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Hedelands Veteranbane fløjter sommersæsonen i gang 16. maj – igen med aftentog på 

hverdage! 

Så kører veterantogene snart igen i Hedeland! Efter aflysningen af juletrafikken på grund af 

corona-pandemien tilbyder Hedelands Veteranbane atter en spændende tur i Hedelands 

unikke natur.  

 

Hver søndag hele sommeren 

Veteranbanen kører hver søndag fra 16. maj til 12. september, samt 2. pinsedag. Fra 

Hedehusgård station i Hedehusene, hvor man også kan besøge en udstilling af lokomotiver og 

vogne fra Danmarks industribaner, er der afgang hver søndag 10.30 og 11.00, herefter hvert 

45. minut indtil 15.30. I Hedeland kan man fx bestige skibakken eller tilbringe nogle aktive 

timer på naturlegepladsen. Togene trækkes af 60-100 år gamle damp- og motorlokomotiver. 

Man kan også stige på toget fra de 8 stationer og trinbrætter, der ligger langs strækningen. 

 

Aftentog 3 onsdage 

HVB kører desuden de populære aftentog tre onsdage i løbet af sommeren. Det er 9. juni, 14. 

juli og 11. august med afgang fra Hedehusgård station kl. 17, 18, 19 og 20 og retur fra 

Rubjerg Station hver halve time. Her kan man medbringe picnickurven og sidde under tag i 

Lergraven, hvor der også er en bålplads og mulighed for at tænde grillen. Onsdagstogene er 

perfekt som afslutning på en travl dag på arbejdet eller en hyggelig familietur inden sengetid. 

 

Som ved andre kulturinstitutioner og museer skal man vise corona-pas ved billetkøb, ligesom 

HVB i øvrigt har taget en række andre forholdsregler for at mindske smitterisiko. 

Forholdsreglerne kan ses på www.ibk.dk/covid-19/  

 

HVB er mere end 5 km lang og Danmarks længste smalsporede veteranbane. Banen drives 

udelukkende af frivillige, der bygger spor, restaurerer materiel og kører tog i deres fritid. 

 

Vi har lagt PR-fotos på dette link, som I frit kan anvende i avis og/eller elektroniske medier: 

https://www.ibk.dk/billeder/  
  
   

Yderligere information på www.ibk.dk og www.hedeland.dk  

 

Kontakt gerne foreningens sekretær Leif Ulrich Johannsen på 50413180 eller via e-mail: 

post@ibk.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hedelands Veteranbane  
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