


SKAGEN SET FRA DEN GAMLE BUS 
Vi tager plads i den gamle røde bus, der holder parkeret udenfor Kystmuseet i Skagen, og få en hyggelig tur 
i roligt tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer. 
 
Chaufføren byder velkommen og fortæller kort om bussens historie, inden motoren i den gamle BEDFORD 
WLB 1937 bliver startet og turen går gennem Skagen. 
 
I sommersæsonen kører den gamle Bedford bus fast rutefart i Skagen, med guidede ture der går ud forbi 
fyrene ud til Grenen og tilbage igen, gennem de gamle bydele og havnen. Undervejs er der små stop hvor 
chaufføren, fortæller om Skagen Grå Fyr, Betty Nansens hus, fiskerihavnen, og mange andre historier som 
man normalt ikke ville få kendskab til ved et kort besøg eller ferie i Skagen. 
 
Bussen der er Danmarks eneste bevarede Bedford bus, vedligeholdes og køres i dag af frivillige entusiaster, 
der har dannet et laug omkring den gamle bus, med udgangspunkt fra Kystmuseet i Skagen. 
 
Bussen blev indregistreret første gang d. 14. maj, 1937, og den har kørt på flere ruter i det nordlige Vend-
syssel. I 2006 blev bussen overdraget til museet af Nordjyske Jernbaner og er siden blevet istandsat med 
frivillig arbejdskraft og bidrag fra en række sponsorer. 
 
Bussen vedligeholdes og køres i dag af et frivilligt buslaug på ture rundt i Skagen med udgangspunkt fra 
Kystmuseet i Skagen. 
 
Tekniske data: 
 
Den gamle Bus er en 21 personers bus fra fa. J. Ørum-Petersen i Herning. 
8 stk. 2-personers tværsæder, 1 bagsæde til 5 personer samt 1 førersæde. 
Total 22 pers. med chauffør. 
 
Specifikationer: 
Bedford Type W.L.B. 
Egenvægt 3400 kg. 
Max last 2300 kg. 
I alt 5700 kg. 
 
Karosseritype lukket omnibus. 
Monteret med 7 dæk 170×20. 
Stelnummer XB 145926. 
 
6 cyl. Benzinmotor på 3.180 c.c. 
Ydelse 110 hk. 
Ca. 5 km/liter. 
Motor nr 948510. 
 
Driftsbremse (fodbremse mekanisk/vacuum). 
Håndbremse/nødbremse (mekanisk på alle 4 hjul). 
 
Bemalingen var: 
Karosseri og skærme: Sadolin og Holmblad nr. 95 Sadored. 
Midterste bælte og tag: Sadolin og Holmblad nr. 133 Maroon. 
Lister: Sadolin og Holmblad nr. 145 Aluminium. 
 
På siderne: Jerup-Mosbjerg-Sindal-Hjørring. 
 
På Destinationsskilt: J e r u p og H j ø r r i n g 
 
I 1946-47 blev bussen renoveret efter det store slid under krigen. Sæderne blev betrukket med rødt stof, 
der blev betalt af Marshall hjælpen. Betrækket sidder stadig på stolene. Der kom også nyt linoleum på gul-
vet. 





Den gang man kunne 
formulere sig på et 
ordentligt dansk!! 



Peter var vores chauffør og guide 
på turen gennem Skagen 



Her sidder vi godt 

Peter fortæller om det mekaniske 


