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Møde 4. juni 2018: 

”Orient Expressen”
fortalt af Otto Freiesleben

Hørsholm - Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Efter den historiske indledning hører vi noget 
om, hvordan toget sygnede hen men blev 
genfødt i 1980’erne.

Hvordan er det så, at køre i vognene, der er 
skabt af de dygtigste jernbanefolk og 
udsmykket på en måde, som kun fantasien 
åbner for i nutidens rationelle offentlige 
transport. 

Er du interesseret - så kom og hør det 
hele ved foredraget d. 4. juni kl. 9:30
Programudvalget

Hvordan lever man i disse ekstremt 
luksuriøse vogne, hvordan spiser man og 
hvordan bliver man nogen sinde sig selv 
igen?

….. og hvad var det egentligt, der skete ved 
”Mordet i Orient Expressen”? 

Side 1 af 2

Otto Freiesleben fører os i sit lysbilledforedrag tilbage i historien og 
giver lidt baggrund for, hvordan ”Orient Expressen” opstod i 1883. Han 
vil også tage os med på en rejse, han foretog med det legendariske tog i 
1986.
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Hørsholm - Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Side 2 af 2

Otto Freiesleben fortæller 
om sig selv: Min kærlighed 
til livet på landet gjorde, at 
jeg uddannede mig til 
landmand og senere læste 
til agronom på 
Landbohøjskolen. 

Herefter har hele min 
professionelle karriere 
udspillet sig med import og 
distribution af traktorer, 
høstmaskiner og maskiner 
til professionel græspleje.

Men min fritidsinteresse 
blev vakt, da jeg som 6 årig 
fik en uvurderlig julegave af 
mine forældre. Et Märklin
startsæt. Et elektrisk tog 
med lokomotiv, tre vogne 
og en skinneoval.

Dette startsæt er vokset 
støt lige siden. Alle

fødselsdagsgaver og julegaver 
siden hen gik på ”elektrisk 
tog”, og som barn tjente jeg 
penge ved at slå græs for folk 
og være babysitter for deres 
børn. Alle indkomster gik 
ubeskårent til elektrisk tog.

Da jeg i en ung alder fandt 
min kæreste og senere giftede 
mig med hende, kendte hun 
præmisserne: Tog fylder 
meget hos mig.

Men denne toginteresse er 
ikke kun ”barnlig”. Den har 
også ført os rundt især i 
Europa til de mest spændende 
steder. Mon ikke toppen af 
disse udflugter var, da vi i 
november 1986 tog en tur 
med det legendariske tog 
”Orient Expressen”.


