
   
 
 
 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
 
Ny bog om en gammel fabrik: 
 
"Busserne fra Sorø - billeder af Sorø Karosserifabriks produktion" 
 
På dag nummer to i året 1918 åbnede karetmagersvend Aksel Andreasen under beskedne former et 
karetmagerværksted i Priorgade i Sorø. Til en begyndelse var det reparation og bygning af hestekøretøjer, som 
udfyldte arbejdsdagene, men Andreasen havde en vision: Han ville bygge karrosserier til de mange biler, der 
rullede ud på de danske veje i årene efter 1. verdenskrig. Visionen blev mere end opfyldt, og Andreasen drev 
sin virksomhed frem til en af de betydeligste karrosserifabrikker i Danmark. 
 
I bogen følger vi fabrikkens historie i såvel op- som nedgangstider. Ligesom vi ser på den mangfoldighed af 
karrosserier til person- og varebiler såvel som lastbiler og ikke mindst busser, der rullede ud fra Sorø 
Karosserifabrik gennem årene fra den spæde begyndelse i 1918 frem til 1974, hvor det sidste karrosseri blev 
bygget.  
  
I årene herefter fortsatte virksomheden med renovering og reparation af karrosserier, ligesom man også 
handlede med personbiler. Bl.a. oliekriserne i 1970’erne betød, at det gik ned ad bakke for virksomheden, og 
den lukkede i 1983.  
  
Vi får også et indblik i, hvordan man tidligere fremstillede karrosserier. 
  
I de godt 55 år, hvor Sorø Karosserifabrik var aktiv, blev der bygget karrosserier til mere end 800 busser, 
hvortil kom opbygning af personbiler samt vare- og lastbiler. Bogens mere end 275 illustrationer giver et godt 
indblik i såvel fabrikkens alsidighed som i karrosserityperne 
 
Forfatteren er Jens Birch, der i mange år har interesseret sig for dansk bushistorie. Han er forfatter eller 
medforfatter til talrige bøger og artikler om danske bushistorie. 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål om bogen, er I velkomne til at kontakte bogens forfatter 
 
Jens Birch 
Fredensvej 42 
4180  Sorø 
Tlf. 5783 1543 (bedst aften og weekend) 
E-mail  jbirch@mail.dk 
 
Hvis I har behov for billeder m.v., er I velkomne til at kontakte forlaget (adresse m.v. se brevhoved). Se evt. 
mere om os på www.j-bog.dk . 
 
I kan også finde pressemeddelelsen og udvalgte billeder her www.j-bog.dk/index.php/diverse/presse . 
 
Med venlig hilsen 
J-bog 
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Facts om bogen: 
 
"Busserne fra Sorø - billeder af Sorø Karosserifabriks produktion" 
af Jens Birch 
 
Format 21 cm X 21 cm, 156 sider, over 275 illustrationer (heraf mange i farver) og hårdt omslag. 
ISBN 978-87-996494-5-7 
 
Vejledende udsalgspris inkl. moms 295 DKK + porto 
 
Bogen kan bestilles hos boghandlerne eller direkte på www.j-bog.dk 
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