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med f.eks. en Cll vogn, som skulle 
indrangeres midt i toget, var det noget 
som tog tid.
 Nogle af de lidt større tog, som 
var trukket af et lokomotiv, gav ikke 
ligefrem et tidssvarende eller ensartet 
indtryk. Ofte var der ikke to vogne i 
toget, der var ens. Toget gav indtryk 
af at være noget mere eller mindre 
tilfældigt skrabsammen. Vognene hav-
de dog det til fælles, at de tydeligvis 
havde adskillige år på bagen.

Energikrise og K 74

Ved den første energikrise i 1973, 
hvor der blev indført betydelige re-
striktioner for biltrafikken, kunne der 
have været mulighed for at tilbyde 
den kollektive trafik, som et reelt og 
attraktivt alternativ. Men politikerne 
ville det anderledes. DSB blev pålagt 
indskrænkninger i trafikken på 20 %. 
De betød, at mange tog måtte aflyses. 
Og havde der ikke været langt mellem 
togene i forvejen, så blev der det nu. 
På trods af det oplevede DSB dog 
øget passagertilstrømning. Ikke af lyst 
men af bitter nød. Da der blev indført 
billøse søndage, hvor privat bilkørsel 
var forbudt, kunne selv de største 
skeptikere af togrejser lokkes ud og se 
med DSB. 
 For DSB’s ledelse stod det klart, at 
noget måtte gøres. Første udspil var 
sommerkøreplanen i 1974, (K 74). I 
fjerntrafikken på landets hovedstræk-
ninger blev der indsat moderniseret 
rullende materiel, de såkaldte inter-
citytog, indført stive køreplaner med 

I 1970 kunne der endnu ses rangering med damplokomotiv på Struer Station. Litra F nr. 462 
kørte en del kilometer først på året 1970. Herefter var det slut. 
Foto: Bendt Præstholm/Struer Museum.

Motorvogne af litra MO trak gennem årtier tog af alle slags i det nordvestjyske område. Her ses 
MO 1859 i Struer den 28. december 1976. Foto: Steen Larsen.
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timedrift og fast minuttal. Servering i 
togene var der også. Der var tog-
stewardesser og salgsvogn. I mange tog 
var der i en særlig vogn en togkiosk. 

Nyt design og nye uniformer blev 
også indført. Konceptet blev en suc-
ces. Især selvfølgelig på de stræk-
ninger, hvor intercitytogene kørte i 

timedrift. Det gjorde de ikke til Struer, 
men der var alligevel gode forbin-
delser. Om morgenen var der to inter-
cityforbindelser til København og 
sidst på eftermiddagen én. Ankomst 
fra København var der først på efter-
middagen og to gange i de sene aften-
timer. 
 En anden nyhed i K 74 var et nyt 
morgentog fra Fredericia med an-
komst til Struer klokken otte. Toget 
havde i Fredericia forbindelse med 
nattoget fra København og den mest 
epokegørende nyhed var, at toget 
medførte en liggevogn, som var gen-
nemgående fra København til Struer. 
Nu kunne man komme sovende til 
Struer. Liggevognen kørte retur i et 
andet tog med afgang fra Struer ved 
godt 23-tiden. De første liggevogne 
var tidligere DSB personvogne, som 
var blevet bygget om. I 1987 blev 
de erstattet af nyere liggevogne, som 
var bygget til formålet. DSB købte 
dem brugt i Tyskland. Struer Museum 
har bevaret et eksemplar af litra 
Bcm-o. Denne type havde oliefyr til 
opvarmning, da de på strækningen 
Struer-Fredericia blev trukket af et 
MR-tog, der ikke som et lokomotiv 
kan levere strøm til liggevognens el-
varmesystem.
 I 1970’erne var vognladningstra-
fikken stadig betydelig. I årtiets be-
gyndelse, bl.a. under påvirkning af 
energikrisen, oplevede DSB en meget 
stor efterspørgsel efter godstransport. 
Det forekom, når en forsender ville 
bestille en godsvogn til læsning, at 

Intercitytog til Thisted på Struer Station i spor 2. Foto: Struer Museum.


