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Pressemeddelelse, 17. juni 2016 
 
På togtur som for hundrede år siden 
 
Nyd det smukke Søhøjland på ”rejse” med veterantoget fra Ry til Silkeborg  
 
I gamle dage – da oldemor var knægt - var der tog til. Altså af den rigtige slags med trævogne med åbne 
endeperroner, damp fra lokomotivets skorsten og en hørlig tuden ved ankomst til stationen. I 
weekenden 2. og 3. juli kan feriefolk fra nær og fjern opleve en dejlig stemning af de ”gode gamle 
dage”, når Sydjyllands Veterantog, Hjejlen A/S og VisitSkanderborg inviterer på tur med det gamle 
veterantog mellem Silkeborg og Ry. 
 
Veterantoget er et typisk sidebane-tog, som det kunne opleves i perioden 1910-1950. Og damp- 
lokomotivet er en hel historie for sig: TKVJ Nr. 12 er bygget til jernbanen Troldhede-Grindsted-Kolding i 
1916 - altså for præcis 100 år siden -  og var et af de største ved de danske privatbaner. Lokomotivet, 
som nu er helt ny-istandsat, nåede at køre en million kilometer, før det blev taget ud af drift.  
 
På turen fra Silkeborg til Ry kører toget først over Gudenåen og så videre gennem Nordskoven.  Mellem 
Silkeborg og Svejbæk kan man nyde de to flotte lyngbakker Sindbjerg og Stoubjerg, og så futter toget 
videre gennem Linå Vesterskov til Laven med udsigt over Julsø og med Himmelbjerget i baggrunden. 
Også det historiske Dynæs, hvor digteren Johan Skjoldborgs boede, kan man få et kig på. 
På den sidste del af turen mod Ry passerer toget naturområdet Alling Vest og ved ankomsten til Ry, kan 
man få et kig på Ry Marina og Siimtoften. 
 
FAKTA:  
Lørdag 2. juli og søndag 3. juli. 
Der er tre afgange hver dag. Se togtiderne på www.visitskanderborg.dk/begivenheder eller nap en 
køreplan på VisitSkanderborgs turistbureau i Ry, på turist’infoerne eller på Hjejlens kontor. 
Billetter købes i toget: Voksen retur 120 kr., børn (4-14 år) 60 kr., ingen grupperabat. Der kan betales 
med Swipp, MobilePay og kontanter. 
I forbindelse med én af afgangene lørdag og søndag, kan der købes kombi-billet til veterantog + sejlads 
med Hjejlen. Se www.hjejlen.com.  
I begrænset omfang er det muligt at få barnevogne og cykler med på det gamle tog. 
 
Veterantogskørslen arrangeres i et samarbejde mellem Sydjyllands Veterantog, Hjejlen A/S og 
VisitSkanderborg.  
 
Ring gerne til VisitSkanderborg på tlf. 8669 6600, Hjejlen på tlf. 8682 0766 eller skriv til info@sjvt.dk, 
hvis I vil vide mere.  
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