Køb billet til
“Kultur på Skinner”

En unik ferieoplevelse

En rejse med “Kultur på Skinner” kræver naturligvis billet.

Aktiviteterne omkring ”Kultur på Skinner” koncentreres til
28. juli - 12. august med arrangementer øst for Storebælt i
uge 31samt på Fyn og i Jylland i uge 32.

Man køber en “rundrejsebillet” til de unikke rejseoplevelser,
der er beskrevet her i brochuren til enten uge 31, uge 32
eller begge uger.

”Kultur på Skinner” udbydes som to rejsepakker – en rundrejsebillet for hver af de to uger, hvor man selv bliver en del
af tidsrejsen.

Priserne for “rundrejsebilletterne er:

Foruden kørsel med tog eller sporvogn får deltagerne en
speciel kulturarvs oplevelse ved de enkelte baner.

Uge 31 (28. juli - 4. august) 1 voksen person:
Uge 32 (5. august - 12. august 1 voksen person:

400,- Dkr.
400,- Dkr.

Kultur på Skinner
- en tidsrejse med
tog og sporvogn

28. juli – 12. august 2018

Børn under 12 år i følge med voksne rejser gratis.

“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 2018 er det
populært at rejse. Ved veteranbanerne, sporvejsmuseet og
Danmarks Jernbanemuseum bliver en rejse på et par timer
tidsmæssigt lang på en an anden måde, nemlig ca. 100 år
tilbage i tiden!

Billetterne købes på www.veterantog.dk
Det er IKKE muligt at købe én-dags billetter til “Kultur på
Skinner”. Ved banerne kan købes almindelige billetter uden
“Kultur på Skinner”-delen.

“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 Veterantogs
Fællesrepræsentation
Danske Veterantog

Find os på Facebook
Kultur på Skinner

Velkommen til den unikke rejse
Efter køb af billet til én af ugerne tilsendes ultimo juni en
“rundrejsebillet”, der dækker den valgte uge med en rejseplan med præcise tider for den enkelte rejser.
Passagerer i “Kultur på Skinner” skal selv sørge for befordring mellem banerne, evt. overnatninger m.m.
Spørgsmål vedrørende fællesbilletterne kan ske til:
info@veterantog.dk.
Foruden kørsel med tog eller sporvogn får deltagerne en
speciel kulturarvs oplevelse ved de enkelte baner.

Levende kulturarv

Rejse i en tidslomme,
hvor jernbanen var bindeleddet
mellem land og by.

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 historisk tog eller sporvogn. På rejsen fås levende
kulturhistorie fra industrialiseringens store år.

Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
l www.veterantog.dk l

Sjælland - Lolland - Falster, 28. juli - 4. august

Fyn-Jylland, 5. - 12. august
Museumsbanen Maribo - Bandholm

Sporvogne i virkelighed og model.
Lørdag den 28. juli: Rundvisning i remiserne samt Museumsgaden. Desuden ses en udstilling med modelsporvogne.
Speciel guidet tur for deltagere i “Kultur på Skinner”. Kørsel
med sporvognene - måske som vognstyrer!
Mødested: Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup Midtsjælland.
www.sporvejsmuseet.dk, tlf. +45 5752 8833.

Museumbanen, Danmarks ældste veteranjernbane.
Onsdag 1. august: Rejse med toget, der trækkes af Danmarks ældste køreklare damplokomotiv (1879) til Maribo.
Rundvisning i remisen i Maribo. I Bandholm fortælles om den
fredede stationsbygning.
Bandholm station, Stationsvej 10, 4941 Bandholm.
www.museumsbanen.dk, tlf. +45 4053 8125.

Sydjyllands Veterantog
VEJLE - JELLING
Så du Sydjyllands Veterantog i “Hisorien om Danmark”?
Søndag 5. august: Du er selv aktør i toget på turen fra Vejle
til Jelling gennem den smukke Grejsdal. I toget fortælles om
jernbanens barndom i Jylland i forbindelse med udstillingen
om Den Østjyske Længdebane i 150 år.
Mødested: Vejle Banegård, Banegårdspladsen 3. 7100 Vejle
www.sjvt.dk, mail: info@sjvt.dk

Mødested: Gilleleje station, Stationsvej 10, 3250 Gilleleje.
www.veterantoget.dk, tlf. +45 4870 8935, +45 4839 2554.
Ret til ændringer forbeholdes.

Hedelands Veteranbane
Danmarks længste smalsporede veteranjernbane på 5 km.
Søndag 29. juli: Tur på banen med materiel fra de nedlagte roebaner eller en teglværks- og industribane. Man ser
remise og værksteder og hører om arbejdet med at holde
de små tog i drift.
Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene.
www.ibk.dk, tlf. +45 2280 0899.

G

Oplev 21 spor med jernbanehistorie og “Drømmenes Kupé”.
Mandag 6. august: Rundvisning på museet med fortælling
om de danske jernbaners historie, som også inkluderer
jernbanens kulturelle betydning, der strækker sig helt op til
nutiden. Glæd dig til et kig i Drømmenes Kupé.

Fredag 10. august: (Entré: Voksne 80,- kr. -, børn 40,- kr.).
Kørsel med minetoget samt rundvisning i gruberne.
Kalkværksvej 8-10, Mønsted, 7850 Stoholm.
www.monsted-kalkgruber.dk, tlf. +45 8664 6011.

Levendegørelse af “De fine, de fremmede og de forarmede”.
Lørdag 10. august: (Entré: Voksne 150,- kr. - børn under 18 år
gratis). Se på husflid og håndværk i vores forfædres landsby
samt håndværk og m.m. fra mekaniseringens tid. Gratis rejse
med tørvebanen fra mosebrugsmuseet. Du hører også om
Vandbygningsvæsenets industribaner.

Smalsporet jernbane ved det tidligere Blovstrød Teglværk.
Fredag 3. august: Tur med banen til Oscar Jensens Bro.
Ophold ved Teglværket, hvor der fortælles om den 700 mm
smalsporede bane og det tidligere Blovstrød Teglværk.

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

Mødested: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.
www.blovstrodbanen.dk, tlf. +45 4111 2488.

Gedser Remise - kulturhistorie fra ”Jernbanens Guldalder” .

Mødested: Banegårdspladsen 10, 5600 Faaborg.
www.veteranbanen-faaborg.dk, tlf. +45 2015 1553.

Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C.
www.jernbanemuseet.dk, tlf. +45 6613 6630.

BLOVSTRØD BANEN

Vestsjællands Veterantog
på sommerturné

Torsdag den 9. august: På turen fra Faaborg til Korinth
rumler toget gennem smukke fynske landskaber. I Faaborg
gives rundvisning i remise og værksted, og der fortælles om
et større restaureringsprojekt.

Et stykke danmarkshistorie og en stor labyrint af minegange.

Med damptog langs den Nordsjællandske Kyst.
Torsdag den 2. august: Med veterantog fra Græsted til
Hornbæk på en forhåbentlig skøn sommeraften. I relation
til kulturarven er der rundvisning i remise og værksted i den
bevaringsværdige Græsted station.

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

Mariager-Handest Veteran Jernbane
Veteranbanen Bryrup-Vrads

Velkommen til “Den store Togdag”.

Tirsdag 31. juli: Besøg i Gedser remise og “Det gule Palæ”.
Sidstnævnte var kulisse i filmen “Olsenbanden på Sporet”.
Der fortælles om Gedser remises storhedstid, da færgerne
sejlede til Warnemünde.

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

Velkommen til “Danmarks Smukkeste Jernbane.

Lørdag 4. august: Velkomst, kørsel med veterantoget Holbæk - Hørve. Guidet rundvisning på Odsherreds Trafikmuseum.

Onsdag 8. august: Kørsel med skinnebustog fra 1952. Rundvisning i remisen i Bryrup. Efter togturen fortælles om “Den
genfundne Bro” ved Gammelstrup og Vrads Station.

Søndag 12. august: Med veterantog Mariager - Handest.
Rundvisning i remisen og fortælling om restaurering af den
fredede Handest station, så den fremtræder som i 1930´erne;
en spændende kulturhistorisk ramme for det kommende
formidlingsprojekt.

Stationsvejen 20, 4874 Gedser
www.gedserremise.dk, tlf. +45 2898 9980.

Mødested: Holbæk station, Banegårdspladsen, 4300 Holbæk.
www.vsvt.dk, tlf. +45 2281 7373.

Hovedgaden 32, 8654 Bryrup.
www.veteranbanen.dk, tlf. +45 7575 6035.

Ny Havnevej 3, 9550 Mariager.
www.mhvj.eu, tlf. +45 9854 1864.

