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TREKANTRUTEN stævner ud!
Tog + båd + bus drager ud i sommerlandet fra på torsdag
Torsdag den 2. juli går Dannebrog til tops på Mariager station og
veteranbanen indleder sin sommersæson. Det er samtidig startskuddet til
TREKANTRUTEN Mariager – Hobro – Handest – Mariager, der tager hul på
sin 26. sæson. Den populære rute bringer - med kulrøg, dampslag og
skumsprøjt om styrbord – turister ud i det smukke og idylliske sommerland på
og langs Mariager Fjord.
Trekantruten er et samarbejde mellem fjordbåden Svanen, Nordjyllands
Trafikselskab og Mariager-Handest Veteranjernbane. Ruten skulle i juni fejre
sit 25. årsjubilæum, men en ubuden og uvelkommen ”gæst” forhindrede
markeringen – desværre. ”Jubilæet skal naturligvis markeres, og det gør vi til
sæsonstarten i 2021”, fortæller veteranbanens driftsbestyrer Ole Juhl.
Afgang for TREKANTRUTEN og veteranbanen

TREKANTRUTEN er rigtig populær og er præcis det rette mål for en hyggelig familieudflugt. Ruten kombinerer
ikke kun veterantog og fjordbåd, men indbyder også til oplevelser i de mange attraktioner i og ved havne- og
bymiljøerne i Mariager og Hobro som ”perler på en
snor”.
Med fjordbåden Svanen sejler man fra havnen i
Mariager ud på en naturskøn tur op ad fjorden til Hobro.
Fra Hobro havn kører man med forbindelsesbussen fra
Nordjyllands Trafikselskab videre ad den gamle
hovedvej A 10 til veteranbanens station i Handest. Her
er der omstigning til veterantoget, der med åbne
endeperroner kører de 17 maleriske kilometer videre til
Mariager gennem det grønne og afvekslende
sommerlandskab syd for fjorden.
SVANEN og veteranbanen ligger side om side ved havnen i Mariager

I Handest er der mulighed for at besøge det genetablerede
stationskontor fra den tid, regenten hed Christian X. og landets
statsminister var den navnkundige Th. Stauning.
Man kan også få sig en forfriskning i Jernbanekiosken på
stationen, inden veterantoget fløjter afgang.
Ægte stationsmiljø i Handest. Stationsforstander og postbud på kontoret
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Trekantturen kan naturligvis også gøres den modsatte vej! De mange turmuligheder opfylder de fleste ønsker.
Start i Hobro, Handest eller Mariager - vælg den tur, der passer bedst!
TREKANTRUTEN kører torsdage og søndage i juli måned; søndage i august og september måned samt i
efterårsferien (de to weekends samt tirsdag og torsdag).
”Man skal dog booke billet i forvejen”, understreger veteranbanens driftsbestyrer. ”Det er nødvendigt for at
sikre sig, der er plads, så man kan komme med. – Gå ind via Svanens hjemmeside og book billetten derfra”

Med veterantoget 100 år tilbage i tiden
En nostalgisk rejse
Stig ombord i det næsten 100-årige veterantog og
rejs tilbage i tiden til den gang, bedstemor eller
oldefar var unge, da Danmark havde fået
Sønderjylland tilbage, kvinderne lige havde fået
stemmeret og ”Den store Krig” var i klar erindring.
Togføreren fløjter afgang – og rejsen begynder. 17
kilometer gennem noget af det smukkeste Danmark:
Fjord, købstadsidyl, bøgeskov, bølgende bakker,
heder og ådale. Hastigheden er 30 kilometer i timen,
så du når at få sjælen med.
Turen med det gamle veterantog frem og tilbage
mellem Mariager og Handest tager 45 minutter hver
vej, og der er nok at se på undervejs. Fra personvognenes åbne endeperroner kan man nyde både udsigten
og kulrøgen og høre dampslagene fra det gamle lokomotiv, der tøffer og pruster gennem det naturskønne
landskab syd for Mariager Fjord. Med flittig brug af dampfløjten. Det er ren nostalgi og afslapning.
”Familien er naturligvis meget
velkommen til at tage madkurven
og eftermiddagskaffen med i
veterantoget og nyde
forfriskningerne undervejs i de
gamle vogne. Det gør blot turen
endnu hyggeligere, og det smager
dobbelt så godt i de gamle
historiske personvogne”, forsikrer
veteranbanens driftsbestyrer.
Nyd f.eks. frokostkurven på stationen i Handest

Jernbanestrækningen åbnede i
1927 og kørte som privatbane frem
til 1966. Fire år senere åbnede
veteranbanen.
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Flot og nostalgisk tager det sig ud, når det omkring 100 år gamle veterantog ruller gennem det danske sommerlandskab

Veteranbanens driftsbestyrer Ole Juhl slutter:
”Stig ombord på en af sommerens mange udflugts-tilbud. - Tilsammen tilbyder Trekantrutens aktører en rigtig
familievenlig udflugt med tog, bus & båd, der er hyggelig og så dansk, som noget kan blive. Rigtig god
sommer!”

Smukt og malerisk tager det sig ud, når veterantoget arbejder sig op ad bakkerne langs Mariager Fjord

