I bushallen kan man se et bredt udvalg fra den danske bushistorie - lige fra nogle af de ældste hesteomnibusser til moderne lavgulvsbusser.
Går man til venstre, når man kommer ind, oplever man busserne i kronologisk rækkefølge.

Kjøbenhavns Omnibuskompagni nr. 17
I 1895 stiftedes Kjøbenhavns Omnibuskompagni, som åbnede et par omnibuslinjer fra indre by via
Købmagergade og til forskellige endestationer på indre Nørrebro. Selskabet drev også en ringlinje
rundt om indre by, men ingen af linjerne blev en økonomisk succes, og da selskabet indgik i De Kjøbenhavnske Sporveje i 1898, havde investorerne kun tabt penge på selskabet.
Til driften leveredes 13 omnibusser - og kort efter yderligere 13 - i alt 26. De overgik alle til DKS i
1898 og videre til KS i 1911. Fra indførslen af de elektriske sporvogne begyndende i 1901 anvendtes
de kun på linjen i Købmagergade. I 1917 lukkedes linjen - delvis som følge af den 1. verdenskrig, idet
hestene skulle bruges til andre transportformål og vognene fungerede bl.a. som boliger for kommunens udsendte skovhuggere i Nordsjælland. Mange vogne blev efterfølgende solgt, og flere blev anvendt som godsvogne under den Anden Verdenskrig.
Nr. 17 blev bevaret af KS og første gang vist for offentligheden i 1936, da KS fejrede sit 25 års jubilæum. Omkring 1960 blev flere af museumsvognene ført tilbage til deres oprindelige skikkelse, og
KS 17, som den hed, blev atter til KO 17 og malet grøn.

Frederiksberg Sporveje
I 1913 åbnede den første motorbuslinje i København. Det var Frederiksberg Sporveje, der drev hesteomnibusruten mellem Rådhuspladsen og Kongens Nytorv via Strøget. At et selskab fra forstaden
Frederiksberg kærte på Strøget hænger sammen med, at linjen oprindeligt fortsatte helt ud på Frederiksberg, men i forbindelse med , at Frederiksberg Sporvej i 1899 overgik til sporvognsdrift, blev
buslinjen afkortet.
Motorbusser var ikke helt nye i Danmark, da den første linje var åbner i Nykøbing Falster i 1903.
Strøglinjen blev dog den første rigtige bybuslinje med motorbusser. Til formålet anskaffedes franske busser. I dag er der næppe mange, der tænker på Frankrig som et land med stor busproduktion men dengang var det førende på området, og De Dion Bouton havde leveret en del busser i Frankrig.
Det franske islæt ved den bagudvendte indgangsdør - noget som var almindeligt på busser i Paris
langt op i tiden - indtil trafikken blev så tæt, at det blev for farligt.

Man er i fuld gang med at opbygge en butiksgade med butikker fra en svunden tid.

Og der har vi sørme Smallegade,

En flad tyver og så var det tid til en tur ud i det grønne med rutebil

Var der en læge til stede? Hans bil var her i hvert fald.

