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I postwaggonen
Af Kristian Dahl - 1887

Jævnt og tæt glider menneskestrømmen frem
og tilbage ad Københavns gader de sidste af-
tener før jul. Man standser foran de strålende
butiksvinduer, betragter de kønne juleudstil-
linger, man har lidt mindre travlt end sæd-
vanlig.

Men på et enkelt sted inde i byen iler folk
afsted, ud på gaden, ind på fortovet igen, sno-

ende sig gennem mængden, skubbende skik-
kelige medborgere til side for hurtigere at
komme frem.

Det er inde på Købmagergade foran hoved-
postkontoret. Klokken er tre kvarter på 9, om
en god halv time går toget, det gennemgående
tog, som forsyner det meste af landet med
københavnske postsager.

Der er jagende fart i færdslen, bude fra „for-
retningen“, kontordrenge med cigar i munden,
tjenestepiger og soldater, alle haster de afsted
efter hinanden, forbi hinanden, mod hinanden
fra begge sider for at klumpes sammen ved

den store brevkasse, hvor de kappes om at
proppe den maven fuld ... Og der kommer sta-
dig nye, travle mennesker, løbende ud over
gaden, borende sig ind gennem strømmen ...

Nu standser de ikke mere ved kassen uden-
for, det går ind ad døren, op ad trappen til kas-
sen i gangen, der tømmes nogle minutter se-
nere, et hastigt blik på uret derude har sagt
dem, at det er på højeste tid.

Og et øjeblik efter ruller den gule vogn med
de to rødfrakkede hurtigt afsted til Jernbanen,
og kun en enkelt kommer nu styrtende hæs-
blæsende ... For sent. Skal han have sit brev
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Hornbæk-Gilleleje
banen åbner
Af „Ibald“ (Henrik Cavling) - 1916

Det første tog kører i dag fra Hornbæk
til Gilleleje. – Gennem skønhedens
drømmeland.

I morgen søndag endelig indtræffer det længe
med uhyre spænding ventede øjeblik, da det
første tog kører ad den nye bane fra Hornbæk
til Gilleleje. Med banens eminente driftsbesty-
rer V. Schwensen på det med Marcottys røg-
forbrændingsapparat udstyrede lokomotiv stry-
ger toget ud gennem det det flagsmykkede
Hornbæk førende med sig i Pullman’en banens
honoratiores og pressens repræsentanter. Fra
Hornbæk til Gilleleje er befolkningen i dirrende
spænding. Kaptajn Pii har i dagens anledning
ladet sin høje hat lakere, de smukke kvindelige
stationsforstandere på banens fire stationer og
trinbrætter har fået nystrøgne sorte silkefor-
klæder på, fyret ved Nakkehoved blinker over-
givent til de badende damer på Gilleleje Strand,

og digteren A. W. Holm bliver i dagens anled-
ning udnævnt til professor. Hvis alt går vel, og
kgl. kommissarius, kammerherre Lerche vil,
åbnes banen for publikum på tirsdag. Dermed
er Danmarks, ja Nordens skønneste bane en
kendsgerning. Bergensbanen kan gå hjem og
lægge sig! Hvad er Finse og Geilo i sammenlig-
ning med Hulerød og Munkerup? En af de skøn-
neste dele af Danmark er åbnet – man kan på
100 minutter komme fra Rådhuspladsen til et
drømmeland af skønhed, udstyret med gran-
skov, hav og fjerne bjerghorisonter!

En tur langs banen

Under kyndig ledsagelse har vi i dag gennem-
vandret banen fra Hornbæk til Gilleleje. Det blev
en uforglemmelig tur!

På Hornbæk Station tager vi afsked med den
udmærkede konservative stationsforstander hr.
Winther og følger skinnerne, der fører tværs
over Hornbæks meget omtalte åbne kloak gen-
nem præstegårdshaven og videre ud langs lan-
devejen til Hornbæk Lille Plantage. Den del af
plantagen, der ligger mellem frk. Albertis villa
og enkefru Vibe-Hastrups flotte bolig i Kilde-
krog, er takket være skovridder Sundbys an-
strengelser blevet udlagt som park og vil ikke
blive udstykket. Først ved Kildekrog Trinbræt,

der bestyres af den unge frk. Leidersdorff, sø-
ger staten ved grundsalgs at skaffe sig dæk-
ning for de 325.000 kr., som den har ydet til
banens anlæg. Grundene ved stranden koster
4 kroner kvadratmeteren, men til trods for
denne høje pris er der livlig afsætning, og en
lang perlerad af villaer strækker sig nu fra Kilde-
krog og helt op mod Villingebæk Teglværk.
Midtpunktet i denne koloni er forlægger John
Martin (de billige bøger!), der ved stranden har
rejst en slotslignende bygning med stalde og
udhuse, og som nu kappes med kaffehandler
Ferdinand Andersen om, hvem der kan blive
egnens største grundbesidder. Foreløbig har hr.
Andersen teten; men hr. Martin rykker ind på
ham, stærkt hjulpet af Jack London, der snart
er lige så populær her i landet som Madam
Brun.

Dronningmølle, der ligger mellem Villinge-
bæk og Hulerød, er den første større station.
Den er som alle stationerne på denne privat-
bane smagfuld af udseende og praktisk indret-
tet, og så er der kun fem minutters gang til
Hulerød Badehotel, „Tre Hjorter“s tidligere in-
dehaver, hr. Rasmussen. På dette hotel lig-
ger om sommeren solodanser Richard Jensen
(hvad man for resten kan læse i „Den blaa
Bog“), og stemningen er her hele sæsonen,
hvad forfatteren Andreas Winding, ridder af
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Med Lyntogets
forløber over
Sjælland
Af „Bro“ - 1934

København - Korsør på 68 minutter,
uden at den svimlende fart mærkes. –
Lyntogene vil fuldkommen slå bilerne
ud. – Dieselmotortogene tjener det
danske initiativ til ære.

– Gennem den kurve bliver vi nødt til at snegle os
afsted! siger føreren af hr. Knutzens lyntogs-
forløber, baneingeniør Busch, til mig.

Jeg står ved siden af ham i førerkabinen i
det nye dieselmotortog, og vi befinder os et
sted mellem København og Korsør.

Jeg kikker på speedometret, og sneglefarten
betyder, at viseren svinger fra de 120 km i ti-
men til 95. Det er altså dét, hr. Busch kalder at
snegle sig afsted.

Man ville mistænke ham for aldrig at have
set en snegl vandre med hus på ryg, hvis man
ikke netop stod i et Lyntog, men her føles vir-
kelig fartens nedsættelse fra 120 km til 95 som
en overgang fra jævn hastighed til sneglefart.

Hvis man på forhånd havde troet, at 120 ki-
lometers fart med et tog hen over de blanke
skinner betød sammenrystning af passagerer i
retning af de rystelser, en cocktail bliver udsat
for, så tager man sandelig fejl.

Da toget i går under sin præsentationstur var
oppe på 127 kilometers hastighed, sad man
roligt og uanfægtet som i en sporvogn, og når
man var nede på 95 kilometers fart – altså dog
med mere, end et eksprestog sædvanligvis

kører – sagde man: Herregud, rokker vi os ikke
ud af stedet.

Eksprestoget stønner misundeligt
agterud
De mennesker, som hr. Generaldirektør Knut-
zen i går havde indbudt til at køre med Lynto-
get fra København til Korsør og retur, blev be-
redt en stor oplevelse. Vi oplevede et eventyr,
der vel ikke var fortalt af en romantisk H.C.
Andersen, men af en realistisk ingeniør af 1934.
Dieselmotortogene åbner uanede perspektiver
for fremtidens jernbanedrift ...

Starten foregik kl. 10.25 præcis!
Hurtigt var vi oppe på 70 km, men så forøge-

des farten heller ikke, så længe vi befandt os
på Københavns hovedbanegårds terræn med
dens virvar af skinner, som selv et lyntog van-
skeligt kan hitte rede i. Men efter Valby begyn-
der det at hjælpe ... Der er her ret stor stig-
ning, men det bryder dieselmotoren sig pok-
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Grisen
Af Johannes Lindskov Hansen - 1944

Danmarks korteste, kønneste,
hyggeligste og hyppigst trafikerede
privatbane

Når S-toget skurrende bremser op ved funkis-
jernbanestationen Jægersborg, kan man under-
tiden se to mænd gå og dreje en jernbanevogn
nedenfor banen. Det kommer som en hilsen
fra fortiden op til menneskene og det moderne
tog, og det vækker altid børnenes interesse og
jubel:

 – Se mor! De drejer hele toget.
 Ja, svarer moderen, det er Grisen.
Grisen er et kælenavn, som mange privat-

banetog har haft. Det stammer fra den tid disse
tog blev trukket af små stønnende lokoer, der

hylede og peb, hver gang de passerede en
markvej, eller når et kreatur kom for nær til
den uindhegnede bane. Her i Københavns op-
land har Lyngby - Nærum Jernbane fået hævd
på det muntre navn. Men i dag hyler den ikke
som en gris. Damplokoerne er for længst ble-
vet afskaffede, i stedet har man små motor-
vogne, der nærmere brøler som en ko eller et
æsel. Faktisk skulle Grisen derfor døbes om,
og undertiden synes man, at Æslet ville passe
meget godt, for stædig er Grisen undertiden i
disse år, men det er generatorerne, der er skyld
i det, og når vi igen har benzinen eller olien, vil
det lille morsomme tog gennemgå en foryngel-
sesproces, blive kåd og hurtig som en svajer.

Men i disse krigstider, hvor rutebiler er
sjældne som cigaretter, hvor rejsen til Jylland
er forbundet med strabadser, som en færd til
det mørke Afrika, må man også holde Grisen
til gode, at det kniber den at klare dagens store
krav. Det er bare fordi den har så meget med
S-togene at gøre, at dens besværligheder stik-

ker så stærkt i øjnene, for mens al anden trafik
er blevet fortidig i løbet af de svundne fem år,
så har S-togene jo passet deres som om intet
var hændt. De er præcise som før, de har sta-
dig tyve minutters drift og i reglen er der da en
siddeplads at få i dem.

Dog hverken S-tog eller andre komfortable
trafikmidler har en natur, der er kønnere og
mere idyllisk end den Grisen på sin korte stræk-
ning gennemløber. Når den fra Jægersborg er
smuttet gennem et nyt og velbygget villakvar-
ter, har passeret lossepladser, fabriker og bolig-
kaserner i Lyngby, dukker den ind mellem træ-
erne ved Sorgenfri Slotspark, finder Mølleåen
og følger længe det smukke og virksomme
vandløb, det flittigste i Danmark, den passerer
de gamle fabriker, som hver især har en be-
væget historie. Et landskab, der vel ikke har
Grejsdalens storladenhed, men til gengæld ejer
en intim idyl og har et historisk mæle som få
landskaber i vort land. Og efter en fart over
åbne marker standser Grisen i Nærum, den lille



54

Ved juletid på en
landstation
Af trafikmedhjælper K. F. Faurschou -
1945

En af mændene under det gyldne
vingehjul fortæller om juleperiodens
forløb for ham og hans kollega

Når „almindelige“ mennesker anstrenger sig
for at komme i den rette julestemning, gør de
det i reglen ved „hver med sit næb“ at genop-
friske nogle af denne højtids mangfoldige her-
ligheder: gåsesteg, nisser, sne, grantræer, jule-
kort osv.; blandt disse julens tro følgesvende
hører også juletrafikken. – Det er en god, gam-
mel skik, at hele familien samles juleaften, det
er en god, gammel skik at „begave“ hinanden
med pakker til jul, og det er ligeledes en (god?)

gammel skik at belemre hinanden med jule-
kort i læssevis. – Men alle disse mere eller
mindre nødvendige ceremonier gør, at landets
største vognmandsforretning får en af sine
travleste perioder, og det river igen med sig,
at en mængde mennesker – i første række jern-
hanemændene og deres familier – ikke kender
til at måle julen med samme alenstok, som
ellers skik og brug.

Uge- og dagbladene plejer i deres julenumre
at lade læserne høre lidt fra vor arbejdsmark,
enten ved at lade dem opleve en lokomotiv-
mands juleaften bag førerhusets jernindram-
mede udkigsruder eller ganske simpelt ved at
koge den gamle historie op: toget, der juleaf-
ten kører fast i sne, passagerernes indkvarte-
ring på omkringliggende bondegårde og – – –
den obligate forlovelse.

Dog – forandring fryder! Et par små „høre-
billeder“ af en lidt anden art ville måske ikke
være helt af vejen? Jeg vil derfor, så vidt plad-
sen her i bladet tillader det, gøre et spædt for-
søg på at fæstne nogle små, spredte indtryk til
papiret af juletravlheden, som den former sig

på en af de over 300 landstationer, der landet
over ligger som oaser spredt langs DSB’s stræk-
ninger. De landstationer, lyntogenes og
eksprestogenes passagerer kun aner som et
glimt eller en lysstribe; men som enkeltvis alli-
gevel er en verden for sig, en lille bikube af
travlhed, med andre ord – et uundværligt led i
samfundets lange kæde.

– – –
Vi jernbanemænd nyder det tvivlsomme pri-

vilegium at være blandt de første, der skal
„tvangsfodres“ med julebekymringer. Ikke blot
i de forskellige køreplanskontorer begynder
eksperterne lang tid i forvejen at „lave julen
lyselød“ (planen for julesærtogene har altid ly-
serødt omslag); – også „aktionærernes“ fan-
tasi tager på julerejse, allerede inden somme-
ren går på hæld. Publikum kommer så tidligt
som i september for at få rejsefeberen dæm-
pet. Før sidst i november har vi dog ingen
medicin mod en sådan sygdom. Til den tid
sælger vi los af „lynenes“ få, men attråede plad-
ser, og allerede i løbet af få timer hænger vi
„rød lygte“ ud. Det er dog den mindste del af
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Faderen er
banearbejder,
sønnen portør og
datteren på 19
stationsforstander
Edith Hansen bor i en 6-værelsers
lejlighed på Lindelse Station

Af „O“ - 1956

I Lindelse på Langeland har man Danmarks
yngste stationsforstander – og så er det endda
en kvinde. Den kun 19-årige Edith Hansen bor
helt alene i sin 6-værelsers lejlighed på Lind-
else Station.

– Jeg hører aldrig nogle mærkelige lyde og er
ikke spor bange for at bo alene her på stationen,

siger stationsbestyrerinde frk. Edith Hansen.
Ved Langelandsbanen er der ansat seks kvin-
delige stationsbestyrerinder, og de tre af dem
er gift.

– De må jo være meget omsværmet, når De har
sådan en stor lejlighed og tjener en god løn?

Edith Hansen rødmer, men får fremstam-
met. – Nå, det ved jeg nu ikke rigtigt. Hvis der er
nogle, der har tænkt på at fri til mig, kan jeg oplyse,
at jeg er forlovet med et af mine postbude, men jeg
skal da hverken giftes i dag eller i morgen. I øvrigt
har jeg ikke sådan tid til at gå rundt og flirte, for
der er nok at passe her på stationen.

– Skal vi springe det personlige over og gå over
til at høre lidt om Deres arbejde her på stationen?

– Ja, lad os det, men forinden kan jeg dog lige
fortælle, at jeg stammer fra Bagenkop, hvor jeg også
har gået i skole, og da jeg som 14 årig forlod denne,
blev jeg for første gang ansat ved Langelands-
banen.

Det eneste arbejde, der interesserer mig

– Første gang?
– Ja, jeg har i virkeligheden været ansat tre

gange. Den første plads, jeg havde, var på Sønden-
bro Station, hvor jeg både hjalp til i huset og på

kontoret. I øvrigt var det også en kvinde, der var
stationsbestyrer der. Efter et halvt års forløb blev
jeg ansat på telefoncentralen i Humble og kom der-
fra til Lindelse og hjalp stationsbestyrerinde, fru
Hesselhoff i halvandet år. Det er sådan her ved
banen, at vi selv skal lønne den ekstra hjælp, vi
holder os, og da de halvandet år var gået, blev det
for dyrt for hende, og jeg rejste tilbage til Bagen-
kop, hvor jeg blev ekspeditrice i en bagerforret-
ning. Jeg havde dog fundet ud af, at arbejdet ved
banen var det eneste, der interesserede mig, og da
der var gået knap et år fik fru Hesselhoff bevilling
til Afholdshjemmet i Humble, og jeg søgte den le-
dige stilling.

Jeg havde fine anbefalinger fra de steder, hvor
jeg havde arbejdet, og i september 1954 begyndte
jeg igen at arbejde på Lindelse Station. I november
1954 rejste fru Hesselhoff, og jeg skulle selv, 18 år
gammel, klare alt arbejdet på stationen, og jeg sy-
nes, at det er gået vældig fint siden. Jeg kunne ikke
tænke mig noget andet arbejde, og min far og bror
er også ved ansat ved banen, min far er bane-
arbejder og min bror portør i Bagenkop.

Vil nødig have banen nedlagt

Telefonen kimer næsten uafbrudt, men kun når
den ringer 1 lang og 2 korte tager stations-
bestyrerinden telefonen. Man kan nemlig også
høre ringesignalerne mellem de andre statio-
ner på telefonen. Når tog går fra stationen før
Lindelse, bliver det meldt pr. telefon.

– Mit arbejde interesserer mig i allerhøjeste
grad, siger Edith Hansen, og jeg vil nødig have, at
banen bliver nedlagt. Efter min mening er det nød-
vendigt, at banen fortsætter, for i det lange løb vil
folk blive utilfredse med at stå og vente på rutebi-
len på en kold landevej med bagage og barnevogn.
Banedrift er mere regelmæssig, og skinnebusserne
er ikke så afhængige af vejret som rutebilerne. Det
økonomiske kan jeg faktisk ikke udtale mig om.
Min forlovede er af samme mening som jeg, og det
er ligeledes mit indtryk, at folk her i Lindelse så
afgjort holder på banen, og sammen med kommu-
nen søger at give banen al den hjælp og støtte, den
må kræve.

– Diskuterer De baneproblemer med folk, som
kommer her på stationen?

– For tiden diskuterer vi næsten ikke andet, og
der er både meninger for og imod, men sådan er
det jo med alt. Selv om det kan blive „hedt“ engang
imellem, kommer vi dog aldrig op at slås. Man ken-
der jo hinanden så godt her ude på landet, og jeg er
godt tilfreds med at være her.
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Tipvognslokomotivet
Af Svend Jørgensen - 1956

Dieselmotoren vinder frem alle steder også på
tipvognsbanerne, og kun få steder er der endnu
rigtige tipvognslokomotiver i drift herhjemme,
desværre – ja, for er der noget så hyggeligt og
spændende for en jernbaneven som et lille
damplokomotiv?

Hammersholt Teglværk lige syd for Hillerød
er et af de steder, hvor man endnu finder damp-
lokomotiver for tipvognsspor (0,50 m) i drift,
og vi har fået lov til at kigge lidt på arbejdet og
tage en tur med på lokomotivet.

Lokomotivføreren – Olsen, hedder han –

møder kl. 5 om morgenen og tænder lokomo-
tivet op. Det er et lille 0-B-0 loko bygget hos J.
A. Maffei 1919. Det er en nydelig lille maskine,
ren og næsten nymalet; det har han selv gjort,
fortæller han, og vi forstår, at han kan lide sin
maskine. Han har lavet et lille bål i fyrrummet
af olieklude, pinde osv., og medens vi venter
på at der går ild i det, så han kan komme lidt
kul på, viser han os remisen, eller remiserne,
for der er hele to.

Lige bagved det første loko står endnu et;
det er lidt større og er bygget hos Orenstein og
Koppel i 1915. Bagved det igen står en slags
traktor med en bilmotor som drivkraft; men
den kan kun klare 6-7 vogne mod damploko-
motivets 16-18 vogne op ad stigningerne og
bruges derfor kun sjældent. Vi går over i den

anden remise og her står et loko akkurat ma-
gen til det første, også fra 1919. Mellem de 2
remiser er der et helt stationsterræn med spor-
skifter, krydsninger osv. De 3 lokomotiver hø-
rer egentlig til to teglværker; men i øjeblikket
er kun det ene teglværk i brug, og derfor også
kun det ene loko.

Vi går tilbage og kigger til ilden i Nr. 8; den
har nr. 8, fordi teglværket hører under A/S
Frederiksholms Teglværker, som har haft flere
lokomotiver. Der er nu kommet god ild i pind-
ene, og Olsen drysser lidt kul på. Inden længe
begynder manometernålen så småt at lette på
sig. Da trykket viser ca. 3 atm, sætter han blæ-
serne lidt på for at få mere træk i fyret.

Lidt før syv er nålen omtrent oppe på 12
atm, og Olsen kører lokomotivet udenfor. Der
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Af Kjeld B. Nilsson - 1963

Som en orm vrider Tog 33 sig mellem Mols-
landets skovbakker og strandbredder.

Personalet har situationen i sin hule hånd,
mens en enlig motorvogn med 28 passagerer
tøffer frem over de 23,3 kilometer spor, som
forbinder Ebeltoft - Trustrup-jernbanens to ende-
stationer.

Motorvognsførerens hånd hviler vagtsomt på
skinnebremsens håndtag, så en advarsel fra
et lånt lastvognsskilt om 60 kilometers fart-
grænse nøje respekteres.

Togføreren har kontrolleret og klippet pas-
sagerernes rejsehjemler, ja, han sprang endda
på Ebeltoft Station ind for at købe billetter til to
glemsomme passagerer, skønt de mageligt
kunne have nået at gøre det selv.

Portøren springer af og til ud med en pakke,
når vi holder ved et trinbræt, eller hvis en for-
ventningsfuld modtager venter lige ved bane-
linjen.

Motorvognsfører, togfører, portør og endnu
en række jernbanefolk med ansvar for det lille
togs heldige fremførsel hedder Laurids Christen-
sen. Alle de betydningsfulde funktionærer er for-
enet i én tæt skikkelse, som overkommer et fuld-
talligt togpersonales opgaver og mere til. En mere
gennemført rationalisering end på Ebeltoft -
Trustrup-banen kan vanskeligt tænkes.

Da vi skal krydse det modgående Tog 4 på
Hyllested Station, springer Laurids Christensen
af for at ordne sporskiftet. Der er ganske vist
en stationsmester, men på fem af de syv sta-

Motorvognsføreren hedder Laurids
Christensen, det gør togføreren også,
og portøren og sporskifteren ... rigtigt,
det er Laurids Christensen, der ordner
alt på Tog 33, Ebeltoft - Trustrup –
B.T.s flyvende medarbejdere steg ned
på jorden og tog en tur med ham, det
skulle De også prøve ...


