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I Bedfords første år i Danmark blev mærket præsenteret sammen med 
Vauxhall- personbiler. Bilmærkernes oprindelsesland taler for sig selv.
I Bedfords første år i Danmark blev mærket præsenteret sammen med I Bedfords første år i Danmark blev mærket præsenteret sammen med 

Chassis af type WLB. I annoncer i begyndelsen af 1930’erne i branchebladet Danmarks Bilruter blev chassisets fortræffeligheder fremhævet. Bemærk i øvrigt, at 
chassiset i annoncen er en spejlvendt udgave af chassiset på fotografi et. Denne metode benyttede GM hyppigt i reklame øjemed, når en engelsk illustration skulle 
”gøres” dansk. 

disse havde knap 2/3 været bus-, lastbil- og vare-
vognschassiser, mens resten havde været person-
vogne. Mere end halvdelen af produktionen var efter 
samling havnet uden for Danmarks grænser.
 
Samlefabrikken blev lukket i 1974, og man nåede i 
alt at producere omkring 584.000 biler af forskellige 
GM-mærker. Herefter blev bilerne importeret samlede. 
GM’s aktiviteter foregik efter lukningen af samlefabrik-
ken fra lokaliteter i Borgmester Christiansens Gade 
i Københavns Sydhavn, hvor GM i alle årene havde 
haft sit reservedelslager. Det blev da også i disse om-
givelser, at Bedford’s æra i Danmark sluttede.

Bedford chassiser samlet i Danmark var kendeteg-
net ved, at bogstavkombinationen XB indgik i chas-
sisnummeret. Efter 1947/48 var det dog IC (i nogle 
tilfælde blot I), der blev anvendt. 

Danske rutebilejere var ikke sene til at tage Bedford til 
sig. Den havde en passende størrelse til mange ruter, 
prisen var rigtig, og den var ikke mindst robust og 
driftssikker. Det har også tiltalt mange danske rutebil-
ejere, at WLB-chassiset - i modsætning til visse andre 
samtidige chassisfabrikater - var et ”rigtigt” buschassis 
med særlig lange ”omnibusfjedre” og lav rammehøjde. 

”gøres” dansk. 
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Type WLB årgang 1936 med karrosseri fra Sorø Karosserifabrik leveret til 
DSB og benyttet på ruten Taastrup-Køge. (Arkivfoto DVK)

Type WTL årgang 1934 med 
Aagaard-karrosseri tilhørende 
Anton Jensen, Vejle Byomnibus. 
At der var tale om en bus, opbyg-
get på lastbilschassiset WTL, 
afsløredes dels af kølerkappens 
manglende lodrette lameller, dels 
af den sortmalede kølerkappe. 
(Arkivfoto Jens Birch)

Annonce for det nye WTB-chassis. Motorkassen ved siden af 
føreren ses tydeligt.

Type WTB årgang 1936 med karrosseri fra Sorø Karosserifabrik leveret til Sofus Kofoed, Lyngby. Under navnet Continental Automobile Turisme arrangerede Kofoed 
allerede i 1930’erne selskabsrejser til det sydlige udland. (Arkivfoto Jens Birch)
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Type VAM70 årgang 1973 med Roslev-karrosseri – den ene af to VAM’ere der er kommet til Danmark. Bussen blev oprindelig leveret til Aage Madsen, Gjerrild. (Foto 
Jens Birch) 

Type SB årgang 1970 med karrosseri fra Ringsted Karosserifabrik. Op gennem 
1960’erne og indtil 1971 anskaffede det danske forsvar mere end 70 eksemplarer 
af type SB – nogle med benzinmotor (SB3), andre med dieselmotor (SB5). Kar-
rosserierne blev leveret af Ringsted Karosserifabrik, som først med leverancen 
fra 1970 ændrede karrosseridesignet til et mere moderne og samtidigt udseende. 
(Arkivfoto Jens Birch)

Type SB5 årgang 1973 med karrosseri fra Stautrup Karosserifabrik - indrettet som bogbus og oprindelig leveret til 
Søndersø Bibliotek. (Foto Ole Gold)
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Type YNT årgang 1982 med Plaxtons Express-karrosseri (foldedør). Bussen var den ene af to type YNT, som Magnabus hjemtog i 1982, men som det kneb med 
at få afsat. Den ene kom til Færøerne, og den viste blev efter en tid overtaget af Leif Nielsen, Strøby Turistfart, som i øvrigt var en af bagmændene bag Magnabus. 
Bussen har siden ”tjent” hos en kørerlærer i Kalundborg og som skovbørnehavebus for Fuglebjerg kommune. Bussen kan af og til ses på vejene i Fuglebjerg-områ-
det, da den nu (2007) er i trygge hænder hos en Bedford-samler. (Foto Lars Ersgaard og Jens Birch)

Type YNT årgang 1982 med Plaxtons Express-karrosseri (foldedør). Bussen var den ene af to type YNT, som Magnabus hjemtog i 1982, men som det kneb med Type YNT årgang 1982 med Plaxtons Express-karrosseri (foldedør). Bussen var den ene af to type YNT, som Magnabus hjemtog i 1982, men som det kneb med 

Type YMT årgang 1979 med Plaxtons Supreme III-karrosseri anvendt af Jørgen Nielsen, Fårevejle. (Foto Lars Ersgaard)

Type YMT årgang 1980. I forbindelse med trafi kselskabernes og kommuner-
nes etablering af kørselsordninger omkring 1980 dukkede et antal Bedford 
YMT med 54 personers Plaxtons Supreme IV-karrosserier op som rutebiler 
på gule nummerplader. Karakteristisk med de rektangulære dobbelte front-
lygter, den ligeledes rektangulære frontgrill og den sorte kofanger. Busserne 
tilhørte Ejnar Pedersen, Brokøb (til venstre) henholdsvis Arne Vium Jensen, 
Kerteminde (nederst). (Fotos Claus Hansen)

Type YMT årgang 1980. I forbindelse med trafi kselskabernes og kommuner-
nes etablering af kørselsordninger omkring 1980 dukkede et antal Bedford 
YMT med 54 personers Plaxtons Supreme IV-karrosserier op som rutebiler 
på gule nummerplader. Karakteristisk med de rektangulære dobbelte front-
lygter, den ligeledes rektangulære frontgrill og den sorte kofanger. Busserne 
tilhørte Ejnar Pedersen, Brokøb (til venstre) henholdsvis Arne Vium Jensen, 
Kerteminde (nederst). (Fotos Claus Hansen)




