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Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm blev åbnet for publikum den 26. maj 1978 og museet er under sta-
dig udbygning. 
 
På museet, der er beliggende ved Jystrup mellem Ringsted og Roskilde i det naturskønne Midtsjæl-
land, trafikerer sporvogne fra København, Odense og Aarhus to sporvejsstrækninger sammen med 
enkelte udenlandske sporvogne. 
 
Samtidig kører veteranbusser fra Aarhus og Odense på visse åbningsdage rundtur i museets smukke 
omegn i det historiske område omkring Valsølilli Sø. 
 
Museet er opbygget og drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft, der som medlemmer af 
Sporvejshistorisk Selskab tilbringer en stor del af deres fritid med at sikre en fortsat drift og ud-
bygning af museet. 



Alle stiger ombord og bliver fragtet til udstillingsområdet 



I Aarhus foregik betaling ved udstigning. 
Vognstyreren kunne ikke give penge tilbage, så 
man skulle have lige penge. Derfor vat der op-
sat vekselautomater i vognene. 
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Åben bivogn nr. 389 fra De Kjøbenhavnske Sporveje 
 

Længde: 9,1 m 
Bredde: 2,1 m 
Vægt: 5,4 t 

I drift: 1901-36 
 
Bygget af vognfabrikken Scandia i Randers i perioden 1901-09 i 75 eksemplarer. 
I de elektriske drifts første år var passagertallet størst i sommermånederne (nu er det omvendt). 
Det var derfor hensigtsmæssigt at anskaffe vogntyper, der fortrinsvis skulle anvendes om sommeren. 
 
De åbne bivogne, som bl.a. anvendtes på linie 14 ad Strandvejen til Klampenborg, var meget populære 
hos passagererne. 
 
Under den 1. verdenskrig måtte vognene på grund af mangel materialer også anvendes om vinteren. De 
blev derfor forsynet med en bræddevæg på den ene vognside. 
 
Da de nyåbnede S-baner i 1930’erne efterhånden overtog udflugtstrafikken, blev de åbne bivogne 
inddraget i august 1936. 
31 af vognene solgtes til Helsingfors Sporveje, som ombyggede dem til lukkede. 
 
Museets åbne bivogn er ført tilbage til originaludseendet. 





Danmarks sidste sporvogn - ”Frk. Düsseldorf” - bakker ind i Nørrebro Remise mer end en time forsin-
ket natten til 23. april 1972. 
 
Indbakningen sker anført af medlemmer sporvejenes orkester, der også bemandede flere af muse-
umsvognene, da den store afskedskavalkade gennem København fandt sted få timer senere. 
 
Da al virakken var forbi, ventede nr. 896 og 23 andre ledvogne på at blive sendt til den egyptiske hav-
neby Alexandria, hvor 75 københavnske ledsporvogne allerede var i trafik, afskibet i 1969 og 1971. 
 
Af de resterende ældre sporvogne havde sporvejene besluttet at forære Sporvejhistorisk Selskab 
fire trafikvogne og to arbejdsvogne. 
 
Sporvejene udtog selv to ældre vogne som museumsvogne. Resten blev afbrændt og ophugget på los-
sepladsen ved Pumpehusvej i Københavns sydhavnskvarter. 
 
Sporvogns-bålene brændte sidste gang Sankt Hans aften 1972! 


