
Spændende tur med gammelt veterantog.
                       Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. 
 
Torsdag 2. august havde vi besluttet at vi skulle ud at køre i veterantog. Nicklas, 
Esben, mor, Jan, Pia, morfar Poul & mormor Anita kørte så til Mariager. Her købte vi 
billetter til veterantoget der kører mellem Mariager og Handest. Det var et rigtigt 
gammelt dampdrevet lokomotiv fra 1928, der skulle trække de gamle togvogne. Det 
var sjovt at køre med det gamle tog og opleve hvordan det var at rejse med tog i 
gamle dage. Røg og 
damp stod op af 
lokomotivets skorsten 
og man fik varmt 
kulstøv i hovedet, hvis 
man stak hovedet ud i 
den side hvor røgen 
drev ned langs 
vognene. Døre og 
vinduer var også belagt 
med sorte pletter af 
kulstøv, så man fik 
sorte fingre bare ved at 
røre. 
 
                                       Pia, Nicklas & Esben foran det fine sorte damplokomotiv. 
 

Togbetjenten der 
skulle se vores 
billetter var i en 
rigtig flot uniform 
og havde kasket med 
et rødt bånd. Han 
klippede et hul i 
billetten, der betød 
at vi havde kørt den 
ene strækning fra 
Mariager til 
Handest. Når vi 
kørte tilbage ville 
han komme og 
klippe endnu et hul i 
vores returbillet. 
 

    Her kontrollerer den flotte togbetjent vores billetter. 
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Da vi ankom til Handest skulle vi vente en halv time medens togfolkene vendte 
lokomotivet. Dette skete ved at man kørte lokomotivet ud på en drejeskive og så med 
håndkraft drejede lokomotivet så det kom til at vendte mod Mariager igen. Det så 
sjovt ud da lokomotivet vendte på tværs af skinnerne. Medens lokomotivet blev vendt 
drak vi kaffe og sodavand og spiste et stykke kage vi havde med. Vi kunne sidde ved 
nogle bænke der var opsat uden for stationsbygningen. 
 

 
  Her sidder Esben, Nicklas, Jan og Mor i togets 1. kl. kupe og nyder udsigten. 
 
Turen tilbage mod Mariager foregik i samme tempo som udad. Da vi var nået tilbage 
til Mariager var vi blevet rigtig godt sultne. Vi kørte lidt rundt og så på byens mange 
dejlige blomster og gamle bygninger. Derefter kørte vi op på restaurant landgangen, 
hvor vi bestilte vores aftensmad. Det var vist nok rimeligt dyrt, men mor og mormor 
sagde at når vi endelig skulle ud at spise, kunne vi ligeså godt gøre det ordentligt. Da 
vi var færdige med at spise kom tjeneren med regningen, Uha!!, der blev langet en 
del 100 kr. sedler ud til ham. 
Nu vi var ude at køre besluttede vi at køre over Hadsund hjem. Så kunne vi få en is 
nede på havnen. Vi fik alle en kæmpestor soft ice. Derefter kørte vi hjem trætte af en 
lang og spændende dag, hvor vi havde oplevet hvordan det var at køre med tog for 
mere end 50 år siden. Det gik ikke så hurtigt, men den gang havde man heller ikke så 
travlt som vi har i dag. 
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Nærbillede af damplokomotivets 
”nummerplade”. 
Man kan se at lokomotivet er 
fremstillet i byen Kassel der 
ligger nede i Tyskland i 1928. 
Det er 79 år siden.  
Fabrikationsnummeret er nr. 
21258  
 
 
 
 
 

 
 

 
Her ses lokomotivets førerkabine. Der er åbent ind til fyret hvor man skovler 

kullene ind. Vi fik fortalt at lokomotivet brugte 40 kg kul pr kilometer. 
 
 
 

Se nogle af de spændende billeder fra turen på de næste sider. 
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Lokomotivets flotte forparti med en gevaldig ”kofanger” 

 

 
Her ses de store stempler der ved hjælp af damptryk trækker hjulene 

på lokomotivet. 
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Her nyder Nicklas udsigten gennem vinduet. 

 

 
Esben stikker hovedet ud til den anden side. 
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Esben, Nicklas, Christina, Pia, Mormor og Jan foran lokomotivet i Handest. 
 

 
      Et par trætte ungersvende, Nicklas & Esben tager sig et hvil på sæderne. 
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                                   Her har vi så en første klasses mor. 
 

 
                                             Og en første klasses mormor. 
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                                 Og så lige et par 1. klasses friske drenge. 
 

 
Der skal også lige være plads til lidt reklame. Her for Trip Trap butikken i 

Hadsund. Vi har invaderet deres store bænk med rigelig plads til alle. 
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