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Her er det billede, der skulle være brugt til 
Slutlygten nr. 3 om Genforeningen. Tønder 
lokalhistoriske arkiv og Jernbanemuseet, der 
begge har billedet, var lukket på grund af  
coronaen, så redaktion og skribent måtte lave 
en Plan B med det gamle farvelagte postkort 
og Johannes Buchholz digt. 

Billedet viser de forreste af  de elleve preus-
siske lokomotiver, der forlod Tønder kl. ca. 
10 dagen efter DSB’s overtagelse af  statsba-
nenettet i Sønderjylland. Billedet og to andre 
er taget af  trafikassistent C. V. Mikkelsen, der 
var fungerende den formiddag. Flensborg 
Avis skrev, at 3-400 tilskuere var mødt op for 
at se og høre afskeden. 

Det forreste lokomotiv er vist en preussisk P 
3.1. Der blev bygget 685 af  denne 1 B type, 
der var den første med bremser på kobbelhju-
lene og ikke kun på tenderen. De sidste blev 
udrangeret i 1924. Lokomotivet er smykket 
med grønt. Fanen er den blå-hvid-røde 
slesvig-holstenske. På det øverste skilt på 
røgkammeret står på officielt tysk: En tysk 
hilsen fra Tønder. På et andet billede af  det 
samme lokomotiv er teksten lidt anderledes. 
Mon skiltet er blevet udskiftet, fordi der var 
en stavefejl? Det er næppe plattysk. På det 
nederste skilt står samme tyske tekst på begge 
billeder: „Til erindring om de tyske jernbane-
folks sammenhold i Tønder 1920“.

Lokomotiverne 

Som led i fredsbetingelserne efter Første 
Verdenskrig måtte Tyskland afstå jernbane-
materiel til de lande, der overtog en del af  det 
tidligere tyske rige. DSB fik derfor tilbudt at 
overtage det nødvendige antal lokomotiver til 
at opretholde driften på de overtagne baner, 
men DSB afslog, selv om DSB hurtigt blev 
nødt til at leje et antal lokomotiver. F.eks. blev 
godstogene mellem Padborg og Vamdrup 
fremført af  tyske G 8 (senere BR 55) indtil 
1922, hvor de sidste fem D-maskiner blev le-
veret, men også andre tog blev tilsyneladende 
fortsat kørt med tysk materiel, især mellem 
Padborg og Vamdrup. 

Den 20. december 1921 betaler DSB 823,21 kr. 
til Eisenbahndirection Altona for tyske loko-
motivinstruktører, så nogle tyske lokomotiver 
er blevet ført af dansk personale. Den 29. juni 
1921 skriver 3. distrikt, at det afgående tyske 
materiel skal samles i Tønder. Den 9. og 10. 
august blev 32 lokomotiver tilbageleveret. Om 
det også omfatter de elleve, der under højlydt 
fløjten forlod Tønder den 17. juni er vist usik-
kert. Overraskende nok var der to hurtigtogs-
lokomotiver type S 6 (senere BR 1310), hvordan 
de så end var havnet nord for grænsen.

De 32 tyske lokomotiver blev erstattet af  
langt færre danske. Blandt de syv, der kom 

til Tønder, var ifølge en kilde A 130 og 131. 
A 132 er fotograferet med det første tog til 
Sønderborg, og F 435 med det første tog i 
Skelde. I løbet af  1920 kom syv af  de otte 
„høje“ F til Sønderjylland, den sidste – 429 
– året efter (en kilde skriver 1923). Der kom 
også almindelige litra F, bl.a. 427 til Tønder 
og 436 til Haderslev. Der kom også et antal 
D-maskiner; bl.a. kom D 814 til Tønder. 

Også nogle ældre maskiner blev forlagt til 
Sønderjylland. Kj 73 kom til Vojens for at 
køre på det vakkelvorne spor til Haderslev, 
indtil der kunne indsættes F-maskiner. Jern-
banemuseet har et billede med en Dj med tog 
til Løgumkloster i 1920. 

Der synes at være en vis usikkerhed i kil-
derne om hvilke lokomotiver, der kom til 
Sønderjylland hvornår og hvor. Der er hel-
ler ikke mange oplysninger om hvilke tyske 
lokomotiver, der fandtes på de sønderjyske 
depoter eller om maskinbenyttelsen før 
genforeningen.

Personalet

De rigsdagsudvalg, der beskæftigede sig 
med overtagelsen af  Sønderjylland, skrev 
under behandlingen af  lovforslaget om 
overtagelsen af  statsbanerne, at man ikke 
ønskede tyske chefer i administrationen eller 
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De første planer for „Cercanias linje C1“ overvejedes i 
1878 anlagt mellem Málaga, Marbella og Estepona, til 
transport af jernmalm fra minerne i Marbella til havnene 
i Málaga og Gibraltar. Den smalsporede (1000 mm) 
strækning Málaga–Fuengirola åbnede dog først i 1916, 
med stationerne Málaga (havnestationen), El Perro, San 
Julian, Torremolinos, Arroyo de la Miel, Benalmádena 
og Fuengirola. Havnestationen i Málaga blev efter 
forskellige lukninger, genåbnet i 1958.

Det store turistboom i 1960’erne, specielt i Torre-
molinos, Benalmádena og Fuengirola, skabte så store 
trafikproblemer, at ministeren for offentlige arbejder 
krævede jernbanestrækningen moderniseret. Renfe 
lukkede derfor linjen i 1971 for at opgradere den. 
Først den 31. juli 1975 genåbnede strækningen – nu 
elektrificeret, med bredspor (1668 mm), og fra Los 
Boliches til Fuengirola etableret på højbane understøt-
tet af 67 betonpiller. Banen er siden blevet opgraderet 
adskillige gange, med mange nye stationer. I dag er der 
18 stationer på den 31 km lange linje „C1“, startende 
på Málaga Centro Alameda.

Mange sukker sikkert efter at nyde den spanske solkyst ved Málaga oven på coronaens hærgen. 
Skulle det lykkes, så er der også mulighed for at opleve en moderne nærbane langs solkysten. 
Her følger et portræt af nærbanen, der er i passagervækst og står overfor en udvidelse.

Costa del Sol-korridoren

På det sidste stykke ind til endestationen i Fuengirola, passerer jernbanen igennem bymiljøet 
på en højbane på 67 bropiller. Renfe 464-210 ved Los Boliches station den 3. juni 2019.
Herunder holder Renfe 464-220 klar til afgang med tog til Malaga, på den underjordiske 
station i Fuengirola den 2. juni 2019.
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