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Forord

Det er med stor fornøjelse, Museet på Sønderborg Slot og Institut for sønderjysk Lokalhistorie
her kan præsentere Jørgen Burchardt: En dansk
bushistorie. Busbyggeri på Aabenraa Karrosseri
1930-2004.
Arbejdet med bogen begyndte egentlig i
december 2003, da nyheden om Aabenraa
Karrosseri´s forestående lukning slap ud. Dermed stod en stor og traditionsrig sønderjysk
industrivirksomhed foran lukning. Dette skabte
et akut behov for en grundig dokumentation for
eftertiden – akkurat som også arkæologiske fund
undersøges inden anlægsarbejde. De to institutioner, Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, som
ud over sit regionale virkeområde også fungerer
som historisk arkiv for Aabenraa kommune, og
Museet på Sønderborg Slot, som har ansvaret for
industrihistorien i Sønderjyllands Amt, tog derfor
initiativ til en etnologisk dokumentation, som
med støtte fra Kulturarvsstyrelsens hastesum på
40.000 kr. gennemførtes i juni 2004.
Vores undersøgelsesmedarbejder, industrihistorikeren Jørgen Burchardt, blev overordentlig
godt modtaget både af ledelsen med dir. Helmut
Schwartz i spidsen og af medarbejderne. På kort
tid fik han et væsentligt indblik i miljø, teknik
og arbejdsgange inden for det komplicerede
temas: busproduktion. Det var derfor naturligt
at lade Jørgen Burchardt videreføre arbejdet
med udgivelse af en bog om Aabenraa Karrosseri, kombineret med en DVD, produceret af en
gruppe medarbejdere. Bogen er derfor primært
en monografi om Aabenraa Karrosseri, men
gennem Jørgen Burchardts indgående kendskab
til transport- og erhvervshistorie sammen med
omfattende kilde- og litteraturstudier er bogen
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også i høj grad en beskrivelse af et kapitel af
dansk transporthistorie, udviklingen fra den første
”omnibus” i 1903 til vore dages tusindtallige flåde
af komfortable busser.
Vi vil her gerne takke alle, der har bidraget til
at gøre bogen mulig. Først og fremmest VOLVO,
der med et generøst tilskud har ønsket at sætte
et flot minde om den virksomhed, som de både
drev og lukkede med almindelig anerkendt professionalisme. Endvidere en stor tak til Aabenraa
Kommune, A.P. Jessen Fonden, familien Skifter Andersen, Kjeld og Vera Schmidts Mindefond, Michael
Jebsen Fonden, Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings
Støttefond og Sønderjyllands Amts Kulturfond for den

støtte udefra, som har gjort udgivelsen af denne
bog mulig. Desuden tak til Aabenraa byhistoriske
Forening for samarbejdet om produktion og udgivelse. Også tak til medarbejdere ved Aabenraa
Karrosseri, Leif Johannsen og Jens Bruns for
arbejdet med optagelse af de mange timer fint
dokumenterende film til DVD´en. Og endelig tak
til Jørgen Burchardt for et energisk, kyndigt og
professionelt arbejde med undersøgelse og bog,
til medarbejderne ved Museet på Sønderborg Slot
og Institut for sønderjysk Lokalhistorie for al
hjælp samt til Museumsrådet for Sønderjyllands
Amt og Forlaget Kulturbøger for samarbejdet
om udgivelsen.
Peter Dragsbo
Museet på Sønderborg Slot
Kim Furdal
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie

Indledning

Det tager tusind eller flere arbejdstimer at bygge
en bus. Der bliver brugt mange tusinde dele, og
det hele bliver samlet ved godt gedigent håndarbejde. Busser bliver sjældent bygget helt ens, og
det er derfor ikke forkert at sige, at bygningen af
danske busser har været karakteriseret af nærmest
skræddersyede busser – håndværk med unikke
produkter.
Den 30. september 2004 kørte en bus ud ad
porten på Aabenraa Karrosseri. Den lignede de
øvrige, der de foregående uger og måneder var
blevet bygget færdige. Men der var det særlige
ved bussen, at den blev den sidste, som blev bygget på fabrikken. Mere end 5.000 busser blev det
til i virksomhedens historie.
Der var mere specielt ved bussen. Den var
nemlig ikke alene den sidste fra Aabenraa, men
fra Danmark i det hele taget. Året forinden var
landets anden store virksomhed, DAB i Silkeborg,
blevet nedlagt. Efter næsten 100 års produktion af
danske busser var et erhverv blevet historie.
Denne historie vil vi fortælle lidt af i denne
bog. Gennem en undersøgelse af Aabenraa
Karrosseri i sommeren 2004 fik vi et indblik i
en fascinerende teknisk verden, som vi her vil
formidle videre. Det at bygge en bus er nemlig et
meget specialiseret håndværk. Mere end 23.000
forskellige dele skal sættes sammen i de uger, det
tager at bygge et karrosseri på et chassis.
Det specielle ved størsteparten af de danskbyggede busser har været, at de nærmest har været
skræddersyet til den opgave, den skulle løse på
landevej eller i byer. Meget få busser var helt
ens. De var nærmest konstrueret til den særlige
rute, de nu skulle køre på. At bygge en bus har
krævet en håndværksviden, som den relativt

kortvarige undersøgelse kun kan give enkelte
glimt af. Heldigvis nåede vi at fotografere og
tage video af en del af arbejdet, og takket være en
stor velvillighed fra Aabenraa Karrosseri kunne
to af medarbejderne, Leif Johannsen og Jens
Bruns, også optage håndværksmæssige processer
på tider, hvor museets folk ikke kunne være til
stede. Dette har vi samtidig haft mulighed for at
vedlægge bogen.
Bogen er en monografi om virksomheden
Aabenraa Karrosseri. Størsteparten af beskrivel
serne handler om begivenheder, der har foregået
i Aabenraa, omkring nogle af de skiftende ejere
og hos leverandører og kunder.
I bogen er der lagt vægt på den kulturhistoriske
side af produktionen og det industrielle miljø. Da
museer i vore dages masseproducerende tider
ikke kan bevare andet end få udvalgte genstande
af tidens mangfoldighed, er der lagt vægt på en
beskrivelse af busserne som et kulturelement.
Der er derfor i bogen rimelig fyldige beskrivelser
af bussers fremstilling, konstruktion og brug.
Samtidig beskrives både den lokale og danske
forhistorie, så en god del af bussens kulturhistorie
samtidig bliver beskrevet.
Endelig sammenlignes forhold på andre virksomheder – også udenlandske. Selv om bogen har
udspring i en lokal virksomhed, er lokalhistorie
i dagens globale samfund påvirket af begivenheder, opfindelser og økonomiske forhold, der
udspiller sig andre steder i Verden. Ikke mindst
lukningen af Aabenraa Karrosseri skete som led
i et internationalt spil.
Jørgen Burchardt
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En ny transportform ser
dagens lys
I efteråret 1903 blev Nykøbing Falster rammen
for en danmarkspremiere: Den første omnibus
eller bus, som vi senere har kaldt det motordrevne
køretøj, kørte for første gang med passagerer
gennem købstadens gader. Den 17. september
startede en ung mand, C.H. Fuglsang, nemlig en
busrute mellem Nykøbing og Nysted. Området
var velegnet: Vejene var uden de store bakker,
og der var ikke nogen jernbane at konkurrere
med. Initiativtageren havde fået anskaffet en
vogn, og der kunne nu sælges billetter på samme
måde, som der hidtid var blevet betalt for kørsel
med hestekøretøjer. Vognen kunne rumme 12
passagerer, hvilket var langt flere end de fleste
hestekøretøjer kunne rumme.
Det nye transportmiddel blev altså født kort
før år 1900. En forbrændingsmotor kunne efterhånden bygges så lille, at den kunne benyttes som
trækkraft for køretøjer på veje. Motorer var ikke
mere forbeholdt skinnekøretøj eller skib. Det var
en ny epoke for transporten.
Det nye køretøj blev hurtigt alle teknikinteresseredes drøm. Man kunne bevæge sig langt

hurtigere frem end med de hestetrukne køretøjer.
Mens heste blev trætte, kunne en motor fortsætte
så længe der blev fyldt brændstof på køretøjet.
De første køretøjer brød dog hurtigt sammen,
men snart blev der udviklet motorer og andre
nødvendige dele, som gjorde bilen mere stabil.
Herved blev det motoriserede køretøj et alternativ
til de hidtidige transportmidler.
Det varede dog nogle år inden bussen blev et
reelt alternativ. Samfundet var endnu ikke modent
til det nye køretøj. Vejenes stand var ikke egnede
til kørsel med motorkøretøjer, og hestekøretøjer
havde som det vigtigste transportmiddel på vejene fortrinsret. Der blev derfor vedtaget nogle
skrappe regler for hvornår og hvordan busser og
andre motorkøretøjer måtte køre. Man var bange
for, at de ville ødelægge de små veje, hvorfor
de kun måtte køre på de store veje. De var også
farlige med deres høje hastighed, hvorfor deres
hastighed blev begrænset til 30 km på landevej
og 15 km i byerne. Værst var forbudet mod natkørsel, bortset fra de to sommermåneder, hvilket
gjorde busserne uegnede til at køre med postvæsenets breve og pakker, hvilket ellers kunne have
været en god ekstra indtægtskilde.

Bussernes gennembrud

København fik sent sin første bus. Sporvogne og en
enkelt hesteomnibus havde hidtil stået for storbyens
transport. Her den sidste hesteomnibus på Rådhuspladsen med dens afløser i 1912.
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Busserne og vejenes tekniske standarder blev
forbedret væsentligt i de første årtier af det 20.
århundrede. Der var ikke mere så mange tekniske
nedbrud og punkteringer, hvorfor folk kunne
begynde at regne med at busserne kørte til tiden.
Samtidig blev vejene udbedrede, og myndighederne kom til at indse, at de nye køretøjer var
fremtiden. Den højeste tilladte hastighed blev i
1921 forhøjet til 45 km på landeveje og 25 km i
byerne, og snart blev også det generelle forbud
mod kørsel på biveje og natkørsel ophævet.

Danmarks første busselskab blev startet i Nykøbing
Falster. Her ses vognparken i 1904, et år efter starten.

kørt få ture på en dag. Bussen kunne starte tidligt
om morgenen og krydse sig frem fra landsby til
landsby for at nå frem til en større by. Derefter
gik turen den anden vej. Det var kun på få ruter,
hvor der kørte flere busser.
Kørslen var dengang hovedsagelig ærindekørsel, hvor passagererne skulle til læge, hospital
eller på indkøb. Mange ruter blev kun kørt, når det
ugentlige marked blev afholdt i den større by.

De første køretøjer i Aabenraa
Busruterne blomstrede frem. Mange unge
mennesker fik lært sig at køre bil, og efter at
have anskaffet sig et køretøj – ofte købt på kredit - kunne de starte en rute op, næsten hvor det
passede dem. I begyndelsen af 1920’erne kørte
der mere end 1.000 busser rundt. Erhvervet var
vildt voksende og ukoordineret. Køretøjernes
tekniske udvikling var ikke nået særlig langt, og
affjedring og støddæmpere var slet ikke af en
standard, som stod i forhold til datidens elendige
veje. Hovedparten af ruterne holdt derfor ikke
så længe.
Det fik politikerne til at vedtage en ny færdselslov i 1923, som satsede på at regulere buskørslen.
Alle busruter skulle have en offentlig tilladelse,
en koncession, for en periode, og tilladelsen blev
kun givet efter nøje undersøgelser af behovet.
Samtidig fik amterne ret til at afkræve en afgift for
kørsel med de store køretøjer, som jo angiveligt
også sled meget på datidens små grusveje.
Frem i 1920’erne havde en typisk bus plads til
15 personer. Motoren var en forslugen benzinmotor på 3 liter, hvilket gav op til 40 HK trækkraft.
Busserne var sjældent større, for der var skrappe
krav til hvor store busserne (og andre køretøjer)
måtte være. Af hensyn til vejene måtte en bus
ikke selv veje mere end i alt 4 tons, og med passagerer og gods ikke mere end 8 tons. Sliddet på
vejene var også afhængigt af, hvorledes vægten
var fordelt på de enkelte aksler, hvorfor en enkelt
af akslerne ikke måtte have et tryk på mere end
6 tons.
I midten af 1920’erne var landet blevet dækket
af et fint net af busruter. I alt fandtes 715 ruter med
regelmæssig kørsel. I gennemsnit var de 27 km
lange; altså i alt 19.420 km. Typisk blev der kun

En dag i 1921 kunne karetmager Carl Daus i
Barkmøllegade stille sig op til fotografering foran
sit lille værksted. Med stolthed kunne han vise
den første bus, der var bygget i Aabenraa. Han
havde fået et chassis fra en bilfabrik, hvorpå han
byggede karrossen, hvor passagerer og chaufføren sad. Selve de tekniske ting ved bussen
som chassisramme, motor, hjulophæng, bremser,
forlygter osv. havde han ikke med at gøre.
Få år tidligere havde chaufføren altid siddet
udendørs. Da en af de første busser med chaufføren siddende indendørs blev bygget i 1912,
havde De Forenede Danske Motorejeres blad
Motor i en anmeldelse af bussen skrevet, at
chaufføren burde havde siddet i det fri, hvor der
var bedre udsyn.
Blandt landets mere end 1.000 karetmagere og
vognbyggere var en del gået i gang med at bygge
karrosserier til de nye motordrevne køretøjer. På
tilsvarende vis blev mange busser bygget rundt
om i landet hos karetmagere. De var vant til
at bygge hestekøretøjer i træ, og karrossen på
en bus var tilsvarende opbygget i træ. Det var
et rimelig simpelt arbejde, som værkstedets få
svende sagtens kunne klare. Måske allierede man
sig med en nærboende maler, som gav køretøjet
dets sidste finish.
Der fandtes ganske vist et par enkelte danske
bilfabrikker, som fremstillede færdige busser.
Dansk Automobil- og Cycklefabrik, Anglo-Dane,
Jan og Thomas B. Thrige var nogle af de største,
selv om det kun blev til få busser. De tre sidstnævnte fabrikker blev i 1918 slået sammen til
De Forenede Automobilfabrikker, som herefter
var den eneste danske fabrik med en egentlig
bilproduktion.
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side af ladet. Mange af de første busser havde i
øvrigt også denne placering af sæderne. Til beskyttelse kunne der spændes en presenning op,
hvis det blev regnvejr. Andre busser havde dog
mere lukkede karrosserier, som kunne løftes af,
hvis køretøjet skulle benyttes som lastbil. Det
fortælles, at en vognmand kørte med grise om
morgenen, mens han op ad formiddagen med en
kran kunne sætte en lukket karrosse på, så han
kunne køre med turister.

Infrastrukturen på plads

Den første bus i Aabenraa havde siden 1913 haft ‘busstation’ ved holdepladsen ud for Hotel Danmark.
Vognmand Nygaard måtte allerede i 1914 udskifte den
med en større.

Tilsvarende kom der især i de første år nogle
færdigbyggede busser fra udlandske bilfabrikker. Men i modsætning til personbilerne, der
snart blev fremstillet på samlebånd, blev busser
bygget enkeltvis og tilpasset den enkelte vognmands ønsker. Derfor kunne lokale karetmagere
som Carl Daus være med til at fremstille busser
til de lokale vognmænd, der kunne følge med
i, hvordan deres bus blev skræddersyet til hans
behov og ønsker.
Chassiserne var i de første år faktisk beregnet
til lastbiler, men blev også benyttet til busserne.
Neden under chassisrammen sad køretøjets aksler, og oven på rammen kunne der bygges lad til
lastbilerne. Derfor lå gulvet i busserne dengang
meget højt. Da der samtidig ofte kun var en enkelt
indgang i busserne, tog det lang tid for passagerene at komme ind og ud af busserne. Det gjorde
dog ikke så meget, for busserne var alligevel langt
hurtigere end hestekøretøjer.
Mange af de første busruter kørte kun om
sommeren, hvor der blev kørt badegæster til
stranden eller et hotel kørte turister rundt til seværdigheder; en forgænger til vor tids turistfart.
Kørslen blev ofte varetaget af lastbiler, som således bare havde fået sat en række sæder i hver
8

Det blev et vanligt syn at se ’Jens Vejmænd’ slå
marksten til skærver rundt om ved landets veje.
Skærverne skulle forbedre vejene, så de kunne
klare kørsel med de nye køretøjer, som både var
tungere end hestekøretøjer, og ikke mindst, kørte
meget hurtigere. Mange kommuner anskaffede
sig damptromler, så de kunne få vejene tromlet
plane.
Omkring 1930 var samfundet blevet omstillet
til bilkørsel. Den tidligere nævnte afgift for buskørsel havde blot givet få hundrede tusinde kroner
i indtægt, mens vejene hvert år blev forbedret for
35 mio kr., hvilket var enorme samfundsinvesteringer for den tid. Veje skulle gøres bredere, sving
skulle rettes ud og nye typer af belægning såsom
asfaltbelægning begyndte at dukke op. På disse
veje undgik man de store generende støvskyer.
Derved fik busser lejlighed til at kunne køre til
næsten alle landets store og små bysamfund.
Køretøjerne var samtidig blevet af en langt
bedre kvalitet. Oppustelige gummihjul var blevet obligatoriske, hvilket i øvrigt ikke kun var
med til at give en mere behagelig kørsel, men
samtidig var ensbetydende med mindre slitage
på vejene.
Til infrastrukturen føjedes en lang række nye
institutioner. Benzin kunne snart købes hos mindst
en købmand i hver by. Der var redningskorps med
kranbil, hvis uheldet var ude. Derudover fik biler
også lov til at køre på Lillebæltsbroen fra indvielsen i 1935, som ellers kun skulle have været en
jernbanebro. Færger begyndte at medtage biler.
Rutebilejerne måtte dog selv tage initiativ, som
det skete, da Landsforeningen Danmarks Bilruter
var med til at starte færgeruten mellem Grenaa

og Hundested i 1934; tre år senere var foreningen
sammen med sin norske søsterforening med til at
stifte færgeruten Frederikshavn-Larvik.1
Tekniske nedbrud blev sjældnere, og når de
skete, fandtes der efterhånden værksteder i den
nærmeste by, som hurtigt kunne udføre repara
tionerne. Reservedele kunne hurtigt fremskaffes,
da de var blevet standardvarer. Det betød også,
at man kunne regne med busser som transportmiddel, da de sjældent var forsinkede og endnu
sjældnere var aflyste.
Komforten var blevet meget forbedret. Fra
slutningen af 1920’erne kunne busserne opvarmes. Motorerne blev stærkere, så gearskifte
kunne ske mere glidende. Og indvendig blev der
indsat polstrede stole, så folk kunne sidde næsten
som i deres lænestol derhjemme.

De mange tilladelser
Jernbanerne fik snart konkurrencen fra busserne
at føle. Passagererne valgte ofte at tage bussen,
hvis den gik før toget, hvis den kørte mere direkte
mod bestemmelsesstedet eller hvis den var billigere. Økonomien for jernbanerne begyndte at
blive dårlig. Der var faktisk blevet bygget alt for
mange små jernbaner, hvor de store investeringer
i skinner og tog sjældent kunne betales af indtægter fra gods og passagerer. Det offentlige måtte
derfor betale underskuddet, og der kom derfor et
politisk ønske om at regulere buskørslen, så den
ikke konkurrerede for meget med jernbanerne;
tilsvarende kom fragtkørslen i offentlighedens
søgelys. Redskabet blev en lov i 1927, hvorefter
det blev Trafikministeriet, som i sidste ende
kunne bestemme over ruter, som havde betydning
for eksisterende jernbaner, sporveje og postruter.
Kun et meget stort flertal på ¾ i et berørt amtsråd
kunne omgøre ministeriets beslutning.
Alle busruter blev herefter gennemgået. En
del blev nedlagt, mens andre blev omlagt til andre ruter, hvis de skulle fortsætte. I nogle amter
blev mere end halvdelen af ruterne berørt af de
nye regler.
I de år kom landets trafikale strukturer i hovedtrækkene til at ligge fast for mange år fremover.
Tilladelserne gjaldt dog kun for en kortere årrække, men de blev som oftest forlænget.

I 1940 byggede De forenede Bilfabrikker i Odense en
bus med anhænger, som i en periode kørte på ruten
Aabenraa-Sønderborg.

Ruter omkring Aabenraa
I 1926 fandtes der 9 større ruteforbindelser fra
Aabenraa.2 Heraf var tre store gennemkørende
ruter til Haderslev, som hver havde to ture i hver
retning. Den første rutebilforbindelse AabenraaHaderslev blev startet i 1913 af vognmand Ny
gaard i Aabenraa. Han kørte med en lille Opel
bus, som blot kunne rumme 6-8 passagerer; det
følgende år blev bussen dog erstattet af en større.
Det fortælles, at denne bus kunne rumme 28
passagerer, men oplysningen må dog tages med
et forbehold, for en bus af denne størrelse ville
have hørt til de absolut største på den tid.3 Under
1. Verdenskrig blev bussen udkommanderet til
sygetransport, men kom atter i perioden 19191921 til at køre på ruten.
Områdets små smalsporede jernbaner fik
betydning for etableringen af busruter. Der var
således i 1899 startet jernbanen Aabenraa-Gråsten
og i 1901 Aabenraa-Løgumkloster.3a Sidstnævnte
snoede sig igennem landskabet fra Aabenraa over
Løjt Kirkeby og til Øster Løgum. Den var endnu
ikke blevet nedlagt i 1926, hvorfor der ikke var
opstået lokalruter i det nordlige opland.
Mod vest kørte en rute over Rødekro-Hellevad,
mens der mod sydvest på hverdage var to ruter til
Ravsted over Vollerup, hvor den ene kørte over
Havsted, mens den anden kørte over Bredevad.
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I 1927 var nettet af busruter allerede
tæt omkring Aabenraa. Alle store bysamfund havde busforbindelse mindst
én gang om dagen.

Mod syd kørte flere ruter. En rute kørte til
Tinglev og Kliplev, mens der var to med længere
ruter. Det var til Sønderborg og Gråsten, og en tilsvarende rute, som kørte over Kruså. Vognmand
Willy Kortlepel startede i 1924 en rute op på
strækningen Kruså, Gråsten og Sønderborg med
en 15-personers Audi bus. Der havde desuden været en fast passagerrute med færge til Sønderborg
siden 1864. Konkurrencen blev dog efterhånden
så stærk, at sejladsen ophørte i 1932.
Inde i selve Aabenraa kørte busser fra Aabenraa Gadeomnibus. Selve navnet lyder til at være
en fordanskning af det tyske Strassenomnibus.
Den blev startet af vognmand Willy Kortlepel i
1924 med en 10 personers bus. Den kørte dagligt
12 ture gennem byen fra banegården i nord til
Sønderport i syd med endestation ved Hotel Bellevue. På fire ture blev ruten dog forlænget sydpå
til Skelbæk og nordpå til endestationen ved Folkehjem. På en række af turene kom bussen også
forbi bydelen Kolstrup i byens vestlige del.4
Heinrich Schmidt overtog senere kørslen.
Hans forretning blev kendt som Heine Bybus, og
selskabet fortsatte i 1964 som Aabenraa Buslinier
under Peter Beck, som i en årrække tillige drev
turistkørsel under navnet Becks Busser.
Aabenraa Automobilselskab blev etableret i
1925, efter at de to lokale smalsporede jernbaner
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efter mange års store underskud stod for at skulle
nedlægges. For at sikre en trafikal erstatning til at
tiltrække kunder til byens erhvervsliv, påtog den
lokale handelsforening og håndværkerforening
sig opgaven at starte et selskab. Driften skete på et
idealistisk grundlag: ”At tjene ikke enkeltmands,
men samfundets interesser, er det første formål!”.
Der var tillige stillet krav om, at udbyttet maksimalt måtte blive på 5 %, og at bestyrelsens
medlemmer ikke måtte modtage honorar.5
Der var stor opbakning til det idealistiske formål, og en aktietegning havde givet en for datiden
stort beløb på mere end 63.000 kr. Med disse
midler kunne selskabet anskaffe hele fire busser.
Den største af busserne var en Triangel med plads
til hele 22 passagerer. Den blev indsat på ruten
Aabenraa-Felsted-Bovrup, som snart kørte helt
til Sønderborg. De øvrige ruter blev til Rugbjerg,
Løgumkloster og Varnæs. Snart blev der også
udvidet med ruter til Kruså og Flensborg.
De nye ruter blev straks en succes, og bestyrelsen turde allerede i 1927 købe den gamle
amtsbanegård, hvor der kunne bygges værksted
og garager og hvor der i forvejen var ventesal
og restaurant.
Antallet af passagerer var på den tid ikke ret
stort. Den største trafikdag i 1929 blev den 17.
december, hvor der i alt blev kørt med 430 pas-

sagerer! Økonomien i selskabet blev derimod
god. Den blev endda så god, at billetprisen i 1931
kunne nedsættes med mellem 25 og 40 %. En del
af nedsættelsen skyldes, at busserne ikke mere
skulle betale bompenge for at køre over broen
til Sønderborg.
I køreplanen blev der indsat flere ture på
nogle af ruterne, hvorfor der måtte anskaffes en
ny rutebil. De forenede Automobilfabrikker i
Odense havde lige udviklet deres nye model, en
såkaldt trambus, og efter premieren ved en stor
udstilling i København kom den på turné til en
række sønderjyske byer. Bussen blev købt. Den
havde plads til hele 24 passagerer, som kunne
vælge mellem at sidde i afdelingen for ikkerygere eller rygere.

h15
De forenede Bilfabrikker lancerede i 1931 deres helt
nye moderne bustype uden ‘næse’, som blev forgængeren for vor tids kompakte bus. En af busserne kom
til at køre på strækningen Aabenraa-Flensborg. Ved
lanceringen bemærkede en lokal avis, at den var „en
mellemting mellem en sporvogn og en rutebil, men som
dog mest har lighed med en sporvogn“.3b

DSB – mere bus end tog
De røde rutebiler fra DSB skal vi høre meget
mere om senere. I begyndelsen af 1900-tallet
kørte DSB imidlertid slet ikke med busser, men
transporterede med tog og færger. Buskørsel
blev dengang kun udført af private vognmænd
og enkelte offentligt ejede selskaber.
Bussernes trussel mod jernbanerne fik imidlertid Statsbanerne ind i buskørsel, og over en årrække blev der skabt og overtaget en række ruter,
så DSB blev landets suverænt største busoperatør.
På samme måde gik mange af de privatejede jernbaner også ind på at drive buskørsel. Ved siden af
det økonomiske var det også praktisk, at det var
samme selskab, som således kunne få køreplanerne for bus og tog til at passe sammen.
Starten på DSB’s busdrift tog sin begyndelse i
1932, hvor der blev overtaget busruter på Sundeved og Als. Det skete i forbindelse med, at lokale
jernbaner havde haft store økonomiske tab og
skulle nedlægges.4a
Generelt havde DSB som politik, at hovedruter
langs jernbaner mellem købstæder skulle trafikeres af DSB-rutebiler. Derved kunne bussernes
ruteplaner afstemmes med togenes, så der ikke
blev så stor konkurrence. Denne politik blev stort
set gennemført inden 2. Verdenskrig, og samme
politik lagde de mange private jernbaner, hvor
mange ruter tilsvarende blev oprettet.

Efterhånden som de private jernbaner blev
nedlagt, overtog DSB privatbanernes busruter.
Tillige fik DSB let ved at overtage private busruter, hvis den tidligere ejer ønskede at ophøre
med sin virksomhed, og den givne koncession
derved var blevet ledig.
I 1950 var det samlede busrutenet nået op på
mere end 4.000 km, hvilket var betydeligt mere
end længden af jernbanenettet! På den tid var
der 406 rutebiler i drift, og de havde 19 mio.
rejsende. Privatbanerne havde på den tid næsten
lige så stort et rutenet, men kørte kun med 10
mio. rejsende. Heraf var endda mere end de 5
mio. rejsende med Amagerbanens rutenet, som
kun var 86 km langt.
Da der var store regionale forskelle i forholdet
mellem tog- og busruter, var DSB’s busaktivitet
tilsvarende meget forskellig fra landsdel til
landsdel. Der blev især et meget tæt net af buslinier på Als, Fyn, Bornholm samt dele af Øst- og
Midtjylland samt Vestsjælland.6 Omkring 1970
omfattede DSB’s bilruter 7.600 km, og DSB var
sammen med Københavns Sporveje landets største busoperatør. Selv om DSB ved dannelsen af
det store Hovedstadens Trafikselskab, HT, i 1974
måtte afgive 132 busser, hørte DSB i en årrække
frem stadig til de største selskaber.
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Dannebrog var hejst, da den første bus bygget i Aabenraa blev præsenteret for fotograf Peter Clausen i 1924.
Den blev bygget hos hjuler (hjulmager) og karetmager
Carl Daus.
Produktionen skete som det senere blev det mest
typiske: en undervogn (chassis) fra en udenlandsk
fabrik fik påbygget et karrosseri hos en lokal dansk
virksomhed. Derved kunne busserne få en særlig stil,
som det tydeligt ses ved denne bus.

Busbyggere
En vognmand skulle jævnligt have bygget en ny
bus, når den gamle var slidt op eller han havde
fået startet en ny rute. I løbet af 1920’erne kunne
stadig flere af landets karrosserifabrikker klare
at bygge en bus. Nogle af virksomhederne var
store og landsdækkende, mens andre var mindre
og nøjedes med at producere til vognmændene
i en region.
En af de største blev DAB i Silkeborg. Virksomheden har haft mange navne, men i det
følgende vil den generelt blot blive kaldt DAB,
selv om den kun i en kortere årrække hed dette.7
Navnet fik virksomheden efter en brand, hvor
den hidtidige værkstedsbygning var nedbrændt.
Da der ikke var nogen skorsten på den nye fabrik, fandt Darr, at virksomheden skulle kaldes
Dansk Automobil Byggeri, DAB, og ikke Dansk
Automobil Fabrik.
DAB blev stiftet af tyskeren J.W. Darr i 1912.
Den første bus blev bygget efter 1. Verdenskrig,
og efterhånden blev virksomheden specialiseret i
busbyggeri. Allerede i 1920’erne blev der bygget
en bus om måneden, og i 1921 kunne rutebil nr.
100 køre ud af værkstedet.
I de første år byggede fabrikken på chassiser
fra Audi, men DAB ønskede i slutningen af
1920’erne at bygge større busser. Efter enkelte
byggerier på Ford chassis, gik fabrikken i 1929
over til at bygge på chassiser fra det tyske NAG,
som i 1931 blev slået sammen med en anden tysk
fabrik Büssing.
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I de første år var Darr med til at etablere
busruter rundt om i landet. Ruterne blev dog
efterhånden solgt. Bl.a. købte DSB en af hans
ruter i 1932, samtidig med at de købte deres første
busser i Silkeborg. En historie fortæller, at der
blev bestilt to busser, som skulle males blå med et
bælte i aluminiumsfarve. Statsminister Stauning
var ikke tilfreds med farven; han slog fast, at den
skulle være rød, som alle DSB’s senere busser
blev. Historien er dog ikke verificeret. 8
I 1930’erne indførte staten valutabegrænsende
foranstaltninger. Dette fik DAB til at fabrikere en
større del af bussen. Hvor virksomheden hidtil
havde fået de færdige chassiser leveret fra udlandet, fik den leveret motor, bagtøj, gearkasse m.v. i
adskilte dele, som herefter skulle sættes sammen,
mens selve chassisrammen nittedes sammen.
Foreningen Dansk Arbejde roste virksomheden
for at være den busfremstiller med den største
lønandel i landet.
Selv om bygningerne var nye, var forholdene
alligevel ret trange. På første sal blev træskeletterne bygget op, hvorefter de blev beklædt i
pladeværkstedet. Det færdige karrosseri blev
herefter svunget ud i det fri, hvor et færdigt chassis stod klar til at modtage det på jorden. Herefter
blev det hele svejset sammen i værkstedet og
fik elektriske installationer og indmad i et andet
værksted. Til sidst blev bussen malet.
Det blev til mange busser leveret til DSB. Da
Lillebæltsbroen i 1935 blev indviet ved, at et af
de nye lyntog kørte over bæltet, kørte samtidig

to røde busser over. De var begge forsynet med
påhængsvogne – og i øvrigt kunne vognene som
noget nyt dreje på både for- og baghjulene. I 1935
kunne fabrikken levere den første danskbyggede
bus med dieselmotor, og i 1938 gik DAB over
til at fremstille buschassiserne med dele i valset
stål.
I Odense lå De forenede Automobilfabrikker
(DfA), som var dannet gennem en sammenslutning af tre virksomheder i 1918 med Thrige i
Odense som den vigtigste. Det var en ’rigtig’
automobilfabrik, hvor alle vigtige dele blev
bygget af fabrikken selv. Således blev chassiserne bygget på fabrikken og i en periode tillige
motorer.
Fabrikken byggede oprindelig alle former for
køretøjer. Men da de udenlandske bilfabrikker
kunne etablere samlebåndsproduktion til deres
store salgsvolumener, var det ikke mere rentabelt
at producere små køretøjer; i stedet gik man over
til at importere og sælge biler.
Derimod fortsatte fabrikken med at fremstille
lastbiler og busser under navnet ”Triangel”; allerede i 1915 havde fabrikken i Odense leveret
en bus til landets første egentlige landrute.
DfA havde en stor konstruktionsafdeling, hvor
der blev udviklet ret så avancerede løsninger, ofte
efter amerikansk inspiration. Således blev der i
1926 leveret en stor bus til 25 personer, som var
udstyret med Westinghouse luftstøddæmpere. I
1930 lanceredes en 25 personers bus, som var
Danmarks første trambus – bl.a. kom en i rute
mellem Flensburg og Aabenraa. Denne specielle
konstruktion havde fabrikken efter de mest moderne udenlandske forbilleder udviklet til modellerne Triangel Trambus og Triangel Special.
Karosseriet var i disse trukket ud over vognens
forparti, så motorhjælmen forsvandt. Herved
opnåedes en stor gulv- eller lasteflade med en forholdsvis ringe akselafstand, hvilket gav vognene
en fortræffelig manøvreringsevne.9
På den tekniske front var fabrikken også den
første til at introducere et smart dørlukkesystem,
da den i 1926 importerede et amerikansk system.
Chaufføren kunne med et greb klappe døren sammen ind i vognen, hvorved den ikke generede folk
på fortovet. Samtidig kunne folk stige pænt ud af,
idet trinene var anbragt inde i bussen.10

Knutzon DSB

DSB’s generaldirektør Peter Knutzen spiser busser.
Tegningen gør grin med, at statsbanerne begyndte
at overtage busruter. Det blev snart landets største
busselskab.
Den første rute var i Sønderjylland, hvor transporten
fra en nedlagt jernbane i 1932 blev overtaget af busser.

I 1913 købte Thrige den tidligere rytterkaserne
i Odense og flyttede bilfabrikken dertil. Der var
god plads i stalde og ridehuse til værksteder, og
senere blev der indrettet kontorer i den tidligere
kasernes største bygning.11
De forenede Automobilfabrikker leverede
ligesom de udenlandske fabrikker også chassiser
til andre karrosserifabrikker. Således byggede
f.eks. Brd. Carlsen i Humlebæk karrosserier på
DfA-chassiser til det lokale Helsingør OmnibilSelskab og Scandia i Randers leverede tilsvarende til en lokal privatbane.
Busserne af mærket Triangel var kendt for at
være håndværksmæssigt og teknisk velgennemtænkte. De var samtidig dyre, og blev især anskaffet af rutebilselskaber med god økonomi takket
være velindarbejdede og velbesøgte ruter, typisk
privatbanerne og DSB, men også by- og nærtrafikruterne i landets største byer. Ikke mindst i
Odense var andelen af Triangel-busser høj.
I enkelte tilfælde blev der eksporteret vogne
til udlandet. Firmaet har selv pralet med, at de
leverede til de baltiske lande, Norge og Argentina.
Produktionen var dog ikke særlig stor i forhold til
landets behov. Indtil 1928 blev der ikke bygget
mere end 100 køretøjer – inklusive chassiser, som
andre byggede karrosserier til. I 1929-31 nåede
salgstallet at runde de 150, og efter et par dårlige
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Mange helt små karrosseriværksteder kunne bygge
busser. Det var dog den markerede lille håndfuld
virksomheder, som i mellemkrigsårene byggede langt
størsteparten af landets busser.
De største var DAB i Silkeborg, De forenede Bilfabrikker i Odense, Sorø Karosserifabrik og J. Ørum Petersen i Herning. Odensefabrikken byggede i øvrigt selv
deres chassiser og solgt under mærket ‘Triangel’.

år 1932-33 steg produktionen til 205, 259 og 284
perioden 1936-38.12
2. Verdenskrigs udbrud standsede bilimporten
til Danmark og stort set også produktionen. Ejeren af DfA, Th.B. Thriges Fond, ønskede ikke, at
bilfabrikken i Odense skulle konkurrere med den
anden virksomhed, Scandia, som fonden ejede i
Randers. Derfor blev fabrikationen fra Odense i
1939/40 flyttet til Randers sammen med maskiner
og en del af personalet.
Landets trediestørste busbygger var i lange
perioder J. Ørum-Petersen i Herning. Det var
oprindelig et mindre smedeværksted, som udviklede sig til en ’Vognfabrik & Beslagværksted”
med sideløbende salg af biler.13
I 1924 blev den første bus bygget i Herning,
og herefter blev der regelmæssigt bygget busser
sideløbende med lastbiler. I 1930’erne havde
fabrikken sin storhedstid med 80 ansatte. Og i
1935 kunne de 50 ansatte bygge 45 busser og
50 lastbiler. Virksomheden kaldte sig på den
14

tid landets største, hvilket den dog næppe var i
forhold til fabrikken i Silkeborg.
Fabrikken fik i 1937 bygget en stor 80 m lang
byggehal i 16 m bredde. Den var forsynet med
3½ m lang balkon i fabrikkens længde, hvor der
var plads for sadelmagerværksted, samling af
stole m.v.
Ved siden af de tre største busbyggerier lå
der en række mindre virksomheder rundt om i
landet. De vil her kort blive nævnt ud fra deres
geografiske placering.
I Nordsjælland lå i Helsingør Karosserifabrik
ken Kronborg, som fra 1923 (og måske tidligere)
havde bygget busser. Egnens største fabrik var
dog Brdr. Carlsens Karosserifabrik i Humlebæk, der som så mange andre havde sit udspring
i en karetmagervirksomhed.14 Den første bus
blev bygget omkring 1923. Hovedparten af
produktionen var dog det sædvanlige for tidens
karrosserifabrikker med byggeri af droscher,
rustvogne og lastbiler. Produktionen af busser
skete fortrinsvis til lokale busselskaber, hvor der
siden begyndelsen af 1920’erne blev bygget et par
busser om året. Mange blev bygget på chassiser
fra Triangel og fra Stewart.
Mærkeligt nok lå der ikke særlig mange og
slet ikke store fabrikker i København. En af
disse mindre fabrikker var H.F. Jensens Karosserifabrik, der i hvert fald byggede busser i
1920’erne.
Hovedværkstedet hos Københavns Sporveje
nøjedes ikke med at reparere busser, men byggede i perioden 1929-1938 også karrosserier.
Det forsøgte sig med en række forskellige chassismærker, og endte ved den danske Triangel,
hvorpå det byggede 12 karrosserier.15
I provinsen var der endnu en lang række
karrosserifabrikker. I Asnæs, Asnæs Karosserifabrik, der i midten af 1920’erne startede med
buskarrosserier, og på Vestsjælland lå en anden
fabrik, Sorø Karosserifabrik, hvor Aksel og
Børge Andreasen i perioder byggede 50 busser
om året. På Fyn fandtes en mindre karrosseribygger Hoffmann i Kerteminde, som var aktiv
i 1920’erne, og i Odense byggede værkstederne
ved Odense Omnibus på Bolbrogård nogle enkelte busser – naturligvis på Triangel-chassiser.
Skamby Karosseri- og Trævarefabrik byggede

mange busser. Firmaet eksisterer endnu i dag
som møbelfabrik. Endelig lå der i Jylland flere
busbyggerier. I Randers kunne togfabrikken
Scandia som nævnt også bygge busser, hvor de
senest 1931 byggede busser på Triangel-chassis,
og ved Århus lå Stautrup Karosserifabrik, som
i hvert fald var i gang allerede i 1930’erne og
Frandsens Karosserifabrik, der var stor i både
1920’erne og 1930’erne.

Bustyper
De første busser kunne ikke medtage ret mange
passagerer. Frem til begyndelsen af 1920’erne
svarede deres størrelse nærmest til de minibusser,
der findes i dag. 9-14 passagerer var det normale
og kun enkelte var til 18 passagerer.
Chassiserne var bygget af en lang række
fabrikker. Nogle kender vi stadig i dag med
navne som Renault, Ford, Chevrolet, Audi og
Opel, mens andre ikke findes længere, såsom
Horch, Mathis, Perl, Dixi, GMC, Unic, Brockway, Graham Brother, International Harvester
og Fischer.
De fleste var udenlandske, men der fandtes
enkelte bygget af Thrige og mange af mærket
Triangel. Chassiserne fra Ford og Chevrolet blev
samlet i København, så de på en måde også var
lidt danske. Derimod var der meget få svenske
chassiser, hvor der først fra midten af 1930’erne
kom enkelte til landet.16
Da busserne skulle være større fra slutningen af 1920’erne kom nye mærker til. Det var
amerikanske Federal og især det tyske NAG og
amerikanske REO, som fra midten af 1930’erne
fik en vis konkurrence af Stewart (USA) i den
tunge ende, Bedford i den mellemste og Dodge
i den lettere.
Mens en stor bus i 1930 kunne transportere 30
passagerer, var størrelsen 10 år senere udvidet til
at rumme 50 passagerer. Den typiske store bus
var til 40 passagerer, hvor halvdelen kunne sidde,
mens de øvrige måtte stå. Der var dog meget store
variationer både af det samlede antal, og forholdet
mellem sidde- og ståpladser.
Det var især bybusserne, som havde mange
ståpladser, hvor folk godt kunne stå op i en kortere
periode. For at få de mange passagerer hurtigt ud

og ind af busserne, havde bybusserne en ekstra
dør bagtil, mens landevejsbusserne nøjedes med
fordøren. Alle busser skulle dog på den tid have
en ekstra dør bagi af hensyn til sikkerheden.

2. Verdenskrigs konsekvenser
De gode tider med fremgang for transporten fik
en brat afslutning. Allerede inden de tyske tropper
besatte Danmark, mærkede landet verdenskrigen.
Da krigshandlingerne tog sin begyndelse, blev der
straks indført restriktioner. Allerede få dage efter
krigsudbruddet stillede Handelsministeriet krav
om, at benzinforbruget til bus- og jernbanedrift
skulle nedsættes med 60 %.17 Mange rutebilselskaber måtte nu i gang med at ændre deres
køreplaner. Det kunne f.eks. ske ved at indstille
kørslen om formiddagen de fem første hverdage
i ugen. Det kunne give transportproblemer for
mange. Man skal tænke på, at der som følge af
benzinrationeringen for personbiler også kom
flere passagerer til busserne.
Endnu værre blev forholdene, da landet blev
besat den 9. april 1940. Mange vognmænd fik
konfiskeret køretøjer af besættelsesmagten. Især i
Jylland var der vognmænd, der pludselig mistede
en del af deres eksistensgrundlag. Hvis de efter
besættelsen kunne finde deres køretøj, var det
ofte i en miserabel tilstand.18
Fra den ene dag til den anden blev landet helt
afskåret fra at få benzinprodukter. Næsten al
privat bilkørsel blev forbudt, og bus- og jernbanetrafikken blev pålagt store nedskæringer. Det
lovlige kørselsomfang var nu nede på en trediedel
af, hvad det var et år tidligere.
Endnu en gang måtte køreplanerne holde for,
og der blev tyndet godt ud i kørslerne. Vognmændene kunne dog se, at det kun kunne løse
problemet på kort sigt, og at benzinen snart ville
slippe helt op.
Løsningen var at installere et aggregat, så busserne kunne køre på gas ved fremstilling af ”gengas” gennem en ufuldstændig forbrænding af træ
og/eller tørv. Forbrændingen skete i gasgenerato
rer, som typisk blev anbragt bag på bussen, mens
der foran blev placeret en særlig køler.
Generatorerne reddede i stor udstrækning landet for at gå i stå. Allerede i 1940 havde mange
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busser generatorer og i 1943 anslås, at en syvendedel af vognparken stadig kunne køre i en vis
udstrækning takket være generatorerne.19
Der var mange fabrikker, som gik i gang med
at fabrikere generatoranlæg heriblandt næsten
alle de store maskinfabrikker og skibsværfter.
Også de store bilsamlefabrikker General Motors og Ford Motor Co. startede en alternativ
produktion op.
Et langt større problem blev det at holde busserne med gummidæk. Her var det ikke muligt at
lave indenlandske erstatningsvarer til bussernes
store 20” fælge. På grund af dækmanglen blev
det i 1942 bestemt, at al rutebilkørsel yderligere
skulle nedskæres med 50 %.20
Problemet med dækmanglen kunne dog løses
ved at bruge dækkene fra de mange opklodsede
privatbiler. Man kunne enten anskaffe dæk fra
en af de ofte ældre vogne fra 1920’erne eller
1930’erne, som ikke var særlig store og som
derfor kørte på små hjul. En anden mulighed
var at køre med personbildæk på bussens baghjul. For at den tunge bus kunne klare kørslen,
skulle der bygges et dobbelt akselsystem, der
gjorde det muligt at montere mindre hjul med
personbildæk bagpå.21
I 1945 forværredes energisituationen alvorligt, og kulleverancerne sydfra udeblev næsten
totalt. Det betød, at det blev forbudt for togene at
køre på søn- og helligdage. Man kunne forvente,
at togpassagerne ville tage bussen, men for at
spare bussernes dæk blev det også forbudt for
busserne at køre.
Varnæs er en lille landsby i landbrugslandet tæt på
Aabenraa. Op til 1950’erne havde den de fleste af de
håndværksvirksomheder, som et lille bysamfund skulle
have. Hertil hørte en hjul- og karetmager.
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Peter Petersen startede som 21-årig egen virksomhed i
1930. Hans værksted lå dog i tilknytning til faderens.

2. Verdenskrig fik stor betydning for busbranchen. Vigtigst var, at der efter krigen var stor
mangel på køretøjer. Der var i en længere årrække
ikke blevet anskaffet nye køretøjer til at erstatte de
udtjente. Samtidig bevirkede kørslen med dårligt
brændstof og reparationer med dårlige reservedele, at busserne hurtigere var blevet slidt ned.
Man skal samtidig huske på, at mangelsituationen
ikke stoppede ved besættelsens ophør. De værste
forhold var på mange måder i 1945 og 1946. Det
tog mange år før situationen var det man kan kalde
normalt. Endnu i 1948 fandtes der busruter, der
var helt eller delvist indstillet på grund af mangel
på brændstof eller gummi.22

Hans Petersens værksted i
Varnæs
Historien om Aabenraa Karrosseri starter egentlig
i Varnæs, en lille landsby 10 km øst for Aabenraa
på halvøen Sundeved. Her havde Hans Petersen,
”e joller” på sønderjysk, et lille karetmager- og
hjulmagerværksted, som leverede hjul og andre
dele til det lokale samfund. Især hvad der havde
med landbrug at gøre, kunne Petersen fremstille.
Ved siden af karetmageren lå et smedeværksted,
og de to værksteder havde et godt samarbejde.23
Hans Petersen havde også et lille savskæreri,
så han selv kunne skære planker ud. Når der kom
børn, som gik på plankerne, skældte han ud, for
der måtte ikke komme jord på plankerne, så hans
høvl blev sløj. Hans søn Peter fik også lyst til at

Rejsegilde hos karetmager Hans Petersen, Smedegade 11 i Varnæs i 1902. Det
fortælles, at der blev udbragt så mange
skåler, at man også måtte skåle for skrædderens hest.

arbejde med træ. Han startede derfor 15-årig
som lærling i 1923 og afsluttede sin læretid hos
Breindahls Karosserifabrik i Kolding i 1927.24
De kunne godt se, at fremtiden ikke alene lå i
hestevognene, hvor de bl.a. fik bygget en lastbil
i 1924.24a
Hjemme i Varnæs begyndte Peter Petersen sit
eget værksted allerede i 1930.25 Bl.a. gik han i
gang med at bygge førerhuse til lastbiler. Det var
normalt på den tid, at lastbiler blev leveret som
chassis af en udenlandsk bilfabrik, mens en lokal
karetmager byggede både førerhus og ladet. Det
blev fortrinsvis bygget i træ, hvorfor karetmagerne udmærket kunne lave dette arbejde, idet de
havde lært træarbejdet fra hestekøretøjerne.
Det siges, at Peter Petersen allerede i Varnæs
var i gang med at indrette busser, idet han fremstillede stole, som blev betrukket hos sadelmager
Hans Sørensen i Varnæs. Det angives også, at
han allerede i 1930’erne var i gang med at bygge
busser, men denne oplysning har ikke kunnet
bekræftes.
Førerhuse til lastbiler har altid været en god
indtægtskilde for en karetmager. Således også for
Peter Petersen, selv om forholdene var små. På et
tidspunkt måtte han selv tage cyklen og køre den
lange tur til Sønderborg for at aflevere et tilbud
på et førerhus.26
Virksomheden voksede og blev udvidet. Alligevel blev værkstedet hurtigt for lille og skulle
atter udvides; bl.a. skulle det have et fyr med
en stor skorsten. På grund af brandfaren for et
stråtækket nabohus forlangte myndighederne, at

han skulle bekoste et fast tag på nabohuset. Peter
Petersen var imidlertid meget økonomisk indstillet, så han nægtede at have udgifter til naboens
hus, valgte at flytte fra Varnæs til Aabenraa. Da
Peter Petersens virksomhed snart voksede sig
stor, fortrød man i Varnæs bittert, at man ikke
havde været mere fleksibel, så man havde beholdt
virksomheden der. Imens fortsatte faderen Hans
Petersen sin mere traditionelle virksomhed med
at lave smørdritler til mejeriet, samtidig med at
han reparererede landbrugsvogne.

Virksomheden flytter til Aabenraa
En af grundene til flytningen kan også have været,
at far og søn ikke kunne komme overens om,
hvilken i retning værkstedet skulle drives. I hvert
fald ønskede den unge Petersen at starte egen
virksomhed. Han valgte at tage til Aabenraa, hvor
han i 1939 startede op i Vestergade 25. Pladsen
var trang og udvidelsesmulighederne ringe, så da
han kort efter fik et tilbud fra kommunen om at
købe en grund på Tøndervej på favorable vilkår,
tog han imod muligheden. Grunden lå i udkanten
af byens bebyggelse og tæt på flade enge. Her
var der god plads til at bygge værksted og et
tilhørende parcelhus.27
Langsomt blev virksomheden bygget op. Det
skete i krigens tid, hvor det var svært at sikre
sig større arbejder. Det var vanskeligt at undgå
arbejde for besættelsesmagten, som mange virksomheder i transportbranchen måtte sande. En af
de ansatte, karetmager Villy Christensen, fortæl17

Karetmagerens villa lå tæt op til naboens
smedeværksted. Det var derfor naturligt, at karrosseriværkstedet og smedeværkstedet arbejdede
sammen.

ler, hvorledes han arbejdede på værkstedet lige
efter det var flyttet til Aabenraa. Der kom tyske
biler på værkstedet, og nogle af dem kom direkte
fra fronten. ”Vi kunne godt risikere at finde en
halv finger i sådan en bil. Det var ugemytlig at
arbejde med. Så sagde jeg til Peter Petersen, at
det ikke var noget for mig. Jeg ville ikke blive
der”.28
Af andet arbejde under krigen var der gasgeneratorer og eksportkøretøjer herunder underleverancer for byens store virksomhed, Dansk
Påhængsvognsfabrik (DAPA).
Petersen klarede sig i øvrigt igennem ved
bl.a. at bygge træbarakker for kommunen for
at imødegå tidens boligmangel. Husene blev
indrettet med stue, soveværelse og køkken. De
blev bygget ved værkstedet og senere kørt med
blokvogn til deres endelige placering.29 Petersen
havde på sin grund selv to barakker stående, som
to medarbejdere boede i.30
Efter krigen fik Peter Petersen en del arbejde
med at fremstille ladkasser og førerhuse til lastbiler og førerhuse til tidens nye redskab hos
landbruget, traktoren. Prisen for et førerhus til en
to-personers Ford V8 kostede 2.020 kr. ifølge den
faglige forenings maksimale prisliste. Prisen var
uden maling, men med afvisere, vinduesviskere,
stivere og bakspejl. Førerhuset var med skråtstillet, spidst vindspejl og deraf følgende store,
afrundede hjørner på dørene, store rundinger på
taget, sider og bagende.31
Prisen for en arbejdstime var dengang 5,25
kr i byer med mere end 10.000 indbyggere. For
maskinarbejde, opretninger og elektrisk arbejde
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måtte man dog beregne sig 6,15 kr. I ingen tilfælde måtte man beregne sig fortjeneste på de
medgåede materialer, dikterede Prisdirektoratet,
som bestemte meget i de ti år.
Petersen fik på den tid en forretningsforbindelse, som han på flere måder fik en del at gøre
med gennem årene. Det var Knud Skifter Andersen, som i 1945 blev medejer af bilforretningen
Aabenraa Automobilhandel. På det tidspunkt
solgte selskabet biler for Nordisk Diesel-Auto,
som kunne levere Studebaker, Willys, Standard
og det engelske lastbil- og busmærke AEC samt
senere den engelske traktor Ferguson.
Knud Skifter Andersen havde under krigen
arbejdet hos Dansk Automobilbyggeri i Silkeborg, hvorfra han kendte til bygning af busser.
Da han fik sin egen virksomhed i Aabenraa, ville
han udvide med salg af færdige busser. Idéen var
at skaffe sig chassisser fra England, hvortil en
karrosserifabrik efterfølgende byggede et buskarrosseri.32 Den første bus blev bygget hos karrosserifabrikken Svendsen og Lydholm i Ålborg
i 1946, mens den næste blev bygget hos Smith,
Mygind og Hüttemeier i Svendborg.
Det var dog ubekvemt at skulle køre langt for
at føre tilsyn med busbyggeriet. Tanken opstod
derfor at lade en lokal karrosserifabrik udføre
arbejdet. Da der ikke var karrosserifabrikker i det
sydlige Jylland med erfaring i busbyggeri, var det
naturligt at spørge den lokale karrosserifabrik, om
den havde lyst til at bygge busser. Peter Petersen
sagde ja, og bygningen af den første bus blev
startet i 1947. Ingen kunne på den tid forudse, at
det ville blive til mange tusinde busser.

Fredstid
En håndværksvirksomhed
bygges op
Møbelsnedker Verner Heine blev ansat hos Peter
Petersens karrosserifabrik i 1945. Få dage efter
befrielsen kørte han ud til fabrikken på Tøndervej
for at høre om der var arbejde at få. Peter Petersen
så ham lidt an og sagde, at han da godt kunne få
lidt arbejde men at det ikke var fast; det viste sig
efterfølgende, at Heine kom til at arbejde her i
36 år.33
I den første tid var der meget blandede opgaver. Først kom Heine til at bygge barakker og
herefter til mange andre forefaldende opgaver.
Arbejdet blev mere fast, efterhånden som der kom
opgaver med at bygge busser og lastbillad.
Virksomheden voksede, og dermed også behovet for medarbejdere. Peter Petersen sorterede
nøje sine medarbejdere. De dårlige håndværkere
fik kun få dages arbejde, mens de dygtigere fik
lov at blive. Han kunne især lide snedkere, for
de havde ligesom en bedre føling med materialet,
sagde Petersen – i modsætning til karetmagerne,
som godt kunne arbejde mere groft med tingene.
Det var i det hele taget næsten udelukkende
faguddannede, som Petersen ønskede at ansætte.
Der blev derfor snart mangel på dygtige folk i
Aabenraa, hvorfor han antog folk andre steder
fra. En del kom til fabrikken efter at have været

interneret i Fårhuslejren (som Frøslevlejren hed,
da den husede internerede landsforrædere og
tidligere SS-folk i 1945-1949). De havde udstået
deres straf, sagde Petersen, så de måtte godt få
et arbejde hos ham, de kunne leve af – og gode
håndværkere havde han god brug for.
Efterhånden som forretningen voksede og
blev kendt, begyndte der at komme håndværkere
langvejs fra for at få arbejde. Således var der både
en karetmager og sadelmager fra karrosserifabrikken Smith, Mygind & Hüttemeier i Svendborg
(i 1957 omdøbt til Nordisk Karosserifabrik),
som fik arbejde. Håndværkerne var kendt med
busfremstilling fra Fyn, og håbede på bedre
arbejdsforhold i Sønderjylland.
Peter Petersen fulgte arbejdet nøje og blandede
sig i alle små og store detaljer. Når et nyt køretøj
skulle bygges, byggede han sædvanligvis en
krydsfinermodel, før medarbejderne for alvor
gik i gang. Han virkede faktisk som ingeniør,
selv om han ikke havde nogen uddannelse på
det niveau.34
Antallet af håndværkere steg, og i 1950’erne
måtte Petersen udnævne flere værkførere til at
lede det daglige arbejde. Petersen beholdt dog det
endelige anvar. Således turde han ikke overlade
ansættelse af håndværkere til andre; selv om han
havde værkførerne, var det en opgave han søgte
at beholde så længe som muligt.

På Tøndervej i udkanten af
Aabenraa byggede Peter Petersen værksted og beboelse.
Det var ud fra værkstedet, at
virksomheden gradvist blev
udbygget.
Til sidst fik fabrikken indkørsel fra Dr. Margrethesvej.
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Der blev hurtigt trangt på værkstedet, når der var store opgaver som her i 1945.

Ledelsen af værkstedet blev til sidst en så stor
opgave, at Petersen måtte hente en håndværker
udefra som værkfører. Der blev annonceret efter
en egnet medarbejder, og pladsen blev givet til
den erfarne karetmager Ejner Kjær, som i 1960
kom til Aabenraa efter at have været værkfører på
Frederiksberg Karosserifabrik, og som desuden
havde erfaringer fra en række andre værksteder
i landet og fra Sverige.

Petersens første busser
Fredag d. 15. oktober 1948 kunne Peter Petersen med stor tilfredshed fejre en begivenhed på
Rutebilstationens Restaurant. Han havde lige
prøvekørt den første bus, der var kommet fra hans
værksted. Ledelsen i Tønder-Kolding Rutebiler
kunne også være tilfredse, for det var en flot bus
til 35 passagere de havde erhvervet sig for 80.000
kr. De flotte sæder betrukket med blåt-gråt plyds
var udført af sadelmager Sørensen i Varnæs.34a
Selskabet havde i 1947 på automobilhandler
Knud Skifter Andersens foranledning overladt
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opgaven til en ung mand, som aldrig før havde
bygget busser, men i hans værksted havde træ
spanterne langsomt og sikkert rejst sig til den 10
meter lange bus.
Den første bus bygget på Petersens værksted
var en landevejsbus til ruten Kolding-Tønder.
Den må have været tilfredsstillende bygget, for
der kom hurtigt bestillinger på flere busser til
lokale vognmænd. Blandt andet fik vognmand
John Hansen i Aabenraa bygget en turistbus, som
kom til at køre i selskabet ”Sønderjyden”, som
var navnet på Hansens virksomhed.35
Efter disse busser rygtedes det i branchen
uden for Jylland, at Peter Petersen kunne levere
gode håndværksmæssigt udførte busser. Derved
fik Peter Petersen en god forretningsforbindelse
i firmaet O. E. Andersen i København. Firmaet
havde i foråret 1949 givet tilbud på fire busser til
Amagerbanen, som skulle leveres i juli-oktober.
Prisen var 87.000 kr. stykket.
De tilbudte busser havde chassis og motor fra
det tyske firma Büssing, og da banen i forvejen
havde busser af dette mærke, som man var tilfreds

Efter mere end et års arbejde og ventetid på materialer blev værkstedets første bus færdig. Medarbejderne stillede pænt op til at blive fotograferet i deres arbejdstøj - og direktør Petersen i plusfours.

med, sagde man ja til tilbuddet. Bussen var dog
højrestyret, men det måtte man leve med på den
tid, hvor det var vigtigere overhovedet at kunne
få fornyet sin busflåde. De fire busser havde plads
til 47 passagerer, hvor der var siddeplads til de
26. Petersens værksted var nu for alvor inde i
bygning af busser.36
I 1952 kom den første bestilling fra en kunde,
som senere fik stor betydning. Det var DSB, som

Værkstedets indgang med firmaets egen lastbil.
Som det ses havde virksomheden fået navnet „Aabenraa Karosserifabrik“. Senere skiftede den navn adskillige gange. I de sidste år til Aabenraa Karrosseri
med den lidt sjældne, men accepterede stavemåde med
dobbelt r i midten. Dette navn er i bogen benyttet for
alle perioder.

ønskede at få bygget en stor bus til 45 passagerer. Chassiset var et engelsk Guy Arab af model
LHUF, som var af en helt ny type med motoren
under gulvet. Chassisset var skaffet af firmaet
E. Sommer, som betingede sig, at bussen skulle
være færdigbygget til september, og at DSB
kunne undvære bussen i de 10 dage, da den skulle
udstilles på den store automobiludstilling i Forum
i København.37
Ordren betød endnu en stor anerkendelse til
fabrikken. Den var skaffet i konkurrence med
J. Ørum Petersen i Herning. Selv om prisen fra
Aabenraa på 110.500 kr. lå 5.500 kr under den
midtjyske, stolede man allerede så meget på den
nye fabrik, at den blev foretrukket. Det blev endda
samme år til endnu flere bestillinger.
I 1953 fik man igen en ordre fra Amagerbanen,
og igen havde firmaet O.E. Andersen formidlet
kontrakten. Andersen havde givet tilbud på to
forskellige typer karrosserier, begge bygget på
MAN chassiser. Det ene var til en mindre bus til
ca. 40 passagerer, hvilket ville koste 94.000 kr.,
eller en større til ca. 60 passagerer, hvilket ville
koste 110.700 kr. stykket. Amagerbanen valgte at
købe tre busser af den store størrelse – i øvrigt for
næsen af DAB, som ligeledes havde været med
i overvejelserne. Dissse busser var af et nyere
design, indrettet til én-mandsbetjening med en
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enkelt fordør ved chaufføren og en dobbeltdør
midt i bussen for udstigning. De havde plads
til 61-64 passagerer i alt, og i to modeller med
henholdsvis 26 og 31 siddende passagerer.
Det var en god handel, og den gav samtidig
Petersen adgang til fortsat leverancer til Amagerbanen. Trafikken steg nemlig så kraftigt i
København, at Amagerbanen måtte fremskynde
deres anskaffelse af busser. Vinteren 1953-54
havde givet besværlige kørselsforhold på grund
af frost og sne, hvilket de ældre busser ikke havde
kunnet klare, og der havde været usædvanligt
mange reparationer. Da man samtidig forventede
et stærkt stigende passagertal med efterfølgende
udvidelser af køreplan og ekstrakørsel, måtte der
anskaffes flere busser end ellers planlagt. De tre
nyanskaffelser skulle derfor rykkes fra 1955/56
og frem til 1954/55, og gerne så tidligt, at disse
dieseldrevne busser kunne aflaste de gamle benzinvogne i den lokale drift.
Selskabet havde fået tilbud fra flere sider, og
priserne på de forskellige mærker lå ret ensartet
på fra 330.000 kr. til 350.000 kr. for tre busser.
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Chaufførerne var blevet spurgt om deres mening,
og da de var tilfredse med de leverede MANbusser, ønskede driftledelsen og værkmesteren
også denne type. Busserne var af samme type som
den tidligere leverance. Der var dog blevet plads
til et par ekstra sæder, så 31 passagerer kunne
sidde ned, mens 31 kunne stå op.
Leverancerne til Amagerbanen fortsatte dog
ikke de følgende år. Da det i 1955 skulle besluttes hvilke mærker tre nye busser skulle være af,
havde banen fire forskellige mærker at vælge
imellem. Alle fire opfyldte kravene til at være
indrettet til én-mandsbetjening.
I valget mellem Scania Vabis, Volvo, Leyland
og MAN blev Leyland vinderen. En af grundene
var, at DAB kunne levere busserne efter to måneder, mens Aabenraa skulle have fire måneder
til arbejdet. Desuden var den sønderjyske pris
på 121.000 kr. lidt større end den midtjyske på
118.960 kr. Endelig havde Københavns Sporveje
anskaffet tilsvarende busser, og da de havde samdrift med Amagerbanen på visse ruter, spillede
deres valg også ind.

Karrosserierne til de første busser blev bygget med et skelet af
asketræ. Det havde længe været en
traditionel byggemetode for karrosserier til personbiler og førerhuse
til lastbiler.
Skelettet blev bygget oven på et
chassis og beklædt med en tynd
stålplade.

De første busser blev leveret til lokale sønderjyske vognmænd. Denne bus blev i 1948 leveret til landevejstransport mellem Tønder og Kolding.
Bemærk den lille lem over forhjulet; det var en postkasse, hvor folk på ruten kunne aflevere deres breve. Bemærk
også døren bagest i bussen, hvilket var et krav af hensyn til sikkerheden.
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Øverst en bus bygget på et Bedford-chassis 1957 leveret til privatbanen Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro.
De moderne busser havde næsten alle deres motor
liggende inde i bussen. Det gav vognmanden og karrosserifabrikanten gode muligheder for at udforme
bilens udseende uden at skulle tage hensyn til chassisfabrikkernes egne kølerdesign.
Landevejsbusser havde i mange år plads til bagage
på taget og bagpå. Gods var en stor indtægtskilde for
vognmanden. Tv. bus fra 1948.

Måske spillede kvaliteten af de sidst leverede MAN-busser også ind. Vedligeholdelsen
af dem var nemlig ved at blive for kostbar, og
det angives i 1965, at de aldrig havde kørt fuldt
tilfredsstillende. Det kan også have spillet ind,
at vognparken fra 1965 på den tid udelukkende
bestod af busser fra Leyland, hvorfor det alt andet lige ville være det mest rationelle at reparere
og vedligeholde busser af samme mærke. Hvor
man ved anskaffelsen af MAN-busserne havde
håbet på en levetid på 15 år, måtte de skrottes
allerede efter 11 år. De stod tillige for at skulle
synes, hvilket ville have betydet en ekstra udgift.
Forinden skrotningen skulle ministeriet dog søges
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om tilladelse, da busserne endnu ikke var fuldt
afskrevne.38

Bilforhandling
Peter Petersen kunne godt tænke sig at sælge
biler. Han var blevet så fortrolig med køretøjer,
at han turde binde an med dette nye forretningsområde.
Lejligheden bød sig i 1953, da det ekspanderende Volvo-selskab nu også ville sælge sine
personbiler gennem egne forhandlere. I Aabenraa
Automobilhandel så Skifter Andersen herved

