Trafikmuseet
Odsherreds Trafikmuseum på Hørve station

Regionstog har sit eget trafikmuseum
i pakhuset på Hørve station.
På museet findes brikker af historien om
den kollektive trafiks udvikling i Region
Sjælland, primært i Vestsjælland.

På museet findes denne gamle
draisine, som bl.a. blev brugt, når
banernes tilsynsførende og ledelsen
skulle foretage inspektion af spor- og
signalanlæg.

Odsherreds Trafikmuseum
Ideen til Odsherreds Trafikmuseum opstod i 1991, da nu afdøde Aksel ValentinPetersen fra Asnæs søgte efter et egnet
sted til at udstille sine sirligt byggede
skibsmodeller, bl.a. af skibe, som havde
sejlet på Issefjorden.

bane, Høng-Tølløse Jernbane, Østbanen
og Lollandsbanen til Regionstog i 2009 er
museets “opland” udvidet til at præsentere kollektiv trafikhistorie fra Region
Sjælland.

Planer om et lokalt museum faldt hurtigt
på plads, men man manglede et udstillingslokale. Odsherreds Jernbane viste sin
interesse for et trafikmuseum ved at stille
pakhuset på Hørve station til rådighed for
museet.
Museet blev åbnet i maj 1992, og i dag
har museet samlinger af billeder og effekter primært med relationer til Odsherred.
Efter fusionen mellem Odsherreds Jern-

På billettrykkemaskinen fra 1922
trykkes der stadigvæk billetter bl.a. til
Vestsjællands Veterantog.
De små edmonsonske papbilletter er
i dag ellers erstattet af elektroniske
billetter, rejsekort m. m.

Udstillingen på museet ændres løbende.
Hensigten er dog, at man altid vil kunne
udstille billeder og effekter med relation

Udstillingen rummer hele tiden en
række tavler med billeder og informationer. De udskiftes af og til.
Du kan bl.a. se tavler med togmateriel, om busruter i Odsherred og om
færgeruterne til Orø - også trækfærgen fra Hammerbakker.

til de 4 lokalbaner, busruterne, og færgeruterne. Dertil kommer posthistorie samt
materiale om fragt- og vognmandsruter,
hyrevognskørsel m.m.

Støtteforeningen for
Odsherreds Trafikmuseum
Foreningen blev stiftet i oktober 1991, og
snart efter begyndte foreningens bestyrelse at indsamle ting til museet. Og der
dukker stadig ting op i folks gemmer.
Alt arbejde på museet - også kustodejobbet - er gennem mere end 20 år blevet
udført på frivillig, ulønnet basis af foreningens medlemmer.
Måske har du lyst til at være med eller
blot støtte med et medlemsskab, så kontakt os. Se adresse m.m. på bagsiden.

I et hjørne på museet er effekterne
med relation til postvæsnet placeret, og her finder man tavler om
postbefordringen på Odsherreds
Jernbane samt effekter med relation
til postvæsenets historie.

Mange spændende ting i
museets montrer
I museets montrer findes gamle signallygter, billettænger, stempler m.m. fra jernbanerne, postkontorerne og ikke mindst
Aksel Valentin-Petersens flotte skibsmodeller af bl.a. gamle
DSB-færger.

Velkommen til Trafikmuseet
Museet har normalt åbent:
Onsdag og lørdag kl. 10.15-14.00 i månederne juni, juli og august
samt onsdag og lørdag i skolernes efterårsferie.
Entrépriser: Voksne 30,- kr. og børn 10.- kr.
Gruppebesøg - også uden for normal åbningstid - kan aftales med
Ole-Chr. M. Plum, tlf. 4073 8499.

Det smukke Odsherred byder også på mange andre seværdigheder og selvfølgelig en skøn natur. Der er således mange muligheder for en god dag, når
Trafikmuseet indgår i udflugten eller ferieturen.

Vil glæder os til dit besøg på Trafikmuseet!
Odsherreds Trafikmuseum, Hørve Stationsvej 9, 4534 Hørve
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