Jernbanemuseets dag
søndag 6. september
Søndag 6. september er det klart for Jernbanemuseets
dag ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Dagen er på
grunn av festivalen "Stoppested Verden. Barnas
internasjonale kulturfestival", flyttet fra mai til
september. Til dagen har museets venneforening satt
opp ett ekstratog fra Oslo S til Hamar, slik at det på en
rimelig måte er mulig for en dagstur til Hamar og Norsk Jernbanemuseum. Det
er transport med Karéttoget, evt. buss, for togets passasjerer til/fra museet.
I tillegg til våre faste utstillinger kan dette oppleves/sees på museet den 6.
september:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karéttoget kjører i rute på museumsområdet.
Norsk Modell og dampforeningen kjører med sine minidamptog
på museets Knertittanlegg.
Diesellokomotiv Di 3.602 er utstilt.
Anledning til å prøve dresiner. Vi har bla. fått låne en dresin fra UrskogHølandsbanen som går på Tertittsporet.
Biblioteket er åpent og bemannet.
Vårt nyeste tilskudd i museumsparken, stillverkshuset fra Drammen
åpnes for publikum.
Utstilling av veteranbiler i museumsparken med Motorveteranene i
Hedmark.
Hamars minste museum er åpent: Motorveteranenes bilverksted.
Utdeling av Jernbanemuseets venners stipend
Restaurantvognen er åpen.

Det er siste sjanse til å se utstillingen "Fra sans og samling. Når leken blir
lidenskap".
Ekstratog fra Oslo S
Ruten for veterantoget til Hamar er som følger:
Oslo S - Hamar
kl 08.55 Fra Oslo S
kl 09.18 Fra Lillestrøm
kl 09.36 Fra Kløfta
kl 09.45 Fra Jessheim
kl 10.09 Fra Eidsvoll
kl 11.15 Til Hamar
kl 11.25 Avreise med Karéttoget til Norsk Jernbanemuseum
Bussen har avreise kort etter Karéttoget.
Hamar - Oslo S

kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl

14.50
15.35
16.44
17.18
17.33
17.51
18.13

Avreise Karéttoget fra Norsk Jernbanemuseum
Fra Hamar
Til Eidsvoll
Fra Jessheim
Fra Kløfta
Til Lillestrøm
Til Oslo S

Bussen har avreise fra museet ca. 5 min. før Karéttoget, slik at det blir mulig
for fotografering i Birkebeinerveien for de som ønsker det.
Billetter til toget (tur/retur)
Voksne kr 200,Barn kr 100,Medlemmer Jernbanemuseets venner 100,-.
Reisende som melder seg inn i Jernbanemuseets Venner og betaler kontingent
for 2009 på toget, kjører gratis.
Billetter selges på plattform avreisedagen. Ingen forhåndsbestilling.
Loket som kjører er el 11.2098 med 5 trevogner.
De som ønsker frokost på opptur og/eller middag på returen fra Hamar bør
sende navn og antall til booking@sult.no
Inngang museet
Jernbanemuseets Venner gratis. Billetter fås før ombordstigning i Karéttoget på
Hamar stasjon. Ikke-medlemmer må kjøpe billett i butikken når de kommer til
museet.
Barn kr 40,Voksne kr 75,Honnør/student/vernepliktige kr 60,Minigruppe (maks 4 pers.) kr 200,Årskort gratis.
Museet er åpent kl. 11.00-16.00.

