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Danmarks Jernbanemuseum og Museumstog Syd/Lunderskov skilles i fordragelighed 

Danmarks Jernbanemuseum er det nationale museum for jernbanernes kulturhistorie. Hovedmuseet er 

placeret i Odense, og en række værksteder og magasiner er placeret ude i landet, hvorfra der bl.a. køres 

med veterantog. Museet og repræsentanter for det nuværende Museumstog Syd i Lunderskov har gennem 

nogen tid forhandlet om muligheden for, at afdelingen i Lunderskov kan udskilles fra Danmarks 

Jernbanemuseum og dermed vende tilbage til en status som privat veterantogsklub med egen bestyrelse og 

en drift adskilt fra Danmarks Jernbanemuseum. 

Danmarks Jernbanemuseum, ejeren DSB og museets bestyrelse ønsker at reducere mængden af 

værksteder og at styrke museet i Odense. Tidligere på året blev det besluttet at indstille museets rent 

kommercielle aktiviteter for at målrette indsatsen mod museumsdrift. Tilsvarende ønsker museet og 

bestyrelsen at styrke veterantogskørsel i museets regi i form af færre kørsler men med øget vægt på 

formidling og særlige aktiviteter. Samtidig var der i Lunderskov et potentiale for fortsat drift af en 

veterantogsforening med aktiviteter i regionen, og derfor var det udgangspunktet for parterne at søge at 

fastholde den succesfulde aktivitet på stedet. 

Lørdag d. 9. november var 28 aktive fra Lunderskov Remise samlet for at stifte den nye forening.  Forud for 

mødet var der udsendt udkast til vedtægter, og i løbet af formiddagen blev foreningen Sydjyllands 

Veterantog stiftet. Der blev valgt en bestyrelse på fire personer, som i løbet af kort tid vil udpege det femte 

bestyrelsesmedlem, en sikkerhedsansvarlig. Alle tilstedeværende på den stiftende generalforsamling 

meldte sig ind i Sydjyllands Veterantog, hvor kontingentet blev fastsat til 100 kr. årligt. Bestyrelsen og 

driftsafdelingen i Sydjyllands Veterantog vil i de næste par måneder arbejde på at få organisationen på 

plads i den nye forening.  

Sydjyllands Veterantog vil overtage lejekontrakten på anlægget, der ejes af Banedanmark, og vil fortsat 

restaurere verterantogsmateriel og virke som veterantogsoperatør på flere af de ruter, man har kørt på i 

årevis til publikums tilfredshed. 

Hvad vil være anderledes? Bortset fra, at Sydjyllands Veterantog vil være en selvstændig forening, vil 

publikum næppe mærke den store forskel. Materiellet, der køres med, vil være det samme og fortsat i 

Danmarks Jernbanemuseums eje. Som det kendes fra udlandet udlåner museet på nærmere beskrevne 

vilkår det rullende materiel til foreningen, der vedligeholder det og anvender det til kørsler. Museet vil først 

i det nye år gennemføre en gennemgang og registrering af samlingen af materiel i Lunderskov med henblik 

på at opdele samlingen i museumsgenstande, almindeligt brugsmateriel og muligvis enkelte genstande, 

museet ikke ønsker at fastholde i samlingerne. 

Når rejsende med Sydjyllands Veterantog i fremtiden køber billet, vil indtægten gå til den private forenings 

drift og til vedligehold af materiellet, der køres med. Danmarks Jernbanemuseum og Sydjyllands Veterantog 

har givet håndslag på at fastholde et godt samarbejde i fremtiden, og flere af foreningens medlemmer er 

fortsat aktive i museets værksteder i Odense. 

Ved spørgsmål af relevans for museet kontakt museumschef Henrik Harnow på tlf. 24 68 96 89. Ved 

spørgsmål til Sydjyllands Veterantog kontakt Lars Ole Hansen 75 58 82 28. 


