Tur til Krøderbanen i 2022
28. februar2022
Krøderbanen er 150 år i 2022. Banen ble åpnet av kong Oscar 2 i 1872.
Krøderbanen var fram til 1909 en av hoved-ferdselsårene til Bergen, før Bergensbanen ble åpnet over Hønefoss.
Det var dampbåt på Krøderen som forbant jernbanen mellom Krøderen og Gulsvik.
Vil du oppleve Krøderbanen i jubileumsåret? Togtur og en eventuell båttur med M/S Kryllingen II på Krøderen eller
besøk på eventyrmuseet Villa Fridheim.
Krøderbanen kan tilby charterturer med motorvogn og eventuelt damplokomotiv med trevogner.

Turtilbud med motorvogn:
Krøderen – Snarum/Vikersund – Krøderen, eventuelt Vikersund/Snarum – Krøderen –
Snarum/Vikersund
Togtur med motorvogn gjennom hyggelig landskap med skog- og jordbruksområder. Stasjonsmiljøene både på
Krøderen og Snarum er intakte stasjonsområder fra det var drift på banen.
Tur bare èn vei er også mulig. Kjøretid ca. 1 time mellom Krøderen og Vikersund.

Motorvogn NSB type 87. 1952 modell, 46 sitteplasser samt noen klappseter i tillegg. Kupebord mellom setene.
Foto: Gjermund Hansen

Opplevelser langs Krøderbanen
Krøderbanen tilbyr guiding om banens historie
Besøk på westernlandsbyen Deadwood city
Turtilbud med damplokomotiv:
Krøderen – Snarum/Vikersund – Krøderen, eventuelt Vikersund/Snarum – Krøderen –
Snarum/Vikersund
I 2022 så tilbyr vi kjøring med et større damplokomotiv på hele strekningen Krøderen –
Vikersund.

Damplokomotivet Ulka med full kraft ut fra Krøderen stasjon. Foto: Helge Lindholm
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Besøk i Westernlandsbyen Deadwood city (stopp på Kløftefoss stasjon)

Deadwood city, Kløftefoss stasjon
Etter nærmere avtale kan legges inn:
a) Besøk på westernbyen Deadwood
b) Sheriffen i Deadwood city kan følge toget
c) Et westernshow kan bestilles særskilt.

Kombinasjonstur med M/S Kryllingen II
Det er mulig etter nærmere avtale å kombinere togturen med en båttur med MS Kryllingen.
a) Båttur fra Krøderen brygge til Olberg brygge. Lunsj/middag/annet serveringstilbud kan tilbys.
b) Båttur fra Olberg brygge til Krøderen brygge.
c) Rundtur med båt – fra og til Krøderen brygge.
Pris anslag: kr. 200 - 250 per person en vei avhengig av hvor mange passasjerer som blir med. Servering
kommer i tillegg.

M/S Kryllingen II ved Villa Fridheim Brygge. Olberg kirke med Olberg brygge i bakgrunnen
Foto: Helge Lund
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Kombinasjonstur med besøk på eventyrmuseet Villa Fridheim
En tur på Krøderbanen kan kombineres med et
besøk på Villa Fridheim
Eventyrhuset Villa Fridheim er et av Norges
største og best bevarte hus i sveitserstil. I tillegg
til den flotte villaen med den spesielle
arkitekturen, tar Villa Fridheim vare på den
immaterielle kulturarven med særlig fokus på
eventyr og fortellinger i husets eventyrmuseum.
Utstillinger, konserter og arrangementer er med
på å understreke samfunnsoppgaven og den
eventyrlige opplevelsen du får når du besøker
vårt "Soria Moria" slott, skriver Villa Fridheim
på sin hjemmeside.

Serveringstilbud
Krøderbanen kan tilby et enklere serveringsopplegg på toget eller på en av stasjonene.
M/S Kryllingen II kan tilby servering og skjenking om bord i båten.
Villa Fridheim har serveringstilbud.
Alle kan tilby etter nærmere avtale skjenking av alkoholholdig drikk (øl eller vin).

Reisetidspunkt
Vi anbefaler at turen tas i slutten av mai, juni, juli eller august.
Da virksomheten både ved Krøderbanen, M/S Kryllingen og Deadwood city i hovedsak drives av frivillige
medarbeidere er lørdager en optimal reisedag, men etter nærmere avtale kan vi også selvsagt kjøre på ukedagene
mandag – fredag.

Forslag til turer:
A) Oppmøte Snarum stasjon. Motorvogn til Krøderen stasjon. Reisen kan avsluttes her for reise videre med
medfølgende buss, eller båt videre til Villa Fridheim. Servering i tog eller båt etter eget ønske.
B) Oppmøte Krøderen stasjon. Togtur tur/retur Snarum stasjon. Guiding undervegs. Besøk Deadwood city
kan eventuelt legges inn.
C) Oppmøte brygge ved Olberg kirke. Båttur med guing til Krøderen stasjon, eventuelt forhåndsbestilt lunsj
eller middag. Togtur til Snarum stasjon.
D) Merk: I 2022 kan alle tog kjøres til/fra Vikersund stasjon
Alle turene forutsetter at reiseselskapet befordres med buss for reise til og fra de ulike destinasjonene.
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Hvordan komme seg til destinasjonene?
TH. Liens Turistbusser i Hokksund kan tilby kjøring.
E-post: thlien@thlien.no
Telefon: 32 75 19 22 eller mobil til daglig leder: 901 10 115

Priser:
Motorvogntur: kr. 10.500 for hele strekningen Vikersund-Krøderen eller omvendt. For kortere tur avtales prisen
særskilt.
Tur med damplokomotiv. Pris oppgis på forespørsel. Be om tilbud.
Båttur: Kr. 250 – 350 per person avhengig av antall reisende. Matservering kr. 100 – 250 pluss drikke.
Villa Fridheim: Inngangsbillett.
Deadwood city: Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.
Serveringstilbud etter avtale.

Smittevern
De til enhver tid gjeldende smittevernregler vil gjelde på reisetidspunktet.

Nærmere informasjon:
Salgskoordinator Dagfinn Lunner,
Norsk Jernbaneklubb, driftsgruppe Krøderbanen. Org. nr.: 996 366 243
e-post: dagfinn.lunner@gmail.com
Telefon: 99 52 74 50

Aktuelle nettsteder:
https://njk.no/kroderbanen
Tlf.: 99 52 74 50 eller 321 47 603 (Krøderen stasjon)
https://kryllingen.no/
Tlf.: 907 21 994 (skipper Lund)
https://buskerudmuseet.com/villa-fridheim/
Tlf.: 907 25 902
Deadwood City:
Kontaktperson: Hilde Torgersen
Tlf.: 476 13 952
pererikandersson51@gmail.com

Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen
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