
 

 
Følg os på hjemmesiden: www.danmarks-busmuseum.dk 

 
Busmuseet bidrog med busser til film med hvide busser i 2012,2020 og 2021 

 

        Film, udstilling og historie om De Hvide Busser 1945 
Hvidstensgruppen 1 og 2” samt ”Befriet fra Hitlers Helvede 

 

Kulturhistorie om Rutebiler og busser for de sidste 125 år. 

95,00  for voksne. Børn u/12 år gratis iflg. m. voksne. 
Ole Vang, direktør/Museumsleder. Mail: info@danmarks-busmuseum.dk    

 

 

Entre´ Sæson: 2022. Voksne 95,00 kr. Børn u/12 år gratis. 
Danmarks Busmuseum er en Almennyttig Erhvervsdrivende Fond hvis  primære 
formål er formidling af Rutebil og Bus-historien i Danmark, samt indsamling og 
bevarelse af historiske skrifter, utallige historiske billeder, 85 rutebiler og busser. 
Museet viser dette stykke Danske kulturhistorie med arkivmaterialer, billeder, 
fortællinger fra karrosserifabrikker, busvognmænd m.fl. 
Museet tæller pt. 85 rutebiler og busser fra perioden 1925 til år 2000-tallet. 
Vi har veteranbusser til udlejning m. chauffør i.f.b.m. festlige lejligheder, bryllup, 
konfirmationer, fætter/kusine,  gamle skole-kammerater, TV, film og reklame 
optagelser, events, firma arrangementer m.m.m. 
Danmarks Busmuseum har eget værksted hvor vi restaurerer, reparerer og 
vedligeholder busserne.  Har du lyst til at være med?  Kom og se/ kontakt os. 
Danmarks Busmuseum drives primært frivillige og ulønnede M/Kér. 

Påsken: 14. til 18. april_SÆSON ÅBNING 2022_______   kl. 10-16.30                                    

22. - 23 -  24. april.  ____ Weekend__________________kl. 10-16.30 

29. -  30. april + 1. maj. _Weekend_ ___________ ____  kl. 10-16.30 

  6. – 7. – 8. maj_______Weekend_________________  kl. 10–16.30  
13.- 14. -15. maj______Weekend________________   _kl. 10-16.30 

20. – 21. – 22. maj____ Weekend__________ ______ _ kl. 10-16.30 

26. – 27. -28. -29. maj_Kristi Himmelfart, ferie______ __kl.  10-16.30 

  3. – 4. - 5. – 6. juni ____Pinse ferien_______________ kl. 10-16.30 
17. juni til og med 14.8.: Sommerferien:  HVER DAG_ kl. 10-16.30 

19. aug. til d. 9. okt.     KUN FRED. LØRDAG, SØNDAGE     kl. 10-16.30 

14. okt. til og med 23. okt. EFTERÅRSFERIEN:HVER DAG kl. 10-16.30 
 Grupper på min. 10 personer er velkommen hele året, mod forudbestilling. 

HUSK: ”Bus & Lastbil veterantræf i” Skælskør lørdag 27 aug. 
Du kan bestille og spise frokost eller varme retter på bus museet. 
Følg med på hjemmesiden med løbende nyt: www.danmarks-busmuseum.dk 

http://www.danmarks-busmuseum.dk/
mailto:info@danmarks-busmuseum.dk

