
Vintage Nyt

Busserne i Aalborg
- fra privat til offentlig drift og tilbage igen 9^l*:,ffi-q"iÆJ*,g,#
Finn Vcstergaard Madscn og Niels Melchior Jensen F,nn u",,u,e.ø,..a,0n 

og ,.,,nr, ,,,n,.,,o, ,*-,

Udgivet 2021

Forrnat A4. hårdt omslag, 128 sider og ornkring 175 illustrationer - de flestc i larver
295 DKK + porto

Bogens tbkus cl de 24 år fia 1976 til sinejerandel fbr'0kroner. Dennebogsøgcl
2001). hvor Aalborg Korrnrirne var cjcr en firlklaring på, hvorfbl dct gil< sa galt.

eller meclcjer al'Aalbor.g Omnibus Selskab
(AOS). KommLrncD betalte 14..3 millioner Foruden arkiver er bogen baseret på tinrc-
firr AOS i I 976 og måtte 24 år senere sælgc langc interviervs med pcrsoner. der har været ccntnle igennem åtcnc- blandt an-

dre Kirstcn Hcin, der var rådmand undel
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fi-,.{- *-i:_ ! rqI : den I I dage langc natbustrejke i l9116. rutc-

bilc'jer I'oul lilik Thinggaard. d.'r var med

både fbr og efler kommunens cngagenlent

og'lorberr Svanc Olsen. der.var dircktør i

de 6 år 1ia I99rt til 2000. hvor bLrsselskabet

var et akticsclskab.

Kommunen erkcncltc elterhanden. at cleu

ikkc var god til at clrivc et busselskab,

og omdanDcclc i 1994 AOS til ct aklie-

'el.lab rrred DSB 'ortt horedrktiotrtt.
Akticsclskabet vandt licitationen over by-
buskørslen i 1996. nren tilbLrddet var alt lbr
iavt. o! elertrc ttriitle 'pltle n)e lrlllli,,llcr I

sclskabel.

I den samnrc pcriotle blev der iAalborg
skabt et al'Danmarks bcdste busnet. Aal-
bor.: 81 r'åtl lrrr l ltid r æret r iliil til at inr e.
tere i anlæg. dcr kunne gøre den kollektivc
trafik rnere attraktiv. Aalbolg var i f'ørstc

r.rLLc da der bler et.rblcret telebusser t
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Kampen om AOS

Aalborg rr.rtebilstation I 990

Il0 c rc, servicebusser og lavgulvsbusser i

90 er-ne. mctrobusser i 0'erne og nu med
PlLr"l'Lrsrerr. d<r' rr,lclrrkkerrJe :l'll beticrtes

rned elbrisser.

Bylirclet villc have lighed fbl boryerne.
sa da Nordjyllarrds Amt ikkc villc lavc et

trallkselskab i 1978. lavede Aalborg Korr-
mune sit cgct med et I'ælles takstsystem fbr
alle bussel ikomrruncn. Dct fik danmark
sl'ristoliens korteste levetid på undcr to år.

lbl arrtet og de ør'rige konrnruner blev på

den måde prcssct til at danne Nordjyllands
Tlaiihselskab (NT) i 19E2.

Bogen incleholclcr dclalsllit orr en række
andre enrner personalc. chel'er, værkst-
edet. btt.reje. I!lhus\(r. rtll(hil\lirli,,rtjr.
buskørslcn i bykernen. Aalborg Nærbane,

Lutihavnsbanen. hybridbussenle. tal(ster
og billetrclrng. 5rorre køreplrrrtnLlriricr
og en ovcrsigt over'. hvornår de enkelte
busser er anskaffet.

sigie(le pl.rn, qrrr udu gd \kr e udarberde i

h.nh.l.l r konnn sso'i.r n.n Hiirr. sør.fs.n
ariad gede dette med, at del.iatte beløl) kL n

kqine række r pe.sio. ntubine. si b\,[rd-"I
havde sr.rdig iigen stlllr8ta8ef lil, rvad de
skrle ske nred byex koleklive lir{ik.

Køretilladelsen udløber
AOS s kørcti åde se udløbder r. oklober r913,
men se skrbet skrlle lenen 2 ir fd udløb ,oge
o I lor æfgelse, hvis ! r ønskede d.r. D.l vJr
.!nl-"r, der skllle udnede køreii rde sef, men
.ler l! lre ikke ske udef Ar borg 3y'ids J..epr
Men byridet vJrdybl lplillel idenne ig

Eybuskø6eler et socialt sode
r\os , ro direklø,e,, b,ødrcnr loufn$ os lcfs
l!!l slrdn !p siger rovenrber 1974 til Stifls-
tidende, rr AO5 tdligere r.r været ei god ior
reniifS, rnen dl rlel ikke længere er mr lgl år

mødekornnr. krv.t onr cn ordcnrlig scNic.
en situiliof, lrvor pissagenn lel Inlder. 

^OS 
nr,i

ro,aefie .lI i, lrde6kud pr d,itre. der kon
rende i'. Oe gø' dcl k1.trl, .1 dc ikkc øfsker .1

foilsætte soir eiere nl AO!, n.r kørel ll.idelsen

"bybr5to6/cn D)r 5cr so,) et ro.,i/t gode /id
irrle,rediloier. !yge/ilJe og wgBestuer, det
i,n ottertli9e ,lskr.] -

De nere si prlpr i kon' rr .er bl ver fødr ri

.l yde øko.onrisk hiæ p tildriire..

Stiftstidende naler
den sorte hånd på væs8en

Dct e' srihsridencle ikke erig l. I ivisefs eder
de r r,r. novenrber r 974 hedde. det, at:
"rn.n tn,Ia Snsehudpn sk.rteborger)eJ veg
ne ved tirke. o,,. i)vrde, ".dlton.lBetinE
il bybrn/.rlien i Aalbots kan od.tE til,
hri5 lravet ril b!5ko6/er'(te at'stenno ned
./ct Ior."t.ingr,æssige herslr, rom h'drl
hn kt .et latenes nte.l Aalbog Ornibrs
se/rkbs !.krr(re sery,ce "

^v 
rf skrive, vide,e, atde, nkrglerer g'!ndl.'g

lil al trælic bcslulri.g onr, hvad der sQl ske,

\let et heh tikke , at det bliv.i dflcr., hviJ
b!nrelie,tlgen rl Å et Ioalr.l(r"rle. illSorei
it e, .rÅten',hg, brelder og ,k(e iibe@g
.trge/ ove/, hvåd./er vi/lor.c.'

Der skal ikke en snabel ikommunekassen
F:i drge eher udl.rl-a boADen-pr Mrrirs An.le'
sen tl Sliilsl dendc, al dc økofonr ske p.oble'
ne' ned bybuskørs ef hverken løsesved,rtgive
del privirerede seisk, r --4r J.J/)el , (onmrr'c
ki$er" eller v{l Jl konnnlnef selv ovenager
s.hknbei og stir lor d nen. M.ru5 An{lerr.
skilseer, rl e. mLlig løi n8 krn være, åt dcr

danfcs cl nktcsclskrb nre lern AOS og kofr iu
fen os iBa,rgsFrre, ef p,o.-"!. de, ,kd iø,e f,eil
ri, J byr.rder I løbct .ri rorrrct r975 konmer
nenr r e r ølrints. Men r rle. $r oB løn .le.
24. mnrs leTs.edsærler bv'.id.l et ldvalg, dcr

'tt ldde6oge og gi e l€tær&rn)g ri/ by/.
det an.le ytuhper nro/etier den (o//cÅ

t^'e tr.,lts orgrnis.nio, og okonomi (.n o8

^l 
Ller vJr g,lcl op lor po itikcnrc, rl ldvdlg.ts

rbejde vir vigrlgr rispel e5 i, nr del l vde l)e.
2 r,ld .ind sonr red emnre'. Der !r, kke .o,
nrLl, rl riidnrænd lrr medl€nner ir byr.niels
rdvalS.

MålsætninEer
for den kollektive lrafik

Udvilget opstl lededisse n,liror def r@nrtid gc
kollekl ve rråik kordr ien:
. Dcn bc.h ,arkc bctj.n,ng
. Åt ./e ,en nr/'ge lorge.e
. ratden nhdn tnrhge ulgift

Lr s:rdrnl r.l k.ti rccepteres .i de 
' 
ene, ren

der er ikke b Lgbrrl Drrksis. Dcl. rødvcfd sl
ed nrcrc præcisc dc rn.l.
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