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For godt 100 år siden - helt nøjagtigt 1. april 1904 - overtog Julius Ørum-Petersen et lille smedeværksted i
Herning fra smedemester J. Hansen. Her blev grunden lagt til J. Ørum Petersens Karosserifabrik, som
udviklede sig til - i perioder - at blive Danmarks største producent af buskarrosserier.
Siden sin barndom har Michael Sinding, der har været bibliotekar i Nærum, været fascineret af busserne fra
Herning, og han havde i lang tid haft lyst til at skildre virksomhedens historie og produktion. Muligheden
opstod, da der i 2003 dukkede en større samling fotografier op. Dette materiale er nu samlet i en bog og er
hermed tilgængeligt for en større kreds. Busserne fra Ørum-P var vidt berømte over det ganske land. Mottoet,
Kvalitet, skønhed og styrke, gjorde man alt for at leve op til. Man præsterede det ypperste og var førende
inden for busdesign. Tag med på en spændende rejse gennem et hjørne af dansk bilhistorie, som i mere end
200 illustrationer præsenterer den mangfoldighed af karrosserier, som J. Ørum-Petersens Karosserifabrik
frembragte i de i knap 60 år, der blev bygget busser i Herning.
Alene navnet får én til at tænke på grønne bakker, hvide sandstrande, kartoffelmarker, gadekær … Danmarks
Busmuseum har her i marts modtaget en Ford TT årgang 1927, fra John Papuga i Brørup. Tidsforskel. Læs
mere i vores cookiepolitik. og 3. Med støtte fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond blev det
muligt for Bushistorisk Selskab at overtage Volvo-veteranbussen U 9101 fra … Herning Ishockey Klub

Holingknuden 1 DK-7400 Herning herningik. Kombardo Expressen er den nye måde at rejse hurtigt, billigt
og direkte. Rejs mellem Aarhus - København fra 99 kroner, og mellem Rønne - København fra 139 kroner. dk
2016 Som professionelt busselskab tilbyder vi hos Brøchners Biler sikker bustransport i Ikast, Herning og
Sunds. og 3. er direkte til straffeslag efter uafgjort i ordinær tid). Jeg har tilføjet svar og beskrivelser til
udvisningsscenarierne og har præciseret OT afvikling (som pt.
Som aftalt på forældremødet, så deler jeg lige uddannelsesmaterialet fra mødet med jer. Stråtækt idyl,
gadekær og frodige bakker omgivet af hav Samsø. Ålborg er den trejde største by i Danmark. Det er OK
Herning Turist er specialister inden for alt i buskørsel og anden bustransport | Vi er medlem af
rejsegarantifonden, så i kan trygt rejse med os i ind- og udland. Kombardo Expressen er den nye måde at rejse
hurtigt, billigt og direkte. Kombardo Expressen er den nye måde at rejse hurtigt, billigt og direkte. Som aftalt
på forældremødet, så deler jeg lige uddannelsesmaterialet fra mødet med jer. er direkte til straffeslag efter
uafgjort i ordinær tid). Ved at navigere videre på siden antager vi, at du accepterer alle cookies fra vores side.
er direkte til straffeslag efter uafgjort i ordinær tid).

