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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




