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Oplevelser og dagligdag (1/5-31/10 1979)

I modsætning til Vanløse blev min dagligdag på Kh
aldrig rutine. Der skete hele tiden noget nyt, det fjern-
styrede område udvidedes langsomt, og store og små
oplevelser kom mellem hinanden. Min kalender for
maj måned så ret fredelig ud; en enkelt dag med en
ekstra vagt, to dage med højttalerkursus og en del
afspadseringsdage. Men måneden var ikke fredfyldt,
for den 2. havde jeg introduktionsdag med en ny
medarbejder; den blev brugt som tiltænkt, og bag-
efter fortsatte jeg på en højttalertur. Denne indøvelse
„gik lige efter bogen“, problemer og uorden i tog-
gangen kom efterhånden som eleven var klar til at
møde disse udfordringer. På den 10. dag passede
han selv apparatet, ganske praktisk, for midt i vag-
ten mistede vi fjernstyringen af Valby og jeg tog
derud for at etablerede understationsdrift, mens eleven
selv passede Kh. Efter 15 arbejdsdage lavede vi over-
høring, lidt i god tid, men vi mente at det var i or-
den. Det var det også, det teoretiske omkring HKT
voldte traditionen tro lidt besvær, ellers var det en
overhøring til „UG“. De sidste 5 dage kunne vi kon-
centrere os om HKT, højttalertur og alle de ting jeg
kunne øse af.

Indførelsen af det nye design-program fra 1972
var på et tidspunkt i 1979 nået til vores bygning;
nu blev nogle store skilte ophængt med teksten
„komandopost, fjern“ og „komandopost, nær“. Der
gik ikke mange timer før de blev døbt „Århus-skil-
tene“ og vi gik over til alle at sige „kom-an-do-
posten“. Få dage efter blev de pillet ned, teksten

rettet, og atter opsat, så sagde vi igen „kommando-
posten“.

En dag kaldte „arme og ben“ op på en højttafon
og sagde noget i retning af: „Fra spor 13x til spor
11x med blæksprutten“. Det betød at han ville ud
af Enghave remise og op i et af depotsporene i øst
med MM 7806 – FS 7306. Den blev kaldt sådan
fordi også styrevognen var udstyret med banemotorer.
Køremændene havde en eller anden forkærlighed
for netop dette sæt, så mange benyttede kælenavnet.
Betegnelsen forsvandt efter at styrevognen på et tids-
punkt blev normaliseret.

Lok-Cll-MC-FC-Cll er rangeret over i Tåstrup nær. 21/4 1979.

Det skilt sad ikke mange dage! København H,
marts 1979.
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Flere til indøvelse
I juni startede den næste indøvelse, helt fra grunden
da eleven ikke var kendt i København og aldrig havde
siddet i et S-tog, så introduktionsdagen brugtes også
til at se et S-tog og hallen. De første 14 dage forløb
uden større problemer, ingen større uorden der kunne
sinke indøvelsen. Med det manglende kendskab til
byens geografi og S-banens forhold tog det længe-
re tid at komme ind i en rutine, og først omkring
20. dagen kunne eleven selv køre apparatet. Fra 15.
dagen måtte jeg terpe teori ved apparatet mens jeg
gav en hånd med på højttaleren, for højttalerturen
var ikke i lokalet. Denne sad i Hundige fordi sta-
tionen ikke kunne fjernstyres, da både sikrings- og
fjernstyringsanlægget skulle tilpasses i forbindelse
med forlængelsen af Køge Bugt-banen fra Hundige
til Solrød. Desuden var der overarbejde på aften-
og natture og i weekenden. En dag vi havde højttaler-
tur foregik det i Hundige, så fik eleven lejlighed til
at prøve et andet apparat end det på Kh. Her var
også mere ro, så da jeg i starten af juli var sat op til
et par dage i Hundige, fulgte eleven med og pas-
sede selv apparatet. Efter 28 dages indøvelse var
det på tide at gå selvstændigt, vi holdt prøve og eleven
bestod. Han faldt ikke rigtig til i lokalet, og efter
nogle måneder fik han en stilling i Jylland.

Den afsluttende prøve på indøvelsen var, da jeg
kom til lokalet, et spørgsmål om man fik lov til at
gå selvstændigt; bestod man ikke, fortsatte indøvelsen,
eller man blev bedt om at søge noget andet. Eigil

havde mange kontakter rundt om i virksomheden
og var altid parat til hjælpe folk videre. På et tids-
punkt blev der i stillingsopslaget til toglederture anført,
at der var tre måneders prøvetid, og hurtigt efter
blev dette også indført på nær-ture. FC-ture blev
normalt besat lokalt af nær-ture (samme lønramme),
derfor blev de ikke slået op – det vender jeg tilbage
til. Lad mig her slå fast, at min grundholdning til
dem jeg indøvede var: Kunne de finde ud af arbej-
det og kunne de falde til i lokalet? Det var ikke nok
at tilegne sig teorien og trykke på de rigtige knap-
per, de skulle også vise initiativ og ikke midt i en
uorden sætte sig ned og blive påståelige. For så faldt
de ikke til i lokalet, ville blive en belastning samt
efterhånden få det dårligt med sig selv. Hellere sige
farvel under indøvelsen og erkende at det ikke var
det rette job.

I midten af juni lukkedes for al biltrafik hen
over Dybbølsbroen; dette kunne vel ikke genere
os? Vi blev klogere, for på et tidspunkt opstod der
risiko for at dele af broens fortov ville styrte ned.
Det besluttedes at fjerne fortovene; gående og cykler
skulle i stedet benytte kørebanen. Mens nedriv-
ningen af de dele af broen stod på, måtte sporene
nedenunder ikke benyttes; det betød sporspærringer
en lang række nætter, hvor de to spor fra Valby og
Køge Bugt samt rangersporet mellem depot øst og
vest ikke kunne benyttes. Juni bød også på to person-
påkørsler, begge med forsinkelser i toggangen og
megen uro i lokalet.

På med sikkerhedsvesten og fotografiapparatet, og så ud at se på tog: ØSJS-Y-tog har passeret Grøndal på vej
mod Vigerslev. 27/4 1979.
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Det svære HKT-anlæg
På mine ture med elev i førerrummet til Hellerup
fik vi set hvordan HKT-anlægget virkede, fik set –
inden Hellerup fik HKT – overgangen mellem kør-
sel på HKT og kørsel på „grønne signaler“, samt
„røret“. Når vi hoppede på et tog, præsenterede jeg
mig – viste vores førerrumstilladelse – og forkla-
rede lkf vores formål. Nogle lkf bød velkommen
og begyndte straks at forklare eleven hvordan han
oplevede HKT. Ofte gik de ud fra som en selvfølge
at jeg stak hovedet ud af vinduet og trykkede på
startknappen når vi skulle køre, andre så lidt be-
tænkelige ud med den trange plads indtil jeg sagde,
at hvis jeg måtte, passede jeg startpanelet. Hos en
del fik vi en masse at vide, hos andre blev vi mødt
med et „det kan I vel godt“, hvorefter lkf klappede
i, blev siddende og lod mig passe „venstresiden“. I
et tilfælde startede lkf med at brokke sig, han kunne
ikke se formålet med HKT, det virkede ikke og var
farligt. Den måtte jeg have uddybet. Han fortalte at
han ofte mellem Hellerup og Svanemøllen oplevede,
at han på Svanemøllen fik signal ind i bagenden på
et tog der holdt ved perronen. Efter passage af I-
signalet viste en dværg „forsigtig forbikørsel tilladt“,
mens HKT-anlægget gav en „stop-information“. Når
HKT-anlægget skiftede til en hastighedsinformation
på 30 km/t, holdt det forankørende tog stadig ved
perronen; det var farligt mente han. Jeg forklarede
at han efter passage af dværgen ville få en „stop-
information“ der gav ham lov til at køre frem til

det HKT-mærke der stod ved perronkanten, og at
det forankørende tog allerede var halvt ude af per-
ronen. Lkf blev usikker i sin forklaring, og jeg for-
talte ham og eleven om „perrondelepunkter“ (se side
156) der havde til formål at et indkørende tog kunne
komme helt hen til perronkanten mens det foran-
kørende tog var ud for den yderste del af perronen,
således at kørslen kunne blive meget mere glidende.
Den tyggede han lidt på og påstod så at der ikke
stod noget HKT-mærke ved perronkanten. Vi ene-
des om at han skulle se efter på tilbagevejen. Vi
stod af i Hellerup, og da toget var kørt udbrød min
elev: „Hvem mon lærte mest på denne tur?“ På tu-
ren tilbage med en anden lkf konstaterede vi, at der
stod et HKT-mærke på det pågældende sted, og jeg
forklarede eleven hvordan anlægget ville reagere
hvis vi havde haft et tog foran os. Da vi forlod Svane-
møllen sagde lkf, at det havde været lærerigt; han
havde tit undret sig over hvorfor der stod et HKT-
mærke netop der. Jeg måtte konstatere at to tilfæl-
dige lkf ikke vidste hvad et bestemt HKT-mærke
skulle gøre godt for; HKT var ikke farligt, kun hand-
lede det om ukendskab. Turene i førerrum gav mig
en fornemmelse af, at vi i FC blev betragtet som
„overmennesker“, som vidste alt om signaler og HKT-
anlæg. Underligt nok blev vi aldrig bedt om at re-
petere signalernes stilling, som vi skulle når vi var
flere i førerrummet.

Signalgivningen Hellerup – Svanemøllen var i
øvrigt lidt speciel. Normalt virkede linieblokanlægget

Dybbølsbroen set fra vest. De tre spor (131-133) til højre førte ind i Enghave depot, sporet helt til venstre førte til
depot vest og „Kødbyen“. 2/4 1981.
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på den måde, at kørte et tog ud af en station på „grønne
signaler“, skulle det på næste station tages ind på
„grønne signaler“, og først efter standsning og tog-
vejsopløsning ved perronen kunne der stilles sig-
naler videre med „kineserøjne“. Da E-linien ikke
stoppede på Svanemøllen, var blokken ændret, så
togene fik „grønne signaler“ ud af Hellerup, mod-
tog HKT i førerrumssignalet efter U-signalet og fik
„kineserøjne“ ind i Svanemøllen.

Sommerfornøjelser 1979
18-19/6 drog Anders, JO og jeg med NJS til trafik-
udstilling (IVA) i Hamborg. Anders og jeg så på før-
stedagen de mest interessante dele af udstillingen.
Andendagen studerede vi de nye „hyldevare“ S-tog
i Hamborg og sammenlignede dem med vores nye
prototype S-tog, hvorefter vi susede en tur til Han-
nover, DB var lige begyndt at køre 200 km/t på den
strækning, hvor vi så på lokaltrafik (sporvogne). Igen
den 25-26/8 var vi med NJS på tur, det årlige sommer-
møde, til Hirtshals hvor vi fik en del at vide om
privatbanen, samt et foredrag om et aktuelt emne
vedrørende jernbaner i al almindelighed. Anker havde
forladt nær, så Kurt og Henning overtog traditio-
nen med en gåtur. På et tidspunkt blev jeg draget
ind i projektet, idet jeg mente at kunne finde en god
rute i Sønderjylland. Mellem de to NJS-ture holdt
jeg 14 dages ferie i Sønderjylland, og en dag i ferien
mødtes jeg med dem i Padborg for at udvælge og
aftale overnatningsmulighed. Den 1-2/9 var vi en
større flok der tog af sted til Rødekro. Herfra gik vi

de ca. 27 kilometer ad Hærvejen – i bagende sol –
til Bov hvor vi overnattede. Turen fortsatte næste
morgen med solskin og gik fra Bov til Padborg, og
nu syd for grænsen til Kruså, herfra langs Flens-
borg Fjord til Kollund, videre med båden til Flens-
borg og vandring fra havnen til rutebilstationen. Med
rutebilen via Kruså; vandet væltede ned og det tord-
nede som jeg ikke tidligere havde set; til Padborg,
hvorfra vi i toget op gennem Sønderjylland nød den
herligste aftensol. Igen en hyggelig tur med kolle-
gerne under andre forhold end i „nær“.

En rolig sommer blev nydt i noget der lignede
et fast turskifte på FC-pladsen, med tid til at læse
avisernes beretninger om de besparelser DSB hele
tiden blev udsat for. En artikel omhandlede Hoved-
stadsrådets oplæg til budgettet for 1980, hvor HT
skulle spare 100 mill. kr., hvilket avisen mente ville
betyde „sammenbrud for S-togene“. Avisen havde
kendskab til, at der skulle spares på nyanlæg, nyt
materiel og vedligeholdelse af spor og signaler.
Udvidelserne af S-banenettet ville nu tage længere
tid, og den eksisterende del af S-banen ville for-
falde. Lyse udsigter, må man nok sige.

Hvis Dybbølsbroen falder ned
Når Benny Nielsen (Humlebæk) og jeg var på vagt
sammen, hyggede vi os. Benny mestrede en tog-
gang med uorden, lod ofte folk på gulvet træffe de
beslutninger de havde lyst til, og havde altid fod på
hvad der foregik på Kh, uanset om han var togleder
nord eller togleder syd (som nær hørte under). Gav

I ferien sås G14182 ankomme fra Flensborg med to postvogne. Padborg 13/8 1979.
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Benny mig ordre til noget som ikke kunne lade sig
gøre på Kh eller på FC-pladsen, vidste han at jeg
forsøgte at „hekse“ og alligevel få løst problemerne.
Bøffede jeg midt i en uorden, sagde Benny først
noget bagefter; så gennemgik vi hændelsen og over-
vejede hvad der kunne være gjort anderledes. Kom
han med en bemærkning om at jeg forsinkede tog-
gangen, var mit svar at vi kunne bytte; det ville han
ikke, for han mente at så ville toggangen på 10 mi-
nutter blive en halv time bagud. I en periode gav
Benny karakterer, når en uorden var overstået. Han
viste ud i lokalet to store stykker papir, med et tal
på hver, med en bemærkning om hvilken karakter
der gjaldt for den tekniske præstation, den anden
var for den kunstneriske. Var den kunstneriske hø-
jest, vidste alle at en eller flere af os, eller han selv,
havde siddet og lavet for mange brølere.

Den 23/7 sad jeg på FC-nord om eftermidda-
gen, Benny var min togleder og Kurt Petersen var
togleder syd. Alt kørte til tiden, og midt i freden
vågnede Kurt Petersen op og meddelte med sin gnæg-
gende, spydige stemme at „nu kunne det være pas-
sende med et lille rask selvmord på Nørreport“. Benny
var hurtig med svaret: „Nej du skal se, Dybbøls-
broen falder nok ned i stedet“. Benny og jeg så på
hinanden og sagde næsten i munden på hinanden:
„Hvad ville der ske hvis den gjorde“. Så klappede
Kurt i og begravede sig i sin bog. Benny og jeg fat-
tede graferne og den tegning vi havde over hvilke
afsnit køreledningen var inddelt i. Vi sagde „nu“,
noterede tidspunktet og fandt ud af hvilke tog vi
havde hvor. Hvor ville vi ikke have kørestrøm? Ret
hurtigt løb vi ind i nogle problemer på pladsen på
Kh, fordi vi ikke kunne tyde tegningen. Benny rin-

gede til OC (Enghave omformerstation) og spurgte
dem til råds; de syntes spørgsmålet var relevant, kunne
ikke lige svare, men vendte lidt senere tilbage og
forklarede hvor de mente strømmen ville mangle
og sagde, at de ville tage spørgsmålet op om der
skulle flyttes nogle koblere, „hvis nu“. Vi fik hur-
tigt overblik over hvilke tog der kunne køre eller
vendes og hvilke vi skulle have „baglæns“ ud af
køen samt hvilke der skulle evakueres fordi de holdt
uden strøm. Mens Benny og jeg sad og hyggede os
med den „væltede“ Dybbølsbro, kaldte en fører op
fra et C-tog på vej ud af Vanløse ind mod Kh. Han
lød rystet og meget spag i stemmen og fik frem-
stammet noget om, at køreledningen pludselig gav
sig til at svinge voldsomt foran ham og så faldt den
ned. Benny udbrød højt og tydeligt: „Nå Kurt, hvad
nu?“ Så smed vi hvad vi havde i hænderne. Køre-
ledningen var ikke faldet helt ned, men hang me-
get lavt foran toget så langt føreren kunne se, det
ville sige til Peter Bangsvej. OC ringede og spurgte
hvad vi lavede ude i Vanløse for de havde haft en
rimelig stor kortslutning. Vi fortalte om den lavt-
hængende køreledning og OC mente det var bedst
at få slukket for strømmen. Vi fortalte lkf at der for-
mentlig stadig var strøm i ledningerne, og derfor
måtte han sørge for at passagererne ikke forlod to-
get. Han fortalte at han med hovedet ude af vin-
duet havde set at køreledningen hang ned langs si-
den af toget; så afbrød han sig selv og fortsatte med
at det nok ikke var smart at stikke hovedet ud igen.
Vi gav ham ret. Kurt gik helt i stå, sad bare og så
ud i luften, så Benny og jeg hjalp FC-syd med at få
styr på den toggang der kunne køres. Hurtigt fik
OC strøm i det andet spor så vi kunne køre enkelt-

Linie B og F side om side i Hellerup. 20/9 1979.
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sporsdrift. Passagererne i det strandede tog skulle
vi have ud, Benny fik den idé at standse et tog ved
siden af det strandede, men jeg afviste ideen, for
der var højdeforskel mellem de to spor netop på dette
sted, og sporene lå noget længere fra hinanden end
normalt. Folk måtte ned fra vognene – og der er
højt ned – og vandre ind til Vanløse. Kørelednings-
tjenestens troljer fra Valby var hurtigt på stedet, fik
jordet køreledningen, og der blev sørget for nogle
togrevisorer til at ledsage passagererne ind til sta-
tionen. Så manglede vi kun at få køreledningen op
at hænge igen. Den øvrige toggang gik ikke for godt;
hurtigt havde vi en kø af tog holdende fra et sted
nord for Hellerup til Kh, hvor vi vendte de fleste af
de tog der skulle mod Ballerup. En lkf i et Cx-tog
på vej fra Hillerød kaldte op lige før Holte og spurgte
om det var en god idé at han standsede hele vejen
ind. Det lød fornuftigt, og vi lavede et fællesopkald
til alle tog i nord, at de i retningen mod Kh måtte
standse på alle stationer, så vi kunne flytte flest mulig
passagerer. Føreren i Cx-toget spurgte også, om hans
tog kunne fortsætte til Ballerup; stammen endte
normalt i Ballerup, og han havde fri når han nåede
derud og boede der i øvrigt selv. Det lød fornuftigt,
jeg underrettede maskindepotet om ændringen, de
takkede for det gode initiativ. Vi måtte ikke dispo-
nere over hans personale, men nu havde han et pro-
blem mindre at slås med. Ib var hastet til Vanløse
for at se på hvordan det gik, og på et tidspunkt rin-
gede han til os fra en signaltelefon og fortalte at
hans „slæbbare“ S-bane-radio havde et fladt bat-

teri. Det var lige før jeg skulle afløses, så hvis der
ikke var brug for mig, kunne jeg tage et reserve-
batteri med på vej hjem til Vanløse. En hurtig over-
levering og jeg styrtede over pladsen til Dybbøls-
bro og stod klar ved det føromtalte Cx-tog. Jeg kon-
taktede lkf, fortalte at vi have snakket sammen over
radioen, så jeg kom ombord og hoppede af i grøf-
ten ude ved det strandede tog med en tak for turen.
Fik overleveret det friske batteri til Ib, og når jeg
nu var på stedet, kunne jeg se på hvad der var sket.
Bag U-signalet fra Vanløse befandt der sig et „køre-
lednings-adskillelsesfelt“, placeret netop der for at
et S-tog ikke gik i stå i adskillelsesfeltet, da dette
ville medføre en kortslutning mellem to forskellige
køreledningsafsnit. Efterfølgende var der blevet pla-
ceret et HKT-mærke cirka en toglængde efter signa-
let. Ved dette mærke havde der i et døgns tid været
en periodisk fejl, så togene fik en „stop-informa-
tion“. Da C-tog 301.50 den pågældende dag fik til-
ladelse til at køre videre, brændte køreledningen over
da han satte toget i gang.

Føreren på C-toget var i øvrigt vores „problem-
barn“. Han havde øjne og ører med sig og kaldte
op med alle mulige, og ofte urelevante, observatio-
ner lige fra mulige skinnebrud, over småfejl på ma-
teriellet, til mærker langs banen der trængte til at
blive vasket. De fleste af tingene kunne han have
noteret på sin rapport, men han var i radioen fra
han mødte til han gik hjem. Mest irriterende var det,
at jo større uorden vi sad med, des mindre vigtigt
var de småting han kaldte op med. Jeg så ham ude

C-tog 301.50 under overbrændt køreledning på vej ud af Vanløse, 23/7 1979.


