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Omvæltninger (1935 - 1953)

1930-erne står som en af de perioder, hvor danske jern-
baner tager et tigerspring frem. Åbning af Lillebæltsbroen,
Storstrømsbroen og Oddesundbroen gav jernbanerne helt
nye muligheder. Det var også påkrævet; bilismen var på
hastig fremmarch, og konkurrencen blev særdeles mærk-
bar. Kravet var, at jernbanerne skulle drives mere effek-
tivt.

Man kan ikke sige, at den samme periode indebærer
et tigerspring frem for DSBs signaler og sikkerhed. Men
der starter en fremsynet udvikling, bliver udstukket en
retning, som stort set kan følges resten af århundredet.

Nærvær er ikke mere nødvendigt

Frem til 1930-erne foregik togekspedition på stedet; det
var utænkeligt, at ikke alle stationer og signalposter var
bemandet, når der kørte tog. Det var simpelthen nød-
vendigt. Det togvejseftersyn, der gik forud for enhver
signalgivning, måtte foretages direkte på stedet. Og et
togs ankomst skulle altid bekræftes ved, at toget havde
slutsignal. I 1930-erne havde togene endnu ikke gennem-
gående trykluftbremse, så toget kunne udmærket tabe
vogne, uden at lokomotivføreren opdagede det. Togets
ankomst med slutsignal var den eneste garanti for, at
hele toget var ankommet, og at strækningen var fri.

Et af de første steder, hvor teknikken vandt indpas på
disse punkter, var på Ydre Bybane. Da Godsforbindelses-
banen blev etableret i 1930, opstod togfølgestationen Flint-
holm mellem Frederiksberg og Vanløse.

Stationsbestyreren i Flintholm kunne ikke se alle de
tog, han ekspederede. Han måtte derfor betjene sig af
sporisolationerne til at sikre, at sporet var frit. De tilstø-
dende strækninger var alle udstyret med linjeblok, der
som noget nyt var automatisk. Også linjeblokken havde
sporisolation, så når et tog var ankommet til Flintholm,
og en lampe viste, at strækningen var fri, var der garanti
for, at hele toget var ankommet. Direkte kontrol af slut-
signal var ikke mere nødvendig.

Linjeblokken Flintholm-Lersøen indeholdt også en ny-
skabelse: et automatisk mellembloksignal i hver retning
ved Fuglebakken. Også her kunne sporisolationerne ga-
rantere frit spor, så det var ikke nødvendigt at etablere
en bemandet mellemblokpost. 1930-linjeblokken var i
drift, til Ringbanen blev etableret i 2005.

Rangeringen bliver sikrere og hurtigere

Al rangering foregik indtil 1930-erne på den måde, at en
medarbejder fra stationen, rangerlederen, ledsagede to-
get og signalerede til lokomotivføreren. De særlige ran-

Sportavlen i Flintholm kommandopost. Vigerslev er til venstre, Nørrebro til højre, Vanløse opad og
Frederiksberg nedad. Damhus, jf. foto på side 61, er til venstre. Foto 1976. (NEJ)

Svenske Signalbolaget udgav en
brochure om det nye sikrings-
anlæg i Fredericia, som sel-
skabet havde leveret. (DJM)

Blandt nyhederne i Aarhus og (her) Fredericia var dværg-
signalerne, som brugtes til at styre den meget omfattende
rangering. Foto 1935. (FLA)
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ger-mastesignaler, der ofte fandtes, brugtes kun indirekte
til at tillade rangering. Deres egentlige formål var at for-
byde rangering på en del af stationen, når der var indstil-
let hovedtogvej. Signal „rangering tilladt“ betød derfor blot,
at nu var der ikke tog på vej ind eller ud. Den tyske be-
tegnelse for dette signal er faktisk mere korrekt: „Fahr-
verbot Aufgehoben“, kørselsforbudet er ophævet.

Det første skridt væk herfra blev taget med sikring-
sanlægget på den nye Aarhus H, der åbnede i 1929. Dette
sikringsanlæg var ikke det første elektriske, men det re-
præsenterede flere væsentlige nyskabelser. Sikringsan-
lægget var svensk, af type LME (L. M. Erichsson), og de
svenske tekniske principper blev indført stort set uæn-
dret. Om det så var anlægsdokumentationen slog de sven-
ske principper igennem; det hed ikke aflåsningsskema,
men förreglingsschema.

Anlægsstypen var udviklet til mellemstore og store
stationer. Alle spor, som anlægget omfattede, var udsty-
ret med rangertogveje. En hovedtogvej bestod af et antal
rangertogveje, som man lagde en hovedtogvej ovenpå.
Rangertogvejene gjorde det muligt at afvikle rangeringen
sikrere, fordi de selvsagt indgik i stationens centralsikring
og således sikrede sporskifterne og spærrede for fjendt-
lige togveje. Rangeringen kom til at gå hurtigere. Ranger-
hastigheden øgedes ubevidst med den øgede sikkerhed;
man undgik en tilladelsesprocedure, der var langsomme-

Det svenskbyggede central-
apparat i post V i Aarhus var
ganske stort. Der var mange
tog- og rangerbevægelser at
styre, og to stationsbetjente stod
for betjeningen. Det virker lidt
kuriøst, at betjeneren bærer
kittel, men det var måske en
svensk inspiration?
Foto ca. 1930. (LME)

Placeringen af centralappara-
terne har været forskellige.
Nogle placeredes små i selv-
stændige bygninger ved siden af
selve stationsbygningen - se
f.eks. side 46. Det gav et
renderi mellem stationskontoret
og centralapparatet. Andre
steder - som her i Tingsted
mellem Vordingborg og
Nykøbing F. - blev der bygget
en karnap på stationsbygningen
med plads til centralapparatet.
Samtidig gav det personalet et
bedre overblik. Foto 1958. (AR)
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lig og, set med vore øjne, primitiv og med et komisk skær:
flag, lamper og håndbevægelser med islæt af lokale spe-
cialiteter. Ikke mindst vigtigt var det, at en betydelig del
af rangeringen nu kunne gennemføres uden rangerleder
fra stationen; når lokomotivet var forrest, kunne lokomo-
tivføreren selv være rangerleder.

Dværgsignalerne opstod til sikring af rangeringen. De
adskilte sig tydeligt fra andre signaler, der viste farvet
lys. Trods inspirationen fra Sverige blev den danske ver-
sion i et og alt spejlvendt: de stod til højre for sporet og
viste de skrå signalbilleder modsat. LME-anlægget dæk-
kede ikke hele Aarhus. Kun områderne fra perronerne til
personvognsristen (Post V) og ved forgreningerne til og
fra Rangerbanegården (Post I) fik denne anlægstype. I 1935
fik den nye Fredericia station et tilsvarende anlæg for
personbanegården; men herefter skal vi hen til 1950-erne,
før der igen opstår sikringsanlæg med et større antal
rangertogveje.

En særlig variant opstod dog med S-banen, nemlig
begrebet et vendespor. Når et S-tog var ankommet til sin
endestation, rangerede det ofte fra perron frem til et
særlig sidespor. Her gik lokomotivføreren i togets mod-
satte ende, og umiddelbart før afgangstid rangerede to-
get tilbage til perron. Denne form for kørsel havde den

I forbindelse med elektrificeringen blev mastesignalerne udskiftet med
daglyssignaler for at undgå konflikt med køreledningerne, her i sydenden af
Hellerup, 1933/34. (DJM)

Samtidig med forlængelsen af S-banen fra Valby til Vanløse i 1941 fik Valby
et nyt sikringsanlæg, som nok blev leveret af svenske L. M. Erichsson, men
som i det væsentlige blev bygge af Dansk Signal Industri. Anlægget blev set
som en fremtidig dansk standard. Anlægget blev placeret i en nybygget
kommandopost vest for perronerne i Valby. Foto ca. 1950 (Arkiv JBP)

Det danskbyggede centralapparat fra 1941 i Valby. Alle fire tilstødende strækninger havde
manuel linjeblok, som betjentes fra blokapparatet til højre for centralapparatet. På spor-
tavlen kan man se, at der for S-banen er etableret et vendespor med DV-signaler mellem
hovedsporene mod Vanløse. Sportavlen viser også det, som lokalt kaldtes kongesporet. Når
de kongelige skulle med tog til Frederikssund for at besøge Jægerspris slot, skulle toget afgå
fra spor 1 på København H, lige ved den kongelige ventesal. Toget måtte da køre ad venstre
spor til Valby, hvor det så blev rangeret på tværs af hele stationen for at fortsætte ad højre
spor mod Vanløse. (LME)
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Luftfoto af Fredericia person-
banegård fra nord. Forrest i
billedet ses post 2, der var
kommandopost. Foto ca. 1937.
(FLA)

Arkitekturstrømningen "Bedre
Byggeskik" holdt sit indtog ved
DSB i årene omkring Den
første Verdenskrig.

Øverst t.v: Ny station,
kommandopost mv. under
opførelse i Tåstrup 1917/18.
(bb)

Øverst t.h: Glumsø station
opført 1924 med kommando-
post på hovedperronen.
(Foto 1965. (JBP)
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Daglyssignalet opstår

I slutningen af 1930-erne blev der bygget et mindre antal
elektromekaniske sikringsanlæg, som for første gang var
baseret på dansk udviklede principper. De var baseret på
den teknik, der var udviklet i Tyskland og anvendt i en
række tysk-byggede danske anlæg af 1912-typen. Ønsket
om at gå bort fra mastesignalerne og i stedet indføre
daglyssignaler hænger nært sammen med S-banens til-
blivelse. Mastesignalerne og køreledningsanlæggene stod
simpelthen i vejen for hinanden, og ønsket var derfor at
få signalerne ned under køreledningerne.

En anden årsag var, at man nu for alvor satsede på
automatiske signaler, og her havde mastesignalerne vist
sig at have en teknisk svaghed. Når man fra et elektrisk
centralapparat betjener et mastesignal, skal det ske med
en vis følsomhed; sker betjeningen for hurtigt, sluttes
signalstrømmen ikke korrekt, og signalet „følger ikke
med“. Denne følsomhed var ikke særlig forenelig med
automatiseringen, og derfor ønskede man også her at gå
over til daglyssignaler.

Daglyssignalerne havde en række andre fordele.
Signalbilledet var altid det samme, det var lettere at se i
tåge, betjeningen blev ikke påvirket af sne og is, og ved-
ligeholdelsen var mindre. Daglyssignaler havde dog eksi-
steret i beskedent omfang tidligere, men mere af nød
end af lyst. Hvis der f.eks. manglede plads i et central-
apparat til betjening af et signal, tyede man undertiden til
at indbygge en kontakt på et andet håndtag; denne kon-
takt var da betjening af et daglyssignal. Også hvis afstan-
den fra centralapparat til signal blev for stor til tråd-

Fremskudt signal som daglys-
signal ved Haslev, 2014. (JLu)

Ledvogter var rigtig mange steder et kvindejob. Hun
boede i ledvogterhuset lige ved siden af overkørslen og
kunne således uden for togtid passe børn, hus og have,
og hun kunne overalt høre meldeklokken, når et tog
afgik fra nabostationen. Ofte var ledvogtersken gift
med den banebetjent, der havde tilsynet med netop
denne del af strækningen. På baner med mange tog
blev ledbevogtningen udført af banebetjente, fordi de
var bundet til at være ved overkørslen hele tiden, så
der ikke var plads til huslige opgaver. (bb)

De overkørsler, der fik advarselssignalanlæg
(blinklysanlæg) fra 1930’erne, fik opsat kontrol-
signaler, der blinkede hvidt mod toget, når vej-
signalerne blinkede rødt mod vejen. Der var således
ikke andet end et slukket signal mod toget, hvis
overkørslen ikke virkede. I færdselslovens forstand
blev overkørslerne da også betragtet som ubevogtede,
og der var ikke krav om, at toget skulle standse, hvis
overkørslen var i uorden, kun bremse og fløjte.
Foto Bandholm 1996. (ASN)

fordel, at toget ikke belagde perronsporene i så lang tid.
I Hellerup, hvor det først blev indført for Frede-
riksberglinien, var der desuden den fordel, at passage-
rerne fik bekvem omstigning til og fra Holte, idet Frede-
riksberg-toget altid benyttede samme perron som Holte-
toget. Også denne vendespors-rangering blev på et tid-
ligt tidspunkt sikret med rangertogveje og dværgsignaler.
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trækkets formåen, greb man til elektrisk betjent dag-
lyssignal.

Skridtet blev imidlertid ikke taget konsekvent i 1935.
Valby-anlægget i 1941 indeholder således daglyssignaler
for S-banen og mastesignaler for fjernbanen. Dog var fjern-
banens indkørselssignal fra København H daglyssignal
fordi S-banens køreledninger også her påvirkede signalets
synlighed. Først med sikringsanlægstypen DSB 1953 etab-
leres mastesignaler ikke mere.

En daglyssignaltype, der ikke vandt indpas i Danmark,
var relæsignalet. Hvor danske daglyssignaler kun viser
én signalfarve i hver lanterne, giver relæsignalet mulig-
hed for at vise to-tre forskellige farver i hver lanterne i
kraft af en relæ-styret omskifter. Typen anvendes ved de
kombinerede hoved- og forsignaler ved S-banen i
Hamburg (og tidligere i Berlin). Den anvendes også ved
overkørsler i Sverige.

Overkørslerne ændrer karakter

Frem til 1930-erne var stort set alle offentlige overkørs-
ler sikret med bomme eller led, der bevogtedes af en,
kvindelig, ledvogter.

Den såkaldte vejkrydslov fra 1930 gav mulighed for,
at bevogtede overkørsler på sidebaner kunne ændres til
ubevogtede, dog skulle de ofte forsynes med blinklys eller
advarselssignal-anlæg, som det officielt hedder. Ændring
af overkørslernes status skulle aftales mellem jernbane og
vejmyndighed (kommune eller amt), og ganske mange
overkørsler på DSBs sidebaner og på privatbanerne blev
omdannet. I alt blev i 1930-erne etableret blinklys ved
ca. 850 overkørsler i Danmark, heraf ca. 110 ved DSB.

I færdselslovens forstand var disse overkørsler ube-
vogtede. Det var således hovedsagelig vejtrafikantens
ansvar at se sig for. Overkørslerne blev dog forsynet med
et kontrolsignal, som blinkede hvidt mod jernbanen i takt
med det røde blink mod vejen. Det var ikke forudset, at
toget skulle standse foran en overkørsel, hvis der ikke
var hvidt blink i kontrolsignalet. Toget skulle blot nedsætte
hastigheden og fløjte.

2. Verdenskrig

I årene 1939-1945 skal man lede længe for at få øje på at
noget nyt sker. Det skyldes selvfølgelig Danmarks besæt-
telse, samt at det var Tyskland, vi var besat af. Den sikrings-
tekniske udvikling i Danmark havde siden århundredeskif-
tet været præget meget stærkt af udviklingen i Tyskland.
Da den tyske industri nu blev helliget krigsproduktionen,
var der ingen udvikling at hente, hvor det hidtil var sket.

Årene bærer præg af, at der skal løses meget større
transportopgaver end i årene forud; det slider på produk-
tionsapparatet. Samtidig bliver vitale dele af transport-

Nedenfor: Det elektromekaniske centralapparat i Hjørring af 1946-typen er endnu i 2015 i drift. De røde hånd-tag
bruges til at omstille sporskifter, de gule til at stille signaler. Når håndtagene er samlet, skyldes det, at central-
apparater er forudset betjent af to personer: En stationsbetjent skulle betjene sporskifterne og dermed stå for
rangeringen, mens stationsbestyreren skulle foretage signalgivning og dermed stå for togkørslen. (ML)

Elektromekaniske centralapparat af 1946-typen under montering i Bramming 1946. Brammings gamle
anlæg var blevet saboteret i november 1944. I spor 1 ses tog fra Brande til Esbjerg, en MR-motorvogn
med postvogn. (DJM)
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apparatet, blandt andet en række sikringsanlæg, ødelagt
af modstandsbevægelsen for at sinke besættelsesmagt-
ens transporter. Tinglev var en af de stationer, der måtte
vente længst på et nyt sikringsanlæg. Det blev gradvist
taget i brug i 1950-erne. I mere end ti år var stationen
uden centralsikring, og togene måtte ind- og udrangeres.

Det eneste der var at gøre, var at søge at holde hju-
lene i gang med kendt teknik. Det gjorde sig da også
gældende, da den nye station i Ravnstrup åbnede ved
baneforlægningen Viborg-Sparkær i 1943. Her etablere-
des et mekanisk sikringsanlæg efter gamle, velkendte prin-
cipper. Så vidt det har kunnet efterspores, var anlægget i
Ravnstrup det sidste nye mekaniske sikringsanlæg, der
blev taget i brug ved DSB.

I erkendelse af at det næppe var fra Tyskland den kom-
mende udvikling ville vise sig, orienterede DSBs signal-
chefer sig i andre retninger. Det lykkedes således at få en
aftale med svenske LME om levering af anlægsdele og
know-how, når krigen var forbi, så der hurtigt kunne star-
tes en produktion af sikringsanlæg i Danmark. Ligeså var
man meget opmærksomme på den udvikling, der var i
gang i USA under betegnelsen Centralized Traffic Control,
CTC. Inspirationen herfra førte til den kraftige satsning på
fjernstyring i 1950-erne.

Fremad igen

Da krigen var slut, blev kræfterne sat ind på at genetab-
lere de sikringsanlæg, der var blevet ødelagt under kri-
gen. En række af dem blev repareret, men en del blev
nyetableret.

For at komme hurtigt i gang var der ikke tvivl om, at
man måtte satse på kendt teknik. Valget stod derfor mel-
lem anlæg af Aarhus-typen eller af Valby-typen. Da der
ikke generelt var behov for anlæg med rangertogveje,
faldt valget på Valby-typen, som fik betegnelsen DSB 1946.
Den blev etableret i Hillerød, Ullerslev, Bramming, Sig og
Struer som erstatning for krigsskadede anlæg. Flere an-
læg blev etableret i forbindelse med strækningsudbygning,
således i Herlev og Ballerup ved S-baneetableringen i 1949,
i Fårup, Skørping og Svenstrup J i forbindelse med dobbelt-
sporsanlægget samt i Langå og Hjørring i forbindelse med
større sporændringer.

Disse 1946-anlæg repræsenterede ikke nogen større
teknisk udvikling i forhold til 1912-generationen. Den mest
synlige forskel var, at betjeningshåndtagene på DSB 1946
var næsten dobbelt så lange som på de ældre anlæg. An-
lægget blev derved mere betjeningsvenligt. Anlæggene
blev forsynet med sporisolationer i alle spor samt en spor-

En af de stationer, der fik nyt
1946-sikringsanlæg efter 2.
verdenskrig, var Langå i
forbindelse med en større
spormodernisering. Her ses den
nye, nordlige, post 2 ved siden
af den gamle med det mekaniske
sikringsanlæg, en pendant til
foto på side 42, hvor posten i
stationens anden ende kan ses.
(bb)
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Esbjerg fik det største elektriske
sikringsanlæg af type 1950 med
vippenøglebetjening. Central-
apparatet er i 2015 stadig i
drift. Stationsbestyreren sidder
med ryggen mod sporene,
sporene mod Bramming og
Varde er til højre på sportavlen,
og mod havnen til venstre. Foto
2005. (ASN)

tavle, som indikerede signaler og sporisolationer. Betjene-
ren måtte dog stadig se sporskifternes stilling på betjenings-
håndtaget.

Sportavlen bliver også centralapparat

Sideløbende med etablering af hvad der skulle vise sig at
blive de sidste elektromekaniske sikringsanlæg, arbejdede
DSBs signalteknikere med at udvikle anlæg, der var rent
relæbaserede.

Den første type (i Esbjerg) fik betegnelsen DSB 1950
og var en betjeningsmæssig revolution. Her var sportavlen
videreudviklet til at give betjeneren alle indikeringer; men
vigtigere var det, at også betjeningen kom til at foregå på
sportavlen. Det gav betjeneren en anderledes sikker for-
nemmelse af, hvilke betjeningshandlinger, der skulle ud-
føres, og for udførelsen af dem. Betjeneren fik en for-
nemmelse af at „stå med fingrene i sporet“. Det med-
førte hurtigere og sikrere betjening og samtidig et meget
bedre overblik over trafikken - uden at skulle kigge ud af
vinduerne.

Den første type var karakteristisk ved, at de fleste
betjeningshandlinger skete ved brug af vippenøgler. Det
gav mulighed for en meget logisk betjening: Vippenøglerne
skulle vippes i togets køreretning eller i sporskiftets
omstillingsretning. Det viste sig dog, at disse vippenøgler
ikke var særlig driftspålidelige, så de blev ret hurtigt ud-
skiftet med trykknapper i den næste version.

Forinden var der dog etableret ca. 25 af disse vippe-
nøgleanlæg. De sydfynske diagonalbaner og Hareskov-
banen fik disse anlæg efter DSB-overtagelsen, ligesom
adskillige stationer mellem Randers og Aalborg fik dem
ved dobbeltsporsanlægget. Også Funder havde denne
anlægstype, indtil stationen blev fjernstyret.

Mellemblokposten på Lillebælts-
broen var en noget anderledes
blokhytte end ellers set rundt
omkring i landet. Den forsvandt
i forbindelse med fjernstyringen
over Fyn (se side 74 f.).
Foto 1960. (JBP)
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Baggrundsplader blev brugt til
at forbedre mastesignalernes
synlighed. Her nærmer et MX-
fremført passagertog sig et
usædvanlig lavt I-signal, der
viser „kør“. Ved siden af
baggrundspladen skimtes
stangrækken med telefon-
ledningerne. Foto på Fyn
ca. 1963. (AK/OMJK)

Nedenfor t.v: Slangerupbanen
løste synlighedsproblemet på en
anden måde. Mastesignalet i
Hareskov havde to parallelt
koblede arme for hver køre-
retning, den ene malet lys
(synlig når skoven var mørk)
og den anden mørk (synlig når
skoven var sneklædt).
Foto 1948. (WDJ)

Nedenfor t.h: Et højere I-signal
end det ovenfor. Et MO-fremført
passagertog er på vej ud af
stationen, og I-signalet viser
derfor „stop“. Foto 1953. (bb)
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Langt op i 1970’erne fandtes en del lokale signaler og sikkerheds-
arrangementer. Her et specielt urskiveformet rangersignal på
Aalborg Godsbanegård i 1967. På skiven blev angivet, hvilket
spor der måtte rangeres til. (GC/JMJK)

Stationsbestyreren kunne på perronen have svært ved at følge
togene og signalgivningen. På stationsbygningen i Struer var opsat
stjernetableauer, som gav en sådan information. Der er et tableau
for hver bane, fra venstre Skive, Holstebro og Thisted, idet
forkortelsen SY var for Oddesund Syd. (KDJ)

På Nørreport fandtes på
nærtrafikperronen særlige
afgangssignaler. Det lysende
„Ø“ under taget viser, at der er
afgang mod Østerport. (KDJ)

Et særligt mastesignal blev
brugt på rangerbanegårde for
at signalere, om vognene måtte
nedløbes ad rangerbjerget.
Signalet ses bag broen og viser
„nedløb forbudt“. Drejet 45o

var „langsomt nedløb tilladt“
og lodret var „nedløb tilladt
med større hastighed“. Forrest
i billedet en bjælkebremse til at
reducere hastigheden på de
vogne, der var under nedløb.
Foto ca. 1930. (KDJ)

Bl.a. på København H fandtes
bremseprøvesignaler, hvorfra
bremseprøveren med et, to eller
tre hvide lys kunne signalere
„brems“, „løs“ og „bremse-
prøven slut“. Rangerradioen
har overflødiggjort bremse-
prøvesignalerne, der dog stadig
i 2015 kan ses ubenyttede på
København H. Foto ca. 1960.
(HT)


