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"Kultur på Skinner 2019"  
ved Vestsjællands Veterantog 
 
I perioden 29. juni til 31. august kan man på de fleste 
veteran-baner og Sporvejsmuseet rejse tilbage i tiden 
med gamle tog og sporvogne mange steder i Danmark. 
Arrangør af ”Kultur på Skinner” erVeterantogs 
Fællesrepræsentation, www.veterantog.dk.  
 
Dit Veterantog ”giver afgang” til Kultur på Skinner i weekenden 29. og 30. juni 
 
Vestsjællands Veterantog med hjemsted i Høng er med til at markere starten af 'Kultur på 
Skinner', idet der køres med det 102 år prægtige gamle damplokomotiv OHJ 38 mellem Høng og 
Tølløse lørdag den 29. juni. Der køres fra Høng kl. 10:34 og retur fra Tølløse kl. 12:52 med stop på 
mellemstationer. Med kørslen markerer ”Dit Veterantog” starten på dette års veterantogskørsel i 
Vestsjælland. 
 
Søndag den 30. juni kører ”Dit Veterantog med det 90 år gamle motortog mellem Høng og Gørlev 
 
Køreplaner med røg og damp 2019 
 

Vestsjællands Veterantog har sommerens køreplaner på 
plads til en omfattende turné i Vestsjælland, bl.a. Slagelse-
Høng-Gørlev og Høng-Stenlille, og Odsherred. 
 
Rejsen med veterantoget er en unik oplevelse, hvor børn, 
forældre og bedsteforældre føres ind i en tidslomme af 
tidligere tiders rejseliv, hvor toget var bindeleddet mellem 
land og by. Se alle køreplanerne på www.dit-veterantog.dk.  
 

Landliggere og andet godtfolk i Odsherred kan i to weekender 20.-21. og 27.-28. juli opleve en 
nostalgisk togrejse mellem Nykøbing Sj. og Asnæs. På turen gennem det smukke Odsherred 
standser damptoget ved alle mellemstationer. 
 
Sommersæsonen afsluttes med veterantog mellem Holbæk og Hørve som indslag i "Damp og 
Nostalgi”den 3.-4. august. Veterantoget hver af dagene tre dobbeltture med  mulighed for at 
supplere rejsen med et besøg i Trafikmuseet på Hørve Station. 
 
Så alt i alt bliver der over sommeren rig lejlighed til at foretage en rejse 'tilbage i tiden' med 
Vestsjællands Veterantog som med frivillig arbejdskraft sørger for, at publikum får lejlighed til at 
opleve et stykke levende jernbanekultur og få en snak med togpersonalet, som naturligvis er 
iklædt datidens jernbaneuniformer.  

http://www.veterantog.dk/
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