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Øverst: Turen med KO 17 slutter af med en tur rundt om Bushallen. Her er vognen nået op i Smallegade, som i gamle dage også
havde hesteomnibusser - dog som sporomnibusser. (Svend Christensen)
Nederst: BVB 213 er ved at være klar til en tur ned til Skjoldenæsvej, men først skal et par gæster - herunder en firbenet en af slagsen
- ombord. Alle fire metersporsvogne var i trafik i 2019. (Svend Christensen)
Forsiden: KS 587 som linje 13 og KS 327 som linje 11 var to af årets driftsvogne. Her ved Eilers Eg. (Svend Christensen)
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Forord
2019 var Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms 42. sæson siden åbningen for
publikum i maj 1978. En gennembladning af et repræsentativt udsnit af
tidligere årsberetninger giver et rigtig
godt indtryk af, hvad Sporvejsmuseet
har udviklet sig til på alle disse mange
år. Egentlig en helt fantastisk udvikling! - men uden en stor, og gennem
årene heldigvis stigende, medarbejderskare ville det ikke have kunnet
lade sig gøre at sørge for, at det store
antal gæster, mange heldigvis tilbagevendende, har fået og får nogle oplevelser i de historiske rammer for den
danske sporvejs- og bybushistorie.
Med en samling på ca. 90 sporvogne og ca. 50 busser er Sporvejsmuseet
blevet et danskbaseret internationalt
sporvejsmuseum, der af kendere anses
for at høre til blandt verdens fem førende sporvejsmuseer. Det forpligter!
– og vi arbejder hele tiden med at gøre
museet endnu bedre, finde flere klenodier frem fra gemmerne og i det hele
taget få styr på den store kulturarv,
som vi forvalter.
Vi er jo både et kulturhistorisk specialmuseum og en turistattraktion.
Det at kunne tilbyde kørsel i de historiske sporvogne og busser giver en
helt anden oplevelse, end hvis vi bare
måtte nøjes med at udstille de flotte
køretøjer og genstande. Men kørsel
slider også, så ud over løbende nye restaureringsprojekter bruger vore flittige værkstedsfolk også tid på løbende
vedligehold, herunder opmaling af
vognene. Nogle af vore vogne er allerede på deres tredje opmaling – andre
står snart for anden eller tredje opmaling. Så der er altid nok at rive i – men
det er vel også charmen ved at være
med, og når man så samtidig oplever
folks begejstring over stedet, omgivelserne, vognene, gadepartiet med butiksfacaderne fra 40’erne til 70’erne,
ja, så giver det bare blod på tanden!
Lige nu oplever vi nogle år med
svagt faldende besøgstal – i 2019 endte
vi på lige knap 23.000 – men vi ved, at
det går op og ned, uden at vi kan pege
på nogen egentlige årsager til sving-

ningerne. Tilfredse besøgende er vore
bedste ambassadører, og så er mediedækning meget vigtig. Vi har netop
lanceret et nyt markedsføringstiltag,
idet vi har investeret 140.000 kroner
i at komme med i ordningen med de
brune turistinformationsskilte. Der er
nu på hver side af frakørsel 35 på motorvej E 20 opsat to flotte brune skilte
med en gammel KS-motorvogn som
motiv. Der passerer 50.000 køretøjer
om dagen på det stykke af E 20, så vi
får nu en betydelig synlighed og eksponering.
Denne årsberetning giver i tekst,
billeder og tabeller et indblik i, hvordan året er forløbet på Sporvejsmuseet.
Dette måtte gerne give blod på tanden
til endnu flere gæster og gerne til, at
endnu flere melder sig som medarbejdere på Sporvejsmuseet – både ældre
og yngre. Der er hele tiden brug for
tilgang, for desværre falder der også
hvert år betroede medarbejdere fra.
Hvad 2020 kommer til at bringe, er
svært at spå om. Hvis dette var skrevet for 2 måneder siden, ville jeg nok
have været fuld af optimisme, men
dette forord er først skrevet hen i april
måned, hvor Corona-virussen har lagt
samfundet helt ned, og hvor det er meget uklart, hvordan der bliver lukket
gradvis op igen, på hvilken måde, med
hvilke restriktioner og så videre. Et er
i hvert fald helt sikkert: Det bliver en
helt anderledes sæson, end vi nogen
sinde før har oplevet. Allerede nu har
vi måttet udskyde sæsonstarten med
tre uger, men det bliver måske endnu
senere. I hvor høj grad kommer danskere – udenlandske gæster skal vi vist
ikke regne med mange af i år! – ud af
deres hjem for at genoptage et normalt
liv med besøg på museer, attraktioner
m.v.? Vi er forberedt på, at det kan blive et vanskeligt år, også økonomisk.
Men på en eller anden måde skal vi
nok stå det igennem med stor hensyntagen til både medarbejderes og gæsters sikkerhed.
Jeg vil gerne slutte af med at rette en
stor tak til myndigheder, leverandører,
samarbejdspartnere, medlemmer og

venner for støtte, forståelse og opbakning i 2019 – det får Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm mere end nogensinde
før brug for i 2020 og de kommende
år.

Mikael Lund
Museumsleder og formand for
Sporvejshistorisk Selskab
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Om et antal år kan KS 101 opleves i Smallegade på vej rundt om Bushallen. Inden da skal der dog både hænges køreledninger op,
og KS 101 skal have nye kabler og nye vinduesgummilister med mere. (Morten E. Storgaard)

Sæson 2019
Der resterede endnu to åbningsmpneder i Sporvejsmuseets sæson 2019,
da repræsentanter for andre nordiske
sporvejsmuseer i begyndelsen af september mødtes i »sporvejsbyen« på
Skjoldenæsholm. Årlige møder mellem repræsentanter for de nordiske
sporvejsmuseer har fundet sted i en årrække med skiftende museer som mødevært. Det valgte tema for det fælles
møde i 2019 var: ”Hvordan ser vi os
selv i år 2030?”
Lignende spørgsmål stiller mange
af Sporvejsmuseets frivillige medarbejdere sig selv og hinanden med mellemrum: Hvor er vi om 10 eller 15 år?
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm så
meget anderledes ud for bare 10 år siden end i dag. Derfor gætter man nok
ikke helt galt, hvis man spår, at museets fysiske rammer sandsynligvis fortsat ændrer sig i de kommende år, om
end knapt så radikalt og hurtigt som i
årene 2014-2018, hvor museet var bygherre for fem store nye bygninger med
tilhørende gadearealer. Først og fremmest takket være store testamentariske

gaver, suppleret med en låneoptagelse
på favorable vilkår.
Medarbejdernes ressourcer er en
faktor, som har betydning for alle
virksomheder. For Sporvejsmuseets
vedkommende er der den særlige udfordring, at museets drift – herunder
betjeningen af museets gæster – siden åbningen i 1978 har været varetaget af arbejdskraft, der er frivillig og
ulønnet. Det er vanskeligt at spå om,
hvordan de frivillige medarbejderressourcer vil udvikle sig i kommende år.
I takt med, at Sporvejsmuseet vokser,
bliver museet mere spændende for
både de besøgende og medarbejderne.
Det kan være forklaringen på, at der
stadig er tilgang til medarbejderskaren, selv om efterhånden kun modne
og ældre danskere har oplevet de gamle sporvogne i gadebilledet.
I de senere år er Sporvejsmuseet
vokset så meget, at museet er nødt til
at lade professionelle udefra klare en
del af anlægs- og vedligeholdelsesopgaverne. De økonomiske ressourcer er
selvsagt ikke uendelige, men tillader

dog køb af arbejdskraft udefra i et vist
omfang. Publikumsbetjeningen og de
dermed forbundne driftsopgaver udføres imidlertid fortsat udelukkende som
frivilligt og ulønnet arbejde. Det fordrer nøje planlægning og prioritering
af arbejdsopgaverne, sammenholdt
med de tilstedeværende personaleressourcer. Posten som bivognskonduktør er nederst i dette opgave-hierarki.
Når museet undertiden må klare sig
med knappe personaleressourcer, køres der enten med solomotorvogne,
énmandsbetjente vogne eller vogntog,
hvis bivogne ikke medtager passagerer, men er lukkede for publikum med
historiske ”Rangervogn”-hængeskilte.
Sporvejsmuseets sæson 2019 begyndte de facto allerede i januar med
to bestilte særarrangementer. Det var
tre måneder tidligere end året før. Ved
særarrangementerne åbnes museet
uden for normal åbningstid mod ekstra betaling, blandt andet til dækning
af medarbejdernes transport mv. Den
normale sæson indledtes påskedag, 21.
april. Også til særarrangementer uden
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En vigtig person på alle driftsdage er dagens vagthavende. Her er det Erik Carstensen, der har tjansen og ses i gang med en af de
mange opgaver - at besvare et opkald fra en gæst, en medarbejder eller lignende. (Svend Christensen)

for den normale museumssæson stiller
et antal medarbejdere i »fuldt ornat«,
det vil sige fine gamle sporvejsuniformer. I sæsonens løb bliver det som
oftest til et stort antal særarrangementer, som alle kræver tilstedeværelse af
fornødent personale.
Det er altid behæftet med en vis risiko, hvad angår muligheden for at køre
i sporvogn, når et særarrangement ligger på et tidspunkt, hvor Kong Vinter
regerer, selv om vinteren 2018/2019 alt
i alt blev usædvanlig mild. 26. februar
2019 blev der sat endnu en klima-rekord med den varmeste februardag
(15,8 grader) målt i Danmark, siden
man begyndte disse målinger i 1874.
Ved årets andet særarrangement
26. januar havde spornettet først sejlet i vand, hvorefter frosten satte ind
og fyldte spor og sporskifter med is.
Derefter faldt en del nysne, som skjulte isbelægningen, så også færdsel på
apostlenes heste blev en risikabel affære for både gæster og medarbejdere. Føret var mere sikkert inden døre.
Trods den manglende tur i sporvogn
lod det sig gøre at underholde godt en
snes besøgende i tre timer med guide-

de rundvisninger i Remise 1, 2 (Valby
Gamle Remise), 3, busudstillingshallen og museets magasinbygning, hvor
selskabet som de første spiste frokost
i et nyindrettet møde- og spiselokale
på 1. sal med vinduer ud mod museumsgaden »Smallegade«. Heldigvis
kan man sagtens bruge flere timer på
at bese Sporvejsmuseets omfattende
samlinger af både stort og småt, overraskende og mindre overraskende.
Det danske vejr får skyld for meget,
hvad enten det er usædvanligt varmt
og tørt eller det modsatte. Men meteorologernes statistikker siden 1874
holder i hvert fald vand, og det er jo
godt, når der er tale om tangering af
nedbørsrekorden fra 1999 med 905,2
mm, sådan som det blev tilfældet i
2019. Årets to sidste åbningsdage – julearrangementet i weekenden 14.-15.
december – var endnu to bidrag til
et helt usædvanligt vådt vejrlig, og så
hjalp det selvfølgelig ikke på julestemningen, at det tilmed blæste voldsomt,
ikke mindst om søndagen. En stor del
af museets 1.375 gæster disse dage var
med de to udsolgte jule-damptog fra
Københavns hovedbanegård til Borup

og viderebefordring med museumsbusser til og fra Sporvejsmuseet.
Årets besøgstal blev på 22.961, et
fald i forhold til 2018 på godt seks procent.

Særlige begivenheder
Sporvejsmuseet indledte sin 42. sæson
påskedag 21. april som den første af 93
ordinære åbningsdage. Dertil kom et
større antal bestilte særarrangementer
uden for normal åbningstid.
Særlige begivenheder i sæsonens
løb omfattede blandt andet kørsel med
hestetrukne museumsvogne på 11 udvalgte dage, varieret musikalsk underholdning ved ni lejligheder, to træf for
veteran- og vintagebiler (25. maj og
27. juli) og særlige rundvisninger 29.
juni og 30. juni som led i kultursamarbejdet »Kultur på skinner«. Endvidere
var der som tidligere mulighed for selv
at prøve jobbet som vognstyrer bistået
af en overvognstyrer (onsdage i skolernes sommerferie samt alle dage i
skolernes efterårsferie (uge 42).
I dagene omkring Kristi Himmelfart – 30. maj til 2. juni – gentog Sporvejsmuseet en succes fra den fore5

Årsberetning 2019.indd 5

14-04-2020 11:03:49

Nordsjællands Veterantog stod for årets juledamptog mellem København og Borup, idet toget dog blev kørt med Jernbanemuseets
K-maskine og vognstamme. Her holder toget i Borup klar til afgang mod København. (Michael Jensen)

gående sæson, dog med et tvist. Der
var besøg af danske modeljernbanefolk med små tog og baneanlæg. Den
skinnegående trafik i lille størrelse
er næsten lige så spændende for børn
og barnlige sjæle som Sporvejsmuseets skinnegående trafik i størrelse 1:1.
Ligesom med modelsporvejstræffet i
2018 var det museets nye store busudstillingshal, der var rammen om modelbanetrafikken.
En særlig festlig begivenhed var
ibrugtagningen 22. juni af Sporvejsmuseets Prag-sporvogn, som er intet
mindre end en verdensrekord. Tjekkiets ambassadør i Danmark, Radek
Pech, forestod præsentationen på
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm af
den skinnegående verdensrekord, som
hans land har æren for.
Prag-sporvognen nr. 7079, der indgik i trafikken på det midtsjællandske
museum denne dag, har nemlig verdens største familie med cirka 16.600
»søskende«. Den tjekkiske sporvognstype T3 SU er sporvognenes
svar på flyvemaskinernes Cessna 172
(firesædet privatfly), bussernes AEC/
Leyland RT/RTL/RTW (London-to-

dækkerbusser) og personbilernes Folkevogns-boble: Kort sagt: Sporvognen
har verdensrekorden i antal byggede
eksemplarer. Vogntypen blev bygget
i perioden fra 1960 til omkring 1997.
Sporvejsmuseets eksemplar er fra
1985. Prag-sporvogn nr. 7079 udmærker sig ved at fremstå i original skikkelse og de førhen meget almindelige
vognfarver i Øst- og Centraleuropa:
rød/creme.
Pragvognen nr. 7079 indgår i trafikken på Sporvejsmuseet efter godkendelse hos de danske trafikmyndigheder
og indøvning af det frivillige personale, der skal køre verdens talrigeste
sporvogn. Sporvognen er énmandsbetjent og har langt flere ståpladser end
siddepladser. På produktionstidspunktet var stor kapacitet prioriteret højere
end komfort.

Efter mørkets frembrud
Der er masser af historisk atmosfære
i museumsgaden på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm med gadens historiske butiksudstillinger og gamle
danske sporvogne og busser i trafik.
Men der sker noget særligt, når mør-

ket falder på, og de gamle gadelygter
og sporvognenes farvede lanterner
tændes. Hver sporvognslinje havde
sin farvekombination, så passagererne
også på lang afstand kunne se, hvilken
linje der nærmede sig stoppestedet.
Det kunne man opleve to gange
i løbet af Sporvejsmuseets sæson, i
2019 første gang lørdag 31. august og
anden gang lørdag 28. september. Disse to lørdage, henholdsvis den sidste i
august og den sidste i september, var
museet åbent til kl. 22 og besøgtes ved
samme lejligheder af amatørastronomer fra Københavns Astronomiske
Forening, der medbragte deres computerstyrede stjernekikkerter og lod
Sporvejsmuseets gæster kigge med.
Sporvejsmuseet ligger godt for observationer af universet, fordi der er
langt til de nærmeste større byer og
deres forstyrrende lysskær. Mens det
ved aftenarrangementet i august var
overvejende klart vejr, bød arrangementet i september på vekslende skydække, hvorfor astronomerne rykkede
indenfor i Valby Gamle Remise, hvor
de kunne gengive stjernehimlen på en
stor skærm og fortælle interesserede
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om deres hobby med de kolossale afstande. Med gennemsnitligt 70 gode
observationsnætter om året på vore
breddegrader er astronomerne nødt til
at have en Plan B, hvis vejret ikke er
med på stjernekiggeri. Sporvognene
kører uanset vejret, så nåede man ikke
den sidste københavnske natsporvogn
i 1958, er der stadig muligheder på
Sporvejsmuseet.

To veterantræf
Gadebilledet i Sporvejsmuseets museumsgade med det uofficielle navn
Valby Langgade fejler ikke noget med
historiske butiksudstillinger, gammelt
gadeinventar, trafik af museumsbusser
og ikke mindst danske og udenlandske
sporvogne. Men det er prikken over
i´et, når der holder historiske motorkøretøjer parkeret ved kantstenen. Det
er baggrunden for, at Sporvejsmuseet
også i 2019 arrangerede to træf for
ejere af motorkøretøjer fra 1972 eller
tidligere – og deres fine biler, mc og
scootere. Forårs-veterantræffet fandt
sted lørdag 25. maj, hvor der samtidig
var særlig tæt trafik på museets sporvognslinjer. Veterantræf nummer to
fandt sted lørdag 27. juli under overskriften »Biler der fulgtes med sporvognene«.
Morris Minor, Volvo Amazon, den
klassiske Folkevogn, forsvundne engelske bilmærker som Wolseley, Triumph og Austin, tyske NSU, italienske sportsvogne fra Alfa Romeo og
klassiske amerikanske og engelske
Fordbiler. Det er bare et lille udvalg
af de omkring et halvt hundrede klassiske køretøjer, der besøgte Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ved det stort
anlagte arrangement 27. juli. Ved begge veterantræf er yngste aldersgrænse
for de deltagende biler produktionsåret
1972, hvor de sidste gamle sporvogne
forsvandt fra gadebilledet.
Mens vi er ved veteranerne, er det
værd at notere, at selv de værste bilvrag kan være værdifulde. Rundt i
kongerigets private haver står der formentlig stadig en del kollektive transportmidler i mere eller mindre medtaget stand mange år efter, at de blev
udrangeret. De har som oftest fungeret

som havehuse, legehuse eller opbevaringsskure i årene efter »pensioneringen« og er ofte blevet ét med stedets
vegetation og er af samme grund godt
skjult for nysgerrige blikke.
Et af de meget medtagne eksemplarer – en danskbygget Triangel-bus fra
1930erne – blev i foråret 2019 bjærget
af Sporvejsmuseets frivillige medarbejdere fra en privat grund i Indslev på
Fyn. Bussen blev løftet med stor forsigtighed over på en transportvogn og
efterfølgende pakket grundigt ind, så
der ikke faldt noget af under transporten til Midtsjælland. Bussen var nemlig både et vrag og en guldgrube! Bussens brugbare dele skal være med til at
genskabe den københavnske strøgbus
KS 37 (1929), som blev bjærget for
en del år siden fra en have i Saunte i
Nordsjælland. Det, som var værdifuldt
på Triangel-bussen fra Indslev, er især
aksler og styretøjet. Endvidere var der
på Fyn-bussen - senere identificeret
som Odense Omnibus nr. 2 fra 1934
- en masse andre komponenter, bl.a.
brændstoftank, kardanaksler inkl. kardanbremsen, hovedbremsecylinder og
meget andet, som helt sikkert kan anvendes på KS 37. Endelig var bussens
originale instrumenter intakte; de er
ligeledes bjærget.
Vigtige dele fra den fynske bus
kommer igen ud at køre, når den københavnske Triangel-strøgbus genopstår i fordums herlighed. Fundet fra
Fyn betyder, at den 90 år gamle københavnske bybus er kommet et godt
stykke nærmere et aktivt otium på
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Trust Big Band« er under ledelse af
Per Vadmand, Vigersted, der er blandt
Sporvejsmuseets mangeårige medarbejdere.
Bortset fra de to åbningsdage i december, hvor Sporvejsmuseet åbner af
vinterdvalen for kørsel med julesporvogne, salg af juletræer og fremvisning af en omfattende juleudstilling,
er skolernes efterårsferie sæsonens
afslutning. Sporvejsmuseet slutter sine
sæsoner med manér med ni sammenhængende åbningsdage, i 2019 med
søndag 20. oktober som sidste dag. I
skolernes efterårsferie kan besøgende
alle dage prøve jobbet som vognstyrer med kyndig bistand fra en overvognstyrer. Der betales særskilt for
skolekørslen, men så får man også et
diplom som bevis på de nyerhvervede
færdigheder.
Efterårsferien bød desuden på sæsonens sidste kørsel med ægte hestekræfter, der trækker den bevarede
hesteomnibus fra 1897. Hesteomnibussen kørte onsdag 16. oktober sine
sidste ture mellem museumsområdet og Skjoldenæsholm hovedgård.
Omnibussen blev pensioneret af Københavns Sporveje i 1917 og blev
heldigvis gemt for eftertiden som museumsvogn. Museet råder over endnu
en hestetrukket omnibus fra 1872,
som er udstillet i busudstillingshallen.

Musikalske traditioner
Sporvejsmuseet byder i løbet af sæsonen på musikalsk underholdning ved
flere lejligheder. Ruds Vedby Garden
har i flere sæsoner demonstreret elegant eksercits med tilhørende piber og
trommer, og i 2019 bød programmet
desuden på musikalsk underholdning
i flere forskellige genrer. Den ældste
musikalske tradition på Sporvejsmuseet tegner jazz-bigbandet »Basie
Trust Big Band« sig for. Årets koncert
fandt sted søndag 25. august i to afdelinger i tidsrummet kl. 13-15. »Basie
7
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Denne trækvogn, der har tilhørt den kommunale anstalt Sundholm i København, tilgik museet i 2019. Den har ikke som sådan noget
med sporvognene at gøre, men indgår istandsat nu som en del af miljøet i museumsgaden eller - som her - på dage med dårligt vejr
i Bushallen belæsset med et passende udvalg af kasser, kurve med mere. (Jørgen Krog)

Udstillingsvirksomhed
Hovedstadens politikere signalerede
klart, at den kollektive transport er en
særdeles betydningsfuld faktor i en
moderne storby, da de i 1911 og 1919
samordnede hovedstadens kollektive
transport i et stort, offentligt drevet og
ejet selskab. I 1911 ved Københavns
Kommunes overtagelse af de private
københavnske sporveje og i 1919 ved
sammenslutningen af det frederiksbergske sporvejsselskab og Københavns Sporveje.
100 år senere er det især individuel transport på to eller fire hjul, der
nyder politikernes store bevågenhed.
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er
den kollektive bytrafiks museum og
afspejler helt bevidst den kollektive
trafiks fortid, nutid og fremtid i sine
skiftende udstillinger. Det var også tilfældet i sæsonen 2019.
”Mere end nostalgi”, ”Nye kapitler”, ”Prioritering”, ”Turisternes sporvogn”, ”Gamle rivaler fandt sammen”,
”Den blå Vogn”, ”Danskeren” og ”Design-arkæologi”. Det var overskrifterne, der mødte Sporvejsmuseets besø-

gende i sæsonen 2019, når de kiggede
indenfor i Remise 1. Mange besøgende
møder denne del af museets udstilling
som det første, når de er ankommet
med de metersporede sporvogne, der
trafikerer den korte strækning mellem
museets P-plads ved Skjoldenæsvej og
museumsområdet.
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
byder på en masse nostalgi for de efterhånden absolut modne danskere,
der kan huske gadebilledet fyldt med
sporvogne. Men museet er mere end
nostalgi. Vore naboer beholdt sporvognene, fordi de er et miljøvenligt
alternativ til privatbilen. Det har Sporvejsmuseet ikke lagt skjul på siden
åbningen for offentligheden i 1978.
Selv om museets mest moderne sporvognstype, den tyskbyggede ledvogn
med kælenavnet ”Frk. Düsseldorf”,
efterhånden er mere end 60 år gammel, så er vognens køreegenskaber i
mange henseender fuldt på højde med
de nye letbanevogne: hurtig acceleration, støjsvag kørsel og jævn nedbremsning.

Nye kapitler
Sporvejsmuseets udstilling afspejlede
i 2019, at der skrives nye kapitler i den
danske sporvejshistorie, efter at Aarhus i december 2017 begyndte kørslen
med passagerer på sin letbane. Hele
letbanens etape 1 kom i drift i 2019
med en samlet strækningslængde på
over 100 kilometer. De moderne sporveje anlægges mest muligt i eget areal,
hvilket er en fordel både for letbanen
og den øvrige trafik. Alligevel er letbaner en ny aktør i trafikken, og det
skal de øvrige trafikanter lige vænne
sig til.
Kollektiv transport af høj kvalitet
tiltrækker flere passagerer, hvilket
Aarhus Letbane er et nyt bevis på. Når
anlæg af nye letbaner har været meget
længe undervejs i Danmark i forhold
til lande, vi gerne sammenligner os
med, er det et udtryk for, at et flertal af
danske politikere prioriterer kollektiv
transport anderledes. Nogle ville sige
lavere. Odense bliver den næste danske by, som kan tage en ny letbane i
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Til julearrangementet var der opstillet et stort illumineret juletræ i Bushallen, ligesom museets store LGB-bane var sat op og - især
hos børnene - meget populært kørte rundt med pebbernødder og vingummier i de åbne godsvogne. Til højre ses AOS 245, der i en
periode indgik i udstillingen i stedet for HT 1382. (Morten E. Storgaard)

brug. I 2018 lånte Sporvejsmuseet en
opdateret udstilling om den fynske hovedstads letbane. Både i 2018 og 2019
udlånte Odense desuden en mobil udstilling i en særlig udstillings-trailer,
hvor Sporvejsmuseets besøgende kunne få nærmere information i tekst og
billeder (også levende) om den fynske
letbane.
Der var også seneste nyt om hovedstadens letbane i Sporvejsmuseets
udstilling 2019. Hovedstadsområdets
letbaneprojekt har været mange år undervejs. Fra udlandet ved vi, at sådanne projekter kan gennemføres på bare
to-tre år fra den politiske vedtagelse,
til letbanetogene kører. I den seneste
halve snes år har det først og fremmest
været udbygningen af den københavnske metro, der har fået tildelt de
helt store investeringer og festtalerne.
Åbningen af den københavnske metro-cityring, som blev nogle måneder
forsinket, var selvfølgelig også afspejlet i Sporvejsmuseets udstilling 2019.

Turistattraktioner
Sporvogne er turistattraktioner i mange udenlandske byer. Udstillingen

2019 fortalte om Stockholms sporvognslinje 7 som et godt eksempel.
Sverige sagde farvel til sporvognene
i Helsingborg, det centrale Stockholm
og Malmø (på nær en enkelt linje), da
man gik over til højretrafik i september 1967. Siden er sporvognene vendt
tilbage på flere linjer i den svenske hovedstad. Stockholms legendariske linje 7, der kommer forbi en række store
turistattraktioner, blev genoprettet i
1991 og trafikeres i dag af både helt
moderne sporvogne og museumsvogne. I nogle af de sidstnævnte kan man
endda nyde en kop kaffe og dejligt
svensk bagværk, mens man betragter
den smukke hovedstad fra kaffebordet. Linje 7 blev i september 2018 forlænget til tunnelbanens centralstation
(T-centralen) og har nu endestation
tæt ved hovedbanegården Stockholm
C, som modtager såvel togpassagerer
som flyrejsende, der ankommer med
tog fra Arlanda, Stockholms internationale lufthavn.
Også i den tjekkiske hovedstad,
Prag, er sporvognene både effektive hverdags-transportmidler og populære blandt byens mange turister.

Sporvejsmuseets ibrugtagning i juni
2019 af den senest anskaffede museumssporvogn fra Prag var en aktuel
anledning til en lille udstilling i Valby
Gamle Remise om Prags velfungerende sporvejssystem.

Jubilæer
Sporvejsmuseet holder af jubilæer for
historiske begivenheder. I 1919 – for
100 år siden – fandt gamle rivaler
sammen, da Københavns Sporveje
og Frederiksberg Sporveje begyndte
samdrift med nyordning af hovedstadens sporvejs- og omnibuskørsel. Forinden var der indgået aftale om den
fælles driftsøkonomi og personalets
løn- og arbejdsforhold. Udstillingen
berettede om, at de københavnske
sporvognslinjer 16, 17 og 18 var børn
af sammenslutningen af de to store
sporvejsselskaber. Helt til 1974 havde
de to hovedstadskommuner et fælles
politisk sporvejsudvalg.
Det frederiksbergske sporvejsselskab indtager allerede en fornem plads
i Sporvejsmuseets samlinger med den
ældste bevarede hestetrukne omnibus (1872), den ældste bevarede mo9
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toromnibus (1913) og en spændende
toetages sporvogn, der var blandt de
sidste i ordinær drift i hovedstaden
(til 1933). Yderligere tre Frederiksberg-sporvogne vil med tiden komme
i drift på Sporvejsmuseet. De to af
dem er toetages og pt. under restaurering i Sporvejsmuseets filial-værksted
i Østermarie på Bornholm, hvor man
har samlet en håndfuld superdygtige
håndværkere og allieret sig med flere
rundt på klippeøen. Dette arbejde var
også omtalt i Sporvejsmuseets udstilling 2019.
Andre jubilæer, der blev markeret
i udstillingen, var mere vemodige. I
1969 – 50 år før – sagde københavnerne farvel til endnu to sporvognslinjer,
endda to af de ”store” linjer: 6 og 2.
Sekseren havde det gamle kælenavn
”Den blå Vogn” på grund af sine blå
linjeskilte og lanterner, mens linje
2 kaldtes ”Danskeren”, ligeledes på
grund af sine rød/hvide liniefarver.
Der blev i oktober 1969 taget behørigt afsked med sporvognslinje 2 ved
en afskedskavalkade af gammelt og
nyt rullende materiel ad Toerens rute
fra Brønshøj til Sundby. Når der blev
gjort særlig stads af sporvognslinje 2,
skyldtes det uden tvivl, at den var den
sidste sporvognslinje, der trafikerede
Frederiksberg Kommune.

Design-arkæologi
Nye udstillingsplancher med overskriften ”Design-arkæologi” handler
om, at det gamle gadeinventar: lygtepæle, bænke, plakatsøjler mm. – ofte
med navnkundige arkitekter som designere – i mange år har været prioriteret lavt i såvel København som på
Frederiksberg. På det seneste har byernes mødre og fædre fundet midler,
der kan rette en smule op på mange
års forsømmelser. Som et eksempel på
dette fortæller udstillingsplancherne
om genskabelsen af de særlige frederiksbergske stoppesteds-plakatsøjler i
det udseende, de havde fra 1914 med
kommunens embedsarkitekt A.S.K.
Lauritzen som designer. Kommunen
foretog fra midten af 1950erne en ombygning af søjlerne, hvorved de mistede nogle af deres fine proportioner.

Der var oprindelig 102 eksemplarer af
de velkendte plakatsøjler med kobberhat, som klart signalerer, at man befinder sig i ”byen i byen”. Antallet af
stoppested-plakatsøjler blev efterhånden reduceret betydeligt, blandt andet
med henvisning til pladsproblemer. Da
der kun var 15 plakatsøjler tilbage, besluttede kommunalbestyrelsen at redde de sidste. Sporvejsmuseet har både
originale og ombyggede eksemplarer
i sin samling af gammelt gadeinventar. På museet har disse søjler endda
beholdt deres oprindelige funktion: at
markere et sporvogns- eller omnibusstoppested.
”Omnibus?” Den gamle betegnelse
for en bybus, som blandt andet kan læses på stoppestedsskilte, er af latinsk
oprindelse (”For alle”) og giver med
mellemrum anledning til spørgsmål
fra især den unge del af museets gæster.

Mobile udstillinger
Sporvejsmuseet har også mobile udstillinger, som i de fleste tilfælde følger med en eller flere af de bevarede
museumsbusser. Dermed har museet
mulighed for at vise flaget også uden
for sæsonen og fortælle om Sporvejsmuseet og om trafikhistorien.
En ny udstillingssøjle med udstillingsplancher om Sporvejsmuseet blev
første gang taget i brug ved Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj i
dagene 4.-5. august 2018. Begivenheden er et tilløbsstykke for den store
skare, som interesserer sig for hurtige
biler af mange årgange og vognklasser, og den kan også følges på lydsiden
af en stor del af beboerne i hovedstaden.
I 2019 var der første gang brug for
denne mobile udstilling, da Sporvejsmuseet viste flaget i Øksnehallen, København, i dagene 30. og 31. marts,
hvor museer, arkiver, medier, forlag,
foreninger og forhandlere af historiske varer mødte publikum i alle aldre.
Sporvejsmuseet bemandede en af de
mere end 60 publikumsinvolverende
udstillingsstande. Målet med arrangementet ”Historiske Dage” er at øge
interessen i den brede befolkning for

historien og dermed skabe øget bevidsthed om, hvem vi er, hvad der har
formet os, og hvilke kræfter der påvirker os og skaber forandringer og udvikling.
Nævnes skal også udstillingsmateriale om Sporvejsmuseet og den danske sporvejshistorie i Nørrebrohallen,
der har en fortid som Danmarks sidste
sporvognsremise. Dette materiale har
været udstillet forskellige steder i det
store hus siden 2014 og var det fortsat
i 2019.
Et af de tidligste bidrag til årets udstilling på Sporvejsmuseet blev fundet
på det indtil videre sidste loppemarked i Forum på Frederiksberg (9.-10.
februar 2019). Ved den lejlighed var
repræsentanter for Sporvejsmuseet så
heldige at erhverve en sporvejshistorisk perle fra den kendte antikvitetshandler og kræmmer Erik Christiansen, Kulhuse. Det drejer sig om en
sporvogns-advarselsklokke af en type,
der var monteret på de tidligste elektriske sporvogne, mærket Riedel´s Patent 40753. Sådanne advarselsklokker
var monteret på vognstyrerens bremse-håndtag og blev afmonteret, da
sporvognenes perroner blev inddækkede efter 1910. Selv om der engang
har været hundreder af disse klokker,
så råder Sporvejsmuseet kun over nogle ganske få. Der bliver brug for denne
type advarselsklokke, når hovedtypevogn nr. 176 inden for en overskuelig
årrække føres tilbage til det udseende,
den havde i det 20. århundredes første
årti. Den fundne klokke fandt vej til en
af de sikre aflåste montrer i Remise 1
ledsaget af en forklarende tekst.
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Stoppestedet ”Skellet” er blevet et af de mere benyttede stoppesteder, idet mange efter at have gået en tur i gaden og set på butikskulisserne stiger på sporvognen ved ”Skellet” og kører ud i skoven. (Svend Christensen)

Driftsafdelingen
Åbningsdage
Sporvejsmuseets 42. ordinære sæson
blev indledt søndag 21. april og sluttede søndag 20. oktober. Inden julearrangementet 14. og 15. december
dannede den endelige afslutning på
sæsonen, var der i år ikke særarrangementer i perioden mellem efterårsferien og julearrangementet, hvilket ellers
har været tilfældet i mange år. Det
mindre fald i det totale antal åbningsdage i 2019 i forhold til de tidligere år
skyldes, at det fra sæson 2019 blev besluttet at afslutte perioden med hverdagsåbent til ugen, hvor skoleferien
slutter, hvor det tidligere har været en
uge efter skolernes ferieslut. Ændringen var blandt andet forårsaget af, at
det er blevet lidt vanskeligere at skaffe
det nødvendige personale til de mange
åbningsdage.
Der har i løbet af sæsonen været
i alt 113 åbningsdage fordelt med 92
ordinære åbningsdage og 21 dage med
særarrangementer. Et særarrangement
er et arrangement, hvor museet åbnes

for gæster uden for de almindelige
åbningstider mod betaling af et særligt gebyr ud over den almindelige
entrétakst. Et sådant særarrangement
afvikles normalt over et par timer i
dagtimerne, men kan også finde sted
i aftentimerne, hvis gæsterne ønsker
det. I disse tilfælde opkræves dog et
yderligere tillæg.
Åbningstiderne var i 2019 lørdage
samt søn- og helligdage kl. 10-17. I
sommerferieperioden (25. juni-11.
august) desuden tirsdage, onsdage,
torsdage og fredage kl. 10-17, og i efterårsferien (13.-21. oktober) var museet åbent alle dage kl. 10-17. Som en
mangeårig tradition holdt museet aftenåbent sidste lørdag i august og september til kl. 22.
Ved julearrangementet 14. og 15.
december holdt museet åbent begge
dage kl. 10-16.

Besøgende
Det samlede besøgstal for 2019 blev
22.961 gæster (2018: 24.574). I for-

hold til 2018 svarer det til et fald på
ca. 6,5 %. Der var ved årets begyndelse budgetteret med 27.500 gæster, så
med det udgangspunkt må resultatet
betragtes som værende noget skuffende. Den største procentvise afvigelse
i forhold til 2018 skal findes blandt
særarrangementerne, hvor der med
et besøgstal på 1.011 gæster har været 36,5% færre gæster i 2019 (2018:
1.593). For besøgene på de ordinære
åbningsdage og julearrangementet er
de respektive tal henholdsvis -3,9% og
-13,0%.
I år havde vi igen samarbejde med
Nordsjællands Veterantog og Danmarks Jernbanemuseum i Odense om
kørsel med veterantog i forbindelse
med julearrangementet. Der blev begge dage kørt mellem Københavns Hovedbanegård og Borup station, hvor
Sporvejsmuseets busser sørgede for
transporten mellem Borup og Sporvejsmuseet i tilslutning til togets ankomst og afgang. Til begge dage var
billetterne næsten blevet revet væk i
11
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Øverst: Scrapvogntoget kørte atter samlet i trafik fra sæson 2019. Her holder det
ved Ejlers Eg i begyndelsen af sæsonen.
(Jørgen Krog)
Nederst: KS 701 kørte enkelte ture i trafik
i 2019 og havde bogiebivognen KS 1572
med. KS 1572 fik ellers ikke kørt meget i
2019, hvilket mest skyldtes, at KS 587 i
sæsonen var skiltet som linje 13 - og de
få ombyggede bogiemotorvogne, der har
kørt på linje 13, kørte uden bivogn. (Thor
Arentoft)

forsalg, og det nærmest udsolgte tog
havde 262 passagerer lørdag og 265
passagerer søndag.

Takster
Taksterne i 2019 var uændrede i forhold til 2018, hvor der blev foretaget
en mindre justering. Taksterne var
120 kr. for voksne og 60 kr. for børn
(3 - 12 år). For grupper (20 eller flere
betalende gæster) var taksterne henholdsvis 100 kr. og 50 kr.
Aftalerne med forskellige foreninger og organisationer, om at deres medlemmer kan komme ind på
Sporvejsmuseet for en reduceret takst
(gruppetakst), er reduceret betydeligt
de seneste år. I 2019 solgtes i alt 2.786

rabatbilletter (2018: 4.353). Faldet i antal solgte rabatbilletter skal dog også
ses i lyset af, at der - som tidligere omtalt - har været færre særarrangementer i 2019 i forhold til 2018.
Sporvejshistorisk Selskabs medlemmer samt medlemmer af tilsvarende udenlandske søsterforeninger
har gratis adgang til Sporvejsmuseet
og får udleveret en fribillet hos billetsælgeren ved indgangen til museet.
Det samme får de gæster, der ved indgangen fremviser en fribilletkupon,
der i forvejen er udleveret til firmaer,
privatpersoner eller andre samarbejdspartnere, der har ydet Sporvejsmuseet
en særlig hjælp, har givet gaver eller er
inviteret af museet. I 2019 er udstedt

1.786 fribilletter (2018: 1.683).
Den gennemsnitlige entrétakst er i
2019 95,98 kr. (2018: kr. 95,61).
Entrétaksterne inkluderer udover
adgang til museet og udstillingshallerne også ubegrænset sporvognskørsel med de elektriske sporvogne på
besøgsdagen. Derimod inkluderer de
ikke kørsel med museets busser på
ruten rundt om Valsølille sø og heller
ikke kørsel med hestesporvognen og
hesteomnibussen. Taksten for kørsel
med disse tilvalg er 20 kr. for voksne
og 10 kr. for børn pr. tur. Der er i 2019
solgt 220 billetter (2018: 207) til hestesporvognen og 861 billetter til hesteomnibussen (2018: 964). Der har i
2019 været 2 køredage (2018: 2) med
hestesporvognen og 9 køredage (2018:
10) med hesteomnibussen. I alt har
1.081 gæster benyttet sig af tilbuddet
om »hestekørsel« i 2019 (2018: 1.171).
Der er i 2019 solgt 3.081 busbilletter (2018: 2.523). Nærmere detaljer om
busruten er beskrevet i afsnittet om
busafdelingen.
Sporvejsmuseet tilbyder også, at
man kan besøge museet udenfor de
normale åbningstider; – de såkaldte
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KO 17 med nyrenoverede hjul kører afsted på endnu en tur til Skjoldenæsholm Gods. Som altid er bussen godt fyldt op. (Svend
Christensen)

»særarrangementer«. I den forbindelse opkræves udover den almindelige
entré et særligt gebyr, der skal dække
personalets og museets ekstra omkostninger ved disse besøg. Gebyret
er normalt 1.600 kr. pr. gruppe, men
for at få arrangeret et særarrangement
vil minimumsbeløbet, der dækker entréen (min. 20 gæster) og de særlige
omkostninger, dog være 4.100 kr., og
det forudsætter, at besøget finder sted
i tidsrummet kl. 9-17 og varer i op til
to og en halv time. Ved besøg før kl. 9
og efter kl. 17 er gebyret typisk 2.000
kr. og minimumsbeløbet er 4.700 kr. I
2019 var indtægten fra disse gebyrer
57.460 kr. (2018: 78.894 kr.), hvilket er
et fald på ca. 26 %, som hænger sammen med det tidligere nævnte fald i
særarrangementerne i 2019.
En anden aktivitet, der kan kombineres med et besøg på museet, er leje
af en »udflugtsvogn«. En udflugtsvogn skal bestilles i forvejen, og gebyret for at leje en motorvogn i to timer
er 1.100 kr. For hver påbegyndt yderligere halve time betales 350 kr. Større
selskaber kan også leje et helt vogntog,
hvor gebyret så er 1.800 kr. og 500 kr.

for hver påbegyndt halve time ud over
de første to. Indtægten ved udlejning
af udflugtsvogne var i 2019 29.610 kr.
(2018: 36.290 kr.).
På de fleste af de ordinære åbningsdage arrangeres rundvisninger nogle
gange om dagen, hvor gæsterne med
en kustode kommer rundt i områder,
der normalt er aflukkede for de besøgende. Disse rundvisninger er gratis
og varer ca. 45 minutter. Hvis man ved
besøg på museet imidlertid vil være
sikker på, at der er en guide til rådighed, kan man i forvejen bestille en
rundvisning. Prisen herfor er 700 kr.
og vil normalt omfatte maksimalt 2530 personer. I 2019 var indtægten ved
disse bestilte rundvisninger 25.300 kr.
(2018: 39.475).

Trafik
På den metersporede strækning mellem indgangen ved Skjoldenæsvej og
museets forplads er der i sæsonen generelt blevet kørt efter den normale køreplan, hvor der køres hvert 10. minut
i hele museets åbningstid. I forbindelse med aftenåbent køres dog med 15
minutters interval fra kl. 17. I 2019 er

der i alt kørt 2.344 km på strækningen
(2018: 2.286 km). I 2019 har vi haft de
samme tre motorvogne til disposition
på den metersporede strækning som
i 2018 samt Aarhus-motorvogn nr. 1,
som ikke har været i trafik i et par år.
Aarhus-motorvogn nr. 3 har igen 2019
været den mest benyttede vogn på
strækningen og har tilbagelagt 985 km
(2018: 1.722 km) efterfulgt af Flensborg-vognen SFV 36 med 766 km
(2018: 533 km) og Basel-vognen nr.
213 med 208 km (2018: 31 km). Endelig kørte Aarhus-vognen nr. 1 385 km
i løbet af sæsonen.
På museets hovedstrækning –
»Skovstrækningen« – mellem forpladsen og sløjfen ved Eilers Eg i skoven
har det igen i år stort set på alle museets åbningsdage været muligt at gennemføre trafikken med 10-minutters
interval. Det er gennem de seneste år
blevet stadigt vanskeligere at få dækket tjenesteplanerne optimalt, og som
følge heraf er »Årets trafikweekend«
i 2019 reduceret til »Årets Trafikdag«
med intensiv sporvognstrafik, og den
fandt sted lørdag 27. juli sammen med
»Medlemmernes Dag«, hvor der kør13
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tes efter en speciel køreplan med 5-minutters interval på skovstrækningen
med flere vogntog i trafik.
Igen i 2019 kunne Sporvejsmuseet
præsentere de besøgende for en alsidig og afvekslende trafik takket være
museets store samling og en ihærdig
indsats fra værkstedsfolkene med at
holde de gamle vogne køreklare. I
2019 er vognparken på normalsporet
blevet forøget med yderligere en vogn,
idet nyerhvervelsen, Prag-vognen DPP
7079, blev taget i brug ved en festlig
indvielse 22. juni, hvor den tjekkiske
ambassadør, Radek Pech, viste Sporvejsmuseet den ære at deltage i festlighederne.
I alt har 23 motorvogne og 9 bivogne været i trafik i løbet af sæsonen på
museets to strækninger.
Den mest benyttede motorvogn i
2019 var ledvognen RGB 2412 med
1.991 km (2018: 1.968 km), efterfulgt
af bogievognen KS 587 (1.940 km),
scrapvognen KS 470 (1.880 km), KS
327 (1.345 km), KS 100 (1.224 km) og
KS 22 (1.124 km). Hamborg-motorvognen HHA 3060 har med sine 47
km (2018: 165 km) været den motorvogn, der har været mindst anvendt.
Motorvognene NESA 929 og Odense-vognen OS 12 har ikke været i
trafik i 2019 på grund af henholdsvis
opmaling og reperation af strømaftageren.
Der er kørt 15.098 motorvognskilometer på skovstrækningen i 2019
(2018: 15.168 km).
Bivognskørsel udgjorde i 2019
en lidt større andel af trafikken på
skovstrækningen end i 2018. I 2019 er
der kørt 5.867 km med bivogne (2018:
4.769 km). Den hyppigst anvendte bivogn i 2019 er scrapbivognen KS 1065
med 1.484 km (2018: 191 km, hvor den
dog havde været ude for opmaling det
meste af sæsonen).
De enkelte museumsvognes kørsel
i sæsonen fremgår af tabellen på dette
opslag.
Kørslen med de hestetrukne køretøjer har igen i 2019 været en succes,
hvor dog den største interesse bland
museets gæster samlede sig om hesteomnibussen. Hestesporvognen KSS

Statistiske oplysninger om driften
2015

2016

2017

2018

2019

I alt

Entrébilletter, voksen
Entrébilletter, barn
Entrnbilletter med rabat, voksen
Entrébilletter med rabat, barn
Entré-kontrolbilletter (fribilletter)
Besøgende i alt

11.752
4.245
5.061
799
1.643
23.500

13.943
4.681
3.860
313
1.168
23.965

16.401
5.461
3.551
432
1.611
27.456

14.229
4.309
3.968
385
1.683
24.574

14.147
4.242
2.528
258
1.786
22.961

541.677
195.797
232.576
61.921
58.248
1.090.219

Passagertal i alt, hestesporvogn
Passagertal i alt, hesteomnibus

198
1.065

355
996

381
1.407

207
956

220
861

3.679
6.727

Busbilletter, voksen
Busbilletter, barn
Passagertal i alt, buslinien

1.312
1.214
2.526

2.141
537
2.678

2.696
959
3.655

2.468
650
3.118

2.062
492
2.554

34.589
14.844
49.433

Præsterede vognkilometer
BVB 213
SFV 36
ÅS 1
ÅS 3

120
778
9
1.275

222
741
97
1.312

383
837
0
1.251

31
533
0
1.722

208
766
385
985

8.740
7.192
37.269
30.418

Metersporede motorvogne i alt

2.182

2.372

2.471

2.286

2.344

83.619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.034
110
318
430
818
0
1.197
1.812
994
0
0
1.279
0
551
1.324

1.127
186
388
453
1.600
559
1.510
1.189
761
0
0
1.888
0
543
1.097

706
408
733
298
1.465
1.307
401
1.200
471
2.226
0
718
0
768
1.332

1.332
165
483
288
1.464
831
751
849
901
1.512
0
1.199
50
378
569

0
473
869
47
385
506
1.124
1.224
475
1.345
708
1.880
0
1.940
28
171
686

2.046
0
866
28
1.758
286

1.747
0
636
349
1.563
509

1.562
549
133
333
1.007
380

298
656
714
465
1.968
295

0
0
445
470
1.991
331

4.536
43
4.968
473
12.738
6.308
5.843
5.193
20.152
7.648
37.199
26.748
24.305
36.980
11.708
8.238
442
7.965
20.158
1.067
15.583
11.844
8.254
2.258
32.140
7.297

14.851

16.105

15.997

15.168

15.098

320.088

Solgte og udleverede billetter

APTA 815
BVG 3018
DKS 17
DPP 7079
FS 50
HHA 3060
HHA 3657
HTM 824
KS 22
KS 100
KS 275
KS 327
KS 437
KS 470
KS 575
KS 587
KS 701
ML 74
M&MTB 965
MSS 100
NESA 929
OS 12
OS 203
RBG 2410
RBG 2412
RSAG 797
Normalsporede motorvogne i alt

51 har været i drift på 2 åbningsdage
og kørt 9 km (2018: 2 dage og 8 km).
Hesteomnibussen KO 17 har kørt 139
km (2018: 92 km) i løbet af 10 åbningsdage i 2019.
Ved julearrangementet afvikles trafikken efter den særlige julekøreplan
med afgang hvert femte minut med
12 afgange på skovstrækningen og
hvert 10. minut på den metersporede
strækning. I perioder, hvor publikumstilstrømningen er størst, køres dog
på metersporet med to motorvogne
ved den samme afgang. På skovstrækningen blev to af afgangene pr. time i
2019 kørt med et vogntog, der har en

godsvogn som bivogn. Der tages i køreplanen hensyn til, at dette vogntogs
ture passer med, at juletræerne købt i
skoven kan blive læsset om på museets
forplads til sporvognen på metersporet, så træerne kan videretransporteres
til perronen ved indgangen, hvor de
udleveres, efterhånden som gæsterne
er på vej hjem efter afslutningen af besøget på museet.
Tilbuddet om at forsøge sig som
vognstyrer (»Kør-selv-sporvogn«) på
en tur på skovstrækningen er fast tilbagevendende alle onsdage i sommerferieperioden og alle dagene i efterårsferien. Som afslutning af en sådan
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2015
Præsterede vognkilometer
DKS 283
FS 78
HHA 4384
KS 389
KS 1065
KS 1253
KS 1321
KS 1460
KS 1552
KS 1572
KS 1578
OS 589
RSAG 924
Normalsporede bivogne i alt
KSS 51
Hestesporvogne i alt
Sporvogne i alt
BBC 43
FB 7433
HT 1501
HT 1856
HR 68
JT 53
KS 41
KS 314
KS 322
KS 329
KS 571
KS 772
OB 10
OB 30
OB 38
PB 8431
ÅS 165
ÅS 272
ÅS 452
Motorbusser i alt
KO 17
Hesteomnibusser i alt
Busser i alt
Vognkilometer i alt

2016

2017

2018

2019

I alt

225

509

380

295

331

10.137
3.049
1.778
20.560
19-973
12.375
13.738
23.551
489
3.918
8.633
719
4.199

5.284

6.342

6.140

4.765

5.867

123.119

0
0
0
778
0
798
1.793
1.690
0
0
0

1.558
0
196
1.522
0
829
1.137
591
0
0
0

1.215
0
753
353
0
323
1.097
1.490
0
556
0

1.235
0
480
773
191
340
574
285
0
596
0

1.319
0
376
43
1.484
318
1.214
669
0
113
0

24

16

17

8

9

211

24

16

17

8

9

211

22.341

24.486

24.486

22.231

23.309

527.028

66
682
9
88
618
0
0
0
596
27
138
162
0
0
154
117
110
66

27
154
0
0
690
0
0
0
36
27
1.269
243
0
18
172
462
108
220
66

0
66
0
0
950
0
0
0
861
0
457
270
0
72
132
955
198
0
0

31
110
36
31
984
0
18
0
526
18
483
126
0
162
176
1.078
252
84
0

99
581
81
0
382
0
0
0
511
27
0
270
0
99
66
308
486
66
18

232
1.593
126
119
8.415
340
324
27
7.468
801
4.641
2.811
2.720
769
550
6.013
11.166
714
445

2.833

3.496

3.961

4.115

2.994

49.274

64

83

108

92

139

605

64

83

108

92

139

605

2.897

3.579

4.069

4.207

3.133

49.879

25.238

28.414

28.694

26.438

26.442

576.907

Note til tabellerne: Kilometertallene for sporvogne omfatter kun kørsel i trafik. I alt-rubrikken viser kørsel siden 1978. En blank markering angiver, at vognen det år ikke indgik i Sporvejsmuseets vognpark.
Kørselsmængden for motorbusserne omfatter rutekørslen omkring Valsølille Sø, kørslen på »Valdemarsbussen« 1997-99 og rutekørslen mellem Borup station og Sporvejsmuseet.
Årsberetning 2012 indeholder oplysning om samtlige år i perioden 1978-2012. Normalt ses 5 år tilbage.

tur får »gæstevognstyreren« overrakt
et diplom, der bekræfter kørslen og er
underskrevet af overvognstyreren på
turen. Det koster 150 kr. at deltage, og
i løbet af 2019 er der udstedt 100 diplomer (2018: 104). Det er en af museets
overvognstyrere, der står for denne
kørsel.

Kioskvirksomhed
Udbuddet af varer dækker dels Sporvejshistorisk Selskabs egne produktioner og dels forskellige fremmede produkter – danske og udenlandske – med
en relation til kollektiv transport, der
sammen med almindelige souvenirer

samt is og slik fylder museets lille kiosk.
Ved en stadig stor entusiasme fra
personalets side og tilgang af nye
medarbejdere var det også i 2019 muligt at have cafévognen bemandet på
alle sæsonens ordinære åbningsdage,
hvorved de mange gæster, der
vælger at benytte borde- og bænkearrangementerne under træerne ved
Eilers Eg, hver åbningsdag har haft
mulighed for at købe drikkevarer, is,
slik m.m., under deres ophold i skoven.
Også et mindre udvalg af souvenirer
findes i cafévognens udvalg. Specielt
salg af sandwich er fortsat en stor suc-

ces i cafévognen.

PR-aktiviteter
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm spiller på mange strenge for at skabe opmærksomhed rettet mod museets tilbud. Det er gode relationer til lokale,
regionale og landsdækkende medier,
digitale appetitvækkere på de sociale
medier, pressemeddelelser om såvel
Sporvejsmuseets som Sporvejshistorisk Selskabs aktiviteter og endelig
trykt materiale om museet. 46.000
museumsbrochurer, heraf 3.000 engelsksprogede og 3.000 på tysk, distribueres eller udleveres til museets
besøgende. Gode relationer til samarbejdspartnere i både ind- og udland er
også betydningsfulde.
Den uden tvivl vigtigste PR er dog
fortsat de frivillige medarbejderes begejstring over, hvad der kan fremvises
på Sporvejsmuseet som et håndgribeligt udtryk for, hvad der præsteres i et
stort fællesskab. En begejstring, der
heldigvis smitter. Det viser de mange
positive tilkendegivelser fra museets
gæster.
Bogudgivelser er et fint udtryk for
det dokumentations- og forskningsarbejde, som foregår i Sporvejshistorisk
Selskabs regi, og dette arbejde kan
også give Sporvejsmuseet god PR.
Et eksempel er Jesper Reinfeldts bog
om restaureringsarbejdet i Østermarie
på de to københavnske sporvogne nr.
567 og 226. TV 2 Bornholm har ved
flere lejligheder bragt indslag om dette restaureringsarbejde, og 4. marts
2019 blev det til hele 15 minutter, hvor
den lokale værkstedsleder fortalte om
sin nye bog og arbejdsfællesskabet i
Østermarie. Bogen »Gamle sporvogne
får nyt liv« har for øvrigt fået meget
fine anmeldelser.
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KS 100 kørte i 2019 med bivognen DKS
283 og var skiltet som linje 10 i stedet for
den mere vanlige linje 3. (Jørgen Krog)

Fra 2019 blev afgangsstoppestedet for
Valsølille-bussen fast placeret på Neergaards Plads, hvilket har gjort bussen
meget synlig for gæsterne og givet lidt
mere liv i gaderne. (Michael Jensen)
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Til julearrangementet var det i 2019 KS 327, der havde godsvognen med til transport af juletræerne. I Valby Langgade havde Bjarne
Hørbye stillet en af sine fine ældre taxaer ved taxa-skabet ud for Bushallen. (Morten E. Storgaard)

Til julearrangementet ønskede museets hus-julemand Torben Liebst ikke længere at fungere som julemand på grund af svigtende
helbred. I stedet blev der truffet aftale med en lokal julemand og hans kone om at være på museet de to dage. De gjorde meget ud
af at være synlige på museet. Her har de f.eks. sagt farvel til de gæster, der med bus skal tilbage til Borup og damptoget. (Morten
E. Storgaard)
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I foråret blev der plantet hæk langs det nye fortov på hjørnet af Neergaards Plads og videre ned ad Århusgade til, hvor den asfalterede del af vejen ender i øjeblikket. Resten afventer nedtagning af Tramtaget på et senere tidspunkt. Til højre i billedet ses den rødbøg,
som Mikael Lund fik i fødselsdagsgave ved sin 70-års fødselsdag året før. (Erik Storgaard)

Anlægsafdelingen
Bygninger
Der er i løbet af 2019 lavet en række
vedligeholdelses- og færdiggørelsesarbejder på bygningerne. I Remise 1
er alle låger og bordpladerne i medarbejderkøkkenet blevet fornyet, da især
bordpladerne var temmelig slidt. Der
er udskiftet en række døre ved toiletterne, og så er lysarmaturerne rundt
omkring langs gangveje med mere udskiftet til LED-belysning. Det har givet et bedre og ikke mindst klimavenligere lys, da energiforbruget er faldet
væsentligt. En tilsvarende udskiftning
fra lysstofrør til LED-rør har også fundet sted i Traktorama med samme effekt. I Magasinet er der arbejdet videre
med at etablere belysning, ligesom der
er blevet opsat mekanisk ventilation i
alle rum. I Remise 4 er lukketøjet på
portene blevet færdiggjort, og det fungerer rigtig godt. Det overvejes derfor
at lave et tilsvarende system på alle
seks porte i Valby Gamle Remise og
på porten i spor 6 i Remise 1. I Garagen er der arbejdet videre med forskellige elektriske arbejder – herunder

endelig føring af kabler til portene. I
Bushallen er ledningsføring med mere
i forbindelse med røgventilationen blevet tilpasset, så anlægget kan godkendes endeligt.

Spor og køretråd
Der har været arbejdet videre med
flere af de udlagte sporskiftekassers funktion i sporviften til Remise 3. Det kræver lidt opfindsomhed at få dem alle til at fungere
lige godt, men det skal nok lykkes.
Et stort projekt, der er gjort mange
indledende arbejder på i 2019, er udskiftning af sporskifter, hjertestykker
og tilhørende kurver ind til sporene
2, 3, 4 og 5 samt udskiftning af normalsporsløjfen på museets forplads.
De nuværende sporanlæg er slidte, og
inden for en overskuelig tid vil de mest
slidte komponenter ikke længere være
anvendelige for kørsel i normalt omfang. Der har været en dialog med Trivector i Sverige, og de har nu rentegnet alle de sporkonstruktioner, der skal
nyfremstilles eller renoveres. I den

forbindelse vil vi også få fremstillet de
få modkurver, der mangler til sporviften til Remise 3 samt nyt hjertestykke
og tilhørende kurver til y-skiftet på
forpladsen, da dette også er ret slidt.
Sporvejsmuseet har modtaget tilsagn
om medfinansiering gennem en veterantogspulje, som Folketinget bevilgede penge til for et par år siden.
Arbejdet forventes udført i efteråret 2020 – eventuelt vil enkelte dele
først blive færdiggjort i foråret 2021.
Der har desuden været foretaget en løbende vedligeholdelse og er foretaget
enkelte reparationsarbejder på anlæggene i løbet af året efter behov. Der er
også i 2019 blevet fremstillet en lang
række reservedele til sporskifter.

Jordarbejder, fortove m.m.
Der er opstillet en busstoppestedsstander på Neergaards Plads, så busserne
på Valsølille Sø-ruten afgår derfra.
Det giver dels mere liv i gaden, placerer bussen et sted, hvor den ikke så
nemt er i vejen for sporvognene, og så
bliver buslinjen også langt mere syn-
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Øverst: I foråret udskiftedes alle låge- og
skuffefronter samt bordpladen i køkkenet
i Remise 1. (Erik Storgaard)
Midten: Museet blev lidt involveret i Ringsted Kommunes projekt med at renovere
underføringen for åen mellem gårdsøen
og Valsølille Sø, idet de skulle erhverve
nogle få kvadratmeter af museets ejendom
til den nye bro. Undervejs fik de også gravet den nye kloakledning over, som museet
nu er koblet på. Det har sikkert været en
interessant oplevelse, idet indholdet pumpes afsted og ikke blot flyder ved tyngdekraftens hjælp. (Erik Storgaard)
Nederst: Netop Remise 1 blev også koblet
på den offentlige kloakforsyning i forået
2019 som den sidste af museets bygninger. Det har haft den positive konsekvens,
at der i løbet af sæsonen ikke hvar været
problemer med forstoppelse i afledningen
fra toiletterne. (Svend Christensen)

lig, ligesom bussen supplerer gademiljøet, når den ikke lige er ude og køre.
I slutningen af 2019 blev der udført
et forsøg med at indrette en moderne
elektrisk belysning i den første af de
tre københavnerlamper, der var opstillet ud for Bushallen, så det ligner rigtigt gaslys. Gaslyset er karakteristisk
ved at være meget koldt hvidt. Der skal
eksperimenteres lidt mere med det.

Andet
Som i de tidligere år har der også i
2019 været arbejdet med træfældning, beskæring, græsslåning, lugning og bladfjernelse langs museets strækninger og haveanlæg.
Der er arbejdet videre med butikskulisser og facader, selv om det i 2019
ikke har kunnet ses helt så tydeligt,
som i de første år. Der er dog blandt
andet blevet arbejdet med skilte til flere af butikkerne, ligesom facaden ved
bodegaen er blevet forsynet med en
for sådanne karakteristisk træbeklædning. Der er stadig mange ting, der
skal gøres, og flere af de nu etablerede
butikker skal opdateres efterhånden
som vi overtager flere og eventuelt
mere egnede ”varer” til at sælge i butikkerne.
19
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Når det blæser, hænder det, at et af træerne langs strækningen lægger sig ned. I foråret skete det for et træ lige før ”Flemmingsminde”, men køretråden er solid - den holdt på træet, indtil det blev skåret ned og fjernet. (Finn Jørgensen)
I løbet af sommeren fik museets trolje 109 ilagt en ny motor og i øvrigt generelt renoveret, så den er blevet fit for fight igen. (Erik
Storgaard)
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SFV 33 blev hentet hjem fra Gera, hvor den havde stået, siden SFV 36 blev renoveret for flere år siden. Her er den godt pakket ind
og klar til afgang mod Danmark. (Frank Gecks)

Sporvognsværkstedet
Vogne i drift i 2019
I 2019 har 33 sporvogne – 23 motorvogne, 9 bivogne og en hestesporvogn
– været i drift i løbet af sæsonen. Det
var BVB 213, DKS 283, DPP 7079,
FS 50, HHA 3060, 3657, 4384, HTM
824, KS 22, 100, 275, 327, 389, 437,
470, 587, 701, 1065, 1253, 1321, 1460,
1572, KSS 51, ML 74, M&MTB 965,
OS 203, RBG 2410, RBG 2412, RSAG
797, 924, SFV 36, ÅS 1 og 3.
Alle vognene blev efterset og klargjort til driften i løbet af foråret eller
op til, at vognene kom i drift. Nye
vogne i forhold til 2018 var DPP 7079
og ÅS 1, mens NESA 929 har været
ude til malerarbejder og OS 12 med en
beskadiget lyrebøjle og fundament til
denne.

Restaurering af sporvogne
På de store restaureringsprojekter skete der følgende i løbet af 2019:
FS 22. I kupeen er gulvet gjort færdigt med gulvlemme. Loftet er forsynet med tynde finérplader, der danner

underlaget for linoleumsbeklædningen. Udvendigt er siderne spartlet op
og slebet – klar til maling. Tagdugen
ovenpå loftet på kupeen er repareret
og færdiggjort, inden der blev lagt
gulv på førstesalen. Der er spartlet til
det efterfølgende linoleumsgulv. Der
er fremstillet trinkasser til alle dørene, og de er under montering. Trinkasserne ved bagperronen er ikke ens på
de to vogne, da 22 har sin oprindelige
med et trin, mens 31 har en modificeret med to trin. Begge er dog smallere, end det kendes fra FS 50. Sådan er
mange småting forskellige på de forskellige vogne – uanset, at de umiddelbart kan virke ret ens.
FS 31. Her er færdiggørelsen af
forperronen kommet et godt stykke
videre med montering af dampbukkede træ-dæklister over alle samlinger
med mere. Disse giver også vognen
sin karakteristiske inddeling med
mørkegrønne striber, da det netop er
listerne, der er malet grønne. Også
31 er spartlet og slebet udvendigt, så
den er klar til maling. Loftet i kupeen,

dobbelt-etageadskillelsen og gulvet
ovenpå er færdiggjort på samme måde
som på FS 22. Her blev der lagt linoleumsbelægning af et professionelt firma. Det skal desværre laves om, da det
”bobler” nogle steder. Det gør firmaet
for egen regning, når det er blevet lunt
nok igen. Der er blevet afsat farveprøver på vognen – rød, grøn og de grå-lige nuancer. Disse er godkendt af flere
af foreningens eksperter på området.
Også til FS 31 er der fremstillet trinkasser, og disse er under montering.
FS 82. FS 82 er et nyt projekt, der
er sat i gang i 2019. FS 82 er en åben
Frederiksberg-bivogn – og en af de
første bivogne til den elektriske drift,
der blev fremstillet i Danmark. FS 82
er som sådan ikke bevaret, om end
der findes en række originale komponenter, som kan anvendes til et sådant
projekt. FS 82 bliver derfor en replika – men baseret på enkelte originale
komponenter fra sporvejene i København – herunder aksler og hjul. I 2019
er der fremstillet tagstøtter til alle tagstolperne samt de første dele til kob21

Årsberetning 2019.indd 21

14-04-2020 11:03:56

Øverst: 5. april blev store flyttedag, idet flere vogne blev flyttet internt. Først blev ÅS 5 og
41 flyttet fra spor 18 til spor 22
i Remise 4. Her er ÅS 5 løftet af
lastbilen og skal svinges over
på spor 22’s forlængelse, for
efterfølgende at blive trukket
ind i remisen. (Jørgen Krog)
Midten: Efter flytningen af ÅS
5 og 41 blev SFV 33 sat af i
spor 18 og skubbet ind under
tramtaget. Derefter skulle SFV
40 flytttes fra Valby Gamle
Remise til Remise 4, men for
at kunne få den ud på et egnet
læssested, måtte ”Bumle” - ex.
OB 127 flyttes. Da den ikke
kunne køre selv og ikke trækkes ud fra stedet, foregik det
med kran. Den blev midlertidigt sat på sydsiden af Århusgade, hvorfra den kunne trækkes til Remise 3 efterfølgende.
(Jørgen Krog)
Nederst: Derefter kunne SFV
40 læsses og køres ned til læssesporet vest for Remise 4, hvor
vognen afsattes og blev trukket
op forrest i spor 23. Læssesporet fungerede fint til formålet.
Da formiddagen var omme,
var tre sporvogne flyttet over i
Remise 4, en sporvogn sat ind
under Tramtaget, og en bus
kranflyttet ud, så den kunne
bugseres væk. (Jørgen Krog)
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KS 361 er kommet langt. Her er undervognen skubbet ind under vognkassen, så det ved en prøvesænkning kunne sikres, at alle
komponenter var og blev placeret helt korrekt i vognkassen. (Jørgen Krog)

ling og koblingshus. Der er desuden
arbejdet med at rentegne forskellige
dele ud fra den komplette tegning af
vogntypen, som findes i museets arkiv. Vognen bliver museets tredje åbne
bivogn (de to andre er OS 51 og KS
389). Den adskiller sig fra disse ved,
at den som den ene af to åbne bivogne
i Danmark havde midtergang mellem
de to perronskillevægge. Vognen skal
køre efter FS 22, mens FS 78 skal gå
efter FS 31.
FS projektet i øvrigt. SSG snedkerne i Rønne har fremstillet nye sæder til kupeerne, mens Trio i Nexø har
eller er ved at fremstille de karakteristiske FS-puffere og koblinger samt
håndbremsespindler og -udvekslinger.
På Sporvejsmuseet er der arbejdet med
undervognene, og hertil er aksler og
akselkasser demonteret fra den Göteborg-undervogn, som vognkassen fra
KS 176 for år tilbage blev monteret på.
Der er blevet fremstillet yderligere akselkasser hos Trio, så der er til begge
vogne – og KS 374. Der er arbejdet en
del med at finde egnede motorer, der
samtidig er plads til i undervognene.
Lige nu ser det ud til, at det er lyk-

kedes at finde to par egnede motorer.
Arbejdet med strømfordelerne er også
fortsat, og alle valserne er nu færdige
i alle fire strømfordelere. Der arbejdes med fremstilling af komponenter
til kontakterne – noget af dette støbes
ude i byen.
KS 261. Vognen er i løbet af 2019
stort set blevet færdig. Arbejdet har i
årets løb primært været koncentreret
om det indre på perronerne og i kupeen samt på taget. Desuden er malerarbejdet næsten færdiggjort. Vognen
er således prøvekørt for egen kraft i
december måned. Der udestår enkelte
malerarbejder, ligesom der skal gennemføres en række prøvekørsler for at
se, om vognen opfører sig som forventet i forhold til køreegenskaber, bremseevne, lejer med mere.
KS 361. I 2019 er der monteret nye
sideplader og nye underfyldninger.
Hermed er fornyelsen af vognkassebund med mere i det store hele afsluttet. Der er også arbejdet på medbringerstyr, fjederbeslag med mere, og
det er tilpasset undervognen. Arbejdet
på perronerne er færdiggjort i grove
træk – her mangler aptering, maling

og elektriske installationer. Gulvet er
færdiggjort, og i begyndelsen af 2020
planlægges vognen sænket, for opstilling af stillads, så arbejdet med taget
kan komme i gang.
KS 567. I løbet af året blev strømfordelerne bearbejdet yderligere, således at de gik mere præcist. Det hjalp
betragteligt på deres funktion. Samtidig er der foretaget en række mindre
småarbejder på vognen. I sommerens
løb viste det sig imidlertid, at der måske er problemer med ankeraksellejerne i en eller begge motorer. En undersøgelse af problemet med henblik på
at få det udbedret blev igangsat, men
desværre ikke færdigt i 2019. Det er
muligt, at motorerne skal tages ud og
sendes i byen. Der satses dog fortsat
på, at vognen kan gå i drift i løbet af
2020.
KS 890. Der er desværre ikke blevet udført noget nævneværdigt arbejde
på vognen i 2019. Det er ikke manglende vilje, men manglende tid blandt
værkstedets mange medarbejdere. Det
kræver mange ressourcer at holde 30
sporvogne kørende og samtidig restaurere op til flere vogne samtidigt.
23

Årsberetning 2019.indd 23

14-04-2020 11:03:57

Der arbejdes på en onsdag hos ”Team 100”. På KS 261 arbejdes både med strømfordeler (løftet med girafkranen ind gennem et
frontvindue) og på taget (se foden øverst til højre). I forgrunden bores huller til de nye gangbrædder til taget. (Svend Christensen)

KS 1531. Metalarbejdet på vognkassen blev færdiggjort i løbet af første halvdel af 2019, hvorefter den blev
transporteret til Østermarie. Her er
den nu under behandling med rusthindrende maling. Samtidig med flytningen af vognkassen afhentedes også så
godt som alle løsdele til vognen hos
Trio og kørtes til Østermarie. Dette
blev udført med museets vogn 7, som
efterfølgende tog bogierne og alle dele
til disse med retur til Sporvejsmuseet, hvor de skal færdiggøres. Delene er sorteret og samlet på en række
paller efterfølgende. Desuden er akselkasserne demonteret fra akslerne,
så akslerne har kunnet sendes i byen
for afretning af kørefladerne på hjulene for at sikre mod eventuelle flader
(belært af erfaringerne fra KS 226 og
567). SSG snedkerne har arbejdet med
fremstilling af enkelte dele til vognen.
De har også tænkt en del over, hvordan flere dele af opgaven skal løses.
Parallelt hermed har de indkøbt træ,
når de løb på noget godt og egnet træ
til projektet.
OS 51. Akslerne er udtaget og sendt
til afretning af hjulene, som ikke var

helt pæne i kørefladen. Imens er arbejdet med opmaling gået i gang. I 2020
håbes det at få igangsat samlingen af
vognen, ligesom den igen skal på sine
aksler, når de kommer tilbage.
OS 59. Også akslerne fra OS 59
blev sendt til afretning af hjulene, da
de heller ikke var helt plane på kørefladerne. Restaureringsarbejdet er
i øvrigt fortsat, og ved årsskiftet var
vognen i al væsentlighed samlet, når
ses bort fra sæder og småting i kupeen
samt enkelte andre mindre ting. Der er
fremstillet og monteret nye stikdåser,
ligesom der er fremstillet nye læderomviklede koblingskabler. Vognen er
ligeledes malet op – her mangler kun
staffering og numre med mere. Det
forventes, at vognen vil blive transporteret fra Østermarie til Sporvejsmuseet i løbet af 2020 for montering af hjul
og prøvekørsler.

Arbejder i løbet af sæsonen
I løbet af sæsonen er der ud over nedenstående også lavet forskellige mindre arbejder på en række vogne.
HHA 3060. Vognen har fået nye
batterier, da de gamle ikke længere

havde tilstrækkelig kapacitet. Batterikassen er ved samme lejlighed blevet
renset af.
HTM 824. Igen i sommeren 2019
kom en hollandsk familie på besøg og
udførte en række maler- og lakeringsarbejder på vognen.
DPP 7079. Der er lavet en række
småarbejder på vognen, som primært
har tjent til at shine den op.
KS 22. Der er udført småreparationer på den ene strømfordeler.
KS 389/1172. Det bliver sidste
gang, denne vogn kommer til at være
opført under dette nummer her, da den
er indgået i værkstedet for opmaling,
lakering og andre mindre arbejder. I
den forbindelse vil den blive omnummereret til KS 1172, da den således vil
kunne bruges i flere sammenhænge i
driften.
KS 470. Der opstod en mindre fejl
på strømfordeleren i bagenden sidst på
året. Den skal udbedres.
KS 1253. Der er lavet forskellige
reparationsarbejder på bagperronen
efter en påkørselsskade.
M&MTB 965. Der har været enkelte småfejl, der er blevet udbedret.
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Øverst: OS 51 blev løftet ved
hjælp af museets kranlastbil,
så akslerne kunne komme ud
og hjulene sendes til afdrejning. Efterfølgende er opmalingen af vognen igangsat.
(Morten E. Storgaard)
Nederst: På OS 59 er der også
sket meget, og den fremstår,
som det ses, ved årsskiftet færdigmalet i det store hele. Der
mangler endnu detaljer, staffering, numre og så videre samt
indvendig aptering. Bagved
anes FS 22, som mere og mere
begynder at ligne en hel sporvogn. (Jørgen Krog)

NESA 929. Opmalingen af vognen
er kun skredet langsomt fremad, men
er dog nået til genopmalingen efter et
omfattende spartlings- og slibearbejde. Taget er malet brunt – foreløbig to
gange i forskellige nuancer, der dog
ikke har været rigtige. Når det bliver
lunt igen, vil der blive forsøgt med
en tredje nuance. Den brune farve er
den rigtige tagfarve for bogievogne
oprindeligt – og for NESA-vogne helt
til ombygningen til fast konduktør hos
KS.
OS 12. Lyrebøjlefundamentet blev
et par gange søgt repareret, men skaderne på støbejernet kunne ikke udbedres, og der er i stedet for fremstillet
en ny part, som er svejset op. Sidst på

året er fundament og bøjle monteret
igen, og vognen er nu køreklar. Der
mangler stadig en genskabelse af vippefunktionen for kulstykket.
OS 203. Vognen var i drift indtil den
ved indkørsel i Remise 1 kørte både i
spor 3 og 4, hvorved der skete nogle
mindre beskadigelser ved bogier og
kabler. Vognen har været ude af drift
siden for reparation. Hvis det kræver
løft af vognen, skal det overvejes, om
der også skal laves andre arbejder ved
samme lejlighed.
RBG 2412. I forbindelse med julearrangementet, hvor det regnede
næsten uafbrudt begge dage, gav
vognen op om søndagen. Rustskader
og dermed utætheder ved forruderne

førte til, at der løb vand ind og ned i
viskermotoren, som begyndte at ryge.
Da årsagen ikke umiddelbart kunne
ses, og vognen også nægtede at køre,
blev den taget ud af drift. Efterfølgende undersøgelser viste dog, at det formentlig kun var problemer med vand,
der var årsagen, og ikke en elektrisk
fejl som sådan. Indtil 2412 får samme
renovering af vognkassen, som 2410
fik, inden den blev cafévogn, er den
desværre ikke særlig anvendelig ved
kraftig regn.
ÅS 1. Bremsetøjet blev monteret efter renovering af bøsninger og andre
sliddele og indstillet, og vognen blev
taget i brug igen i 2019. Vognen har
dog været ude af drift efter en påkør25
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I efteråret blev det klart, at vi måtte fraflytte det eksterne lager i Estrup, da ejeren kom i tanke om, at han nok hellere måtte fortælle
os, at bygningen da skulle rives ned i foråret 2020! Da gårdspladsen ikke er egnet til kørsel med paller, måtte kranen på lastvogn 7
stå for flytning af paller til liften på last 8 hhv. dens eget lad. (Erik Storgaard)

selsskade først på sommeren. Udbedring af skaden er undervejs.

Diverse
I 2019 er fraflytningen af lejemålet i
Estrup for alvor begyndt. Dette arbejde fortsætter og afsluttes i begyndelsen af 2020. Her var opbevaret en lang
række mindre reservedele til sporvogne og i mindre omfang busser, mens
der også var en lang række skilte og
enkelte lidt større dele. Delene er dels
kørt til Remise 3 og i stort omfang til
Magasinet. Herefter er det alene lejemålet i Sigersted, der skal fraflyttes,
men det har ikke høj prioritet endnu.
I Magasinet er arbejdet med at opstille reoler og sortere reservedele
fortsat gennem hele året. Således er
der opstillet reoler i hovedparten af
sydsiden af koldlageret nederst ved
Smallegade nr. 7, hvor museets beholdning af reserve-strømfordelere
også er sorteret og organiseret overskueligt og tilgængeligt. Mange af de
reservedele, der i sin tid blev flyttet til
museet fra lejemålene på avlsgården
og i Valsømagle, er sorteret og enten

lagt på reoler i Magasinet eller stillet
på pallereoler i Remise 3. Alle paller,
der sættes i reolerne i Remise 3, bliver
fortsat registreret, så det er let at finde
delene igen. Det har allerede ved flere lejligheder vist sig hensigtsmæssigt
og har fremmet opgaven med at finde
reservedele igen. Arbejdet fortsættes
i de kommende år, og det vil vare et
godt stykke tid, før alt er sorteret og
lagt på hylder og paller. Også i Remise 3 er der sket en yderligere sortering
af de reservedele, der har ligget der i
længere tid, og pallerne er sat i reolen.
Endelig er pallereolen i nordsiden forlænget til næsten fuld længde. Her skal
nok opstilles yderligere to sektioner, så
reolen når helt hen til transformerrummet.
Der er i løbet af 2019 blevet tømt
yderligere to containere, så der kun er
tre tilbage i alt. De afventer andre løsninger for indholdet.
I spor 7 er malerteamet i gang med KS
389, som i forbindelse med en opmaling
(igen) omnummereres til KS 1172. Der er
meget håndarbejde i projektet, men vognen er i øvrigt sund. (Jørgen Krog)
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Øverst ses FS 31, som efterhånden
er ved at være færdig med pladearbejde, trælister, frontlygte,
klokke og ventilationsriste med
mere. Der er afsat farveprøver,
og de er godkendt af de af vores
medarbejdere, som ved mest om
dette. I løbet af 2020 vil opmalingen så småt gå i gang.
I midten er det tagstøtter til FS
82, som er fremstillet hos Trio i
Nexø. Tagstøtterne sidder både i
længderetningen og i tværretningen ved vognens tagstolper.
Nederst ses ombyggede puffere
fra de for mange år siden ophuggede Stockholmer-godsvogne. De
har fået nyt fladt, firkantet pufhoved og en åben kurv til at holde
fjederen. Der er desuden fremstillet nye monteringsplader, der
passer med motorvognenes perrondragere. Frederiksbergmotorvognene havde sådanne puffere i bagenden og bivognene en
buet pufferplade i forenden. Selve
sammenkoblingen foregik med en
lang underhængt trækstang med
vandretliggende
koblingssplit.
Det samme system anvendes i øvrigt på museets Hamborg-vogne
(som nødkoblinger). Da såvel en
del af de første Frederiksbergvogne og museets Hamborg-vogntog
er bygget/udviklet af Hamborg
sporvejes hovedværksted, Vognfabrikken Falkenried, kunne det
måske forklare den i øvrigt ret
ualmindelige koblings- og puffermodel på Frederiksbergvognene.
Systemet blev i øvrigt ændret flere
gange i FS-tiden.
(alle billeder Jørgen Krog)
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Det nye stoppested på Neergaards Plads viste sig hurtigt at integrere buskørslen meget bedre i museumsområdet. Her er en lang
række gæster ved at entrere ÅS 165 til en tur rundt om Valsølille Sø. I øvrigt bemærkelsesværdigt, hvor pænt de står i kø! (Michael
Jensen)

Busafdelingen
Busafdelingen
Sæson 2019 har i lighed med de tidligere år budt på mange forskelligartede
opgaver for busafdelingen. Udover de
faste opgaver med at køre Valsølille
Sø rundt og skabe forbindelse med regionaltogene på Borup station er det
de mange bestillingskørsler, som giver
afvekslingen. Nogle af dem bringer
gæster til museet, mens andre handler
om at bringe selskaber fra et sted til et
andet eller på en arrangeret tur.

Valsølille Sø
I 2019 lykkes det at dække 64% af åbningsdagene, hvilket svarer til 60 dage.
I 2018 var det tilsvarende tal 74%. På
de 60 dage blev der kørt 208 ture med
2.274 gæster, hvilket er ca. 150 gæster
flere end i 2018, hvor der blev kørt 247
ture. De gæster, der kører med omkring Valsølille Sø, udgjorde i gennemsnit 15% af det samlede besøgstal
på aktuelle dage. I 2018 var det 12%,
så med andre ord har belægningen været større.

I 2018 flyttede vi forsøgsvist afgangsstoppestedet til Neergaards
Plads, og da forsøget faldt godt ud,
blev det gjort permanent fra 2019. At
vi nu kører gennem Valby Langgade
og rundt om busudstillingshallen, gør
busserne langt mere synlige, og det
har givet medvirket til, at flere tager
en tur med bussen.
Vi har i 2019 annonceret 231 ture
mod 289 i 2018. Faldet skyldes dels, at
sommerferieperioden var 1 uge kortere i 2019 end tidligere år, dels at dækningen af åbningsdagene desværre er
faldende.
I 2019 har busserne ÅS 165, KS
322, HR 68 og KS 772 kørt de fleste
af turene (ca. 82%), mens busserne OB
30, BBC 43, HT 1501, KS 329, ÅS 452
og FB 7433 har kørt resten.

pga. sporarbejde og togbusser.
Tilbuddet blev i gennemsnit benyttet af 9 gæster pr. dag, hvilket er et fald
fra 13 gæster pr. dag i 2018.
Benyttelsen de 2 juledage var hhv.
6 og 1 gæst mod hhv. 6 og 3 gæster i
2018.
I 2018 viste statistikken, at der kun
var få gæster, der ankom med middagsforbindelsen, og derfor blev kørslen i 2019 reduceret fra 3 til 2 ture pr.
dag.
I 2019 blev vi berørt af sporarbejder
på 6 af dagene, primært i september og
oktober, og hertil kommer den aflyste
kørsel på åbningsdagen.
Ruten blev i 2019 betjent med FB
7433, PB 8431, KS 322, BBC 43, ÅS
272, OB 38 og HR 68: ca. halvdelen af
turene blev kørt med FB 7433.

Borup st. - Sporvejsmuseet

Hesteomnibus

I 2019 var antallet af køredage 25 mod
26 i 2018. Hertil kommer de 2 dage i
december ved julearrangementet. På
åbningsdagen valgte vi ikke at køre

I 2019 blev der kørt på 10 åbningsdage med KO 17 på ruten fra museet til
Skjoldenæsholm hotel og konferencecenter.

28

Årsberetning 2019.indd 28

14-04-2020 11:04:00

Kulturnatten regnede - som så meget andet - væk i 2019. Det gav færre passagerer end normalt, men også billeder med en anden
stemning end normalt. Her er en våd ÅS 165 fanget på Rådhuspladsen med Industriens Hus og to linje 5C-busser i baggrunden.
(Morten E. Storgaard)

Kulturnatten i København
Få dage inden Kulturnatten var den
nye Metro Cityring blevet ibrugtaget
og dagen efter blev Movias ”Nyt bynet” søsat med store omlægninger af
busruterne. Begge dele fik stor indflydelse på vores rutelægning. I planlægningsperioden forlød det, at Vester
Voldgade forbi Rådhuspladsen ville
blive genåbnet. Det ville betyde, at
udgangsstedet for vores kørsel kunne rykkes tilbage til Rådhuspladsen i
Vester Voldgade ud for pauselokalet.
Vester Voldgade blev imidlertid ikke
genåbnet, hvilket blev endeligt meddelt umiddelbart inden Kulturnatten.
Vi fik tilbudt at benytte det nye stoppested Rådhuspladsen st. (Metro), som
først skulle ibrugtages dagen efter.
Det tilbud tog vi imod, og ruten herfra
blev via Studiestræde, Vester Voldgade, Jarmers Plads, Hammerichsgade
til Hovedbanegården, hvorfra den var
tilbage på sidste års rute.
Kulturnatten var præget af kraftig
regn, og det satte sit præg på aftenen.
Vi oplevede færre gæster i busserne,
men her har den nye Metro Cityring
sikkert en del af ”skylden”, da den dels

kører i tørvejr, men også kører meget
direkte til Østerport st.
Regnvejret udfordrede også chaufførerne med duggede ruder og dårligt
udsyn fra især de ældre busser. Heldigvis var der konduktører med på
stort set alle afgange, og de var til stor
hjælp med aftørring af ruder undervejs. Trafikken gav også udfordringer,
idet der var usædvanlig mange taxaer på gaden, som bare stoppede midt
i gaderne, når de blev prajet af våde
kunder.
Vejret og trafikken gjorde, at køreplanen ikke kunne overholdes. Overfor publikum er der kun annonceret
med intervallet mellem busserne, men
for chauffører og konduktører gav det
lidt udfordring.
Af de 61 planlagte ture blev kun 3
aflyst, så det blev alt i alt endnu en fin
aften med mange glade gæster i busserne.
11 chauffører og 11 konduktører
klarede kørslerne med busserne HR
68, HT 1501, HT 1856, KS 322, ÅS
165, ÅS 272, KS 772 og BBC 43. Alle
busserne kom helt hjem igen, men der
var et stort rengøringsarbejde dagen

efter pga. regnvejret.

Movia
I 2019 oplevede 4 jubilarer at blive
kørt på arbejde i museumsbus sammen med deres kollegaer. Turene blev
gennemført med HT 1856, HT 1501 og
KS 772 (2 kørsler).

Nordsjællands Veterantog /
Danmarks Jernbanemuseum
I juledagene var der igen damptog fra
København og i år til Borup st. Konceptet var det vanlige, idet Danmarks
Jernbanemuseum leverede lokomotiv
og vogne, mens Nordsjællands Veterantog stod for billetsalget.
Omkring 260 gæster blev begge
dage transporteret til museet i busserne PB 8431, OB 38, BBC 43, ÅS 272,
ÅS 452, HT 1856 og KS 322.

Øvrige kørsler (Uddrag)
Antallet af bestillingskørsler steg med
8 i forhold til 2018, og heraf var de 6
ved Nordisk Møde (6 – 8/9), hvor SHS
var arrangør.
I nærområdet udstillede vi KS 772
ved Ringsted Børnefestival (25/5) og
29
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ÅS 165 ved Ringsted Natten (30/8).
Den 14/9 kørte vi rundture med HR
68 ved Haraldsted By Night.
Historiske dage er en udstilling,
som hvert år afholdes i Øksnehallen.
I hallen har vi en stand sammen med
Dansk Jernbane Klub, og udenfor udstiller vi en bus. I 2019 (30 – 31/3) var
det KS 772.
Vores aftale med Allindelille Friskole blev igen i år benyttet, hvor ca.
160 elever blev kørt fra / til Ringsted
st. samt til hhv. Roskilde og Sporvejsmuseet. Kørslen blev udført med HT
1501, HT 1856, ÅS 272 og OB 38.
Ved CHGP, Copenhagen Historic
Grand Prix, var det OB 30, der deltog
sammen med alle de andre flotte veteranbiler, som udstilles på Bellahøj.
Den 19/10 fejrede Arriva busanlægget Ryvangs 50-års jubilæum. I den
forbindelse udstillede vi busserne KS
322, HT 1856 og HT 1388.
Ved årets juleoptog på Amagerbrogade den 23/11 deltog vi denne gang
med KS 772.
Flere har fået øjnene op for at bruge
vores busser til bryllups- og gallakørsler. I 2019 blev det til 5 bryllupskørsler
med KS 322 (4) og KS 772 (1) samt 2
gallakørsler med ÅS 165.
Ved de opgaver, hvor vi udstiller
busser, handler det primært om at reklamere for museet, og det kræver, at
der er medarbejdere, der stiller op til
at præsentere bussen og museet samt
uddele brochurer. Sådanne udstillinger har der været en del af 2019, og der
er god grund til at takke for alle for
deres indsats.

Lidt statistik
I 2019 er der præsteret 151 køredage
(som i 2018), fordelt med 60 dage med
kørsel omkring Valsølille Sø, 27 dage
med kørsel til Borup st. og 64 dage
med øvrig kørsel. Nogle kørsler har
været med flere busser og/ eller med
flere chauffører. Antallet af chaufførdage blev til 209 dage.
I 2017 var de tilsvarende tal 151 køredage og 208 chaufførdage. I 2019 er
det således fremgang på den øvrige
kørsel, der opvejer de færre køredage
omkring søen.

SHS-chauffører
I årets løb er der kommet 2 nye chauffører til, mens en enkelt er stoppet, så
ved årets udgang er der 25 godkendte
chauffører. De enkelte chauffører kører i større eller mindre omfang, og
fordelingen i 2019 ser således ud: 7
chauffører har haft 1-3 dage, 9 chauffører har haft 4-9 dage, 6 chauffører
har haft 10-15 dage og 3 chauffører
har haft 16-31 dage. De 60 dage, hvor
vi har kørt omkring søen, er det klaret
af 19 chauffører, hvilket er 3 færre end
sidste år. Kørslen til Borup st. er klaret
af 14 chauffører, hvilket er 1 mindre
end sidste år. Antallet af bestillingskørsler var lidt flere end i 2018, men
netop disse kørsler er vi ikke selv herre over. Vi kan dog med tilfredshed
konstatere, at alle bestillingskørslerne
er gennemført.
Alle chauffører skal være i besiddelse af et erhvervskørekort til bus
og herudover et chaufføruddannelsesbevis (EU kvalifikationsbevis).
Det sidste skal fornyes hvert 5 år.
Det sker ved at gennemføre 37 timers
AMU-kursus. For de chauffører, som
ikke på anden vis får denne fornyelse,
sørger museet for at arrangere kurset. I
2019 gennemførte 11 chauffører dette
kursus.
I foråret, umiddelbart inden museet
åbner, blev der traditionen tro afholdt
chaufførmøde, og i 2019 fandt det sted
søndag den 14/4 med deltagelse af
12 chauffører. Efterfølgende blev en
række af busserne klargjort til sæsonen med både ud- og indvendig vask,
pudsning af vinduer samt mindre vedligeholdelsesopgaver.

Busværkstedet
2019 har som vanligt budt på masser af
opgaver for busværkstedet. Den største
opgave er fortsat daglig vedligehold af
den store driftsvognpark (ved årets
udgang 19 busser samt en hesteomnibus), samt at 17 af busserne – foruden
to af museets tre lastbiler – skal stilles
til syn i løbet af året. Heldigvis har der
også i 2019 været mulighed for at få
udført arbejder på flere af vore hensatte busser samt ikke mindst egentlige
restaurerings- og renoveringsarbejder.

Arbejdet i værkstedet har været
koncentreret om:
• Daglig vedligeholdelse, herunder
periodisk syn, af driftsbusser
• Større reparationer på driftsbusser, herunder renovering af bremser på KS 101
• Hovedreparation af motor på KS
571
• Motorskift på ÅS 452

Daglig vedligeholdelse
I løbet af året er der foruden den daglige vedligeholdelse, opsmøring og
olieskift samt klargøring til periodiske
syn udført en række arbejder på busserne.
BBC 43 fik renoveret batterikassen
først på året, idet den gamle efterhånden var noget hullet af rust og batterisyre. På vej til København i forbindelse med kørslen på Kulturnatten sprang
et spændebånd på en kølevandsslange.
En hurtig indsats sikrede dog, at bussen kunne køre som planlagt på aftenen – kun en enkelt tur måtte udgå.
FB 7433 har fået renoveret flere
dørventiler for at sikre tætheden.
HR 68 fik repareret blinkrelæet,
hvor en komponent var afbrændt. I
samme forbindelse blev afviserlysanlægget udmålt for at sikre, at det ikke
var en kortslutning, som havde ødelagt
elektronikken. Fartskriveren har fået
udført lovpligtigt 2 års eftersyn.
HT 1501 har fået rettet, slagloddet
og malet spejlarmen, som var blevet
påkørt i 2018. Sprinklerpumpen er
udskiftet, og defrosterblæserne er repareret, idet kullene i motorerne var
groet fast. Endeligt er håndbremseventilen skiftet pga. utæthed med en brugt
fra en ophugget bus.
HT 1856 fik i forbindelse med syn
skiftet styrestangen, ikke pga. slør,
men pga. revnet gummimanchet. På
vej hjem fra Kulturnatten sprang generatorremmene igen – de havde kun
holdt to år. Det skyldtes, at remhjulene
på generator og remstrammer var så
slidte, at remmen ”hang i”. Remhjulene er efterfølgende skiftet med godt
resultat. Ved en kørsel sidst på året
sprang et bagdæk, hvilket rev skørtpladen bag baghjulet af. Denne blev
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Hjulene til hesteomnibussen KO 17 måtte fornys, da flere af tapperne efterhånden var knækket eller i hvert fald blevet meget løse.
En rigtig karetmager - sådanne findes endnu - fremstillede de nye hjul med genbrug af de gamle nav. Det er ægte håndværk, når det
er bedst. (Morten E. Storgaard)

rettet og genmonteret, medens der
monteredes et reservehjul.
KO 17, hesteomnibussen, skulle efter erfaringerne fra sæson 2018 have
nye hjul. De gamle blev afmonteret
først på året og kørt til en pensioneret
karetmager ved Roskilde, der skulle
reparere hjulene i nødvendigt omfang.
Da hjulene blev adskilt, viste det sig,
at beslutningen om renovering var helt
rigtig. Alt fælg- og egertræ blev fornyet, medens navene kunne genbruges.
En smed i Jylland kunne krympe hjulringene på de færdige hjul, hvorefter
hjulene blev malet og stafferet på museet.
KS 41 har alene været til syn og ellers stået udstillet i Bushallen.
KS 101, trolleybussen, har fået lavet bremser på alle tre aksler. Der er
monteret nye bremsebelægninger på
bremsebakkerne, og bremsetromlerne er afdrejet for ovalitet. I samme
forbindelse er hjullejerne udvasket
for gammelt fedt, efterset og opsmurt
med frisk fedt. Håndbremsen, som
havde problemer med at blive stående
i låst position, er blevet repareret. Ved
prøvekørsel efter bremsereparationen

kunne det konstateres, at elbremsen
har en meget ringe effekt. Der er fejlsøgt lidt på det, men fejlen blev ikke
fundet, hvorfor det udestår til 2020.
KS 314 har fået monteret et bedre,
brugt batteri og ellers kun været brugt
til præsentationskørsel på museet foruden udstilling i Bushallen.
KS 322 havde som udestående fra
2018, at luftaffjedringen foran havde
svært ved at stå lige. Der blev renoveret metaldele til fire nye luftbælge
til forakslen, som efterfølgende blev
skiftet sammen med en tæret topplade. Efterfølgende blev luftaffjedringen
grundindstillet, og bussen har herefter stået næsten snorlige. Desuden er
spejlarmen rettet, slagloddet og malet,
efter den var blevet påkørt i 2018. Ledninger til stopspolen på brændstofpumpen er repareret. Endeligt blev der
søgt efter motorens ”forsvundne heste”: gennem de senere år har bussen
gradvist tabt trækkraft og topfart. Fejlen blev lokaliseret til brændstofpumpen, hvor der efterhånden var opstået
så meget slør i akslen på trækarmen, at
den ikke kunne give mere end 2/3 udslag. En brændstofpumpe fra lager fik

et eftersyn og monteret med succes.
Ved samme lejlighed blev ventilerne
justeret. Bussen har fået et nyt sæt batterier, og fartskriveren har fået udført
lovpligtigt 2 års eftersyn.
KS 329 har fået monteret fartskriver samt et nyt sæt batterier.
KS 571 fik først på året demonteret motor og gearkasse. Motoren blev
kørt til TMDT i Ribe, som påtog sig
opgaven med at hovedrenovere den. I
november kunne motoren hentes igen,
efter alt var gennemgået og repareret
i nødvendigt omfang. Til reparationen
er bl.a. anvendt diverse dele fra tilsvarende reservedelsmotorer på lager. Da
bussens egen gearkasse efterhånden er
noget slidt i converteren, blev gearkassen fra den ophuggede søsterbus HT
547 hentet frem fra lager. Sidst på året
er bussens undervogn afrenset for rust
og påbegyndt malet. Der udestår ved
nytår færdigmaling af undervognen
samt montering af motor og gearkasse.
KS 772 har fået repareret kontakten
til spejlvarme samt fremstillet et låg til
batterikassen, for at beskytte batterierne mod opsprøjt fra vejen. Brændstofdyserne er renoveret, idet bussen
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FS 1 blev i efteråret løftet for
udtagning af motoren, der i
nogle år ikke har kunnet starte. Hen over vinteren er der arbejdet med bussen, hvor blandt
andet ventilfjedrene var meget
sløve, og brændstofanlægget
skulle skylles rent. (Morten E.
Storgaard)

Et andet projekt - nu løftebukkene var i Bushallen - var løft
af KS 37 for udtagning af dens
chassis for renovering. Bussen
er i stedet for monteret på et
midlertidigt støttechassis, som
kan ses i forgrunden. Ved renoveringen af bussens chassis
vil en række af de komponenter, der har siddet på chassiet
fra OO 2, blive anvendt. (Morten E. Storgaard)

havde tendens til at ryge meget, især
ved acceleration. Ventilerne er justeret. Viskeranlægget er renoveret med
nyfremstillede aksler og bøsninger i
viskerlejerne. Fartskriveren har fået
udført lovpligtigt 2 års eftersyn.
OB 10 har alene været til syn og ellers stået udstillet i Bushallen.
OB 30 har krævet en del opmærksomhed efter ombygningen af kølevandsanlægget i 2018, idet den periodisk smed kølevandet. Motoren blev
undersøgt for eventuel defekt toppakning, hvilket heldigvis ikke var tilfældet. Fejlen viste sig at være en ekstra
indbygget termostat, som derved hindrede vandets passage. Det betød, at
kølevandet så kunne presses ud gen-

nem ekspansionsbeholderens overløb.
Den ekstra termostat blev fjernet,
hvorefter bussen har kørt upåklageligt. Olietrykskontakten begyndte at
svigte periodisk, hvorfor denne blev
udskiftet. Fartskriveren har fået udført
lovpligtigt 2 års eftersyn.
OB 38 har fået skiftet en niveausensor til luftaffjedringen på forakslen.
Fartskriveren har fået udført lovpligtigt 2 års eftersyn.
PB 8431 har kørt uden større indsats.
ÅS 165 knækkede en returfjeder i
speedertrækket, som blev repareret.
Vandpumpen på motoren blev utæt.
En vandpumpe fra lager blev renoveret og udbyttet med bussens. Efter-

følgende er denne renoveret med nye
lejer og tætningsring og lagt på lager.
ÅS 272 har fået rettet en fejl på
elanlægget til belysningen af destinationsskiltene med dele fra en reservedelsbus.
ÅS 452 gik ind i 2019 med en havareret motor. Det lykkedes at finde en
erstatningsmotor (se nedenfor). Ved
lidt snilde lykkedes det at løfte ledbussen med vores fire busløftebukke
samt et sæt sporvognsbukke, således
at vi selv kunne foretage motorudskiftningen – og derved spare arbejdslønnen. Donormotoren blev ombygget
fra at være monteret bagerst i bussen
til montering midt i. Smøreolietanken,
som er kølevandsopvarmet, blev tryk-
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19. oktober fejrede Ryvang Garage sit 50 års jubilæum. Museet deltog med tre busser, som alle reræsenterer typer, der har været
mange af på anlægget gennem årene - omend Scania-busserne kun var der få år. Det var KS 322, HT 1388 og HT 1856. (Michael
Jensen)

prøvet for at sikre, at blandingen af
olie og kølevand ikke var sket der. Den
”nye” motor sammen med tilhørende gearkasse blev lagt i bussen, som
derved igen er køreklar – og faktisk
kører bedre end før! Den havarerede
motor blev efterfølgende adskilt for at
lokalisere fejlen. Det var et afbrændt
plejlleje på cylinder 2. Styrestangen
er udskiftet ligesom instrumentlys,
niveauregulering af sæde samt ratjustering er repareret. Fartskriveren har
fået udført lovpligtigt 2 års eftersyn.

Øvrige arbejder
I løbet af 2019 er der foruden de ovenfor nævnte arbejder på driftsbusserne
også udført arbejder på en række andre busser.
AOS 245, som vi overtog lige inden
julen 2018, manglede efter oplakering
påskrifter. Disse fik vi udarbejdet på
computer, skåret på vores skæreprinter og efterfølgende monteret på bussen. De for Aalborg klassiske vindafvisere på forhjørnerne manglede
ligeledes. Der blev fremstillet to nye,
som også blev lakeret og monteret.
Endelig blev speedertrækket, som var

groet sammen, udbedret og retableret,
ligesom olielækage fra et utæt smøreolierør blev repareret med et rør fra en
tilsvarende reservedelsmotor. Bussen
har været udstillet i enkelte perioder,
men ellers stået i Remise 3.
FS 1, der har været arbejdet en del
på motoren. Strømfordeleren har været
til reparation og magnetisering. Flere
indsugnings- og udstødningsventiler
var rustet fast. Det lykkedes dog at
gøre dem gangbare igen. Imidlertid er
ventilfjedrene så svage, at det kniber
med at lukke dem ordentligt, hvilket
en kompressionstest også har afsløret.
En slibning af ventiler og sæder har
dog forbedret kompressionen, men der
skal arbejdes videre med dette. I oktober blev bussen derfor løftet og motoren udtaget for flere reparationer, idet
også drevet til startsvinget er voldsomt
slidt. Endelig er der fremstillet en ny
lyddæmper til udstødningen, efter den
gamle var tæret op.
KS 37, »ommerhusbussen«, der
står i Bushallen, er blevet løftet af
sin egen chassisramme og i stedet
blevet anbragt på en midlertidig ramme. Årsagen til dette er, at vi i foråret

overtog OO 2, som skal donere aksler mm. Begge chassisrammer skal
efterfølgende opstilles ved siden af
hinanden for at fastslå, hvor meget der
kan anvendes, og hvor meget der skal
ændres. Desuden er der skabt kontakt
til en karetmager, som vil kunne bistå
ved restaureringen af vognkassen.
NESA 501-02, tårnbilen, fik over
vinteren renoveret strømfordeleren.
Efterfølgende er tændingstidspunkt og
karburator blevet finjusteret, således at
bilen nu er særdeles velkørende. Endelig har bilen fået nyt batteri.
Inden sæsonstart blev Bushallen
hovedrengjort med fejning og gulvvask, ligesom alle busserne blev fejet
ud. Desuden er der flere gange gennem sæsonen blevet vasket gulv, så
hallen til stadighed fremstår flot og
præsentabel.

Nye vogne
I løbet af 2019 har Sporvejsmuseet
overtaget tre busser. For alles vedkommende gælder dog, at de er overtaget
med indvinding af reservedele for øje.
Arriva 1456 blev i marts købt af
Arriva med henblik på at benytte mo33
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I julen 2019 var det Borup Station, damptoget kørte til. Her ses et større udvalg af museets busser, der hentede gæsterne fra veterantoget og kørte dem til museet. I baggrunden anes lastbil 8, som kørte barnevogne - og juletræer. (Michael Jensen)

tor og evt. gearkasse i ÅS 452. Det
er en Volvo B10BLE-63 med System
2000-karrosseri, bygget af Aabenraa
Karrosseri i 2002. Motor og gear blev
demonteret i maj. Resten af bussen er
indtil videre gemt som reservedelslager, idet den er identisk med vores museumsbus Arriva 1425.
Arriva 5722 blev i oktober overtaget fra UC+, hvor den senest har
været brugt på køreteknisk anlæg i
Tune. Det er en Volvo B10BLE-60
med System 2000-karrosseri, bygget
af Aabenraa Karrosseri i 2000. Denne
bus er alene overtaget for indvinding
af reservedele, men henstod ved nytår
fortsat komplet.
OO 2 blev i marts overtaget fra en
privatperson. Det var en Triangelbus
fra 1934, som havde stået som legehus
i en have i Indslev på Fyn i henved 60
år. Karrosseriet var i meget ringe stand
og i øvrigt ikke komplet, men chassiset
var i forbavsende god stand. Bussen
blev derfor overtaget alene med henblik på at indvinde komponenter fra
chassiset til restaureringen af KS 37.
Efter ankomst til museet blev bussen
derfor ophugget og kun chassisramme

med aksler mm. gemt. For yderligere
oplysninger om bussen og redningsaktionen kan i øvrigt henvises til Bytrafik 6-2019.

Andet
Fra Keolis i Skibby har vi overtaget
tiloversblevne reservedele til nyere
busser, primært Volvo.
Fra Arriva Ryvang har vi ligeledes
overtaget en stor portion dele til især
Volvo B10BLE.
Også fra Dyssells Busser har vi
overtaget en mængde reservedele.
En stor tak til såvel Keolis Skibby,
Arriva Ryvang og Dyssells Busser for,
at de tænker på os.
I december modtog vi meddelelse
fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond om, at vi igen i 2019
blev betænkt. Denne gang med 50.000
kr. til renovering og sammenbygning
af chassiset til KS 37. Atter engang
skylder vi RA’s Støttefond en megen
stor tak for deres trofaste støtte!
I 2019 har vi igen haft stor gavn af
vores lastbiler, bl.a. ved fraflytningen
af lejemålet i Estrup.
Lastbil 7 har fået skiftet en utæt

bremsecylinder på venstre forhjul og
ellers kørt uden problemer. Fartskriveren har fået udført lovpligtigt 2 års
eftersyn.
Lastbil 8 har fået lavet bremser på
trækakslen, hvor skiverne måtte afdrejes pga. rust. Stræberarmene til
krængningsstabilisatoren på trækakslen var opslidt og er blevet skiftet.
Printpladen til liftstyringen begyndte
at gøre kvaler periodisk, hvorfor den
er udskiftet. Der er monteret et nyt sæt
batterier. Fartskriveren har fået udført
lovpligtigt 2 års eftersyn.
Museets tre gaffeltrucks har også
været flittigt brugt året igennem, og
alle tre har fået udført lovpligtige sikkerhedseftersyn.
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Kortet over Sporvejsmuseet viser hele museumsområdet med
både de etablerede og de planlagte, men endnu ikke færdige,
sporanlæg omkring Remise 3 og
Remise 4. Kortet viser også det
planlagte værksted med tilhørende sporanlæg.
Der må tages forbehold for den
endelige udformning af såvel
værkstedsbygningen som spor–
anlæg til Værkstedet, Remise
4 og indkørslen til spor 31-34 i
vestenden af Remise 3, da disse
endnu kun er på planlægningsstadet og derfor kan blive ændret senere.
Der er også planlagt en ankomstbygning foran Valby Gamle Remise. Den er dog ikke tegnet ind på kortet, da den endnu
ikke er defineret færdig.
Gadenavne er angivet, så det er
lettere at orientere sig i forhold
til henvisninger i teksten i årsberetningen og i BYtrafik.
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Vognfortegnelse
Trafikselskab

(Vognens nuværende udgave)

Vognnr.

Byggeår

Overtaget
af SHS

Bemærkninger

Museumskøretøjer
Metersporet sporvejsmateriel
Elektriske motorvogne
BVB

213

1933

1979

SFV

36

1926

1974

SFV

40

1951

2008

ÅS

1

1945

1973

ÅS

3

1945

1973

ÅS

5

1945

1983

ÅS

41

1945

1983

ÅS

47

1945

1998

ÅS

54

1947

1973

Ex 60

ÅS

60

1909

1973

Opr. åben bivogn (formentlig AES 32), lukket 1944, slibevogn 1953

Bivogne

Mindre arbejdsvogne
ÅS

1945

1973

Saltvogn og sneplov

ÅS

1908

1973

Trådtrolje med tårn fra ophugget tårnvogn, ex AES

51

1876

2003

Opr. hesteomnibus, hestesporvogn ca. 1882, ex KS 413, ex DKS 413, ex KSS

DKS

17

1897

20003

Opr. akkumulatorvogn, luftledningsdrift 1902, arbejdsvogn 1927-36, ex KS 17, ex
DKS 17, ex NES 17

Normalsporet sporvejsmateriel
Hestesporvogn
KSS
Elektriske motorvogne

DPP

7079

1985

2017

DVG

711

1949

2000

Rensevogn. opr. metersporet, omsporet til normalspor 1967

FS

22

1899

1984

Ex KS 376, ex FS 22

FS

31

1899

2003

Ex KS 383, ex FS 31

FS

50

1915

2003

Ex. KS 419, ex FS 50

HHA

3060

1951

-

HHA

3657

1952

1998

HTM

824

1929

2002

KS

22

1900

1972

Udlånt siden 1999 fra VVM ved Schönberger Strand ved Kiel, ex STIB/MIVB 7000,
ex HHA 3060
Ex 3057, ex 3119
Opr. toetages akkumulatorvogn, luftledningsdrift 1902, enetages 1924, slibevogn
1953, ex S2, ex 22, ex DKS 22

KS

100

1901

2003

Opr. toetages, enetages 1924, ex DKS 100

KS

107

1902

2003

Ex DKS 107

KS

176

1902

1998

Ex DKS 176

KS

190
257

1902
1907

2003
1980

Ex DKS 190
Opmalet som reklamevogn for Irma Kaffe 1967, ex 557, ex DKS 557

KS
KS

261

1907

1977

Ex 561, ex DKS 561

KS

275

1907

1967

Ex 575, ex DKS 575

KS

305

1911

2003

Ex 605, ex DKS 605

KS

309

1911

1983

Ombygget til saltvogn og sneplov 1962, ex 609, ex DKS 609

KS

327

1912

1965

Ex 627

KS

359

1915

2003

Ex 659

KS

361

1915

1965

Ex 661

KS

374

1899

1984

Opr. toetages, enetages 1921, ex FS 37

KS

430

1918

2003

Ex 678

KS

437

1918

1965

Ex 685

KS

470

1945

1967

KS

472

1947

2003

KS

564

1936

2011

KS

567

1908

2011

KS

575

1938

2003

KS

587

1940

1972

KS

598

1941

2011

Ex 267, ex 567, ex DKS 567
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Trafikselskab

(Vognens nuværende udgave)

Vognnr.

Byggeår

Overtaget
af SHS

KS

608

1941

2011

KS

701

1949

1969

KS

815

1960

2001

Ex APTA 815, ex KS 815

KS

890

1966

2001

Ex APTA 890, ex KS 890

KS

S1

1900

1972

Opr. toetages akkumulatorvogn, luftledningsdrift 1902, enetages 1924, slibevogn
1952, es 23, ex DKS 23
Ex MSS 74

Bemærkninger

ML

74

1947

1977

M&MTB

965

1950

-

NESA

929

1934

1972

Ex KS 617, ex NESA 929, ex KS 548

OS

12

1913

1972

Ex US 12, ex OS 12

Oslo Sporveier

203

1953

2000

Ex 263, ex 222

RBG

2410

1957

2003

Gave til Kronprinsparret. Deponeret på Sporvejsmuseet siden 2006

RBG

2412

1957

2002

RSAG

797

1976

1993

Ex 35

WSW

3241

1925

1987

Ombygget til slibevogn 1967, ex 241

283

?

2003

Opr. toetages hestesporvogn bygget mellem 1865 og 1872, ny vognkasse mellem
1887 og 1890, elektrisk bivogn 1902, Ex KS 1046, ex 283, ex DKS 283, ex KSS

FS

78

1913

2003

Ex KS 1083, ex FS 78

HHA

4384

1957

2005

Bivogne
DKS

KS

226

1897

1979

Opr. hestesporvogn, elektrisk bivogn 1901, ex 1012, ex 226, ex DKS 226, ex KSS 92

KS

389

1909

2003

Ex 1172, ex 389, ex DKS 389

KS

1054

1947

2003

KS

1061

ca. 1864

1969

KS

1065

1947

1968

KS

1186

1903

2003

Ex 301, ex DKS 301

KS

1253

1909

2003

Ex 409, ex DKS 409

1980
1967

Kun vognkassen, ex 411, ex DKS 411
Ex 424

Opr. toeetages hestesporvogn, elektrisk bivogn 1903, ex 296, ex DKS 296, ex KSS,
ex CRC

KS

1255

1909

KS
KS

1268
1282

1912
1912

1967

Ex 438

KS

1308

1912

2003

Ex 464

KS

1310

1912

2003

Ex 466

KS

1321

1914

1967

Ex 477

KS

1381

1917

1980

Opmalet som reklamevogn for Irma Kaffe 1967, aldrig i drift som sådan, ex 837

KS

1460

1920

1967

Ex 917

KS

1531

1931

2002

KS

1552

1934

1972

KS

1572

1940

1972

KS

1578

1941

2003

KS

1582

1941

1983

OS

51

1911

1970

OS

59

1913

1966

Opr. åben bivogn, lukket 1919

RSAG

924

1967

1999

Ex 158
Saltvogn

Mindre arbejdsvogne
HHA

4994

1928

2000

KS

25

Ca. 1884

2003

Saltvogn og sneplov. Ex FS, ex FAS

KS

S1

Ca. 1910

1970

Opr. saltvogn og sneplov (KS 17), snefejevogn 1930

KS

S2

1941

1970

Snefejevogn

KS

Tv2

1914

1970

Tårnvogn

KS

Tv4

1931

1970

Tårnvogn

Busser
Hesteomnibusser
FS

6

?

2003

Opr. sporomnibus, styrehjul fjernet 1899. Bygget mellem 1872 og 1895

KO

17

1897

2003

Ex KS 17, ex DKS 17, ex KO 17

Trolleybusser
KS

101

1938

2003

NESA

2

1926

1971

NESA

31

1953

1971
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Trafikselskab

(Vognens nuværende udgave)

Vognnr.

Byggeår

Overtaget
af SHS

2001

1940

1974

Bemærkninger

Trolleybusbivogn
KS
Benzinbusser
FS

1

1913

2003

Ex KS 1, ex FS 1

KS

37

1929

2002

Kun vognkasse og chassis

KS

314

1934

2003

Dieselbusser
AB

1870

1958

2003

Arriva Danmark

1425

2001

2013

Arriva Danmark

1947

2009

2016

AOS

79

1955

1970

Ex KS 870
Batteribus

AOS

245

1983

2018

Asger Jensen

-

1963

2008

Haslev-Næstved ruten

BBC

43

1984

2012

Ex Fjordbus 7418, ex 18, ex BBC 43

Bus Danmark

1950

1995

2011

Ex Arriva Danmark 1950, ex Bus Danmark 1950

Combus

5202

1998

2011

Ex Arriva Danmark 1487, ex Veolia 5202, ex Connex 5202, ex Combus 5202, gasbus

City-Trafik

2806

2001

-

DBO

-

1956

2008

DBR

624

1962

1976

DSB

669

1958

2016

Fjord-bus

7433

1993

2006

Ex 33, ex BBC 63

HR

68

1973

2003

Ex HT 3078, ex FR, ex HR
Ex KS 428

Siden 2017 udlånt af Preben Paaske

Ex De Grønne Busser, Randers, ex DSB 669

HT

428

1969

1991

HT

801

1977

2003

HT

1057

1979

2006

HT

1388

1982

2003

HT

1441

1982

2011

Ex Transgor Myslowice (Polen) 291, ex Bus Danmark 1441, ex HT 1441

HT

1501

1982

2006

Ex Linjebus 6604, ex 8604, ex HT 1501

HT

1596
1856

1983
1988

2008
2005

Ex Uddannelsescenteret for Kollektiv Trafik, Ballerup 15, ex HT 1596
Ex City-Trafik 2081, ex HT 1856

HT
Jensens Turisttrafik

Chassis udstilles

53

1975

1997

KS

41

1933

2003

Opr. benzinbus, dieselmotor 1951, ex 50, ex 41

KS

322

1968

2003

Ex HT 322, ex KS 322

KS

329

1949

2003

KS

531

1970

2011

Ex HT 531, ex KS 531

KS

571

1972

1999

Ex KLV TR 78, ex HT 571, ex KS 571

KS

772

1963

2003

KS

863

1958

1993

KS

995

1964

2003

NESA

62

1963

1974

OB

10

1952

1971

OB

30

1952

2008

OB

38

2002

2015

OB

130

1982

2011

OB

140

1987

2011

OO

15

1949

1970

Ex Nyborg Bytrafik, ex OB 7, ex OO 15

Partnerbus

8431

1994

2010

Ex Netbus 8431, ex Partnerbus 8431

TAK

1167

1984

2011

Ex City-Trafik 1585, ex Bus Danmark 1585, ex HT 1585

ÅS

001

1987

2016

ÅS

095

1979

2007

ÅS

165

1961

1976

ÅS

272

1990

2005

ÅS

287

1991

2011

ÅS

452

2000

2015

Ex HT 995, ex KS 995

Ex 230, ex 130, ex 30

Arbejdskøretøjer med videre som stammer fra sporvejsselskaber
KS

1

?

1993

Skurvogn. Ophugget 2019

KS

116

?

1979

Skurvogn

KS

-

1962

1972

Trådkærre
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Trafikselskab

Byggeår

Overtaget
af SHS

Bemærkninger

501-02

1939

1972

Automobiltårnvogn

-

Ca. 1910

1973

Skinnebukkemaskine

ÅS

S 45

1932

1973

Opr. bus, automobiltårnvogn 1945, ex AES 68

ÅS

-

1956

1976

Kompressor

(Vognens nuværende udgave)

Vognnr.

NESA
ÅS

Skinnegående arbejdskøretøjer
Banedanmark

30A

1980

2006

Troljebivogn, ex Banestyrelsen 30A, ex DSB 30A

Banedanmark

65A

1982

2017

Troljebivogn, ex Banestyrelsen 65A, ex DSB 65A

Banestyrelsen

73A

1982

2001

Troljebivogn, ex DSB 73A

Banestyrelsen

109

1968

2000

Motortrolje med kran, ex DSB 109

DSB

136

1972

1987

Motortrolje med kran

Reservedelskøretøjer
SFV

33

1926

2008

2-akslet motorvogn - samme type som SFV 36

VBL

128

1962

2007

Ledsporvogn, kun A-delen. Ophugget 2019

RBG

2401

1956

2004

Ledsporvogn - samme type som RBG 2410 og 2412

SEG

13

1913

2013

2-akslet motorvogn - samme type som RSAG 797

Arriva Danmark

1456

2002

2019

3-akslet dieselbus - samme type som Arriva Danmark 1425 og OB 38

Arriva Danmark

1956

2009

2016

Batteribus - samme type som Arriva Danmark 1947

Arriva Danmark

5702

2000

2019

2-akslet dieselbus - samme grundtype som Arriva Danmark 1425 og OB 38

City-Trafik

615

2002

2015

3-akslet dieselbus - samme type som Arriva Danmark 1425 og OB 38

City-Trafik

2053

1992

2017

Dieselbus - samme type som City-Trafik 2061, ÅS 272 og 287

City-Trafik

2061

1990

2017

Dieselbus - samme type som City-Trafik 2053, ÅS 272 og 287

City-Trafik

2209

1996

2011

Dieselbus - samme type som Bus Danmark 1950

De Hvide Busser

25

1934

2019

Ophugget 2019, chassisramme og dele til KS 37, ex OO 16, ex OO 2

De Hvide Busser

8738

1994

2009

Dieselbus - samme type som Partnerbus 8431

HT

1858

1988

2009

Dieselbus - samme type som HT 1856

KLV

60

1963

Odense Kommune
Panbus

240

1982
1989

1977
2011

Dieselbus, ex NESA 60 - samme type som NESA 62
Dieselbus, ex OB 127 - samme type som OB 130

2014

Dieselbus - samme type som BBC 43

ÅS

2

cirka 1921

2004

Komplet med motorer

ÅS

8

1943

1983

Komplet med motorer

ÅS

52

1909

2004

Göteborgs Spårvägar

126

1916

1973

Kun rammen

HHA

3661

1952

2004

Komplette bogier med motorer (2 stk)

KS

324

1912

1972

Komplet med motorer

KS

550

1935

1981

Komplette bogier med motorer (2 stk)

Undervogne og bogier

KS

1061

1947

1968

M&MTB

?

?

2007

Komplette bogier med motorer (2 stk)

Oslo Sporveier

650-660

1953-55

1999

(2 stk.)

Anvendte forkortelser i
vognfortegnelsen:
AB:
AES:
AOS:
APTA:
BBC:
BVB:
CRC:
DBO:
DBR:
DKS:
DPP
DSB:
DVG:
FAS:
FR:

A/S Amagerbanen, Kastrup
A/S Aarhus elektriske Sporvej
Aalborg Omnibus Selskab
Alexandria Passenger Transport
Authority
Birkerød Bus Compagni A/S
Basler Verkehrs-Betriebe
Copenhagen Railway Company
De Blaa Omnibusser, Holte
De Blaa Rutebiler, Rødovre/Taastrup
A/S De københavnske Sporveje
Dopravni Podnik hlavniho mesta Prahy
Danske Statsbaner
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
A/S Falkoneralleens Sporvejsselskab,
Frederiksberg
I/S Forenede Rutebiler, Søborg

FS:
A/S Frederiksberg Sporveje
HHA: Hamburger Hochbahn AG
HR:
Herlev-Ruterne A/S
HT:
Hovedstadsområdets Trafikselskab
HTM: Haagsche Tramweg Maatschappij
KLV: Københavns Lufthavne A/S
KO:
Kjøbenhavns Omnibuskompagni
KS:
Københavns Sporveje
KSS:
Kjøbenhavns Sporvei-Selskab
ML:
Malmö Lokaltrafik
M&MTB: Melbourne & Metropolitan Transport
Board
MSS: Malmö Stads Spårvägar
NES: Nørrebros elektriske Sporvej
NESA: Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs
Aktieselskab, Hellerup
OB:
Odense Bytrafik
OO:
Odense Omnibus A/S
OS:
A/S Odense Sporvej
RBG: Rheinische Bahngesellschaft AG,

Düsseldorf
RSAG: Rostocker Strassenbahn AG
SEG: Strausberger Eisenbahn GmbH
SFV:
Stadtwerke Flensburg – Verkehrsbetriebe
SHS:
Sporvejshistorisk Selskab
STIB/
MIVB: Societé des Transport Intercommunaux
de Bruxelles/Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel
TAK: Tallinna Autobussikoondis, Tallinn,
Estland
TKES: A/S Tuborg-Klampenborg elektriske
Sporvej, Hellerup
US:
Upsala Spårvägar
VBL: Verkehrsbetriebe Ludwigshafen am
Rhein GmbH
VVM: Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V.
WSW: Wuppertaler Stadtwerke AG
ÅS:
Århus Sporveje
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Museets organisation
Bestyrelsen for Sporvejshistorisk Selskab udgør museets overordnede ledelse, mens den daglige ledelse varetages af en fire mand stor AC-gruppe i
tæt samarbejde med Sporvejshistorisk
Selskabs formand Mikael Lund, der
bestrider hvervet som museumsleder
og sikkerhedsansvarlig. AC-gruppen
består af Erik Carstensen som driftschef, Jørgen Krog som værkstedschef,
Morten Storgaard som buschef og Per
Alstrup som anlægschef. Desuden
deltager Pehr Appelqvist i relation til
bygningsarbejder også i møderne, der
afholdes ca. hver 2. måned. Morten
Storgaard er også værkstedschef for
busserne, mens Michael Jensen står
for fordelingen af de forskellige bustjenester. Erik Storgaard og Jeppe Gaard
udgør uddannelsesledelsen. I øvrigt
henvises til organisationsdiagrammet
på side 42.
Retningslinjerne for arbejdet på
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm findes i museets medarbejderhåndbog
og museets sikkerhedsdokumentation,
der begge ajourføres jævnligt. Alle

medarbejdere er i besiddelse af Medarbejderhåndbogen og relevante dele
af sikkerhedsdokumentationen og forudsættes bekendt med disse.
Foreningen/museet er medlem af
Danske Veteranbaners Fællesrepræsentation (DVF), og vi arbejder efter
fælles skabelon i forhold til den dokumentation og de sikkerhedsstyringsgodkendelser, som kræves af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen. Museets
gældende sikkerhedsdokumentation
blev godkendt i juli måned 2016 og
skal revideres og godkendes i 2021 og
være grundlaget for en forlængelse af
museets driftstilladelse.
Relationerne til Ringsted Kommune, hvorfra museet får et årligt
driftstilskud, plejes bl.a. med et godt
samarbejde med Byrådet og dets medlemmer, den kommunale administration samt det lokale turismenetværk,
som forestås af Ringsteds Erhvervs-,
Fritids- og Kommunikationscenter, og
som har deltagelse af alle kommunens
kultur- og turismeinstitutioner.
Sporvejsmuseet samarbejder des-

uden med lignende foreninger og
museer i ind- og udland. Dette samarbejde udbygges løbende og har vist
sig overordentlig gavnligt, bl.a. i form
af et personligt kontaktnet, som der
allerede er blevet trukket på ved flere
lejligheder. Det årlige nordiske møde
for sporvejsforeninger og -museer blev
afholdt på Sporvejsmuseet i september
2019, hvor de nye lokaler i Magasinet
blev brugt til mødet.
Sporvejsmuseet deltager også i det
tilsvarende årlige møde, der afholdes
for tysktalende foreninger og museer, og hvor seneste møde fandt sted i
Dresden i april 2019.
Gennem en række år har vi også
været medlem af den europæisk paraplyorganisation Fedecrail, der primært
har fokus på, at der i EU-regi tilvejebringes og fastholdes rimelige og ensartede regler på veteranbaneområdet,
således at myndighederne i de enkelte
EU-lande har et fælles regelsæt at henholde sig til vedrørende drift med museumsmateriel.

ner, hvilket er en fremgang på 55.000
kroner.
Varesalg (kiosker, kantine og juletræssalg m.m.) holder stort set sidste
års niveau trods faldet i besøgstallet.
Der er i 2019 igen modtaget et flot
fondsbidrag fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond, denne
gang på 50.000 kroner til restaurering
af KS 37. Efter bortfaldet af det aftalebundne tilskud fra Movia er det lykkedes at få det delvis erstattet af et markedsføringstilskud på 220.000 kroner i
hvert af årene 2019 og 2020, hvorfor de
offentlige tilskud nu dækker både dette
og det værdsatte tilskud fra Ringsted
Kommune på godt 240.000 kroner.
Indtægterne fra medlemmernes frivillige bidrag til Remisefondet ligger
nogenlunde uændret på godt 400.000
kroner, og dertil skal lægges bidrag
til specifikke restaureringsprojekter.

Samlet set er disse generøse bidrag på
nu mere end 500.000 kroner og er af
meget væsentlig betydning, samtidig
med at giverne kan opnå skattefradrag
i.h.t. § 8a-reglerne.
Driftsafdelingens udgifter er med
knap 880.000 kroner på sidste års
niveau, men heri indgår en engangsudgift på knap 140.000 til brune turistoplysningstavler på motorvej E 20
ved frakørsel 35. Aftalen har en varighed på 20 år, men da det skønnes, at
50.000 biler passerer om dagen, bliver
vi godt eksponerede, og det leder forhåbentlig til flere gæster.
Anlægsafdelingens udgifter er faldet markant til 600.000 kroner, men
der har heller ikke været større vedligeholdelsesarbejder på bygningerne i
2019. En større post er dog indkøb af
køretråd til Remise 3, Remise 4 og den
kommende trolleybusstrækning.

Økonomi
I denne årsberetning bringes et udvalg
af de vigtigste tal fra Sporvejsmuseets
driftsregnskab, mens der for de mere
detaljerede tal henvises til regnskabet
og balancen for foreningen og Sporvejsmuseet, der bringes i det separate
regnskabshæfte, der udsendes sammen med BYtrafik nr. 2-2020.
Vi oplevede også i 2019 et fald i
antal besøgende, primært på særarrangementssiden, hvorfor vi har oplevet en nedgang i entréindtægter på ca.
160.000 kroner. Dertil kommer, at der
også har været mindre afvigelser i de
øvrige poster under entréindtægter,
således at den samlede nedgang bliver
på godt 190.000 kroner. Indtægterne
ved busbilletter dækker såvel kørslen
omkring Valsølille Sø som busruten til
Borup Station. De samlede indtægter
for denne kørsel og særkørslerne med
bus beløber sig til knap 270.000 kro40
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Økonomital
Indtægter:		
Entrébilletter
2.203.400
Hestesporvogns- og hesteomnibusbilletter
21.590
Grundgebyrer ved særarrangementer
60.660
Leje af sporvogn
27.110
Vognstyrerdiplomer
15.150
Rundvisninger
25.200
Busbilletter
47.325
Særkørsler med bus
269.142
Varesalg, kiosk m.v.
716.678
Varesalg, kantinen
33.893
Salg af juletræer
20.199
Udleje borde/stole
3.900
Reklameindtægter
73.149
Offentlige tilskud
460.216
Fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond
50.000
Bidrag til »Remisefondet«
414.986
Andre bidrag
110.364
Øvrige indtægter
144.603
Indtægter i alt		
Udgifter:
Sporvognstrafik
Bustrafik
Vareforbrug m.v. i kiosker
Køb af juletræer
Markedsføring
Driftsafdelingen i øvrigt
Vedligeholdelse af og andre udgifter ved bygninger
Nyanlæg på faste anlæg (bortset fra bygninger)
Vedligeholdelse af faste anlæg (undtagen bygninger)
Anlægsafdelingen i øvrigt
Istandsættelse og vedligeholdelse af sporvogne
Istandsættelse og vedligeholdelse af busser
Transportudgifter vedrørende rullende materiel
Værkstedsafdelingen i øvrigt
Museumsaktiviteter i almindelighed (herunder udstilling)
Varekøb m.v., kantinen
Elektricitet (bortset fra elektricitet til sporvognsdrift)
Forsikringer i almindelighed
Fællesudgifter i øvrigt
Intern leje til SHS Ejendomme ApS
Lejeudgifter fremmede lejemål
Afskrivninger
Øvrige udgifter

73.036
156.626
314.142
12.966
264.930
56.554
106.773
268.340
163.274
61.416
1.164.910
367.421
47.644
156.071
105.060
98.800
247.670
202.234
210.552
467.880
184.697

2019

2018

2017

2.353.110

2.544.740

2.371.380

316.467

268.392

476.267

774.670
73.149

785.835
85.000

817.338
18.800

1.035.566
144.603

1.410.483
231.223

1.481.449
49.677

4.697.565

5.325.673

5.214.913

878.254

888.486

768.184

599.803

1.181.555

1.046.199

1.736.046
105.060

1.369.472
120.615

1.496.841
210.686

759.256

833.397

899.113

652.577

722.382
417.110
342.321
5.902.838

820.673

820.673

53.271

53.271

714.563
930.699
199.799

Udgifter i alt		

5.604.940

6.238.587

Værkstedsafdelingens udgifter er til
gengæld steget med 365.000 kroner til
1.736.000 kroner. Dette er et resultat
af den fortsat store restaureringsaktivitet, internt såvel som eksternt.
Udgifterne til lejemål er delt op på
leje til SHS Ejendomme ApS for Remise 3 og Magasinet og så de eksterne
lejeudgifter, der nu er faldet til et årligt

niveau på ca. 150.000 kroner. For 2019
er der dog leje for to år af matrikel 1
Æ, hvorfor totalbeløbet i 2019 bliver
på ca. 185.000.
Isoleret set udviser Sporvejsmuseets regnskab et underskud på godt
900.000 kroner, men dels skal regnskabet anskues i sin helhed sammen
med regnskabet for Sporvejshistorisk

Selskab, dels er der i regnskabet afskrivninger for 820.000 kroner og intern leje på 468.000 kroner.
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Organisationsplan for
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
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Sporvejshistorisk Selskab
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm anlægges og drives af Sporvejshistorisk
Selskab, som er en forening, der har
som formål at udbrede interessen for
og kendskabet til den kollektive bytrafik i fortid og nutid samt at samle mennesker med denne interesse.
Sporvejshistorisk Selskab, der almindeligvis forkortes SHS, er stiftet
den 8. februar 1965 og havde pr. 31.
december 2019 1.254 medlemmer
mod 1.269 ved udgangen af 2018.
Medlemmernes interesser er spredt
over et meget bredt felt. Nogle medlemmer interesserer sig primært for
trafikhistorie, mens andre lægger
vægt på moderne trafik, vognparkens
historie, trolleybus- og busdrift, billetter og mange andre emner, der har
forbindelse med den kollektive bytrafik i ind- og udland.
Medlemmerne kan dyrke deres
interesser på flere måder. På medlemsmøder søges emnerne belyst ved
foredrag, film og lignende. Der arrangeres månedligt (bortset fra sommermånederne) medlemsmøder i København, ligesom der med mellemrum
holdes medlemsmøder i provinsen.
Selskabets medlemsblad »BYtrafik«
udsendes hver anden måned. Foruden

almindeligt foreningsstof indeholder
»BYtrafik« artikler om de forskellige
emneområder inden for selskabets interesseområde. Medlemsbladet er således en vigtig kontaktflade for selskabets medlemmer.
Nævnes skal også selskabets turafdeling, som med mellemrum arrangerer besøg hos inden- og udenlandske trafikselskaber. I forbindelse med
»Medlemmernes dag« på Sporvejsmuseet, som finder sted hvert år i juli
måned, arrangerer turafdelingen busudflugt til museet.
En anden vigtig aktivitet i Sporvejshistorisk Selskab er udgivelsesvirksomheden. I 2019 udkom to hæfter i serien erindringer. Det er Bent
Jørgensen og Kaj Hansen, der beriger
os med deres oplevelser med sporvogne, busser og jernbaner gennem et
langt liv. Desuden kom bogen »Gamle
sporvogne får nyt liv«, der handler om
restaureringen af KS 567 og KS 226,
og som Jesper Reinfelt er forfatter til.
Den traditionelle »Sporvognskalender«, udsendtes med 2020-udgaven
for 48. gang.
Et af Sporvejshistorisk Selskabs
væsentlige formål er at anskaffe,
istandsætte og vedligeholde historisk

sporvejsmateriel. Allerede umiddelbart efter selskabets stiftelse i 1965
anskaffedes de første sporvogne.
Erhvervelsen af sporvogne, trolleybusser og busser tilligemed andet
materiel, der har tilknytning til sporvejs- og busdriften, er fortsat siden
da. Vognanskaffelserne har skabt den
fornødne baggrund for etableringen af
den kørende museumssporvej, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
Museet er Sporvejshistorisk Selskabs største projekt, og det har allerede nu – selv om det langt fra er
færdigudbygget – krævet et sekscifret
antal arbejdstimer af selskabets medlemmer.
Alt arbejde i Sporvejshistorisk Selskab – herunder anlæg, drift, vedligeholdelse og udbygning af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – udføres på
frivillig og ulønnet basis af selskabets
medlemmer.
Henvendelse om medlemsskab rettes til Sporvejshistorisk Selskab, Medlemsregistret v/Arne Melby Pedersen,
Stenvænget 20, Gadevang, 3400 Hillerød. Kontingentet for 2020 er 500 kr.
for voksne og 450 kr. for børn og unge
under 18 år samt for pensionister.
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Bagsiden - øverst: KS 22 ankommer til
Flemmingsminde på vej ind mod museet på en dag midt på sommeren. (Svend
Christensen)
Bagsiden - nederst: Mange af museets
gæster går en tur i Valby Langgade og ser
på de mange butikskulisser - i hvert fald i
godt vejr. Her er det Ringsted Radio, der
ses nærmere på. Måske de har udstillet
et radioapparat, som man engang havde
derhjemme - eller ens forældre havde!
(Svend Christensen)
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