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Har DSB haft busser? Sadan vii mange sikkert sparge i dag. For i skri
vende stund er det over 20 ar siden,DSB busser blev til et selvsteendigt 
selskab og kort eherskiftede navn til Combus. Og i ar er det i evrigt85 
in s\(jen, den Iorste DSB-bus kertesin torste tur i Sonderjylland. 

Vi med nogle ar pa dabsattesten har vist aile sammen opleveten 
tur medde rode DSB-rutebller - enten nar der var tilpas langt til skolen, 
eller rnaskenar ferieturen giktil bedsteforeeldrene lidt leengere borte. Er 
det ikke tilfeeldet, huskes de sikkert fra gadebilledet - bade i by og pa 
landet. dervar nemlig en gang, hvor de fleste egneaf landet I rnodseet
ningtil dagvar sa smukt bundetsammen med busser og rutebiler, at vi 
aile - ung som gammel kunne komme til neesten aile afkroge af landet 
med offentlige transportmidler. Det er udvikl ingen lobet Ira - og det 
begreedes fra mange sider, nar der stadig skzeres pa betjeningen med 
offentlige transponmidler. De rode DSB-rutebiler var livlinen for mange 
mennesker, bade 111personlig transport, men ogsa nar medicinen eller 
maske lidt kobrnandsvarer skulie ud til Maren i keeret. Disse rutebiler 
Iortiener derfor at fa deres histone fortalt, og det er ligenetop hvad for
fatterne Jens Birch ogOle Gold gar i deres nyebog "DSB-rutebiler - Ira 
Statsbanerne til Cornbus"der henvender sig til aile med trafikhistonsk 
interesse. 

I bogen gives der en kort gennemgang af de vigtigste rnilepeele i 
historien om DSBs rutebiler rned billeder som det bzerende element. 

I 1932 begyndte DSB for alvorat satse pi'! busdrift I bogen telger 
vi historien I overordnedetreek Ira den speede begyndelse i Sonderjyl
land og op gennem tiden til den bitre ende, 

Historien fortzelles gennem billeder - mere end 600 pa bogen 
208 sider, som viser os de forste rutebiler og derefter mangelsituatio
nen under bescettelsen samt udvidelserne i arene derefter. 

Ved indvielsen af S-ba
nen tilVallensblek i 19n 
blev en del ruter lagt 
om. Volvo B6SS/Aaben
raa fra 1963 supplerer 
den nye S-bane. (Foto 
Carl-Johan Semler) 

Igennem 1950'erne, hvor rutebilerne havde deres storhedstid, tolger 
vi udviklingen hen imod standardiserede bustyper. Mangfoldigheden 
var star, og heldigvis har vi kunnet vise billeder af de fleste bustyper, 
Iortzeller forfatterne. 

I 1960'erne begyndte passagererne at udeblive, og der matte 
indskrzenkes pa forskellig vis. Men trods dette kommer nye ruter til, 
blandt andet i takt med at jernbaner nedleegges. 

Gennem de neeste to artier indtrzeder en form for stabil itet, som 
skyldes lovgrvningen om, at amter og kommuner far det overordnede 
ansvar for bustrefikken. DSB rutebiler indtreeder som entreprenor og 
udforer kerslen pa kontrakt. Enkelte ruter drives dog lortsat for egen 
regn ing. 

I 1990'erne bliver det meste at buskorselen udbudt i licitation 
- og DSB busser bliver et selvstzendigt aktieselskab, som udskilles 
fra DSB og overdrages til Trafikministeriet. Kort efter skifter DSB bus
ser navn til Combus. I denne penode genindtrceder tidligere tiders 
mangfoldighed i materiellet i takt med, at der stillesforskelligekrav fra 
trafikselskaberne. Combus kom hurtigt ud i et sandtekonorrusk uvejr, 
og i 2001 solgteTrafikministeriet selskabet til Arriva. 

Fortetterne Jens Birch og Ole Gold er kendt j bushistonske kredse 
for deres omhyggelighed og akkuratesse, og man kunne derfor frygte 
at en ny bog fra deres heender, kun var for nerderne, men det er 
ingenlunde tilfceldet Forfatterne understreger, at deres bog ikke €I den 
ultimative bog om DSBs rutebiltrafik, som kommer ud i aile hjerner al 
historien. Derforer bogen ikke forsynet med dyberebaggrundshistorier, 
tekniske speofikatroner, vognlister, tegninger af busser, rutekronolo
gier, som norderne sikkert vii savne. Der er derimod tale om en kort, 
men alligevel speendende og pa ingen made overfladisk gennem
gang af de vigtigste rnilepeele i historien om DSBs rutebiler - som 
faktisk drejer sig om cirka 5.000 busser i all. Og sa har forfatterne 
vceret sa geniale at vise billeder fra hele landet. Bogen er saledes ikke 
malrettet Inkarnerede busentusiaster, men bliver vedkommende for 
aile ikke blot rned trafikh istorisk interesse, men historisk interesserede 
generelt! 

Sa tagmed pa en hyggelig og illustrativ tur med DSBs busser fra 1932 
og op gennem tiden til afslutningen rned Combus i 2001 i den nye 
bog, der netop er udgivet pa lorlaget J-bog. Den kan kebes i boghan
delen eller direkte pa forlaget \JVVIMI.j-bog.dk Vejledende udsalgspris 
er 395.00 kr 

Den allerforste rutebil til DSB blev leveret i 1932. Det var en Biissing-NAG/DAB, og her ses den 
fabriksny i garden i DSBs dav(l!rende hovedkvarter i Solvgade i Kobenhavn, Bussen var lakeret i 
rod farve og forsynet med grat "maveblelte". Dette farveskema viste sig atvlere langtidsholdbart og 
holdt sig - med ganske fa lendringer - til helt op i 1970'erne. Pa bussen var en postkasse, som man 
kunne llegge breve i. Narbussen kom til endestationen tomte chaufforen den, sa brevene kunne 
komme videre. Dengang havde man to portosatser: Lokalporto og landsporto. Nar man lagde et 
brev i postkassen pa bussen, skulle detaltid frankeres med landsporto. Heltop til 19S0'erne blev 
nogle busser forsynet med postkasse eller blot et brevindkast. 


