
Rejsen starter i Mariager
Toget holder ved perronen, klar til afgang. Til venstre for 
toget i køreretningen ligger den oprindelige stationsbygning, 
der i dag tilhører Mariagerfjord Kommune. Bag toget knejser 
havnens gamle kulkran, der nu er fredet. Kranen blev opført 
i 1930 og brugt til at losse kul fra skibe over i jernbanevogne, 
som privatbanen fragtede til gasværket i Viborg. For enden af 
sporet ligger den elektriske drejeskiv fra 1924, hvorpå Ska-
gensbanen i sin tid  vendte sine lokomotiver på Frederikshavn 
station. 

På venstre side af toget står privatbanens gamle læssekran 
fra 1927. På vej ud af stationen passerer vi – på venstre 
side - Veteranbanens remise- og værkstedsområde, hvor I er 
velkommen til at kigge indenfor.

Banen skærer sig igennem Mariager Camping, og herfra stiger 
banen kraftigt de næste 5 km. Nu starter en malerisk tur, hvor 
toget aser sig op ad bakkerne gennem bøgeskov og noget 
af det smukkeste Danmark. På togets højre side ligger den 
smukke Mariager Fjord med sine karakteristiske høje bakker. 
På fjordens nordside skimtes fiskerlejet Stinesminde og dybt 
inde i fjorden kan Hobro lige anes.

Efter et stykke tid drejer banen væk fra fjorden og søger nu 
ind i Skovens dybe stille Ro. Banen snor sig op gennem de 
skovklædte bakker for at overvinde højderne.  Det første 
trinbræt på turen – Lunddalen – ligger på togets venstre 
side 3,7 km fra Mariager.  Toget kører nu ud af bøgeskoven og 
fortsætter sin stigning op gennem agerland for endelig at nå 
toppen af bakken.

Her, 5,4 km fra Mariager, ligger trinbrættet Fjelsted på højre 
side, 65 meter over havet.  Banen har på visse steder overvun-
det stigninger på ikke mindre end 12,5 promille.

Herefter går det nedad de næste 3 km. Privatbanens egen 
grusgrav passeres på højre side og senere skimtes på samme 
side Svenstrup gamle middelalderkirke, inden True station 
nås, 8 km fra Mariager. Stationen ligger i landsbyen Svenstrup 
og burde have båret dette navn, men da privatbanen åbnede

 i 1927 var der i forvejen 3 stationer med navnet Svenstrup. 
Stationen fik derfor navnet True, som er landsbyen, som ligger 
på venstre side af toget på den anden side af engene. Når der er 
mange tog på veteranbanen, krydser togene hinanden på True 
station, der har et sidespor.

Toget fortsætter gennem de fredfyldte enge mod vest og med 
en smuk udsigt til Østerkær Bæk. Inden banen blev anlagt i 
1927 lå her en mindre sø. Kort efter nås banens tredje trinbræt 
Brødløs, 9,3 km fra Mariager. Trinbrættet har navn efter den 
lille klynge huse ca. 1 km derfra, som hedder Broløs. Her var dog 
både mejeri og en brugsforening, men beboerne fik til deres sto-
re skuffelse ingen station ved banens åbning. Det medførte en 
del uenighed mellem beboerne og banens ledelse de følgende 
10 år. Først i 1937 etableres et trinbræt, blot med en jordper-
ron.  Der er i øvrigt en lille pudsighed omkring navnet. Mens 
trinbrættet fra ministerielt hold konsekvent er kaldt Broløs lige 
fra godkendelsen i 1937, har det i privatbanens køreplaner m.v. 
båret navnet Brødløs. 

Banens anden mellemstation er Vester Tørslev, der ligger 11,5 
km fra Mariager – på højre side i køreretningen. Stationsbyg-
ningen er i dag smukt istandsat og privat ejet. Selve landsbyen 
ligger små 2 km fra stationen. Veterantogene standser på statio-
nen, når der er rejsende at optage eller afsætte.

Fra Vester Tørslev arbejder toget sig op ad den lange og høje 
dæmning mod næste trinbræt Glenstrup. Fra dæmningen er der 
den smukkeste udsigt over til Glenstrup Sø i baggrunden.

Inden toget når frem til Glenstrup trinbræt – på højre side af 
sporet - 14 km fra Mariager, kører toget gennem en meget dyb 
udgravning ved det nu nedlagte Frugtplantagen trinbræt. Glen-
strup trinbræt ligger ca. halvanden km fra landsbyen Glenstrup, 

Forhistorien til trinbræt-
skuret i Brødløs:
På Vestbanen (Varde-Nr. Nebel) 
blev trinbrættet Søvigsund mellem 
Oksbøl og Henne nedlagt i 2012. 
Trinbrættet var forsynet med et 
pænt, godt og solidt venteskur, som 
herefter blev overflødig. Vestbanen 
var imidlertid så venlig at overdrage 
skuret til veteranbanen, og efter en 
opmaling og omdøbning forvandle-
des Søvigsund til Brødløs. 

der har en særdeles smuk middelalderkirke.
På modsat side nær trinbrættet er i 2018 opført 6 kæmpe vind-
møller. Længere fremme ligger på banens venstre side en stor 
dyrefarm, hvor der med sikkerhed kan ses rådyr. 

Herefter passerer toget gennem en tunnel under motorvej E45, 
hvorefter sporet forløber i kurver og falder ned mod banens 
endestationen Handest.
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Handest er endestationen
Mens lokomotivet bliver koblet fra og kører på drejeskiven for 
at blive vendt med håndkraft, kan du se dig om på stationen, 
der af Slots- og Kulturstyrelsen er blevet fredet. Eller du giver 
måske et nap med at vende lokomotivet?

Pakhuset på Handest station
I pakhuset kan du få dig en forfriskning i STATIONSKIOSKEN 
med øl, sodavand, is og kaffe, og her kan du også købe sjove 
gamle jernbanekuriositeter. Du kan også besøge den spar-
tanske ventesal, hvor du pludselig er 100 år tilbage i tiden, til 
dengang kongen hed Christian den 10. og Stauning var stats-
minister. Her kan du kigge ind i kontoret, hvor stationsmeste-
ren regerer bag sit skrivebord, mens tidens toner lyder fra den 
gamle radio. Bagest i kontoret ses det indmurede pengeskab 
og til venstre postsorteringsreolerne til breve m.v. 

I pakhuset kan børnene muntre sig med at køre en tur med 
veterantog på modelbanen, der løber langs med væggen. Her 
kører en herlig rød dansk skinnebus frem og tilbage på skinner-
ne mellem nøjagtige kopier af Handest station og Frugtplanta-
gen trinbræt.

Hvorfor ikke leje dit eget tog 
eller din egen vogn?
Gør udflugten, brylluppet, fødselsdagen eller firmafesten til 
noget særligt og helt uforglemmeligt. Lej dit eget tog eller lej din 
egen personvogn i et af de ordinære tog. 

Du får et veterantog med stil, med åbne endeperroner og med 
personale i gamle uniformer. Du kan dække fint op og nyde fro-
kosten undervejs i de hyggelige omgivelser. 

Vi garanterer, I får sjælen med jer, og I får en fest, som alle vil 
mindes. Vi står til jeres rådighed, uanset om I har tænkt jer at 
invitere 2 eller 200 gæster. Vi reserverer det antal vogne, der 
svarer til jeres behov. 
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