænd
Randers, Kon tor: Nr. Boulevard 28 Te lefoner 4207-3287

Tlf. 285

Hjørring

Jens Mikkel sen's Maskinfabrik
Tlf. 598

Hjørring

Tik -

Østergade 4 b, Hjørring

v. Jens Nielsen

Benyt

Telf. 424 - 1124

E. Arffmann Sennepfabrik
Rand ers, Rosenørnsgade 12 . Te lefon 266

Randers Kanin- og Fjerkræslagteri
K. I. Christensen

Telefon 3124

Vorup, Randers

Tlf. 516

Frederikshavn

Frederikshavns Dampbageri
H. J. Rønnov

Tlf. 253

Frederikshavn, Søndergade 124

Andelsmejeriet »Fladstrand«
Bestyrer Rudolf Grey

1. Kl. Mejeriprodukter

Frederikshavn, Søndergade 24

Tlf. 205

Ove Jensen

B. Becker & Co. 'is
Maskinfabrik

Tlf. 2622 - 2623

S. Christoffersen & Co.
Tlf. 2663

Rande rs

Aut. Gas- og Vandmester - Blikkenslager - Varmeinstall.
Udfører Arbejder for DSB
Danmarksgad e 7, Frederikshavn
Tlf. 29

Frederiksh av n Fragtmandscentral A/s

Stevedores

Tlf. 1600

Kirkepladsen, Frederikshavn

Maskinfabriken Lindholm

Nordjydsk M e ta l-Industri
Amalievej 3, Nørresundby

Tlf. 54 - 1450

Børsen. Hjørring

TAXA

Naar Arlfmanns Navn paa Etiketten s taar er det Danmarks kraftigste Senn ep De faar I

Dronningborg, Randers

Tlf. 697

Aksel Nielsens Eftf.

C. Breede & Søn

Entr eprenørforretning
Randers, Set. Mortensgade 4

Tak

v. Erik Hytte! - Urmager - exam. Optiker

A. E. Knudsen

Tlf. 9102

Nørresundby Brøn danstalt
A. Bach og Søn

Telefon 1100

Tlf. Aalborg 3121

Nørresundby

A. Justesen

Murermester - Entreprenør
Udfører Arbejder for DSB
Vesteraa 17, Aalborg

Tlf. 1919
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Holte, tur til Springforbi og hjem h erfra,
0. S. V.

Til samtlige ture •hører et generalstabskort og en kort anvisning på vejen og
dens seværdigheder - og DSB garanterer
for, at t urene er rigtigt tilrettelagt. En
statsbanemand har på sine personlige fødd er ge nnemvandret a lle ru tern e 1

Helsingør-overfarten.
Medens rekorden for overfartens passagerantal på en almindelig h verdag i fjo r
lå p å ca. 11.000, ligger taUet i å r på
13.000. Antal færgeture er i år udvidet
fra 42 til 50.

Alvorlig dom.
Den 4. juni ved 24-tiden påkørte en
spirituspåvirket bilist bommene ved overskæringen på Aarhusvej i G renaa. Dom men er nu fa ldet: 10 dages hæfte og fratagelse af kørekortet i 6 mdr. samt en erstatning på 600 kr. til DSB for de ødelagte bomme.

DSB-rutebilerne.
DSB 's rutebilnet spænder nu over 3700
kilometer landevej, medens skinneveje n er
opgjort til 2442 kilometer, og rutebilparken er nu nået op ove r 400 køretøjer.
Den længste af ruterne er stadig København-Stege på 104 km .

Togbetjent overfaldet.
Togbetjent Johs. W . Ostersen, Esbjerg,
blev for n ogen tid siden overfaldet med
knytnæveslag i ansigtet af en møbelpolstrer på Bram minge statio n, fordi han afkræved e manden en hurtigtogsbUlet. Ved
ankomsten til Bramminge fo rsøgte manden, der var beruset, at stå ud til den
modsatte side af perronen, hvorfor Ostersen greb fat i manden, der satte sig til
modværge, hvorunder Ostersen fik n æsen
slået i stykker. Ostersen har ved retten
krævet en erstatning på 1028 kr., og DSB
kræver 359 kr. for togbetjen tens sygedage.

Vinding Savværk

Alt i Emballage - Spe. Fiskeemba!!age
Vinding St.

Tlf. 36 - 40

Dræbte:
Hvorfor er Nørreport - til gene for
toggangen og stor udgift - udstyret som
station, da dens nødvendige funkti on kun
er somm t rin brædt og billetsalgssted?
Mo n ikke det e r rigtigt, at rejsetiden
mellem København og landets fjerneste
egne kunne forkortes med en time uden
at forøge kørehastigheden, nå r bare man
lod være med at kludre?
N år det har vist sig nødvendigt at rekla mere i presse og radio for stærkere ben yttelsc af F-toget fra K•h. kl. 7,22, idet
toget kører halvtom t over Sjælland, kan
å rsagen til den svigtende ben yttelse af
toget vist hurtigt fo rklares derved, at der
kræves adgangsbillet for rejsende fra Kh,
men ikke for rejsende fra det øvrige land.
De rejsende sidestiller sikkert besv.æret
med at skaffe disse adgangsbilletter med
pladsbillette r til lyntog.
Hvorfor så ikke straks ophæve bestemmelsen om adgangsbilletter til dette tog,
og h vo rfor afvises rejsende uden adgangsbillet af billetkontrollen på Kh, når det
vides, at toget kører halvtomt?
Da vi nu har fået en lommekøreplan ,
der er påtrykt »Togplan«, og det er vel
også det mest naturlige for publikum, bør
togpla nerne snarest ændres til : Befordringsplan.
Ville det ikke snart være for må lstjenligt a t ophæve bestemmelsen om, at lokale rejsende fra Roskilde til Købe11Jhavn
kan benytte hurtigtogene uden h urtigtogsbilJet. Det er ganske vist en meget
gammel bestemmelse; men tiden må åbenbart være vokset den over hovedet efter
alt det avisskriveri og det daglige vrøvl
og kværuleren, som togpersonale er udsat for og har været det i åe seneste å r.

H. F. N.

Stationsforstander Kraghs 2-årige datter
er afgået ved ,d øden efter at være blevet
påkørt den 27. juni af en skinnebus på
Vesløs station. Den lille pige legede på
stationen og var kommet ud i sporet, da
skinnebussen kom. Faderen forsøgte at
få datteren væk, men nåede det ikke.
Natten mellem den 27. og 28. juni
fandtes en mand dræbt af toget mellem
Ho rsens og Vejle. Personalet på et tog,
som kørte no rd ,på, opdagede et menneske på det modsatte spor og underrettede
Daugaard sta tion. Ved politiets undersøgelser konstateredes det, at et tog, som
havde passeret Vejle kl. 12,02. havde påkørt manden, - der blev fundet ·blodpletter på dette togs loko.
Den 2. juli påkørte og dræbte »Skandinavien-ekspres« en 59-årig kvinde i
nærheden af Sorø. Hun gik over banelinien for at kom me til en have, so m lå
på modsat side, og •h ar så ikke bemærket
toget.
Da tog 1094 d en 17. juli passerede viadukte n ved Hjulby st., sprang en mand
ud foran toget. Motorføreren søgte at
standse toget, men dette var umuligt, da
fa rten va r ca. 100 km . Manden var dræbt
på s tedet.

Tilskadekomne:
Under arbejdet med svellestoppemaskinen den 9. juli på strækningen mellem
Hillerød og Fredensborg er banearbejder
H. P. C hristensen, København, kommen
til skade. Ohristensen var så uheldig at få
sin venstre fod ind under maskinen, som
har en trykkraft på 8 ton. På hospiialet
konstaterede man, at der ikke var noget
brud, men at en fodrodskn ogle var blevet
forskubbet.
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Svend Jensen

Slagtermester
Bryggersgade 2, Hjørring
Tele fon 908

Betonvarefabriken
»Godthaab«
Johs. Hansen & Søn
Hjørring, Telf. 256

Sørensen & Borch

Østergade 13, Hjørring
Tlf. 1031-1495

*

1-rtdtricia
Vesterbros Skræderi

Louis Hansen,
Vesterbrogade 14, Fredericia,
Tlf. 1753
Husk

Bageriet Thorsvej

Fredericia
Specialitet: Fødselsdagskringler
0. WORM, Tlf. 1197
Benyt

DSB Dragerne

Fredericia
Al kørsel udføres med lastbiler ,
motorcykler eller hestekøretøj.
Hurtig og reel behandling.
Chr. Jørgensen, Tlf. 1563

Møllers Hotel

anbefaler sit l . kl. køkken, hyggelige omgivelser, alt til rimelige priser.
Oldenborggade 16, Fredericia,
Tlf. 314

Kollega! Husk!

Naar det gælder Farver, Tapeter, Bonevox, Olie, Pensler m .m.
da faas de bedste Kvaliteter hos
din Kollega
H. KLOSTER, Vesterbrogade 12
Fredericia.

Østjydsk Auto-Service

P. Jacobsen
6. Julivej 6 , Fredericia, Tlf. 973

Randers

Odense
Automobil-Sadelmager

Emil Jensen
Leverandør til DSB-Rutebiler
Pjentedamsgade 21, Odense
Tlf. 5920
Værksted: De forenede Automobilfabriker

Uhre -

Optik

J. Knudsen
Kongensgade 62, Odense
Tlf. 1831

Anton Jensen 'is

Manufaktur - Trikotage
Houmeden 7, Randers, Tlf. 2519

Adolph Andersens Eftf.
Skibsmægler Finn Torp
Stemannsgade 1, Randers
Tlf. 70 - 71 - Rigstlf. 9
Telegram-Adr. : Broker

Gasmaalerfabriken
Edras

Gl. Hobrovej, Randers, Tlf. 2646

Tips Cafeen

Restaurant - Bar
Byens mest moderne
1. Kl. Køkken
Oline Larsen
Torvegade 9, Odense, Tlf. 7044

Lad Fagmanden ordne
Deres Garderobe

Rensetøj leveres paa faa Dage.
Tøj til Pletrensning og Presning
fra Morgen til Aften.
OLAF THRANE
Far veri og kemisk Tøjrensning
Odense, Vesterbro 80, Tlf. 11392
Hørdumsgade 41

Blomsterhallen

Hans Hansen
Kongensgade 71. Odense
Tlf. 6291
ved Banegaarden og Rutebils!.
Udvalg i grønne Planter, Dekorationer, Kranse, Brudebuketter

Abonnement på

JERnHAnE-BLADEl
kun 3 kr. årligt

tarm
Hans Sørensens
Maskinfabrik

Specialitet: Centralvarmekomfuret »GIDIO«
Alt i Jernkonstruktioner, Maskinarbejde, Varmtvands- og Lufttrykbeholdere, Olietanke.
Saavel Motorer• som
andre Maskiner repareres.
Svejsearbejde med Autogen og
elektrisk Svejsning baade ude
og hjemme.
Tarm St. - Tlf. 114

Skjern Motor Compagni
Bredgade 3, Skjern, Tlf. 182
M. OLSEN
Aut. Ford Forhandler og
Reparationer.
Tarm, Tlf. 67 - 107

H. Sønderby & Co.

Møllesten- og Maskinfabrik
Tarm, Tlf. 16-34

R. MØLLER LARSEN & SØNNER
MALERMESTRE • FALSTERSGADE 8 • TLF.

Jto•

OG 67>2

.
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På Roskilde s tation påkø rte et range rloko d en 2. juli kl. 5 om morgenen en
o ffi ciant. Officianten afven tede et tog til
København og havde siddet på en bænk
og blundet. Han har sandsyn ligv is ikke
helt fået søvnen ud af øjnen e. for da han
rejste sig og gik l1en til perronkanten, har
han ik ke 'bemærket maskinen og er rimeligvis blevet forskrækket, da føreren fl øjtede. I-lan fa ldt ned i spo ret, men havde
å nds nærværelse til at trykke sig ind til
perronkanten. Han blev i ambulan cen
kørt til sygehuset. h vor han fik amputeret
storetåen og den efterfø lgende tå. Den
næste tå håbe r man at kunne redde.
En 56-årig eks traarbejder, C hristian
Valdemar Hjarsø, Køge, er den 15. juli
ved 2 1-tiden blevet påkø rt af toget ved
baneoverskæringen på Slagterivcj. Det var
ret mø rkt, og føreren af motortoget bemærkede ikke Hja rsø.
Hjarsø 8k kraniebrud og muligvis brud
på rygsøj len fo ruden a lvorlige kvæstelser
hoved et.
Den 18. juli blev vognopsynsmand N.

C. Mikkelsen påkørt af S-toget på hoved -

banegårdens perron 6. Et af S-togets trinb ræ tte r havde ra mt Mikkelsen i baghovedet, og han pådrog sig åbent kran iebrud .

Den 21. juli blev portør Adclmann
Nielsen på kørt af et loko på Kobenhavns
Godsbanegård . Nielsen var på vej hjem
og cykl ede hen mod bygning B. (Carlo)
og ville herfra bære cyklen over sporen e
for derfra at ko mme ud på Enghavevej .
H an har ikke bemærket, at et loko var
på vej, d ette ramt e cyklen, hvo rved Nielnieb rud. Nielsen er senere afgået ved <lod en .
Den 24. juli ko m overportør Ca rl P. S.
Sørensen til skade på Nørrebro station.
Han blev klemt mellem en gaffeltruck og
en træstolpe og måtte føres til Bispebjerg
hosp ital.
Under rangering d en 25. juli paa
Skjern station korte et loko med en togstamme på 5 fuldt lastede godsvogn e ind
i Skjern gasværks kulhus. En gas værksarbejder stod ved huset og var formentlig
ved at efterse nogle rør. Han blev begravet under d e nedstyrtende murbrokker
fra muren, da maskinen med s tor kraft
tørnede mod muren, som væltede, og maskin en kom til at stå helt inde i kulhusct.

Mindre uheld:
Da tog 945 befandt sig mellem Støvring
og Ellidshøj den 28. juni. opdagede man,
at der var ild i en fø rste klasses personvogn. Toget standsede ved Ellidshøj station, og her måtte man udsætte vognen.
Toget blev forsi nket ca. 15 minutter.
Den 26. juni s kete et mærkeligt uheld
på Momma rkfærgen. Efter at bilerne var
kørt o mbord, ventede man 2 godsvogne,
som sk ulle overfø res ·til Faaborg. Imid lertid ra n gerede man 3 vogne o m bord med
det resultat, at fem biler blev trykket op
i hinanden , og der skete stor materiel
skade. Der vil uden tvivl blive tale om ret
s to re erstatn ingsbeløb.
En læser har til Næstved Tidende heklaget sig over en forsinkelse på 50 minutter, so m tog 869 havde den 14. juli.
Motorvognen k un ne ikke trække toget på
gru :1 d a f r.1o to rskad c. og der bl ev rekvirerer hjæ lpeio::;. C a l.jælpetoget ankom,
læssede man gods om og a nm odede de
rejsende o m at s kifte, da man ikke men te
at ku nne forsvare at trække den dårlige
vogn fra Lov, h vor uheldet skete, og til
Nyk. F. og tilbage igen. da vognen skulle
repareres i Næstved .
Vejle-Vandel-Grindsted-banen var d en
16. juli ude for et uheld. der b ragte nogen
fo rstyrrelse i toggangen. Da tog 2 (skinnebus) var i Ra ndbøl, fik dette motorstop
og kunne ikke køre videre. og fej len k unne ikke findes. De rejsende måtte befordres videre i biler, men posten måtte
vente til hjælpctog nåede frem fra Vejle,
og denne blev forsink et ca. 1 11.i time.
Den 18. juli udbrød der bra nd i tog
3 15 . da dette holdt på Taastrup station.
Personalet søgte at kvæle ilden med
skumsprøjte, men ilde n havd e ,d a ra c ret
så meget, at vognen må_tte udsættes. Dette

Bazarbygn ingen
ved Øste rport
Telefon Palæ 3228
E. Krog
Buketter, Kranse
og Dekorationer
Leverandør til D. S. 8.

l/'l:80l lC/rOAE NINGE N

bevirkede, at lyntog » Limfjo rden « måtte
standse i Taastrup og H edehusene for at
optage rejsende, som skulle have været
med dette fra Roskilde. Rejsende uden
lyntogsbilletter måtte afve nte rutebiler fra
Roskilde, som førte dem videre til H edehusene og RoskiJde med ca. l times forsinkelse.
Den 19. juli blev den gennemgående
trafik over Fyn fo rsinket ca. J 'f'2 time på
grund a f et uheld på Marslev s tation. Tog
54, so m bl. a . havde ca. 100 slesvigske
børn til stræk n·ingen Odense-Nybo rg, var
en del forsinket og sku lle ove rhales i
Marslev. Toget rangeredes ind på et sidespo r, men på vej hertil påkørtes en vogn,
som ikke var sporfri, og vognen væltede,
så ledes at såvel hovedspor som sidespor
blev spærret.
Den 23. jul i var lyntoget »Vesterhavet«
ca. 9 kva rter forsinket ti l Kobel1'h avn.
Forsinkelsen skyldtes uorden i togets luftbremse.
Da tog 25 1 den 23. juli skulle s tandse
ved Lejre station , knæk kede en trækstang
og en faret ruende situation opstod. Toget
var overfyldt, og mange rejsende stod på
de åbne platforme. Ingen mennesker kom
dog til s kade ved uheldet.
Kertemindebanens tog 107 var den 24.
juli ude for et a lvo rlig t uheld. Da toget
befandt sig mellem Kø lstrup og T rellerup,
opstod der ild i motorvognen. Ingen mennesker kom tilskad e. men den materielle
skade er på ca. ¼ mil!. kr.
Den 25. juli kl. ca. 22.15 s kete der cl
togsam menstød mellem Dybvadbro og
Ferup st. på Troldhedebanen. Ordinært
skal k rydsningen mellem togene 213 og
2 14. der begge er motortog, foregå pa
Dybvadbro s t., men da der ing en krydsningsspor e r på s tatio nen, foregår krydsn ingen på den måde. at fors! a nkomne
tog efter ank. rangeres ind på læssesporet. Tog 2H a nkom først til ·ta tionen. o g
efter at de rejsende og gods var kommen
ud. gik togf. tilbage og skiftede spors kiftet til læssesporet, og fl ojtcde derefter toget tilbage. På en uforkla rlig måde må
motorforeren fo r 214 have mis fors tået signalet og forglemt, at kryds ningen s kulle
finde sted. Han satte toget i gan g og
kørte ud aE stræknin gen imod Ferup.
h vo rfra tog 21 3 s kulle komme . Strækningen mellem de to statio ner er hovedsagelig store udgravninger og meget kurvet
spor. sa udsig ten er derfor meget dårlig ,
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Lokofører Axel Andersen, Korsør, 59
å r.
Pens. togfører L. J. Noe, Esbjerg, 68 år.
Pens. loklører E. C. Harvig, Godsbgd.
68 år.
Baneingeniør N. P. Reesen, Steenstrup,
1. distrikt, 63 å r.

de to tog opdagede først hinanden, da de
var ganske nær, men nåede dog at få
bremset op, så sammenstødet blev ret
svagt. De rejsende slap med mindre knubs
og rifter, hvorimod begge motorvogne
blev en del beskadiget.
Politiet kom tilstede, og motorføreren
for tog 214 blev taget med til spiritusprøve.
M. A.
Da tog 1361 ,den 24. juli skulle rangere
på Gørding station skete et uheld på
grund af et forkert sporskifte. En personvogn med mange r ejsende væltede, og
motorvognen fik afsporet et hj ulpar. Der
skete stor materiel skade, men ingen mennesker kom til skade. Et h jæl petog fra
Esbjerg førte de rejsende videre med ca.
l 1h times forsinkelse.
Tog 167 på Thyregod-banen påkørte d.
3. juli 3 kreaturer i kurven mellem U ldum
og Ø lholm. Motorvognen b lev afsporet
og væltede, men ingen mennesker kom til
skade. Først kl. 3 morgen havde man banen fri igen.
Under et torden vejr -den 29. juli slog
lynet ned i de elektriske k øretråde i den
sydlige ende af Hellerup st. Køretrådene
brændte over, og den elektriske toggang
mellem Hellerup og Østerport og Hellerup-Vanløse var afbrudt i flere timer, indtil ledningsnettet var repar eret.

Vraa st.
Trafikkon trolør C. F. Beyer, H orsens
G, er udnævnt til stationsforstander ved
Vraa st., hvor stfst. H. L . V. Ehlers har
søgt a'fsked på gr. af alder (68 år).

D ødsfald.
Stationsforst.

66 år.

J.

P.

J.

Uhrenfeldt, Ejby,

Stationsforst. H. I. Windfeld Hansen,
Ikast, 68 år.
Trafikkon trolør Anker E. Henningsen,
G 6. Skt, 69 år.
Trafikekspedient K. K. Hansen, Ellidshøj, 53 år.
Pens. togfører M. Wanger, Aarhus, 68
år.

+lumørpilltn

Ved Attru pkær trinbræt på EbeltoftTustrup banen var vingen hejst som tegn
på, at der va r rejsende at optage. På perronen stod en enlig landmand med en enlig ,b uket blomster i favnen. T oget standsede, og da manden ikke gjorde tegn til at
stige på toget, spurgte togføreren om, h an
ikke skulle med toget.
- Næj, sagde manden, a sku' bare si' om
it Kræsten wa' mæ ' togget, få så sku' ,h an
ha' di' hæ' blomster! Togføreren blev
selvfølgelig noget benovet og sagde:
- Ka ' du ikke se, det er et tog, mand?
og han råbte ind i vognen:
- Er Kræsten med?
Da ingen meldte sig, gav han afgang,
og toget asede op ad bakken mod Trustrup.

PLANO

UNIVERSAL- SKRUESTIK

Biler mod tog.
Den 26. juni påkørte toget en lastbil på
St. Merløse station. Føreren af bilen nåede at komme så langt over, at kun bagenden af bilen blev ødelagt. C haufføren
slap fra uheldet, men en Wle dreng, h an
havde i fø rerhuset, fik nogle min,d re
skrammer.
Mandag den 4. juli påkørte et rangerloko en kølebil på Esbjerg havn. Kølebilen blev fuldstændig splintret. I bilens
førerhus befandt sig chaufføren og dennes søn, begge ·s lap med overfladiske læsioner. Skylden i uheldet var chaufføren,
som kørte med for stærk fart.
Den 6. juli kolliderede Odsherredsbanens skinnebus med en lastbil ved overskæringen mellem Asnæs og Grevinge.
Skinnebussens sider blev revet op, og bilens forpa rti blev fuldstændig knust. Ingen mennesker kom til skade. Uheldet
skyldes, at der ingen lysblink findes ved
denne overkørsel.

Pris: kr. 148.-, ekskl. kæber

FABRIKATION OG SALG :

H. KRAUSE
KON GENS LYNGBY - TELEFON LYNGBY 1671

'magasin '/)ris

N orvin & Larsen

betyder nu meget som ingenlunde før!

'magasin '/)ris

'Jngeniør og E.ntreprenør{irma

det vi l sige:
en bedre Kvalitet til Prisen
e ller mindre Pris for samme Kvalitet!

Jord-, Vej- og Kloakarbe jde

a,6~

Tlf. 8283 (4 Linier)

SKJØDT &
MOURITSEN

Aalborg

Jernbeton - Fundering - Piloterlngsarbejde
U dfører Arbejder for DSB

Je rnbanegade 21, Aal borg

AKTIESELSKABET

Telefon 8-495

Aktieselskabet

KORn- 06 FODERSTOF KOIPA&nlET

+l. 1). Springborg

Xorn -

Vesterbro 2.',

trætJarefabrik

AA LB OR G

'Joderstoefer -

(Jødning

Aa lborg

•

Tlf. 108 - 3808

Rigstelefon Nr. 6

Af alle Forfriskn inger er

TITAN

AMA9J
den populæreste.

AKTIESELSKAB

AMA Ispind
AMA Luxus
AMA Is i Bæger

AALBORG AF DEL I NG
43, Dannebrogsgade

Tlf. 2 14 1-7425

Hobrovej 5, Aalborg

HUN O RASMU SSEN

Telefon:
Aalborg 5600

INGENIØR · ENTREPRENØR
VESTERBRO 4 A · AALBO RG
TEEEFON 7773

MADS AMBY

/s

1

(andbrugsmaslliner

Bader Ve?

An~ersen &Cor~es ¾

Badning har et dobbelt Formaal :

Renselse og
Sundhed!

ingeniør-, Entrepre nør- og Murerforretn ing

Der er ingen Undskyldning
for de Mennesker , der berøver
sig selv den Nydelse, som
et godt Bad er!

AALBORG KOMMUNES
BADEANSTALT

+l. ':J-ltin & Sønntrs El ti.

Poul Paghsgade 33 - Aalborg - Telefoner : 214-2871

Den jydske Trælastimport A/s
Trælast og Tømmer

Motorfabrik

Randers

Strømmen St.

Tlf. 2389-2390

Amls-Arbti~santJisningskonlord

A/s Strømmen

Maskinfabrik og Kedelsmedie
Randers
Grundlagt 1845

Randers

Tlf. 2752 fl. Ledn .

FREDERI KSPLADS - RANDERS

Gratis Arbejdsanvisning til
Landbrug, Haandvæ rk, Industri og husligt Arbejde

Tlf. 2302

Aabent kl. 8-17

Strømmen

Randers

J)tdtr Anderstn & Søn
Træsko & Trævarefabrik

Adelgade 23, Randers

Tlf. 737

CENTRUM- VESTERBRO;ADE 60 , KIHVN .

