
4 

Ideen til denne bog opstod ved gen-nemlæsning af et gammelt nummer af Busbladet fra 1996, der bl.a. inde-holdt en artikel om Alubus og firma-ets stifter Preben Louw Pedersen. Den artikel gav mig lyst til at grave et spadestik dybere i historien.  I den forbindelse skal der lyde stor tak til Mikael Hansen, Odense (der var forfatter til ovenstående artikel) for ide og support, Lars Ersgaard, Hedehusene for hjælp og billeder samt til Palle Ellevang, Brøndby for teknisk support og billeder. Desuden tak for hjælp med billeder og oplys-ninger til Jørgen Burchardt, Erik Christensen, Claus Hansen, Lars Lindskov, Michael Linneman, Orla Madsen, Erik Nielsen, Kai W. Mos-gaard og Lars Overgaard.  Herudover skal Rutebilejernes Ar-bejdsgiverforenings støttefond have stor tak for støtte til bogens udgivel-se.   Og ikke mindst skal lyde en stor tak til Inge Louw Pedersen for at give sig tid til at fortælle livshistorien om Preben Louw Pedersen, som ikke altid var en dans på roser.   Da jeg mødtes med Inge i hendes fan-tastisk dejlige lejlighed ved en af sø-erne i Silkeborg, sagde hun henkastet 

”nu skal du ikke blive bange, hvis der ryger nogle billeder ned fra væggen. Det er bare Preben, som vil vise at han er med”.  Ja ja … tænkte jeg, jeg er et rationelt menneske, jeg ”tror” ikke på andet end videnskaben og ændrer kun min mening i takt med nye landvindinger. 

 Forord 

Preben Louw Pedersen (1935-2000) om-
kring 1980. (Arkivfoto Jørgen Burchardt) 
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Denne type L51-110 blev leveret i 
december 1981 til L.K. Lauridsen, 
Bækmarksbro, som solgte den vi-
dere til Jørgen Bæk i Ramme. (Foto 
Jørgen Wiegandt) 

Reklameprospekt for type L51-110. 
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”Vi vil gerne have en bus uden hjul og motor, den skal være så lav at der ikke er noget trin fra kantstenen...!”  Det var nogenlunde sådan, at oplæg-get fra Århus Kommune og Århus Sporveje lød til DAB i 1980.  Århus byråd havde taget den modige beslutning at satse ca. to mio. på et projekt som ingen med sikkerhed vidste blev til noget.  I 1983 var man egentlig ikke nået så meget videre med projektet, selvom også Danmarks Tekniske Højskole (DTH) var inde over udviklingen; men med ansættelsen af Preben Louw Pedersen kom der skub i ud-viklingen af en ny konstruktion, og det der skulle blive til Travolatoren  (som betyder ”det rullende fortov”).   Projektet fik også økonomisk støtte fra Energiministeriet og Teknologi-styrelsen og bussen må betegnes som den første egentlige komplette lavgulvsbus i Danmark, hvis ikke i hele verden.  Ved præsentationen af bussen fandt direktøren for Århus Sporveje Leif Marcussen det rimeligt at nævne en enkeltperson, nemlig udviklingsche-fen Preben Louw Pedersen på DAB i Silkeborg: ”Han har været i stand til at levere tekniske løsninger på øn-

sker, der fra mange sider har været betragtet som uløselige...”  Så bussen uden hjul og motor, DET lod sig ikke gøre…men… baghjulene var placeret i hvert hjørne, forhjul og -aksel var placeret som på en kon-ventionel bus, men for at få den rundt om hjørnerne, kunne baghjule-ne dreje. Preben konstruerede den meget komplicerede baghjulsstyring i nært samarbejde med professorer fra DTH, der bl.a. skulle garantere for sikkerheden overfor biltilsynet.   

 Travolatoren 
Det var Århus Sporveje, der 
havde igangsat udviklingsar-
bejdet med Travolatoren og 
forud for præsentationen i 
1987, udgav de denne bro-
chure. 
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Servicebus fra Gladsaxe 
tilhørende Arriva ved Glad-
saxe Rådhus ved indvielsen i 
2002. (Foto Peer Goe Jacob-
sen) 

gulvsbus og en servicebus med lidt mere tid til passageren, kommer der en ”grå masse” som ikke før har be-nyttet bussen”.  Og måske derfor havde man også allieret sig med folk som var gangbe-sværede på grund af alder, decideret handicappede og kørestolsbrugere, men også døve og synshandicappede. De medvirkede til at vælge de rette farver, ind- og udstigningsforhold, info-systemer etc.  Sidst men ikke mindst havde man inddraget tre grupper mere: chauffø-rer til at hjælpe med førerpladsens indretning, mekanikere med fokus på at bussen var service- og reparati-

onsvenlig, og slutteligt Falck som stod for evt. bjærgning, her fik man rådgivning med træk-kroge og løfte-punkters placering.  I løbet af 1990'erne kom flere og fle-re Servicebusser på gaderne i de danske byer bl.a. Aalborg, Aarhus, Odense og København, faktisk var der i september 1993 i alt 19 danske byer med tilsammen 36 servicebus-ser. Man så dem også som shuttle-busser i Billund og Kastrup lufthav-ne, og i 1992 rundede DAB 40 stk. solgte. Og det var faktisk først her, at Servicebussen tilførte DAB et positivt bidrag til virksomhedens økonomi, de sidste 10 år havde man brugt 20 mio. kr. på at udvikle lavgulvsbusser. 



 63 
Scania-DAB brændselscelle-
bus fremvises i Silkeborg i 
2002. (Foto Jens Birch) 

  Lærlingens bedrifter i Sverige DAB var i 1960'erne blevet en del af British Leyland og som navnet anty-der, en national ejet virksomhed. I midten af 1980'erne under Margaret Thatcher blev de engelske bilfabrik-ker privatiseret, hvilket betød at en masse engelske bilmærker kom på udenlandske hænder. Leyland bus-serne blev købt af Volvo; men forin-den var DAB delen frasolgt til Orla Madsen og Erik Christensen i 1987.  DAB kom dermed kom på danske hænder igen. 

Problemet var nu at Volvo ikke ville levere motorer, bagtøj og gearkasser til DAB, så Erik Christensen rejste til Eindhoven og fik en aftale i stand med DAF – og videre til Friedrichsha-fen  hvor han fik forhandlet en aftale med køb af ZF gearkasser.  Den danske overtagelse varede dog kun til 1994, hvor Scania overtog fabrikken. Der var dog et kort inter-mezzo fra 1990-1992, hvor DAB var ejet af hollandske United Bus. Det gik konkurs i 1992 hvorefter Orla Mad-


