“At rejse er at leve”

En unik ferieoplevelse

I “Mit Livs Eventyr” skrev H. C. Andersen dette citat i 1855.
Det var i jernbanens barndom, men selv i dag er det populært 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!

Aktiviteterne omkring ”Kultur på Skinner” koncentreres i
2019 til perioden 29. juni - 31. august 2019.
I weekenden 29. - 30. juni arrangerer flere af veteranjernbanerne specielle aktiviteter og rundvisning som optakten til
“Kultur på Skinner”.

“To travel is to live”

Kultur på Skinner
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Spørgsmål vedrørende “Kultur på Skinner” kan ske til:
info@veterantog.dk.

On the website www.veterantog.dk you can find “Culture
on rails - a journey back in time by train and tram” in English.
Ret til ændringer forbeholdes.

Levende kulturarv

Velkommen til en speciel rejse
En række veteranjernbaner og Sporvejsmuseet tilbyder en helt
speciel rejse med gamle tog og sporvogne i sommeren 2019.
Foruden turen med tog eller sporvogn får I som passagerer
en speciel kulturarvs oplevelse med jer selv som aktører i
rejsen tilbage i tiden.

en tidslomme,
MødRejse
den ilevende
kulturarv
på dejernbanen
danske veteranjernbaner
hvor
var bindeleddet
og
Sporvejsmuseet
mellem
land og by.

Der er mange flere muligheder for oplevelser med de gamle
tog og sporvogne i 2019, end vi kan beskrive i denne folder.
Gå ind på www.veterantog.dk og find køreplaner og arrangementer for de enkelte baner i hele landet.

Danske Veterantogs
Fællesrepræsentation
Danske Veterantog
Danske Veterantogs Fællesrepræsentation er en interesseorganisation for danske veterantog og –baner. Fælles for dem
er at vise historiske køretøjer i drift.
Det sker på ikke-kommerciel basis, og de midler som
kommer ind ved kørsel, anvendes til vedligeholdelse af de
gamle tog samt restaureringsopgaver.
Rundt om i landet er der kørsel for turister hvert år med
veterantog og sporvogne, og køreplanerne kan findes via
www.veterantog.dk. Selvom man ikke tager med på ”Kultur
på skinner”, er der altså mange andre spændende oplevelser i
vente. Mere end 5.000 gange om året kører der et veterantog.
Kig på de enkelte baners køreplan, og vælg den næste rejse
med et historisk tog eller sporvogn. På rejsen fås levende
kulturhistorie fra industrialiseringens store år.

I sommereferiemånederne, juli og august, kan du med familie
og venner løse billet til en rejse på de i folderen nævnte baner.
Aflever kuponen, og ved køb af mindst en voksenbillet får du
enten en barnebillet gratis eller én voksenbillet til halv pris.
Find os på Facebook
Kultur på Skinner

Rabatkupon
Mod aflevering af denne rabatkupon tilbyder
Danske Veterantogs Fællesrepræsentation - ved
samtidigt køb af mindst en voksenbillet - enten én
barnebillet gratis eller én voksenbillet til halv pris.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud.
Rabatkuponen kan ikke bruges sammen med
allerede købte billetter.
Rabatkuponen gælder fra 29. juni til 31. august 2019.
Kommer fra (By): ______________________________
Dato: ____________

Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
l www.veterantog.dk l

Sjælland - Lolland - Falster

Sporvogne i virkelighed og model.
Kørsel med sporvogne og udstilling af sporvogne.
I weekenden 29.-30. juni, hver dag kl. 13: Speciel rundvisning i remiserne samt Museumsgaden. Mødested foran
Kiosken i Remise 1.
Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup Midtsjælland.
Åbningstider: www.sporvejsmuseet.dk, tlf. +45 5752 8833.

MY Veterantog
Med damptog langs Nordsjællandsk kyst.

Oplev 70’- og 80’-nes rejse i Danmark med tidens tog.

Levendegørelse af “Håndværk i alle tider”.

Den 29. juni slår Nordsjællands Veterantog remiseportene
op, og inviterer til åbent hus på den gamle station i Græsted.
Veterantoget kører fra Græsted kl. 12.27 mod Mårum og
mod Gilleleje kl. 13.29.

Den 29. juni kl. 13 er der rundvisning på værkstedet i Hundested.

Se på husflid og håndværk, når frilandsmuseet er levendegjort af 100 frivillige fra 29.juni til 11. august.
Gratis tur for 2 voksne med damtoget ud til Flyndersø.

Græsted station, Stationsvej 84, 3230 Græsted.
Se køreplan m.m. på www.veterantoget.dk,
tlf. +45 4870 8935, +45 4839 2554.

Mødested: Hundested station.
Se køreplaner på www.myveterantog.dk. tlf. +45 8619 5346.

Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup.
Læs mere på www.hjerlhede.dk, tlf. +45 9611 5030.

Fyn-Jylland

Hedelands Veteranbane
Danmarks længste smalsporede veteranbane på 5 km.

Oplev, hvordan det var at rejse med tog i 1950’erne.

Togene er dansk industrihistorie og har fragtet sukkerroer,
cement og råvarer for danske virksomheder.

På turen fra Faaborg til Korinth rumler toget langs Faaborg
Fjord, gennem smukke fynske skove og landskaber. Ophold
på Korinth station med salg af is, kaffe og vand. Toget kan
medbringe cykler og barnevogne.

Søndag den 30. juni er der ekstratog på banen, og hver time
kl. 11-16 er der rundvisning i remise og værksteder.
Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene.
Se køreplan m.m. på www.ibk.dk, tlf. +45 2280 0899.

Lørdag 29. juni: Kørsel med veterantoget Høng-Tølløse.
Søndag den 30. juni: Kørsel med veterantoget Høng-Gørlev.
Begge dage køres med damplokomotivet OHJ 38 fra 1917.
Høng station, Jernbanevej 6, 4270 Høng.
Se køreplaner m.m. på www.dit-veterantog.dk,
tlf. +45 2281 7373.

Gedser Remise - kulturhistorie fra ”Jernbanens Guldalder” .
Besøg i Gedser remise og “Det gule Palæ”. Sidstnævnte
var kulisse i filmen “Olsenbanden på Sporet”. Et lille stykke
kulturhistorie fra “Jernbanens Guldalder” med Gedser remises storhedstid, da færgerne sejlede til Warnemünde.
Stationsvejen 20, 4874 Gedser
Åbningstider: www.gedserremise.dk, tlf. +45 2898 9980.

Hedemarksbej 1 B, 6740 Bramming.
Se køreplaner på www.veterantogvest.dk,
tlf. +45 2615 7664.

Danmarks nordligste veteranbane kører ved Limfjorden.
I weekenden 29.-30. juni er der speciel rundvisning i remise
og værksteder.

Med veteranmotortog gennem Øst- og Sydsjælland.

Hjulmagervej 56, 9000 Aalborg.
Se køreplaner på www.limfjordsbanen.dk,
tlf. +45 3059 7018.

Den 29. og 30 juni rundvisning i den nye vognhal og værksted samt fremvisning af et motortog anno 1952.
Værftsvej, 4600 Køge.
www.osjk.dk. tlf. +45 3056 7767.

Mariager-Handest Veteranjernbane

Museumsbanen Maribo - Bandholm
G

Den 29. og 30. juni viser vi rundt i remise og værksteder.

Banegårdspladsen 10, 5600 Faaborg.
Se køreplan m.m. på www.veteranbanen-faaborg.dk,
tlf. +45 2015 1553.

Vestsjællands Veterantog
Rejse med DSB lokaltog anno 1950 med “ryste-vogne”.

Rejs med veterantog i det smukke og til tider barske
Vestjylland.

Veteranbanen Bryrup-Vrads
Museumbanen, Danmarks ældste veteranjernbane.
Bandholmbanen fylder 150 år i 2019. Her er noget af det
ældste jernbanemateriel i drift.
29. juni, kl. 11 og 13 er der specielle rundvisninger startende
på Bandholm st., hvor der fortælles om banens og havnens
spændende historie. 30. juni køres der damptog.
Bandholm station, Stationsvej 10, 4941 Bandholm.
Se køreplaner på www.museumsbanen.dk, tlf. +45 4053 8125.

Velkommen til “Danmarks Smukkeste Jernbane”.
Kørsel med damptog, motortog og skinnebustog mellem
Bryrup og Vrads, hvor der i stationsbygningen er café.

Med veterantoget 75 år tilbage i tiden
Mariager-Handest Veteranjernbane er en rejse tilbage
i tiden til bedstemors eller oldefars dage. 17 kilometer
idyllisk dansk privatbane med både damp- og motortog
gennem noget af Danmarks flotteste natur.

I weekenden 29.-30. juni er der rundvisning i remisen i Bryrup.

På den fredede Handest station kan opleves et originalt og
hyggeligt stationsmiljø á la Korsbæk 1929.

Hovedgaden 34, 8654 Bryrup.
Se køreplan m.m. på www.veteranbanen.dk,
tlf. +45 7575 6035.

Ny Havnevej 3, 9550 Mariager. Book billetter online:
www.visitmariagerfjord.dk/booking/21803
Se køreplan m.m. på www.mhvj.dk, tlf. +45 9854 1864.

