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Tag på drømmerejse med de gamle tog
En række veteranjernbaner, Danmarks Jernbanemuseum og 
Sporvejsmuseet tilbyder hvert år drømmerejser tilbage i tiden 
med gamle tog og sporvogne.

Foruden selve turen får I som passagerer en speciel oplevelse 
med levende kulturhistorie fra industrialiseringens store år. 
Toget kører til tiden, når togføreren fløjter “afgang”!

På rejsen oplever I duften af damp og kulrøg, lyden af tog-
fløjt. Når toget ikke køres med damplokomotiv, køres toget 
med de gamle motortog. Så se førerrummet og høre om, 
hvorledes lokomotivføreren “styrer” det gamle tog. 

Der er mange flere muligheder for oplevelser med de gam-
le tog og sporvogne, end vi kan beskrive i denne folder.

Gå ind på www.veterantog.dk. Her finder du køreplaner 
og arrangementer for de enkelte baner i hele landet.

“At rejse er at leve”
I “Mit Livs Eventyr” skrev H. C. Andersen dette citat i 1855. 
Det var i jernbanens barndom, men selv i dag er det po-
pulært at rejse. Ved veteranbanerne og på Sporvejsmuseet 
bliver en rejse på et par timer tidsmæssigt lang på en helt 
anden måde, nemlig ca. 100 år tilbage i tiden! 

“To travel is to live”
On the website www.veterantog.dk you can find  “Culture 
on rails - a journey back in time by train and tram” in English.

Danske Veterantog
Danske Veterantogs Fællesrepræsentation, Danske Vete- 
rantog, er en interesseorganisation for danske veteranba-
ner, der viser historisk jernbanemateriel i drift. 

Togene vedligeholdes på ikke-kommerciel basis. De 
midler, som kommer ind ved kørsel med veterantog, 
anvendes til indkøb af historiske lokomotiver og vogne 
samt til restaurering af de gamle tog. 

Rundt om i landet køres der i løbet af året med både 
damptog og motortog på veteranbanerne samt med 
sporvogne på Sporvejsmuseet. Man kan opleve kørsel 
med togmateriel, der har en alder mellem 50 og 140 år.

Foruden kørslerne byder veteranbanerne, Danmarks 
Jernbanemuseum og Sporvejsmuseet på historiske 
jernbanemiljøeer, hvor man kan gå på opdagelse i 
en svunden tid. Mere end 5.000 gange om året er der 
mulighed for at køre med et veterantog i Danmark.

Kig på de enkelte veteranbaners køreplan, og vælg din 
næste rejse med et historisk tog eller sporvogn. God tur! 

En unik rejseoplevelse
Med “Kultur på Skinner” kan du 
enten fra togvinduet eller fra de 
gamle vognes åbne endeperroner 
nyde den danske natur til lyden 
af skinnestød, hårde stempelslag 
og lokomotivets fløjten eller 
den brummende lyd fra motor-
vognenes motorer. 

De fleste veterantog kører i sommerperioden 15. juni  - 31. 
august, men togene kører også i andre perioder, f.eks. eft-
erårsferie og jul.
Spørgsmål vedrørende “Kultur på Skinner” kan ske til: 
info@veterantog.dk. 

Ret til ændringer forbeholdes.

Find os på Facebook 
Kultur på Skinner
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Drømmerejse med                         Danske Veterantog

Her kører 
veterantogene

Sporvejsmuseet 
og

Danmarks 
Jernbanemuseum

Mød den levende 
kulturarv på 

de danske 
veteranjernbaner, 

Numrene henviser 
til omtalen af de 

enkelte baner
inde i folderen.



Jylland - Fyn Sjælland - Lolland - Falster 

Sommeren igennem kører Veterantoget gennem den 
smukke Grejsdal mellem Vejle og Jelling. 
Rejs som i bedstefars, oldefars og tipoldefars tid med tre for-
skellige tog fra 1910’erne til 1960’erne, se hjemmesiden. 
Mødested: Vejle Banegård, Banegårdspladsen 3. 7100 Vejle.
Se køreplan og køb billetter på www.sjvt.dk, mail: info@sjvt.dk

Sydjyllands Veterantog 
VEJLE - JELLINGl5

Oplev, hvordan det var at rejse med tog i 1950’erne.
Mellem Faaborg og Korinth rumler veterantoget langs Faaborg 
Fjord, gennem det smukke fynske landskab. På Korinth Station 
er der kiosk ,ventesal, udendørs bænkeborde og legeplads.
Banegårdspladsen 10, 5600 Faaborg. Tlf. +45 2015 1553.
Se køreplan m.m. på www.veteranbanen-faaborg.dk, 

l7

Rejse med DSB lokaltog anno 1950 med “ryste-vogne”.
En unik rejse mellem Høng og Gørlev tilbage til en svunden tid 
for børn, forældre og bedsteforældre. 
Høng Station, Jernbanevej 6, 4270 Høng. Tlf. +45 2281 7373.
Se køreplan og køb billetter online på www.dit-veterantog.dk.

Vestsjællands Veterantogl8
Danmarks nordligste veteranbane kører ved Limfjorden.
I sommermånederne kan du køre med damptog fra Aalborg 
Privabaner mellem Aalborg Station og Østhavnen. 
Remise og værksteder: Hjulmagervej 56, 9000 Aalborg. 
Se køreplaner på www.limfjordsbanen.dk, tlf. +45 3059 7018. 

l1

Med veterantoget 75 år tilbage i tiden.
Mariager-Handest Veteranjernbane er 17 kilometer idyllisk 
dansk privatbane , der kører med historisk motormateriel 
gennem noget af Danmarks flotteste natur. 
På Handest station er der et stationsmiljø á la Korsbæk 1929.
Ny Havnevej 3, 9550 Mariager. 
Find køreplan og book billetter online på www.mhvj.dk, 
tlf. +45 9854 1864.

Mariager-Handest Veteranjernbane l 2

 

Tag på rejse med motortog i det smukke og til tider barske 
Vestjylland.
Remise og værksteder: Hedemarksvej 1 B, 6740 Bramming. 
Se køreplaner og book billetter online på: 
www.veterantogvest.dk, tlf. +45 2615 7664. 
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Sporvogne i virkelighed og model.
Kørende sporvogne fra de 3 danske sporvognsbyer Køben-
havn, Odense og Aarhus og fra en lang række byer i Europa.
Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup Midtsjælland. 
Åbningsdage: www.sporvejsmuseet.dk, tlf. +45 5752 8833.

l9

Nordsjællands Veterantog kører i hele Nordsjælland. 
En sommertur langs den danske riviera på nordkysten er 
altid et hit. Besøg også Veterantog for Børn 10. og 11. sep-
tember samt Halloween lørdag 29. oktober i Græsted.

Græsted Station, Stationsvej 84, 3230 Græsted. 
Køreplaner m.m. på www.veterantoget.dk, tlf. +45 4870 8935.

l10

Oplev 1970’- og 80’-nes togrejse gennem Danmark.
Tag plads i kupeens bløde sæder og lad dig betjene fra to-
gets salgsvogn, mens landskabet suser forbi togvinduet. 
Se køreplaner på www.myveterantog.dk, tlf. +45 6061 3595. 

MY Veterantogl11

Smalsporet jernbane ved tidligere Blovstrød Teglværk.
Toget kører til Oscar Jensens Bro med ophold ved Tegl- 
værket. Her fortælles om banen og evt. om teglværket.
Mødested: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød. 
Se køreplan på www.blovstrodbanen.dk, tlf. +45 4111 2488. 

BLOVSTRØD BANENl12

5 km ad smalle spor i Hedeland.
Tag med damptog på Danmarks længste smalsporede 
veteranbane gennem den vilde natur i Hedeland. 

Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene. 
Se køreplaner m.m. på www.ibk.dk, tlf. +45 2280 0899.

Hedelands Veteranbanel13

Med veteranmotortog gennem Øst- og Sydsjælland.

Værftsvej, 4600 Køge.
Se køreplaner på www.osjk.dk. tlf. +45 3056 7767. 

l14

Danmarks ældste veteranjernbane.
Her opleves noget af Danmarks ældste jernbanemateriel 
i drift. En tur med toget omfatter også besøg i udstill-
ingerne på Bandholm station.
Bandholm Station, Stationsvej 10, 4941 Bandholm.
Se køreplaner på www.museumsbanen.dk, tlf. +45 5478 8545.

Museumsbanen 
Maribo - Bandholml15

Velkommen til 
“Danmarks Smukkeste Jernbane”.
Rejs med damptog, motortog eller 
skinnebus mellem Bryrup og Vrads, 
hvor der i stationsbygningen er café.
Hovedgaden 34H, 8654 Bryrup. 
Se køreplan på 
www.veteranbanen.dk, 
tlf. +45 7575 6035.

Veteranbanen Bryrup-Vrads
l  3

Kør med ODIN på Danmarks Jernbanemuseum.
På udvalgte dage i sommerferien kan I få en tur med ODIN 
- museets 1:1 kopi af Danmarks første lokomotiv fra 1846.  
Oplev den danske jernbanehistorie på nært hold i den auten-
tiske remisebygning fra 1954. 
Åbent alle dage kl. 10-16.
Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C.
www.jernbanemuseet.dk, tlf. +45 6613 6630.

l6

Besøg Gedser remise, 
 “Det gule Palæ” og
Olsen Banden 
Stationsvejen 20, 
4874 Gedser
Åbningstider se: 
www.gedserremise.dk, 
tlf. +45 2898 9980.
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