Vognsamlingen
Sporvejsmuseets samling er omfattende og dækker over hele
perioden fra de første hestesporvogne til de sidste – dengang
moderne – ledvogne anskaffet i 1960’erne og af hændet til
Alexandria i Egypten ved sporvejstrafikkens ophør i 1972. To
af ledvognene er siden købt tilbage og er nu under restaurering.
Ud over sporvogne råder museet også over en del busser og
trolleybusser – mange af dem indregistreret – der er med til at
belyse udviklingen i den kollektive trafik gennem tiderne.
Noget af restaureringsarbejdet udføres
på Sporvejsmuseet,
andet finder sted på
Bornholm og andet
igen sammen med inden- og udenlandske
samarbejdspartnere.
I sæson 2021 er KSmotorvogn 567 og bivognen 226 kommet i trafi k efter endt
restaurering. I 2022 ser vi frem til igen at tage NESA-motorvogn
929 i brug.
På bussiden er det et stort arbejde at vedligeholde de 18 busser,
der er indregistreret
og bruges til kørsel sammen med
museets to lastbiler.
På billedet ses et
par af museets nyere busser i Busudstillingshallen

“ Kør Selv“-Sporvogn
Onsdage i sommerferieperioden og alle dage i efterårsferien er det
muligt at »lege« vognstyrer på en tur på museets skovstrækning
under instruktion af en af museets overvognstyrere.
Efter turen udstedes et diplom.
Udover entréen koster det 150 kr. at forsøge sig som »Kør
Selv«-vognstyrer.
Der tages forbehold for plads i vognene.

Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm

Temaudstillinger
Sporvejsmuseet er etableret og drives ved frivillig, ulønnet
arbejdskraft af medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
Lønnen ved dette og andet arbejde i SHS er det gode kammeratskab og fællesskabet om interessen for kollektiv bytrafik og denne
trafiks historie. SHS er stiftet i 1965 – få år før nedlæggelsen af
den sidste danske sporvognslinie i 1972.
SHS arrangerer medlemsmøder, udgiver bøger om trafik- og
byhistoriske emner, og to-tre gange om året arrangeres udflugter
til udenlandske sporvejsselskaber. Det årlige kontingent (2022) er
550 kr. for voksne og 500 kr. for børn og unge under 18 år samt
for pensionister.
Medlemskab af SHS, der giver gratis adgang til Sporvejsmuseet,
kan tegnes i museets kiosk, via hjemmesiden www.sporvejsmuseet.dk
eller ved henvendelse til:
Sporvejshistorisk Selskab
Medlemsregistret v/Arne Melby Pedersen
Stenvænget 20, Gadevang
3400 Hillerød
e-mail: medlemsregistret@sporvejsmuseet.dk

Udstillingen på Sporvejsmuseet i sæson 2022 afspejler sporvejenes
fortid, nutid og fremtid i alle tre gamle danske sporvejsbyer. Hovedstadens sidste sporvognslinie – linie 5 – blev omstillet til busdrift
for 50 år siden,
helt præcis 23.
april 1972.

Godt et halvt år tidligere – 7. november 1971 – sagde den jyske hovedstad Aarhus farvel til sine to sporvognslinier.

Velkommen i SHS!
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Den tredje danske sporvejsby, Odense, sagde farvel til sine gamle sporvogne allerede i sommeren 1952, men byen tager hul på nye
kapitler i sporvejshistorien 2. kvartal 2022, når Odense Letbane forventer at begynde almindelig drift.
Også hovedstadsområdet er
på vej med sin letbane langs Ring 3.
En model i
fuld størrelse af et
af de nye letbanetog kan beundres
og prøvesiddes på
Sporvejsmuseet.
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Museet findes let ved hjælp af kortet ovenfor.
G koordinater:
GPS
Lat: N 55° 31.922’ Følg os på
La
Long: E 011° 50.933’
Lo

B f bi
Busforbindelse
mellem Borup station og Sporvejsmuseet:
Se datoer inde i brochuren.
Køreplanen findes på www.rejseplanen.dk

Danmarks længste museum
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm omfatter fire sporvognsremiser,
hvoraf den ene – Valby Gamle Remise – oprindeligt opførtes
1901/1902, og desuden en stor busudstillingshal.
Museets to sporvejsstrækninger har en samlet længde på ca. 2
km. Der er omstigning på museets forplads. Hovedstrækningen
har endestation i den smukke Højbjerg Skov.

og

Der er mulighed for en aktiv fritid på Sporvejsmuseet. Her tilbydes ulønnede jobs! Viften er bred, og mulighederne mange. Bl.a.
sporvognskonduktør, vognstyrer eller buschauﬀør, restaurering og
vedligehold af museumsvognene eller vedligehold og udbygning af
de »faste anlæg«. Og man bestemmer selv, hvor ofte man vil give
en hånd med. Henvendelse til: medarbejder@sporvejsmuseet.dk

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Skjoldenæsvej 95 – 4174 Jystrup Midtsjælland
Telefon: 5752 8833
E-mail: info@sporvejsmuseet.dk
www.sporvejsmuseet.dk

SÆSON 2022
17. APRIL - 23. OKTOBER SAMT 10. OG 11. DECEMBER

SPORVEJSMUSEET
SKJOLDENÆSHOLM

Sæsonens åbningstider og
Bus Borup st. - Sporvejsmuseet
Sæson 2022: 17. april - 23. oktober samt 10. og 11. december
Lørdage samt søn- og helligdage k l . 1 0 - 1 7
Fredagene 13. maj og 27. maj k l . 1 0 - 1 7
Sommerferieperioden
28. juni - 7. august
tirsdag-søndag – lukket mandag k l . 1 0 - 1 7
Aftenåbent lørdag 27. august og 24. september
samt onsdag 19. oktober k l . 1 0 - 2 2
Efterårsferien
15.-23. oktober, alle dage k l . 1 0 - 1 7
onsdag 19. oktober dog k l . 1 0 - 2 2
Juletræssalg
10. og 11. december k l . 1 0 - 1 6
Sporvejsmuseets busser kører mellem Borup station og Sporvejsmuseet på følgende åbningsdage: Sø. 17/4, Lø. 30/4, Lø. 14/5, To.
26/5, Lø. 28/5, Lø. 11/6, Lø. 25/6, On. 29/6, On. 6/7, Lø. 9/7, On.
13/7, On. 20/7*), On. 27/7*), Lø. 30/7*), On. 3/8*), Lø. 13/8, Lø.
27/8, Lø. 10/9, Lø. 24/9, Lø. 8/10, On. 19/10, Lø. 22/10, Lø. 10/12,
Sø. 11/12. Ret til ændringer forbeholdes. *) Køres til/fra Hvalsø.
Rejseplanen.dk vil være opdateret med aktuelle bus- og togtider.Rejsekort,
Moviabilletter og DSB-kort og -billetter kan ikke benyttes til bussen.

Takster 2022
Entré:

Voksen 150 kr., barn 75 kr.

Grupper (min. 20 betalende gæster): Voksen 130 kr., barn 65 kr.

Natur og kultur
Sporvejsmuseets sporvogne kører direkte ind i Skjoldenæsholms
frodige nåle- og løvskov, som rummer et rigt plante- og dyreliv.
Tag madkurven med og nyd frokosten ved borde og bænke
langs sporvognslinien eller i sløjfeområdet »Eilers Eg« midt
i skoven, hvor der kan købes sandwich, drikkevarer, is m.m.
ved cafévognen, der på de fleste åbningsdage vil have åbent i
sløjfeområdet.
Den medbragte mad kan også indtages under tag i Valby
Gamle Remise i tilfælde af dårligt vejr.
Sporvejsmuseet har bevaret henved 120 gamle sporvogne,
busser og trolleybusser, herunder et antal udenlandske sporvogne.
En stor del af vognsamlingen er i trafik eller udstillet på Sporvejsmuseet, mens andre vogne er i depot samme sted.

Hestesporvogn og hesteomnibus
Kørsel på udvalgte dage
Igen i år kan Sporvejsmuseet tilbyde gæsterne en tur i hestesporvogn eller hesteomnibus, men af praktiske årsager kan det desværre kun tilbydes på udvalgte dage i sæsonen. De enkelte dage
kan findes i afsnittet »Kalender 2022« her i brochuren.
I København kørte den sidste hestesporvogn i 1915, og den
sidste hesteomnibus i 1917.

Børnetakst gælder for 3-14 år.
Entrébilletten giver samtidig adgang til ubegrænset kørsel med museets
elektriske sporvogne på besøgsdagen.

Returbillet til Borup-bussen
Voksen 30 kr., barn 15 kr.
Tur om Valsølille sø med museumsbus: Voksen 20 kr., barn 10 kr.
Tur med hestesporvogn eller -omnibus: Voksen 20 kr., barn 10 kr.

En rejse i tid
Da sporvognene prægede bybilledet i de tre største danske byer
– København, Aarhus og Odense – var der mange børn, som
ville være vognstyrer eller sporvognskonduktør, når de »blev
store«. Stig op i en sporvogn på Sporvejsmuseet og rejs tilbage
i tiden til dengang.
Odense sagde farvel til sporvognene allerede i 1952, Aarhus
i 1971 og København i 1972.
På Sporvejsmuseet kan man opleve sporvogne fra alle tre
danske byer i trafik sammen med et antal udenlandske vogne.
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Valby Gamle Remise
Bindingsværkbygningen, der er opført i 1901/02 i forbindelse med
Valbyliniens overgang til elektrisk drift, lå i Valby Langgade over
for Annexstræde og var i brug som remise indtil 1953. Bygningen
blev i 1954 flyttet til Marielundvej i Herlev, hvor den indtil 1994
husede Bangs Tømmerhandel.
I 1995 blev bygningen nedtaget og flyttet til Sporvejsmuseet,
hvor den umiddelbart efter
blev genopført.
Efter indvielsen 26. maj
1998 rummer den i dag hovedparten af museets skiftende udstillinger og en mindre
modelsporvej.

Sporvejsmuseet er blevet større
I efteråret 2015 påbegyndtes en betydelig udvidelse af Sporvejsmuseet med opførelsen af »Remise 3«, der er 96 x 41 m og har 10
spor. Remisen huser nu de vogne, der tidligere har været opbevaret
i eksterne depoter sammen med et stort udvalg af reservedele.
Museumsgaden »Valby Langgade« er efter opførelsen af flere
nye bygninger blevet ekstra lang, og der er på begge sider af gaden
etableret butiksudstillinger, som de så ud i
1940’erne, 1950’erne
og 1960’erne.
I busudstillingshallen udstilles omkring 30 busser fra
tidsrummet 18722009.

Aftenåbent
Stjernekig og aftenstemning i gadelampernes skær
Lørdagene 27. august
og 24. september samt
onsdag 19. oktober
holder Sporvejsmuseet aftenåbent til kl.
22, hvor der er mulighed for – i det omfang
vejret tillader det – at
studere stjernehimlen.
Medlemmer af Københavns astronomiske Forening gæster museet,
og ved hjælp af kikkerter og computere viser og fortæller de Sporvejsmuseets gæster om, hvad der kan opleves på stjernehimlen.
Et mål for en sensommeraftentur. Kom og kig med!

Jul på Sporvejsmuseet
10. og 11. december finder Sporvejsmuseets årlige, traditionsrige
julearrangement sted med salg af juletræer i sløjfen i skoven.
I skoven sælges også brændte
mandler fra en bod,
og i Magasinbygningen er indrettet en opvarmet
julecafé, hvor der
serveres gløgg,
varm chokolade,
æbleskiver m.m.
I Valby Gamle Remise er der julepyntet, og her sørger lokale
spillemænd for julestemningen, mens julemanden og hans assistenter underholder børnene.

Lej en sporvogn eller en veteranbus
Grupper på op til 16 personer vil kunne leje en sporvogn, der vil
være »base« under besøget. I vognen er opstillet et langbord, og
Sporvejsmuseet stiller en vognstyrer til rådighed.
Gæsterne medbringer selv mad- og drikkevarer eller aftaler
eventuelt andet med os.
Udover entrétaksten koster de første to timer 1.100 kr. Herefter
er prisen 350 kr. pr. påbegyndt halve time.
Det er også muligt at leje et helt vogntog.
Er interessen for transport i en veteranbus i forbindelse med
bryllup, jubilæum, fødselsdag eller ved en helt anden lejlighed,
så kontakt Sporvejsmuseet.
Reservation: Se under »Særarrangementer« nedenfor.

Besøg uden for normal åbningstid
Særarrangementer
Sporvejsmuseet kan også besøges uden for den normale åbningstid ved at bestille et særarrangement.
Ved et særarrangement betales udover entrébilletten 1.600 kr.
til dækning af museets og personalets ekstraudgifter. Dog koster
et særarrangement altid minimum 4.850 kr.
Et særarrangement varer normalt op til 2 timer i tidsrummet
kl. 10 til kl. 17, men andet kan også arrangeres.
I forbindelse med et særarrangement kan vi bl.a. servere
smørrebrød, øl og vand, kaﬀe og wienerbrød eller lagkage, men
det skal aftales i forvejen.
Aftale om særarrangementer træﬀes telefonisk med:
Mikael Lund
telefon 4045 8210
Per Tingman Møller
telefon 3874 1356
eller via e-mail: arrangementer@sporvejsmuseet.dk

Kalender 2022
Påskesøndag 17. april: Museets 45. sæson indledes.
Kørsel med hesteomnibus.
Lørdag 23. april: HT-orkestret spiller kl. 11.00. Markering af 50-årsdagen for linie 5’s omstilling til busdrift.
Søndag 22. maj: Kørsel med hesteomnibus.
Torsdag 26. - søndag 29. maj: Modelbaneudstilling i Bushallen.
Lørdag 28. maj: Årets første veteranbiltræf kl. 11.00 - 15.00. Tilmelding kræves. Trafikdag med intensiv sporvogns- og bustrafik.
Bandet »Swinging Back Beats« underholder kl. 13.00 - 15.00.
Lørdag 11. juni: Kørsel med hesteomnibus. Gruppen »Sweepy Swing«
underholder kl. 13.00 - 15.30.
Onsdagene i perioden 29. juni - 3. august: »Kør Selv« Sporvogn.
Prøv en tur som vognstyrer under kyndig vejledning og få et diplom.
Tirsdag 5. juli: Kørsel med hesteomnibus.
Torsdag 14. juli: Kørsel med hestesporvogn.
Tirsdag 26. juli - søndag 31. juli: Stor tysk/dansk modelsporvejsudstilling i Bushallen..
Onsdag 27. juli: Kørsel med hesteomnibus.
Fredag 29. juli: Kørsel med hestesporvogn.
Lørdag 30. juli: Trafikdag med intensiv sporvogns- og bustrafik.
Veteranbiltræf kl. 11.00 - 15.00. - Biler der fulgtes med sporvognene.
Tilmelding kræves.
Bandet Swinging Back Beats underholder kl. 13.00 - 15.00.
Tirsdag 2. august: Kørsel med hesteomnibus.
Lørdag 13. august: Kørsel med hesteomnibus.
Lørdag 27. august: Åbent til kl. 22. Kørsel med hesteomnibus.
Stjernekig med Københavns astronomiske Forening.
Oplev sporvogne og museet i aftenstemning med lys i butikkerne og
i de gamle gadelamper.
Søndag 28. august: Koncert med Basie Trust Big Band under ledelse
af Per Vadmand kl. 13.00-15.00.
Søndag 18. september: Kørsel med hestesporvogn.
Lørdag 24. september: Åbent til kl. 22.
Stjernekig med Københavns astronomiske Forening.
Oplev sporvogne og museet i aftenstemning med lys i butikkerne og
i de gamle gadelamper.
Efterårsferien (alle dage): »Kør Selv« Sporvogn.
Prøv en tur som vognstyrer under kyndig vejledning og få et diplom.
Tirsdag 18. oktober: Kørsel med hesteomnibus.
Onsdag 19. oktober: Åbent til kl. 22.
Stjernekig med Københavns astronomiske Forening.
Oplev sporvogne og museet i aftenstemning med lys i butikkerne og
i de gamle gadelamper.
Lørdag 10. og søndag 11. december: Åbent kl. 10.00 - 16.00.
Julearrangement med julemand, salg af gløgg/æbleskiver, brændte
mandler, og salg af juletræer.
Julepyntede sporvogne og butikker. Ret til ændringer forbeholdes.

