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PRÆNUMERANTLISTE

FORORD
Værket Dansk Vognmandsstand er fra redaktionens side anlagt i 3 hovedafsnit. I
det første behandles centrale emner indenfor person- og godstransportens problemer. Der
er ikke tilsigtet en teknisk gennemgang af transportmidlerne, de forskellige vogntyper.
Herom må der henvises til tekniske håndbøger, men det har været redaktionens hensigt at
give ordet til de mænd, der i særlig grad er fortrolige med dette levende erhvervs vilkår i
arbejdsretlig, økonomisk og erhvervspolitisk henseende.
Hertil er knyttet en række instruktive artikler om emner, der har stor praktisk betydning
for erhvervets udøvere. De omhandler vognmandens juridiske ansvar, hans forsikrings
problemer og forholdet til hans største »kunde«, skattevæsenet.
Men også spørgsmål af mindre erhvervspræget karakter er taget op til behandling, så
at værket får et videre sigte. Den kulturhistoriske baggrund er trukket op i fængslende rids.
Der er redegjort for den faglige presse, og i et veloplagt og alt andet end kedeligt afsnit
har slang-eksperten Kaj Bom fortalt, hvad han lyttede sig til som »bagsædechauffør« eller
»figur«. Det erførste gang i værker af denne art, at et erhvervs sprog eller argot er behandlet
videnskabeligt registrerende, men det bliver afgjort ikke sidste.
Værkets andet hovedafsnit omfatter kortlægningen af erhvervets organisationer. Det er
første gang, at en sådan fremstilling af transportens samtlige organisationer foreligger.
Oplysningerne er indhentet hos de pågældende sammenslutninger eller institutioner selv,
og dette borger for, at alt, hvad der er meddelt, er autentisk. Da man netop har ønsket at
give organisationerne selv rådighed over, hvad man ønskede medtaget i værket, har dette
som en naturlig følge bevirket, at artiklerne fremtræder i en uensartet form og i varierende
omfang. Det var oprindeligt hensigten, at de offentlige myndigheder med de talrige
permanente kommissioner og udvalg af trafikal, fiskal eller af anden lignende art skulle
have været medtaget i værket, men erkendelsen af, at disse organer ikke er etableret ude
lukkende for erhvervets folk, men for hele samfundet, og at det derfor kunne betragtes som
lovligt ambitiøst at ville annektere dem for nærværende fremstilling, bevirkede, at en grænse
måtte sættes, selvom også disse organer strejfer værkets emne.
Det tredje hovedafsnit er det faglige, biografiske afsnit. Om retningslinierne for redak
tionen af dette henvises til det særlige forord, side 257.
»Det er nødvendigt at sejle«, sagde de gamle romere, som forstod, at livets goder ikke
voksede på Forum Romanum. I dag har vi lov til også at sige: »Det er nødvendigt at

transportere«. Det er nødvendigt, at frugterne af industriens og landbrugets arbejde flyttes
fra produktions- eller oprindelsesstedet til forbrugeren, og det er ligeså nødvendigt, at
befolkningens ønske om at bevæge sig fra et sted til et andet imødekommes. Disse trans
portopgaver har det danske samfund i vid udstrækning overladt til den danske organi
serede vognmandsstand.
Det har været en stor glæde at erfare, at alle de travle organisationsfolk, der blev opfordret
til at bistå ved skabelsen af nærværende værk, erkendte det nyttige og rigtige i tanken at
skabe et værk på tværs af organisationernes daglige måske snævert formålsbestemte virk
somhed, og for dette beredvillige og interesserede medarbejde er redaktionen megen tak
skyldig.
Adam Nygaard

KULTURHISTORISK BAGGRUND
FOR NUTIDENS VOGNMÆND
Af museumsinspektør Steffen Linvald, Københavns Bymuseum
Fra Dej bjergvognene, der i 1881—82 blev fundet i en mose mellem Ring
købing og Skjern, hvor de var blevet nedlagt i den keltiske jernalder i tiden
før Christi fødsel som offergave til guderne, og indtil vognmændene over
1500 år senere i middelalderen optræder som en sluttet korporation, havde
landevejstrafikken i virkeligheden ikke forandret sig synderligt. Vejene var
slette som i oldtiden, vognene umagelige og uden fjedre, og kørslen lang
sommelig. Adskillige både mænd og kvinder foretrak derfor at ride, og
højt op i tiden var denne rejseform meget yndet af rige og fornemme folk,
medens vogne først og fremmest benyttedes til arbejdskørsel.
Håndværkere og andre næringsdrivende var i middelalderen samlet i
laug, hvis regler der var fastsat strenge straffe for at bryde. Ofte boede de,
der drev samme håndtering, i nærheden af hinanden. Enkelte gadenavne
i København kan endnu minde herom. Således lå f. eks. slagternes boder
i Købmagergade, der i det 15. årh. kaldtes Kødmangerboderne, medens
garverne boede i Skindergade og skomagerne i Skoubogade, hvis egentlige
navn Suderboderne betyder Skoboderne. Om vognmændene i middelalde
ren ligeledes har slået sig sammen i en bestemt gade, vides derimod ikke,
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selv om det er fristende at tænke sig dem bosat i Vognmagergade eller Vogn
mandgade, som den kaldtes 1568. I hvert fald er det ikke efter deres laugshus, denne gade er opkaldt, da dette allerede 1555 lå på det nuværende
Kultorv, og først i 1609 solgtes til rådmand Mikkel Vibe.
Vognmændenes ældste skrå fra 1478, som 1518 stadfæstedes af borgmestre
og råd, indledes med, at de har »udvalt, skicket och fulbiurdet, nest Gud
och jomfrue Maria, sancte Peder apostell till en patrone till vognmand
lauget, saa at hannem skall vides loff, heder och tieniste for hans altere
i sancte Peders kierche i Kiøbenhafn efter laugsens formue«.
I spidsen for lauget skulle stå en oldermand og en stolsbroder, medens
borgmestre og råd skulle stille en rådmand til disposition som bisidder.
Laugets medlemmer skulle rette sig efter deres anvisninger. Den, der øn
skede optagelse i lauget, skulle aflægge ed på at ville overholde skråens ved
tægter, og som tak for sin optagelse skulle han beværte sine laugsbrødre
med »fire fad saltet mad, tho ferske retter, smør, ost och brød och tre tønner øll«. De forpligtelser, et nyoptaget medlem pådrog sig, var af meget
forskellig karakter. Mod en vis betaling skulle enhver vognmand være vil
lig til at køre for kongen og for byen, men desuden skulle han være i be
siddelse af en vogn, der egnede sig til at køre gødning i, og dette skulle han
aflæsse på de steder, som magistraten anviste oldermanden. Hver fredag,
og hvis dette var en helligdag, da om torsdagen, skulle denne udvælge et
vist antal vognmænd til at fjerne møget fra byens gader. Desuden skulle
vognmændene — med sikkerhed vides fra 1543 — også vedligeholde vejene
udenfor byens porte, men til gengæld var de fritaget for at betale grøftepenge og i almindelighed for indkvartering af ryttere og landsknægte. Der
imod måtte de ikke skære tørv, grave ler eller sand på byens mark undtagen
på de steder, som magistraten anviste dem. Den såkaldte Vognmandsmark
mellem Borgervangen og Emdrup fik de nemlig først overladt en menne
skealder senere. Foruden af 21 jorder bestod den af nogle engstrækninger.
I skråen var også fastsat bødestraffe for overtrædelse af vedtægterne, og
navnlig skulle ordenen i laugshuset strengt håndhæves.
Glimtvis giver disse laugsartikler os således et indblik i det middelalder
lige bysamfund indenfor voldene, og i de små købstæder rundt om i landet
har livet næppe formet sig meget anderledes. Også i dem skulle der være
vognmandslaug, men er de blevet oprettet, har de i hvert fald kun eksiste
ret en kort tid. I stedet synes det, som om byerne har forpligtet sig til at
sørge for de rejsendes befordring og at skaffe dem herberg, men efter at
denne ordning i 1555 var blevet ophævet, har de sandsynligvis kunnet nøjes
med at sikre de rejsendes kørsel med en vognmand. Disse har uden tvivl
her haft de samme problemer som deres københavnske kollegaer med hen10

syn til kørsel for konge og by og vanskeligheder med at bortskaffe renova
tionen fra gaderne.
Middelalderen gled jævnt over i renæssancen, og i 1610 fik vognmændene i København en ny skrå. Optagelse i lauget, der nu bestod af 40 vognmænd, skulle fremtidig finde sted efter forhandling mellem laugsstyrelsen
og magistraten, men forudsætningen for overhovedet at blive medlem var,
at man var i besiddelse af to par gode heste og to vogne, som dels egnede
sig til landevej skørsel, dels til kørsel i byens gader. At det vognan tal, som
vognmændene disponerede over, imidlertid ikke altid var tilstrækkeligt,
fremgår af, at det ved de store årsmarkeder på Sjælland var tilladt bønder
og andre, der selv havde vogne, at køre for købmændene og kræmmerne
og for dem, der ellers ønskede at deltage i markederne. Men det vides også,
at de enkelte vognmandslaug foruden i København i hvert fald i Helsingør,
Køge og Roskilde på den anden side gjorde alt for at hindre hinanden i
at påtage sig fragtkørsel på åben gade i andre byer end dem, hvor de var
hjemmehørende. Kun hvis de i deres herberg blev anmodet om at modtage
fragtgods til besørgelse, var det dem tilladt at påtage sig hvervet. Et andet
spørgsmål er så, om denne bestemmelse er blevet overholdt. For transport
af fragtgods var der ligesom for transport af rejsende fastsat bestemte takster
efter afstanden.
Når vognmændene i København kørte for fremmede og passerede gen
nem stadens porte, skulle de til underretning for byfogeden meddele port
vagten for hvem de kørte, og på hvilket herberg deres passagerer ville tage
ophold. Forsømte de dette, skulle de dømmes til i tre dage at bære den span
ske kappe og tilbringe tre nætter i rådhuskælderen. Lauget var endvidere
forpligtet til altid at have et par heste parat til i ildebrandstilfælde at spæn
de for byens sprøjte, og yderligere var det vognmændenes pligt at sørge for,
at der blev transporteret vand til brandstedet, fyrhager og stiger. Den vogn
mand, der hurtigst bragte vand, skulle belønnes. Vognmændenes pligtkørsel
i ildebrandstilfælde, der således første gang er omtalt i skråen fra 1610,
vedblev som bekendt at stå ved kraft helt op til vor tid.
I skråen omtales sandagerne også for første gang, hvilket i virkeligheden
er et udtryk for, at vognmandslauget er blevet delt i det gamle laug, der
omfattede de egentlige vognmænd, og i »Det lille Vognmandslaug«, der
bestod af sandagerne. Af disse fandtes der 16, som i modsætning til de rig
tige vognmænd kun skulle være i besiddelse af tre heste. De fleste var bosat
udenfor stadens porte, og den væsentligste del af deres forretning bestod
i at køre sand og grus til byggepladser etc., men i skråen pålægges det dem
desuden at medvirke til at få dagrenovationen fjernet fra byens gader og
torve. Til at udføre dette arbejde beskikkedes ialt fem vognmænd og to
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sandagere. En af dem udnævntes til gadefoged og fik tilsynet med de andre.
De skulle mindst hver onsdag og lørdag sørge for, at skarnet i byens otte
kvarterer blev fjernet.

Skråen gør således rede for de pligter, der påhvilede vognmændene. For
uden person- og godstransport skulle de sørge for gadernes renligholdelse
og være til disposition i ildebrandstilfælde. Da de hygiejniske forhold i da
tiden imidlertid gennemgående var yderst slette, og brande, selv om de
forekom forholdsvis hyppigt, alligevel næppe har været en dagligdags be
givenhed, er person- og fragtkørselen sikkert i almindelighed blevet anset
som en af vognmændenes vigtigste opgaver. Derfor må det også være blevet
betragtet som en meget alvorlig ting, at magistraten i april 1629 så sig
nødsaget til at meddele vognmændene, at de ikke måtte afslå fragtgods
kørsel, selv om de ikke kunne få fragt med tilbage. I sådanne tilfælde var
det dem heller ikke tilladt at tage dobbelt takst.

Til at sørge for at bestemmelserne i laugsartiklerne ikke blev overtrådt,
havde byfogeden en medhjælper i den såkaldte underfoged. Denne nævnes
første gang 1614-15. Han skulle bl.a. påse, at vognmændene holdt gaderne
rene, og at de overholdt de fastsatte takster for transport af gods og personer.
Få år efter, at vognmændenes laugsskrå 1610 var blevet vedtaget, op
hævedes 1613 alle skråer, men da det hurtigt viste sig, at tiden endnu ikke
var moden til fuld næringsfrihed, fik vognmændene den 12. april 1622 en
ny skrå, der dog i alt væsentligt indeholder de samme bestemmelser som
den foregående. For at undgå at de tog overpris for vognleje, skulle tak
sterne slås op på deres laugshus, på Rådhuset og på et iøjnefaldende sted ved
Stranden, og i 1628 indrømmede kongen dem desuden ret til betaling for
kongerejser, hvis de skulle blive besværet med mere end otte rejser om året.
Også breve sendtes nu med vognmændene, og dette er den første begyndelse
til vognmændenes postkørsel, som derefter i godt 250 år satte sil præg på
landevejstrafiken.
Danmark havde netop i disse år fået sit eget postvæsen, der indtil 1624
havde været tilsluttet Hamburgs. Det lededes af fire københavnske køb
mænd, under hvem postmesteren og postbudene sorterede, men skønt det
udfyldte et stort savn, viste denne ordning sig i længden uholdbar, og i en
ny postforordning af 30. november 1653 blev den øverste ledelse overdraget
en generalpostmester, som under regeringens kontrol påtog sig alle udgif
ter mod til gengæld at oppebære alle indtægter efter bestemte takster. For
befolkningen var det vigtigste dog, at postbefordringen blev betydelig
fremmet, og at posten til udlandet fra nu af afgik regelmæssigt og hurtigt
nåede frem til sit bestemmelsessted. Desuden blev Norge ligestillet med
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Danmark, og en særlig agepost indrettet til forsendelse af pakker, penge
og personer, hvorimod breve besørgedes af kørende eller ridende bude.
For at håndhæve postvæsenets eneret på brevforsendelser blev det imid
lertid 1686 forbudt vognmænd og ageposte for egen regning at besørge
breve.
I disse år var vognmandslaugets medlemsantal i København vokset
stærkt. Ialt har byen sikkert haft henved 100 vognmænd foruden 40 sand
agere, som dannede deres eget laug, men nye medlemmer optoges nu kun
i lauget på foranledning af magistraten, og officielt havde vognmændene
ingen indflydelse herpå. En fast laugsskriver varetog de løbende forretnin
ger, førte regnskab og holdt medlemsfortegnelserne å jour.
Medens hyrevognsproblemet endnu kun var i sin vorden, voldte dag
renovationens fjernelse stadig store vanskeligheder. Gang på gang udstedtes
der nye bekendtgørelser, uden at man dog nåede til en virkelig løsning på
spørgsmålet. Som tidligere var det meningen, at arbejdet skulle deles mel
lem vognmændene og sandageme, men da de ikke udførte det tilfredsstil
lende, blev det 1661 overladt en general-renovationsdirektør, men skønt
han ansatte 24 mand, der udstyredes med det nødvendige antal heste og
vogne, og udgifterne pålignedes byens borgere i form af en fast afgift,
lykkedes det heller ikke ham at få sagen bragt i orden, og resultatet
var, at i 1664 blev renligholdelsen af byens offentlige pladser delt mellem
magistraten og generaldirektøren, medens vognmændene mod betaling
skulle sørge for gaderne. Ordningen viste sig dog ikke at svare til forvent
ningerne, og i 1680 lod magistraten derfor »eftersom vi daglig erfarer den
store Uordning og Uskikkelighed, som sig her daglig jo mere og mere til
drager« kæmneren udarbejde en fortegnelse over dem, der selv havde vogne
til at rense deres gade og gård, således at gadefogederne kunne få nøjagtig
besked om, hvilke gader, der skulle holdes af vognmændene, der forpligtedes til på skift at møde hver morgen for at køre skarnet ud af byen. De
offentlige pladser overtog magistraten derimod selv i tre år renligholdel
sen af, hvorefter de skulle overtages af politimesteren.
Skønt der således tilsyneladende var opnået en udmærket løsning på
problemet, viste det sig dog snart, at vanskelighederne ikke var bragt ud
af verden, og i 1702 besluttede kongen derfor, at dagrenovationens fjernelse
skulle bortliciteres.
De rejsendes befordring voldte også bekymring. Gennemgående var for
holdene både i København og i provinsen lidet tilfredsstillende, bl. a. for
hindrede vognmændenes dårlige økonomi dem i at holde tilstrækkelig
mange heste til at kunne befordre det store antal personer, der rejste om
sommeren. Viborg var en af de få byer, hvor de havde endog gode kår.
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Som knudepunkt for hele Nørrejyllands landevejstrafik havde vognmændene her året rundt rigeligt at bestille med at transportere fragtgods og rej
sende. Allerede i 1680 talte vognmandslauget derfor 68 medlemmer, selv
om 21 af dem var enker eller enlige kvinder, og desuden flere erhverv var
repræsenteret i det. Ved en nyordning af lauget 1701 forpligtedes medlem
merne til at sørge for de rejsendes befordring til de nærmeste bedesteder.
Det pålagdes dem desuden at holde mindst en yogn og to heste hver og
være parat til at køre med en times varsel.
På steder, hvor de vilkår, der blev budt de rejsende, ikke var så gode
som i Viborg, var der derimod mange, der foretrak at følges med post
væsenets agende poster eller pakkeposterne.
Det var sikkert ikke uden grund, at vognmændene i København på denne
tid med ængstelse var vidne til, at hyrekuskene gang på gang krænkede
den eneret, de mente at have til at holde hyrevogne, men da de ikke var
i stand til at tilfredsstille efterspørgslen, anbefalede politikommissionen
1705 et andragende fra hyrekuskene om tilladelse til at danne deres eget
laug: »Hyrekarosser synes vel altid — siges der — at blive fornødne for den
store Nytte og Kommoditet, baade Fremmede og Indbyggere kunde have
af dem, besynderlig Hoffolk og andre Fornemme, som paa høje Steder
kunne have at forrette, og ej alle have Lejlighed selv at holde egen Vogn.
Og omendskønt gemene Folk tidt uden Nødvendighed til Barnedaab, Viel
ser, Begravelser og Kirkegang bruge Lejekarosser, som baade fylde, skidne
og slide Gaderne, saa og give Anledning til adskillig Overdaadighed, saa
er det dog i Almindelighed en Sparsomhed for fattige Folk, at 3 eller 4
sammen i saadanne hæderlige Adfærde kunne med en ringe Udgift for en
Karosse spare deres Tøj og Klæder udi forefaldende Slud og Uvejr, endelig
er at formode, at om Lejekarosser nogenledes bleve bragte i Skik og haandhævede, at Indbyggerne derved skulle profitere og Karossers Tal i Alminde
lighed blive formindsket, saasom hæderlige Borgere og Betjente skulle
langt heller bruge en skikkelig Lejevogn paa faa ordinaire Tider, de den
kunde behøve, end ruinere sig med at holde egen Vogn Aar ind og ud«.
16. oktober 1705 oprettedes det ny laug, der straks fik 30 medlemmer,
som hver disponerede over to lukkede vogne og fire heste, der foruden
indenbyes kørsel også måtte anvendes til længere rejser rundt om i landet.
At vognmændene ikke var i stand til at klare hyrevognstrafikken, skyldes
sikkert flere årsager. Foruden de økonomiske grunde var der bl. a. for få
anmeldelsessteder. Således kunne man kun henvende sig om kørsel i en be
stemt kælder og ved Stranden for enden af Færgestræde ved nuværende
Højbro Plads, hvor de fra gammel tid havde haft stade, men stod man
pludselig og skulle bruge en vogn, var det dog ikke altid muligt at få sendt
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bud efter den, især hvis man boede i den modsatte ende af byen. Mange
har derfor sikkert foretrukket at gå, selv om det kunne være forbundet
med store ubehageligheder, og vognmændene selv kunne intet foretage sig
for at afhjælpe denne mangel. Dertil krævedes, så vidt vides, både laugets
og magistratens tilladelse, thi da oldermanden i 1717 uden videre flyttede
det sted, hvor de rejsende gennem et halvt århundrede havde været vant
til at bestille heste og vogn, blev han ikke blot idømt en bøde, men også
tvunget til at flytte det tilbage til sin gamle plads.
Det bidrog heller ikke til at bedre forholdene, at bagere, blegmænd,
bryggere og havemænd kunne optages i deres laug, og det må derfor have
været en stor lettelse for dem, at kongen i 1714 resolverede, at de kun
kunne optages i vognmandslauget, hvis deres heste og vogne egnede sig til
længere rejser, og de desuden var i stand til at deltage i dagrenovationens
fjernelse fra byens gader. De måtte heller ikke være så forgældede, at det
kunne befrygtes, at deres kreditorer ville overtage deres vogne og heste.

Den indbyrdes konkurrence mellem vognmændene har sikkert også svæk
ket deres position, for i 1715, da otte vognmænd ansøgte om tilladelse til
at holde rejsechaiser, protesterede de andre, og når de enkelte vognmænd
eller en gruppe af dem således gang på gang så deres handlefrihed ind
skrænket, var det i det lange løb til skade for hele standen.
Gadernes slette tilstand bidrog også meget til hyrekuskenes popularitet.
For at det ikke var en unødig luksus at køre, fremgår af en udtalelse fra
en rejsende, der 1702 besøgte København. Da gaderne var meget dårligt
brolagte — fortæller han — frembød de i regnvejr et ufremkommeligt mo
rads, »thi uagtet Politiet er udmærket i mange andre Ting, saa har man
dog ikke fundet nogen Maade at gøre Gaderne godt rene, ogsaa er der ligesaa meget Støv om Sommeren som i London«.
De mange påbud om renovationens bortkørsel kan derfor ikke have frugtet synderligt, og dette viser iøvrigt også en skrivelse fra Politi- og Kommercekollegiet i 1714 til politimesteren, hvori det siges, »at Indbyggerne
ikke passe paa at lade sammenfeje Skarnet paa deres Fortov paa de Dage
og Tider, Karrene komme at bortføre det, men enten sammenfeje det om
Lørdagen og andre Helligdagsaftener i Dynger, hvilke siden straks igen
udkøres og udspredes paa Gaden, førend det bliver bortført, eller og de
ganske lade Urenligheder ligge usammenfejet, da Skarnvognene og køre
det forbi uden at tage det med«. Kun i juli måned, siger Holberg i »Ulysses
von Ithacia«, »er de upaaklagelige, men Resten af Aaret kan man næppe
gaa uden Fare for at drukne i Skam .. .«. Særlig hårdt har disse tilstande
sikkert forekommet dem, som byens brand 1728 havde ruineret, for Hol-

15

berg fortæller, at det ikke var noget usædvanligt syn at »see dem traske i
Skarnet, der nys havde kjørt i deres prægtige Vogne«.
Hyrevognenes antal forøgedes stadig. Allerede 1711 fandtes der i Køben
havn 81 — en stigning på 21 eller godt 30 pct. i de seks år, lauget havde
eksisteret, men skønt deres antal i 1727 — året før byens brand — tilsyne
ladende viste en nedgang på tre, var hyrekuskene dog i stand til at udleje
104 kareter og tyve chaiser, idet adskillige foruden de to kareter, de måtte
have, også disponerede over en chaise. Yderligere var der 21 hyrekuske,
som ikke havde taget borgerskab. Dette misbilligedes dog i høj grad af de
andre, som allerede 1723 havde ansøgt om, at det kun måtte være tilladt
medlemmerne af lauget at holde kareter og chaiser, idet ikke blot adskil
lige unge karle efter et eller to år i deres tjeneste havde fået kredit til at
købe en karet og et par heste, men også urtekræmmere, hørkræmmere,
smede, remsnidere, bagere, rebslagere og vognmænd holdt hyrekareter.
Magistraten havde imidlertid intet at indvende herimod, og 1729 fik to
hjulmænd på betingelse af, at de samtidig anskaffede vogne til at bortkøre
renovationen, tilladelse til at holde hyrekareter.
Det var ikke med blide øjne, vognmændene betragtede hyrekuskenes fore
tagsomhed, og i 1729 indsendte de en klage over, at de foruden kareter også ud
lejede hele og halve chaiser, som endog benyttedes til rejser langt ud i landet.
I årene før branden 1728 var portechaiser eller bærestole blevet et meget
almindeligt transportmiddel indenfor byens volde. Fortrinsvis benyttedes de
af damer, som ikke ville risikere, at deres tøj og sko blev ødelagt af gader
nes snavs og søle, men også mændene indså snart deres betydning, især da
de var meget billige i leje. 1726 meddeltes det således, at »den for nogle
Aar siden her i Byen begyndte magelige Voiture med de bekendte BæreChaiser (er) bleven sat fuldkommen i Værk, da en sikker Entrepreneur
deraf med tilstrækkelig Antal lader Byen forsyne for en meget billig Beta
ling ........... «
Trængslen af de mange køretøjer og portechaiser i byens snævre gader
og stræder gav ofte anledning til stridigheder, særlig fordi kuskene ikke
ville vige for bærestolenes portører »endskjønt Kuskene af Portørerne bli
ver tilraabt, anstille merbemeldte Kuske sig dog saa modvillige, at de hver
ken vil holde stille, ej heller til Side kjøre«, hvorved »Portørerne saa vel
som og hvem der af Chaiserne sig lade betjene, stilles ofte i største Fare
paa Liv og Helbred«.
I de smalle gader, hvor fortove var et næsten ukendt begreb, og rende
stenene langs husene ofte virkede som faldgruber, kunne disse tilstande
naturligvis i længden ikke tolereres, og 1727 fik kuskene derfor tilhold om
enten at holde stille eller vige for portechaiserne, men på grund af vogne16

nes voldsomme fart og de utallige kappestridigheder mellem de private
vogne og hyrevognene om, hvem der kunne køre hurtigst, formindskedes
ulykkernes antal ikke i nævneværdig grad. Selv i hovedgaderne, der dog var
noget bredere end sidegaderne, indtraf der ofte uheld som følge af den ko
lossale trafik, og derfor blev det 1755 af hensyn til den offentlige sikkerhed
påbudt hyrekuske, vognmænd, møllere og bryggere at forsyne deres vogne
med det nummer, de havde i lauget. Egentlige færdselsregler, som havde
været det eneste middel til at bringe orden i forholdene, var tiden endnu
ikke moden til, selv om kuskene 1758 fik ordre til altid at holde til højre.
Denne bestemmelse kan imidlertid ikke være blevet overholdt, og nogen
indflydelse på vognenes fart havde den i hvert fald ikke, for i 1765 kunne
man i »Patrollen« læse, at »den Skarnagerkarl, som i en af Gaderne foraarsagede saa stor Opsigt og Skade ved sin uforsvarlige Kiørsel, bliver
ventelig Spansk-Fodgiænger (d. v. s. han bliver dømt til at bære den span
ske kappe), om han slipper dermed«, og en halv snes år efter skrev rådmand
Becli: »Mig synes, at alle Vogne burde tilholdes at køre paa højre Side af
Gaden, da Fortovet var for de Gaaende og Midten af Gaden for de Vogne,
som havde nødig at udvige«.
Vognmændene var heller ikke tilfredse med forholdene, som de havde
udviklet sig. Taksterne var for lave, det var ikke længere uden fare for dem
at køre i byens gader, og tilmed udsattes de ofte for fornærmelser. Bl. a. af
den grund mente de sig berettigede til at få en højere takst for deres
kørsel, men desuden ønskede de forbud mod, at hyrekuskene udlejede
chaiser og phaetons og mod visse kørsler, som sandagerne påtog sig.
De nye laugsartikler, som de fik den 27. april 1753, gav på visse punkter
lauget medhold, men det blev dog stadig tilladt ubemidlede på rejse mod
en ringe betaling at benytte sig af bondevogne, ligesom håndværkere og
entreprenører fik tilladelse til at anvende deres egne heste til at køre byg
ningsmaterialer til de huse, de opførte, for »de Byggende bør altid favo
riseres, og de kunde formodentlig faa Kjørselen for en lettere Pris hos en
Entreprenør end hos Vognmændene«. Da også møllere, blegmænd, bønder
og officerer, når de kørte i kongens ærinde, var fritaget for at benytte vogn
mænd til deres transport, kæmpede mange med økonomiske vanskeligheder.
Især om vinteren, når hestenes foder steg i pris, kneb det ofte for dem, og
selv om laugsartiklerne sørgede for en ligelig fordeling af fortjenesten ved
hjælp af en »rulle«, hvor hver vognmand var indført efter tur, var en vogn
mandsforretning alligevel ikke særlig indbringende. Da de ringe indtægter
desuden forhindrede dem i at udskifte deres heste, når de blev gamle og
affældige, og erstatte udslidt materiel med nyt, kunne de i længden hverken
påtage sig renovationens bortkørsel eller de rejsendes transport. Det sam
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me var tilfældet i provinsen, og regeringen så sig derfor tvunget til at ned
sætte en kommission »til Befordringens bedre Indretning for de Rejsende«.
Da dette spørgsmål imidlertid ikke blot angik vognmændene men tillige
postvæsenet, blev dettes forhold inddraget i drøftelserne, der resulterede i
forordningen af 9. september 1763, men en løsning, som i længden kunne
tilfredsstille begge parter, blev ikke opnået. Det blev bl. a. pålagt vognmandslaugene i den milde årstid mellem påske og Mortensdag i de privi
legerede værtshuse, »hvor den agende Post hidindtil har indtaget«, eller i de
gæstgivergårde, der skulle oprettes i købstæderne på ruten mellem Køben
havn og Haderslev, at holde tre par forspandsheste og tre postvogne med
heste og postkarle, og hvis nogle af dem var på tur, skulle andre i stedet
indsættes. Hvis der var så mange rejsende, at de sædvanlige befordringsmid
ler ikke slog til, skulle i København hyrekuskene og i købstæderne de bor
gere, som holdt heste og vogne, være pligtige til at stille sig til disposition.
Samtidig meddelte kongen Københavns magistrat, at da der intet privile
geret gæstgiveri fandtes i hovedstaden, ville han skænke vognmandslauget
10.000 rdlr. til hjælp til køb og indretning af en gæstgivergård. Den skulle
ligge centralt, og der skulle være plads til 12 å 16 par heste foruden kareter,
chaiser, phaetons og postvogne til brug for de rejsende. Herimod havde
vognmændene naturligvis intet at indvende, og i januar 1764 erhvervede
lauget derfor den kgl. porcelainsfabriks senere ejendom på Købmagergade
i nærheden af Rundetårn. Under borgmestrene Fædders og Herslebs tilsyn
indrettedes den til sit ny formål, og over porten anbragtes et skilt med ind
skriften: »Kongelig allernaadigst privilegeret Post- og Gjæstgivergaard
Anno 1764«.
Imidlertid virkede den ikke blot som gæstgiveri med en offentlig vinkæl
der og »commode Værelser for Reisende«, men også som laugshus for vogn
mændene, som der kunne bestilles vogne hos i et såkaldt »TilsigelsesKon toir«.
For at sikre de enkelte vognmænd en anstændig indtægt, fik de tilladelse
til at danne et sluttet laug. Dette bestod af 19 interessenter, og uden kgl.
bevilling måtte det ikke overstige 25. Det har sandsynligvis også gavnet dem,
at deres kuske bar postuniform og var udstyret med skilt og posthorn, som
»de fik Befaling til at blæse i ved Ankomsten og Bortrejsen, og ellers naar
Nogen skulde vige til Side for dem paa Landeveiene, hvilket alle skulde
uden Hensyn til Stand«.
Tilsyneladende var vognmændenes forhold således blevet ordnet til deres
fulde tilfredshed, men hyrekuskenes optræden gav dem dog stadig anled
ning til klager, og da det desuden ret hurtigt viste sig, at postgården var
en dårlig forretning, og at flere vognmænd var »saa oprørte over Gaarden,
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at de gierne giorde alting for at see Indretningen kastet til Grunde og der
ved faa Kjørslen bragt paa forrige Fod«, tilbød magistraten at hjælpe dem
økonomisk og desuden give dem tilladelse til at indføre korn fra udlandet,
evt. at overtage ejendommen, for under disse omstændigheder burde »Postgaarden ikke kaldes eller være Vognmandslaugets, men være Stadens Eiendom og alene dirigeres af Magistraten«.
Sin endelige løsning fandt spørgsmålet først 1773, da vognmandslauget
ved en kgl. resolution fik tilladelse til at overdrage postgården til generalpostamtet, som befordringsvæsenet i hele landet iøvrigt blev henlagt under
1794.
I mangt og meget var vognmændene og hyrekuskene uenige, men det for
hindrede dem ikke i at være enige om, at deres takster var for lave. Derfor
opkrævede de da også af og til mere i betaling end tilladt, men at magistra
ten ikke billigede dette, viser en plakat af 3. maj 1771, hvor enhver, der var
blevet afkrævet for høj takst, opfordres til at melde sig på politikamret, hvor
»de skal faa prompte Justits og med deres Navns Fortielse nyde Halvdelen
af Straffebøderne«.
Det var dog ikke i alle byer, at vognmændene var så dårlig aflagte som i
København. I hvert fald vides deres indtægter i Viborg at have været gode,
og det er ikke uden stolthed, byens magistrat i 1789 kan meddele stift
amtmanden, at »ingen Købstad i Nørrejylland har derfor kunnet rose sig
af at have et bedre Vognmandslav end Viborg«. Foruden egentlige vognmænd talte det blandt sine medlemmer både avlsbrugere, fiskere, kræm
mere, daglejere, vævere og sukkerbagere, hvad der forklarer dets høje med
lemstal på omkring 80 mellem 1772 og 1800. Andre byer havde overhovedet
ikke noget vognmandslaug. F. eks. i Holbæk vedtog en rådstueforsamling i
1787, at et sådant laug ingen nytte var til, men med generalpostamtets til
ladelse dannede en kreds af avlsbrugere imidlertid i 1806 et vognmands
laug, hvis medlemmer forpligtede sig til at sørge for de rejsendes befor
dring.
Fra gammel tid havde vognmændene i København, som tidligere nævnt,
haft Vognmandsmarken i fæste af byen. Ved forordningen af 1763 fik de
yderligere for 200 rdlr. om året overladt en engstrækning på Frederiksberg
til høslet og græsning, og desuden stillede magistraten det såkaldte Brandtvænge ved Kalvebodstrand til deres disposition.

På interessenternes økonomi hjalp det ikke meget. Den var stadig dårlig
og bedredes naturligvis ikke ved, at den af Struensee indsatte magistrat i
1771 stillede både Vognmandsmarken og Rådmandsmarken, som de året
før havde fået i fæste af byen, til auktion.
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Ganske vist blev Vognmandsmarken senere atter tilbagegivet dem tillige
med Bryggervænget og Slagter- eller Studevænget, men indbringende var
det ikke at være vognmand, selv om det i en forordning af 27. januar 1804
blev fastslået, at vognmandslaugene var eneberettiget til at befordre rej
sende, ligesom det også var dem, der på de fleste ruter fremførte pakke
posterne.
Transporten af de rejsende lettedes naturligvis meget ved, at den første
diligence, der kunne tage 10 passagerer, i 1798 var blevet sat ind på ruten
mellem København og Helsingør og det følgende år efterfulgtes af en dili
gence til Korsør, men den almindelige kørsel aflastedes også af de fire
»agende Poster«, der besørgede brevforsendelserne til Hamburg, Falster og
Lolland, Helsingør og Norge, idet de tillige medtog passagerer og pakker.
I de købstæder, hvor der ikke fandtes vognmandslaug, var de rejsendes
transport hidtil blevet besørget af de indbyggere, der drev landbrug og af
den grund var i besiddelse af heste og vogne. Forordningen af 1804 påbød
imidlertid, at der skulle oprettes laug både i disse og på landet, »hvor der
nu ingen ere, naar de maatte anses gavnlige til hastigere og bekvemmere
Befordring«.
De tider skulle nu være forbi, hvor de rejsende var afhængige af de
enkelte vognmænds forgodtbefindende, for på de steder, hvor der ikke var
et tilstrækkeligt antal vognmænd til at danne et laug og heller ingen enkelt
mand, som ville eller kunne påtage sig hele befordringen, forpligtedes de,
der havde heste og vogn, til at sørge for de rejsendes befordring. Disse
skulle da også om nødvendigt være parat til at køre, hvis alle vognmænd
var bortrejst, eller deres heste ikke var tilstrækkelig udhvilede. Ligesom
vognmændene skulle de befordre de rejsende til den næste station og des
uden være villige til at påtage sig mindre ture i byens omegn.
Forordningen tog også hensyn til de rejsendes bekvemmelighed, for det
blev pålagt vognmændene efterhånden at anskaffe såvel holstenske vogne
som mindre postvogne, ligesom de skulle benytte kalecher eller agestole
med lædergardiner og overfaldslæder til fødderne, men til gengæld skulle
de have lov til at tage ekstra betaling.
Som følge af forordningen blev der mellem 1804—07 oprettet 34 nye
vognmandslaug og indrettet befordringsstationer, hvor de rejsende kunne
henvende sig til en opsynsmand om befordring.
Tilsyneladende var forholdene således ved at antage en fast karakter,
men efter 1807 kom tilbageslaget. En voldsom prisstigning på foder og
materiel og vanskeligheder med at skaffe postkarle fik en mængde vogn
mænd til at ophøre med deres forretning, og i 1809 kunne generalpostdirektionen meddele, at samtlige vognmænd i Helsingør, Hillerød, Næstved,
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Svendborg, Ålborg, Hobro, Randers og Ringkøbing havde opsagt deres
laugsbefordring, og at talrige vognmænd i Køge, Roskilde, Maribo, Assens,
Middelfart og Århus var udtrådt af laugene, således at de resterende med
lemmer kun med største vanskelighed kunne bestride kørslen. Følgelig
trådte kørselspligten for de personer, der i deres erhverv benyttede hest og
vogn, i kraft. Nægtede de at opfylde den, blev de idømt en bøde på 5 rdlr.,
og de fleste foretrak derfor at skille sig af med deres vogne. I en plakat af
11. april 1809 forpligtedes derfor de indbyggere i købstæderne udenfor
København, der havde mindst seks tønder land i fæste af byens jorder, til
at sørge for de rejsendes transport og godsets forsendelse. Havde de ikke
selv heste, skulle de for egen regning formå andre, der var bedre stillet, til
at bistå dem.
Vilkårene i København var ikke meget anderledes. I 1806 omfattede lauget kun 15 vognmænd og 100 kuske, og ved et reskript af 10. maj 1810 blev
de fritaget for al kørsel undtagen til poststationerne og til steder, der lå
over to mil fra hovedstaden. Indenfor denne afstand blev befordringen
overladt bønder og udenbys boende.
Vognmændenes stilling var således både i hovedstaden og provinsen lidet
misundelsesværdig, og det var derfor ikke til megen nytte, at der på generalpostdirektionens forslag i november 1810 blev udstedt en »Forordning
som indeholder nærmere Bestemmelser i Henseende til Vognmandslaugs
Indretning og Vedligeholdelse«, ej heller hjalp det meget, at taksterne for
højedes »paa det at de Rejsendes Befordring ikke skal blive en aldeles øde
læggende Byrde for dem, som skal afgive Samme«.
Ikke desto mindre blev det københavnske vognmandslaug fuldtalligt i
1813, således at det igen kunne overtage kørslen indenfor to mil fra byen,
men fra provinsen vedblev det at strømme ind med klager over befordrings
pligten, til trods for at trafikken i årene efter statsbankerotten 1813 og freden
i Kiel 1814, hvor Danmark havde måtte afstå Norge, aftog stærkt. Om
kring 1830 bedredes forholdene. Vognmandslaug dannedes atter på frivillig
basis, og i 1831 kom den første dagvogn i gang mellem København og Hille
rød og mellem København og Næstved over Køge. »Den Bekvemhed og
Billighed, hvormed man rejser med Dagvogn, forøger de Rejsendes Antal
betydeligt«, oplyste generalpostdirektionen. Snart gik der derfor dagvogne
i regelmæssig rutefart over hele Sjælland og Fyn og lidt senere i Jylland.
I 1832 befordredes der 10.000 passagerer på Sjælland, men allerede året
efter 16.000 — en stigning, der vidner om deres store popularitet.
I 1840’erne havde det københavnske vognmandslaug 18 medlemmer, der
fordelte de 25 »ruller« imellem sig, således at de ældste interessenter havde
to eller tre ruller hver. Til hver rulle hørte en wienervogn, to fjedervogne,
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en postvogn og seks heste med seletøj og postmundering til kusken, foruden
fem bræddevogne til arbejdskørsel.
Uanset vejret skulle vognmandslauget, som følge af at det havde eneret
på al passagerkørsel fra København, altid være parat til at køre, når der
kom bud fra postkontoret, og at det ikke var et ringe antal passagerer, det
mellem år og dag befordrede, fremgår af, at alene i 1843 kørte 20.000 rej
sende gennem Vesterport.
Under Treårskrigen stillede vognmændene gratis deres heste og vogne til
disposition for stafetter og kurerer, men til daglig havde de deres bestemte
takster, og var samtidig forpligtet til at overholde de fastsatte tidsfrister for
kørslens varighed.
Med indsættelse af dampskibe langs kysten 1842 og anlægget af den første
jernbane til Roskilde 1847 begyndte passager- og godstrafikken at antage
nye former, og man talte allerede så småt om det berettigede i at ophæve
vognmandslauget, bl. a. for at byen kunne få sin dispositionsret over den
147 tønder land store Vognmandsmark tilbage, som lauget kun betalte en
årlig afgift for på 4 rdlr. og 1 mark, der ifølge en gammel aftale ikke kunne
forhøjes, skønt den ville kunne indbringe 2—3000 rdlr. om året.
Postvæsenet modsatte sig imidlertid laugets ophævelse, indtil der var leve
ret bevis for, at personbefordringen kunne klares tilfredsstillende ad anden
vej. Dette indtraf i 1851, og den 1. maj dette år ophævedes det store vognmandslaug ved lov. Seks vognmænd, der udvalgtes af postvæsenet og fik
titel af postholdere, skulle for fremtiden varetage de rejsendes befordring.
Vognmandsmarken tilfaldt kommunen, men de daværende interessenter og
deres enker fik tilladelse til at beholde deres lodder, så længe de levede.
Samme år ophævedes det lille vognmandslaug og hyrekuskenes korpora
tion. Enhver kunne derefter få borgerskab som vognmand, og i 1857 var
der 184 vognmænd i København. Men laugenes ophævelse betød dog ikke,
at de gamle traditioner blev brudt. Nu som før skulle postvognene uanset
vejret af sted til fastsat tid, og fra Odense fortælles det således, at engang en
af postholderiets kuske på grund af snestorm vægrede sig ved at køre, blev
han beordret til det, dog med den tilføjelse, at ud af byen skulle han, men
han kunne søge ly i den første gård, han nåede til. Og i København betød
laugets ophævelse ikke, at de årlige kilderejser til Dyrehavsbakken ophørte.
Tværtimod, det synes, som om de tog et nyt opsving i 1850’erne, men
målet var ikke længere i første række et besøg ved Kirsten Piils Kilde, men
forlystelsesstederne i Charlottenlund og på »Bakken«. Det var ikke blot i
den egentlige kildetid i ugen omkring St. Hans, men også på de alminde
lige søndage i sommertiden, at Strandvejen var fyldt med en strøm af
ridende, kørende og gående. Både vognmændene, hyrevognenes og kaper22

vognenes, de såkaldte »kaffemøllers«, kuske var da fra tidlig morgen til sen
aften optaget af at transportere skovgæsterne ud og hjem. Det gik derfor
hårdt ud over hestene, og i 1852 skrev et blad: »Det er sket flere Gange i
Sommer, at et Par Kaperheste paa Belle vue ture er bleven jagede nogle og
tyve Mil paa en Dag; man har set døde Kaperheste ligge paa Vejen, og den
grusomme Behandling af næsten alle saadanne Heste har idelig været Gen
stand for Omtale.«
Hestekøretøjernes tid nærmede sig imidlertid sin afslutning. Ligesom
jernbanerne fortrængte diligencerne og dagvognene, ageposterne og pakke
posterne, således besejredes det hestetrukne køretøj af den motordrevne
vogn. I 1895 sås det første automobil i København, og selv om der endnu
skulle gå nogle år, før bilen blev et dagligdags syn på byens gader, indledte
den dog en ny epoke i trafikkens historie, som efterhånden resulterede i en
fuldstændig omvæltning af hele samfundslivet. De gamle tiders hyggelige
vognrummel på brostenene levede nu snart kun i erindringens vage drøm
me, men under sidste krig viste det sig imidlertid, at det hestetrukne køre
tøj ikke var uddød. Af mangel på benzin blev ikke blot biler forspændt
heste, men fra vognportenes dyb hentedes de gamle drosker og arbejds
vogne frem, og havde baggrunden ikke været så uhyggelig, ville sikkert
adskillige gamle vognmænd have frydet sig over atter at se hestekøretøjer
på byens gader.
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VOGNMANDS-SLANG
En lille køretur gennem en provins av det danske sprog, med slang’en
på bukken og ved rattet.
Av ordbogsredaktør, mag. art. Kaj Bom
Om dansk trafiksprog i videste forstand kunne der nemt skrives en større
historie. Skibe går fra havn til havn, sporvogne og jernbanetog durer ad
skinnestriberne, over nutidsmenneskets hoved flyves luften endnu tyndere
end den er fra naturens hånd, og på gader og veje regerer et krible-krable
av de forskelligste køretøjer på jernklædte fælge og listende gummihjul.
Denne historie skal ikke skrives her fra a til å. Vores opgave er begræn
set til en redegørelse for de ord og' vendinger der er knyttet til vognmands
erhvervet i fortid og nutid, med det faglige udtryk: »kørsel med vogn for
fremmed regning«. Ikke alene skal vi altså holde os til landjordens skinne
fri kørsel, men selv inden for denne må vi gøre et udvalg, lade visse former
for kørende trafik uænset. Denne udmønstring rammer blandt andet vores
nationale avguder cykelbudene, dem der har givet anledning til betegnelsen
»svajersprog«. Men fortvivl ikke, kære læser, udelukkelsen er ingen kata
strofe, eftersom slang er meget andet end netop »sadel- og pedalarbejder
nes« dialekt, hvad de efterfølgende blade gerne skulle vise.
Ej heller kan vi underkaste de allerflestes første køretøj: barnevognen, en
minutiøs sproglig undersøgelse. For det er jo utænkeligt i en anstændig
familie, at ægtemanden, der stolt skubber »frugtvognen« eller »banan
vognen« med »stamherren« i foran sig, skulle udføre »kørsel for fremmed
regning«!

Arkæologerne daterer de ældste nu kendte danske vogndele — et par
massive vognhjul fundet i jyske moser — til ca. år 2500 før vor tidsregning,
og med de berømte Dej bjerg-vogne (ca. år 100 f. v. t.) er vi nået frem til
den vogntype — udstyret med fire egerhjul — der er den direkte stamfader
til nutidens hestetrukne vogn. Set fra den tekniske side skulle der altså
intet være til hinder for at vi havde slang knyttet til vognfærdsel fra endda
meget fjerne tider.
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Psykologisk skulle sagen osse være i orden. Irritation, harme og et over
skud av lystighed over (andres!) genvordigheder, det er de bedste inspira
tioner for slang. Og hvad har en fortids vilkår for landfærdsel ikke budt
på i så henseende: elendige kørebaner (om der i det hele taget var banede
veje der hvor man skulle færdes) med ælte eller tyk sne, stive vogne med
træaksler der brød i brand eller knak for et godt ord, og — ikke at forglem
me: en levende trækkraft, der måtte blive kuskens skive for harmen over
alle ulykker og fortrædeligheder undervejs. Jo, osse den mentale baggrund
var kun alt for vel til stede.
Når vi alligevel skal temmelig langt ned i historien, til Holberg-tiden
eller så, for at træffe den første endnu kendte danske vogn-slang, er årsagen
at søge i det forhold at en tredje — og unægtelig vigtig — forudsætning
svigter: den bevarede litteratur tier om dette forhold. Mens vi, om end i
særdeles sparsomt mål, kender slang allerede fra den udebbende middel
alder om piger og elskovsleg, om mad og drikke, om bondeliv og kloster
levned, samt har bevaret en smuk buket av slangagtige øgenavne lige fra
Absalons tid til i dag, så lades vi i stikken med hensyn til færdsels-slang.
Der var altså vitterligt slang i tiden, men vores emne har overleveringen
behandlet yderst stedmoderligt. — Nå, der var jo heller ingen dengang som
foretog sig noget så besynderligt som at notere hvad folk sagde når de vra
gede det »korrekte« udtryk til fordel for det temperamentsfulde!
Bedst oplyst synes benævnelserne på den klodsede, skumplende dili
gence eller hyrekaret at være, simpelt hen fordi den omtales i de
ældre forfatteres rejseskildringer, altså fra publikumsside. Ordene er uden
undtagelse ublide: kasse, bumlekasse, skraldrekasse, rullapip (en gådefuld
sjællandsk glose), skamfut (den folkelige form for »skafot«) eller æske. Det
sidstnævnte er det ældste kendte, overleveret fra 1740 til nutiden, og for
øvrigt en glose med et vidtstrakt betydningsområde gennem tiderne, osse
dækkende begreber som »skib« og »fly« — foruden »bærestol«, hvad der jo
står vores emne nær; i køretøjsbetydningen optræder det allerede hos Hol
berg. I 1890erne talte vittige hunde for resten om at æske = køre i droske
(»Skal vi æske derhen?«).
Mens vi er ved de gamle kollektive transportmidler må vi nævne de
hestetrukne omnibusser, rumle busserne, og ikke forglemme kaffemøl
lerne, som københavnerne agede i skoven med på Frederik 6.s tid, primi
tive bøndervogne hvor de hårdføre passagerer sad på løst pålagte brædder
i stedet for agestole. Man talte for øvrigt ikke om at »age« med disse
vehikler, men man blev i billedet og kaldte det at »male til Slottenlund«,
idet den knirkende, skurende lyd av hjulene mod vejen mindede de kørende
om kaffemøllens malen i »urteboden«. — Charabanc’en omdøbtes i
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slutningen av forrige århundrede til det ikke meget vittige skærebænk; så
er der mere liv i det landlige skæmteudtryk krybbagpå-vogn, der illustrerer
passagerernes møje ved at komme om bord.
Av specielle vogntyper nævner vi dels chokoladevognen eller natviolen,
renovationsvognen (der er både farve og duft over disse udtryk!),
dels den blå (vogn) eller torsdagsvognen, som i henfarne tider hver torsdag
kørte dårekistelemmer (»Bistrups-kandidater«) fra København til Bistrup
dåreanstalt ved Roskilde; begge udtryk florerede allerede for 100 år siden.
Inden vi forlader denne gruppe befordringsmidler vil vi lige nævne den
landlige uartighed om selv den flotteste kane: sluffe, samt det dampsprudende uhyre av et landevejslokomotiv, der spredte skræk på Strand
vejen nord for København en kort stund før det via en lige så mislykket
gæsteoptræden på de vendsysselske landeveje endte hos jernhandleren,
nemlig dampelefanten.

Fortidens fragtmænd og hyrekuske ville have gjort øjne så store som
rundkørsler om de havde set de parketgulve som nutidens teknik byder
gadernes og hovedvejenes publikum. Forhen måtte hestene møjsommeligt
slæbe vognen hen over gadernes pebernødder, utilhugne, toppede bro
sten; udtrykket kendes allerede fra 1860erne (og træffes — ligesom stenene
— stadig i provinsen). Her kan osse nævnes et udtryk fra ca. 1700, som har
udpræget tidskolorit: »studenterbrød kaldes gadestene, som studenter for
svarer sig med, når dem sker overvold«. Betegnelsen bunder vel i det for
hold at de fattige studenter tit var henvist til at købe gammelt, stenhårdt
brød.
Gader med toppet, ujævn brolægning kaldtes i sin tid benbrækkerstræder; i Rønne er Benbrækkerstræde officielt gadenavn, og tilsvarende
udtryk kendes fra ældre tiders Fredericia, Roskilde og København, jævn
sides med navnedubletter som benbrækker-brolægning, -fortov, -hul (om
slet brolagt smøge). — Nå, disse udtryk er jo nok dannet ikke av kuske men
av dem der var henvist til at bruge apostlenes heste, for at citere et udtryk
— i øvrigt lånt ude fra den store verden — der med sine mere end 400 år
på bagen er vores ældste kendte trafikslangudtryk.
Men osse nyere tiders vejbelægning kan drille. Et pudsigt udtryk
fra sønderjysk lærer vi tilfældigvis at kende i et skrift om vejbygning fra
1865, hvis forfatter advarer mod at befæste vejene med de såkaldte kuk
mandssten, en kalkstensart der er stenhård når den graves op av jorden
men som hurtigt går i opløsning i luften; den er altså skuffende, bedrage
risk ligesom »kukmanden« □: gøgen. — Ved flittig kørsel på nutidens veje
kan der dannes vaskebrætter, serier av små bølger der rifler vejens profil
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til gene for trafikken, eller hønsereder, nedslidte runde huller hvori sten
fylden ligger tilbage som æg i en rede. — Endelig lader vi et skærveslager
udtryk løbe med her: disse folks arbejde består, hvis man tør tro slang’en,
i at knække nødder.
Men det befordrer heller ikke kørselen om kusken (eller chaufføren)
fragter et dårligt lagt, sjusket læs. Et sådant kaldes, vel især på landet,
for en storkerede eller en skaderede (specielt når man kører med ting som
neg eller risbrænde). Læsset kan osse have en byld på maven, nemlig når
det buler ud på midten; og i et ironisk ordspil på ordet »hæld« siger man
at den ufikse kusk har hajt held med sig. — I værste tilfælde er der læsset
så skævt, at man kuldsejler (1775; endnu bl. a. sjællandsk) eller strander
(jysk), det man ellers på landjorden kalder at v æ 11 e. Men så var læsset nok
osse lagt så skævt, så min oldemor kunne rende baglæns op ad det!
Lad det derefter blive de levendes tur: kusk og hest. Hvor mange av de
nedennævnte udtryk for kusk der bruges inden for selve standens rækker
skal jeg lade være usagt — en del er vel skoser fra andre faggruppers side —;
men kuskene selv skal nok i hvert fald være bekendt med spøgefuldhederne.
Alderspræsidenten inden for kuskeøgenavnene er sikkert det lundstikkesmører der er opgivet allerede fra 1709 (»lundstik« er en pind der fast
holder hjulet på akselen på en forældet vogntype). Betegnelsen reducerer
drilagtigt kuskens indsats på samme måde som det i nutiden brugte tømme
holder. — En fællesbetegnelse for »kusk« må osse være forudsætningen for
det øgenavn til en vis hestebetvinger som er opgivet fra en jysk by, nem
lig kødskubberen, idet svensk kender kottskubb i tilsvarende anvendelse.
Endnu mere tydeligt stikler bøfbanker til en hårdhændet brug av pisken.
Om 1920ernes konkurrence mellem bil og hestevogn har vi et minde i
glosen bøfchauffør.
Så er der nogle mere specielle betegnelser. Fra københavnernes køren til
skovs for ca. 100 år siden stammer en betegnelse som vi i dag ikke tænker
på som slang, men det er den nu alligevel oprindelig, nemlig kaper (nu
siger vi kaperkusk, ligesom kapervogn); egentlig altså en kusk der kaprer
(1850erne), lægger sig i selen for at skaffe sig kunder (figurer som nutidens
bilvognmænd uærbødigt kalder os befordrede). — Endnu ældre i overleve
ringen (ca. 1800) er svoger, datidens udbredte betegnelse for en postvogns
kusk, et direkte lån fra tysk. — »Aristokratiet« inden for kuskestanden i
nyere tid udgøres av hofråder og statsfiskaler, kuske der iført høj hat og
anden pomp kører karet.
Om kuskenes forskellige arbejdsformer m.m. fortæller slang os lige
ledes et og andet. En vognmandskusk på en brudekaret kører med mødom
(i visse tilfælde dog med brugt mødom). En vildtur var i sin tid en tur hvor
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passageren forlangte at blive kørt rundt i byen en stund uden mål og med.
— Inden for arbejdskørselen talte man med ironisk ærgrelse om salonkørsel,
sommerferiekørsel eller teaterkørsel, når man måtte holde i kø i timevis
for at få læsset eller losset.
Var man så uheldigt stillet at man måtte trækkes med en doven, uvillig
hest — av den slags der bare kører med eller sidder på bukken og fortæller
historier — var det fristende at sætte fart i foretagendet ved at skrive læs av
på hesten, det vil sige piske den så der fremkom en række strimer, min
dende om stregerne i et primitivt regnskab over antallet av befordrede læs.
Opmuntringsredskabet hed en livsvækker eller — særdeles ironisk — havre
sæk, skaftehakkelse, skaftehavre; de sidstnævnte udtryk brugtes og bruges
osse om piskeslagene.
Ja, hesten. Det vil være ganske umuligt at skille vognmandskuskenes
specielle hånsord om deres firbenede makkere ud fra den gruppe betegnel
ser for »hest«, som bønder, ryttere, travsportsfolk m. m. griber til i op
hidsede stunder. Vi må derfor nøjes med hastigt at opregne et skønsomt
udvalg av de danske slangudtryk om hesten fra ældre og nyere tid: araber,
dromedar, edderkop, flitsbue (krumrygget), huggeblok, kamel, kanin, krab
be, kramme (jysk) eller krampe, muldyr, pelikan, ræv, ræve, skaberak,
stud eller tyr (fynsk), væder (fynsk, bornholmsk). — En hoppe er en dame
eller en madamme. — Allerede fra før verdenskrig II, og stammende fra
brydningstiden mellem motor og 1 å 2 hestes levende kraft, er en heste
betegnelse som hakkelsemotor} dertil kommer så havremotor og rugbrøds
motor (det sidste dog mest om cyklisters benkraft). — Særlige racer var
isbukke (islændere) og klinterotter, de små mønske heste (1854 og senere).
Som rosin i pølseenden placerer vi et alderstegent udtryk av betydelig
billedkraft: ca. 1700 talte man om at køre med kalktønde, når stadsvognen
var forspændt et par hvide heste!

*

Men som særdeles velbekendt blev udviklingen ikke stående ved dén
transportform, at man tvang trækdyr til at fragte folk, fæ og gods i til
spændte vogne av — set med nutidsøjne — beskeden kapacitet. Motorens
sejr i vores del av verden er så absolut, at sproget er blevet præget derav.
Hvilke øjne ville vi ikke sætte op, hvis vi bestilte en »vogn« til bane
gården og lidt senere så et heste trukket køretøj arrivere for døren? Til
svarende taler vi ganske entydigt om at »holde vogn«, »lastvogn«, »person
vogn«, »benzinvogn«, »dieselvogn« osv. I dag betyder »vogn« uden nær
mere bestemmelse absolut »motorvogn, automobil«.
Derfor må den vigtigste del av bemærkningerne i denne artikel vies til
den art av vognmandsvirksomhed der har bilerne til forudsætning. Og her
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møder vi den samme vanskelighed som vi havde at slås med under om
talen av hestens kælenavne: det er i mangfoldige tilfælde ugørligt at fastslå
at dette eller hint udtryk er specielt for vognmandsstandens stab, og der
vil derfor i det følgende slippe adskillige vendinger med som osse alminde
lige dødelige er på hat med. Tilgivelse for dette forhold skulle dog ligge
inden for det opnåeliges grænse.
Man gør vel i at se slangbetegnelserne for automobil i lys av den
bibelske sentens: »den man elsker, den tugter man«; ellers ville man have
svært ved, i det bilglade Danmark, at forstå tilstedeværelsen av udtryk som
(gammel) blikdåse, blikæske, gig, hakkebræt, jernseng, karet, knokkel
ryster, lig, lokum, lysthus, løbehjul, løbeæske, potte, pram, primus, rok,
sardindåse, skib (man bedes læse: skivi), skramlebør eller stærekasse (for at
nævne et par sjællandske artigheder), skramlekasse, slagskib, luftskib eller
tærskeværk (især om store, klodsede køretøjer), smadrekasse, spritapparat,
spand (endnu skrappere: sur spand), strygejern eller æske. Der er unægtelig
noget for enhver smag — undtagen den gode!
Ved siden av denne perlerad av udtryk om bil i almindelighed fore
kommer der endnu en artig portion øgenavne til specielle vogne. En del
av disse skal nævnes her.
Vi vil ikke opholde os længe ved drillerierne med de påfaldende små
vogne, da disse jo ikke spiller nogen betydningsfuld rolle for hyrekørse
len. Men der er ellers nok at vælge imellem hvis man vil lade sit vid spille
mod de små »Fiat 500«, »D. K. W.«, »Citroén 2CV« og hvad alle puslin
gerne nu hedder: asfaltboble (man bøjer sin hat i beundring for den sar
kasme der har fået udtrykkets geniale skaber til at opfatte køretøjet som en
lille, fast terrængenstand!), astmacykel (D. K. W.), boulevardlus (Citroén,
med tanke på Paris’ boulevarder), brystvorte, coloradobille, du-og-jeg (kun
til 2 personer), fodpose, folkecitron eller presset citron (selvfølgelig
»Citroén«), hatteæske, knaldpotte, kælderbutik, lirefnis (en sproglig lille
bror til »dollargrinet«), mariehøne, nedgroet negl (bravo, ikke sandt?). —
Vi minder osse om at Taxa i København for en 25—30 år siden havde nogle
små hyrevogne til 3 personer på gaden, de såkaldte »trebiler«; de var sær
tegnet ved gule striber hen langs siden og hed derfor blandt Taxa-folk
bæltedyr.
For de større vogne kan nævnes nogle få navne der især hæftes på
visse bilmærker. I respekt for alderdommen lader vi de gamle Ford-vogne
komme på højre fløj: HGF (Hø] Gammel Ford, endda for nogles vedkom
mende »med evig sne på taget«!) rokkef ord (naturligvis i et hambert ordspil
på ostenavnet »roquefort«), Henry (man er vel nok på fornavn med negercyklens skaber), lysthus. Bornholmerne øger for egen regning rækken med
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klædeskabet. — De store Renault-taxaer, hvis kørsel ikke just er støjfri, får
læst og påskrevet med navne som halmpresser, Havnens Motorfærge og
traktor (hvorfor chaufføren i en sådan naturligvis kaldes traktorfører).
Vi kan osse nævne badekarret, som i bilkataloget noget fantasiløst hedder
»Vanguard«, eller hvalkogeriet, om en Opel-vogn hvis frontparti kan minde
om ophaleslidsken på et flydende hvalkogeri. — Sidst, men ikke mindst, er
der jo også rugbrødet, med dubletformer som halvt rugbrød eller kvart
rugbrød, det succesrige kælenavn til de tyske folkevogne (en anden type i en
lækker lys farve hedder da vist for resten tit sigtebrød). Desuden har »kleinbusserne« i København et meget sødt og yndigt navn: Syv små hjem, hentydende dels til antallet av siddepladser, dels til at en intim hovedstads
restaurant bærer netop dette navn. Adskilligt mindre yndefulde er nogle
benævnelser der er inspireret av at disse vogne har hækmotor (»de har
driften bagi«): de homoseksuelle eller slet og ret røvpulervognene.
Lad os skynde os at snakke om noget andet. En bindingsværksvogn (bin
dingsværksbil) er det samme som en prærievogn, altså en »station car« (med
brunt trækarrosseri). Den nye Citroén-varevogn, der er beklædt med riflede
metalplader, hedder vaskebrættet. En rødspætte er en bil med røde mønjepletter (den lider av færdselseksem, karrosserieksem eller (fri-)hastighedseksem), mens en skolevogn skal kunne kaldes en barnevogn. — Under kri
gen og en stund efter traf man kakkelovnsvognene , generatorbiler, der fik
drivstoffet fra en påmonteret kakkelovn, koksgryde eller kulgryde □: gene
rator (ved udrensningen av denne berigedes landevejene med de såkaldte
generatorpærer). En lastbil er ikke forsynet med påhængsvogn eller an
hænger, hvis man taler slang, men derimod med et føl. Bag ud fra olie
brænderen oser der en masse blå udblæsnings-røg.
Endelig er der specialkøretøjerne. Bl.a. immergiggen eller tude
kassen, et par nu forældede benævnelser på lillebil. Turistbilen
med dens opstemte publikum kaldes undertiden hurrabil. På landet, i hvert
fald på Sjælland, bruger man den nemme forkortelse ruten for rute
bilen. Gud ved om der er nogen dansk egn der ikke kender det pudsige
udtryk Onkel Toms hytte om en lokal rutebil der ikke har overvældende
mange passagerer at køre med? For øvrigt er vittigheden ikke av så ny dato
som man kunne tro; det er oplyst at man i 1890ernes Århus kaldte en
svagt benyttet hesteomnibus til banegården således. — Å propos »heste
omnibus«: hvem tænker i dag på at ordet bus egentlig er en slangagtig for
kortelse av »omnibus«? Men det er det altså; og den avsnubbede form op
træder herhjemme så tidligt som i 1848.
Nogle vogne er indrettet til at træde i funktion når der er et eller andet
galt på færde. Således kranievognen, det vil sige kranvognen (man aner
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kraniebruddet i baggrunden!), eller ambulancen, der kan hedde
knogleæsken eller — blandt ambulancechauffører — ligvogn, sygesprøjte.
Ikke et gran hyggeligere er kadaverkaret om ligvogn (i Århus: slupvogn);
orlogsgasterne får indprentet hilsepligten for dette dystre køretøj med
den barske vending: »Husk at gøre honnør for sulefadet«! — Og så beder
jeg om tilgivelse for at jeg i samme åndedræt opremser nogle landlige
benævnelser for bilen fra destruktionsanstalten eller dens
fører; de selvdøde kreaturer foretager deres sidste rejse med dødekogeren,
dødeslagteren, dødningeslagteren, ligvognen, rakkerslagteren, rallikeslagte
ren, den selvdøde, stejlerchaufføren (»stejler« = selvdødt kreatur) eller
ådselvognen.
Efter denne beske servering er der lige ved at komme noget ganske rart
og hyggeligt over de talrige benævnelser for politibil eller fange
transportvogn. Osse denne post nødsages vi til at gøre kort av, efter
som transport av anholdte jo ikke er fri næring herhjemme; men de nævnte
arter av transportmidler kan dog lejlighedsvis have mere end teoretisk
interesse for vognmændene. Til den hævdvundne farve hentyder betegnel
ser som den grønne eller kalorievognen, vegetarvognen, osse — og oftest
— vitaminvognen. — Sorte Marie om politibil, egentlig et lån fra engelsk
Black Mary, er slået godt an herhjemme; det træffes, foruden i hovedstaden,
osse både i Jylland, på Fyn og på Sjælland — samt i Norge: Svartemarja.
At politibilen osse kan hedde panserbilen turde være indlysende. Den nye
tids små politibiler med riflede sider kalder københavnerne for sardin
dåser.
Endelig er der det ret beset mærkelige salatfadet, et ord der delvis stam
mer fra fransk, men som har fået sin danske form ved en sammenkobling
med fad = fængselsvogn, osse fedtefad (jf. udtrykket »komme i fedte
fadet«). Salatfad kendes fra 1881, og brugtes dengang om den hestetrukne
transportvogn for fængslets »pensionærer«.
Og lad os så slutte denne hastige gennemgang av de slangprægede bil
benævnelser med det ord, der måske længe har trængt sig på i Deres
bevidsthed — eller måske alligevel ikke, idet ordet i dag tilhører normal
sproget. Jeg tænker på dollargrin. En ypperlig dansk sprogskabning, der
hastigt gik sin sejrsgang over det øvrige Norden (svensk, norsk; selv finsk
har dollarihymy — »hymy« = smil), foruden at det ynglede videre hist og
her. Vi kan minde om sterlingsmil og det allerede nævnte lirefnis, ja på
Gotland skal disse anmassende køretøjer sågar kaldes rapsgrin, fordi det dér
især er bønder som har tjent tykt på rapsdyrkning, der holder dollargrin!
Av bilens enkeltdele og tilbehør kan nævnes pløk (stempel), pind
(stempelstang), knorteaksel (sjællandsk, om knastaksel), smalfilmsapparat
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(hækmotoren i en folkevogn), sømmet (speederen) og bølgebrydere (kofan
gere i fuld længde) eller bananer (små, krumme kofangere foran de enkelte
forhjul). Man giver tegn med slikpinden, avviseringen eller en skive på et
skaft. Den lunende kølerhætte omtales som snudevarmeren. — Dækkene,
ikke mindst de slidte, går under betegnelser som galocher, kludesko eller
— tiest — sutter. — Svigermorsæde er det hævngerrige navn til det kolde,
forblæste åbne bagsæde i småbiler.
Og lad os så, med notesbogen på knæet, følge chaufføren på hans færd.
Han henter »skivet« i hangaren eller stalden (bemærk i det hele hvor man
ge bilist-udtryk der er overført fra eller inspireret av kørsel med heste,
ganske ligesom f. eks. lokomotivfolkenes staldtjeneste om forberedelsestjene
ste ved »damphesten« i remisen eller de ældre sporvejsfolks tage dække
nerne av om at køre ud av remisen med de elektriske sporvogne). Hvis
det kniber med at få startet vognen må vores chauffør ud og bakse med
håndsvinget: tage den ved næsen, trække den i snuden eller spille
lirekasse. Han bander måske over at motoren gør knuder, så den halter
eller der er smede på værkstedet (motoren banker). Han roder med den
så han bliver godt snavset til; kollegerne kan så se at han har været i ma
skinrummet.
Men omsider lykkes det. Om end ikke på den eleganteste måde: han
børster tænder, så det skurer i gearet. Skulle han have sat vognen i forkert
gear ved starten, så den ryger fremad i et ryk, kan han vente sig diverse
unænsomme kommentarer fra passagerer og omstående; der vil så blive
ymtet om kængurugear, hopgear eller flyvegear, og det vil hedde sig at
gedebukken er spændt for, at han har hikke eller — som man sagde i gene
rator-epoken: han fyrer med stødbrænde.
Men i gang kommer vi da, og så »spinder« vognen av sted. Er det en
bil med mange skatteheste (skattepligtige hestekræfter), altså en der kan
gnaske edderkopper o: køre stærkt, falder føreren måske for fristelsen til
at jokke sømmet (o: speederen) i bund eller stå på sømmet. En chauffør
der lider av gears tangsfnat eller speederbetændelse (er bil- eller farttosset)
lader sig i det hele let friste av opfordringer til at forcere farten som give
den højderoret, give den et stykke sukker (sjællandsk), jage kæppen eller
sømmet i kælderen eller skære en kæp (landligt; atter hestens spøgelse;
kæppen skal jo bruges til at ildne hesten med!). Mere brutalt hedder det
osse at man skal gi’ den én over nakken eller sparke den i røven. Resultatet
bliver så at man flyver lavt, jager av sted.
Indtil der pludselig dukker en hindring op, så chaufføren skyndsomst
må gi’ den klodserne eller smide klodserne, klodse vognen, bremse hårdt
op (klods = bremseklods). Så er det at håbe at det ikke er spagatvejr, glat
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føre, så »kareten« cykler eller kører i slæde for ham □ : skrider. — Men oven
på den forskrækkelse tyr vores ratholder måske en stund til kravlegearet
(han går ned i kælderen eller ned i chokoladekassen som sjællænderne siger
om at køre i 1. gear), indtil han får en hvas opfordring til at »skifte væk
fra begravelsesgearet«! — Nå, så uregelmæssigt vil kun den urutinerede
bilfører (søndagschaufføren) eller spritbilisten te sig, måske under ind
flydelse av en bedrevidende, kommanderende og med »gode« råd spræng
fyldt bagsædechauffør av en passager.
Går det galt, så vognen kysser et vejtræ (noget ublidt), går turen til
bulesmeden for at få blessuren udbedret, hvis tilfældet da ikke er så hårdt
at vejen til automobilslagteren (ophuggeren) må befares, fordi det vælige
køretøj er blevet forvandlet til et lig.
Et par snørklet-pudsige kælenavne til chauffør skal nævnes her: tudekassekarl og tudekassekusk (der var det med krikken igen!). Rutebilchauf
føren har undertiden som makker en ung s. o. s.-mand □: billettør; »slip
omgående slanterne!« er hans devise.

Hvis man engang ville lave en hvem-ved-hvad-konkurrence for videre
komne og lade sproglige spørgsmål indgå deri, skulle der nok være nogle
kostbare solo-points at hente for den der kendte betydningen av knalde
bømanden, knække krydderen, monopoldyr, hjørnelæs eller hungerlygte.
Nå, ingen behøver at blues fordi han ser noget »desorientalsk« ud, stillet
ansigt til ansigt med disse gådefulde sprogvækster. Nu er vi nemlig kommet
ind på det spændende gebet der hedder hyrechaufførernes fag
slang, og dén er det bestemt ikke givet den første eller selv den bedste
sprogprofessor at greje. Nogle prøver på den righoldige taxa- og lillebil
slang vil vise dette.
Vi lægger for med den specielle udrustning på disse medborgeres køre
tøjer. Først taxameteret. Det hedder vognmand og vognmand imel
lem bl. a. kasseapparatet, kronometeret (jeg gætter lige ud i luften på at
forestillingen om »kroner« har spillet ind ved dette påfund), krydderen.
og tvebakken. At »slå taxameteret til«, sætte det i funktion, så det begyn
der at »banke eller hamre den ene tiøre efter den anden«, hedder så mærk
værdige ting som at brække uret, knække krydderen eller uret, osse: knalde
bømanden! — Spørgsmål til kollegaen om hvor meget han har kørt ind til
det pågældende øjeblik formuleres således at man fritter om hvor meget
vedkommende har på bømanden eller på klokken eller på skiven.
Hvis udbyttet til da har været lig 0, så kan det selvfølgelig skyldes et
fatalt uheld, idet chaufføren har kørt på stiv stang, det vil sige har glemt
at slå »uret« til så fri-vimplen stadig sidder og stritter opad. Men i reglen
Dansk Vognmandsstand. 3
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vil det dog være publikums skyld. »En flad aften« (eller: »det er fladt«)
er en aften hvor der ikke er noget at fortjene, hvad der osse kan udtrykkes
med blid resignation: der var ingen der ville mig noget, eller — med den
harme der lader hånt om sippet dannelse: der er ikke en røv at slikke.
Endnu værre er det dog om man har været ude for det kreperlige uheld
at blive narret ud på en lufttur, det vil sige at bestillingen viser sig at være
en mystifikation eller en narrestreg (et »blålys«). Så hellere nøjes med at
køre for en nitte, med andre ord en fedtet kunde der sparer drikkepengene.
Går det helt skævt, kan svage sjæle lade sig friste til at ty til begrebet
hjørnelæs, det vil sige »læs« som chaufføren uretmæssigt selv beholder pen
gene for. Dette ord hjørnelæs hentyder vel egentlig til at man udfører sine
lyssky transaktioner henne om hjørnet og altså uden for synsvidde av dem
der meget nødigt skulle overvære fidusen; denne opfattelse støttes av at
ordet osse — og måske tidligst — bruges om et læs som chaufføren eller ku
sken sælger for egen regning, altså ved et bedrageri.
Men har man klaret sig økonomisk så nogenlunde, kan man svare kol
legaen med et tilfreds: »Joh, jeg har da høet hjemme«. Atter et levn fra
hestealderen, idet der må tænkes på foderhøet til »Lotte« (men at der ikke
er noget at ræbe av turde fremgå av at det ikke hedder at man »har kernen
hjemme«!).
Det skal blive ganske spændende at se hvordan benævnelserne på fri
ly g ten vil arte sig i de kommende år. (Jeg sigter her som ellers ved om
talen av hyrebilslang specielt til hovedstadens forhold). Før lillebilerne fik
fri hyreret bestod der nemlig — stort set — et tydeligt skel mellem slang
udtrykkene for henholdsvis Taxas og lillebilernes frilygter. De første kald
tes hungerlygter, mens de sidstnævnte havde »forret« til ord som tigger
lamper, tiggerlygter eller endda tyvelygter (det sidste heldigvis for mig
meddelt av en lillebilchauffør!).
Turene har selvfølgelig osse deres joviale betegnelser. De kaldes i’al
almindelighed et hop, en udrykning eller en flytning; den sidstnævnte glose
vækker en vag mistanke om at kunderne ikke just omtales med næsegrus
ærbødighed, en formodning som vi nedenfor til fulde vil finde bekræftet.
En kort tur er en springer, mens en lang og lukrativ omtales med anerken
delse som en tandtrækker eller et mægtigt race (udtales »ræ’s«, rimende på
»kræs«). En landtur hedder blot en lander.
Når kunderne skal kapr es sker det som bekendt ved at chaufføren kø
rer rundt i gaderne med øjnene på stilke. Så er han ude og dreje (eller: han
ligger og drejer), han hypper (hvorved han kan få en hyptur) eller krænger
(egentlig et udtryk for at tage hårdt fat, »morakke«), stryger, er på jagt og
fiskeri. Alt sammen dog forgæves, hvis konkurrenterne allerede har sløv34

suget, kapret alle kunderne. — At have den store bevilling lyder mere attrå
værdigt end det er for chaufføren; det vil nemlig sige at han har sen tjene
ste (til hen på morgenen). Vendingen er naturligvis overført fra beværter
bevillingen til at holde længe åbent.
Og så skal vi til det med kunderne, passagererne. Når man ser på
hvad hyrechaufførerne tillader sig at kalde os andre, der dog er deres øje
blikkelige »arbejdsgivere«, kan man såmænd godt blive snydefornærmet —
hvis man da er kemisk fri for humoristisk sans. Men det er danskere jo
ikke, vel?
Efter benævnelserne at dømme skulle man tro at samtlige hyrechauffører
havde været last- og varevognsførere gennem lang tid, og at det ikke var
gået op for dem at de havde skiftet vogntype. Hør blot: Den sarteste be
tegnelse for passagerer, såvel blandt hyre- som turistbil-chauffører, er figu
rer. Dertil kommer så rær (der ærlig talt er lånt fra luder-sproget hvor det
ligeledes bruges om kunden) og læs; »hvor mange læs har du haft i dag?«
spørger man hinanden, og man taler om at »få læs«, ja endog om at læsse
et selskab □: tage det ind i vognen. Grovere endnu omtales et hold kunder
som et læs svin. — Derefter kan det ikke undre at det hedder at der er kød
i børen, når den høfligt bukkende og dørholdende chauffør har fået os bragt
til sæde i »kareten«. — For at slutte dette avsnit med et udtryk der ventelig
er nyt osse for vognmandsbranchen: søfolk omtaler en ledig hyrevogn som
en bil i ballast.
Men det er et smukt, ja avvæbnende træk at d’hrr. hyrechauffører heller
ikke skåner sig selv. Den langvarige og tit bitre strid mellem taxafolk og
lillebilchauffører har givet sig udtryk i liflige smædeord grupperne imel
lem. Lillebilfolkene tituleres bl. a. karl eller pirat, gadepirat, de sidste
udtryk naturligvis sigtende til kapring av gadekunder, en virksomhed som
indtil for nylig var forbeholdt Taxa, hvis personale derfor til gengæld betitledes med så udsøgte, av zoologien inspirerede udtryk som monopolabe,
monopoldyr (det hyppigste) eller monopolged. Med en yderligere trumf
på: blåpandet monopoldyr, en viderebrodering på et andet tema, idet Taxas
blå huebånd — i forbindelse med et av de mange folkelige ord for penis! —
har inspireret til blåpande om taxachauffør.
Oven på disse udskejelser virker ord for taxachauffør som kusk eller
lillebilfolkenes droskeknude, droskekule næsten sarte. For ikke at tale om
brødkusk eller iskagemand, brugt internt om kolleger der giver partiet i
Taxas gule sommeruniform. Og i den rene hygge og stokrose-idyl ender vi
med det patriarkalske vognfa’r om lillebilvognmand.

*
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Vores krydstogt gennem ældre og moderne vognmands-slang har forhå
bentlig vist, at faget ejer et muntert, træfsikkert og tit drøjt og djærvt sær
sprog i den humoristiske avdeling, i smuk overensstemmelse med branchens
frie og raske liv.
Disse karaktertræk kunne yderligere — om det ikke havde virket vel
specielt her — være bevidnet ved en gennemgang av de københavnske taxa
folks øgenavne til kollegerne. Den særligt interesserede læser kan finde
en stor og prangende buket av disse tilnavne i droskechaufførernes eget
medlemsblad for en del år tilbage; men han kommer til at se i to forskel
lige numre av bladet. Ikke fordi listen var for lang til at bringes på én gang,
men simpelt hen av den grund at den første øgenavnerække — der bragtes
med lidt redaktionel bæven; ville medlemmerne blive stødt på manchetten?
— måtte følges op av en supplerende. Utilfredse medlemmer troppede gan
ske rigtigt op på redaktionen efter at liste nr. 1 var publiceret — men bare
for at besvære sig over at deres øgenavne ikke havde nydt den ære at blive
optaget!
Sådan skal det være. Bag al slang ligger der den blanding av lune og
drilleri som får tingene til at glide lettere og muntrer op i hverdagens stræv.
Vi er glade for blomsterfloret langs vore veje. Vi glædes osse over den
slangflora som trives på vejene, hos trafikkens farende folk.
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OVERENSKOMSTFORHOLD
INDEN FOR VOGNMANDSERHVERVET
af direktør W. Elmquist, Dansk Arbejdsgiverforening.

Uden transportmuligheder ville samfundets borgere ikke kunne nyde
godt af den moderne tekniks frembringelser. Hvem er det, man sender
bud efter, når man skal have varer bragt til og fra skibet? Hvem besørger
fyld fjernet fra byggepladserne og materialer tilkørt? Hvem kører for vej
væsenet, og hvem besørger renovationen? Hvem ordner flytningen?
Det gør vognmanden. I alle livets forhold er han der med sin assistance.
Det er ham, der møder, når barnet første gang skal køres til kirke for at
blive døbt, han kører for konfirmanden, og det er ham, som kommer med
brudekareten og de hvide heste. Og det er også ham, der kører os på vor
sidste rejse.
Erhvervet har sine rødder langt tilbage i tiden. Kjøbenhavns Vognmandslaug hører til de ældste laug i København og kunne i 1953 fejre sit 475
års jubilæum; men spiren til det omfattende transportsystem, som i dag
er samfundets hovednerve, ligger endnu længere tilbage i tiden.
Teknikken, moderniseringen, har udbygget dette system. I hestekøre
tøjernes tid var transporten begrænset til forholdsvis korte afstande. I dag
sætter afstandene faktisk ingen grænse. Det er vognmanden, der bringer
friske fisk fra Skagen til Centraleuropa, et af de bedste eksempler på. I
persontransporten er kaperkørslen, som var et udmærket transportmiddel
for godt 100 år siden, afløst af rutebiler. Vore indenlandske og udenland
ske gæster bliver transporteret i turistvogne henslængt i magelige lænestole,
hvorfra de kan tage seværdighederne i øjesyn vejledet af en fører, der taler
turisternes eget sprog. De gamle drosker var forløbere for den meget be
tydelige forretning, som i dag ligger hos taxavognmændene.
Vognmandsnæringen, der i dag spænder over arbejdsmæssigt vidt for
skellige brancher, er opdelt i forskellige specialorganisationer, som i stor
udstrækning er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening. I dag tæller Arbejds
giverforeningen blandt sine medlemmer ca. 2500 vognmænd, hvoraf de
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1200 ikke — eller i hvert fald ikke til stadighed — beskæftiger fremmed
arbejdskraft.
Hvilken interesse har nu de firmaer, som slet ikke beskæftiger fremmed
arbejdskraft, i at være medlemmer af Arbejdsgiverforeningen? Et mod
spørgsmål: Er der nogen sandsynlighed for, at 2500 vognmænd ville til
slutte sig Arbejdsgiverforeningen, hvis de ikke selv følte, at de havde en
absolut og stor interesse i den organisationsmæssige støtte, som dette med
lemsforhold giver? Netop inden for dette erhverv spiller arbejdslønnen en
overordentlig stor rolle på omkostningskontoen, og derfor er det nødven
digt at sikre sig, at arbejdslønnen bliver reguleret på en sådan måde, at
alle i denne henseende bliver ens stillet i konkurrencen. Man kunne vel
spørge: Hvis nu alle vognmænd var samlet i een organisation, ville de så
ikke være i stand til selv at bestemme kørselspriseme? Behøvede de så at
frygte nogen konkurrence? For det første er nu engang ikke alle de firmaer
og personer, der påtager sig kørsel for andre, samlet i een organisation, og
for det andet må man gøre sig klart, at man i kundernes egen virksomhed
møder en konkurrence, som må tages i betragtning. Når købmanden sidder
med sin årsopgørelse, støder han på en post, der hedder kørsel. Først
studser han. Har jeg virkelig brugt så meget til kørsel? Så tænker han:
Hvis det nu er muligt for mig at fordele denne kørsel nogenlunde jævnt,
kan det så ikke betale sig for mig selv at holde køretøj? Han får fat i et
stykke papir og en blyant og regner ud, hvad det vil koste ham i afskriv
ninger, skatter, garage og driftsudgifter, herunder arbejdsløn, at holde en
bil. Hvis han kan fordele kørslen jævnt, således at han kan undgå tom
gang, er der næppe nogen vognmand, der kan konkurrere med ham, og
så anskaffer købmanden selv et køretøj og glæder sig over, at han, når han
har fået malet forretningens navn på siderne og for og bag på vognen, har
en reklame kørende rundt i byen. Til gengæld anskaffer han ikke flere
køretøjer, end at han kan regne med fuld udnyttelsesgrad. Bliver der så
tale om yderligere kørsel i særlige belastningsperioder, ringer han til vogn
manden, der altså må fungere som reserve for købmanden og tage spids
belastningerne. Det bliver så vognmandens sag at se at få sin kørsel lagt
således til rette, at han selv — eventuelt med bistand af nogle kolleger —
kan holde så jævn en beskæftigelse som mulig; men netop fordi vognman
den skal fungere som reserve i særlig travle perioder, vil det næsten aldrig
være muligt for ham at få sit materiel udnyttet så rationelt og effektivt,
som købmanden selv kan.
Men vognmanden har også en anden konkurrence at tage i betragtning.
Da der skal forholdsvis små midler til at etablere en vognmandsforretning
— navnlig hvis man køber bilen på afbetaling — fristes folk til at drive
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vognmandsforretning som bibeskæftigelse. En mand har f. eks. et lille hus
mandsbrug, hvor han ikke er optaget hele dagen, men udmærket godt har
brug for at supplere sin indkomst med en lille ekstraskilling. Han anskaffer
et køretøj og begynder at påtage sig kørsel for andre. En del af general
omkostningerne har han i forvejen, og de bliver ikke væsentlig større, fordi
materiellet bliver brugt lidt mere, og så synes en sådan mand, at han kan
have en meget passende fortjeneste selv med kørselspriser, der i virkelig
heden udregnet på rigtig måde med passende afskrivninger og vedligehol
delsesudgifter ikke kan give en rentabel forretning.
Selv om konkurrence som princip er sund, har vi her et af de uheldigste
eksempler. Det er svært for en vognmand, der har gjort det til sin næring
at køre for andre, at konkurrere prismæssigt med sådanne outsidere. Og
desværre fører det ofte til, at der hos kunderne opstår en følelse af, at de
er blevet taget ved næsen, når de præsenteres for kørselspriser udregnet af
organisationen på grundlag af reelle omkostninger og en rimelig avance.
I visse tilfælde kan dette medføre, at der opstår ligefrem mistillid til vogn
manden. Midlet herimod er, at vognmændene lægger stor vægt på den sik
kerhed og service, de som organiserede vognmænd kan yde deres kunder,
og som outsideren ikke kan konkurrere med.

*
Vognmændene følte sig tidligt tilskyndet til at slutte sig til andre arbejds
givere for sammen med dem at medvirke til en rimelig fastslæggelse af
lønvilkårene. Årsagen må ikke mindst søges i den tidligere nævnte om
stændighed, at arbejdslønnen er en meget vigtig omkostning i en vogn
mandsforretning.
Allerede nogle få måneder efter, at Dansk Arbejdsgiverforening var stiftet
i 1896, meldte Kjøbenhavns Vognmandsforening — som den dengang hed
— sig til optagelse, og 10 år efter afsluttedes den første kollektive overens
komst mellem Kjøbenhavns Vognmandsforening og Den fri Vognmands
forening på den ene side og Kuskenes Fællesforbund for København og
Omegn på den anden side.

Denne overenskomst ligger altså 50 år tilbage, og forholdene var ikke
så lidt forskellige fra dem, vi kender i dag. Læg mærke til § 1: arbejdstiden.
Denne var fra kl. 6 morgen til kl. 6 aften, vel at mærke sådan at forstå,
at kuskene skulle være med deres køretøj på de respektive arbejdspladser
til arbejdstidens begyndelse. Hvis det forlangtes af kuskene, at de for at
nå dette skulle spænde for før kl. 5^2 morgen, skulle de herfor have en
betaling på 35 øre.
Inden for arbejdstiden var der dog indrømmet kuskene en spisetid, nem39

§ 1 Arbejdstiden er fra Kl. 6 Morgen
til 6 Aften saaledes at fors Ina, at Ku
skene skal være med deres Køretøjer
paa de respektive Arbejdspladser tilden
der gældende Arbejdstid.
Forlanges det at Kuskene for at naa'
dette skal spænde for, for Kl. 5*/a Mor
gen. skal han herfor have en Betalin«'
af 35 Øre.
Hvor Arbejdstiden systematisk er fra
Kl. 6—6 betales højeste Lou.
Der indrømmes Kuskene cn Spisetid
af Vs Time Frokost, 1 Time Middag og
V3 Time Vesperkost, dog bortfalder Vesperkosten hvor Arbejdet ophører Kl. 5
Eftermiddag.

§ 2. Ugelønnen er far Maanederne
Novbr.—i)ecbr.—Jan.—Februar 21 Kr.,
for dc øvrige Maanedcr 24 Kr.
Kusken udbetales fuld Ugeløn, om der
ogsaa indtradTer Helligdage i Løbet af
Ugen.
£ 3. Naar Korsel udføres i Accord,
er der altid garanteret Kusken, den paa
del paagaddende Tidspunkt gældende
L’gelon.
Accnrdprisen skal mindst være 25%
af Vognmandens Korselsindtægf, bereg
net efter Vognmandsforcningens til en
hver Tid giøldende Priskurant.
Hvad Kusken tjener udover den nor
merede Dag- eller Ugelun udbetales ham
ex fra ved Afregning.
§ 4. Overarbejde, der betales med 35%
af Vognmandens Kørselsindtægt er, —
1) Læs, der efter KL 5% forlanges kørte
udover følgende Grænser. Fra G ml.
Valby ad Fasanvejen til Frederiksborgvej og Fengere end til Bommene
paa Lyngbyvej og Strandvej, samt
til Høidevej paa Amager.
2i Ventetid ved Skibe og Jernbane »?fler
Kl. 6l/a Aften til den Tid, da det ved
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Overenskomst
mellem Københavns Vognmandsforening
Den fri Vognmandsforening og
Kuskenes Fællesforbund for København
cg Omegn.

lig 1/2 times frokost, 1 times middag og V2 times vesperkost. I realiteten vil
det altså sige, at kuskene havde en effektiv arbejdstid på 10 timer, hvortil
dog måtte lægges den nødvendige tid til staldtjeneste.
I § 7 i denne overenskomst står:
»Under almindelige forhold påhviler aflæsningen kusken. Ved kul
og kokskørsel til oplagsplads gives 1 mand til hjælp. Ved kørsel til fa
brikker og byen, hvor aflæsningsstedet ligger over vognens højde, og
hvor der ikke gives 1 mand til hjælp, eller ved kastning over vogn
fjælen betales kusken for kul 1 øre, for koks 1/2 øre pr. td.«
Om afskedigelse indeholder denne første overenskomst en bestemmelse,
hvori det hedder:
»Vil en vognmand afskedige en kusk, eller denne finder anledning
til at ophøre med arbejdet, da er sådant til enhver tid lovligt med da
gens udløb. Kusken får da i begge tilfælde betaling i henhold til uge
lønnen.«

Men så føjes der til:
»Dersom afskedigelsen finder sted fra vognmandens side, skal kusken
endvidere have kr. 1,50 for udført staldtjeneste den foregående søn
dag.«
40

Det samme lille hæfte indeholder også en priskurant for de priser, vogn
manden skulle tage for stykgodsudkørsel i København. Prisen for et køre
tøj med kusk og heste for 1 dag i 8 sommermåneder var 14 kr. og i 4 vin
termåneder 12 kr.
I dag tager den lille overenskomst sig næsten rørende enkel ud. Men
overenskomstforholdet og organisationsforholdet var også mere ligetil.
I dag har vi i København: Kjøbenhavns Vognmandslaug, Københavns
Vognmandsforening af 1955, Nordre Birks Vognmandsforening og Søndre
Birks Vognmandsforening, og i provinsen har praktisk talt hver by en vogn
mandsforening. Alle disse vognmandsforeninger slutter overenskomst om
godstransport. Ved siden af dem har vi ud over landet Landsforeningen
af Fragt- og Vognmænd, som imidlertid ikke er tilsluttet Arbejdsgiverfor
eningen. I persontransporten har vi følgende foreninger: TAXA i Køben
havn og i forskellige provinsbyer, Rutebilejernes Arbejdsgiverforening og
Turistvognmændenes Landsorganisation. Hver for sig dækker disse for
eninger et bestemt område af vognmandskørslen, og hver har sin specielle
overenskomst. Men lad os begynde fra en ende af med godstransporten.
1 tiden omkring 1919-20 var der ved siden af vognmandsforeningens
overenskomst næsten lige så mange specialoverenskomster, som der var
firmaer. Jeg mindes en lille episode, som gjorde et vist indtryk på mig,
da jeg lige var kommet ind i Arbejdsgiverforeningen og en skønne dag
blev sat til at forhandle chaufføroverenskomster i København. Hvert firma
havde sin overenskomst; men stort set regnede man med, at chaufførløn
nen i København lå på et bestemt niveau. Jeg fik noget andet at vide. Om
formiddagen forhandlede jeg for et stort jemfirma; men her erklærede
fagforeningen, at den gængse chaufførløn i København naturligvis ikke
kunne dække forholdene for dette firma, her måtte chaufførerne absolut
have et tillæg, fordi de skulle bakse med store tunge ting. Samme dag om
eftermiddagen havde jeg forhandlinger for et kolonialfirma, og nu frem
hævede man fra arbejderside, at her kunne den gængse chaufførløn heller
ikke slå til, fordi chaufførerne skulle »rende med så mange småting«.
Denne lille episode illustrerer, hvordan hver arbejder ganske åbenbart
kun havde øje for sine egne vanskeligheder, og den efterlod hos mig den
opfattelse, at sandheden vel er den, at på det ene område er der visse van
skeligheder og på andre områder andre, og de fleste af disse er ikke af
større betydning for fastsættelsen af en løn, end at de med rimelighed kan
bringes ind under en generalnævner.
I det lange løb var det en urimelighed at køre videre med, at hvert
firma havde sin specielle overenskomst, og fra Arbejdsgiverforeningens side
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blev der i forståelse med vognmændene og de firmaer, der havde special overenskomster, arbejdet på at samle alle disse i en standardoverenskomst.
I 1920 lykkedes det at opnå enighed med Chaufførernes Fagforening i
København om en sådan standardoverenskomst for alle medlemmer af
Arbejdsgiverforeningen i København, der beskæftigede medlemmer af
Chaufførernes Fagforening. Denne standardoverenskomst består den dag
i dag.
Standardoverenskomsten blev til fordel for begge parter. For arbejderne
betød den, at de blev nogenlunde ens behandlet, hvad enten de var be
skæftiget det ene eller det andet sted, og for Arbejdsgiverforeningen, at
man kom det system til livs, at den ene overenskomst dannede trappetrin
for den anden. Naturligvis kan det ikke undgås, at specielle ting må finde
udtryk i specialbestemmelser og undertiden også i en særlig overenskomst.
Hvor — som i København — flyttearbejderne og brændselsafbæreme har
dannet deres egne fagforeninger, har det været nødvendigt at slutte særlige
overenskomster for disse områder. Renholdelse af byernes gader og dag
renovation er også specialområder; men derudover dækkes området for
Københavns vedkommende i det store og hele i dag af standardoverenskom
sten.
Også i provinsen arbejdede man med dette problem i mange år, men
uden større held. Inden for købmandsorganisationerne fik man ganske
vist i 1920 sluttet en chaufføroverenskomst for Nykøbing Falster, om hvil
ken det hed, at den kunne tiltrædes inden for andre byer; men den har
aldrig fået en tilsvarende betydning som standardoverenskomsten i Kø
benhavn, og den har ikke vundet indpas blandt vognmændene i provins
byerne, hvor hver bys vognmandsforening havde sin egen overenskomst.
Forskellighederne blev efterhånden mere og mere elimineret, men en
fuldstændig udjævning kunne man ikke opnå. Først i 1952, efter at man
under en række overenskomstforhandlinger havde forsøgt at skabe en fæl
les overenskomst for vognmandsorganisationerne i provinsen, lykkedes det
at oprette en fælles overenskomst for alle de vognmandsorganisationer, der
var tilsluttet Arbejdsgiverforeningen; men det var rigtignok først efter
svære fødselsveer.

*
Blandt de spørgsmål, der i årenes løb har givet anledning til de største
vanskeligheder, er arbejdstiden. I 1906 var denne som foran skildret effek
tive 10 timer om dagen, og i 1919 blev den nedsat til 8 timer.
I forbindelse med arbejdstiden gør der sig i dette fag særlige problemer
gældende, pasningen af trækkraft og materiel. Før i tiden var det først og
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fremmest hestepasningen, der var det store problem. Hestene skulle pas
ses, inden de sendtes ud på gaderne om morgenen. De skulle fodres og
strigles, og der skulle gøres staldtjeneste. Det ville sige, at man faktisk
krævede, at kusken skulle være i stalden en halv time til tre kvarter, før
han skulle være på arbejdspladsen med sin vogn og sine heste. Det samme
gjorde sig igen gældende, når han kom hjem. Han skulle spænde hestene
fra, vande og fodre dem o.s.v., inden han kunne gå hjem. Fra arbejderside
havde der gang på gang været stillet krav om, at sådant arbejde skulle be
tales som overarbejde, medens man fra arbejdsgiverside fastholdt, at det
var et arbejde, selve professionen førte med sig. Tovtrækkeriet herom et
resulteret i en mindre godtgørelse for staldtjeneste m. m. Tid efter anden
er dette arbejde blevet begrænset, og nu kan man vel næsten sige, at der ikke
mere er noget problem. Kusken er afløst af chaufføren, og her stiller sagen
sig noget anderledes. Også for chaufførerne gælder det dog, at det ikke er
nok, at de er ved garagen ved arbejdstidens begyndelse. Vognen skal være
køreklar, og striden har da stået om, hvorvidt den skal være køreklar på
kundens arbejdsplads, eller om det var nok, at den var klar til at køre ud
af vognmandens gård ved arbejdstidens begyndelse.
Den eneste reminiscens, der i dag er tilbage af den forlængede arbejdstid,
er, at overenskomsten i § 3, 2. stk., indeholder en sålydende bestemmelse:
»For arbejde indtil et kvarter før og et kvarter efter den normale
arbejdstid kan der dog afregnes for et kvarter med et tillæg af 25 pct.«
Af samme vigtighed som arbejdstiden er spørgsmålet om, hvad der er en
chaufførs gerning. En chaufførs arbejde kan naturligvis ikke være ind
skrænket til bare at sidde i førerhuset og køre vognen fra sted til sted. Det
har alle dage været erkendt, at chaufføren var ansvarlig for varens rette
anbringelse, og at han skulle være behjælpelig ved vognens på- og aflæsning.
Hvad ansvaret for varens rette anbringelse angår, har vi netop i den
allerseneste tid haft nogle afgørelser ved faglig voldgift, der pålægger chauf
føren erstatningsansvar for manglende agtpågivenhed, dels med hensyn til
varens rette anbringelse, dels med hensyn til at fastgøre den på vognladdet
med reb og tildækning af presenninger. En chauffør blev idømt erstatning
for skade sket på et køleskab, der var tabt fra vognen, fordi chaufføren
havde undladt at gøre det fast. I det foreliggende tilfælde var det en ret
grov uagtsomhed; men man må regne med, at det ansvar, der påhviler
chaufføren, følger de almindelige erstatningsregler.
Med hensyn til chaufførens læsse- og aflæsningspligt indeholder over
enskomsten i § 5 følgende bestemmelser:
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»1) Chaufføren er ansvarlig for varens rette anbringelse på vognen og
skal være behjælpelig med vognens på- og aflæsning, herunder trans
port af varer fra vognen til bestemmelsesstedet, alt som hidtil.
2) I tilfælde, hvor varepartier med en vægt pr. collo af mere end 60 kg
skal bæres mere end 20 meter og der ikke dertil ydes chaufføren med
hjælp, erholder han en godtgørelse herfor af 5 øre pr. collo.
3) Foruden kørsel påhviler det chaufføren at holde sit automobil i ordent
lig og driftssikker stand og at udføre mindre reparationer.«
Når der sidst i første stykke henvises til hidtidig praksis, må det erken
des, at bestemmelsen er noget elastisk; men erfaringsmæssigt vil begge par
ter i virksomheden være helt klar over de grænser, der skal trækkes, og det
er yderst sjældent, at den praktiske gennemførelse af denne bestemmelse
volder vanskeligheder.
En særlig omtale fortjener begrebet tærepenge. Med henvisning til, at
chauffører, der kører landture, ikke har lejlighed til at spise deres med
bragte mad på en borgerstue eller i et marketenderi, har fagforeningen
krævet, at chaufførerne i sådanne tilfælde skulle have et tillæg, de såkaldte
tærepenge, fordi de var tvunget til at indtage maden på en beværtning,
hvor de måtte købe øl eller kaffe.
Disse tærepenges størrelse har gang på gang givet anledning til diver
genser under overenskomstforhandlingerne, og det samme gælder betingel
serne for at kræve tærepenge. På det tidspunkt, hvor de indførtes i over
enskomsten, kørte man med lastvogne med massive gummiringe, lastvogne,
der ikke måtte køre over 20-30 km i timen. Som regel var der på disse
vogne intet lukket førerhus, og det ene med det andet bevirkede, at arbejds
giverne til sidst gik med til i visse tilfælde at yde tærepenge, bl. a. skulle
det dreje sig om landture over 30 km uden for byen og da kun, såfremt
chaufføren ikke kunne nå hjem inden kl. 13. Efter at man har indført
luftringe, og efter at lastvogne let kan køre 50-60 km i timen samtidig
med, at man har fået lukkede førerhuse, er situationen naturligvis fuld
kommen ændret. Under disse omstændigheder er behovet for tærepenge
ikke så stort, som da de blev indført, hvorfor arbejdsgiverne også gang på
gang har stillet krav om, at tærepengene skulle falde bort.
En beskrivelse af chaufførernes overenskomstforhold ville ikke være
fuldkommen, hvis ikke den indeholdt en omtale af begrebet »store vogne«.
Fra arbejderside havde man rejst krav om, at chauffører, der kørte med
store vogne eller med påhængsvogn, skulle have en ekstra betaling. Den
23. december 1946 afsagde Overenskomstnævnet en kendelse, hvori det
bestemmes:
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»For kørsel med lastbil + evt. påhængsvogn, hvor den samlede ind
registrerede bruttobelastning (vogn + belastning) overstiger 6.500 kg,
ydes der et tillæg af 10 øre pr. time.«

Arbejdsgiverne har hele tiden modarbejdet en sådan bestemmelse, idet
de hævdede, at med de moderne sikkerhedsanordninger på vognene var
det ikke mere besværligt at køre store vogne end almindelige vogne, og
dernæst fremhævedes, at hvis der skulle gives tillæg for kørsel med store
vogne, måtte grænsen i hvert fald være en helt anden end 6.500 kg.
Hver gang lejlighed bød sig, stillede arbejdsgiverne krav om, at dette
tillæg, der blev en mere og mere urimelig særtakst, efterhånden som flere
vogne kom ind under bestemmelsen, skulle bortfalde, og under overens
komstforhandlingerne i 1954 satte arbejdsgiverne hårdt ind på at komme
af med såvel tærepengebestemmelsen som ekstrabetalingen for kørsel med
store vogne. I København lykkedes det at komme helt af med disse to til
læg, dog således at der nu kun skal ydes tillægsbetaling, hvor det drejer
sig om kørsel med påhængsvogn, og begrebet påhængsvogn blev defineret
således:

»Ved en påhængsvogn forstår man en vogn på mindst 4 hjul, som
tilkobles med koblingsled af trækkrog til en lastvogn, der selvstændig
kan medføre last på eget lad.«

*
Person b efordring
De vognmænd, der beskæftiger sig med personbefordring, har på samme
måde som deres kolleger, lastbilvognmændene, et stort behov for at få
deres interesser i forholdet over for chauffører og medhjælpere varetaget
af en stærk organisation, hvorfor også disse vognmænd tidligt har søgt
optagelse i Dansk Arbejdsgiverforening.
Problemerne inden for de enkelte områder kan i detailler synes at være
forskellige; men de væsentligste vil altid være arbejdstidens længde, dens
placering inden for døgnet og aflønningsformen. Nedenfor vil der i korte
træk blive gjort rede for de specielle arbejdsforhold inden for de enkelte
brancher.
Droskekørsel skal kunne finde sted over alle døgnets timer. Det er der
for nødvendigt, at de overenskomstmæssige arbejdstidsbestemmelser er så
vide, at der bliver mulighed for, at kunderne kan betjenes forsvarligt. Da
arbejdstidsspørgsmålet i sin helhed gennem årene har været meget om
diskuteret, har det været og er fortsat særlig nødvendigt, at der med stor
styrke kan sættes ind på at tilrettelægge arbejdstiden, således at eventuelle
ændringer kan tilpasses efter erhvervets forhold.
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Aflønningsformen inden for dette område kan der også være anledning
til at vise større opmærksomhed, end det måske er nødvendigt inden for de
andre områder, idet vognens indtjening i høj grad er afhængig af chauf
førens indsats. En del af fortjenesten gives da også i form af procenter af
det indkørte beløb. Fra arbejdsgiverside ønskes en udvidelse af procent
aflønningen hos chaufførerne for derved at fremme initiativet hos den
enkelte; men dette ønske støder på modstand fra arbejderside, idet fag
organisationerne principielt har den indstilling, at det er deres opgave at
sikre medlemmerne så stor en fast indkomst som muligt uafhængigt af
driftsresultatet.
Efter at den nye færdselslov har gennemført fri hyreret, vil det fremover
være af endnu større vigtighed inden for dette område af persontranspor
ten, at de overenskomster, der oprettes, tager videst muligt hensyn til er
hvervets indtjeningsmuligheder, også fordi de arbejdsbetingelser, der bydes
lillebilchaufførerne, er ringere, selv om overenskomsterne for disse sluttes
gennem samme hovedforbund.
Inden for det andet område af personkørslen, rutebildriften, var der i en
længere årrække enkelte overenskomster mellem de enkelte firmaer og den
modstående fagorganisation; men det er lykkedes inden for de sidste 10
år at få oprettet en landsoverenskomst, som dækker rutebilkørslen både hos
Foreningen af danske Privatbaner under Arbejdsgiverforeningen og Rute
bilejernes Arbejdsgiverforening.
For at kunne tilfredsstille kørselsbehovet inden for dette område vil det
ofte være nødvendigt, at arbejdstiden enten begynder tidligt eller slutter
sent, hvilket de nuværende overenskomstbestemmelser også giver adgang til.
Endelig må under personkørsel omtales turistbilkørsel, som også har sit
specielle arbejdstidsproblem. Dette hænger sammen med, at kørslen ofte
foregår om aftenen med sen hjemkomst, og at der ikke kan drages direkte
sammenligning mellem arbejdstiden inden for denne gren og arbejdstiden
inden for de andre brancher, fordi den effektive arbejdstid selv på en dag,
hvor rådighedsperioden har været væsentlig større end en normal arbejds
dag, ofte ikke vil overstige den for de øvrige arbejdere gældende normale
arbejdstid. Det er naturligvis også her af overordentlig stor betydning, at
der stadig opretholdes overenstkomstmæssige bestemmelser, som ikke læg
ger sig hindrende i vejen for erhvervets trivsel.

*
Inden for Dansk Arbejdsgiverforenings område har samtlige overens
komster fælles udløbstid til en 1. marts, og da overenskomsterne i de sid
ste 10 år har været afsluttet for en 2-årig periode, er situationen i øjeblik
ket den, at overenskomsterne tidligst kan opsiges til 1. marts 1958.
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Hvordan bærer man sig nu ad, hvis man ved overenskomstperiodens slut
ning ønsker ændringer i den hidtidige overenskomst? Hver af parterne gør
sig klart, hvilke ønsker man har, og disse udformes i paragraffer, der inden
udgangen af november måned tilstilles modparten sammen med en op
sigelse. Som regel vil der foreligge forslag fra begge sider, og når disse
er udvekslet, begynder forhandlingerne først i underorganisationerne, og
hvis de ikke her fører til noget resultat, fortsættes de under medvirken af
hovedorganisationerne for, dersom de heller ikke her fører til noget re
sultat, at ende hos forligsmanden.
Der vil i næsten enhver overenskomstsituation være visse ønsker, som
fra den ene eller den anden hovedorganisations side rejses inden for så at
sige alle overenskomstområder. Arbejdstid, løn, dyrtidsregulering og ferie
— bare for at nævne nogle eksempler — vil som alt overvejende hovedregel
være af generel karakter, og der er ingen større chance for, at parterne på
disse områder skal kunne forhandle sig til rette. Heller ikke ved hoved
organisationsforhandlingerne kan man regne med at nå til ende med så
danne spørgsmål, der som regel vil havne hos forligsmanden. Alle de mere
specielle spørgsmål skulle derimod gerne ud af verden ved partsforhand
linger, og erfaringerne har da også gang på gang vist, at parterne selv brin
ger sådanne spørgsmål i orden, inden sagen kommer til forligsmanden.
Undtaget herfra er desværre områder, der dirigeres af arbejderrepræsentan 
ter, for hvem de faglige hensyn træder i baggrunden og hensynet til at
»holde gryden i kog« er det overvejende.
Hos forligsmanden føres de store forhandlinger, af hvis resultat det af
hænger, om lønnen skal forhøjes eller sættes ned, om arbejdstiden skal be
grænses o.s.v. Det er forligsmandens opgave at søge ved sine forhandlinger
at nå så vidt, at han kan blive i stand til at stille et mæglingsforslag. Al
mindeligvis kan man regne med, at mæglingsforslag ikke bliver stillet, hvis
ikke begge forhandlingsudvalg forpligter sig til at anbefale det til ved
tagelse. Stilles der et mæglingsforslag, skal det ud til afstemning inden for
begge hovedorganisationer. På arbejdsgiverside er det Arbejdsgiverforenin
gens generalforsamling, der tager stilling. På arbejderside foregår afstem
ningen inden for de enkelte forbund og i mange tilfælde ved urafstem
ning. Dette er grunden til, at der ofte går ca. 14 dage, fra mæglingsforslaget
er stillet, til afstemningsresultatet foreligger. Vedtages forslaget, er et nyt
overenskomstforhold bragt i stand. Forkastes forslaget, har hver af parterne
lov til efter behørigt varsel at iværksætte arbejdsstandsning for derved at
lægge tryk på den modstående part. En sådan arbejdsstandsning kan enten
omfatte et fag, eller den kan være en såkaldt gidselstrejke, således som vi
har set eksempler på i de senere år. Over for en gidselstrejke har arbejds47

giverne det middel at varsle lockout for at støtte de strejkeramte og styrke
sammenholdet blandt arbejdsgiverne. En strejke eller lockout kan udvides
ved sympatistrejker og sympatilockout, og den kan få lov til at løbe, til en
af parterne eller måske begge parter bliver trætte og foretrækker at finde
hinanden i »et magert forlig«.

*

Selv vognmænd og chauffører er jo ikke altid så gode, som de burde
være, derfor kan der i overenskomstperioden opstå divergenser. Det hæn
der, at en af parterne bryder overenskomsten, vognmanden i form af un
derbetaling eller manglende ekstra betaling for overtid o.s.v og chaufføren
ved krav om højere løn, end overenskomsten hjemler, eller ved arbejds
standsning. Hvordan klares sådanne problemer? Her må man skelne mel
lem, om det drejer sig om brud på overenskomsten eller fortolkning af
bestemmelserne i overenskomsten.
I fortolkningsspørgsmål bygges på en bestemmelse, der findes i samtlige
overenskomster, og hvori det hedder:

»Som regler for behandling af faglig strid gælder den mellem hoved
organisationerne senest vedtagne norm.«

Normen foreskriver, at i alle tilfælde skal — når den ene part begærer
det — mægling afholdes om den uoverensstemmelse, der er opstået. Mæg
lingen foregår på den måde, at hver af organisationerne udpeger en mæg
lingsmand, der under forhandlingerne med de direkte parter skal prøve at
bringe sagen ud af verden. Lykkes dette ikke, går sagen til organisations
møde, det vil sige, at fagforeningens og vedkommende vognmandsforenings
bestyrelse møder og drøfter sagen. Lykkes det heller ikke her at opnå enig
hed, skal sagen, såfremt den angår forståelsen af et punkt i overenskomsten,
forelægges en faglig voldgiftsret, hvis den ene part forlanger det. Som regel
vil opmanden i en sådan faglig voldgiftsret være en dommer. I øvrigt be
står voldgiftsretten af lige stort antal voldgiftsmænd fra hver side. De aller
fleste faglige voldgiftssager ender med en opmandskendelse, for så vidt
det da ikke lykkes opmanden at mægle forlig mellem parterne.
Hvis det derimod drejer sig om et overenskomstbrud, f. eks. en deci
deret underbetaling eller en arbejdsstandsning, går sagen til Den faste
Voldgiftsret. Forinden sagen kommer så vidt, skal den behandles på et
fællesmøde under bistand af repræsentanter for De samvirkende Fagfor
bund og Dansk Arbejdsgiverforening. Mange sager kommer ikke længere,
fordi de ved disse møder forliges. Opnås ikke forlig, er fremgangsmåden
den, at hver af parterne indgiver et skriftligt indlæg til Den faste Voldgifts
ret. Den faste Voldgiftsret består af 1 formand og 3 næstformænd, der ud48

gør rettens præsidium og om hvilke det er fastsat, at de skal fyldestgøre
betingelserne for at kunne være dommere i en kollektiv ret. Som regel er
det højesteretsdommere eller juridiske professorer. Parterne, De samvir
kende Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverforening, vælger hver lige mange
repræsentanter, nemlig 3 faste dommere og 8 suppleanter hver. Til at fun
gere i den enkelte sag møder retsformanden eller en af næstformændene
og 3 dommere blandt parternes repræsentanter. Når hver af parterne har
afgivet deres skriftlige indlæg til retten med en kort fremstilling af sagens
genstand, indkalder retten til forberedende retsmøde. Lad mig lige her
indskyde, at selv om retten har fået navnet Den faste Voldgiftsret, er det
ingen voldgiftsret, men en domstol, hvis afgørelser er lige så bindende som
en højesteretsdom, altså inappellabel, det vil sige, at Kongens Foged kan
komme og gøre udlæg for bøder o.s.v., som er idømt af retten. Efterhånden
har retten afgjort 5000 sager, og det vil igen sige, at der er skabt et så fyl
digt grundlag, at parterne i det store og hele vil være i stand til selv at
bedømme sagens udfald, og det medfører, at sager, når de behandles ved
et forberedende retsmøde, hvor alene retsformanden er til stede, i ca. 80
pct. af tilfældene forliges. Hvis ikke de forliges, går sagen til procedure,
og så afsiger retten en kendelse. Retten kan idømme bøder, og sådanne
bøder kan som lige nævnt inddrives ved fogeden. Hvis det drejer sig om
bøder pålagt arbejdere, vil den almindelige fremgangsmåde være den, at
arbejdsgiveren ved de ugentlige udbetalinger holder et passende beløb til
bage, indtil bøden er betalt.
Dette system med en forligsinstitution, en faglig voldgift og Den faste
Voldgiftsret til at behandle henholdsvis det, man kalder interessestridig
heder og retsstridigheder — hvad enten de så angår forståelsen af overens
komsterne eller brud på disse — har nu fungeret i Danmark i 46 år og har
været et væsentligt grundlag, hvorpå hele vort overenskomstsystem bygger.

Dansk Vognmandsstand. 4
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PERSONTRANSPORTEN I DANMARK
Af direktør, cand. jur. Viggo Lærkes, Forenede Danske Motorejere

Da Trygæos, vinavleren, den attiske landmand, havde truffet sin store
beslutning om at opsøge Zeus i himmelborgen for at bringe freden tilbage
til verden og dermed gøre ende på den peloponnesiske krig, tænkte han sig
godt om ved valget af sit transportmiddel. Han besluttede sig til at foretage
himmelfarten på ryggen af en skarnbasse — en kæmpemæssig skarnbasse,
han havde opfodret — og han traf den beslutning af to grunde, en praktisk
og en økonomisk. Skarnbassen var et praktisk befordringsmiddel, der kunne
løse den foreliggende trafikopgave effektivt, og den var billig med hensyn
til drivkraften, hvilket i dette tilfælde vil sige dens egen føde. Hvorpå dens
fordelagtighed beroede, hvad driftsbilligheden angår, forklarer Aristofanes
med en række drøje saftigheder, der vidner om digterens berettigelse til be
tegnelsen: »gratiernes uopdragne yndling«.
Her drejer det sig om en alvorlig behandling af et alvorligt emne: person
transporten i Danmark. Aristofanes’ kåde lystigheder kan derfor kun næv
nes en passant. Men Trygæos’ forstandige trafikpolitiske overvejelser er
derimod nok værd at opholde sig lidt ved. De kriterier, der var afgørende
for ham, er af uforgængelig betydning: effektiviteten og økonomien. Op
står der et trafikmiddel, der er de allerede eksisterende overlegent i een af
disse henseender, er betingelserne til stede for en kappestrid. Men finder
man frem til et trafikmiddel, der er de hidtil kendte overlegent i begge
henseender, da er grunden lagt til en trafikrevolution med alle de omvælt
ninger, som heraf følger.
Siden mennesket hittede på at udnytte varmen som mekanisk drivkraft,
er den ene trafikrevolution fulgt i den andens spor. De første 4-5000 år af
civilisationens historie byder ikke på store principielle ændringer for trafik
arternes vedkommende. Den dyriske trækkraft dominerede billedet i den
landværts trafik, til søs var det muskelkraft eller vindens magt, som var
energikilden. End ikke Trygæos’ eksempel er jo nogen principiel afvigelse
fra denne regel, selvom det i anden forstand var et undtagelsestilfælde. Men
et par sekler tilbage i tiden begyndte en udvikling af helt andre linier.
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Den er derefter løbet videre med kæmpeskridt, mange overraskelser har
den allerede bragt, kolossale omvæltninger i hele det menneskelige sam
fund har den medført, og så er det tilmed ikke blot muligt, men mere end
sandsynligt, næsten givet, at den har sit egentlige trumf es i behold til frem
tiden, måske til den nærmeste fremtid. Denne udviklings første store ud
spil var kullene, dens andet olien, og dens tredie, det, hvor den endnu sid
der med sine største kort på hånden, er atom-energien.
Lokomotivet og dampskibet trængte hestekøretøjeme og sejlskibe — for
slet ikke at tale om galejerne — ud af det trafikale billede til lands og til
vands. Benzin- og oliemotoren er nu godt på vej til at have slået både
damplokomotivet og dampskibet ud af konkurrencen. Benzin- og oliemo
toren trues på sin side af trafikapparater med atomenergien som drivkraft.
Det er vist også lykkeligt, at denne udvej åbner sig, thi den tid nærmer sig,
hvor vor klodes forråd af olie vil være udtømt; på længere sigt vil det gå på
samme måde med kullene.
Hver gang en trafikrevolution er i anmarch, støder den på i forvejen
etablerede systemer, hvilket forvolder megen ravage og betydelige øjeblik
kelige tab for dem, der sidder inde med disse systemer. Diligencen og sejl
skibet sank i. pris og blev efterhånden værdiløse under konkurrencen med
lokomotivet og dampmaskinen. Store investeringer blev til skuffelser. Om
det så var investeringerne i vejene, så det en tid ud til, at man ikke ville
få stort mere nytte af dem end den, man allerede havde haft. Det burde
da naturligvis være en trøst, at denne nytte visselig havde været stor. Men
de hævdvundne interesser i det etablerede tager dog ved alle sådanne be
givenheder form af inerti over for de opdukkende muligheder, som ud
springer af det tekniske fremskridt. Sådan var det i det 19. århundrede
under dampens kamp med hesten og vindstyrken, sådan har det i det 20.
århundredes første halvdel været under oliens kamp med kullene, og sådan
bliver det måske allerede i århundredets anden halvdel i en ny kamp mel
lem på den ene side kullene og olien og på den anden side atomkraften.
De intervaller i udviklingen, hvor inertien over for det nye kan gøre sig
gældende, og det først etablerede forsvare sig, synes dog at blive kortere
og kortere. Dette hænger sammen med selve det tekniske fremskridts vold
somme tempo i vort eget århundrede. Det er blevet forceret til det yderste
af to verdenskrige — under en krig gælder det jo, at alle forsøg og enhver
forskning, der antages at kunne gavne krigsberedskabet, fremmes å tout
prix, og resultaterne heraf nedfælder sig i det civile liv, når freden kom
mer. Men det hænger også i høj grad sammen med, at prisen for den men
neskelige arbejdskraft er blevet højere og højere, hvad der naturligvis igen
står i forbindelse med den tekniske udvikling i en evig vekselvirkning. Er
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intervallerne mellem gammelt og nyt således blevet kortere, er til gengæld
betydningen af fuld udnyttelse af den teknik, der i tiden er den overlegne,
blevet større og større. Hvis et enkelt land her sakker agterud for omver
denen, vil det i øjeblikkets konkurrence komme til at ligge under; den
videre følge heraf kan let blive, at det i fremtiden bliver endnu mere under
legent, fordi det kommer så langt bagefter økonomisk, at det heller ikke
får råd til at omstille sig til den fremtidsteknik, der en gang skal afløse
den nutidsteknik, som det har forsømt at drage sig til nytte.

PERSONBILPARKENS UDVIKLING
I
Indtil den anden verdenskrig
Ved sidste århundredskifte havde jernbanerne forlængst vundet sejr over
landevejene i vort land. Den store jernbanebygnings epoke var ganske vist
ikke afsluttet — den blev netop i kraft af inertiens lov fortsat et godt stykke
tid, efter at dens naturlige forudsætninger var bristede; så sent som i 1898
fik vi en lov, der gav bemyndigelse til anlæg af en mængde nye jern
baner, hvoraf et hovedtal dog heldigvis aldrig kom til udførelse eller i hvert
fald ikke er blevet fuldført. Men i hvert fald: skinnevejenes sejr over lande
vejene var vundet, og lovgivningsmæssigt var den blevet fastslået allerede
ved vejloven af 1867, der statuerede, at fra nu af var det jernbanernes sag
at klare fjerntrafikken, medens kun noget lokaltrafik blev tilbage til vejene.
Jernbanernes udvikling — i overvejende grad også deres drift — anerkendtes som en statsopgave, medens vejvæsenet helt og holdent placeredes i syste
met som en kommunal opgave.
Men netop da jernbanernes Ygdrasils-ask stolt skyggede over hele trafik
verdenen, begyndte ormene at bide i dens rødder, hjortene at gnave al
dens grene, og egernet at tære på dens kviste. Forsøg, der var blevet gjort
på at skabe nyt liv i landevejstrafikken ved hjælp af dampdrevne eller elek
trisk drevne køretøjer, havde intet skår kunnet gøre i skinnevejens almagt.
Anderledes skulle det gå, da først benzinmotoren var dukket op på arenaen.
I begyndelsen så det ganske vist temmelig uskyldigt ud — set fra et jern
banesynspunkt. Automobilet kunne foreløbig betragtes som et sportsligt
liebhaveri mere end egentlig som et trafikmiddel. Skete det, en kendt skibs
reder pr. automobil befordrede en kendt skuespillerinde fra København til
damperen — hjuldamperen — i Kalundborg, var en sådan motorkørsel end
og en så usædvanlig begivenhed, at den måtte behandles på en helside i
årets blæksprutte. Da den første automobiltælling i Danmark fandt sted
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— 1. september 1909 — optaltes ialt 682 automobiler og 3467 motorcykler.
Tallet var ikke imponerende. Dog var det stort nok til, at man straks gik
i gang med at beskatte det ny fænomen og at give lovbestemmelser om dets
anvendelse — den første danske automobillov er dateret 18. april 1910. Tre
år senere var tallet på automobiler steget til 1.587. Endnu før den første
verdenskrig havde motorkørslen fået et sådan omfang, at den var begyndt
at blive et alvorligt teknisk og finansielt problem for vejvæsenet, i særdeles
hed for amtsvejenes vedkommende.
Den første automobil-tællings statistiske behandling er så summarisk, at
den ikke giver holdepunkter for en sondring af motorkøretøjerne efter de
res art og anvendelse. Denne mangel begyndte man dog så småt at afhjælpe
allerede ved tællingen 1. september 1910, og sidenhen er materialet jo blevet
stedse mere specificeret. Det er derfor for senere perioders vedkommende
en let sag at uddrage personbilerne for sig af den samlede biltællings
statistik.
Til belysning af personbilparkens udvikling i Danmark mellem de to
verdenskrige skal anføres følgende tabel:

1921, 1. okt........... ....
1928, 30. sept.
1932
»
1935
1939
»

Hyre- og
udlejnings
vogne

Øvrige
personbiler

Samlet antal
personbiler

1.650
7.500
8.100
7.800
8.400

15.650
54.900
75.000
84.000
109.000

17.300
62.400
83.100
91.800
117.400

Det vil ses, at opsvinget var meget stærkt fra 1921 til 1932. Derpå kom
en mærkbar stagnation fra 1932 til 1935. Årsagen hertil var af kunstig art:
den var at finde i restriktioner, der blev iværksat med valutacentralens op
rettelse i 1932. Restriktioner, skatter — og under krigsforhold mangel på
brændstof — har jo i det hele taget dannet barriererne i det forhindrings
løb, som motorkørslens frembrud i Danmark hidtil har været. Men fra om
kring 1935 kom der atter mere fart i tingene. Presset fra det faktiske behov
blev for stærkt, det viste sig umuligt at modstå det. Sådan er det, som be
kendt, også gået senere. Det er en erfaring, som skulle gentages. Umiddel
bart forud for den anden verdenskrig havde Danmark trods alt nået at
blive ganske pænt placeret, målt med en international målestok, hvad angår
forsyningen med personbiler. Der var i vort land 34 indbyggere pr. person
bil. Naturligvis var vi langt distanceret af visse lande, først og fremmest
af U.S.A. (kun 5 indbyggere pr. personbil), af New Zealand, af Canada og
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af Australien, og også Frankrig og Storbritannien kunne møde med en væ
sentlig større biltæthed end vi, men alle andre lande, deriblandt Sverige,
kom bagefter os, mange af dem meget bagefter os.

II
Under og efter anden verdenskrig
Det er nu atter nødvendigt at bringe en lille opstilling til underbygning
af fremstillingen. Den viser personbilparkens talmæssige udvikling under
og efter anden verdenskrig:

1942 ..................... . ...
1946, 31. okt. . .. .. ..
1948, 31. dec. . .. .. ..
»
1950
»
1951
»
1952
»
1953
»
1954
»
1955

Hyre- og
udlejnings
vogne

Øvrige
personbiler

Samlet antal
personbiler

3.700
5.700
6.700
6.200
6.400
6.200
6.900
9.400
9.900

6.000
94.300
101.600
111.900
115.900
126.700
151.000
184.300
210.800

9.700
100.000
108.300
118.100
122.300
132.900
157.900
193.700
220.700

Tallene fra 1942 kan umiddelbart tage sig overraskende ud. Naturligvis
var ikke pludseligt praktisk talt alle personbiler forsvundet ud af Dan
mark. Men de var gået ud af brug — og ud af motorstatistikken og motor
beskatningen — idet ejerne havde deponeret nummerpladerne af den væg
tige grund, at der ikke kunne fås drivkraft til køretøjet. Det var krigstidens
forsyningsmæssige force majeure, som gjorde sig gældende med ubetvingelig
magt. Efter krigen optrådte en anden magtfaktor, nemlig restriktionspolitik
ken, og standsede i nogle år motorparkens udvikling. Fra 1951 at regne be
gyndte det dog at lysne lidt i så henseende, og fra 1952 er det gået fremad
med stærke skridt til trods for, at de motorkørende i stedet for restrik
tionerne har fået en kolossal skattemæssig fordyrelse at slås med, når de
vil købe en personbil. Det er også således, at automobiltætheden nu er me
get større i Danmark, end den var før krigen. I 1955 var der kun 20 ind
byggere pr. personbil imod de nævnte 34 i 1938. Men alligevel — vi har
ikke holdt trit med den almindelige udvikling, vi er kommet til at ligge
langt under standarden i en hel række lande, hvad automobiltætheden an
går. I Danmark var der ved udgangen af 1955 pr. 1000 indbyggere 50 per
sonbiler, i Frankrig, Svejts og Belgien 54, i Storbritannien 65 og i Sverige
91.
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SKATTER OG RESTRIKTIONER
Det ligger ganske uden for hensigten med denne fremstilling at komme
ind på enkeltheder i vor motorbeskatning, dens historie og dens nuværende
detailbestemmelser. På den anden side har motorafgifteme været og er frem
deles en så overvældende betydelig faktor i personbil-transportens samlede
problem i Danmark, at det er uundgåeligt at omtale visse af dens hoved
træk og af dens hovedvirkninger.
Som bekendt hviler vort afgiftssystem på et vidtløftigt kompleks af per
manente og såkaldte midlertidige afgiftslove plus en dollarpræmierings
ordning. Afgifterne, såvel de permanente som de »midlertidige«, fordeler
sig på tre skatteobjekter: en omsætningsafgift ved køretøjets erhvervelse,
en årlig afgift beregnet efter køretøjets vægt og en afgift på benzin. Afgif
terne repræsenterer en kolossal fordyrelse af personbilkørslen, en kolossal
fordyrelse både af anskaffelsesomkostningeme og driftsudgifterne. I et an
det afsnit af denne bog er gjort rede for, hvor store beløb motorbeskatnin
gen i Danmark indbringer. Her skal først nævnes nogle eksempler på dens
fordyrelse af den enkelte personbil ved køb og i drift, og dertil føjes nogle
oplysninger om den danske motorbeskatnings størrelsesmæssige relation til
motorbeskatningen i andre lande, specielt med henblik på personbilkørslen.

Den internationale sammenslutning af motororganisationer i Genéve
A. I.T. (Alliance Internationale de Tourisme) har i foråret 1956 publiceret
resultatet af en undersøgelse af motorbeskatningen i 25 lande. På dette
grundlag er der her til lands foretaget en sammenlignende beregning af
motorbeskatningens størrelse i Danmark og i en række andre europæiske
lande samt U.S.A. Den vedrører for det første den totale skattemæssige ud
gift ved anskaffelsen af en personbil, for det andet de samlede udgifter, der
betales i en 10-årig periode, altså foruden afgifter ved anskaffelsen de årlige
afgifter, der svares: vægtafgift etc. samt benzinafgifter ved årskørsel på
20.000 km for en lille og mellemstor vogn, på 25.000 km for en stor vogn.
Beregningen er foretaget for tre typer af personbiler:
I
II
III

lille vogn:
cylindervolumen ca. 600 ccm, egenvægt ca. 600 kg
mellemstor vogn:
»
» 1200 »
»
» 1000 »
stor vogn:
»
» 3500 »
»
» 1500 »

For en lille vogn er det samlede afgiftsbeløb i Danmark (dollarpræmien
inclusive) udregnet til 6.293 kr. Det er næsten dobbelt så meget som af
gifterne i det land, der i denne henseende kommer os nærmest, nemlig
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Finland (3.508 kr.) dobbelt så meget som i de lande, der herefter ligger
højest, nemlig Norge og England. I alle andre lande ligger afgifterne, som
er forbundet med anskaffelsen af en lille personvogn, umådeligt meget
lavere. De andrager således i Schweiz 1.415 kr., i Belgien 1.266 kr., i Frank
rig 1.108 kr., i Sverige 733 kr., i U.S.A. ligeledes 733 kr., i Italien 330 kr.
og i Vesttyskland 261 kr. Den mellemstore vogn bebyrdes i Danmark efter
denne udregning ved anskaffelsen med afgifter på 10.296 kr. Intet andet
land har i dette tilfælde en afgiftssum, der er blot halvt så stor som den
danske. Her er det land, der kommer os nærmest: Norge med samlede ud
gifter på 4.794 kr. Finland opføres med 4.778 kr. I Schweiz andrager afgif
terne 2.541 kr., i Belgien 1.976 kr., i Frankrig 1.517 kr., i Sverige 469 kr.,
i U.S.A. 928 kr., i Italien 462 kr. og i Tyskland 403 kr. Endelig er der den
store vogn, hvoraf der i Danmark må betales anskaffelsesafgifter på ialt
19.665 kr. Her er Finland på omtrent samme højde, men i alle andre lande
er afgiftsstørrelsen under halvdelen af den danske og finske, f. eks. godt et
par tusinde kr. i Sverige, knapt et par tusinde kr. i U.S.A., 2.407 kr. i Vest
tyskland og i Italien endog kun 1.090 kr.
Går vi nu over til undersøgelsen af den totale beskatning ved anskaffelse
og brug af en personbil i 10 år. vil vi se, at Danmark også her kommer ind
som en flot nr. 1, i hvert fald hvad den lille vogn angår. Den totale beskat
ning af en lille vogn er for 10 årsperioden hos os beregnet til 13.913 kr.,
i det næstdyreste land, Italien, til 13.319 kr. Derpå følger Norge og Fin
land, hver med omkring 12.000 kr., Frankrig med 11.651 kr. Men i Bel
gien er totalbeskatningen kun 8.745 kr., i Schweiz 8.483 kr., i Vesttyskland
8.149 kr., i Sverige 6.520 kr. og i U.S.A. 3.923 kr. Med hensyn til beskat
ningen af de mellemstore og store vogne overtrumfes Danmark af Italien,
for de store vognes vedkommende også af Finland, men i alle andre lande
ligger beskatningen langt under vor, i de fleste lande meget langt under
vor, omkring halvdelen eller trediedelen, i U.S.A. endog omkring femte
delen af den danske afgiftsbyrde.
Hvis de enorme beløb, som den exorbitante danske motorbeskatning ind
bringer, blev brugt i overensstemmelse med den forudsætning, der er den
almindelige for disse afgiftslove, nemlig til vej formål, kunne man sige, at
grundlaget hermed blev skabt for motorkørslens fremtidsudvikling i vort
land. Som det fremgår af en anden fremstilling i denne bog, er dette dog
langt fra tilfældet. Beskatningen bruges til at lægge en dæmper på motor
kørslens udvikling i øjeblikket, og da de indkomne midler hovedsagelig
unddrages de vejformål, hvoraf størsteparten lovmæssigt er bestemt, sker
der tværtimod en forsømmelse af den udbygning af trafiknettet, som er et
vitalt behov i forbindelse med den fremadskridende motortrafik.
56

Afgiftssystemets størrelse og progressivitet har tillige den virkning, at det
griber afgørende ind i sammensætningen af vort lands bestand af motor
køretøjer til personbefordring. De til adskillige erhvervsvirksomheder me
get praktiske vogne, som er indrettet både til vare- og persontransport —
de såkaldte stationcars — som har vundet en vældig udbredelse i udlandet,
har på grund af beskatningen herhjemme fået meget lidt betydning. Folk
har af økonomiske grunde været henvist til at anskaffe varevogne, lukkede
kassevogne, i tilfælde, hvor det naturlige havde været en dual-purpose-type.
I det par år, 1953—54, da der kunne fås indkøbstilladelser i antageligt tal
for motorcykler, skete der en meget kraftig forøgelse af motorcykleparken,
sikkert fordi anskaffelsesomkostningerne, ikke mindst som følge af afgifts
systemets struktur, var meget lavere end ved anskaffelse af personbiler,
også små personbiler. Men da motorcykleimporten derpå ligesom person
bilerne overvejende blev henvist til dollarpræmieringsordningens basis,
idet udstedelse af indkøbstilladelser blev indskrænket til et minimum,
standsedes tilgangens stærke vækst. Medens motorcyklernes antal i de to år,
1953 og 1954, voksede med 54.000 — og dermed næsten fordobledes — har
tilvæksten i 1955 kun andraget ca. 10.000. Det gælder for motorcykler, som
indkøbes på dollarbasis, ligesom det gælder for personbiler, at anskaffelsen
fordyres med omkring 100 procent gennem omsætningsafgift og dollar
præmieringsafgift. Mange mennesker, for hvem motorkøretøjet er en nød
vendighed — eller i det mindste en ting, man vil have — har derfor været
henvist til at se sig om efter en billigere løsning af problemet. Den har den
afgiftsfri »knallert« repræsenteret. Resultatet er blevet en kolossal udbre
delse af denne den mindste type blandt motorkøretøjerne, cyklen med
hjælpemotor. Endnu i 1949 fandtes der næsten ingen knallerter i Danmark,
ved udgangen af 1953 optaltes ca. 33.000; efter at indregistreringspligten
for disse køretøjer er blevet ophævet, har man ikke længere nøjagtige op
gørelser af deres antal, men det må skønnes, at der allerede i vort land fin
des langt over to hundrede tusinde af dem.

Indførselsrestriktioner har gennem tiderne i høj grad lagt sig i vejen for
udviklingen af personbefordringen med motorkøretøjer i vort land. Deres
historie skal ikke skrives ved denne lejlighed. Det ville også blive et alt for
trist kapitel. Indførselsrestriktioneme er jo ophørt, efter at motorkøre
tøjerne er blevet overført fra bunden til fri liste, men til gengæld er kom
met de enorme fordyrelser gennem omsætningsafgiftens forhøjelser og gen
nem dollarpræmieordningen. Indenlandske restriktioner gør sig fremdeles
i høj grad gældende over for rutebiler og turistbiler. Her som i andre for
hold fejrer jernbaneprotektionismen vedvarende sine triumfer. Det gør
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den også i meget høj grad ved takstfastsættelserne for biltransporten ved
de overfartssteder, hvor statsbanerne forvalter et faktisk trafikmonopol.
Trygæos kunne uden at skele til afgifter eller restriktioner ved frit valg
bestemme sit transportmiddel, da han begav sig ud på sin berømmelige
færd. Hvis danskerne i vore dage var i samme lykkelige situation, er der
ingen tvivl om, at anvendelsen af motorkøretøjer til persontransport ville
tage et så kraftigt og pludseligt opsving, at den nedgangstendens, der har
begyndt at gøre sig gældende i jernbanernes personbefordring, hurtigt ville
få karakter af en kraftig déroute. Indtil de seneste år har banerne dog
kunnet holde stillingen i den forstand, at omfanget af deres trafiktjeneste
har været ret uforandret. Naturligvis var dette relativt ensbetydende med
tilbagegang, idet den samlede personbefordring har været i stærk og uaf
brudt stigning i efterkrigstiden. Banerne fik altså ingen del i persontrans
portens vækst — den er tilfaldet motorkørselen — men de beholdt dog så
nogenlunde den kundemængde, de havde i forvejen. Nu er den direkte
nedgang begyndt for banernes vedkommende. Motorkørselen overtager ikke
blot tilvæksten i personbefordringen, men gør også erobringer i den del
af den, som banerne hidtil har haft. Så stor er landevejstrafikkens naturlige
overlegenhed over skinnetrafikken nu blevet praktisk og økonomisk, at
motorkøretøjet endog kan trænge jernbanetoget mere og mere tilbage i
konkurrencen, til trods for, at motorkøretøjet, som påvist, fordyres gen
nem enorm beskatning, fordyres ganske særligt i vort land på den facon,
medens omvendt staten yder kolossale kontante tilskud til jernbanerne
og i øvrigt begunstiger dem på mange andre måder. Dog har naturligvis
den kunstige fordyrelse af motorkørselen samtidig med begunstigelserne
af jernbanerne en retarderende virkning på trafikudviklingen. Det er
særdeles betænkeligt netop i et tidehverv, hvor udnyttelsen af det tek
niske fremskridt har fået større betydning end nogensinde før for det
økonomiske liv. Det er dobbelt betænkeligt for os at føre en sådan trafik
politik, fordi andre lande, der, som påvist, bærer sig anderledes ad, giver
lettere vilkår for motorkørselen, derved løber foran os i udnyttelsen af dette
praktiske, tidsbesparende befordringsmiddel og på den anden måde får et
konkurrencemæssigt forspring for os ved arbejdsdagens tilrettelægning.

OMNIBUSTRAFIKKENS OPRINDELSE OG OPSVING

Blandt de motorkøretøjer til personbefordring, der hidtil har været om
talt, repræsenterer de private personbiler den individuelle transportform,
medens hyrevognene måske tør benævnes som en mellemting mellem den
individuelle og den kollektive transportforms to hovedkategorier. Af de
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ialt ca. 220.000 personvogne, der var indregistreret ultimo 1955, taltes
9.400 hyre- og udlejningsvogne.
Men den virkelig kollektive persontransport med motorkøretøjer be
sørges jo af omnibusserne, af rute- og turistbilerne. Allerede inden den
første verdenskrig begyndte omnibusser, i særdeleshed rutebiler, at op
træde her til lands. Det egentlige opsving skete dog mellem de to verdens
krige og efter den sidste verdenskrig.

Vognparkens størrelse 1921—1955
Antal indregistrerede
rute- og turistbiler

1921
1938
1942
1946
1954
1955

ca.

300
1.828
731
1.378
3.268
3.503

Samlet antal
pladser ca.

3.900
36.600
16.100
31.700
108.000
115.000

Antal pladser
pr. vogn

13
20
20
23
33
35

Antal pladser
pr. 1000 indb.

1
10
4
8
24
20

Det vil ses, at antallet af rute- og turistbiler i løbet af godt 30 år er mere
end 10-doblet. Samtidig er der sket en kraftig forskydning i retning af
større vogntyper. Endnu i 1921 var der kun 13 pladser pr. vogn, men ved
udgangen af 1955 var der 35 pladser pr. vogn. Det samlede antal pladser
er da også mere end 25-doblet i den periode, hvori vognenes tal er 10doblet. Dette forklarer — her må befolkningstilvæksten jo tages i betragt
ning — at antal pladser pr. 1000 indbyggere er steget fra 1 i 1921 til 20
i 1955.
Til sammenligning skal anføres, at jernbanernes personvogne har en
samlet kapacitet på ca. 140.000 pladser. Over for det mægtige opsving i
omnibussernes kapacitet står en mindst 25-årig stagnation — efterhånden
med vigende tendens — i jernbanernes kapacitet. Sporvogne og trolleyvogne
har en total-kapacitet på ca. 60.000 pladser.
Der findes nu 1100—1200 automobilruter i Danmark med en samlet
længde på 33.300 km. Disse ruter befærdes af 2.300 rutebiler, der tilsam
men har 86.000 pladser, og som i hvert døgn ialt gennemfører 9.600 ture
(tur—retur regnes som én tur). Den samlede kørte strækning pr. dag an
drager over 300.000 km. — Jernbanenettets samlede længde i Danmark er
ca. 4.200 km. I 1953—54 var rute- og turistbilernes personbefordring kom
met op på 3.760 millioner personkilometer mod jernbanernes ca. 3.000
millioner personkilometer. Siden dette år er omnibussernes ydelse steget,
medens en nedgang er begyndt at gøre sig gældende for jernbanernes ved
kommende.
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En sammenligning mellem det transportarbejde, der udføres af person
biler og motorcykler og de kollektive transportmidler, lader sig desværre
ikke foretage. Den revolution, som motorkørselen har betydet i samfundets
transportvæsen, er kun langsomt erkendt af samfundets myndigheder. Det
er kun ganske få år siden, at det statistiske departement begyndte at ind
samle oplysninger om godstransporten med biler. Om persontransporten
kender den offentlige statistik i dag kun meget lidt udover selve vogn
parkens størrelse. I løbet af de kommende år vil det vise sig som en
bydende nødvendighed af hensyn til planlægningen af trafikanlæg, at man
skaffer sig bedre og bedre statistiske oplysninger også om persontranspor
ten. Men alene på grundlag af tallene fra vognparken i forbindelse med
de oplysninger, vi har om stigningen i benyttelsen af køretøjerne fra de
spredte færdselstællinger, som i de sidste år er påbegyndt, og f. eks. tallene
for overførsel af motorkøretøjer over Storebælt, kan det skønnes, at det er
meget store transportpræstationer, der udføres af personmotorkøretøjerne.

DEN FREMTIDIGE UDVIKLING

Det er vanskeligt at spå, navnlig om fremtiden, som vismanden, Storm
P., udtrykte sig. Vi kan naturligvis ikke vide, hvilke trumfer teknikken
har i baghånden på transportens område. Men såvidt vi med fattig fantasi
kan skønne, vil motordrevne køretøjer endnu en lang tid fremover udgøre
et vigtigt, måske det vigtigste led i den landværts transport. Og for person
transportens vedkommende vil de individuelle transportmidler vinde mere
og mere terræn. De mange hindringer, der fra statsmagtens side, med skif
tende begrundelser, er lagt i vejen for denne udvikling, har, som vi har
set, ikke kunnet standse den — kun sinke den. Når det har været muligt
i et demokratisk samfund gennem lovgivningen at pålægge motorkørselen
disse restriktioner, beror det formodentlig på, at der fra motorismens barn
dom og en lang årrække — helt op til anden verdenskrig — har været god
sangbund for denne politik i befolkningen. Det har stillet sig sådan for
langt den overvejende del, at opnåelsen af eget motorkøretøj var så ureali
stisk en tanke, at man hellere end gerne så store skattebyrder lagt på disse
»luksusgenstande« til aflastning af den øvrige skattebyrde.
I dag stiller problemet sig anderledes. Den vældige udvikling på motor
køretøjernes område, der er sket overalt i verden, forbedringen af køre
tøjernes tekniske egenskaber og motorkøretøjernes forbedrede driftsøko
nomi, i forbindelse med den stigende levefod, har åbnet øjnene for, at det
ikke mere er virkelighedsfjernt for samfundets mindre velstillede medlem60

mer at tragte efter at komme i besiddelse af eget motorkøretøj. Dertil kom
mer, at motorkøretøjerne har vist sig som uundværlige redskaber i det dag
lige liv. I vort hovederhverv, landbruget, har de ikke alene erstattet dyrene
som trækkraft i marken, men også fuldstændig overtaget personbefordrin
gen. I U.S.A. er det ganske naturligt, at arbejderen har bil, og her i Europa
nærmer vi os den samme status. Den betragtning, at det er uanstændig
luksus at køre i egen bil kan ikke længere opretholdes. Bilen er dels et
redskab i erhvervsudøvelsen og dels en »moderne bekvemmelighed«, gan
ske på linie med de bekvemmeligheder, vi indretter i moderne boligbyggeri
— bekvemmeligheder, som også for nogle år siden betragtedes som luksus
udskejelser, forbeholdt velstillede. Vi må se i øjnene, at det hos næsten
alle familier er et stærkt ønske at få bil eller i hvert fald motorcykle. Dette
er en kendsgerning, der må regnes med, når prognoserne skal udarbejdes.
Storebæltskommissionen, som har til opgave at vurdere mulighederne —
herunder økonomien — for at bygge bro fra Sjælland til Fyn, har for nogle
år siden skønnet, at motorparken vil være vokset til omkring det 3-dobbelte
i 1980. Svenske by- og vej planlæggere regner allerede nu i deres planer med
en stigning af motorparken til 1 bil pr. 3 indbyggere. Man gør utvivlsomt
klogt i ikke at undervurdere udviklingen. Alle hidtidige prognoser har
vist sig fantasiløse over for virkeligheden.
Jeg mener altså, at det er realistisk at gå ud fra en voldsom stigning i
motorkøretøjsparken, når vi skal planlægge de fremtidige trafikanlæg —
enten man så finder denne udvikling ønskelig eller ej.
Det kan jo nemlig ikke nægtes, at denne udvikling rejser meget store
problemer for samfundet, ikke mindst her i Danmark, hvor restriktions
politikken over for vejfærdslen ikke alene har holdt udviklingen tilbage,
men også indtil for ganske nylig har efterladt det indtryk, at forskning og
planlægning på trafikteknikkens og trafikøkonomiens område og koordi
nering af investeringerne i trafikanlæg ikke var påtrængende spørgsmål.
Jeg skal ikke komme nærmere ind på alle de problemer, der knytter sig
til den stigende motorisering: udbygning af vejnettet med motorveje, om
kørselsveje om byerne, passende parkeringsanlæg, alt svarende til den rette
kørselsøkonomi, bygning af broer, indbygning af sikkerhed i vejene, tek
nisk og økonomisk forskning på disse områder, gennemførelse af en rationel
trafik- og transportpolitik for hele landet — alle disse mange store proble
mer er dog med god vilje og indsats af kapital overvindelige.
Men et grimt spøgelse for planlæggerne bliver tilbage: problemet om
storbyernes trafikoverfyldning. Det ville være lykkeligt, hvis jeg kunne af
slutte denne artikel med at anvise en effektiv løsning på dette problem.
Det kan jeg desværre ikke.
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Alverdens byplanlæggere river sig i håret for at finde en løsning på
byernes problemer: de umådelige pladskrav, som den moderne trafik stil
ler. Samtidig kæmper færdselsmyndighederne en fortvivlet kamp for at få
trafikken afviklet nogenlunde hurtigt og gnidningsløst — under anven
delse af alle de kendte restriktioner.
Med korte mellemrum præsenterer lederne af den kollektive trafik, der
føler sig truet af den fremadskridende udvikling af de individuelle køre
tøjer, planer for offentligheden, der går ud på at forbyde kørsel med in
dividuelle transportmidler i storbyernes kerne. Udgangspunktet er, at over
fyldningen af trafiknettet med individuelle køretøjer vil kvæle al trafik i
byerne. Alene de kollektive trafikmidler, der tager meget mindre plads, kan
holde livet i storbyerne i gang.
Disse profeter vil derfor anbefale, at man fuldstændig undlader nyanlæg
for den individuelle trafik, ja, nedlægger eksisterende parkeringspladser, at
man forbyder parkering i bykernen og endog forbyder kørsel i gader, der
bærer kollektive transportmidler — alt ud fra den betragtning, at enhver
forbedring af forholdene for de individuelle transportmidler kun vil lokke
endnu flere til og derfor bidrage til at gøre trafikkvælningen fuldkommen.
Også den engelske forfatter, Aldous Huxley, har i sin samfundssatire:
»Fagre, nye verden« »løst problemet«. I den fagre, nye verden har man
angrebet ondet ved roden. Dér har samfundet effektiv kontrol med be
folkningstilvæksten. Avlingen af nye individer foregår i laboratorier, hvor
man forud bestemmer, hvilken klasse af personer, individerne skal tilhøre.
Der fremstilles kun meget få af de højst kvalificerede individer — af eliten
for med et citat af Platon at vende tilbage til grækerne — og det er kun
disse overmennesker, der forsynes med den moderne tekniks vidundere,
men til gengæld har de alle egne biler, helikoptere, fjernsynsapparater etc.,
etc. På grund af den begrænsede mængde af disse fremragende individer
opstår der imidlertid intet parkerings- eller trafikoverfyldningsproblem.
Alle de lavere klasser, som på laboratorierne naturligvis fremstilles i langt
større mængder, er på forhånd dømt til en kollektiv til værelse. Transporten
af dem foregår selvfølgelig med kollektive transportmidler, og så snedigt
præpareres fostrene i laboratorierne, at et individ af en lavere klasse hver
ken har ønske eller trang til at avancere til en højere. Så er byernes pro
blem løst.
Men begge disse patentløsninger lider af den mangel, at de opererer med
et forkert udgangspunkt. Så længe vi må basere befolkningstilvæksten på
den avlingsmetode, Vorherre har indført, og så længe vi lever i et demo
kratisk samfund, hvor til syvende og sidst befolkningens ønsker er afgørende
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for de foranstaltninger, myndighederne må træffe, er det virkelighedsfjernt
at tro, at en patentløsning af byernes trafikproblem eksisterer.
Vi skal naturligvis ikke i panik, som man hørte lederne af den kollektive
trafik fable om, nedrive alle de kendte og skattede værdier i storbyerne for
at skaffe plads til parkering, men det er efter den udvikling, som har fun
det sted, og som vil finde sted, urealistisk at tro, at befolkningen, der i
dyre domme har anskaffet motorkøretøjer, ikke også vil bruge dem. Kun
i diktaturstater kan man se bort fra befolkningens vilje. Over for dette
tilsyneladende uløselige problem må vi formodentlig — som i så mange af
livets forhold — betræde kompromisets vej. Vi må søge at skabe en ord
ning, der under anvendelse af såvel anlæg for den kollektive trafik som for
trafikken med individuelle køretøjer på længere sigt skaber de mest tåle
lige vilkår, d.v.s.:

I. For at mindske trafikintensiteten og parkeringsbehovet:
1) Anlæg af omkørselsveje for at tilskynde den gennemgående trafik til
at undgå byerne.
2) Gadegennembrud for automobilgader, der inden for byernes område
kan tjene samme funktion som omkørselsvejene udenfor, nemlig at
lede den tværgående trafik uden om bykernen.
3) Udbygning af kollektivtransportsystemet ude af niveau med gade
færdselen (undergrund—høj bane).
4) Anskaffelse af tidssvarende materiel til kollektivtrafikken.

II. For at forbedre trafikkapaciteten — herunder parkerings-kapaciteten:

1) Gadeanlæg, specielt for motorfærdselen, udnyttelse af alle muligheder
for niveauparkering.
2) Specielt for vare- og lastbilers parkeringsbehov i forbindelse med
læsning og losning: gårdrydning og anlæg af tilkørseler til forretnings
bygningernes bagside.

3) Anlæg af parkeringshuse og underjordiske parkeringspladser.

4) Ved sanering af gamle bydele må trafik- og parkeringsbehovet stadig
haves in mente.

5) Ved planlægning af nye kvarterer må indregnes fornøden plads til
parkeringspladser og -gader.
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Som det vil ses, ingen patentløsning, kun en udbygning af de eksisterende
anlæg i byerne og forhåbentlig gennemført med pietetsfølelse over for de
århundredgamle værdier.
Og med den erfaring vi har om bevillingsmagtens indstilling må vi jo
desværre se i øjnene, at vi samtidig med planlægningen af nye anlæg —
for såvel kollektiv- som individualtrafikken — fortsat må benytte os af de
forhadte restriktioner.
Trafikken i storbyerne er desværre uigennemførlig uden.
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LASTBILTRANSPORTENS VILKÅR
Af direktør, cand. oecon. Mads Petersen, Landsforeningen
Danske Vognmænd

1. Lastbiltransportens udvikling
Udvikling og udbygning af et lands trafikvæsen har altid været et vigtigt
led i og en nødvendig forudsætning for enhver økonomisk ekspansion.
Den økonomiske industrialiseringsproces, der fandt sted her i landet fra
1870’erne til 1. verdenskrig, ville således have været utænkelig uden den
voldsomme udbygning af Danmarks jernbanenet og skibsfart, der fandt
sted i den samme periode.
Jernbaner og skibsfart var i denne periode ubestridt rygraden i det dan
ske transportvæsen, og det er kun naturligt, at disse to trafikmidler fik en
fremtrædende plads i offentlighedens bevidsthed og på det lovgivnings
mæssige område.
Det kan imidlertid uden overdrivelse siges, at den udbygning af auto
mobilismen, der er sket i den sidste menneskealder, har revolutioneret sam
fundets transportstruktur i lige så høj grad, som, udbygningen af jernbane
nettet gjorde det i slutningen af det 19, århundrede.
Til trods for, at lange perioder indenfor de sidste 25 år har været præget
af krig og restriktioner, som har lagt sig hindrende i vejen for en udbyg
ning af automobiltrafikken, er biltætheden i denne periode mere end
fordoblet.
For lastbiltrafikkens vedkommende er situationen den, at lastbilerne i
dag præsterer en dobbelt så stor transportydelse som hele jernbanenettet
tilsammen. Der findes således i dag næppe noget erhverv, hvor automobil
transporter ikke spiller en afgørende rolle for produktion og omsætning.
På grund af mangel på statistisk-økonomisk materiale er det uhyre van
skeligt at danne sig et eksakt overblik over de senere års trafikale forskyd
ninger. Der findes desværre ikke periodiske undersøgelser, der ved sammen
ligning giver mulighed for at følge bevægelserne gennem årene.
Dansk Vognmandsstand. 5
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Et indtryk af denne udviklings foreløbige resultat — for mange trafikfolk
utvivlsomt chokerende resultat — giver dog den transportundersøgelse, der
blev foretaget af Statistisk Departement i 1953.

Nedenstående hovedtal er hentet fra denne transportundersøgelse:
Samlet godstransport 1953,

Godsmængde

Gods- og varetransport

Tonkilometer

Last- og varevogne
Transport for egen regning...............
Transport for fremmed regning........

1000 tons i

pct.

1000 ton/km

pct.

61775
51642 1

50
42

1070174
1251077

30
35

Last- og varevognstransport i alt....

113417 i

92

2321251
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Jernbanetransport
Statsbanerne........................................
Private baner........................................

7951 ;
1767 ;

7
1

1200675
36974

34
1

9718

8

1237649

35

123135 ; 100

3558900

100

Jernbanetransport i alt.......................

Tilsammen gods- og varetransport........

Af en samlet transporteret godsmængde på pa. 123 millioner tons trans
porterede last- og varebilerne de ca. 113 millioner tons eller ca. 92 % af
den samlede godsmængde; kun ca. 10 millioner tons eller ca. 8 % blev
transporteret af jernbanerne, og heraf præsterede statsbanerne de ca. 8 mil
lioner tons og privatbanerne et så chokerende lavt tal som ca. 2 millioner
tons eller rundt regnet 1 % af den samlede godsmængde.
Selv om disse tal naturligvis i sig selv er helt korrekte, giver de ikke et
brugbart indtryk af transportpræstationerne. Man må her foruden gods
mængden også have transportafstanden ind i bedømmelsen.
En undersøgelse heraf er også foretaget ved den nævnte transportunder
søgelse, og hovedresultatet fremgår af den sidste kolonne i ovenstående
tabel. Det ses heraf, at last- og varebilerne tilsammen præsterer et omtrent
dobbelt så stort antal tonkilometer som hele banenettet tilsammen.
Den samlede præstation fordeler sig således:
Lastbilerne: godt 2,3 milliarder tonkilometer eller 65 % af den samlede
præstation.
Statsbanerne: godt 1,2 milliarder tonkilometer eller 34 % af den samlede
præstation og
Privatbanerne: knap 37 millioner tonkilometer eller 1 % af den samlede
præstation.
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Der kan ikke være tvivl om, at den økonomiske udvikling, vi er inde i,
overhovedet ikke vil kunne føres videre, med mindre der i takt hermed
foretages en endog meget stærk udbygning af trafikvæsenet.
Der må endvidere være enighed om, at den stadig større arbejdsdeling
og den stadig mere vidtdrevne specialisering, der er kendetegnende for vor
tids industrialisering, medfører et transportbehov, der ikke blot vokser i
takt med den almindelige økonomiske udvikling, men vokser stærkere.
Spørgsmålet er, hvilken rolle automobiltrafikken vil komme til at spille
ved afviklingen af den kommende tids stadigt voksende trafikbehov, og i
denne henseende tyder alt på, at automobilerne ikke alene vil bevare deres
nuværende relative betydning, men i den kommende tid vil overtage en
stadig større andel af ganske særligt den indenlandske trafikafvikling. Det
ovenfor nævnte talmateriale taler sit tydelige sprog.
Bilerne har vist sig jernbanerne overlegne ved opfyldelsen af den
moderne tids trafikbehov, hvor hurtighed og smidighed spiller en stadig
større rolle. — Automobilteknikkens rivende udvikling har skabt mulighed
for at bygge transportenheder afpasset til praktisk taget ethvert individuelt
trafikbehov. — Masseproduktionen i forbindelse med forbedret teknik har
skabt mulighed for nedsættelse af transportomkostningerne, hvortil kom
mer, at de seneste årtiers stadigt stigende lønomkostninger har spillet en
mindre rolle for automobiltrafikken end for jernbanetrafikken, fordi man
ved automobiltrafikken sparer de arbejdskrævende omlæsninger.
De seneste år har vist, at Danmark med hensyn til udbygning af auto
mobiltrafikken står langt tilbage, og det er givet, at man derved har und
draget Danmarks erhvervsliv de meget betydelige fordele i produktivitets
mæssig henseende, der kan opnås ved en rationalisering af samfundets
transportstruktur.
Det var som nævnt naturligt, at jernbanerne på basis af deres indsats fra
midten af det 19. århundrede til den første verdenskrig kom til at stå som
den absolut dominerende trafikfaktor i offentlighedens øjne, og det var
ligeledes naturligt, at man i denne periode fra statsmagtens side gjorde alt,
hvad der kunne gøres, for at skabe en lovgivningsmæssig ramme om jern
banedriften, der muliggjorde jernbanetrafikkens udbygning og skabte så
gode vilkår som muligt for dens virke.
Det havde imidlertid været lige så velbegrundet, at man fra statsmagtens
side havde anlagt de samme synspunkter overfor automobiltrafikken, efter
hånden som dette trafikmiddel beviste sin berettigelse til at overtage rollen
som dominerende trafikfaktor.
Dette er imidlertid ikke sket. Ja, man har tværtimod dels ved en række
positive foranstaltninger og dels ved en række undladelsessynder søgt at
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holde automobiltrafikken nede — meget ofte for at beskytte andre trafik
midler mod automobilernes konkurrence. — Dette er utvivlsomt ofte sket
på bekostning af en oplagt samfundsmæssig interesse i at lade de kon
kurrerende trafikmidler få den plads i samfundets trafikudvikling, deres
konkurrenceevne berettiger dem til.

2. Lovgivningen for den erhvervsmæssige transport.
Hvad angår den indenlandske erhvervsmæssige godstrafik har lovgiv
ningsmagten kun på et enkelt område fastsat regulerende lovbestemmelser.
— Det drejer sig om rutetrafikken og fragtmandskørselen, der er reguleret
gennem omnibus- og fragtmandsloven, som bl. a. bestemmer, at fragtmands
kørsel kun må udføres, når der foreligger særlig tilladelse dertil.
Disse tilladelser eller koncessioner udstedes efter de nugældende lov
bestemmelser i visse tilfælde af særlige amtstrafikudvalg og i andre tilfælde
af et landsnævn, idet amtstrafikudvalgene har kompetencen for de korte
ruters vedkommende og landsnævnet for de lange ruters vedkommende.
Denne trafiklovgivning stammer fra 1927 — altså fra en periode, hvor
såvel lastbiltrafikken som rutebilkørselen kun så småt var begyndt at gøre
sig gældende, og det centrale i lovgivningen er — hvor utroligt det end kan
lyde — ikke ændret siden.
Det kan derfor ikke undre, at denne lovgivning er forældet og i mange
tilfælde medfører urimelige resultater.
Da loven blev gennemført, var det lovgivningsmagtens udgangspunkt, at
jernbanetrafikken, der dengang var absolut dominerende, også fremover
ville være den afgørende trafikfaktor, og det var lovens formål at indpasse
lastbiltrafikken som et underordnet, supplerende led i samfundets trafik
apparat.
Man anså det — for at opnå dette formål — for nødvendigt at få gennem
ført en lov, der kunne begrænse konkurrencen fra automobiltrafikken og
give trafikadministrationen mulighed for at holde automobiltrafikken i
tømme i hvert fald på de områder, hvor den kolliderede med bestående
jernbaneinteresser. Disse ting fremgår klart af forarbejderne til loven af
1927 samt af de drøftelser, der fandt sted på rigsdagen, da loven blev
vedtaget.
Til trods for, at de forudsætninger, lovgivningen bygger på, gennem en
lang årrække har hørt historien til, har det ikke været muligt at få de nu
gældende, forældede lovregler og administrative retningslinier taget op til
revision og ført å jour.
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Fra Folketingets side er der i tidens løb gjort enkelte forsøg på en å jourføring af loven. Der blev således i 1950 af de borgerlige partier fremsat
forslag om, at medlemmerne af de koncessionsudstedende instanser ikke
måtte være knyttet til jernbanerne eller andre trafikforetagender, ved
bestyrelsesposter, tjenestemandsstillinger eller lignende. Selv sådanne æn
dringer har imidlertid ikke kunnet gennemføres, og det er stadig ofte
således, at det er formanden for den stedlige privatbanebestyrelse, der er
formand for det trafikudvalg, der skal tage stilling til, om der skal siges ja
eller nej til en fragtrute, der konkurrerer med den privatbane, han er for
mand for.
Der er endvidere blevet gennemført ændringer i trafikministerens beføj
elser, men der har her kun været tale om mindre vigtige ting uden større
reel betydning.
Fra trafikministeriets side blev der i rigsdagssamlingen 1952—53 udarbej
det et lovforslag med den stik modsatte tendens. En vedtagelse af dette lov
forslag, der iøvrigt blev forkastet, ville have medført endnu større mulig
hed tor en begrænsning af lastbiltrafikken til fordel for jernbanetrafikken.
Som nævnt administreres loven stadigvæk ud fra forudsætningerne fra
1927, og for de koncessionsudstedende myndigheder er den stadigvæk først
og fremmest et instrument i banernes kamp mod bilerne.
Det er til forsvar for denne forældede lovgivning ofte anført, at den
automobiltrafik, der omfattes af loven, er af forholdsvis beskedent omfang
— vel kun nogle få procent af den samlede automobiltrafik.
Selvom dette unægtelig er rigtigt, er den egentlige fragtmandskørsels og
rutebilkørsels relative beskedne omfang på ingen måde en målestok for,
hvilken skade den forældede lovgivning forvolder. — Sagen er nemlig den,
at man — særlig for fragtmandskørselens vedkommende — benytter lovgiv
ningen til at forhindre opbygningen af et tilstrækkeligt omfattende og til
strækkeligt effektivt net af automobilruter.
At de offentlige myndigheders negative indstilling i denne henseende
har båret frugt, viser sig mere end tydeligt derved, at det eksisterende rute
net nu i 1956 næppe er stort større, end det var i begyndelsen af 30’erne.
Det må være indlysende, at ikke alene de transportforretninger, der
berøres af loven, bør være interesseret i at skabe interesse for en lovrevision.
— Snart sagt samtlige erhverv har en økonomisk interesse i, at der bliver
skabt mulighed for opbygning af et betydeligt mere omfattende og betyde
ligt mere effektivt net af automobilruter end det, der i dag står til rådighed
for erhvervslivet.
At den her omtalte lovgivning faktisk bliver benyttet som et trafikpoli
tisk instrument til støtte for banesystemets konkurrencekamp mod auto-
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mobiltrafikken er åbenbart, og det kan vel næppe kritiseres, idet dette som
nævnt foran netop var lovgivernes hensigt.
Man bør vel heller ikke rette bebrejdelser mod lovgiverne fra 1927. De
måtte handle på grundlag af det trafikbillede, der eksisterede den gang, og
kunne naturligvis ikke forudse den rivende udvikling, de næste 25 år ville
bringe på dette område. Dette forhindrer imidlertid ikke, at tiden nu må
være inde til, at dette lovkompleks tages op til revision og underkastes den
ændring, som automobiltrafikkens udvikling i den seneste menneskealder
har gjort uomgængelig nødvendig.
Man bør i denne forbindelse heller ikke glemme, at det under nutidens
forhold er helt irrationelt at drive beskyttelsespolitik overfor jernbanerne
på netop dette område. Det er stykgodstransporternes overgang til lastbil
befordring man ønsker at dæmme op for, og stykgodstransporterne repræ
senterer utvivlsomt det kørselsområde, der mest af alt egner sig for lastbil
trafik og mindst af alt egner sig for jernbanebefordring.
I 1951 gennemførtes en lov om international godskørsel med motorkøre
tøj. — Denne lov, der er motiveret i den udvikling, der internationalt er
sket på dette område i efterkrigsårene, er en kortfattet rammelov, der i
hovedsagen indskrænker sig til at fastslå, at der til at udføre transport af
gods til og fra Danmark kræves en forud meddelt tilladelse, hvad enten
transporten udføres af danske eller udenlandske transportforretninger.
Administrationen af loven er henlagt til ministeriet for offentlige arbej
der, hvis jernbanekontor varetager den løbende administration.
Den internationale godskørsel har i efterkigsårene arbejdet under sær
deles vanskelige vilkår, først og fremmest fordi en række vesteuropæiske
lande til trods for, at de på internationalt plan har bekendt sig til doktri
nen »freedom of the road«, i betydeligt omfang har indført restriktioner
og skattemæssige forholdsregler, der har til hensigt at beskytte de pågæl
dende landes egne trafikmidler mod konkurrencen fra den udenlandske
biltrafik.
Trafikmyndighederne i de lande, de danske transportinteresser er af
hængige af, varetager så godt som undtagelsesfrit de nationale transport
interesser dels ved som ovenfor nævnt at lægge hindringer i vejen for kon
kurrencen udefra og dels ved positive foranstaltninger til støtte for de
nationale trafikinteresser.
I modsætning hertil har ministeriet for offentlige arbejder indtaget det
standpunkt, at ministeriets hovedopgave kun er at udstede tilladelser inden
for rammen af de internationale aftaler, hvorimod man ikke fra ministe
riets side overfor udlandet har villet gå positivt ind for at støtte danske
erhvervsinteresser på den internationale trafikarena.
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Det er utvivlsomt i meget høj grad på grund af disse forhold, Danmark,
der før krigen og i de første efterkrigsår indtog en absolut førende stilling
indenfor den internationale lastbiltrafik, i de sidste år er blevet trængt til
bage på næsten alle områder.
Der må være en almen erhvervsmæssig interesse knyttet til et forsøg på
at få gennemført en ændring af dette område indenfor dansk trafiklovgiv
ning og trafikadministration, således at Danmark kommer til at arbejde på
lige fod med udlandet med hensyn til den internationale godstrafik, hvor
der både er store muligheder for en ekspansion, og hvor Danmark har store,
naturlige forudsætninger for at gøre sig gældende.

3. Færdsels- og motorlovgivningen
Det er færdsels- og motorlovgivningens opgave at fastlægge de tekniske
bestemmelser vedrørende motorkøretøjers indretning samt at fastlægge vil
kårene for færdselsafviklingen.
Man behøver blot at sammenligne biler og vejfærdsel i dag med forhol
dene for en menneskealder siden for at gøre sig klart, i hvor høj grad en
stadig å jourføring og tilpasning til ændrede forhold, en sådan lovgivning
må undergå for at være på højde med udviklingen.
Også på dette område har vi i den sidste menneskealder erfaret, i hvor
høj grad lovgivning og administration har tilbøjelighed til at stivne.
Til trods for, at man ikke på mange områder har været ude for en ud
vikling af tilsvarende eksplosiv karakter som indenfor motorfærdselen, måtte
vi helt frem til 1955, før den labyrint af mere eller mindre forældede lov
regler og bekendtgørelser, der i det store og hele stammede fra begyndelsen
af 30’erne, blev ført å jour. Til gengæld fik vi med færdselsloven af 1955 en
færdsels- og motorlovgivning, der i det store og hele er tidssvarende. Ikke
mindst på det tekniske område betød denne lov en hårdt tiltrængt å jour
føring. Man fulgte her de normer, der er udarbejdet på internationalt plan,
og som giver mulighed for opbygning af et transportmateriel, der kan ud
nytte nutidens tekniske muligheder.
Men hvor længe vil man kunne sige det? Der er intet, der tyder på, at
vejfærdselen og automobilteknikken har nået sit højdepunkt — der er vel
tværtimod al mulig grund til at tro, at de senere års udvikling vil fort
sætte, måske endog med forøget styrke.
Det vil af samme grund være letsindigt at tro, at man med færdselsloven
af 1955 har fundet en lovgivning, der vil have gyldighed i en længere år
række. Hvis færdselsloven skal følge med udviklingen, og hvis man vil have
mulighed for at lede udviklingen ind i de rette baner, vil det også fremtidigt
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være nødvendigt at gennemføre stadige å jourføringer gennem ændringer i
selve loven eller gennem bekendtgørelser i henhold til loven.
Man har vist lov til at sige, at erfaringen har vist, at vort departemen
tale system ofte vil savne forudsætningerne for på egen hånd at formidle
den kontinuerlige tilpasningsproces, der er forudsætningen for, at lovgiv
ningen kan holde sig på højde med udviklingen.
Den kommission, der udarbejdede forslaget til den nugældende færdsels
lov, var opmærksom på dette forhold og stillede i konsekvens heraf forslag
om oprettelse af et permanent udvalg med særlige praktiske og administra
tive forudsætninger for at formidle den nødvendige tilpasning af lovregler,
bekendtgørelser og cirkulærer samt den administrative praksis. Det må i
høj grad beklages, at denne tanke ikke vandt tilstrækkelig tilslutning, og
konsekvensen kan let blive, at vejtransporten afskæres fra fuldt ud at ud
nytte tekniske fremskridt, man ved lovens vedtagelse ikke har kunnet for
udse.
4. Motorbeskatningen
Man har her i landet — i hvert fald i beskatningslovenes formålsparagraf
fer — altid haft øje for, at motorbeskatningen bør betragtes ud fra et om
kostningssynspunkt. Motorskatterne skal være motorkørselens betaling for
de omkostninger, den medfører til opbygning og vedligeholdelse af vej
nettet.
Allerede den første motorafgiftslov i Danmark — lov af 18. april 1910 —
knæsatte omkostningsbetragtningen, idet begrundelsen for afgiften var, at
den skulle bidrage til dækning af den slitage, motorkøretøjerne forvoldte
på landevejsnettet. De samme principper lå til grund for den såkaldte
grundlæggende revision af motorafgiftslovene i 1927, der båndlagde hele
provenuet til vejformål, og ligeledes for loven af 1931 om afgift af motor
køretøjer, som bragte en væsentlig udvidelse af vejfondsmidlerne. Moti
verne var stadig de samme: motorkørselen skulle selv betale de merudgifter,
den påførte vejvæsenet, alle motorafgifter skulle gå til vejformål, og de
måtte ikke være større, end hvad hertil krævedes. Loven af 1931 må siges
at have draget omkostningsbetragtningens endelige konsekvens. Den inde
holdt nemlig en bestemmelse om, at når afgiftsbeløbene nåede en sådan
størrelse, at samtlige amts- og sognekommuner kunne få mere end 80 pct.
af deres vej udgifter dækket herfra efter de gældende regler, ville der »være
at fremsætte lovforslag om revision af afgiftsbestemmelsen«. Hermed var
omkostningsprincippet fastslået i selve lovteksten.
Netop i denne tid er motorbeskatningsproblemerne til samlet behand
ling i Folketinget, og der foreligger for Folketinget en fyldig kommissions-
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betænkning, der indeholder forslag til revision af hele den nugældende lov
givning.
Denne kommission befinder sig således i fuldkommen principiel harmoni
med den danske motorbeskatnings traditioner, når den bygger sine revi
sionsforslag og motiver på dette grundlæggende omkostningsprincip.
Den tankegang, der ligger til grund for dette beskatningsprincip, kan
vanskeligt udtrykkes klarere, end det er sket i kommissionsbetænkningen,
der bl. a. indeholder følgende:
»Med hensyn til motorafgifternes relation til trafikpolitikken kan
anføres, at afgifterne indvirker på trafikmidlernes omkostninger og
dermed på samfundets almindelige omkostningsniveau, samt at beskat
ningen ydermere kan begunstige visse trafikmidler på andres bekost
ning.« —
»Betaler f. eks. motorkørselen ikke de af denne forvoldte vej udgifter,
stilles motortrafikken gunstigt i konkurrencen med baner og skibsfart,
ligesom på den anden side en trafikøkonomisk rationel motorisering
af transporterne bremses eller udskydes, hvis der i kortere eller længere
perioder pålægges motorkørselen høje afgifter. Den almindelige opfat
telse i kommissionen har varet, at afgifterne til vejformål bør opkraves
med et beløb, der svarer til de vejudgifter, motorkørselen giver anled
ning til, og i øvrigt fordeles efter samme princip på de enkelte motor
køretøjskategorier, idet man mener, at en eventuel højere eller lavere
beskatning vil have trafikpolitiske konsekvenser.«

Således ser altså teorien ud — i praksis stiller sagen sig imidlertid noget
anderledes.
Nogle ganske få tal kan med al ønskelig tydelighed illustrere, hvordan
det i lovgivningen nedfældede omkostningsprincip er blevet forvaltet. Der
regnes for finansåret 1956—57 med følgende provenu:

370 millioner kr
170
»
»
100
»
»

Afgift af benzin.
Vægtafgift ........
Omsætningsafgift
Ialt ....

640 millioner kr.

Hertil kommer afgifterne i henhold til dollarpræmieringsordningen, der
i kalenderåret 1955 indbragte ca. 125 millioner kr.
For et finansår kalkuleres der med andre ord med et provenu på ialt ca.
765 millioner kr.
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Dette skøn er imidlertid utvivlsomt for lavt, og en gennemførelse af de
foreliggende forslag vil på grundlag af motorvognsparkens anslåede størrelse
i 1956-57 og trafikintensiteten i hvert fald indbringe statskassen et provenu
på ialt ca. 800 millioner kr. incl. indtægten af dollarpræmieringsordningen.
Dertil kommer, at årsprovenuet naturligvis vil stige automatisk med
væksten af motorvognsparken og trafikintensiteten.
Overfor denne motorbeskatning på omkring 800 millioner kr. pr. år står
for øjeblikket et tilskud til vejvæsenet på ca. 250 millioner kr. pr. år.
Man har med andre ord i praksis helt negligeret omkostningsprincippet,
og man har, ved at lade skiftende økonomiske og finansielle krisesituationer
være afgørende for beskatningspolitikken, ad beskatningsvejen ført en trafik
politik, der på afgørende måde har lagt sig hindrende i vejen for den rationa
lisering af samfundets transportapparat, de sidste årtier har muliggjort.
Posteringsmæssigt har man holdt sig til reglerne ved at lade merbeskatningen indgå i vejfondens formue, der i dag overstiger 1,5 milliarder kr.
Man kan foreløbig kun håbe, at den revision af hele motorbeskatnings
komplekset, Folketinget for øjeblikket arbejder med, vil medføre en rime
lig løsning af dette grundlæggende spørgsmål, og med en rimelig løsning
må man have lov at mene en løsning, der giver vejtransporten mulighed
for på lige vilkår at konkurrere med de øvrige trafikmidler. Kun derved
vil vejtransporten få den plads i trafikafviklingen, den har krav på, og kun
derved får samfundet den mest rationelle trafikafvikling.
Det er iøvrigt også et særkende for den nugældende beskatningslovgiv
ning, at den på en lang række områder er forældet. Heller ikke her har
lovgivningen og administrationen kunnet følge med udviklingen.
Det er ikke alene af betydning, hvor høj beskatningen er. Beskatningens
fordeling mellem forskellige afgiftsformer, den rent tekniske konstruktion
af afgiftsskalaeme, beskatningskriterieme o. s. v., o. s. v. har også afgørende
betydning for vejtransporten og øver ikke mindst en væsentlig indflydelse
på investeringerne i transportmateriel.
Der er fra alle sider enighed om, at den forestående lovrevision må med
føre en å jourføring på dette område, og alt tyder på, at der stort set er
enighed om de vigtigste spørgsmål.
Et vigtigt fremskridt vil det således bl. a. være at få gennemført den
planlagte overgang fra egenvægtsbeskatning til en beskatning på grundlag
af bruttobelastningen.
På et andet centralt område, nemlig beskatningen af dieselvogne, befin
der man sig i et dilemma, og beskatningskommissionen har ikke kunnet
anvise vejen til en rationel løsning af dette spørgsmål.
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Til grund for den nuværende beskatning på dette område — og der er
ikke stillet forslag om principielle ændringer fra kommissionens side —
ligger det grundsynspunkt, at det vil være rimeligt at pålægge dieselvogne
en fast afgift, der svarer til den tilsvarende benzinvogns totale beskatning
i form af vægtafgift + benzinafgift.
Det er for det første et spørgsmål, om dette grundsynspunkt overhovedet
er holdbart, når man tager de allersidste års tekniske udvikling i betragt
ning. Forudsætningen er, at der er tale om køretøjer, der teknisk set er lige
velegnede til de forskellige transportformål. Denne forudsætning holder
imidlertid næppe længere stik, idet dieselvognene særlig for den tunge
transports vedkommende rent teknisk har vist sig så overlegne i forhold til
benzinvognene, at der i de europæiske lande overhovedet ikke længere
fremstilles benzinvogne, beregnet på den tunge transport.
Udviklingen har endvidere medført, at dieselvognene teknisk set i stadigt
stigende omfang kan gøre sig gældende indenfor transportformer, hvor der
anvendes lastvogne af mellemstørrelse, hvilket igen vil sige transportformer,
hvor årskørselen ligger på et betydeligt lavere niveau end det, der er an
vendt som udgangspunkt for dieselvognenes beskatning. De gældende af
giftsskalaer vil derfor på disse transportområder virke prohibitivt eller i
hvert fald hæmmende for en omstilling til dieseldrift på områder, hvor
denne driftsform — bortset fra beskatningen — er teknisk og driftsøkono
misk rationel. Afgiften kommer med andre oid til at virke som en beskyt
telsestold for benzindrevne lastbiler.
Det er indlysende, at beskatningen påvirker investeringen, og så længe
man opretholder det nuværende grundprincip, der går ud på, at benzin
vognes beskatning består af en fast afgift + en variabel afgift, medens diesel
vognene kun beskattes ved en fast afgift, der skal svare til benzinvognes
totale beskatning, er det ganske simpelt umuligt at gennemføre en ensartet
beskatning af de to konkurrerende automobiltyper.
Den eneste mulige løsning af dette beskatningsspørgsmål består af gen
nemførelse af et ensartet afgiftsgrundlag for begge kategorier af køretøjer,
med andre ord en ensartet vægtafgift kombineret med en afgift på diesel
olien svarende til benzinafgiften.
Hidtil er man først og fremmest af kontrolmæssige årsager veget tilbage
for denne løsning, men det er et spørgsmål, om man ikke, som det er sket
i andre lande, af udviklingen bliver tvunget til at bryde med vante fore
stillinger.
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5. Trafikadministrationen

Fælles for de foran omtalte hovedspørgsmål — lovgivningen for den
erhvervsmæssige transport — færdsels- og motorlovgivningen og motor
beskatningen — er det, at lovgivningen i den sidste menneskealder har hinket et langt stykke efter udviklingen. Der har til stadighed bestået en spæn
ding mellem det praktiske livs naturlige krav om at følge med tiden og den
lovgivning, der danner rammen om vejtransportens virke og dermed også
sætter grænserne for dens udviklingsmuligheder.
Det kan derfor ikke undre, at vi også med hensyn til trafikadministra
tionen opretholder en administrationsform, der på mange områder er en
reminiscens fra en periode, hvor jernbanerne var den dominerende trafik
faktor, og hvor vejtransporten betød forholdsvis lidt i vort trafiksystem.
Administationen af vejtrafik og færdselsanliggender er i dag på en ret
tilfældig måde stykket ud på en række forskellige ministerier, og det siger
sig selv, at dette i allerhøjeste grad vanskeliggør en rationel og effektiv
trafikledelse.
Mest iøjnefaldende er i denne henseende, at vejadministrationen og
administrationen af færdselsloven er skilt ad.
Siden 1942 har praktisk taget alle vejsager været henlagt til ministeriet
for offentlige arbejder, der skal varetage statens funktioner med hensyn til
anlæg og styrelse af landets net af veje og gader.
Færdsels- og motorspørgsmål, d. v. s. de sager, der tidligere var omfattet
af motorloven af 1932 og færdselsloven af 1932, og som nu omfattes af
færdselsloven af 1955, er i det store og hele henlagt til justitsministeriet.
Det turde være indlysende, at der er en meget nær sammenhæng mellem
reglerne om udbygning af landets veje og færdselen, idet ikke blot færdselens
mængde og art men også reglerne for, hvordan man skal færdes på veje
og gader, i høj grad er afgørende for, hvilke krav der må stilles til vejnet
tets udbygning. Det organ, der skal have med vejenes anlæg og indretning
at gøre, har derfor i allerhøjeste grad behov for så umiddelbart og så
direkte som muligt at have mulighed for at få kendskab til den færdsel, som
disse veje og gader er bestemt til at tjene, og som derfor i afgørende grad
bliver bestemmende for færdselsårernes placering.
Selv om man ved den nye færdselslov har henlagt forskellige afgørelser,
som har særlig tilknytning til vejadministrationen, og som tidligere har
sorteret under justitsministeriet, til ministeriet for offentlige arbejder, er
den bestående adskillelse af færdsels-, motor- og vejspørgsmål, der i hoved
sagen er historisk bestemt, uhensigtsmæssig og vanskeliggør givetvis i meget
høj grad en virkelig effektiv administration af disse spørgsmål.
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For 20—30 år siden var storebæltsoverfarten og de øvrige færgeforbindel
ser mellem landsdelene i hovedsagen et jernbaneanliggende. I dag har
disse overfarter mindst samme betydning for bilerne som for banerne og
må i det hele taget opfattes som et alment trafikanliggende. —
Alligevel er administrationen af de for dansk samfærdsel så vigtige over
fartsruter, herunder først og fremmest storebæltsoverfarten, henlagt til
D.S.B., der har eneafgørelsen med hensyn til anlægspolitik og takstpolitik.
Når man fra samfundets side har betroet jernbanerne et så overordentlig
vigtigt trafikanliggende som storebæltsoverfarten, burde det svære en selv
følgelig forudsætning, at der i takstfastsættelsen o. s. v. blev taget almene
hensyn. — Den forudsætning er dog langt fra blevet opfyldt.
Forenede Danske Motorejere og Landsforeningen Danske Vognmænd
har i 1954 i samarbejde ladet foretage en undersøgelse af storebæltsover
fartens tarifpolitik, driftsmetoder samt driftsresultater med særligt henblik
på vilkårene i alle disse henseender for D.S.B.-forretningen ved overførsel
af motorkøretøjer over Storebælt.
Det er ikke muligt her i enkeltheder at komme ind på de oplysninger,
dette arbejde har bragt for dagen vedrørende statsbanernes ledelse af store
bæltsoverfarten. Undersøgelsen har imidlertid tilvejebragt en klar konsta
tering af, at D.S.B. i sin storebæltsadministration har favoriseret banernes
egne trafikinteresser på motorkørselens bekostning. Ved at belaste automobiltrafikken med næsten prohibitivt høje takster har D.S.B. benyttet sit
trafikmonopol på Storebælt som et middel i konkurrencekampen mellem
baner og biler, hvad hverken samfundet som helhed eller automobiltrafik
ken kan være tjent med.
Undersøgelsen konkluderede med rette i et krav om vidtgående takstned
sættelser og i et krav om, at overfartsruternes administration lægges i hæn
derne på et objektivt og selvstændigt organ, der står over for den konkur
rencekamp, der udkæmpes mellem baner og biler.
Der kunne nævnes adskillige andre eksempler på de uheldige følger af, at
det kompleks af problemer, der knytter sig til motorkørselen og trafikken
i det hele taget, er stykket ud på en række administrationsgrene.
Problemet er imidlertid på ingen måde løst ved at fratage D.S.B. ledelsen
af overfarterne og få tilvejebragt en mere rationel fordeling af de opgaver,
der knytter sig til færdsels- og vejadministrationen.
Den, der til stadighed beskæftiger sig med aktuelle trafikproblemer, når
hurtigt til den erkendelse, at en reform af hele det bestående administra
tionssystem er en uomgængelig nødvendighed.
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En tidssvarende og rationel trafikledelse får vi ikke, før der skabes et
virkeligt trafikministerium, hvor alle vej- og transportanliggender samles.
Rent bortset fra, at den nuværende administrationsform bevirker, at
mange enkeltafgørelser i motor- og færdselsspørgsmål vanskeligt kan brin
ges til at harmonere med hinanden, bærer det nuværende system et videre
gående ansvar for, at trafikale hovedproblemer endnu ikke er løst eller
søgt løst.
Det burde være indlysende, at denne tilstand ikke fortsat kan opret
holdes.
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DE INTERNATIONALE FORHOLD ANGÅENDE
VOGNMANDSERHVERVET
Af tidligere vicechef for FN’s europæiske vejkontor i Genéve,
kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder,
cand. jur. Sven Acker.
Transport af personer og gods standser som bekendt ikke ved landegræn
serne. Tværtimod, befolkningen i alle stater har en stedse stigende trang
til at komme ud og se fremmede lande, og efterhånden som transportmid
lerne bliver bekvemmere og hurtigere, stiger trangen og ønsket om at
komme til »det store udland« og se noget helt nyt. Det er vist i så hen
seende karakteristisk, at en arbejder i et stort foretagende i København for
nylig sagde til sin direktør, da han blev spurgt om, hvor han skulle hen i
ferien: »Åh, jeg skal såmænd ingen steder hen, jeg skal være i Jylland i
ferien.« Rejser inden for landets grænser regnes altså ikke længere for en
»rejse«, når der er tale om en ferierejse.
Vore landbrugs- og industriprodukter har ofte lang vej fra producent til
forbruger, og en del deraf går med biler til udlandet.
Al denne handel, der drejer sig om milliarder af kroner hvert år og alle
de rejsende, turister og forretningsrejsende, skal betjene sig af skibe, jern
baner, biler og flyvemaskiner. Skibsfarten har for længst fundet de former,
hvorunder den kan trives som international transportart. Ligeledes jern
banerne, der ganske vist kun er ca. 120 år gamle. Vor første jernbanefor
bindelse over den daværende landegrænse blev åbnet 1. december 1868
(Vamdrup-Farrisstrækningen), så det blev muligt at køre fra Randers til
Altona direkte med jernbane. Men allerede i september 1868 afsluttedes
der overenskomster mellem de pågældende danske og tyske jernbanead
ministrationer om tariffer og vognbenyttelse. Der gik dog mange år, før
mere omfattende internationale overenskomster om jernbanetrafik kom i
stand, men nu er den internationale jernbanetransport så gennemorganiseret (med et centralbureau i Bern), at denne trafik kan foregå gnidningsløst
over landegrænserne. De resultater, der her er nået, og som må siges at være
udtryk for et dygtigt og fremsynet arbejde, skyldes vel for en del, at jern-
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banerne i Europa enten ejes af eller kontrolleres økonomisk af staten. In
teressefællesskabet mellem jernbanefolk har efterhånden gjort dem lige så
»internationalt tænkende« og indstillede på samarbejde henover grænserne
som søfartens folk.
Anderledes er det endnu til dels med hensyn til den internationale trans
port med motorkøretøjer. Det skyldes jo ikke alene, at myndighederne eller,
om man vil, staterne i Europa, i hvert fald for det største antals vedkom
mende, ikke hidtil har drevet vognmandsforretninger med internationale
transporter, men også og ikke mindst, at transport af personer og gods over
grænserne er så ny en foreteelse og indtil for kun 20 år siden ikke foregik
over meget lange strækninger. Lad os blot gå tilbage til 1910, da var der
her i landet kun 77 vare- og lastbiler (nogle af dem kunne endda anvendes
både til at befordre varer og personer). Den 1. januar 1955 havde vi her i
landet 93.263 vare- og lastbiler og 3268 omnibusser, og i hundredevis af
danske lastbiler og busser kører næsten til stadighed mellem Danmark og
udlandet. De udfører en vigtig opgave og er af stor og stigende betydning
for vor økonomi og er heller ikke uden betydning i valutamæssig henseende.
Og de kan også gøre reklame for vort land i udlandet. De indbyggere i
Nordtyskland, der bor ved hovedfærdselsårerne, kender vore kølebiler,
skinnende og velholdte som de er, ofte med Dannebrog påmalet »kassen«
på siderne eller over førerhuset, og hvem ved ikke dér, at de kører med
danske fisk eller danske landbrugsvarer?
Vore busser når ud til de fjerneste bygder i Schweiz, Italien og de andre
turistlande. Børn og voksne diskuterer ivrigt, hvad »DK« betyder, og så
går snakken om dette land, der på denne måde bliver samtaleemne og væk
ker interesse dér, hvor man måske ikke en gang behøver at vide, hvor det
ligger, for at bestå mellemskoleeksamen. Og omvendt kommer fremmede
busser og lastbiler til os med turister og varer. Selvom kørselen har et
enormt omfang allerede nu i disse år, så er vi kun midt i en udvikling, der
synes ikke at ville stoppe. Der passerede alene i året 1954 over vore grænser:
35.819 busser i begge retninger og 63.591 lastvogne, ligeledes i begge ret
ninger, med 876.314 passagerer og 330.305 tons varer, af busserne kørte
5.361 i transit med 139.771 passagerer, og 15.431 busser indkørte med
385.487 passagerer. Af lastbiler kørte i transit 3.567, og 29.504 indkørte til
landet. Godsmængden var for transit 15.832 tons, den indkørte mængde var
90.407 tons og den udkørte 224.065 tons. Årsagen til denne store trafik er,
for de rejsendes vedkommende, at intet, bortset fra rejser i »selvejerbil«,
kan erstatte charmen ved rejser med bus, hvor man kommer i kontakt med
land og folk på en helt anden og mere direkte måde end ved rejser med
tog, skib eller fly.
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For varernes vedkommende er det ikke alene den hurtige befordring, der
er af betydning for eksportkørselens popularitet, men også det, at varerne
ofte kan forsendes uden så dyr emballage, som der ville kræves ved jern
banetransport. Man sparer omladninger, og man har en mand, ofte een man
kender, til at »følge« varen hele vejen og aflevere den hos kunden direkte
ved hans dør.
Endvidere er det blevet evident, at man, om det skal være, kan klare
store transportopgaver pr. bil. I 1944—1945, da jernbanerne i Frankrig, ikke
mindst fra atlanterhavskysten, var ødelagt og mængder af jernbanebroer
bombet eller sprængt i stykker, kunne man klare Paris’ forsyninger med
lastbiler, ja, man kunne forsyne millionhære, der lå hundreder af kilo
meter fra kysterne, med alt, hvad der hører til moderne krigsføring.
Dansk eksportkørsel er kun 30 år gammel, og gik før krigen i det væsent
ligste kun til Nordtyskland. Efter krigen, da jernbanerne i Europa var øde
lagt, og da der var et stort behov for fødevarer overalt i Europa, kom der
gang i vor eksportkørsel. Vel blev varerne transporteret, men det gik på
bedste beskub. Der gik ikke så lang tid, før der var kø hos speditørerne for
at få læs, og priserne var derefter. Da jernbanerne begyndte at få deres
ydeevne igen, måtte langt over halvdelen af de vognmænd, der havde kørt
»på udlandet«, give op, idet materiellet ikke var blevet afskrevet eller for
nyet, og konkurrencen var for stor.
Det første land, der greb om nælden, var Holland. Den internationale
kørsel, der var foregået med hollandske vogne, var enorm, men regeringen
mente ikke, at den fortsat passivt kunne se på, at vognmandsstandens re
nommé var ved at gå fløjten. Den forbød med dags varsel fra den 1. sep
tember 1946 hollandske lastbilvognmænd at køre ud af landet, med min
dre de havde en tilladelse fra en dertil særligt oprettet halvoffentlig myn
dighed, det velkendte N. I. W. O., og den regel gælder den dag i dag i
Holland, der er blevet det dominerende land på eksportkørselens område,
vel nok grundet på deres gode organisationsforhold og de krav, som rege
ringen stiller til vognmændenes og materiellets standard.
Da jernbanerne atter kom i gang, bredte der sig mere og mere den op
fattelse rundt omkring i Europa, at landevejskørselen måtte føres ind un
der mere ordnede forhold, og ikke mindst de ansvarlige vognmandskredse
erkendte, at de internationale transporter måtte afvikles efter betryggende
og helst ensartede reguleringer. Allerede i 1930 eksisterede der en inter
national vognmandsorganisation med sæde i Wien, men den forsvandt, da
krigen kom. Der blev så i 1947 stiftet et internationalt vognmandsforbund,
hvis navn først var B. I. T. A. C. (Bureau international des transports par
autocars et camions), fra februar 1948 kaldet I. R. U. (International Road
Dansk Vognmandsstand. 6
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Transport Union) med et sekretariat i Genéve. Både Turistvognmændenes
Landsorganisation og Landsforeningen Danske Vognmænd er medlemmer af
I. R. U. Dette er altså en privat international organisation, som dog har op
nået anerkendelse som rådgivende sagkyndig organisation ved flere af de in
ternationale statslige organer, blandt andet den 16. februar 1949 som rådgi
vende for de forenede Nationer (F. N.), hvor I. R. U. har ret til at deltage
i alle møder, der vedrører landevejstransporter. I. R. U. er opdelt i 3 sek
tioner; een for erhvervsmæssig vognmandskørsel med gods, een for erhvervs
mæssig personbefordring og een for firmakørsel. Også regeringerne fandt,
at man trængte til et internationalt forum, hvor man kunne drøfte trans
portspørgsmål. Vel fandtes der allerede fra 1920 det verdensomfattende in
ternationale arbejdsbureau i Genéve (I. L. O.), som behandler alle spørgs
mål om arbejderbeskyttelse og arbejdstid m. v., og vel oprettedes der efter
sidste krig en afdeling inden for de forenede Nationer (F. N.), som kaldes
Transport and Communications Commission og som har sit sæde i New
York, men dels er disse organers arbejdsområde meget vidtstrakt, dels er de
beregnet på undersøgelse af generelle problemer, der angår alle verdens
dele.
Man enedes derfor i 1947 om at oprette en kommission under F. N.
for europæiske økonomiske problemer; denne benævntes Economic Com
mission for Europe eller kortere E. C. E., og kommissionen har sit sæde i
det gamle folkeforbundspalads i Genéve. E. C. E. har flere afdelinger, hvor
af den hidtil vigtigste er transportafdelingen (Inland Transport Committee
eller I. T. C.). Denne Inland Transport Committee blev ligeledes stiftet i
1947 og har atter nedsat forskellige udvalg til behandling af specielle spørgs
mål. Faktisk alle europæiske nationer deltager i dette arbejde, altså både
nationer, der er medlemmer af F. N., og sådanne, der ikke er medlemmer,
som f. eks. Schweiz.
Der er præsteret et betydeligt arbejde i denne komité, og der er op
nået reelle resultater derved. Danmark har deltaget i det overvejende fler
tal af møderne i I. T. C. og dens udvalg, og 4 danskere har været formænd
for udvalg under I. T. C., nemlig landsdommer Blom-Andersen, vejdirektør
K. Bang, distriktschef for statsbanernes 1. distrikt A. Kristensen og forfatte
ren af nærværende indlæg.
Til at begynde med gjaldt forhandlingerne i Genéve især problemerne i
forbindelse med jernbane- og vejtransporterne til og gennem Tyskland,
hvor man fra de allieredes side viste megen forståelse og velvillighed. Man
opnåede så at sige straks, nemlig i december 1947, enighed om en ufor
mel aftale mellem de berørte lande i Vesteuropa og nogle af Centraleuropas lande om omnibussers ret til transitkørsel og til turistkørsel, d. v. s.
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sådan kørsel, hvor et rejseselskab befordres samlet hele vejen fra start til
afslutning. Desuden enedes man om fri transitret for lastbiler, og, omend
med en mindre tilslutning, om ret for lastbiler til at køre med varer til
og fra de i aftalen deltagende lande. (Frankrig, Belgien og Italien har
ikke tilsluttet sig denne sidstnævnte del af overenskomsten). Denne aftale
eller overenskomst, der har den ejendommelighed, at den aldrig er blevet
nedfældet i nogen formel konvention eller nogen formel overenskomst,
men som kun findes i rapporter af det på møder i Gene ve mundtligt aftalte,
kaldes Genéveoverenskomsten om vejenes frihed (Freedom of the Road
Agreement). Den er stadig grundlaget for al turist- og eksportkørsel til de
lande, med hvilke vi ikke har forvaltningsoverenskomster. Overenskomsten
er blevet diskuteret i Genéve flere gange i tidens løb, og det kan antages
for ret givet, at der med tiden vil blive indgået en formel konvention om
hele problemet vedrørende de internationale transporters licensiering.
Af andre overenskomster angående vejtrafik, der er afsluttet under
E. C. E.’s auspicier, skal nævnes: Overenskomsterne om commercielle mo
torkøretøjer og om international transport af gods ad landevej af 16. juni
1949 indeholdende blandt andet reglerne om tolddokumenter for motor
køretøjer og de vigtige bestemmelser om fritagelse for toldundersøgelser
for godsbefordring ved grænserne, den såkaldte »carnet T I R« ordning, der
snart kan forventes bragt i anvendelse også af de danske eksportvogn
mænd, idet disse overenskomster er tiltrådt af Danmark den 29. december
1949. Dernæst overenskomsten af 16. september 1949 angående vejtavler
og -afmærkninger, der ikke er tiltrådt af Danmark endnu, hvilket ligeledes
er tilfældet med to andre overenskomster af 16. september 1950 om vægt
og bredde for motorkøretøjer, der kan færdes på visse (store) veje i Europa.
Et vigtigt resultat af arbejdet i Genéve må den såkaldte deklaration af
16. september 1950 om bygning af internationale hovedfærdselsårer siges
at være. Den er ganske vist endnu ikke tiltrådt af Danmark, men den vil
dog få stor betydning for vort vejnets fremtidige udseende, og den er kom
met i stand i et udvalg, der havde vej direktør K. Bang til formand.
Det i deklarationen forudsatte vejnet for Europas gennemgående lande
vejstrafik strækker sig fra Syrien til Skotland og fra Portugal til Finland
over Haparanda, og det er tilrettelagt således, at de af de østeuropæiske
lande, der ikke deltog i udarbejdelsen af nettet, kan projektere deres stræk
ninger på det foreliggende grundlag og derved få tilslutning til hele det
vesteuropæiske hovedvejsnet.
Vejene får numre med et »E« foran, og der er ca. 100 veje med E-numre.
Vejen E 3 (Lissabon—Paris—Stockholm) vil komme til at gå gennem
Danmark fra Krusaa over Kolding til Frederikshavn, og E 4 (Lissabon —
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Bern — Helsingfors) vil komme til at gå gennem vort land fra Rødby over
København til Helsingør. Endvidere er det forudset, at der bliver en for
bindelse E 64 fra Berlin over Gedser til Storstrømsbroen (og København)
samt en vej E 66 fra Esbjerg over Nyborg—Korsør til København, og ende
lig en forbindelse mellem Vejle og Middelfart (der får numret E 67, den
korteste af alle de europæiske E-nummererede hovedveje). Vejene igennem
Danmark og en stor del af Europa ses på det omstående kort.
Disse veje skal udbygges så de kan bære trafikken, enten som 7 meter
brede veje af 1. kategori (i bjergegne dog eventuelt kun 6 meter brede)
med 2 kørebaner, beregnet for 600 vogne pr. time, med 55 km hastighed
pr. time, eller som veje af 2. categori med 4 kørebaner, 2 å 7 meter på
hver side af en midterrabat, beregnet for trafik, der overstiger 600 vogne
pr. time, eller som veje af 2. kategori med 4 kørebaner, 2 å 7 meter på
eller finansielle omstændigheder tilsiger det, midlertidigt som veje af 3.
kategori med 3 kørebaner af i alt 10,5 meters bredde, eller i ganske særlige
tilfælde af ialt 9 meters bredde. Vejene skal forsynes med cykelstier, hvor det
er nødvendigt, de må ikke have stærkere stigning end 6 pct. i fladt land og
ikke over 10 pct. i bjergegne. Der findes endvidere regler om konstruk
tionen (vejsving, vejbelægning, parkeringspladser, vejkryds og fri højde
m. v.).
E-skiltet skal være firkantet, med grøn bund og hvid påskrift. Hele det
store europæiske gennemgående vejnet udgør ca. 54.000 km. De første E
skilte blev allerede for nogle år siden opstillede på veje i Tyrkiet.
På grund af det enorme kapitalbehov i alle de pågældende lande vil der
gå en rum tid, før vejnettet er udbygget, så det opfylder deklarationens
krav, men der arbejdes til stadighed med at finde udveje for at få anlæggene
og udbygningerne fremskyndet, blandt andet i den europæiske transport
ministerkonference, som omtales nedenfor. På grund af de allerede eksiste
rende autobaner er Tyskland nok det land, der er længst fremme med hen
syn til opfyldelsen af deklarationens krav.
Der arbejdes for tiden i de forenede Nationer endvidere med forberedel
sen af aftaler landene imellem angående transport af letfordærvelige varer
og af farligt gods. E.C.E. i Genéve udgiver en årlig statistik over de euro
pæiske transportmidler og deres ydelser; bogen, der hedder »Annual Bulle
tin of Transport Statistics«, og hvis tekst er trykt på engelsk og fransk, kan,
som alle andre officielle publikationer fra de forenede Nationer, købes
(for ca. 10 kr.) hos Einar Munksgaard i København.
Der arbejdes også ihærdigt på spørgsmålet om transportmidlernes coordination i flere udvalg, nemlig i udvalgene angående tariffer og angående
transportomkostninger og regnskabsføring. Hvad angår tarifspørgsmål har
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Danmark og Vesttyskland i øvrigt været foregangslande i Europa, idet For
eningen af Danske Eksportvognmænd og Arbeitsgemeinschaft Güterfernver
kehr, med godkendelse fra både det danske og det tyske ministerium, i fe
bruar 1952 indgik en aftale om, at danske og tyske vognmænd skulle over
holde de samme tariffer. Aftalen går ud på, at både tyske og danske vogn
mænd ved transporter mellem Danmark og Tyskland skal beregne trans
portprisen på den danske del af strækningen efter den danske minimalpris
kurant og på den tyske strækning efter R.K.T. (Reichskraftwagentarif).
Denne aftale har været genstand for megen opmærksomhed hos organisa
tioner og embedsmænd i udlandet. Man kan, selvom aftalen er udtryk for
vilje til fornuftigt samarbejde, og selvom den bidrager til at skabe mere
ligelige betingelser for konkurrencen såvel mellem de danske vognmænd
indbyrdes, som mellem danske og tyske vognmænd, ikke anse aftalen som
ideel, blandt andet fordi fragtpriserne ikke beregnes som »gennemgående«.
Hver transport udgør efter denne tarifaftale, i prisberegningsmæssig hen
seende, egentlig 2 transporter, idet man beregner tonkilometerne først fra
udgangspunktet til grænsen og dernæst fra grænsen til bestemmelsesstedet,
hvorved de transportsøgende kunder mister en stor del af den fordel, som
de har, hvor prisen beregnes for hele strækningen under eet, og hvor de
»sidste« kilometer er meget billigere end de »første«, altså hvor kilometer
taksten aftager, efterhånden som afstanden vokser. Det, der i Genéve stræbes efter er, at opnå aftaler om ensartede internationale gennemgående ta
riffer (uniform international through tariffs), hvilket, hvis det bliver gen
nemført, vil indebære, at internationale transporter af alle landes vogn
mænd beregnes efter samme tarif (befordringsregler og priskurant) fra af
gangs- til bestemmelsesstedet.
De forenede Nationers Genéveafdeling arbejder også med transport- og
vejskatproblemerne, idet man søger at undgå dobbeltbeskatning af biler,
så vidt muligt. Der er imidlertid ved at brede sig en tendens til at beskatte
transporterne pr. tonkilometer eller pr. personkilometer, hvilket system
allerede før den 2. verdenskrig blev indført af Tyskland. Fra dette system
kan der givetvis ikke gøres undtagelser for så vidt angår udenlandske vog
nes transporter, da fremmede virksomheder derved ville få et fortrin frem
for virksomhederne i den stat, der har indført denne skat.
Den nye internationale forsikringsordning (grønkortsystemet) er iøvrigt
også et resultat af langvarige, tilbundsgående forhandlinger i Genéve.
Der blev den 19. maj 1956 sammesteds underskrevet en europæisk kon
vention om lastbiltransportkontrakter, som fastsætter vognmændenes ansvar
for tab af og skade på de transporterede varer, samt i hvilke tilfælde de
er fritaget for ansvar. Endvidere fastsætter den regler om kontraktens form
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og for forholdet iøvrigt mellem afsender, modtager og transportør. Konven
tionen vil utvivlsomt kunne bidrage til, at konkurrencen mellem de forskel
lige landes vognmænd bliver mere fair, og at de transportsøgende kunders
tillid til vejtransporter vokser, når de nøjagtigt ved, i hvilket omfang de er
dækket i tilfælde af tab og skade.
Et nyttigt arbejde gøres også for at forebygge trafikulykker, et særligt
ekspertudvalg mødes jævnligt for at udveksle erfaringer og for at studere,
hvilke forholdsregler der bør tages i kampen mod færdselsulykkerne.
Der holdes hvert år i Genéve to møder i et specielt udvalg, der alene
beskæftiger sig med autorisationer til koncessionerede omnibuslinier (om
nibusruter). Det ville være synd at sige, at dette arbejde går let fra hånden,
thi dels er der endnu her i Europa en ret udbredt uvilje mod busruter
over lange afstande — modsat stemningen i Amerikas Forenede Stater —
dels hersker der ikke endnu nogen særlig rørende enighed mellem de pri
vate busejeres organisation (den ovenomtalte I.R.U.) og de europæiske
jernbaners rutebilorganisation (U.R.F.).
Det er dog vist her på sin plads at nævne, at de danske myndigheder har
stillet sig meget forstående i disse spørgsmål, ikke mindst over for nordiske
transportvirksomheder — der er givet mange tilladelser til transitlinier
gennem Danmark — men også over for franske, belgiske, tyske og østrigske
ønsker. Vejen fra Krusaa til Kolding var i hvert fald indtil for nylig og er
måske stadig, til trods for at nogle ruter nu benytter Gedser—Grossenbrodeoverfarten, den strækning i Europa, hvor der kører flest internationale bus
ruter.
Men som tidligere omtalt er det ikke alene De forenede Nationers Europaafdeling, der har gjort et stort arbejde med hensyn til landevejstranspor
terne, også på »verdensbasis« er der opnået gode resultater. Der blev den
19. september 1949 i Genéve underskrevet en vej konvention af lande fra
alle verdensdele, og den trådte i kraft den 26. marts 1952. Danmark har
også underskrevet og ratificeret konventionen. Til konventionen hører 10
annexer om forskellige spørgsmål, såsom indregistreringsnumre, bremser,
lys o. s. v. samt en protokol om vejtavler m. v. Konventionen har været
grundlaget for vor nye færdselslov, som trådte i kraft den 1. juli 1955. Kon
ventionen indeholder blandt andet regler om førerbeviser, om motorkøre
tøjers dimensioner (længde, bredde og akseltryk), om færdselsforskrifter,
om hovedveje og den forkørselsret, der skal gælde for disse, om nationali
tetsmærker og om vejtavler (forbudstavler, påbuds tavler, advarselstavler og
de vejledende skilte). Konventionen af 1949 er altså at betragte som den
internationale færdselslov eller, om man vil, den internationale grundlov
for færdsel på landeveje, og den gælder som sagt ikke alene for Europa.
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Men dernæst findes der en anden grundlov, som dog kun vil komme til
at gælde i en del af Europas lande, det er »den almindelige overens
komst« af 17. marts 1954 (ligeledes undertegnet i Genéve) om den øko
nomiske regulering af international vejtransport (General Agreement on
Economic Regulations for International Road Transport) med tilhørende
standardregler for lastbilvognmænd, omnibusejere og indehavere af firmavogne samt en række annexer. Standardreglerne (cahier’et) indeholder
blandt andet bestemmelser om de krav, man må stille til vognmændenes
soliditet og forretningskyndighed samt de krav, der må stilles til det an
vendte materiel og til chaufførerne. Overenskomsten indeholder tillige be
stemmelser om sanktioner, der kan anvendes overfor vognmænd og »fir
maer«, der ikke overholder de internationale regler. Hele overenskomsten
og standardreglerne (på engelsk »set of rules«, på fransk »cahier des char
ges«, på tysk »Plichtenheft«) og de færdiggjorte tillæg har allerede før ved
tagelsen været meget omtalt blandt vognmænd. Denne overenskomst af 17.
marts 1954 vil, når den engang træder i kraft, blive »grundloven« for den
europæiske eksportkørsel og for udlandskørselen med omnibusser. Nogle
vigtige annexer er allerede underskrevet, blandt andet eet om arbejdstid,
maximal køretid og hvilepauser m. v., eet om forsikringspligt og eet om ob
ligatoriske fragtbreve. Andre annexer er endnu under udarbejdelse; det
drejer sig særligt om annexerne vedrørende obligatoriske tariffer, om flytte
transporter og andre specialtransporter, om visse standarddokumenter, om
definitioner af de forskellige former for omnibuskørsel og om de særlige
krav, der bør stilles til eksportvogns- og busmateriellet. Overenskomstens
største betydning ligger deri, at den henlægger afgørelsen af alle spørgsmål
(med undtagelse af licencernes antal) til myndighederne i vognejernes
hjemland.

Den her omtalte overenskomst har blandt andet været forelagt de kom
petente danske erhvervsorganisationer før undertegnelsen og blev dér mod
taget med en behersket begejstring. Det må erkendes, at overenskomsten og
»cahier’et« samt nogle annexer går meget i detailler på visse punkter, og
at den, når den træder i kraft, vil betyde en forøgelse af kravene til vognmændene i visse henseender. Jeg kan imidlertid, med førstehåndsviden om
de dele, indestå for, at kravene, som de endeligt blev udformet, ikke er
så strenge, som man fra visse landes side oprindeligt ønskede dem, og at
der fra dansk side i mange tilfælde med held blev gjort en energisk indsats
for at få dem bragt på et rimeligt niveau. Man må imidlertid huske på, at
en regulering af vognmandserhvervet har været kendt i lang tid og er gan
ske selvfølgelig i alle lande i Europa og Nordamerika, med undtagelse af
Danmark og til dels Holland (en undtagelse danner også nu Schweiz, hvor
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reguleringen af vognmandserhvervet bortfaldt i 1951, men hvor man dels
gennem militærordningen, dels gennem aftaler mellem den schweiziske
vognmandsforening, havnemyndighederne i Basel og banerne stadig har
overordentlig vidtgående mulighed for reguleringer). I internationale for
hold er det jo sådan, at flertallet, ligesom i andre demokratiske relationer,
har fat i den lange ende, og man kommer i reglen ikke, trods alle anstren
gelser, ret langt i mellemstatslige forhandlinger med at henvise til ens na
tionale lovgivning, idet resultatet af sådanne forhandlinger nødvendigvis
må blive et kompromis, hvor de lande, der i deres lovgivning har regulerin
ger, og som udgør et absolut flertal i den pågældende forsamling, trækker
de lande med, der ingen reguleringer kender og derfor heller ikke kan
argumentere sagligt for, at fornuftige reguleringer fører til et dårligt resul
tat eller for, at rimelige reguleringer hindrer erhvervets trivsel og interesser
— og især ikke når erhvervsorganisationerne fra flertallets lande og den
rådgivende internationale erhvervsorganisation ved forhandlingerne selv
hævder, at visse reguleringer af dem ønskes og anses for nødvendige.
Man kunne så stille sig det spørgsmål: »Hvad vil der i grunden ske, hvis
vi her i Danmark simpelthen nægter at håndhæve denne overenskomst,
som vi ganske vist er medunderskriver af?« Det kan besvares derhen, at det
ville betyde, at vore eksportvogne og busser, fra den dag overenskomsten
træder i kraft, i praksis ikke kunne køre til udlandet, fordi vognmændenes
ansøgninger og køretøjer i så fald ikke længere skulle undersøges af de
danske myndigheder, (ministeriet for offentlige arbejder og de danske mo
torsagkyndige) men af alle vedkommende myndigheder i alle de lande,
vore vognmænd ønskede at køre til eller at transitere. En sådan tingenes
tilstand ville i realiteten betyde standsning af vore udlandstransporter af
personer og gods ad landevej.
Forinden den nyeste internationale organisation på transportområdet
omtales, skal det nævnes, at der ikke alene foregår forhandlinger mellem
staterne inden for de internationale organisationer, men at også embedsmændene i nabolande ret ofte holder møder sammen for at klare de ak
tuelle problemer og for at tilrettelægge den statslige administration af vej
transporterne.
Det danske ministerium for offentlige arbejder har således ført forhand
linger om konkrete og almindelige spørgsmål med embedsmænd fra de
andre skandinaviske lande, fra den tyske Forbundsrepublik og fra Frankrig,
Belgien og Holland. Disse forhandlinger har vist sig at være meget nyttige,
og de er resulteret i, at vi har en aftale med Belgien om landevejstranspor
ternes omfang, og i to forvaltningsoverenskomster, nemlig en interskandinavisk med Norge og Sverige af 2. marts 1955, ikrafttrådt 2. juni 1955, jfr.
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ministeriet for off. arbejders bekendtgørelse af 8. august 1955, og én der
i 1952 er afsluttet mellem Danmark, Norge og Sverige på den ene side
og den tyske Forbundsrepublik på den anden side (senest fornyet for tiden
indtil september 1957).
Begge forvaltningsoverenskomster indeholder definitioner af de forskel
lige former for kørsel mellem landene, og regler for autorisationernes ud
stedelse med angivelse af, hvilke transporter der kan udføres uden autori
sationer, samt regler om kontrol. Endvidere er det i overenskomsterne
fastlagt, hvilke rettigheder for eksempel vore eksportvognmænd og turistbilvognmænd har i Norge, Sverige og den tyske Forbundsrepublik, samt
hvilke former for kørsel de ikke må udføre i udlandet (cabotage m. v.).
Jeg skal ikke her komme nærmere ind på forvaltningsoverenskomsternes
indhold, men vil dog gerne nævne, at begge overenskomster for så vidt er
banebrydende, som de lægger så godt som alle eksecutive afgørelser i hæn
derne på myndighederne i det land, hvor ansøgeren (vognmanden eller
»firmaet«) hører hjemme. Der spares herved en masse tid og ulejlighed,
fordi danske vognmænd blot ved henvendelse til deres eget ministerium
normalt kan få alle papirer og tilladelser udfærdiget i hjemlandet. De
slipper derved for at skulle sende andragender til myndighederne i Norge,
Sverige og Tyskland, de kan skrive ansøgningerne på dansk, og de får
langt hurtigere svar. Forvaltningsoverenskomsterne omfatter både lastbil-,
omnibus- og firmakørsel og vedrører i princippet kun de commercielle
transporter. Dispensationer for bestemmelserne om vægt, bredde og aksel
tryk må dog fremdeles søges hos vedkommende fremmede lands myndig
heder.
Den nyeste organisation, som her skal omtales, og som vi i fremtiden vil
komme til at høre en hel del om, er »den europæiske transportminister
konference«, der har sit sæde i Paris. Den blev stiftet den 17. oktober 1953
i Bruxelles og var et udslag af en almindelig erkendelse af, at vel gjorde
de oven for omtalte mellemfolkelige og erhvervsmæssige internationale or
ganisationer et stort og godt arbejde, men at man manglede et organ, der
kunne føre de opnåede resultater, der ellers ofte blot ender i resolutioner
eller anbefalinger til regeringerne, ud i livet.

Transportministerkonferencen må nærmest anses for en selvstændig af
lægger af O.E.E.C. i Paris (organisationen for europæisk økonomisk sam
arbejde), der opstod i anledning af Marshall-planen, og som stiller lokaler
og andre faciliteter til rådighed for konferencen. Konferencen har dog for
uden de til O.E.E.C. knyttede kontinentale vesteuropæiske lande og Stor
britannien optaget Spanien og Jugoslavien som medlemmer, da disse er
91

vigtige som transitlande til henholdsvis Portugal og Grækenland, og som
turistlande. De europæiske transportministre (vi repræsenteres i konferen
cen ved ministeren for offentlige arbejder) mødes een gang om året og
drøfter, hvad der skal foretages i anledning af de resultater, man er nået
til i de forskellige internationale organisationer, og de kan også foranledige,
at spørgsmål, som de selv finder bør undersøges, bliver taget op af den eller
de organisationer, der har mest erfaring på det pågældende område. Mini
strenes stedfortrædere (som regel deres højeste embedsmænd) udgør et sær
ligt organ, der ved hyppigere møder! forbereder ministermøderne og sør
ger for, at de beslutninger, som ministrene træffer, bliver efterkommet.
Der er i den korte tid, konferencen har bestået, hovedsagelig arbejdet med
jernbanespørgsmål og almindelige pr oblemer, men man kan regne med,
at dens opmærksomhed snart i højere grad vil blive vendt mod vejtrafik
problemerne. Konferencen har dog allerede interesseret sig for en frem
skyndelse af udbygningen af det eur opæiske hovedvejsnet, der er omtalt
ovenfor. Arbejdet i konferencen følge s meget ivrigt af O.E.E.C. i Paris, af
Europårådet i Strasbourg og af den høje autoritet (kul- og stålunionen) i
Luxembourg, med hvilke konferencen også samarbejder.
Man hører af og til udtalt, at de internationale forhandlinger går for
trægt, at resultaterne er for magre, og at de mange møder og resolutioner
ofte ender uden noget håndgribeligt resultat. Der er i nogle kredse en vis
resigneret ligegyldighed over for alt, hvad der hedder internationalt ar
bejde med tekniske og erhvervsmæssige problemer, en ligegyldighed, der
er beslægtet med den parlamentslede, der af og til dukker op, når de lov
givende forsamlinger fortaber sig i politisk-taktiske stridigheder. Bortset
fra, at forhandlinger mellem landenes stats- og embedsmænd bidrager til,
at de lærer hinandens synspunkter at kende og får indblik i de vanskelig
heder, deres kolleger har at kæmpe med i deres respektive lande, så er der
at sige dertil, at sendrægtighed nu engang er noget, man må tage med ved
slige forhandlinger og at det er vilkårene, at man ikke altid kan få andre
lande med til vedtagelser og aftaler, der helt stemmer overens med ens
egen tilvante tankegang, eller med hvad der passer ens egne landsmænd
bedst. Og ikke nok med, at embedsmændene ved forhandlingsbordet time
efter time og dag efter dag må prøve at overbevise deres kolleger fra frem
mede lande, der har en anden lovgivning og andre økonomiske forhold,
om, at deres eget lands synspunkter er de fornuftigste, nej — i visse tilfælde
er de forskellige organisationer inden for ét land meget uenige om den
politik, de vil anbefale deres lands regering at følge. Endog de forskellige
ministerielle departementer er af og til ikke enige om, hvilket standpunkt
deres lands repræsentant skal tage ved et internationalt møde. Hvad den
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arme delegerede så end siger, kan han regne med at få kritik fra een
af siderne bagefter.

Er så resultaterne, der foreligger, sådanne at man kan sige, at alle ud
gifterne og anstrengelserne har været det hele værd?
Det kan man ikke svare klart ja eller nej på, især fordi man ikke kan
vide noget om, hvilken udvikling den internationale vejtrafik havde haft,
eller om den overhovedet ville være blevet af stor betydning uden det inter
nationale arbejde. Der er utvivlsomt en vis værdi alene deri, at de højere
embedsmænd får kontakt med hinanden og får lært hinandens synspunkter
og fremmede forhold at kende, således at konkrete, praktiske problemer
kan løses ved en privat drøftelse under møderne eller endog ved en telefon
samtale i hastende tilfælde. Og der er vel kun få, der vil bestride, at gode
internationale kontakter på alle områder er en forudsætning for den mel
lemfolkelige forståelse, for udenrigshandelen og i sidste instans jo også for
det store mål, verdens fredeliggørelse.

Hele problemkomplekset, det europæiske transportsystems organisation,
er i støbeskeen og har været drøftet intenst siden krigens afslutning, og
der vil stadig findes nye måder at gribe tingene an på. Nu er det svært at
spå, navnlig om fremtiden, som Storm P. sagde, og det gælder især om
internationale forhold, men der har rejst sig flere røster for en integrering
af transportsystemet, altså en international coordination, og der er blevet
fremsat flere forslag fra fremmede statsmænd og embedsmænd om nye or
ganisationer eller »råd«, der skulle have snart de og de beføjelser, snart
den og den sammensætning. Jeg vil tro, at der med tiden vil opstå en
stemning for, at antallet af de internationale organisationer, der behandler
transportspørgsmål, bør indskrænkes, og at drøftelserne dér indenfor må
give sig hurtigere udslag i konkrete resultater og handlinger på det natio
nale plan. Sålænge der ikke findes »Europas Forenede Stater« vil der for
mentlig uophørligt blive gjort forsøg på at få Europas transportvæsen ind
under et organ, der ligesom kul- og stålunionens højeste organ har »supranational« myndighed, det vil sige et organ, som kan træffe beslutninger, der
er bindende for deltagerlandene. Mon ikke den før nævnte transportmini
sterkonference vil vise sig at være det rette organ til dette formål? Man
kunne jo begynde med at give transportministerkonferencen eller en af
deling deraf beføjelse til at træffe bindende afgørelse på visse begrænsede
områder, og gå gradvis fremad dermed, indtil man havde noget tilsvarende,
som U.S.A. har i Interstate Commerce Commission, der blandt andet træf
fer beslutning om alle transportspørgsmål, der angår mere end een af sta
terne.
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Det er foran nævnt, at transporterne i vore dage stort set går enten pr.
bane, fly eller skib eller i biler. Men fremtiden kan meget vel bringe nye
transportformer. Der arbejdes således for tiden i Ohio i U.S.A. på at reali
sere et projekt om anlæg af et 160 km langt kautschuktransportbånd (anlægs
sum 200 millioner kroner), som skal kunne befordre 20 millioner tons kul
og 32 millioner tons metaller årligt. Intet under, at jernbanerne dér har
gjort alt, hvad de kunne for at spænde ben for dette anlæg, men da det kan
yde meget billigere befordring, vil det sikkert ikke kunne forhindres i det
lange løb af nok så stærke kræfter. Her, som på alle andre områder, lader
udviklingen sig ikke standse, og ethvert fremskridt inden for transporten
skaber nye problemer for lovgivningsmagten og derefter for det internatio
nale arbejde.

VOGNMANDENS ANSVAR FOR BEFORDRET GODS
Af fuldmægtig, cand. jur. Jørn Gundelach,
Landsforeningen Danske Vognmænd.

I det følgende skal der gives en fremstilling af de retsregler, der gælder
om vognmandens erstatningsansvar for skade — d. v. s. tab eller beskadi
gelse — på det gods, der mod betaling er overgivet ham til viderebefordring.
Hvor andet ikke anføres, bruges vognmand som betegnelsen for den,
der ved en aftale (fragtkontrakt) påtager sig pr. automobil at transportere
en ting, som overgives i hans varetægt. Ordet vognmand anvendes således
som dækkende over, hvad man i juridisk sprogbrug normalt betegner som
fragtfører. — Den, der betinger sig transporten udført, og som i juridisk
sprogbrug kaldes befragteren, vil her blive betegnet som kunden.
Når man ser bort fra de særlige befordringsvilkår, som i det enkelte til
fælde må være aftalt mellem parterne, er vognmandens ansvar for tab og
beskadigelse af det gods, som er overgivet ham, i hovedsagen ulovbestemt,
dog indeholder færdselsloven — lov nr. 153 af 24/5 1955 — visse bestem
melser af betydning for ansvaret.
Når man derfor skal fremstille de regler, der gælder for vognmandens
ansvar, må man i vidt omfang falde tilbage på dansk rets almindelige er
statningsregler. Disse regler fremgår ligeledes kun i meget begrænset om
fang direkte af lovbestemmelser, men er blevet dannet gennem sædvane
og domstolenes praksis.
Man plejer at dele erstatningsreglerne i to grupper, nemlig:
Reglerne for erstatning i kontraktsforhold, d.v.s. de erstatningsregler,
der gælder for det tilfælde, at en person ikke opfylder sine forpligtelser
i henhold til en indgået kontrakt, og
reglerne om erstatning udenfor kontraktsforhold, altså de regler,
der gælder, når skaden ikke har nogen forbindelse med et bestemt kon
traktsforhold.
Hvis en vognmand f. eks. påkører en fodgænger, er det reglerne om er
statning udenfor kontraktsforhold, der skal anvendes. Sker der derimod
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under transport skade på det gods, vognmanden har påtaget sig at trans
portere, er det reglerne om erstatningspligt i kontraktsforhold, der kommer
til anvendelse.
Selvom det emne, der her behandles, alene drejer sig om erstatning i kon
traktsforhold, vil det være praktisk at indlede fremstillingen med en ganske
kort omtale af de regler, der gælder om erstatningsansvar udenfor kon
traktsforhold.
Forholdet er nemlig, populært sagt, det, at reglerne om erstatning i kon
traktsforhold for en stor dels vedkommende i hovedsagen er en skærpet
udgave af de regler, der gælder om erstatningsansvar udenfor kontrakts
forhold. Forklaringen herpå er, at der først har dannet sig regler om
erstatningsansvar udenfor kontraktsforhold, og efterhånden, som der viste
sig trang til også at få regler om erstatning i kontraktsforhold, har man
bygget videre på det system af regler, man allerede havde. Hertil kommer
endvidere, at færdselslovens ansvarsregel, som også i et vist omfang gælder
for skade på befordret gods, på mange punkter svarer til den almindelige
erstatningsregel udenfor kontraktsforhold.

I.

DANSK RETS ALMINDELIGE ERSTATNINGSREGLER
UDENFOR KONTRAKTSFORHOLD
a. Den almindelige erstatningsregel.
De skader, der hyppigst afføder erstatningskrav, er skade på person, d.v.s.
skade på legeme, helbred — død og skade på ting, og den vigtigste er
statningsregel på dette område — culpareglen — der har fundet udtryk i
en meget omfattende og langvarig retspraksis, kan kort udtrykkes således:
Dersom en person ved sin tilregnelige, uforsvarlige adfærd forvolder øko
nomisk skade på en andens person eller ejendele, bliver han pligtig at er
statte den lidte skade gennem en pengeydelse.
Reglen har, som det vil ses, to sider. — Handlingen skal være uforsvarlig.
d.v.s. den skal have en vis grad af farlighed. Heri ligger et krav om, at man i
enhver situation gør det rette indenfor grænserne af gennemsnitlig menne
skelig formåen — man skal optræde, som en fornuftig mand ville gøre — og
en person, der ikke handler således, handler uforsvarligt. — Handlingen
skal endvidere være tilregnelig, d.v.s. at skadevolderen skal kunne »dadies«
for handlingen. Der er her tale om, hvorvidt den pågældende, da han begik
den handling, for hvilken der er spørgsmål om at pålægge ham erstatning,
indså eller burde indse, at handlingen var uforsvarlig i den ovenanførte
forstand. Man plejer her at anvende udtrykket forsat og uagtsomhed. Hand-

96

lingen har været forsætlig, dersom man indså, at den stred mod det alminde
lige krav om agtpågivenhed og forsigtighed, således at skaden har kunnet
forudses som en sikker følge af handlingen. Hvis den handlende vel ikke
indså, at handlingen var uforsvarlig, men dog burde have indset dette ved
anvendelsen af normal opmærksomhed, er der tale om en uagtsomhed.
Det er vanskeligt at beskrive nøjagtigt, hvad der ligger i disse to begre
ber. Under en erstatningssag bliver normalt det afgørende for, om erstat
ningsansvar skal pålægges eller ej, om den handlende har tilsidesat det
mål af agtpågivenhed, som sædvanligvis udvises i livsforhold af den på
gældende art.
Selv om der er tale om en uforsvarlig handling, som kan tilregnes den
pågældende som forsætlig eller uagtsom, vil der dog kun blive tale om at
pålægge erstatningsansvar, såfremt skaden har været en påregnelig følge
af handlingen. D.v.s. at der kun bliver tale om erstatningsansvar, såfremt
skaden ligger indenfor de muligheder, som den handlende eller en for
nuftig mand i hans sted overhovedet måtte regne med på det tidspunkt,
handlingen blev foretaget.
Under en erstatningssag vil retten altså ofte komme til at tage stilling
til følgende to spørgsmål:

Har handlingen været uforsvarlig?
Hvilke af de indtrufne skader står i forbindelse med handlingens far
lige egenskaber?
Som et illustrerende eksempel på problemerne i en erstatningssag kan
nævnes en Østre Landsretsdom fra 1950 (U.f.R. 1950/412):

En tolvårig dreng D smed under skøjteløben på et gadekær et kanon
slag på isen. Kanonslaget rutschede hen over isen, ramte en stensætning
og ramte og kvæstede en anden dreng N, der sad på gadekærets sten
sætning. D blev under en senere retssag krævet dømt til at betale er
statning. D’s sagfører påstod under sagen frifindelse og anførte til
støtte for sin frifindelsespåstand, at D ikke ved at antænde og kaste
kanonslaget, der var en ganske almindelig fyrværkerigenstand, havde
handlet anderledes end drenge i hans alder sædvanligvis gør, og derfor,
da han i forvejen havde sikret sig, at der ikke befandt sig nogen men
nesker i den retning, han havde kastet kanonslaget, ikke ved denne
handling havde gjort sig skyldig i noget uforsvarligt forhold. D’s sag
fører gjorde endvidere gældende, at den skade, N havde lidt, var en
så fjern og upåregnelig følge af D’s handling, at der ikke kunne på
hvile D nogen erstatningspligt.
Dansk Vognmandsstand. 7
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Retten fandt imidlertid, at D efter sin alder måtte antages at have
haft forståelsen af, at affyringen af kanonslaget kunne forvolde skade
på personer, der befandt sig i nærheden af sprængningsstedet, og han
måtte derfor anses for at have handlet uforsvarligt ved at kaste kanon
slaget ud på isen, hvor andre børn færdedes på skøjter.
Spørgsmålet var herefter kun, om skaden var en påregnelig følge af
D’s uforsvarlige handling. Dette spørgsmål besvarede retten bekræf
tende, idet det udtaltes, at skaden ikke kunne siges at ligge udenfor
de muligheder, D burde have taget i betragtning.
For at gennemføre et erstatningsansvar må den, der rejser kravet om er
statning, godtgøre, såvel at skaden er forvoldt og hvilket omfang, den har,
som at betingelserne for at gøre sagsøgte ansvarlig efter den almindelige
erstatningsregel foreligger. — Man taler om, at skadelidte har bevisbyrden
for disse forhold.

b. Ansvar for andres fejl. (D.L. 3-19-2)
I forbindelse med omtalen af den almindelige erstatningsregel (culpareglen) skal nævnes en anden vigtig erstatningsregel, nemlig reglen om
ansvar for andres fejl.
Hvis en person volder skade ved uforsvarlig adfærd, medens han udfører
et hverv i en andens tjeneste, bliver den anden — principalen — »husbon
den« — erstatningsansvarlig ved siden af »tjeneren«. Principalens ansvar
efter denne bestemmelse forudsætter for det første et tjenesteforhold, om
end et ganske kortvarigt kan være tilstrækkeligt. For det andet må det
kræves, at handlingen er et led i hvervets udførelse. Vognmanden hæfter
således ikke, hvis hans chauffør under udbringeisen af varer finder lejlig
hed til at begå et tyveri. For det tredie må »tjeneren«s handling ikke være
et ganske abnormt skridt til udførelse af hvervet. Principalen bliver således
ikke ansvarlig for vold, som »tjeneren« uden principalens tilskyndelse an
vender for at skaffe sig besiddelsen af en ting, som han er sendt ud for at
hente.
Forklaringen på denne regel om ansvar for folks fejl må søges i forskel
lige forhold, navnlig i, at reglen indskærper forsigtighed i valg af med
hjælpere og understreger pligten til fornuftig instruktion, hvortil kom
mer, at den, i hvis interesse handlingen udføres, kan være nærmest til at
bære skaden.
Denne regel, der er en af vore vigtigste erstatningsregler, støttes på be
stemmelsen i Chr. V’s Danske Lov 3-19-2. Reglens praktiske betydning er
dog på mange måder blevet mindsket ved bestemmelser i ulykkesforsik
ringsloven og forsikringsaftaleloven.
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VOGNMANDENS ANSVAR FOR SKADE PÅ GODS, DER ER
OVERGIVET TIL BEFORDRING MOD BETALING
A. Ansvaret efter færdselsloven.
Når gods, der befordres med motorkøretøj, lider skade som følge af kørsel
på gade, vej eller plads, der er åben for almindelig færdsel, gælder færdsels
lovens ansvarsregler.
Selv om færdselslovens ansvarsregler, fordi de er begrænset til visse sær
lige skadesformer, kun kommer til anvendelse på en begrænset del af de
skader på gods, der kan tænkes at forekomme under en automobiltransport,
vil disse regler blive omtalt først.
Færdselsloven gælder ifølge lovens paragraf 1 for færdsel på vej, som
benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.
Loven finder således anvendelse, selv om visse arter af færdsel, f. eks. arbejdskørsel, er forbudt, og selv om al færdsel er forbudt, blot færdsel faktisk
finder sted. — Færdselsloven finder derimod ikke anvendelse, når en vogn
henstår i garage.
I U.f.R. 1939 — 393 (Ø.L.D.) antages således, at en privat vej var
åben for almindelig færdsel. Vejen var i den ene ende lukket med en
bom, og i den anden ende mundede den ud i nogle ubebyggede are
aler, over hvilke der ikke var anlagt vej, men hvor der foregik en ud
strakt trafik af cykler og vogne.
U.f.R. 1943 — 63 (H.R.D.) antager, at en københavnsk gårdsplads,
til hvilken der var kørende færdsel fra to forretningsvirksomheder,
ikke var åben for almindelig færdsel.
U.f.R. 1943 — 184 (Ø.L.D.) antager, at en garagehal i Kødbyen, der
kun benyttes af faste kunder, og hvor der førtes kontrol med ind- og
udkørsel, ikke var åben for almindelig færdsel.
Spørgsmålet om lovens anvendelse, når en lastvogn henstår i garage,
har også været fremme — U.f.R. 1942 — 551 (V.L.D.). Forholdet var
her det, at en lastvogn tilhørende en vognmand (V) brændte, medens
den for natten var anbragt i V’s garage læsset med gods, som V mod
betaling havde påtaget sig at befordre. Den skete skade gav anledning
til erstatningssag mellem vognmanden og godsets ejer.
Under sagen kunne det ikke med sikkerhed fastslås, hvordan ilden
var opstået, men den måtte antages at være opstået omkring udstød
ningsrøret.
I underrettens dom var man inde på spørgsmålet om, hvorvidt reg
len i paragraf 65, stk. 1 (dengang motorl. paragr. 38, stk. 1) kunne anven
des ved bedømmelsen af vognmandens ansvar for godset, og der blev i
dommen herom udtalt følgende:

II.
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»Det må antages at være en forudsætning for at kunne bringe den
særlige erstatningsregel i motorlovens paragraf 38, stk. 1 (nu færdsels
lovens paragraf 65, stk. 1) til anvendelse på her omhandlede forhold,
at den pågældende lastvogn har været i brug som motorkøretøj ved
skadens indtræden — men da lastvognen brændte henstående ude af
brug i garagen og ikke engang med sikkerhed som følge af forudgående
brug, lader denne særlige erstatningsregel sig ej heller anvende«.
I landsretsdommen kom man ikke ind på dette problem, men pålagde
ansvar, fordi det ikke var godtgjort, at skaden ikke skyldtes forhold som V
var ansvarlig for.

U.f.R. 1942 - 332 (H.R.D.).
Efter at et vognmændene A og B tilhørende med generator forsynet
lastautomobil en aften af B var blevet kørt i garage fuldt læsset med
stykgods og med nyopfyret generator G, opstod der — antagelig som
følge af uorden ved G’s tilbageslagsklap — brand i garagen, hvorved
bl. a. brændte nogle løsøreeffekter, som blev erstattet af ejerens brand
forsikringsselskab.

Antaget, at motorlovens ansvarsregel (nu færdselslovens paragraf 65,
stk. 1) ikke kunne finde anvendelse overfor A og B i det foreliggende
tilfælde, hvor automobilet henstod i en privat garage; derimod ansås
B ansvarlig for skaden på grund af uforsigtighed ved rensning af til
bageslagsklappen.
Færdselslovens regler om ansvar for skade på gods, der mod betaling be
fordres med automobil, findes i lovens paragraf 65, stk. 1 og 2.
Færdselslovens paragraf 65, stk. I, bestemmer, at såfremt et motorkøretøj
forvolder skade ved sammenstød, væltning eller andre lignende kørselsuheld
eller ved en i motor eller beholder opstået brand, er den for køretøjet an
svarlige forpligtet til at erstatte skaden, med mindre det fremgår af om
stændighederne, at skaden ikke kunne være undgået med den agtpågiven
hed og omhu, der udkræves ved benyttelsen af motorkøretøjer såvel i hen
seende til driften som i henseende til materiellet.
Reglen i paragraf 65, stk. 1, tager i første række sigte på erstatningsansvar
udenfor kontraktsforhold, men i paragraf 65, stk. 2, bestemmes, at reglen
i stk. 1 også gælder for skade på person eller gods, der befordres med motor
køretøj, når befordringen sker mod betaling.
Lider det befordrede gods skade på en af de måder, der er omtalt i para
graf 65, stk. 1, består der altså en formodning for, at vognmanden har hand
let uforsvarligt. Vognmanden bliver kun fri for ansvar, såfremt han er i
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stand til at bevise, at skaden ikke kunne være afværget ved den agtpågiven
hed og omhu, der udkræves ved benyttelsen af motorkøretøjer. — Paragraf
65, stk. 1, bestemmer endvidere, at vognmanden er ansvarsfri, såfremt den
skadelidende forsætligt har hidført skaden. Har den skadelidende ved uagt
somhed hidført eller medvirket til skaden, kan erstatningen nedsættes eller
helt bortfalde.
Om disse bestemmelsers betydning for skaden på befordret gods skal der
senere gøres et par bemærkninger.
Færdselslovens paragraf 65, stk. 6, bestemmer, at erstatningsansvaret på
hviler den — være sig ejer eller bruger — der benytter det motordrevne køre
tøj eller lader det benytte.
Heri ligger bl. a., at vognmanden altid er ansvarlig for skader, selv om
kørselen er udført af hans chauffør.
Stk. 6 indeholder endvidere en regel om, at erstatningsansvaret tillige
påhviler føreren, såfremt skaden skyldes overtrædelse af nogen ham som
sådan påhvilende forpligtelse. Bestemmelsen skal ikke omtales nærmere
her, da den næppe får større praktisk betydning, hvor talen er om gods
skader. Bestemmelsen synes i øvrigt kun at anvendes sjældent af domstolene.
I det store og hele adskiller ansvarsreglen i paragraf 65, stk. 1, jfr. 2, sig
kun på få punkter fra de almindelige regler om erstatningsansvar i kon
traktsforhold. Derimod er færdselslovens regler langt mere vidtgående end
de regler, der normalt gælder om erstatningsansvar udenfor kontraktsfor
hold, nemlig fordi det pålægges vognmanden at bevise, at skaden ikke
kunne være undgået.
Når det alligevel har stor praktisk betydning, om en skade på befordret
gods er omfattet af reglen i paragraf 65, stk. 1, jfr. 2, eller ej, skyldes det
navnlig følgende to forhold:

7.
Man stiller i praksis meget store krav til det bevis, vognmanden for at
fri sig for ansvar, skal føre for, at skaden ikke kunne være undgået ved den
agtpågivenhed og omhu, der udkræves ved benyttelsen af motordrevne køre
tøjer. — Hvad angår ansvar for fejl ved materiellet, er domstolene gået så
vidt, at man uden overdrivelse kan sige, at vognmanden som regel altid
må regne med at blive ansvarlig.

I U.f.R. 1942 — 355 (H.R.D.) blev der statueret ansvar for en skade
forvoldt ved, at et hjul løb af som følge af brud i navet. — For en ikke
faglært ville det være praktisk taget umuligt at opdage den begyndende
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revnedannelse, og selv for en faglært ville rene tilfældigheder være
afgørende for, om revnen under en grundig værkstedsundersøgelse ville
være opdaget.
2.

Ansvaret for skade på gods som følge af skader, der omfattes af bestem
melserne i paragraf 65, stk. 1, jfr. 2, er omfattet af den lovpligtige ansvars
forsikring. — Efter færdselslovens paragraf 66 skal enhver ejer af et motor
drevet køretøj i et af staten anerkendt ansvarsforsikringsselskab tegne og
holde i kraft en forsikring stor kr. 60.000,— til hel eller delvis dækning af
ethvert erstatningskrav, som i medfør af paragraf 65 gøres gældende mod
den, der er ansvarlig for køretøjet, da skaden indtraf.
Hviler vognmandens erstatningsansvar for godsskaden på reglen i para
graf 65, stk. 1, jfr. 2, vil skadelidte altså altid være sikker på at få i hvert
tilfælde en delvis dækning af sit tab fra den lovpligtige ansvarsforsikring.
Her kommer den praktiske betydning af den ovenfor omtalte regel om,
at vognmandens ansvar kan bortfalde eller nedsættes, såfremt skadelidende
forsætligt har hidført skaden eller ved uagtsomhed har hidført eller med
virket til skaden.
Hvis skaden på godset hidrører fra et sammenstød, der skyldes et for
sætligt forhold fra modpartens side, bliver det modpartens ansvarsforsik
ringsselskab, der kommer til at udrede erstatningen for godsskaden. — Fore
ligger der uagtsomhed på begge sider, vil der ske en fordeling af skaden
mellem de to ansvarsforsikringsselskaber.
Det kan i denne forbindelse nævnes, at hvor der er tale om godsskader,
vil skadelidtes medvirken til skadens indtræden meget vel kunne ligge i,
at lastvognen har været forkert læsset, utilstrækkeligt surret eller lign., hvad
der kan bevirke, at godsskaden får et uforholdsmæssigt stort omfang.
Selvom hovedreglen altså er den, at tabet i de her omhandlede tilfælde
ikke direkte rammer vognmanden, men ansvarsforsikringsselskabet, gælder
der dog visse undtagelser. — Efter færdselslovens paragraf 66, stk. 7, har
forsikringsselskabet regres mod enhver, der som ejer eller bruger er an
svarlig for skaden, såfremt den pågældende har forvoldt skaden ved forsæt
eller grov uagtsomhed. Vognmanden kan altså meget vel i sidste instans
komme til at bære tabet. Dette regreskrav er det forbudt at dække ved for
sikring (paragraf 66, stk. 8).
For at en uagtsomhed kan betegnes som grov i den her omtalte hen
seende, må der normalt være tale om hensynsløs eller bevidst uforsvarlig
kørsel. Domstolene har navnlig tillagt selskaberne regres, hvor der har
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været tale om kørsel i spirituspåvirket tilstand. På grund af forbudet mod
forsikring mod regreskravet, kommer kravet til at virke som en straf. Reg
len er i øvrigt fra mange sider karakteriseret som urimelig streng, og reglens
strenghed har bevirket, at domstolene har udvist tilbageholdenhed med at
tillægge forsikringsselskaberne regres.

Ansvarsforsikringsselskabet vil iøvrigt få regres i alle tilfælde, hvor det
har måttet betale til den skadelidende, skønt det ifølge policen ikke var
forpligtet til at dække den ansvarlige, f. eks. fordi forsikringstageren ikke
har betalt præmier eller i øvrigt har overtrådt forsikringsbetingelseme.
Disse regier vil dog eventuelt kunne tilsidesættes, såfremt den stedfundne
overtrædelse af forsikringsvilkårene, ikke kan lægges den forsikrede til last
(forsikringsaftalelovens paragraf 51).
Til belysning af dette særlige regresspørgsmål skal nævnes en enkelt dom:
U.f.R. 1934 - 565 (V.L.D.).
F. havde hos forsikringsselskabet S. tegnet ansvarsforsikring med
hensyn til sit automobil, således at dette ikke måtte udlejes uden fører.
F. udlejede automobilet til L., som påkørte en kvinde, og L. og S.
blev ved dom tilpligtet in solidum at betale skaden. Antaget at F. ved
sin udlejen på retsstridig måde havde påført forsikringsselskabet S. et
tab svarende til den af S. udbetalte erstatning, som F. derfor måtte
være pligtig at refundere forsikringsselskabet S.

Færdselslovens paragraf 65 om ansvar og paragraf 66 om lovpligtig an
svarsforsikring svarer i det store og hele ganske til de bestemmelser om
ansvar og lovpligtig forsikring, der fandtes i lov om motorkøretøjer af 1.
juli 1927 (jfr. lovbekendtgørelse nr. 131 af 14/4 1932), der var gældende
til 1. juli 1955.

Når man ikke rørte ved disse bestemmelser i forbindelse med revisionen
af færdsels- og motorlovgivningen, skyldes det, at et særlig fællesnordisk
udvalg i 1952 påbegyndte udarbejdelsen af ensartede lovregler om erstat
ningsansvar for uheld af mor torkøretøj er, og dette arbejde var ikke af
sluttet, da færdselsudvalget i 1954 afgav sin betænkning med forslag til ny
lærdsels- og motorlovgivning.

Så vidt vides er erstatningsudvalget nu ved at afslutte sit arbejde, der
formentlig vil medføre ret betydelige ændringer på dette område. — Det
må således forventes, at udvalget vil gå ind for en ordning, hvorefter den
lovpligtige ansvarsforsikring ikke skal omfatte skade på gods.
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B. Reglerne om vognmandens ansvar for skade på befordret gods udenfor
færdselslovens område.
Selv om færdselslovens paragraf 65 omfatter et stort omend noget til
fældigt valgt antal skadestilfælde, kan ingen dog være i tvivl om, at det
befordrede gods kan lide skade på mange måder, der ikke omfattes af disse
regler.
F. eks. falder tyveri og anden bortkomst helt udenfor disse bestemmelser,
og det samme gælder skader som følge af forkert læsning, skader under påog aflæsning, forsinkelse o.s.v. — I alle tilfælde, hvor skade på det befor
drede gods ikke omfattes af færdselslovens paragraf 65, må man, da der
ikke findes nogen egentlig lovgivning om transport pr. automobil, falde
tilbage på de almindelige regler om erstatningspligt i kontraktsforhold,
d.v.s. de regler, der gælder om erstatning for det tilfælde, at en part i et
kontraktsforhold ikke opfylder sine forpligtelser efter kontrakten på rigtig
måde.
Der findes ganske vist love om transport til søs og transport med jern
bane. På grund af denne lovgivnings specielle karakter lader det sig dog
næppe gøre i noget større omfang at slutte fra denne lovgivnings ansvars
regler, når man skal fastlægge vognmandens ansvar for skade på det trans
porterede gods.
En sammenligning mellem reglerne om erstatningspligt i kontraktsfor
hold og de regler, der gælder for erstatning udenfor kontraktsforhold, vil
vise, at kontraktsreglerne er de mest vidtgående — ganske vist gælder culpareglen også i de fleste kontraktsforhold, men reglen bliver på flere punkter
skærpet.
Når man i kontraktsforhold arbejder med strengere ansvarsregler, skyl
des det bl. a., at et vidtgående ansvar baseret på skarpe og klare regler i
mange tilfælde kan tjene til afværgelse af tvist om de ofte tvivlsomme
spørgsmål om »skyld« eller fejl hos skyldneren (vognmanden). Strenge an
svarsregler vil således komme til at virke med til at fremme sikkerheden i
kontraktsforholdene. Hertil kommer, at den, der skal arbejde under de
strenge ansvarsregler, ved sine kalkulationer og tilbud meget ofte vil kunne
tage hensyn til det strenge ansvar.
a. Den almindelige regel om erstatning i kontraktsforhold.
Som nævnt bestemmes ansvaret i kontraktsforhold som hovedregel efter
den almindelige erstatningsregel (culpareglen) med visse skærpelser.
For skade (misligholdelse), som indtræffer efter fragtaftalens indgåelse,
er vognmanden ansvarlig, såfremt han har udvist forsømmelighed med op
fyldelsen af sine kontraktlige pligter. Han er ikke blot ansvarlig for den

104

skade, der sker som følge af hans forsætlige eller uagtsomme handlinger,
men han er også ansvarlig for undladelser af at foretage de til opfyldelsen
fornødne handlinger og for undladelse af at foretage handlinger, som er
nødvendige til afværgelse af skade på godset, så længe det er i hans vare
tægt.
I forbindelse med omtalen af ansvaret for undladelser må det fremhæves,
at vognmanden, såfremt der under transporten indtræffer uforudsete om
stændigheder, har pligt til så vidt muligt at underrette kunden herom og
indhente hans instruktioner. Tilsidesætter han denne pligt, ifalder han
ansvar for den skade, der herved opstår. Som eksempel herpå kan nævnes
en højesteretsdom fra 1954 (H.R.T. 1954 — 295):
I 1947 aftalte speditionsfirmaet Samson Transport Co. (Samson)
med U.A.T., der var en sammenslutning af vognmænd i Esbjerg, at
denne sammenslutning skulle transportere et parti tørmælk fra Ebberup på Fyn til Budapest.
U.A.T. overlod transporten til et af sine medlemmer, vognmand V.
— På vej gennem Tyskland optog V.’s chauffører en ukendt mand i
vognen som passager, hvem det ubemærket lykkedes at stjæle chauf
førernes mappe med vognens papirer. På grund af de manglende pa
pirer kunne vognen ikke komme længere end til den østrigske by Linz.
— Chaufførerne lod derefter A., der i Wien repræsenterede et køben
havnsk transport- og speditionsfirma S., med hvem U.A.T. havde truf
fet aftale om på tilbagevejen fra Budapest at tage et læs med fra Wien
til Hälsingborg, sørge for tørmælkens videreforsendelse til Budapest.
A. lod herefter vognen med ladning afhente i Linz, og da det ikke
lykkedes gennem det ungarske konsulat i Wien at få tilladelse til at
føre vognen med ladning til Budapest, lod A. vognen køre tilbage til
Linz omlæsset med det gods, der ifølge U.A.T.’s aftale med S. skulle
med som returlæs til Hälsingborg.
A. overlod herefter firmaet Frantz Witka i Wien — som A. havde
kontorfællesskab med — at sørge for den videre transport af tørmælken
til Budapest, hvilket skete med floddamper.
På grund af denne forsinkelse måtte kunden — speditionsfirmaet
Samson — gå ind på at nøjes med en betydelig nedsat fragt, og S. næg
tede derefter at betale U.A.T. nogen fragt. — U.A.T. anlagde herefter
ved Østre landsret sag mod kunden — speditionsfirmaet Samson — og
påstod Samson dømt til at betale den aftalte fragt med fradrag af
speditionshonorar.
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Samson blev imidlertid frifundet, og, i dommens præmisser udtales
bl. a.:
»Det findes derhos godtgjort, at årsagen til forsinkelsens indtræden
har været det stedfundne tyveri af vognens papirer m. v., og at chauf
førerne ved, under de da i Tyskland herskende forhold, at optage en
tilfældig passager uden effektivt at sikre de omhandlede papirer, har
udvist et uforsvarligt forhold, for hvilket U.A.T. må hæfte. Hertil
kommer, at der efter landsrettens formening må gives speditionsfir
maet Samson medhold i, at der fra U.A.T."s side er handlet uforsvar
ligt derved, at der ikke straks, da forsinkelsen indtrådte eller i hvert
fald forinden transporten med floddamper blev iværksat, er søgt ind
hentet forholdsordre hos Samson eller ladningsmodtageren, i hvilken
forbindelse bemærkes, at U.A.T. i forhold til Samson må bære ansvaret
for den af speditionsfirmaet S. foretagne ekspedition af sagen«.
U.A.T. anlagde herefter sag mod speditionsfirmaet S. og påstod det
te firma dømt til at betale det hos Samson forgæves indsøgte beløb. —
Sø- og handelsretten udtalte i sin dom bl. a. følgende:
»Ved at påtage sig transportens viderebesørgelse fra Linz og uden
underretning hverken til U.A.T. eller ladningsmodtageren, med hvil
ken det også må antages at have været muligt at komme i forbindelse,
at have valgt en anden og langsommere transportmåde fra Wien, fin
des speditionsfirmaet S. i væsentlig grad at have tilsidesat sine forplig
telser overfor U.A.T.
Herefter, og idet der må antages at have været mulighed for en be
grænsning af tabet, såfremt speditionsfirmaet S. behørigt havde opfyldt
sin underretningspligt, findes S. at burde betale en erstatning, der un
der hensyn til, at U.A.T. selv i væsentlig grad er medansvarlig for for
sømmelsen, skønsmæssigt findes at kunne bestemmes til kr. 2.000,—.«
Denne dom blev stadfæstet af højesteret.

b. Ansvar for andres fejl.
Ansvar for fejl og forsømmelse påhviler vognmanden, også hvor fejlen
eller forsømmelsen er begået af hans medhjælpere, men i kontraktsforhold
rækker ansvaret videre end udenfor kontraktsforhold.
Betingelsen for ansvaret er naturligvis, at medhjælperen har foretaget
handlinger, som ville have pådraget vognmanden ansvar, hvis han selv
havde udført dem. Derudover må det endvidere antages, at det er en for
udsætning, at skaden er foranlediget ved en optræden, der har tilknytning
til hvervet, men det kan ikke som ved ansvar udenfor kontrakt kræves, at
handlingen skal tilsigte hvervets udførelse, og ansvar udelukkes heller ikke,
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fordi medhjælperens (chaufførens) handling er et ganske abnormt skridt
dertil.
En vognmand vil altså normalt altid være ansvarlig for de skader, som
hans chauffør forårsager.
Til belysning af betydningen af at instruere sine folk omhyggeligt skal
nævnes en enkelt dom:
U.f.R. 1954 - 221 (H.R.D.).
En pakke med minkskind til en værdi af kr. 3.470,- bortkom fra en
fragtmand K., til hvem pakken var overgivet til befordring.
K. erkendte sit ansvar, men bestred at være pligtig til at erstatte den
efter mere end en vis normalværdi, som han ansatte til kr. 2.000,-, og
for hvilket beløb han havde forsikret.
Han tilpligtedes at betale den fulde'værdi.
I højesteretsdommen, der stadfæstede underrettens dom, udtaltes
bl. a.:
Efter alt foreliggende må der, som i underretsdommen antaget, gåes
ud fra, at såvel chauffør P. som chauffør N. har været klar over, at pak
ken indeholdt værdifulde skind. Indstævnte K., der ikke kan antages
at have givet sine folk instruks om at træffe særlige foranstaltninger
eller overhovedet vise særlig agtpågivenhed ved befordring af værdi
fulde forsendelser, findes herefter at måtte bære det fulde ansvar for
det tab, som O. har lidt ved, at pakken som følge af chauffør N.s mang
lende agtpågivenhed er bortkommet under transporten.
Når man taler om ansvar for medhjælperes fejl, tænker man normalt
på den gruppe medhjælpere, der er omfattet af reglen i Danske Lov 3 — 19
— 2, d.v.s. de medhjælpere, der står i et vist underordnelsesforhold til prin
cipalen i den forstand, at han leder og kontrollerer deres arbejde, f. eks.
netop chauffører.

I modsætning til denne gruppe medhjælpere står det, man plejer at kalde
»selvstændigt arbejdende medhjælpere«.
Normalt har man ikke noget ansvar for sådanne selvstændigt arbejdende
medhjælpere. — Hvis en sælger har påtaget sig at levere en ting et andet
sted, således at bestemmelsesstedet er leveringsstedet, er sælgeren ansvarlig
for fejl under transporten, hvis den besørges af hans egne folk. Benytter
han derimod en selvstændig transportør, jernbane, rederi eller vognmand,
har han ikke ansvar for transportørens fejl.
Fra denne regel gøres der dog visse undtagelser. Således er retspraksis til
bøjelig til at pålægge ansvar for selvstændigt arbejdende medhjælpere, når
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det af dem udførte arbejde sædvanligvis udføres af skyldnerens egne folk,
eller når kunden måtte forudsætte det.
En vognmandsforretning kan jævnligt komme ud for at benytte det,
man kalder selvstændigt arbejdende medhjælpere. Herom vil der f. eks.
være tale, hvor en vognmand til et bestemt arbejde, han normalt selv ud
fører, bruger en hjælpevognmand; eller hvor f. eks. et møbelopbevarings
magasin anvender en fremmed vognmand til at udføre arbejdet, som sæd
vanligt udføres af virksomhedens egne vogne.
Ansvar for hjælpevognmandens fejl vil altså som oftest påhvile hoved
vognmanden, således at forholdet mellem hovedvognmanden og hjælpe
vognmanden er kunden uvedkommende.
Dette er også fastslået ved flere domsafgørelser, således
U.f.R. 1941 - 443 (Ø.L.D.).
Vognmand V., der for gårdejer G. havde påtaget sig at transportere
to svin til et slagteri, lod, uden at underrette G. derom, en anden vogn
mand transportere svinene.
Da G. først 8 dage efter, at svinene var døde under transporten, blev
underrettet herom og således var ude af stand til at varetage sine
interesser, navnlig med hensyn til oplysning om dødsårsagen, og da V.
måtte være ansvarlig for, at G. ikke fik rettidig underretning, fandtes
V., der ikke havde oplyst, at døden ikke skyldtes fejl eller forsømmelser
ved transporten, at være ansvarlig for det G. påførte tab.

U.f.R. 1949 - 535 (H.R.D.).
Et firma A., der påtog sig kørselsforretninger ved en række selv
stændige vognmænd, antoges af en flytteforretning F. til at transportere
nogle genstande, der skulle hentes på banegården. — A. overlod kørse
len til vognmand V., under hvis afhentning af godset to kufferter blev
stjålet.
Overfor F.s erstatningskrav fandtes A. ikke med rette at kunne gøre
gældende, at A. alene havde anvist V. til at udføre transporten, idet A.s
indre forhold, der ikke havde givet sig til kende overfor F., måtte være
F. uvedkommende. — Da det dernæst ikke var godtgjort, at kufferternes
bortkomst ikke skyldtes fejl eller forsømmelse fra V., og der ikke fore
lå noget forhold fra F.s side, der kunne medføre bortfald af A.s ansvar,
toges F.s erstatningspåstand til følge.

Hvad angår forholdet mellem hovedvognmanden og hjælpevognmanden,
gælder i hovedsagen de samme regler som for forholdet mellem en vogn
mand og en kunde, d. v. s. at hjælpevognmanden er ansvarlig overfor hoved
vognmanden efter de almindelige regler om erstatning i kontraktsforhold.
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c. Pengemangel.
Endvidere er vognmanden altid ansvarlig for skader, som skyldes, at han
mangler de fornødne pengemidler til fragtkontraktens rigtige opfyldelse.
Spørgsmålet kan navnlig få praktisk betydning ved gennemførelsen af
større transporter, f. eks. transporter til udlandet. Har en kølevogn f. eks.
ganske uforudset og uden nogen fejl fra vognmandens side haft et unormalt
langt ophold ved en toldstation med det resultat, at beholdningen af tøris
viser sig utilstrækkelig, vil vognmanden blive ansvarlig for den skade, der
opstår på ladningen, hvis han på grund af manglende pengemidler ikke er
i stand til at indkøbe ny forsyning af tøris.

d. Bevisbyrderegler.
I modsætning til, hvad der gælder udenfor kontraktsforhold, har vogn
manden normalt bevisbyrden for, at skaden ikke skyldes hans forhold,
d. v. s. at han for at fri sig for ansvar må godtgøre, at han ikke har forsømt
sine pligter.
e. Sammenfatning af reglerne om vognmandens ansvar.
De gældende regler for vognmandens ansvar for skade på det befordrede
gods kan altså kort udtrykkes således:
Vognmanden ifalder erstatningsansvar for skade på det befordrede gods,
med mindre det må antages, at skaden ikke skyldes fejl eller forsømmelse
(forsæt, uagtsomhed) af ham eller nogen, han har ansvar for, d.v.s. hans
hjælpere. Herudover er han ansvarlig, når skaden skyldes hans svigtende
økonomiske evne.
Fuld klarhed over omfanget af vognmandens ansvar får man først, når
man går nærmere ind på den særlige bevisbyrderegel, der gælder på dette
område.
Det er, som det fremgår af det ovenfor anførte, vognmanden, der har
bevisbyrden for, at skaden ikke skyldes hans eller hans medhjælperes fejl
eller forsømmelse. At vognmanden har bevisbyrden vil rent praktisk sige,
at han bliver ansvarlig også i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at nå til
noget sikkert resultat om skadens årsag, idet retten i mangel af anden op
lysning vil gå ud fra, at det angående dette punkt forholder sig som af
modparten anført.
Det vil med andre ord sige, at det er vognmanden, der bærer risikoen for
det tilfælde, at man ikke kan skaffe sikre oplysninger om årsagen til skaden
(bevismangel).
Vognmanden påtager sig vel ikke nogen garantimæssig forpligtelse til at
bringe godset frem, men betingelsen for, at han kan fri sig for ansvar, er, at
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han godtgør, at skaden ikke kunne være undgået ved udvisning af behørig
agtpågivenhed.
Til nærmere belysning af dette spørgsmål kan f. eks. nævnes en Østre
Landsretsdom fra 1940 (U.f.R. 1940 — 871), hvor en vognmand blev anset
pligtig til at erstatte skade på en af ham transporteret hest med den begrun
delse, at skaden måtte antages at være påført hesten under transporten,
medens det var uklart, hvorledes skaden var opstået.
I en retssag om ansvar for skade på befordret gods vil problemstillingen
derfor normalt være følgende:
Hvis det med rimelig sikkerhed kan fastslås, hvad der er årsag til ska
den, bliver det rettens opgave at tage stilling til, om skadesårsagen (en
handling eller en undladelse) skyldes manglende agtpågivenhed hos vogn
manden eller hans folk.
Ved denne afgørelse vil der normalt blive lagt vægt på, om der er udvist
en sådan agtpågivenhed og påpasselighed, som man ved transporten af den
pågældende art må regne med, der vil blive udvist af en fornuftig og
ordentlig vognmand.
Lader årsagen til skaden sig ikke med sikkerhed fastslå, bevirker de sær
lige bevisbyrderegler, at denne tvivl kommer vognmanden til skade, og han
vil normalt blive tilpligtet at betale erstatning.
f. Særlige tilfælde.
Efterkravsforsendelser. Vognmanden vil undertiden være forpligtet til at
gøre godsets udlevering til modtageren afhængig af, at denne betaler fragt
og lignende omkostninger eller andre beløb, som kunden ønsker opkrævet
hos modtageren. — Sådanne efterkravsforsendelser er navnlig almindelige
indenfor den koncessionerede fragtmandskørsel.
Hvis fragtmanden i sådanne tilfælde udleverer forsendelsen uden at få
efterkravsbeløbet betalt, bliver han forpligtet til at erstatte kunden hele
det tab, der lides derved. Fragtmanden kan herefter holde sig til modtage
ren for det beløb, han har måttet erstatte kunden. Der skal nævnes en
enkelt dom:
U.f.R. 1955 - 188 (Ø.L.D.).
K. havde fået en del af et købt vareparti udleveret, medens resten
skulle sendes med fragtmand F. og udleveres mod efterkrav af købe
summen for hele partiet.
F. udleverede restpartiet uden at drage omsorg for, at efterkravs
beløbet betaltes, og tilpligtedes at erstatte sælgeren hele dette beløb og
ikke blot betalingen for det af F. transporterede vareparti.
110

Forsinkelse. For så vidt angår spørgsmålet om ansvar for skade eller tab
som følge af, at godset kommer for sent frem til bestemmelsesstedet, er for
holdet det, at der ikke gælder nogen almindelig regel om, at der påhviler
vognmanden et sådant ansvar.
Er det derimod aftalt med kunden, at godset skal være fremme til et
bestemt tidspunkt, må vognmanden være ansvarlig for det tab, der lides ved
godsets for sene fremkomst. — Det samme må formentlig gælde, når vogn
manden vidste eller burde vide, at det var af afgørende betydning, at god
set var fremme til et bestemt tidspunkt.
Der skal nævnes en enkelt dom om et særligt tilfælde af forsinkelse:
U.f.R. 1923 - 146 (S.H.D.).
Et speditionsfirma havde på telefonisk forespørgsel, om et parti
smør samme dag kunne ekspederes til Göteborg, svaret, at partiet i så
fald måtte være firmaet i hænde inden kl. 3.
Skønt dette skete, blev partiet først afsendt næste dag, og køberen
afviste da partiet på grund af forsinket afsendelse.
De herved forvoldte tab dømtes speditøren til at erstatte afsenderen,
uanset om ankomsten til Göteborg ikke var blevet forsinket.
g. Ansvar for godsets emballering og låsning.
Vognmanden er principielt ikke ansvarlig for skade på gods, der skyldes
godsets egen beskaffenhed eller fejl ved indpakningen, men hvis han er
klar over eventuelle mangler ved indpakning eller lignende ved godsets
modtagelse, må han tage forbehold overfor kunden for at sikre sig ansvars
frihed.
Der kan i denne forbindelse anføres en Vestre Landsretsdom fra 1943
(V. L.T. 1943 — 220) om den særlige risiko ved transport af svin:
Vognmand V., der også tidligere til Randers havde transporteret søer,
opkøbt af S., transporterede efter anmodning fra S. den 9/9 1941 og
den 8/12 samme år nogle af S. opkøbte fedede svin fra Århus til Ran
ders. Ved begge lejligheder lå ved ankomsten til Randers en so, der
ikke havde fejlet noget ved pålæsningen, død i vognen. Da det ikke
kunne antages, at der under de ommeldte transporter var opstået uro
mellem dyrene udover det sædvanlige, og idet der ikke af S. var stillet
krav om, at der ved transporterne foruden chaufføren skulle medfølge
en mand særligt til at føre tilsyn med dyrene, hvorved transporten var
dyrere, fandtes der ikke af V.s chauffør at være udvist noget til erstat
ning forpligtende forhold, idet derhos den risiko, der erfaringsmæs
sigt er forbundet med transport af opfedede søer, måtte væe V. uved
kommende, og idet det ikke af S. var godtgjort, at der var stillet krav
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til V. om udvidelse af den af ham tegnede almindelige transportforsik
ring, blev V. frifundet under en mod ham af S. anlagt erstatningssag.

Ved fastlæggelsen af vognmandens ansvar volder det ofte vanskeligheder
at afgøre, hvilken betydning for ansvaret det har, at kunden har ydet en vis
medvirken ved transportens gennemførelse, eller det med kunden er drøf
tet, hvorledes transporten skal foregå.
Det må dog fremhæves, at det ikke altid er tilstrækkeligt at iagttage de
forsigtighedsforanstaltninger, der aftales med kunden. Det kan meget vel
påhvile vognmanden som særlig sagkyndig at gøre kunden opmærksom på,
at yderligere forsigtighedsforanstaltninger kan være nødvendige.
På samme måde vil heller ikke enhver medvirken fra kundens side, f. eks.
ved af- og pålæsning, betyde, at denne foregår på hans risiko. Til belysning
af dette problem skal nævnes nogle domme. Den første dom vedrører gan
ske vist en jernbanetransport, men den grundsætning, dommen giver ud
tryk for, må også gælde for automobiltransporter.

U.f.R. 1936 - 256 (H.R.D.).
Adams Transportkompagni (A.), der for en fabrik F. havde påtaget
sig at forsende 4 stk. rundvæve fra København til Ikast, lod ved sine
folk vævene stuve i uemballeret stand i en jernbanevogn, idet de fast
sømmedes til de i vognbunden anbragte brædder. Ved fremkomsten
var alle vævene beskadiget. Uanset at den uemballerede forsendelse
var sket efter aftale med F.s repræsentant, blev A. anset erstatnings
pligtig, idet det havde påhvilet A. at træffe de for sådanne forsendel
sesmåder nødvendige foranstaltninger eller gøre opmærksom på, at
emballage var nødvendig.
U.f.R. 1923 - 671 (Ø.L.D.).
Ved en flytning fra Rungsted til København gled en kasse med kost
bart glas og porcelæn fra flyttemanden, idet han ville skubbe den ind
i flyttevognen, og en stor del af indholdet gik itu. Skønt kassen var pak
ket af ejerindens egne folk og kun med et enkelt lag papir mellem de
forskellige stykker, og skønt hendes folk havde sat ting i vognen, der
vanskeliggjorde kassens anbringelse, dømtes flytteforretningen, hvis
mand var gjort opmærksom på kassens indhold, til at erstatte skaden.
Det udtaltes i dommen, at da flyttemanden var gjort opmærksom på,
at kassen skulle behandles med forsigtighed, burde han have tilkaldt
hjælp til indlæsningen.
U.f.R. 1925 - 704 (V.L.D.).
En vognmand skulle køre en trykkemaskine til jernbanen. Bog
trykkeren læssede selv maskinen på vognmandens vogn, men da kusken
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drejede ned af fortovet, fik maskinen, der ikke var fastgjort, et stød og
faldt af vognen. Den herved forvoldte skade dømtes vognmanden til at
erstatte.
I dommen udtaltes bl. a. følgende: »Det findes nu at have påhvilet
kusken som den, der umiddelbart bærer ansvaret for kørselens forsvar
lighed, forinden han påbegyndte kørselen at påse, at maskinen var an
bragt på en sådan måde, at kørselen under hensyn til beskaffenheden af
såvel maskinen og køretøjet som af den vejstrækning, der skulle passe
res, kunne foregå fuldt betryggende. Idet nu det stedfundne uheld
efter det ovenanførte må antages at kunne være undgået, såfremt
enten maskinen havde været fastbundet til vognen, eller der under
kørselen var ydet den støtte, må kusken, uanset at bogtrykkerfirmaet
selv har besørget maskinens pålæsning, som den der har forsømt at
drage omsorg i de nævnte henseender, bære ansvaret for det maskinen
overgåede uheld.«
Vestre Landsretsdom af 29/1 1953 (V.L. sag nr. 924 — 52):
Under en af vognmand V.s chauffør C. udført transport af stålvarer
og eternitrør for murermester M. beskadigedes en del etemitrør. Eternitrørene var læsset oven på stålvarerne, således at der var lagt bræd
der under det nederste lag eternitrør. Vognmanden V. påstod sig under
sagen frifundet og henviste bl. a. til, at M. og dennes søn havde del
taget i pålæsningen, således at denne var foregået på M.s risiko. V.
blev dømt til at erstatte de skete skader, og i dommen udtales bl. a.:
»Når endvidere henses til, at V.s chauffør selv har forestået pålæs
ningen og anbringelsen af eternitrørene på lastvognen, medens den af
M. og dennes søn udøvede virksomhed efter det oplyste alene har
bestået i at række rørene op til chaufføren, kan det ej heller statueres,
at M. har påtaget sig risikoen for transporten ved ikke at gøre ind
sigelse mod læssemåden.«
Af andre domme om vognmandens ansvar for befordret gods kan nævnes:
U.f.R.
U.f.R.
U.f.R.
U.f.R.
U.f.R.
U.f.R.
U.f.R.
U.f.R.
V.L.T.
U.f.R.
U.f.R.

1920-809
1921-767
1936-433
1939-240
1942-332
1942-551
1942-617
1942-1162
1942-282
1943-941
1943-1016

(Tab af kuffert).
(Beskadigelse af skibsmotor under blokvognstransport).
(Skade under transport af levende dyr).
(Skade under transport af levende dyr).
(Skade på gods som følge af, at automobilet brændte — se side 5).
(Skade på godset som følge af garagebrand — se side 5v).
(Skade under transport af levende dyr).
(Skade på flyttegods — se side 30v).
(Fragtmandscentrals ansvar for indleveret gods).
(Ø.L.D.) (Skade på automobil under slæbning — se side 26v).
(V.L.D.) (Rutebilstations ansvar for indleveret gods).

(V.L.D)
(Ø.L.D.)
(H.R.D.)
(H.R.D.)
(V.L.D.)
(Ø.L.D.)
(Ø.L.D.)
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(Fragtmands ansvar for indleveret gods).
S.H.T. 1945-230
U.f.R. 1946-1301 (Ø.L.D.) (Bortkomst af taske med smykker under flytning. — Dommen stad
fæstet ved H.R.D af 27/10 1947. - U.f.R. 1948-50 - men med
ændret begrundelse).
(Bortkomst af kuffert).
V.L.T. 1946-232
(Rutebilstations ansvar for indleveret gods).
V.L.T. 1946-345
U.f.R. 1947-238 (S.H.D. (Ikke gennemførelse af transport fra udlandet).
U.f.R. 1950-854 (H.R.D.) (Bortkomst af 10 vinfade under transport fra Wien — se side 24v).
U.f.R. 1952-463 (S.H.D.) (Tyveri fra eksportvogn).
U.f.R. 1953-748 (H.R.D.) (Skade på maskine som følge af, at påhængsvognen væltede ned ad
en skrænt — se side 25v).
U.f.R. 1954-301 (H.R.D.) (Skade på vareparti som følge af, at cksportvogn væltede ned ad
en skrænt).
U.f.R. 1955-674 (H.R.D.) (Bortkomst af gods ved transport gennem Tyskland).

C. Hvornår begynder vognmandens ansvar, og hvornår slutter det?
Vognmandens ansvar begynder ved godsets modtagelse til transport og
ophører ved rigtig aflevering til modtageren. I de fleste tilfælde begynder
ansvaret altså ved pålæsningen og ophører ved afleveringen, men bliver
godset afleveret på vognmandens forretningssted, begynder hans ansvar
allerede ved indleveringen.
Der kan dog jævnligt opstå tvivl om, hvornår vognmanden kan siges at
have modtaget godset til transport, således at risikoen for eventuelle skader
er overgået til ham. Det er vanskeligt at opstille en almindelig regel, der
dækker alle tilfælde, idet begyndelsestidspunktet for ansvaret dels afhænger
af, hvad der er aftalt i det enkelte tilfælde, og dels af, hvad der er sædvane
på det omhandlede transportområde. — Til illustration skal der nævnes en
dom, som vedrører et ret specielt tilfælde:
U.f.R. 1945 - 1151 (Ø.L.D.).
Viktualiehandler V. havde anmodet fragtmand F. om hos et firma i
Kødbyen at hente nogle slagtede grise. F. skulle også hente andre grise,
og hans folk hjalp til med vejningen. Inden alle de grise, F. skulle
hente, var vejet, forsvandt en af V.s grise, der var vejet og hængt hen
til senere bortkørsel ved F.s foranstaltning. F. fandtes overfor V. at
måtte være ansvarlig for den forsvundne gris. Til begrundelse herfor
udtales i dommen bl. a.:
»Idet F. og hans folk på V.s vegne har været til stede ved og har
medvirket ved vejningen af den forsvundne gris, som efter vejningen
er hængt hen til senere bortkørsel ved deres foranstaltning, findes F.
der må være klar over, at risikoen for de i Kødbyen solgte varer ved
vejningen overgår til køberen, overfor V. at måtte være ansvarlig for
den her omhandlede gris’ forsvinden. I en note til dommen gøres op
mærksom på, at F. er fundet ansvarlig som fragtfører.«
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Som eksempel på en særlig coutume kan nævnes et responsum fra Gros
serer-Societetet fra 1924 (U.f.R. 1925 — 807):
På en forespørgsel om den vognmand, der fra Frihavnen transporterer et
fad vin til en vinhandlers lagerlokale eller vinhandleren, skal besørge af
læsningen og har ansvaret for den, svarede Grosserer-Societetet:
».................. i almindelighed må siges, at det må være vinhandleren,
der besørger aflæsningen og bærer ansvaret for denne.«

Som et andet eksempel på en særlig coutume kan nævnes en dom fra
1929:
U.f.R. 1929 - 791 (V. L. D.).
Da det ved vareforsendelser med ruteautomobiler er fast coutume,
at chaufførerne aflægger varerne på den pågældende holdeplads, uanset
om modtageren er til stede eller ej, ansås rutebilens ansvar for forsen
delsen ophørt, når varer er rigtig afleveret på forsendelsesstedet.
Det fremgår af dommen, at det drejede sig om en sæk frø, der var
afleveret i grøften ved rutebilens holdeplads i vedkommende landsby.
Til belysning af spørgsmålet om, hvornår vognmænd, der udfører kørsel
i forbindelse med fragtmandscentraler, overtager ansvaret for det til befor
dring indleverede gods, skal nævnes en enkelt dom:

U.f.R. 1932 - 979 (Ø.L.D.).
En fragtmandscentral, som gennem sine funktionærer modtog og
kvitterede for de til besørgelse med fragtmændene indleverede varer,
hæftede overfor A. for en af ham indleveret pakke, som var forsvundet
fra centralens lokaler, før den var overgivet til vedkommende fragt
mand. Derimod ansås denne ikke erstatningsansvarlig.
I dommen udtales bl. a., at det må statueres, at centralen, der udad
til fremtræder som en selvstændig institution, og som gennem sine fast
ansatte funktionærer modtager og kvitterer for de indleverede varer,
må anses overfor de firmaer, der indleverer varer, at bære risikoen for
disse, indtil de på behørig måde er overgivet til vedkommende fragt
mand.

D. Erstatningens størrelse.
Principielt er reglen den, at godsets ejer (kunden) skal have hele det lidte
tab erstattet og stilles, som om skaden ikke var sket. Det vil først og frem
mest sige, at godsets værdi (fakturaværdien) skal ersattes, men har kunden
haft udgifter til forsikring af godset eller betalt told eller andre afgifter,
vil han normalt også kunne kræve disse udgifter erstattet,
Til illustration skal nævnes en enkelt dom:
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U.f.R. 1937 - 603 (Ø.L.D.).
En grosserer S. afsendte fra Københavns Frilager som toldgods og i
toldplomberet stand en pakke tobaksvarer til en provins-købmand K.
Pakken, der skulle sendes med vognmand V.s fragtautomobil, indleve
redes i en fragtmandscentral, som blev drevet af F., men blev samme
dag stjålet fra F.s kontor. Grosserer S., som blev dømt til at betale told
væsenet de ikke berigtigede afgifter med kr. 970, fik tilkendt dette
beløb hos F., der måtte bære ansvaret for de til centralen indleverede
varer, indtil de var overgivet til vedkommende fragtmand. Derimod
ansås denne (V.) ikke ansvarlig.

Kan der dokumenteres en tabt fortjeneste (avance), vil denne ligeledes
normalt kunne kræves erstattet. Såfremt kunden har været i stand til uden
vanskeligheder og forsinkelse at fremskaffe varer af tilsvarende art som de,
der er gået til grunde under transporten, vil han derimod normalt ikke
få medhold i et krav om erstatning for tabt fortjeneste.
Til illustration af spørgsmålet om erstatning for tabt fortjeneste skal
nævnes en enkelt dom:
U.f.R. 1946 - 129 (V.L.D.).
To malerier, der af en kunsthandler A. var købt for kr. 600,— og
videresolgt til en anden kunsthandler B. for kr. 900,—, blev under
transporten til B. ødelagt under sådanne omstændigheder, at den spe
ditør, der udførte transporten, var ansvarlig herfor.
Ved fastsættelsen af erstatningens størrelse fandtes salgsprisen, kr.
900,—, at måtte lægges til grund, uanset om malerierne, der af to ud
meldte mænd var vurderet til kr. 85,—, måtte være af ringe kunstne
risk værdi.

Jfr- i øvrigt den ovenfor side 16v anførte dom U.f.R. 1955 — 188.
E. Ansvarets bortfald eller nedsættelse.
a. Almindelige regler.
Vognmandens ansvar kan formindskes eller helt bortfalde i tilfælde, hvor
kunden eller hans folk har medvirket til skaden. Ved kunden, at bort
komst eller beskadigelse af godset kan medføre et usædvanligt stort tab for
ham, må han gøre vognmanden opmærksom herpå ved aftalens indgåelse.
Undlader kunden dette, må vognmandens ansvar begrænses til det nogen
lunde normale, d. v. s. erstatningsbeløbet nedsættes i sådanne tilfælde til,
hvad vognmanden måtte påregne at kunne komme til at betale i erstatning
ved skade på gods af den transporterede art.

116

Penge, pengeeffekter, smykker og kostbarheder kan kunden derfor nor
malt ikke kræve erstattet, med mindre vognmanden vidste, at godset inde
holdt sådanne ting eller dog måtte regne med det som nogenlunde normalt.
Til eksempel skal nævnes en enkelt dom:

U.f.R. 1930 - 114 (Ø.L.D.).
Ved ankomsten til Københavns Hovedbanegård overgav fru A. sin
håndtaske og et garantibevis for en indskrevet kuffert til en drager.
Under transporten til hotellet med Dragerforeningens automobil for
svandt de to kufferter. De måtte antages stjålet, medens automobilet
holdt et sted, og begge de ledsagende dragere da en kort tid var borte
fra vognen for at aflevere gods. Fru A. opgjorde sit tab til kr. 2.850,—,
hvoraf kr. 400,— kontant og kr. 1.800,— i smykker, alt opbevaret i den
indskrevne kuffert.
Foreningen fandtes ansvarlig for kuffertens forsvinden, medens fru
A., der ikke havde gjort drageren bekendt med kuffertens indhold eller
pålagt ham særlig forsigtighed, dog ikke fandtes at kunne få de kon
tante penge erstattet, ligesom erstatningen for smykkerne skønsmæs
sigt nedsattes til halvdelen.
Af andre domme, hvor nedsættelse har fundet sted, kan nævnes U.f.R.
1944 - 1046 (Ø.L.D.), i U.f.R. 1945 - 275 (H.R.D.) - 1920 - 445 (Ø.L.D.).
(Se også den på side 13v omtalte dom, U.f.R. 1954 — 221, hvor vognman
den blev tilpligtet at betale fuld erstatning, fordi chaufføren måtte antages
at have været bekendt med, at der var tale om kostbart gods).
Domstolene vil i øvrigt ofte reagere på samme måde overfor erstatnings
krav for konjunkturtab, affektionsværdi og lignende rent individuelle og
upåregnelige tab. — Der skal til belysning af spørgsmålet nævnes en enkelt
dom:
U.f.R. 1946 - 1328 (S.H.D.).
Falcks Redningskorps, der havde påtaget sig at flytte en maskine fra
København til Kastrup, og som havde erstattet et under transporten
ødelagt svinghjul med et lige så godt, fandtes, selv forudsat at der var
udvist uagtsomhed fra Redningskorpsets side, ikke pligtig at erstatte
det tab, som ejerne påstod at have lidt, fordi der som følge af et kon
junkturomslag havde været vanskeligheder med at afsætte maskinen,
da erstatning af et sådant tab fandtes at ligge udenfor de naturlige
grænser for en transportørs ansvar.
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Man kan i øvrigt i almindelighed sige, at jo grovere én fejl vognmanden
har begået, desto bedre vil skadelidtes (kundens) chancer være for at opnå
dækning af det fulde individuelle tab, og samtidig vil han kunne forvente
lempelser i sin bevisbyrde, hvad tabets størrelse angår.

b. Seerlig lempelsesregel.
Forsikringsaftalelovens paragraf 25 — stillingen, hvor kunden har teg
net transportforsikring (skadesforsikring).
Forholdet vil ofte være det, at kunden for egen regning har tegnet en
transportforsikring for det befordrede gods, og hvis der sker skade på god
set, vil han få sit tab dækket af sit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet
kan herefter i medfør af forsikringsaftalelovens paragraf 25, stk. 1, holde
sig til vognmanden. Forsikringsaftalelovens paragraf 25 omfatter de tilfælde,
hvor den forsikrede (kunden) som følge af forsikringsbegivenheden (ska
den) får et krav mod trediemand (vognmanden) på grund af de i dansk ret
gældende regler om erstatning i og udenfor kontraktsforhold, og paragraf
25 fastslår, at forsikringsselskabet i det omfang, det har betalt erstatning,
indtræder i den forsikredes ret mod den erstatningspligtige, d. v. s. hvor
transportforsikringsselskabet har betalt kunden erstatning, indtræder sel
skabet i det erstatningskrav, kunden har mod vognmanden.
Paragraf 25, 1. stk., 2. punktum, bestemmer videre, at såfremt tredie
mand (det vil her sige vognmanden) har forvoldt skaden ved en uagtsom
hed, der ikke kan betegnes som grov, vil erstatningspligten, såfremt ansva
ret alene hviler på reglerne om ansvar for medhjælperes fejl (Danske Lovs
3-19-2), kunne nedsættes eller efter omstændighederne helt bortfalde.
Om nedsættelse eller bortfald skal finde sted, er, som det vil ses, overladt
til domstolenes skøn. Bestemmelsen har givet anledning til en meget om
fattende og efterhånden ret fast retspraksis, og man har navnlig i de senere
år været tilbøjelig til at antage, at reglen i forsikringsaftalelovens paragraf
25, 1. stk., 2. punktum, om nedsættelse eller bortfald af erstatningspligten
som hovedregel ikke bør anvendes, hvor der foreligger kontraktsforhold
mellem skadelidte og skadevolder.
Spørgsmålet om anvendelse af nedsættelsesreglen har været fremme i
flere sager om vognmandens ansvar, og domstolene har ikke villet anvende
lempelsesreglen, idet man dog ikke i dommen har givet nogen nærmere
begrundelse herfor.

En helt klar afgørelse om dette spørgsmål har man imidlertid fået ved en
højesteretsdom fra 1950 (U.f.R. 1950 — 854):
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Sagen drejede sig om ansvaret for et tyveri i Wien af en påhængs
vogn med tomme vinfade, og sagen var af kundens transportforsik
ringsselskab, der havde udbetalt erstatning, anlagt mod det vognmands
firma, der havde påtaget sig transporten.

Ved Sø- og Handelsrettens dom blev det fastslået, at der forelå for
sømmelse fra chaufførernes side, idet der burde være holdt vagt ved
vognen. Sø- og Handelsretten lod imidlertid vognmandens ansvar bort
falde efter reglen i forsikringsaftalelovens paragraf 25, stk. 1, 2. punk
tum, idet der bl. a. henvistes til, at chaufførens fejl havde været ringe.

Højesteret kom til det resuitat, at reglen i forsikringsaftalelovens
paragraf 25, stk. 1, 2. punktum, ikke burde komme til anvendelse i det
foreliggende tilfælde, og forsikringsselskabet kunne altså fuldt ud
holde sig til vognmanden for den erstatning, man havde måttet ud
betale kunden.
I højesteretsdommen henvistes til, at vinfadene var bortkommet un
der en af vognmanden i henhold til kontraktlig forpligtelse foretagen
befordring. Endvidere anførte højesteret, at godset var bortkommet
under befordring uden mulighed for kunden for at føre noget tilsyn
med det.

Det fremgår af en omtale af dommen i Tidsskrift for Retsvidenskab 1951,
side 502 ff., af højesteretsdommer Frost, at højesterets standpunkt har været,
at når man har fundet det nødvendigt at have et særlig strengt ansvar (om
vendt bevisbyrde) for den, der beskæftiger sig med bortfragtning af gods,
ville det ikke være rimeligt at benytte forsikringsaftalelovens paragraf 25,
stk. 1, 2. punktum, til at udhule dette ansvar.
Hvis man endelig statuerede, at forsikringsselskabets regresret bør bort
falde i alle tilfælde, hvor der kun foreligger et D.L. 3-19-2 ansvar (ansvar
for medhjælperens fejl), vil resultatet blive, at kundens forsikringsselskab
kommer til at bære — og vognmanden slippe for — ansvaret i så godt som
alle tilfælde, hvor godset lider skade.
Spørgsmålet om anvendelse af lempelsesreglen i paragraf 25 har endvidere
været forelagt højesteret i sagen U.f.R. 1953 — 748, hvor transporteret gods
havde lidt skade som følge af, at vognen væltede ned ad en skrænt under
kørsel i Tyskland.
Det er ligeledes her statueret, at lempelsesreglen i paragraf 25 ikke burde
komme til anvendelse, idet det i højesteretsdommen udtales, at »efter alt
foreliggende, derunder navnlig, at skaden er indtruffet, medens maskinen
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i henhold til den indgåede fragtaftale befandt sig i de indstævntes varetægt,
findes forsikringsaftalelovens paragraf 25, stk. 1, 2. punktum, ikke at burde
komme til anvendelse«.
F. Mulighederne for at begrænse ansvaret.
Det er kun naturligt, at de ret vidtgående ansvarsregler har gjort spørgs
målet om muligheden for at begrænse ansvaret aktuelt. — Der kan også
føres gode argumenter i marken for at anerkende adgangen til begrænsning
i ansvaret.
For mange transporters vedkommende er det vederlag, vognmanden har
mulighed for at beregne sig, for lavt til at yde en blot nogenlunde rimelig
dækning for den risiko, som han løber for at lide tab som følge af de almin
delige ansvarsregler, f. eks. ansvar for medhjælperes fejl. — Dette forhold
gør sig f. eks. i særlig grad gældende for flyttefirmaer. — Den forsikrings
mæssige dækning af den risiko, der her er tale om, frembyder i øvrigt ofte
vanskeligheder. På den anden side vil der ofte hos kunderne være en til
svarende stærk interesse i, at en sådan begrænsning ikke finder sted.
Dette standpunkt hos kunderne er for så vidt forståeligt nok, som kun
den, så længe godset er i vognmandens varetægt, ikke har nogen mulighed
for at føre tilsyn med det, og vognmandens strenge ansvar er derfor kun
dens eneste sikre mulighed for at beskytte sig overfor vognmandens skødes
løshed.
Rent faktisk benyttes ansvarsfraskrivelse vist nok også kun i et ret be
grænset omfang indenfor vognmandserhvervet. Spørgsmålet synes navnlig
at spille en rolle for de virksomheder, der er beskæftiget med mere specielle
transporter (flytning o. lign.).
Området er i øvrigt ikke lovbestemt. — Der findes ikke i dansk ret nogen
bestemmelse, der giver regler om, i hvilket omfang en vognmand kan fra
skrive sig sit ansvar.
På grundlag af det betydelige antal retsafgørelser, der foreligger om dette
spørgsmål, er det vist berettiget at sige, at ansvarsfraskrivelse tillades i et
nogenlunde omfang, selvom der hos domstolene er tilbøjelighed til at for
tolke klausuler, der har til hensigt at indskrænke vognmandens ansvar,
meget snævert.
Ansvarsfraskrivelsen kan i øvrigt foregå på flere forskellige måder.
Der kan være tale om ansvarsfraskrivelse i almindelighed — men også i
mere begrænset form, f. eks. ved at begrænse erstatningens størrelse til et
bestemt beløb pr. enhed eller ved ansvarsfraskrivelse for særlige grupper
af ting, f. eks. kunstgenstande.

120

a. Fraskrivelse af ansvaret for medhjælperes fejl og forsømmelser.
På dette punkt har domstolene stillet sig yderst afvisende, og stillingen
synes at være den, at domstolene vil nægte at godkende sådanne forhold,
i hvert fald hvis de ikke er helt klare og tydeligt fremhævede.
Der skal nævnes en enkelt dom (U.f.R. 1943 — 941 — Ø.L.D.).
Medens Zoneredningskorpset for en af sine abonnenter transpor
terede et havareret automobil, hvis bagaksel var knækket, led vognen
yderligere skade som følge af, at baghjulene ikke var hævet over jorden.
Zoneredningskorpset nægtede at betale erstatning under henvisning
til, at der i abonnementspolicen i en ikke særlig fremhævet bestem
melse var taget forbehold om, at korpset påtog »sig ingen garanti eller
erstatningsansvar«.
Korpset blev dog kendt erstatningspligtig for skaden på automobilet,
da skaden var sket under transporten som følge af folkenes fejl.
Underretten tilsidesatte ansvarsfrihedsklausulen under henvisning til.
at den var for vidtgående, medens landsretten synes at have tilsidesat
den under henvisning til, at den dels ikke var særlig fremhævet i po
licen og dels ikke med sikkerhed omfattede forsømmelser udvist af
korpsets egne folk.
En senere højesteretsdom (U.f.R. 1950 — 65) — der dog ikke vedrører
vognmandsforhold — om ansvarsfraskrivelse for medhjælperes fejl og for
sømmelser, går i samme retning.
Ansvaret for fejl forvoldt af selvstændigt arbejdende medhjælpere (se
ovenfor side 12—13) antages også at påhvile »arbejdsgiveren« i hvert til
fælde, når de anvendes til arbejde, som vognmanden normalt selv udfører,
og kunden må forudsætte dette.
Det er sandsynligt, at domstolene vil godkende bestemmelser, der går
ud på at fraskrive sig ansvar forvoldt ved fejl fra sådanne »selvstændige
medhjælpere«, bl. a. fordi kunden her normalt vil få et erstatningskrav
direkte mod den selvstændige medhjælper.

b. Forbehold, der går ud på, at bevisbyrden påhviler kunden.
Bestemmelser, der tilsigter at fravige den almindelige regel om, at det
påhviler vognmanden at bevise, at skaden ikke skyldes hans eller hans folks
forsømmelser, er ret almindelige.
F. eks. bestemmes det i »Dansk Møbeltransport Forenings almindelige
bestemmelser for møbel transport«, at møbel transportøren kun er ansvarlig
for bortkomst og skade, såfremt det kan godtgøres, at bortkomsten og
skaden skyldes hans folks forsømmelser eller fejl.
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En sådan bestemmelse vil jo rent praktisk virke som en ret vidtgående
fraskrivelse af ansvaret, og det er en betingelse for, at en sådan bestemmelse
skal kunne anerkendes af domstolene, at vognmanden på en i enhver hen
seende loyal måde medvirker til sagens grundige og forsvarlige oplysning,
således at der ikke på nogen måde kan rejses begrundet mistanke om, at
han enten har forsøgt at skjule oplysninger, eller at der ikke har været fore
taget alle rimeligt påkrævede undersøgelser på det tidspunkt, skaden skete.

c. Fastsætelse af erstatningen til et vist størrelsesbeløb pr. enhed.
Denne form for ansvarsfraskrivelse er vel nok den mest almindelige. —
En sådan bestemmelse findes f. eks. også i »Dansk Møbeltransport Forenings
almindelige bestemmelser for møbeltransport«.
Det er vel også denne form for ansvarsfraskrivelse, der har størst praktisk
interesse for vognmanden, idet han gennem en sådan bestemmelse vil
kunne danne sig et vist skøn over omfanget af den risiko, han løber, lige
som denne fremgangsmåde åbner adgang til for de kunder, der ønsker det,
i det enkelte tilfælde at træffe en særlig aftale.
Forudsætningen for, at en sådan bestemmelse kan holde ved domstolen,
er, at det »størstebeløb«, vognmanden påtager sig at erstatte, er fastsat så
højt, at det nogenlunde svarer til den gennemsnitlige værdi af det gods,
som sædvanligt overgives vedkommende vognmandsfirma til befordring,
og det må anses for givet, at domstolene vil tilsidesætte bestemmelser, hvor
erstatningens »størstebeløb« klart ligger væsentligt herunder.
d. Fraskrivelse af ansvaret for bestemte ting.
Bestemmelser, der går ud på at fraskrive sig ansvaret for bestemte ting
— f. eks. kunstgenstande, smykker, rede penge etc. — er også meget alminde
lige. Sådanne bestemmelser vil normalt også blive anerkendt af domstolene,
der på den anden side givetvis vil fortolke sådanne klausuler strengt og ikke
lade dem omfatte mere, end hvad der klart falder ind under deres ordlyd.
e. Hvordan skal ansvarsfraskrivelsen finde sted for at være gyldig?
Dette spørgsmål er af allerstørste vigtighed, idet gyldigheden af bestem
melsen, der går ud på at begrænse vognmandens ansvar, nemlig bl. a. af
hænger af, hvordan bestemmelsen fremtræder for kunden.
Rent praktisk kan bestemmelsen jo fremtræde på flere forskellige måder.
Den kan stå i en kørselskontrakt, som underskrives både af vognmanden
og kunden, eller den kan stå i en erklæring, der forlanges underskrevet af
kunden.
Hvis klausulen står i en kontrakt eller i en af kunden underskrevet
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erklæring, vil den normalt være bindende, men det kan ikke understreges
nok, at ethvert forsøg på at »gemme« en bestemmelse mellem ikke særligt
fremhævede uvigtige kontraktsbestemmelser uvægerligt vil medføre, at dom
stolene tilsidesætter bestemmelsen, og det må ligeledes understreges, at
bestemmelsen må være aldeles utvetydig, idet enhver tvivl med hensyn til
forståelsen af bestemmelsen vil blive regnet kunden til gode.
Hvis bestemmelsen derimod ikke findes i selve kontrakten eller i en aE
kunden underskrevet erklæring, men kun er aftrykt på virksomhedens
almindelige forretningspapirer, faktumer, følgesedler eller lignende, er stil
lingen straks mere tvivlsom. Hvis det er givet, at kunden har kendt bestem
melsen, og han f. eks. erkender det, vil den normalt være bindende for
ham, hvilket også er fastslået i flere domme.
Hvis kunden på den anden side nægter at kende noget til bestemmelsen,
er det givet, at den vil blive tilsidesat, med mindre det klart fremgår, at
kundens påstand ikke kan være rigtig.
Fra praksis skal nævnes følgende tilfælde:
Under en transport, et speditionsfirma udførte for et københavnsk firma,
forsvandt nogle kolli — antagelig ved tyveri fra vognen under aflæsningen.
Retten ville for det første ikke godtage speditionsfirmaets påstand om,
at uheldet var hændeligt, men fastslog, at firmaet havde handlet uagtsomt.
Speditionsfirmaet påstod sig imidlertid alligevel frifundet, idet man hen
viste til almindelige bestemmelser vedtagne af Nordisk Speditørforbund,
hvori det i paragraf 4 udtales:
»Speditøren er kun ansvarlig, såfremt hans skyld kan bevises.......... Spe
ditøren er heller ikke ansvarlig for tyveri, med mindre han bevisligt ikke
har udvist almindelig agtpågivenhed.«
Ligesom man henviste til følgende bestemmelser i disse almindelige be
tingelser:
I tilfælde, hvor speditøren er ansvarlig, begrænses ansvaret til varens an
givne værdi, dog aldrig over 1 kr. pr. brutto-kilo.«
Speditionsfirmaet gjorde gældende, at disse almindelige bestemmelser
som almindelig bekendte måtte være bindende for kunden, der også fra
speditionsfirmaet havde modtaget speditionstilbud og udleveringssedler, på
hvis bagside bestemmelserne stod trykt.
Kunden oplyste under domsforhandlingen, at han ikke kendte disse
almindelige bestemmelser og ikke i de 20—25 år, forretningsforbindelsen
mellem parterne havde bestået, havde fået speditionstilbud eller udleveringssedler med disse bestemmelser trykt på bagsiden.
Speditionsfirmaet blev dømt til at betale den erstatning, kunden havde
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krævet, idet retten ikke mente, at ansvaret kunne begrænses efter de »al
mindelige bestemmelser«, som kunden ikke havde kendt eller burde have
kendt, idet bestemmelserne ikke kunne anses for almindelig kendt, og der
ikke forelå fornødent bevis for, at bestemmelserne, der indeholdt en meget
vidtgående ansvarsbegrænsning, var fremhævet over for kunden som gæl
dende for parternes forretningsmellemværende.

G. Udvidelse af ansvaret.
På samme måde som en vognmand kan begrænse sit sædvanlige kontrakts
ansvar, kan han også påtage sig at udføre transporten under ansvar, der
går ud over det normale kontraktsansvar (fragtføreransvaret).
En sådan udvidelse af ansvaret er vel ikke almindelig, men kan dog fore
komme. I så fald anvendes der gerne i den indgåede aftale eller vogn
mandens tilbud vendinger som »Transporten udføres under fuld garanti«
eller lignende udtryk, hvori ordet garanti forekommer.
Hvad der ligger i en sådan garantiklausul er ikke altid helt klart og må
til en vis grad bero på en nærmere fortolkning af den indgåede aftale. Men
det kan ikke understreges kraftigt nok, at en sådan garantiklausul prin
cipielt betyder, at vognmanden påtager sig ansvaret for enhver skade, der
overgår godset, medens det er i hans varetægt. — Der kan dog også fore
komme tilfælde, hvor meningen med en sådan garantiklausul er, at vogn
manden for at fri sig fra ansvar må bevise, at skaden skyldes tvingende magt
(force majeure) d. v. s. udefra kommende begivenheder af en sådan art,
at skaden efter livets erfaring i almindelighed ikke kan undgås, selv om
der er truffet forsvarlige forholdsregler.
Der skal nævnes en enkelt dom om garantiklausul:

U.f.R. 1942 - 1162 (Ø.L.D.).
En flytteforretning F påtog sig under fuld garanti at foretage en
flytning for en stationsforstander S. — Den anvendte flytteomnibus, der
anbragtes på en jernbanevogn, havde for stor ladeprofil, hvilket havde
til følge, at omnibussens ene hjørne ved udlosningen i Korsør stødte
mod en stander på færgen, og en del af flyttegodset blev beskadiget. —
Det oplystes under sagen, at den pågældende bus var benyttet på stats
banerne i en årrække uden indskriden.
Underretten dømte flyttefirmaet til at betale erstatning og udtalte
bl. a.: »Således som F’s tilbud er formuleret, må hele flytningen an
tages at være sket under fuld garanti, således at sagsøgeren (stations
forstanderen) ikke har haft nogen anledning til selv at tegne transport
forsikring.«
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Dommen blev stadfæstet af Østre Landsret, der udtalte: »Idet
flyttefirmaet ved indladningen i Langeskov har anvendt en omnibus,
der ikke svarede til ladeprofilen, må flyttefirmaet parterne imellem
anses erstatningsforpligtet overfor S.«

Som det fremgår af det foregående, er vognmandens kontraktsansvar i sig
selv meget vidtgående, og der er derfor al mulig grund til at advare imod,
at den enkelte vognmand gennem særligt aftalte befordringsvilkår påtager
sig et endnu strengere ansvar.
H. Spørgsmålet om vederlagets betaling, når der sker skade på det befor
drede gods.
Den aftale, hvorved en person påtager sig at transportere en ting, som
overgives i hans varetægt, betegnes som nævnt i indledningen som fragt
kontrakten. Fragtkontrakten hører under den særlige gruppe arbejdskon
trakter, der går under fællesbetegnelsen »Værksleje«.
Herved forstår man en kontrakt, hvorved den ene part forpligter sig til
imod vederlag at frembringe et arbejdsresultat for den anden. Det, der ad
skiller værkslejekontrakten fra andre gensidige bebyrdende aftaler, er altså,
at »arbejderen« påtager sig at frembringe et arbejdsresultat og ikke blot at
yde et vist arbejde.
Fælles for denne gruppe kontrakter er det, at vederlaget som hovedregel
kun skal betales, når resultatet opnås.
Gennemfører vognmanden således ikke den aftalte transport, enten fordi
automobilet går til grunde undervejs, eller fordi godset går til grunde under
transporten på grund af forhold, som vognmanden bærer risikoen for, har
han ikke krav på noget vederlag.
Gennemføres transporten for en dels vedkommende enten således, at
godset kommer et stykke frem, før transporten må afbrydes, eller således, at
en del af godset ankommer i ubeskadiget stand til bestemmelsesstedet, vil
kunden normalt være pligtig at betale en forholdsmæssig del af fragten.
Spørgsmålet berøres i Vestre Landsrets dom af 17. september 1949 sag
VI (VII) 1726 - 1948:

Sagen drejede sig om 3 transporter af gasflasker fra Holland til
Danmark. Der var under transporterne sket forskellige skader på de
transporterede gasflasker, og kunden påstod under sagen bl. a., at
vognmanden skulle tilbagebetale den forudbetalte fragt i forhold til
den del af den transporterede gas, der var gået tabt. — Landsretten gav
kunden medhold heri, idet det udtaltes, at det er den almindelige
regel ved transportkontrakter, at der kun tilkommer vognmanden
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vederlag i det omfang, hvori han bringer ladningen frem, og det
kunne ikke anerkendes, at denne regel var fraveget, fordi man i fore
liggende tilfælde havde aftalt vederlaget til et bestemt beløb pr. tur.

* Under gennemgangen af de regler, der gælder om vognmandens ansvar
for det befordrede gods, er det gang på gang blevet fremhævet, at rets
reglerne på dette område langt fra alle findes i nogen lovgivning. Tvært
imod må hovedparten af de gældende regler udledes af retspraksis. Dette
er vel ikke enestående for dansk ret, men i en række andre lande, f. eks.
Tyskland, har man en omfattende lovgivning for transport pr. automobil
med detaillerede regler for ansvar for skade på gods, anvendelse af fragt
breve o. s. v.
Der er næppe heller nogen tvivl om, at manglen på visse faste normal
regler for ansvarsforholdet mellem vognmand og befragter (kunde) inde
bærer en række ulemper. Forholdet er jo nemlig det, at parterne til en
vis grad har modstridende interesser. Vognmanden er interesseret i en vis
begrænsning af ansvaret, medens kunden lægger vægt på, at vognmanden
påtager sig et så vidtgående ansvar som muligt. Denne interessekonflikt,
hvor vognmanden jo normalt vil være den svage part, giver sig desværre
ofte uheldige udslag. Selvom det ansvar, en vognmand har efter de almin
delige regler i sig selv er vidtgående, er der næppe nogen tvivl om, at vogn
manden i mange tilfælde af konkurrencemæssige grunde lader sig friste til
at påtage sig et ansvar, der er endnu mere vidtgående, og som ikke står i
noget rimeligt forhold til det vederlag, der kan opnås, og som det heller
ikke er muligt at skaffe sig forsikringsmæssig dækning for, og der er derfor
utvivlsomt behov for visse faste normalregler, således som man kender
det på andre transportområder.
Opstillingen af visse normalregler på dette område ville utvivlsomt også
skabe bedre muligheder for mere rationelle former for transportforsikring.
Det strenge ansvars værdi for transportforbrugeren afhænger jo nemlig i
nogen grad af, i hvilket omfang dette ansvar kan dækkes forsikringsmæssigt
af vognmanden, og her har man hidtil ikke været for godt hjulpet.
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VOGNMANDENS REGNSKAB OG SELVANGIVELSE
Af fuldmægtig Sten Stube, Landsforeningen Danske Vognmænd
Pengepungen og kalenderafdelingen i lommebogen har i mange år
været de eneste midler, ved hvilke adskillige af Danmarks ca. 10.000 vogn
mænd har søgt at konstatere, om den forretning, den enkelte har drevet,
overhovedet var et rentabelt foretagende.
Ser man bort fra de helt store vognmandsforretninger — og de er for
holdsvis få — vil en undersøgelse af, hvor stor en del af landets vognmænd
der fører et rationelt regnskab, give et resultat, der vil overraske de fleste.
Dette til trods for, at vognmandsvirksomhederne — hvad angår størrelsen
af den i de enkelte forretninger investerede kapital — formentlig ligger over
gennemsnittet af landets øvrige erhvervsvirksomheder.
Selv om fortsat mange — for mange — vognmænd undervurderer betyd
ningen af et regnskab, har man dog i de senere år kunnet spore en stadigt
stigende forståelse af, at manglen på et forsvarligt anlagt regnskab er en me
get »dyr besparelse«.
Forholdet er utvivlsomt det, at vognmanden i mange tilfælde har et
nogenlunde overblik over udgifterne til brændstof, lønninger, reparationer
o. lign, løbende udgifter, som han jævnlig må betale kontant. Men at han
afgjort ikke må betragte det tiloversblevne som forretningens nettofortje
neste eller summen af et vurderet privatforbrug og den eventuelle stigning
på bankkontoen (eller nedgang i gæld) som den skattepligtige indkomst,
gør de færreste sig klart.
I virksomheder — hvor den i materiellet investerede kapital i sammen
ligning med f. eks. den nødvendige arbejdsindsats — står i et sådant ind
byrdes forhold, som tilfældet er i de rene vognmandsforretninger, er det
af afgørende betydning for en rigtig vurdering af virksomhedens rentabili
tet (og endelige overskud), at man ikke alene noterer sig de ovennævnte
løbende udgifter, men også foretager de til materiellets fornyelse nødven
dige henlæggelser (afskrivninger) og samtidig er opmærksom på de under
tiden ret betydelige renteudgifter. Her tænkes ikke alene på renter af
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banklån o. lign., men også på renteudgifterne (rentetabet) på den i mate
riellet stående egenkapital.
Kun ved at føre et regnskab — suppleret op med et årsregnskab og en sta
tus — har vognmanden mulighed for en reel bedømmelse af forretningens
rentabilitet og samtidig mulighed for at finde frem til det virkelige nettooverskud (og dermed den skattepligtige indkomst). Såfremt vognmændene
i et større omfang, end tilfældet er, førte et rigtigt anlagt regnskab — det
være sig blot et forholdsvis simpelt regnskab — ville det utvivlsomt vise
sig, at et ikke ringe antal forretninger ikke giver et større årligt nettooverskud end svarende til en chaufførs overenskomstmæssige årsløn, måske
endog mindre. Med andre ord: Forretningens overskud giver kun dækning
for vognmandens egen, direkte arbejdsindsats, selv om der i forretningens
materiel er investeret en ret betydelig kapital, hvoraf en ikke ringe del
normalt er vognmandens egne opsparede midler.
Selv om anlægget af regnskab skulle føre til et ikke særligt opmuntrende
billede af forretningens økonomi, er regnskabsførelsen dog langt fra gjort
forgæves. Tværtimod vil vognmanden ikke alene ofte kunne spare betyde
lige beløb i personlige skatter, men han vil ved at foretage en gennemgang
og kritisk vurdering af regnskabets udgiftsside have en ikke ringe mulig
hed for at finde frem til ondets rod. En sammenligning med og gennem
gang af indtægtssiden kunne måske endog føre til visse alvorlige overvejel
ser med hensyn til størrelsen af de priser, han beregner sig for sine trans
portydelser.
VOGNMANDEN ER BOGFØRINGSPLIGTIG

I fortsættelse af de ovenanførte bemærkninger er det ganske paradoksalt
at måtte fastslå, at alle vognmænd i henhold til gældende lov har pligt til
at føre et egentligt regnskab. Undtaget herfra er kun fragtmænd, hvoraf
de fleste af andre grunde alligevel fører regnskab.
Pligten til at føre regnskab blev gennemført ved »lov om bogføring« i
året 1912. Det hedder i denne lovs paragraf 1, 1. stk.:
»Enhver, enkeltmand eller selskab, der driver................. virksomhed med
befordring af personer, gods eller meddelelser............ er pligtig at føre
forretningsbøger i overensstemmelse med de i denne lov givne regler
.............. «, og i samme paragrafs 2. stk.:
»Bogføringspligten påhviler dog ikke .............. fragtmænd eller skibs
førere, som fører eget skib.«
Med andre ord har vognmændenes bogføringspligt nu bestået i ca. 45 år.
At loven langt fra har været håndhævet overalt i disse mange år — i alt fald
Dansk Vognmandsstand. 9
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ikke overfor vognmændene — er jo så en ganske anden sag. — Det vakte
derfor nogen forbavselse blandt erhvervets udøvere, da man i januar 1955
blev gjort bekendt med ligningsdirektørens meddelelse til de lokale skatte
myndigheder om, at disse for eftertiden skulle forlange, at vognmændenes
selvangivelse var bilagt et driftsregnskab med tilhørende status.
At skattemyndighederne ikke i 1955 havde synderlig sukces med den
ændring af praksis, der herved skete, fremgår af den omstændighed, at ligningsdirektoratet i november måned samme år anmodede Landsforeningen
Danske Vognmænd om i »Danske Vognmænd« at optage en meddelelse om,
at bogføringslovens bestemmelser af skattemyndighederne nu ville blive
krævet opfyldt, således at selvangivelser, der ikke i fremtiden var bilagt
driftsregnskab og status, ville blive betragtet som ugyldige med »alle deraf
følgende virkninger for ansættelsen«.
Bogføringslovens bestemmelser om fragtmænds undtagelse fra bogførings
pligten har i øvrigt i denne forbindelse forårsaget noget hovedbrud i Han
delsministeriet, under hvilket denne lov sorterer. Loven stammer som
nævnt fra 1912, og det, man dengang forstod ved fragtmænd, var noget
ganske andet end det, begrebet omfatter i dag, hvor man hovedsagelig til
lægger ordet den betydning, i hvilken det anvendes i fragtmandsloven (fra
1927), det vil sige indehaverne af fragtruterne. — I 1912 var begrebet langt
mere omfattende, idet man da ved fragtmænd forstod de vognmænd, der
beskæftigede sig med kørsel af gods mellem byerne og deres opland eller
mellem byerne indbyrdes, hvilket dengang dækkede alle vognmænd med
undtagelse af de egentlige byvognmænd.
Da Handelsministeriet blev stillet overfor spørgsmålet, valgte man at for
tolke loven efter dens bogstav, idet man fastslog, at kun fragtmænd i fragt
mandslovens forstand var undtaget fra bogføringspligten.
Selv om det vakte forundring blandt de vognmænd, der ikke førte regn
skab, at de havde pligt til at gøre noget sådant, må i hvert fald en del af
disse have haft de fornødne regnskabsbøger liggende i skrivebordsskuffen
parate til brug. Det hedder nemlig i bogføringslovens paragraf 8, 1. stk., 1.
punktum: »Intet borgerbrev eller næringsbevis må udstedes til nogen, som
efter denne lov er forpligtet til at føre forretningsbøger, forinden disse er
indleveret til autorisation«, og ifølge paragraf 64 i næringsloven (1932)
skal enhver, der ønsker at drive næring som vognmand, have næringsbrev,
såfremt han er bosiddende (forretningssted) i København, Frederiksberg,.
Gentofte, i en købstad eller i en af flækkerne: Augustenborg, Christians
feld, Højer, Løgumkloster og Nordborg Als.
For vognmandserhvervets vedkommende gælder såvel pligten til at føre
regnskab som til at løse næringsbrev, uanset om der i den enkelte forret130

ning beskæftiges fremmed arbejdskraft eller i øvrigt uanset forretningens
størrelse, og regnskabspligten gælder, hvad enten vognmandsvirksomheden
kræver næringsbrev eller ej.

HVILKE REGNSKABSBØGER SKAL FØRES?
Herom siger bogføringslovens paragraf 2:
»Uanset forretningens størrelse eller virksomhedens omfang påhviler det
vedkommende forretningsdrivende, jfr. paragraf 1, 1. stk., at føre en kasse
bog, i hvilken samtlige ind- og udgående pengebetalinger daglig indføres
særskilt for hver enkelt post, eller når bibøger føres med en samlet sum for
hver af disse. Indtægter hidrørende fra kontant salg kan indføres som
en enkelt post for samtlige en dags salg. Endvidere skal der føres en
hovedbog og en statusbog, i hvilken der en gang årlig for det sidst forløbne
regnskabsår vil være at indføre forretningens status (med angivelse af akti
ver og passiver), således som samme stiller sig efter omhyggelig hensyntagen
til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. Dog kan den årlige status
indføres i hovedbogen, og statusbogen i så fald bortfalde.
Den nævnte indførelse af forretningens status skal være foretaget og sta
tus underskrevet inden 6 måneder efter udløbet af det sidst afsluttede regn
skabsår.
Det påhviler endvidere enhver forretningsdrivende, jfr. paragraf 1, 1. stk.
— under fornødent hensyn til forretningens omfang og beskaffenhed — at
føre et sådant bogholderi, at deraf klart fremgår forretningens gang, kredi
torer og debitorer med størrelsen af de pågældende tilgodehavender,
driftsomkostninger, privat forbrug af penge og af varer. Endvidere skal det
af bogføringen fremgå, hvilke vekselforpligtelser der er indgået, samt hvilke
kautions- og dermed beslægtede forpligtelser der er påtaget, som kan have
indflydelse på status. Det samme gælder foretagne pantsætninger. Ligeledes
skal det af bogføringen fremgå, hvilke afskrivninger der er foretaget på de
forskellige værdier.
Føres der bøger udover kassebogen, hovedbogen og statusbogen, bør for
nøden angivelse om disse findes i statusbogen.«
Der skal således føres en kassebog (dagligt) og en hovedbog. Af hensyn
til overskueligheden og opstillingen af det årlige driftsregnskab er det for
mentlig det mest praktiske at anvende en kassekladde til samtlige daglige
posteringer og ved siden heraf med kortere eller længere mellemrum at
føre en kassejournal, hvor indtægts- og udgiftsmulighederne opdeles i grup
per (konti).
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Såvel kassebogen som hovedbogen (og statusbogen) skal autoriseres, hvil
ket normalt finder sted på politistationerne (af politimesteren), — i Køben
havn dog på Rådhuset (af magistraten). Bestemmelserne om status’ ind
førelse i hovedbogen og om autorisationen er forbundet med et vist bøde
ansvar. I henhold til bogføringslovens paragraf 8, 2. stk., kan man for over
trædelse af disse bestemmelser idømmes bøder fra 5 til 500 kr.
De skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med undladelse af at
føre regnskab og undladelse af opstilling af driftsregnskab og status, er
imidlertid langt alvorligere end ovennævnte bødeansvar.

KONSEKVENSEN AF MANGELFULD SELVANGIVELSE
Bemyndigelsen til for skattemyndighederne at stille de tidligere nævnte
krav om, at vognmanden sammen med selvangivelsen skal indgive et på
grundlag af det førte regnskab opstillet driftsregnskab og en hermed af
stemt statusopgørelse, samt reglerne om de vigtigste følger af indgivelse
af »mangelfuld« selvangivelse findes i lov om indkomst- og formueskat til
staten (1922) samt i den såkaldte kontrollov af 1946.
I sidstnævnte lovs paragraf 2 findes en række bestemmelser om pligt
mæssige forhøjelser af den skattepligtige indkomst, såfremt den indgivne
selvangivelse ikke er »behørig«, hvilket f. eks. er tilfældet, hvor vognman
den ikke samtidig har fremsendt driftsregnskab og status — og der tages
ikke med blide hænder på den formastelige:
Ligningsmyndighederne skal i så fald foreløbig ansætte den skatteplig
tige indkomst til et beløb, der er mindst 25 % højere end det foregående
års indkomstansættelse. Klager man rettidigt til skatterådet, kan man opnå,
at indkomsten ansættes til det aktuelle skatteårs virkelige indkomst plus
25 %. Dette er det mindste, man kan slippe med. Klager man ikke, skal
skatterådet yderligere forhøje den før nævnte ansættelse med mindst 15 %.
Såfremt man herefter mener at være blevet »uretfærdigt« behandlet og der
for henvender sig til landsskatteretten, har man mulighed for at »slippe«
med den virkelige indkomst plus 40 %.
Hvad angår ansættelsen af formue, indeholder kontrollovens paragraf 1,
stk. 2, bestemmelser af tilsvarende karakter som de ovenfor nævnte ved
rørende indkomstansættelsen. Mindsteansættelsen er her den virkelige for
mue plus 40 % (dog mindst 5.000 kr.). Fremkommer der ikke klage til
skatterådet, skal ligningsmyndighedernes ansættelse forhøjes med mindst
20 %. Man kan herefter klage til landsskatteretten og eventuelt opnå »ned
sættelse« til den virkelige formue plus 60 %.
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OPGØRELSE AF VOGNMANDENS SKATTEPLIGTIGE
INDKOMST
På indkomstopgørelsens udgiftsside må medregnes alle de i det forløbne
regnskabsår til forretningens førelse afholdte udgifter såvel betalte som
skyldige: F. eks. lønninger (herunder udgifter til kost og logi til medhjæl
pere, såfremt disse ydelser er præsteret som et tillæg til lønnen), brændstof,
olie, gummireparationer og fornyelser, vognreparationer og vedligeholdelse,
skatter, forsikringer, eventuel garageleje, forfaldne og betalte renter af gæld
(ikke afdrag), telefon og kontorholdsudgifter i øvrigt, udgifter til repræ
sentation, kontingentet til vognmandsforeningen og sidst, men ikke mindst,
ordinære og under visse forhold ekstraordinære afskrivninger.

Som ovenfor nævnt er udgifterne til løbende reparationer på lastauto
mobilerne fradragsberettigede. Dette gælder normalt også omkostningerne
ved en nødvendig hovedreparation. Reglen herom findes i statsskattelovens
paragraf 6 e. Ifølge denne bestemmelse kan alene sådanne udgifter, der er
anvendt til blot vedligeholdelse, fradrages i indkomstopgørelsen, d. v. s. at
der kun må fradrages sådanne udgifter, der er nødvendige for at genoprette
det slid eller den driftsskade, der er tilført motorkøretøjet i den tid, vogn
manden har anvendt det i sin forrenting. Det vil rent praktisk sige, at så
fremt vognmanden har haft vognen fra ny, vil han kunne fradrage ud
gifterne til hovedreparationen i indkomstopgørelsen. Har vognmanden
derimod købt vognen som brugt, og hovedreparationen udføres umiddel
bart efter overtagelsestidspunktet, kan udgifterne til reparationen ikke fra
drages, men beløbet skal tillægges vognens bogførte anskaffelsessum (så
ledes at forhøjelsen indgår i afskrivningerne). Udføres hovedreparationen
på en i brugt tilstand overtaget lastvogn på et senere tidspunkt, og hoved
reparationen bevirker, at vognen bliver mere værd end ved overtagelsen,
kan udgifterne til reparationen ikke fradrages fuldtud. Mindst den del af
udgifterne, der svarer til værdiforøgelsen udover anskaffelsesprisen må nem
lig i dette tilfælde betragtes som en forøgelse af aktivets værdi, således at
vognens bogførte værdi må forhøjes med dette beløb (og indgå i afskriv
ningerne).
Det samme forhold gør sig gældende, hvor der er tale om udskiftning af
en motor. Udgifterne hertil er ikke fradragsberettigede, men kan afskrives
sammen med den uafskrevne del af anskaffelsessummen over resten af af
skrivningsperioden.
Med hensyn til repræsentationsudgifter kan disse fradrages i det omfang,
de skønnes (af skattemyndighederne) at have været nødvendige for ind
tægtens erhvervelse. (Daterede bilag med angivelse af udsteder og køber
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samt de leverede varer m. v. skal eventuelt forevises). Skattemyndighederne
har dog i de senere år ført en skærpet kurs, hvad angår godkendelse af
repræsentationsudgifter.
I henhold til ligningslovens paragraf 22 kan kontingenter til vognmands
foreningen (herunder Landsforeningen) og til Arbejdsgiverforeningen fra
drages i den skattepligtige indkomst. Indtil skatteåret 1954—55 kunne kon
tingent og bidrag af denne art ikke fradrages fuldtud, men kun med 75 %.
Dog bestemmer ligningslovens paragraf 22, at erstatninger eller ydelser,
der udbetales til medlemmerne af foreningerne (f. eks. Arbejdsgiverfor
eningen) skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Dette er tilfældet,
selv om disse erstatninger eller ydelser hidrører fra kontingenter, der ikke
tidligere har været fuldtud fradragsberettigede.

ORDINÆRE SKATTEFRI AFSKRIVNINGER

Ved de ordinære afskrivninger forstås i skattemæssig henseende de årlige
beløb, der modsvarer værdiforringelsen ved slid og ælde. Disse beløb er
fradragsberettigede. De procentsatser, hvormed der kan foretages årlige
skattefri afskrivninger, fastsættes af ligningsdirektoratet, der bl. a. har god
kendt følgende afskrivningssatser:

Lastautomobiler......................
Tankvogne ..............................
Rutebiler.................................
Droskevogne ............................
Almindelige personvogne . . .
(Traktorer ..............................
Garager ....................................

...
...
...
...
...
...

20 % årligt
25 »
»
20 »
»
20 »
»
15 »
»
20 »
» )
2—3 % »

Der kan således på et almindeligt lastautomobil årligt afskrives skatte
frit 20 % af vognens anskaffelsesværdi, d. v. s. indkøbsprisen plus alle med
erhvervelsen i øvrigt forbundne omkostninger, herunder f. eks. financieringsgebyrer. Såfremt vognen er anskaffet i løbet af regnskabsåret, kan
afskrivningen foretages i forhold til den tid af kalenderåret, vognen
har været i anvendelse: Er vognen leveret en 1. april, kan der ved årets af
slutning afskrives °/i2 gange 20 % = 15 % af anskaffelsesværdien. På sam
me måde skal afskrivningssatsen formindskes, såfremt vognen afhændes i
løbet af et kalenderår.
De nævnte ordinære afskrivninger af anskaffelsesværdien kan også fore
tages, hvor der er tale om et indkøbt brugt automobil. I et sådant tilfælde
er der efter ansøgning til ligningsdirektoratet mulighed for at opnå til134

ladelse til anvendelse af en noget højere afskrivningssats under hensyn til
vognens sandsynlige kortere levealder.
Den anførte afskrivningssats på 20 % svarer til en vurderet normal leve
tid på 5 år. Man vil dog ikke uden særlig tilladelse kunne afskrive over
alle 5 år, såfremt vognen ikke efter udløbet af det 5. år afleveres til ophug
ning. Sidste års ordinære afskrivning (scrap-værdien) skal således blive stå
ende, så længe vognen er i brug. Ligningsdirektoratet fraviger kun i gan
ske ekstraordinære tilfælde denne praksis.
Såfremt man ikke ønsker at afskrive, dette være sig helt eller delvist, i eet
eller flere år indenfor 5 års perioden, er der normalt intet til hinder herfor.
Man må blot erindre sig, at man ikke kan opspare den ikke foretagne af
skrivning, idet man i de efterfølgende år højst kan anvende den ordinære
afskrivningssats på 20 %, ligesom skattemyndighederne i et sådant tilfælde
normalt ikke tillader, at afskrivningsperioden forlænges udover 5 år.

EKSTRAORDINÆRE SKATTEFRI AFSKRIVNINGER
De ovenfor omtalte ordinære afskrivninger kan i alle tilfælde foretages
uden forud indhentet tilladelse.
Herudover er der imidlertid, når særlige betingelser er til stede, adgang
til at foretage ekstraordinære skattefri afskrivninger.
Bemyndigelse til at fastsætte regler for sådanne afskrivninger er inde
holdt i en tekstanmærkning til den årlige finanslov. — Første gang for
skatteåret 1942—43. Begrundelsen for indførelse af disse større afskriv
ningsmuligheder var i første række et forsøg på at hindre besættelsestidens
særligt høje prisniveau i ganske at dæmme op for erhvervslivets normale ny
investeringer. Der er således, hvad disse afskrivninger angår, ikke tale om
imødegåelse af aktivernes forringelse ved slid og ælde. Bl. a. under hensyn
til efterkrigstidens stadigt stigende prisniveau er disse regler fortsat blevet
fornyet — dog efterhånden med visse begrænsninger.
De for tiden (sommeren 1956) gældende regler er indeholdt i skatte
departementets cirkulære af 11. april 1956.
I henhold til dette cirkulæres bestemmelser er de aktiver, der under sær
lige omstændigheder kan afskrives ekstraordinært, opdelt i følgende kate
gorier: A — skibe, B — bygninger, C — maskiner o. lign, driftsmidler, her
under lastautomobiler.
Reglerne for anvendelsen af de ekstraordinære afskrivninger er varieren
de for hver af disse grupper.
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Afskrivningsreglerne gældende for gruppe C — der især har interesse her
— er igen opdelt i 2 undergrupper, idet der skelnes mellem, hvorvidt de
pågældende driftsmidler anskaffes af en produktionsvirksomhed (Cx) eller
anden form for virksomhed (»ikke-producerende virksomhed«) (C2).
Bortset fra, at der i visse tilfælde for gruppe C/s vedkommende skal ind
hentes forudgående tilladelse til at foretage afskrivningen, består den
væsentligste forskel mellem afskrivningsreglerne for produktionsvirksom
heder og »ikke-produktionsvirksomheder« deri, at den første kategori kan
anvende de ekstraordinære afskrivninger, hvor driftsmidlerne (herunder
lastautomobiler) er anskaffet i forbindelse med virksomhedens oprettelse,
udvidelse, omlægning eller modernisering, medens den anden kategori kun
kan afskrive ekstraordinært af driftsmidler, der er indkøbt i anledning al
en udskiftning af et væsentligt omfang indenfor et bestående anlæg.
Skattedepartementet har henført vognmandsforretninger til den sidste
kategori (C2), og der kan således for vognmandenes vedkommende kun
vare tale om ekstraordinare afskrivninger i tilfalde af udskiftning.
Man har lidt vanskeligt ved at forstå denne skattedepartementets place
ring af transportvirksomhederne i samfundets produktion — eller rettere
»ikke-produktion«. Den omstændighed, at departementet i cirkulæret spe
cielt anfører, at produktionsvirksomhedernes lastautomobiler falder ind
under de udvidede regler for ekstraordinære afskrivninger, gør ikke for
ståelsen lettere.
Der er da også fra Landsforeningen Danske Vognmænd’s side ved flere
lejligheder rettet henvendelse til skattemyndighederne (skattedepartemen
tet) om en ændring af dette forhold, uden at det dog indtil dato har været
muligt at opnå departementets anerkendelse af, at vognmandsvirksomhe
derne — som et uundværligt led i produktionen — bør falde ind under de
for produktionsvirksomheder gældende regler.

I HVILKE TILFÆLDE KAN VOGNMANDEN ANVENDE DE
EKSTRAORDINÆRE AFSKRIVNINGER?
1) Som nævnt er det en første betingelse, at lastautomobilet (eller andet
»rullende materiel«) er anskaffet til udskiftning af gammelt materiel.
2) Det er endvidere en betingelse, at de til de nyanskaffede vogne sva
rende ældre vogne inden udløbet af det regnskabsår, hvori udskiftningen
finder sted, enten er solgt eller ophugget.
3) Kun nye — altså ikke brugte — lastautomobiler kan afskrives ekstra
ordinært.
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4) Den samlede anskaffelsessum for lastautomobilerne skal andrage kr.
20.000,- eller derover. Er anskaffelsessummen ikke så høj, skal den dog
udgøre mindst 10 pct. af den ved regnskabsårets begyndelse bogførte værdi
(restværdi) af den bestående vognpark.

5) Det kræves endvidere, at lastautomobilerne er leveret i det pågældende
regnskabsår. Det er således ikke — i modsætning til de før 1954 gældende
regler — tilstrækkeligt, at lastautomobilerne er bestilte indenfor regnskabs
året.
6) Såfremt de under l)-5) nævnte betingelser er opfyldte, kan halvdelen
af anskaffelsessummen gøres til genstand for ekstraordinær afskrivning in
denfor en 5-årig periode og afskrives med højst 33V3 % årligt. Med sidst
nævnte begrænsning kan afskrivningen placeres indenfor 5-års-perioden
efter ønske, og der vil således kunne afskrives fulde 33x/3 °/o af halvdelen
i det regnskabsår, hvori den ekstraordinære afskrivning påbegyndes.
7) De ekstraordinære afskrivninger kan foretages fra begyndelsen af det
regnskabsår, i hvilket leveringen har fundet sted (i modsætning til de ordi
nære afskrivninger, jfr. ovenfor), og skal være tilendebragt inden udløbet
af en 5-årig periode, regnet fra nævnte regnskabsårs begyndelse.
8) Den anden halvdel af anskaffelsessummen afskrives på normal måde,
såvel med hensyn til afskrivningsprocenten (20 °/o) som med hensyn til tids
punktet for afskrivningens begyndelse. Med hensyn til afskrivningspe
riodens længde må det iagttages, at de samlede afskrivninger, ordinære og
ekstraordinære, ikke må gå ud over aktivets normale scrap-værdi (2O°/o at
anskaffelsessummen).
9) Efter den normale afskrivnings påbegyndelse skal afskrivningen på
den til ekstraordinær afskrivning udsondrede del af anskaffelsessummen
mindst ske med den anvendte normale afskrivnings-procent.
10) Såfremt den til ekstraordinær afskrivning udsondrede halvdel af an
skaffelsessummen ikke er afskrevet fuldtud i løbet af den nævnte 5-årige
periode, skal de ved periodens udløb endnu uafskrevne beløb afskrives med
lige store rater gennem den da resterende del af den ordinære afskrivnings
periode.
11) Vognmænd, der ønsker at foretage ekstraordinære afskrivninger, skal
samtidig med indsendelsen af selvangivelsen vedrørende det regnskabsår,
i hvilket de ekstraordinære afskrivninger påbegyndes, indgive anmeldelse
om afskrivningernes påbegyndelse i et særligt dertil udfærdiget anmeldel
sesskema tillige med den deri forlangte dokumentation for anskaffelsessum
m. v. Skemaet kan fås udleveret ved henvendelse til Statens Ligningsdirek
torat eller til vedkommende skatteråds formand.
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12) Der må føres en særlig konto for det pågældende lastautomobil, ud
visende hvilke ekstraordinære afskrivninger der til enhver tid er foretaget
på dette, og udskrift af denne konto må medfølge ved selvangivelsens indgivelse.
Et eksempel på reglernes anvendelse:
Til udskiftning af et gammelt lastautomobil bestilles f. eks. i april måned
et nyt lastautomobil, der leveres 1. august til en pris på kr. 36.000,-.
Af anskaffelsessummen på kr. 36.000,- kan 18.000,- afskrives med ordi
nære afskrivninger, og kr. 18.000,- afskrives ekstraordinært indenfor en
5-årig periode. Der kan dog i et enkelt år ikke afskrives over kr. 6.000,ekstraordinært (33x/3 °/o af kr. 18.000,-) og ikke mindre end kr. 3.600,- (et
års ordinær afskrivning). Da der ordinært kan afskrives indtil 20 % af den
anden halvdel af anskaffelsessummen (i 5 måneder) = kr. 1.500,-, vil der
altså i leveringsåret kunne afskrives indtil kr. 7.500,-. Såfremt man ikke be
nyttede reglerne om ekstraordinær afskrivning, ville man højst kunne af
skrive 20°/o af kr. 36.000,- (i 5 måneder) = kr. 3.000,-.

REGLERNE FOR BESKATNING AF FORTJENESTE VED SALG AF
BRUGTE LASTAUTOMOBILER
Ved beregningen af den skattepligtige indkomst kan det være af ikke
ringe betydning, at man er bekendt med det forhold, at det oftest kun er
en ringe del af den eventuelle »fortjeneste«, der er opnået ved salg af et
brugt lastautomobil, der er skattepligtig, samt at det tab, man eventuelt
lider ved salget, er fradragsberettiget.
Reglerne herom findes, for så vidt der er tale om salg af et lastautomobil,
hvorpå kun er foretaget de ordinære afskrivninger, i den såkaldte »lignings
lov«, medens reglerne for beregning af den skattepligtige del af fortjene
sten ved salg af et lastautomobil, hvorpå er foretaget ekstraordinære afskriv
ninger, er optaget i skattedepartementets ovenfor nævnte cirkulære, af 11.
april 1956 (om ekstraordinære afskrivninger).
Z. Salg af ordinært afskrevne lastautomobiler
Om dette spørgsmål bestemmer paragraf 7 i »ligningsloven« for skatte
året 1956-57 følgende:
»Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes:

c) Fortjeneste ved afhændelse af maskiner, inventar og lignende drifts
midler, dog med følgende begrænsning:
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1) Ved særskilt afhændelse af enkelte driftsmidler medregnes kun den del
af fortjenesten, der overstiger kr. 500,-.

2) Ved afhændelse i forbindelse med en realisation eller afståelse af ved
kommende virksomhed eller bedrift medregnes kun den del af den
samlede fortjeneste på driftsmidlerne, som overstiger kr. 5.000,-.
3) Fortjenesten skal dog i intet tilfælde medregnes i den skattepligtige ind
komst med et større beløb end det, hvormed den overstiger 30 % af
anskaffelsesværdien.

Tab ved afhændelse af de her omhandlede driftsmidler kan bringes til
fradrag i den samlede skattepligtige indkomst.
Stk. 2. Fortjenesten eller tabet opgøres i de i stk. 1 ommeldte tilfælde
som forskellen mellem det ved afståelsen eller afhændelsen opnåede veder
lag og det pågældende formuegodes oprindelige anskaffelsessum efter fra
drag af de over den skattepligtige indkomst foretagne afskrivninger.
Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til, når opgivelsen eller afhændel
sen af vedkommende formuegode må betragtes som ufrivillig, at tillade,
at der ved ansættelsen af den skattepligtiges indkomst helt eller delvis
bortses fra fortjeneste af den foran under stk. 1 omhandlede art«.
Med hensyn til beregningen af selve fortjenesten eller tabet fremgår
det af stk. 2, at denne udfindes som forskellen mellem salgssummen og den
købesum, man i sin tid betalte for driftsmidlet, således som denne købesum
efterhånden er afskrevet. Hvis derfor f. eks. et lastautomobil sælges for kr.
24.000,-, og samme lastautomobil i sin tid var købt for kr. 50.000,-, men i
regnskabet i årenes løb er afskrevet med kr. 42.000,-, således at den bog
førte værdi udgjorde kr. 8.000,-, udgør fortjenesten ved salget kr. 16.000,-,
nemlig differencen mellem salgssummen og den bogførte værdi.
Som det fremgår af stk. 1, punkt c) 1) og 2), skal man ved særskilt af
hændelse af enkelte driftsmidler kun medregne den fortjeneste, der over
stiger kr. 500,-, og ved realisation af hele virksomheden kun den del af
hele fortjenesten, der overstiger kr. 5.000,-. Selv om fortjenesten imidlertid
overstiger såvel kr. 500,- som kr. 5.000,-, er det dog ikke på forhånd givet,
at der skal betales skat af fortjenesten, idet det fremgår af stk. 1, punkt c)
3), at der i alle tilfælde kun skal betales skat af den fortjeneste, der over
stiger 3O°/o af anskaffelsessummen.
I ovennævnte tilfælde, hvor fortjenesten androg kr. 16.000,- og anskaf
felsessummen kr. 50.000,-, vil den skattepligtige indkomst med andre ord
andrage (kr. 16.000,- h- (30°/o af kr. 50.000,-)) = kr. 1.000,-.
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II. Salg af ekstraordinært afskrevne lastautomobiler

Ved skattedepartementets cirkulære af 6. april 1955 (fornyet ved cirku
lære af 11. april 1956) gennemførtes en række særlige regler for beregning
af den skattepligtige avance ved salg af ekstraordinært afskrevne lastautomo
biler (i »ikke-produk tionsvirksomheder«). Indtil dette tidspunkt omfattede
ligningslovens ovenfor omtalte regler også salg af ekstraordinært afskrevne
lastautomobiler.
De nye bestemmelser om salg af et ekstraordinært afskrevet lastautomobil
har kun virkning, for så vidt der er tale om lastautomobiler, der er ind
købt efter den 11. marts 1955.
Reglerne har følgende hovedindhold:
1) Sælges et lastautomobil, på hvilket der er foretaget ekstraordinære
afskrivninger, det være sig ved frivilligt salg eller ved tvangssalg, og over
stiger salgssummen lastautomobilets skattefrit nedskrevne værdi, vil den
del af avancen, som svarer til forskellen mellem de på lastautomobilet
foretagne samlede ordinære og ekstraordinære afskrivninger og de ordinære
afskrivninger, der i alt kunne have været foretaget på bilen, såfremt der
ikke havde været foretaget ekstraordinære afskrivninger, blive indkomst
beskattet på følgende måde:
Hvis det beløb, der skal indkomstbeskattes, ikke overstiger kr. 5.000,-,
skal beløbet tillægges den skattepligtige indkomst for det regnskabsår, i
hvilket salget har fundet sted.
Overstiger det beløb, der skal indkomstbeskattes, kr. 5.000,-, skal kr.
5.000,- tillægges den skattepligtige indkomst for det regnskabsår, i hvilket
salget har fundet sted, medens resten ved regulering af skatteansættelserne
for tidligere skatteår skal indkomstbeskattes i de år, i hvilke de ekstra
ordinære afskrivninger har været foretaget. Fordelingen på de tidligere år
foretages i forhold til de i de enkelte år foretagne ekstraordinære afskriv
ninger med fradrag af et beløb svarende til de ordinære afskrivninger, der
i det pågældende år kunne have været foretaget på den til ekstraordinær
afskrivning udsondrede del af anskaffelsessummen.
2) Såfremt avancen overstiger, hvad der skal indkomstbeskattes i hen
hold til foranstående, behandles den overskydende del af anvancen efter
de i øvrigt i skattelovgivningen gældende regler.

3) Tilsvarende indkomstbeskatning som angivet under 1) i nærværende
afsnit vil blive foretaget i tilfælde af udbetaling af forsikringssum og i til
fælde af ekspropriation, når forsikringssummen eller ekspropriationserstat-
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ningen for lastautomobiler, på hvilke der er foretaget ekstraordinæe af
skrivninger, overstiger bilernes skattefrit nedskrevne værdi.
Et eksempel vil nærmere belyse anvendelsen af de ovenfor anførte reg
ler:
Til udskiftning af et brugt lastautomobil købes 1. juli 1955 et vogntog
til kr. 60.000,-.
Der foretages herefter følgende skattefri afskrivninger:

Ordinært

1955
1956
kr. 3.000 = (% X ®/i2 X 20°/0) kr. 6.000 = (% X 20%)

Ekstraordinært

kr. 10.000 = (%X 33%%)

kr. 10.000= (% X 33%%)

Der er således pr. 1. januar 1957 afskrevet ordinært ialt kr. 9-000,- og
ekstraordinært kr. 20.000,-. Den bogførte værdi vil på dette tidspunkt ud
gøre (kr. 60.000,—j- kr. 29.000,-) = kr. 31.000,-. Vogntoget sælges den 3.
januar 1957 for en pris af kr. 50.000,-, og der er således opnået en fortje
neste på (kr. 50.000,- -4- kr. 31.000,-) = kr. 19.000,-. Vi ser i dette tilfælde
bort fra afskrivningen fra den 1. til den 3. januar 1957.
Hvor stor en del af fortjenesten på kr. 19.000,- er nu skattepligtig?
En vis part af fortjenesten — nemlig den, der svarer til forskellen mellem
de totale afskrivninger (kr. 29.000,-) og de ordinære afskrivninger, der kun
ne være foretaget, hvis de ekstraordinære afskrivninger ikke havde været
benyttet (1955 : 6.000,-, 1956: 12.000,-) — skal beskattes efter ovenstående
regler. Da den nævnte forskel udgør kr. 11.000,-, skal kr. 5.000,- tillægges
den skattepligtige indkomst for regnskabsåret 1957. Resten, nemlig kr.
6.000,-, skal også indkomstbeskattes, men fordeles over regnskabsårene 1955
og 1956, således at de for disse foretagne skatteansættelser efterreguleres.
Fordelingen opgøres i dette tilfælde således:
1955: Kr. 10.000 4- kr. 3.000 = kr. 7.000;

7/n X kr. 6.000 = kr. 3.818,—

1956: Kr. 10.000 4- kr. 6.000 = kr. 4,000;
kr. 11.000

4/ii X kr. 6.000 = kr. 2.182,—
kr. 6.000,—

Da den opnåede avance (kr. 19.000,-), overstiger, hvad der skal beskattes
efter ovenstående regler, behandles det overskydende (kr. 19.000 -4- kr.
11.000,-) efter de i ligningsloven ovenfor under I omtalte bestemmelser.
Da den tiloversblevne avance på kr. 8.000,- imidlertid er mindre end
30% af vognens anskaffelsessum, er dette beløb skattefrit.
Opmærksomheden henledes på, at det i ovenfor anførte eksempel er for
udsat, at de nuværende regler (1956) fortsat er gældende for regnskabsåret
1957.
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ET STANDARDREGNSKAB
For adskillige vognmænd, der hidtil ikke har ført anden form for regn
skab end en kladdebog, vil det måske forekomme ganske uoverkommeligt
at anlægge og føre et egentligt regnskab, som kan godkendes af skattemyn
dighederne. Dette ville vel også være tilfældet, såfremt der var tale om, at
skattemyndighederne forlangte, at vognmændene skulle føre et udvidet
regnskab og bogholderi med alle dets finesser.
Som det fremgår af det foregående, er de krav, der stilles af skattemyn
dighederne med hensyn til regnskabsførelsens omfang, imidlertid ikke stør
re, end at enhver, der blot ved anlæggelsen af regnskabet og måske i den
første tid herefter søger bistand hos en regnskabskyndig, i løbet af ganske
kort tid uden vanskelighed og uden at anvende synderlig meget tid dertil
selv vil kunne foretage samtlige daglige posteringer og afstemninger.
I denne forbindelse kan der være grund til at nævne, at Landsforeningen
Danske Vognmænd har ladet udarbejde et standardregnskab, der specielt
er indrettet med henblik på anvendelse i mindre og middelstore vogn
mandsforretninger. Til regnskabet hører foruden d.e nødvendige bøger også
lønningsskemaer samt skemaer til brug ved opstilling af et årligt driftsregn
skab og den dertil svarende status.
Dette standardregnskab er indrettet således, at den daglige bogføring er
ret simpel samtidig med, at systemet opfylder de minimumskrav, skatte
myndighederne er berettiget til at stille.
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VOGNMANDSFORSIKRINGER
Af sekretær Henry Pedersen, H.D., Dansk Automobilforsikrings Forbund.
Samtidig med, at de første motordrevne køretøjer blev indregistreret her
i landet i 1903, fik vi den første automobillov indeholdende regoristiske
bestemmelser for kørsel med dem samt strenge ansvars- og erstatningsregler
som følge af vanskelighederne ved at overskue risikoen for skadetilføjelse
og de økonomiske følger heraf. Som følge heraf viste der sig fra første færd
at være et stærkt forsikringsbehov. Da forsikringsselskaberne på den tid for
trinsvis var specialselskaber, der kun drev en enkelt eller et par forsikrings
brancher, fandtes der imidlertid ikke straks nogen speciel forsikring til for
målet, men nogle af de selskaber, der i forvejen tegnede almindelige ansvars
forsikringer, forsikrede også ansvarsrisikoen ved kørsel med det nye »motor
uhyre«, og i et transportforsikringsselskab kunne man ved en særlig kaskopolice (vognskadeforsikring) dække sig mod risikoen for skade på selve køre
tøjet.
Først da vognparken omkring 1910 var nået op på omkring 5000, var
der basis for at drive systematisk automobilforsikring med tegning af kom
bineret ansvars- og kaskoforsikring på een og samme police. Allerede den
1. januar 1919 blev ansvarsforsikringen gjort lovpligtig.
Automobilforsikringsbranchen er i dag — skønt en af de yngste forsik
ringsbrancher — som følge af den rivende fremgang, motoriseringen har
haft, en af de største skadesforsikringsbrancher. Den er fra det offentliges
side ikke alene reguleret ved færdselsloven af 24. maj 1955 og dertil hørende
forskellige bestemmelser fastsat af justitsministeriet, men også loven om
forsikringsaftaler af 15. april 1930. løvrigt tegnes forsikringen fortsat som
en kombineret forsikring bestående dels af en ansvarsforsikring og dels at
en kaskoforsikring. Den kan normalt tegnes på een af følgende 5 måder:

1. Ansvarsforsikring alene.
2. Fuldstændig kaskoforsikring alene.
3. Fuldt kombineret forsikring bestående af ansvarsforsikring og fuld
stændig kaskoforsikring.
4. Ansvarsforsikring -}- brandforsikring.
5. Brandforsikring alene.
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I. ANSVARSFORSIKRING
Forsikringspligten i henhold til færdselsloven

I hennold til færdselslovens § 66 skal enhver ejer af et motordrevet køre
tøj i et af staten anerkendt ansvarsforsikringsselskab tegne og holde i kraft
en forsikring på 60.000 kr. til hel eller delvis dækning af det erstatnings
ansvar, som i henhold til samme lovs § 65 kan gøres gældende mod den,
der var ansvarlig for køretøjet, da skaden indtraf. For motorvogne, der
erhvervsmæssigt benyttes til befordring af personer, skal forsikringssummen
dog mindst andrage 10.000 kr. for hver passager, som vognen er indrettet
til at befordre.
Færdselslovens § 2 definerer motordrevne køretøjer som enhver indret
ning, som kan køre på vej uden skinner, og som er forsynet med motor
som drivkraft og inddeler dem i:
a) Motorkøretøjer, d.v.s. motordrevet køretøj, som enten 1) hoved
sagelig er indrettet til selvstændigt at benyttes til person- eller gods
befordring eller 2) indrettet til andet formål og konstrueret til let
at forandre til større hastighed end 30 km/t. (Motorkøretøjer ind
deles igen i motorvogne og motorcykler.)

b) Traktorer, d.v.s. motordrevet køretøj hovedsagelig indrettet til at
trække andet køretøj eller arbejdsredskab, konstrueret til en maksi
mumshastighed af 30 km/t og vanskeligt foranderligt til større
hastighed.

c) Motorredskab, d.v.s. motordrevet køretøj hovedsagelig indrettet som
arbejdsredskab (herunder også sådanne som har gående fører), kon
strueret til en maksimumshastighed af 30 km/t og vanskeligt for
anderligt til større hastighed.

Bestemmelserne i færdselsloven gælder kun for færdsel på vej, gade, plads
eller lign. — det være sig privat eller offentlig — som benyttes til almindelig
færdsel, hvorfor der også kun er pligt til at tegne ansvarsforsikring for be
nyttelse af de motordrevne køretøjer på disse områder, men til gengæld
altså lige fra den største lastvogn eller omnibus til den mindste plæneklip
per og uanset, om køretøjet er indregistreringspligtigt eller ej.
Vognmanden må imidlertid ikke heraf lade sig forlede til at tro, at der
ikke er grund til at tegne ansvarsforsikring for de motordrevne køretøjer,
der udelukkende benyttes udenfor de af færdselsloven omhandlede om
råder.
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Erstatningsansvaret i henhold til færdselsloven

Denne lovs § 65, 1. stk., har følgende ordlyd:
»Såfremt et motordrevet køretøj forvolder skade ved påkørsel, sam
menstød, væltning eller andre lignende kørselsuheld eller ved en i
motor eller beholder opstået eksplosion eller brand, er den for køre
tøjet ansvarlige forpligtet til at erstatte skaden, medmindre det enten
oplyses, at den skadelidende forsætligt har hidført skaden, eller det
fremgår af omstændighederne, at denne ikke kunne være afværget ved
den agtpågivenhed og omhu, der udkræves ved benyttelse af motor
drevne køretøjer, såvel i henseende til driften som i henseende til ma
teriellet. Oplyses det, at den skadelidende ved uagtsomhed har hidført
eller medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller endog
helt bortfalde. Efter de samme regler er den for et motordrevet køre
tøj ansvarlige forpligtet til at erstatte skade, der bevirkes ved, at vejfarendes heste bliver sky for køretøjet, såfremt det må antages, at ska
den ikke står i forbindelse med nogen særlig skyhed hos hestene.«
Det særlige ved denne regel er, at man til fordel for den skadelidte har
skærpet ansvaret for en række kørselsskader og andre skader, som er typiske
for det motordrevne køretøj som hurtiggående, farligt trafikmiddel, idet
skadelidte i disse tilfælde ikke, som tilfældet normalt er efter de almindelige
bevisregler i erstatningssager, skal bevise skadevolderens skyld i skaden,
men derimod skal den for køretøjet ansvarlige bevise, at føreren er uden
skyld i skaden, og et sådant bevis er selvsagt vanskeligt at føre ikke mindst,
når henses til de strenge krav, færdselsloven stiller til førerens påpasselig
hed og omhu med køretøjets benyttelse. Det er faktisk alt i alt i praksis
ikke langt fra, at man bliver ansvarlig for hændelig skadetilføjelse.
Specielt for vognmanden er det i denne forbindelse værd at lægge mærke
til, at det desuden i § 65, 2. stk., er bestemt, at skade på personer eller gods,
der befordres mod betaling i motordrevet køretøj, også omfattes af den i
forannævnte stk. 1 indeholdte regel.
Hvor der udover de forannævnte tilfælde iøvrigt er forvoldt skade ved
kørsel med motordrevet køretøj, gælder i henhold til § 65, 3. stk., lovgiv
ningens almindelige erstatningsregler.
Der skal ikke her gås i detailler med hensyn til domstolenes fortolkning
af disse bestemmelser eller skyldfordelingsregleme i henhold til samme
paragrafs 4. stk., men kun nævnes, at begrebet kørselsskade tages i vid for
stand, f. eks. er hertil af domstolene henregnet skade forvoldt ved, at en
vogndør i et ruteautomobil, som af en passager uforsigtigt lukkes op og
Dansk Vognmandsstand. 10
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rammer en forbipasserende cyklist, samt skade på en passager i en taxa,
sket ved opbremsning.
På den anden side bør det fremhæves, at skader, som ikke skyldes kørslen,
f. eks. det tilfælde, at en passager, der får sit tøj revet itu af et søm i pol
stringen eller får hånden i klemme i en vogndør, ikke er omfattet af motor
lovens bestemmelser, og derfor heller ikke kan antages at være dækket af
den lovpligtige ansvarsforsikring for automobilet. Sådanne skader har jo
heller ikke karakter af trafikskader, idet de ligeså godt kunne være sket
f. eks. i en rutebilstations ventesal.
Hvem er erstatningsansvarlige? I færdselslovens § 65, 6. stk., er det be
stemt, at erstatningsansvaret ikke alene påhviler den ejer eller bruger af
et motordrevet køretøj, som benytter det eller lader det benytte, men
også føreren, hvis han har gjort sig skyldig i overtrædelse af forpligtelser,
der påhviler ham.
Der kan somme tider være tvivl om, hvem der er ejer eller bruger, og
hvem der lader køretøjet benytte, men eksempelvis kan nævnes fra dom
stolspraksis, at en automobilforhandler, der har solgt et motordrevet køre
tøj med ejendomsforbehold, ikke er ansvarlig som den, der lader det benytte,
hvorimod den mekaniker, der kører med en vogn, som han har fået overladt
til reparation, er ansvarlig, og en mekaniker kan da også til dækning al
dette særlige ansvar tegne en såkaldt værkstedsforsikring.
For hvad kan den skadelidte kræve erstatning? Først og fremmest for
den økonomiske skade, d.v.s. tab, som det er muligt at vurdere i penge.
Er der sket skade på ting, er det ikke blot den direkte skade på disse,
der kan kræves erstattet, men også tabet ved at måtte undvære dem i re
parationstiden. Er der sket personskade, kan det økonomiske erstatnings
berettigede tab bestå i udgifter til helbredelse (til læge, medicin, hospital
o.s.v.), tabt arbejdsfortjeneste, sålænge arbejdsudygtigheden varer, varig
nedsættelse af erhvervsevnen (invaliditet) og — hvis skadelidte afgår ved
døden — tab af forsørger, begravelsesomkostninger, forstyrrelse eller øde
læggelse af stilling og forhold.
Herudover kan der også kræves erstatning for visse skader af ikke øko
nomisk art, f. eks. ved personskade for svie og smerte, vansir og lyde (varig
legemlig skade, der ikke i sig selv nedsætter erhvervsevnen).
Straf for ikke at tegne forsikring. — Det er selvsagt en alvorlig sag at
tilsidesætte pligten til at tegne den lovpligtige ansvarsforsikring og holde
den i kraft. For de almindeligt indregistrerede motordrevne køretøjer kon
trolleres forsikringspligtens overholdelse ved et samarbejde mellem politiet
og forsikringsselskaberne. Efter de gældende regler udleverer politiet så-
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ledes ikke nummerplader, før det har fået forevist forsikringspolicen for det
køretøj, der ønskes indregistreret.
Da der for de køretøjer — traktorer, selvkørende arbejdsmaskiner og
knallerter — som ikke er indregistreringspligtige, ikke er den samme auto
matiske kontrolordning, bør vognmanden, før han anskaffer sig et sådant
køretøj, være særlig opmærksom på forsikringspligten. Overholdes den ikke,
risikerer han ikke alene bødestraf, men udsætter såvel sig selv som andre
for en betydelig økonomisk risiko.
For hvad dækker en ansvarsforsikring for et motordrevet køretøj, og
hvem er dækket under den? Forsikringen dækker normalt indtil den i
policen anførte forsikringssum det civilretlige ansvar, der efter den ved
forsikringens tegning gældende motorlovgivning påhviler

1) Forsikringstageren.
2) Personer, der i forsikringstagerens tjeneste har ført køretøjet, og
3) Personer, der lejlighedsvis og uden vederlag har fået overladt det
til brug

for skader sket ved kørsel i Danmark. (Hvad angår spørgsmålet om dæk
ning af skader sket i udlandet henvises til det særlige afsnit herom.)
Det er altså ikke alene vognens ejer (forsikringstageren) men også en
hver, der i hans lovlige ærinde eller med hans billigelse fører køretøjet,
der er dækket. Bliver det stjålet, dækker den imidlertid i forhold til skade
lidte i første omgang også tyvens ansvar, men forsikringsselskabet har selv
sagt regres mod tyven for de erstatningsbeløb, det herved måtte komme til
at betale.
Selv om ansvarsforsikring således dækker det fulde ansvar, som skadelidte
kan gøre gældende efter motorlovgivningen, dækker den ikke på samme
ubetingede måde overfor forsikringstageren, idet der findes visse undtagel
sesbestemmelser i policen. Således dækker den sædvanligvis ikke, hvis ska
den er forvoldt med forsæt, ved hensynsløshed eller grov uagtsomhed, idet
loven ligefrem pålægger forsikringsselskabet pligt til i sådanne tilfælde at
gøre regres gældende over for forsikringstageren.
Det er altså i disse tilfælde ikke selskabet, men dommeren, der behandler
skadessagen, som afgør spørgsmålet, om selskabet har regres og skal gennem
føre den.
Denne regrespligt tages der meget alvorligt på. For det første kan sel
skabet nemlig, hvis det undlader at gennemføre den, miste sin anerken
delse til at tegne lovpligtig ansvarsforsikring. Dernæst er det i færdselsloven
direkte forbudt at tegne nogen forsikring til dækning af dette lovpligtige
regresansvar, og endelig hæfter køretøjet for kravene.
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Desuden dækker forsikringen ikke ansvaret for skader

a) der skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det
var uforsvarligt at benytte det,
b) der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der var
påvirket af spiritus, eller som ikke havde lovbefalet førerbevis.

Hvis køretøjet føres af andre end forsikringstageren, er denne dog dæk
ket, med mindre han var eller burde være vidende om de forannævnte om
stændigheder.
Endelig dækker forsikringen ikke for erstatningsansvaret for person- eller
tingskade påført forsikringstageren selv.
løvrigt har selskabet regres for erstatningsbeløb, som det har måttet ud
rede i de forannævnte tilfælde eller i skadetilfælde, som er indtruffet, efter
at motorkøretøjet er solgt, hvis policen ikke samtidig er overført til den
ny ejer.

II. FULDSTÆNDIG KASKOFORSIKRING
I modsætning til, hvad tilfældet er med ansvarsforsikringen, er tegningen
af kaskoforsikringen, d. v. s. forsikring for skade på selve det motordrevne
køretøj, en frivillig sag. Noget andet er, at behovet for denne forsikring i
praksis i dag er så stort, at den tegnes for langt de fleste automobiler.
Dels har nemlig den stadig stigende trafikintensitet medført en ganske
betydelig skadeshyppighed (hvert år bliver statistisk set halvdelen af motor
køretøjerne ramt af skade), og dels ligger det over de fleste vognejeres øko
nomiske evner selv at bære risikoen, som ikke mindst for de store omnibus
ser og lastvogne er ganske betragtelig med de priser, der er på sådanne.
Hertil kommer desuden, at forhandlerne, da de fleste køretøjer sælges på
kontrakt, ganske naturligt betinger sig, at de holdes kaskoforsikrede i af
betalingsperioden, idet forhandlerne ellers kunne komme ud i en uover
skuelig risiko. Tænk f. eks. bare hvilken katastroferisiko en omfattende
brand i et garageanlæg indebærer.
Dækningens omfang. — Den fuldstændige kaskoforsikring yder sædvan
ligvis dækning for
A) tab ved sammenstød, væltning, nedstyrtning og påkørsel, brand og
lynnedslag
B) tyveri og røveri af køretøjet og
C) transportuheld under transport med jernbane eller damp- og motor148

skib i fast rutefart, hvis transporten finder sted som et led i en
rejse med køretøjet.
(Hvad angår spørgsmålet om dækning af skader sket i udlandet
henvises til det særlige afsnit herom.)
Forsikringen dækker altså i det store og hele de skader, ejeren af et
automobil normalt har behov for at få dækket, men hensynet til ønskelig
heden af en rimelig og overkommelig præmie samt af at forhindre misbrug
af forsikringen har dog gjort det nødvendigt at begrænse dækningen på
nogle områder.
Forsikringen dækker således i lighed med anden skadesforsikring ikke
for a) sådanne uberegnelige skader, som skyldes jordskælv eller andre natur
katastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder og atomenergi, b) skader,
der skyldes 1) forsæt, 2) hensynsløshed, 3) grov uagtsomhed, 4) at køretøjet
var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det,
5) at føreren var spirituspåvirket eller ikke havde førerbevis, hvis føreren
er forsikringstageren, dennes ægtefælle eller familiemedlemmer, eller for
sikringstageren vidste eller burde vide, at der forelå nævnte omstændig
heder.
Endvidere dækker forsikringen heller ikke 1) skade på gummi, hvis der
iøvrigt ikke er tilføjet køretøjet skade, 2) tyveri af enkelte dele hørende til
køretøjet, der har kunnet fjernes uden brug af værktøj, og 3) brandskade
tilføjet det elektriske ledningsnet, hvis der iøvrigt ikke er tilføjet køretøjet
brandskade.
Selv om det allerede indirekte fremgår af det forannævnte, skal det dog
tilføjes, at forsikringen naturligvis heller ikke dækker skader, der skyldes
slid og konstruktions- eller fabrikationsfejl, idet der jo her er tale om alene
vedligeholdelse eller udbedring af mangler, som leverandøren må hæfte for.
Med henblik på det under A) anførte dækningsområde skal fremdrages
et par forhold, som ofte giver anledning til misforståelse. Forsåvidt angår
skader sket ved nedstyrtning, skal bestemmelserne forstås således, at policen
kun dækker skade sket ved nedstyrtning af selve køretøjet, men derimod
ikke skade sket ved nedstyrtning eller nedblæsning af tagsten, istapper og
lign, på dette. De såkaldte træthedsbrud (de gentagne rytmiske påvirknin
ger) på aksler og lign, er heller ikke dækket.
I tilfælde af tyveri erstattes det stjålne køretøj og enkelte dele som foran
nævnt, hvis køretøjet eller delene ikke kommer til veje igen. Imidlertid
kommer heldigvis i de fleste tilfælde køretøjet til veje igen, men dog oftest
i mere eller mindre beskadiget stand, og i sådanne tilfælde erstattes også
de skader, der er påført køretøjet, medens det har været stjålet, uanset om
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de normalt ikke er dækket af forsikringen, f. eks. maskinskade og tab af
enkelte dele, der kan fjernes uden brug af værktøj o. 1.
Brandforsikring — dækker såvel skade ved ildebrand som lynnedslag sket
medens vognen er i drift, som når den står i garage, men skyldes brand
skaden, at den har været i uforsvarlig stand, eller der er tale om overtræ
delse af brandlov eller politiforskrifter, erstattes den ikke. Brandskader
alene i det almindelige ledningsnet erstattes ikke, fordi sådanne normalt
skyldes kortslutninger som følge af manglende vedligeholdelse af dette.
Det kan iøvrigt oplyses, at de danske automobilforsikringsselskaber de
sidste år har gennemført et indgående efterforskningsarbejde i forbindelse
med brande, der er resulteret i, at vognene er brændt totalt, og man har
herunder fået bekræftet de erfaringer, som er gjort i andre lande, hvor man
er kommet til det resultat, at en totalbrand på et automobil sjældent kan
ske på naturlig måde.
Afsavnserstatning. — Afsavnserstatning ydes ikke under kaskoforsikrin
gen.
Skadeopgørelsen. — Bortset fra forsikringsaftalelovens regler om for
ældelse, er det af vigtighed, at selskabet altid uden unødigt ophold får
anmeldelse om den skete skade, således at det kan disponere, inden repara
tionen er udført.
Selv om de fleste skader er partielle skader, er de nemlig oftest — med
de konstruktioner vognene har i dag — af en sådan størrelse, at selskaberne
i kundernes og egen fælles interesse vil lade dem besigtige af en særlig sag
kyndig og gennem denne forhandle med reparatør og kunde om, hvilke
reparationer, der skal ske, og hvilke fornyelser, der skal foretages.
Da selskabet i henhold til forsikringsbetingelserne har ret til enten at lade
vognen reparere eller erstatte skaden med et kontant beløb, kan der også
ved større skader blive tale om, at det skal tage stilling til, om sidstnævnte
fremgangsmåde skal anvendes eller spørgsmålet, om forsikringstageren selv
skal betale et tilskud til reparationen som følge af, at denne vil medføre en
forbedring af vognen, fordi visse dele af den på grund af slid og ælde er
undergået en værdiforringelse. I henhold til forsikringsaftaleloven skal
nemlig kun det lidte tab erstattes, og en skade må ikke føre til vinding for
forsikringstageren.
Forsikringstageren er iøvrigt i henhold til forsikringsbetingelserne plig
tig til at lade reparationen foretage hos den reparatør, selskabet anviser,
en bestemmelse, der dog administreres med rimelig hensyntagen til for
sikringstagerens ønsker, og selskabet er pligtig til at sætte vognen i en sådan
stand, at den har samme brugsværdi (uden hensyn til handelsværdi) som
før skaden.

150

Kan reparation ikke betale sig, erstattes skaden med så stort et kontant
beløb, som et motorkøretøj af tilsvarende alder og godhed kan købes for,
men — såfremt forsikringstageren selv beholder resterne af det skaderamte
køretøj — med fradrag af værdien af disse. Dog kan tabet selvsagt aldrig
sættes til større beløb end forsikringssummen. Er denne mindre end køre
tøjets værdi på skadestidspunktet, således at der foreligger underforsikring,
vil der kun blive ydet en delvis erstatning for den skete skade i forholdet
forsikringssum
køretøjets værdi.

Forsikringstageren kommer altså i sådanne tilfælde til at
°

løbe en selvrisiko. Et særligt problem i denne forbindelse har man haft
i de senere år, hvor der har været to forskellige priser på samme køretøj
alt efter, om det er købt på indkøbstilladelse eller på dollarbasis. Selska
berne har hidtil fulgt den praksis, at de i skades tilfælde ikke har gjort
underforsikring gældende, hvis køretøjet har været købt på sidstnævnte
måde, men kun været forsikret til en sum, der svarer til prisen på indkøbs
tilladelse, men på den anden side må det absolut tilrådes den forsikrings
tager, der ikke selv vil løbe en risiko for at lide et tab i tilfælde af tyveri
og totalbrand, at forsikre efter prisen på dollarbasis.
Kan parterne ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes denne
ved en særlig voldgift.

III. SALG AF MOTORKØRETØJER OG PRÆMIERESTANCE

Såvel en ansvarsforsikring som en kaskoforsikring er tegnet for et ganske
bestemt køretøj og med en ganske bestemt person som ejer og forsikrings
tager. Sælger forsikringstageren derfor køretøjet, skal han i henhold til forsikringsbetingelseme straks underrette selskabet herom, idet forsikringen
ophører straks ved ejerskiftet. En police kan ikke overdrages til den nye
ejer uden selskabets samtykke.
Denne bestemmelse er der særlig grund til at lægge mærke til, dels fordi
der alt for ofte syndes mod den, og dels fordi det i efterfølgende skadestil
fælde får ubehagelige økonomiske følger for parterne, idet selskabet kan
kræve godtgørelse for, hvad det har udredet under ansvarsforsikringen, og
ikke udbetaler erstatning under kaskoforsikringen.
Anskaffer forsikringstageren andet køretøj indenfor den løbende uopsigelighedsperiode, er han forpligtet til at lade dette indgå under forsikringen,
hvis den ikke er overført til den ny ejer af det solgte køretøj.
På lignende måde som ved manglende anmeldelse til selskabet af salg,
er forsikringstageren stillet, hvis han kommer i præmierestance, idet sel151

skabets ansvar ophører, hvis første præmie ikke betales straks ved påkrav,
og senere præmier ikke betales senest 14 dage efter påkrav.
Forsåvidt angår skade på trediemand hæfter selskabet for et tidsrum af 14
dage fra den dag, politimesteren har modtaget meddelelse fra det om, at
ansvarsforsikringen er ude af kraft. Selskabet har iøvrigt udpantningsret
for præmierne for denne del af forsikringen.

IV. ÆNDRINGER I RISIKOEN OG FØLGERNE AF IKKE AT
UNDERRETTE SELSKABET HEROM
Foran er nævnt nogle tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker ubetinget
overfor forsikringstageren. Det bør endvidere nævnes, at der også kan fore
komme situationer, hvor der kun vil blive ydet reduceret erstatning under
såvel ansvars- som kaskoforsikringen.
Ved en forsikrings tegning skal forsikringstageren i begæringen oplyse,
hvor vognen skal indregistreres, om den skal benyttes til transport af gods
uden betaling eller mod betaling, totalvægten (bæreevne + egenvægt), om
den skal anvendes som privatvogn eller hyrevogn, om den udlejes og andre
forhold, som har indflydelse på præmieberegningen.
Er der i begæringen meddelt urigtige oplysninger om sådanne forhold
ved forsikringens tegning, eller sker der ændringer i dem under forsikrin
gens løbetid, uden at det meddeles selskabet, og har dette medført, at der
betales mindre i præmie, end der skulle have været betalt, hvis de rigtige
forhold havde været oplyst, udreder selskabet i skadestilfælde kun pro-rate-

erstatning i forholdet _____ den faktisk betalte Præmie____

den præmie, der skulle have været betalt.

En særlig bestemmelse i denne forbindelse, som formentlig ikke er til
strækkelig kendt, og som derfor alt for ofte overtrædes, bør fremhæves.
Hvis en forsikringstager, f. eks. en vognmand, har forsikret en vogn som
privatvogn, men anvender den til udlejning uden fører, er der ikke alene
sket en sådan risikoforøgelse for selskabet udover, hvad der er forudsat ved
tegningen af forsikringen, at selskabet kun skal betale pro-rate-erstatning,
men i henhold til de gældende regler er det helt fri for ansvar, har ret til
og — hvis det drejer sig om udlejning til personbefordring — ligefrem pligt
til at gøre regres mod forsikringstageren for erstatning udredet under
ansvarsforsikringen. Grunden hertil er den, at forsikring for udlejnings
vogne kun tegnes af to særligt organiserede foreninger og et enkelt gen
sidigt selskab, og at der gælder specielle regler i det hele taget for udlej
ningsvogne og forsikringer.
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V. PRÆMIEBEREGNINGEN
Ved præmieberegningen tages der ikke alene hensyn til forsikringssum
men, men som foran nævnt også til køretøjets benyttelse, indregistrerings
sted og lign., idet man såvidt muligt samler forsikringerne i grupper, der
er udsat for nogenlunde samme kørselsrisiko. De faktorer, der bestemmer
præmien for en risikogruppe, er dels skadeshyppigheden, d. v. s. antallet af
skader pr. 1000 køretøjer, og dels gennemsnitsskadernes størrelse, hvortil
kommer omkostningerne for selskabet ved at drive forretningen.
For at præmierne kan blive fastsat så korrekt og retfærdigt som muligt,
fører en række selskaber i fællesskab en meget detailleret fortløbende stati
stik. På grundlag af det på denne måde indsamlede erfaringsmateriale er
præmierne for det første fastsat således, at de er afhængig af i hvilket af
følgende fire tarifområder, køretøjet er indregistreret (eller — hvis det ikke
er indregistreringspligtig — er hjemmehørende):

1. København og omegn.
2. De store provinsbyer, Århus, Ålborg, Odense og Randers med
forstæder.
3. De øvrige provinsbyer over 2000 indbyggere med forstæder og
Nordsjælland.
4. Den øvrige del af landet.

Normalt benyttes et automobil hovedsageligt i det tarifområde, hvor det
er indregistreret, men f. eks. navnlig lastvogne tilhørende vognmænd kører
også jævnligt over større områder, og dette kan da også resultere i, at
risikoen og dermed præmien kan være ens i to eller flere tarifområder.
Dernæst skelnes sædvanligvis ved præmieberegningen mellem følgende
hovedgrupper af motorkøretøjer:
1. Personautomobiler til privat kørsel.
2. Personautomobiler til rejsebrug.
3. Vare- og lastautomobiler til transport af gods mod betaling (vogn
mandsautomobiler) .
4. Vare- og lastautomobiler til transport af gods uden betaling.
5. Drosker og lillebiler.
6. Omnibusser, ruteautomobiler og turistautomobiler.
7. Sygeautomobiler, ambulancer og andre udrykningsautomobiler.
8. Skolevogne.
9. Motorcykler (3 undergrupper).
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10.
11.
12.
13.

Langsom tgående traktorer.
Indregistreringspligtige traktorer.
Langsomtgående, selvkørende arbejdsmaskiner (5 undergrupper).
Indregistreringspligtige arbejdsmaskiner.

Uden at der her skal gås for meget mere i detailler med præmiebereg
ningen, skal dog yderligere nævnes følgende praktiske oplysninger:
Påhængs- og blokvogne. — For hver hovedvogn, hvortil anvendes på
hængs- eller blokvogn, beregnes et særligt tillæg til ansvarsforsikringspræ
mien. Særlig kaskoforsikring for påhængsvogn kan tegnes.
Personbefordring på lastvogn. — For personbefordring af mere end 8
personer på ladet beregnes særlig tillægspræmie (og kræves myndighedernes
tilladelse).
Tankvogne. — For tankvogne til transport af brændbare vædsker bereg
nes højere præmie end for almindelige lastvogne.
Lastvogne over 101 totalvægt. — For ansvarsforsikringen beregnes for
højet præmie.
Trafiklinier i bymæssig bebyggelse. — For omnibusser, der anvendes på
trafiklinier hovedsagelig i bymæssig bebyggelse, beregnes forhøjet præmie.

VI. PRÆMIERABAT FOR SKADEFRIT ÅR OG SELVRISIKO
De fleste selskaber tegner hovedsagelig automobilforsikringer på den
måde, at forsikringstageren — såfremt et forsikringsår forløber uden nogen
skadesudbetaling for selskabet (herfra dog undtaget skade ved brand) — får
en præmienedsættelse på 40 pct. i det følgende års præmie (dog ikke i
brandpræmien).
Kan skaden fås godtgjort hos andre ved regres, er forsikringstageren stil
let, som om der ikke er sket nogen skadesudbetaling under hans egen police.
Formålet med denne forsikringsform er dels økonomisk at tilskynde
bilisterne til at undgå skader og dels i såvel de forsikredes som selskabernes
interesse at få vogn ejeren selv til at ordne småskader uden selskabernes
medvirken, idet sådanne ellers let ville komme til at påvirke selskabernes
skades- og administrationsomkostninger og dermed præmieniveauet for
stærkt.
For de forsikringstagere, som måtte ønske det, er der tillige — eller i
stedet for — normalt adgang til at tegne forsikringer med selvrisiko, d. v. s.
således, at de selv bærer et vist førstebeløb af enhver skade under policens
enkelte afdelinger (normalt 200 kr.), og til gengæld får de sædvanligvis en
nedsættelse i præmien, men det hænder også, at et selskab som betingelse
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for at antage eller fortsætte en forsikring for et køretøj, der har været
skaderamt unormalt hyppigt, betinger sig, at forsikringstageren skal løbe
en selvrisiko uden at få nogen præmienedsættelse herfor.
Det kan iøvrigt sluttelig nævnes, at folketinget under behandlingen af
den nye færdselslov drøftede betimeligheden af at indføre en lovpligtig
selvrisiko på kr. 200 som et led i bekæmpelsen af de alt for stærkt stigende
færdselsulykker. Spørgsmålet blev imidlertid udsat, indtil den betænkning,
som en siddende nordisk kommission vedr. erstatningsspørgsmål i forbin
delse med motorskader skal afgive, kommer til behandling i tinget i en
formentlig ikke alt for fjern fremtid.

VII. KØRSEL I UDLANDET DEN INTEREUROPÆISKE FORSIKRINGSORDNING
1. Finland, Norge og Sverige.
Såvel ansvars- som kaskoforsikringen dækker i fuldt omfang i ovennævnte
lande uden særlige formaliteter, og yderligere dækker ansvarsforsikringen
takket være det gode nordiske samarbejde mellem forsikringsselskaberne
automatisk med de langt højere forsikringssummer, som efter lovgivningen
i Sverige og Finland kræves for kørsel der.

2. Belgien, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Den tyske Forbundsrepublik samt Østrig.
a) Ansvarsforsikring. — I lighed med, hvad tilfældet er i de nordiske lan
de, er ansvarsforsikringen også lovpligtig i en række andre vesteuropæiske
lande, for tiden Storbritannien, Irland, Schweiz, Luxembourg og — for
erhvervsmæssig kørsel — tillige Belgien og Frankrig, og de forsikringssum
mer, der kræves efter lovgivningen i disse lande, er langt højere end dem,
der kræves efter den danske lovgivning, f. eks. kræves der ubegrænset dæk
ning i Storbritannien.
De danske automobilforsikringer for vogne, der anvendes til erhvervs
mæssig kørsel i udlandet (omnibusser, vare- og lastvogne over 2 t totalvægt,
taxi og andre hyrevogne) dækker ikke automatisk for kørsel i ovennævnte
lande, men forsikringstageren må rette henvendelse til sit forsikringsselskab
for ved et policetillæg at få forsikringen udvidet dertil. I tilfælde af, at
udvidelsen skal omfatte et eller flere af de lande, hvor ansvarsforsikringen
er lovpligtig, skal forsikringssummen forhøjes under udlandskørsel til
mindst kr. 120.000, og til gengæld udleverer forsikringsselskabet sammen
med policetillæget et særligt internationalt forsikringskort (grønt kort), som
overfor myndighederne i de pågældende lande er tilstrækkelig dokumen
tation for, at behørig ansvarsforsikring er tegnet.
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Medens selskaberne for så vidt angår udlandskørsel med private person
vogne og motorcykler alene beregner et præmietillæg i tilfælde af, at for
sikringssummen skal forhøjes som nævnt, har risikoforøgelsen under den
erhvervsmæssige udlandskørsel vist sig at være så stor, at der altid, uanset
om forsikringssummen skal forhøjes eller ej, beregnes en tillægspræmie for
meddækning af udlandskørsel.
Under udlandskørselen dækker ansvarsforsikringen ikke skade på gods,
der befordres med køretøjet, hvorfor det altså vil være nødvendigt at tegne
en særlig transportforsikring, hvis denne risiko ønskes dækket.
Selv om der kun foreligger nødvendighed for at forhøje ansvarsforsik
ringen ved kørsel til de forannævnte lande med lovpligtig ansvarsforsik
ring, er det en kendsgerning, at det erstatningsansvar, man kan ifalde under
kørsel i udlandet, i almindelighed ofte kan blive betydeligt højere end her
hjemme, hvorfor det må tilrådes den automobilist, der vil føle sig tryg,
at sikre sig en højere dækning end det danske lovpligtige minimum på
kr. 60.000.
b) Kaskoforsikring. — Ligesom tilfældet er for ansvarsforsikring, skal der
for så vidt angår vogne, der anvendes til erhvervsmæssig udlandskørsel,
betales et præmietillæg for udvidelse af kaskoforsikringen.
c) Selvrisiko. — Af enhver skade sket udenfor Danmark, Finland, Norge
og Sverige bærer forsikringstageren en selvrisiko, der for omnibusser, vareog lastvogne over 2 t totalvægt samt hyrevogne for tiden andrager kr. 600,
hvad enten der ved et og samme skadetilfælde er sket ansvarsskade alene,
kaskoskade alene eller såvel ansvars- som kaskoskade.

3. Det øvrige udland.
Da forholdene for så vidt angår lande ud over de forannævnte vest
europæiske lande er meget varierende, vil de betingelser, på hvilke auto
mobilforsikring kan udvides til at dække for kørsel i disse, være så forskel
lige, at det ikke er muligt at opstille almindelige kortfattede vejledende
retningslinier, hvorfor det må tilrådes enhver vognejer at indhente nøje
oplysninger hos sit forsikringsselskab.

4. Forsikring mod toldkrav.
Ifølge den gældende toldkonvention betragtes et motorkøretøj, der er
indkørt i et land, men ikke udkørt igen inden en vis frist, som indført og
skal toldberigtiges fuldt ud. Den vognejer, som har fået sin automobilfor
sikring udvidet til at dække under kørsel i et af ovennævnte vesteuropæiske
lande, kan imidlertid, hvis han vil sikre sig mod det tab, han kan komme
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til at lide ved at ifalde betalingspligt til et lands toldvæsen, fordi hans
motorkøretøj stjæles, tegne en forsikring til dækning heraf mod betaling
af en ringe præmie. En betingelse for at opnå erstatning i henhold til en
sådan forsikring er, at der umiddelbart efter tyveriets opdagelse indgives
politianmeldelse i det pågældende land.
VIII. AUTO-TRANSPORTFORSIKRING
Sluttelig skal kort omtales auto-transportforsikringen, som er af ikke
ringe værdi næsten for enhver vognmand.
Forsikringen dækker skade ved brand, kørselsuheld eller uheld af anden
art på gods, der indenfor Danmarks grænser transporteres på et bestemt i
policen nævnt motorkøretøj. Den må nærmest for vognmandens vedkom
mende karakteriseres som en supplementsforsikring til den lovpligtige
ansvarsforsikring, idet den kun dækker i det omfang, en indtruffet skade
ikke kan kræves erstattet i henhold til den for vognen tegnede lovpligtige
ansvarsforsikring eller en af godsets ejer særskilt tegnet transportforsikring.
For automobiler er standardforsikringssummen kr. 10.000, som dog kan
forhøjes til kr. 15.000 eller kr. 20.000 mod betaling af tillægspræmie. Lige
som i automobilforsikring ydes der 40 pct. præmienedsættelse for skade
frit år.
Forsikringen dækker ikke uden særlig aftale skade på reservehjul, gum
mi, presenninger og andet tilbehør, penge, værdipapirer, ædle metaller,
smykker, kunstgenstande, og hvad der kan sidestilles hermed, samt våben,
ammunition eller ætsende, brandfarlige og eksplosive stoffer.

Forsikringen dækker ikke:
1. Skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikrings
tagerens eller hans folks side.
2. Sk^de, der er en følge af godsets utilstrækkelige eller mangelfulde
emballering, tildækning, stuvning eller lign.
3. Skade ved indre fordærv, smeltning, varme, svind, luftens påvirk
ning og lign.
4. Skade, der er en følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer,
krig, oprør eller borgerlige uroligheder, hærværk, strejke, lock-out,
beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra myndighedernes side.

Hvad angår værdien af forsikringen for vognmanden bør fremhæves
følgende:
Selvom det under den lovpligtige ansvarsforsikring dækkede ansvar er
vidtrækkende, er der dog adskillige tilfælde, hvor vognmanden ikke kan
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gøres ansvarlig for godsets beskadigelse under transporten i henhold til
færdselsloven, f. eks. behøver brandskade på godset ikke at være opstået i
motor eller beholder som nævnt i færdselslovens § 65, men kan være for
årsaget ved en henkastet tændstik, cigaret eller lign.
Dernæst dækker forsikringen også i et vist omfang skader sket under påog aflæsning og under op-, ned- og henbæring i forbindelse hermed (sær
lige tunge colli er dog undtaget). Endvidere under automobilets ophold i
garage, lagerrum eller lign., dersom opholdet er et nødvendigt led i trans
porten, samt under køretøjets transport med færge.
Ved lukkede, aflåsede varevogne er indbrudstyveririsikoen også medfor
sikret. Der skal altså her være sket et voldeligt opbrud af det aflåsede køre
tøj. Såkaldt simpelt tyveri dækkes ikke.
Sidst men ikke mindst bør nævnes, at forsikringen også kan tegnes så
ledes, at den under forudsætning af, at de af justitsministeriet til enhver
tid fastsatte bestemmelser vedr. transport af levende dyr overholdes, dæk
ker tab af eller beskadigelse på levende dyr (bortset fra særligt kostbare
dyr) som følge af sygdom, solstik eller hedeslag opstået under transporten.
Skadesregulering. — Erstatningen er normalt begrænset til 1—2000 kr.
pr. collo eller pr. dyr pr. transport, og forsikringstageren skal bære de første
10 pct. af ethvert erstatningsbeløb, hvilken sidste bestemmelse tilsigter at
gøre ham interesseret i at udføre transporterne på en så omhyggelig måde
som muligt.
Skade på dyr skal attesteres af en dyrlæge, således at det på behørig måde
kan afklares, om skadens årsag skyldes forhold, der har været tilstede forud
for transporten.
Forandringer i risikoen. — Hvad der i afsnittet om almindelig automobil
forsikring er anført om forandringer i risikoen gælder også i princippet for
auto-transportforsikringen, og ligeledes ophører også her selskabets ansvar
straks ved et motorkøretøjs salg.

*
Foran er der givet en kortfattet redegørelse for den almindelige automobil
forsikring og auto-transportforsikring. Det vil i denne forbindelse føre for
vidt at omtale alle de forsikringsarter, som den, der driver vognmandsfor
retning, har et naturligt behov for. Der skal til sidst kun peges på, at en
hver, der driver en erhvervsvirksomhed, også har et naturligt behov for
en erhvervsansvarsforsikring. Endvidere, at enhver arbejdsgiver, som anven
der medhjælp i sin virksomhed, i henhold til ulykkesforsikringsloven skal
holde denne forsikret i overensstemmelse med lovens regler. Hertil kom
mer en fornuftig forsikringsplan for privat-forsikringerne samt — hvis man
er ejer af fast ejendom — de normale grundej er forsikringer.
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DEN DANSKE VOGNMANDS- OG
MOTORTRAFIKPRESSE
Af overarkivar, dr. phil. Harald Jørgensen,

Vi lever i organisationernes århundrede. Alle brancher og interesser, de
være sig økonomiske eller ideelle, har sluttet sig sammen for at virke for
løsningen af de specielle opgaver, som nu engang knytter medlemmerne
indenfor de enkelte sammenslutninger til hinanden. Organisationerne vir
ker først og fremmest gennem deres valgte tillidsmænd, den såkaldte besty
relse, og har organisationen nået en vis størrelsesorden, skaber den desuden
et kontor eller et mere udbygget administrationsapparat. Længe varer det
ikke, før organisationen har brug for et blad, og organisationen bliver blad
udgiver. Der findes i dette land et usædvanlig stort antal fagblade udgivet
af organisationer, og deres tal øges fra år til år. Også vognmandserhvervet
har efterhånden skabt sig sin omfattende fagpresse.
Hvorfor påtager de mange organisationer sig nu den yderligere byrde,
som det faktisk er at udgive et blad? Svaret må naturligvis blive: fordi man
anser det for nødvendigt.
I det øjeblik en organisation har opnået en vis størrelse, kan man slet
ikke undvære et blad. Det er nemlig det bedst egnede middel til at holde
sammen på medlemmerne og udbygge kontakten mellem disse og ledelsen.
Drejer det sig om en sammenslutning med spredt boende medlemmer over
hele landet, bliver bladet ofte det eneste forbindelsesled mellem ledelsen
og de menige medlemmer. Kun i større bysamfund kan man regelmæssigt
samle medlemmerne til oplysende møder. De mere fjerntboende kan i
bedste fald indfinde sig til et årsmøde. Fagbladets opgave bliver da i første
række at være et internt meddelelsesorgan, hvor bestyrelsen hurtigt og
bekvemt kan lade medlemmerne til flyde de oplysninger, som de har brug
for. Der kan også gå nyttige impulser den anden vej. Gennem bladet kan
medlemmerne få ordet, og bestyrelsen orienteres om de følelser og stemnin
ger, der rører sig blandt de menige medlemmer.
Organisationsbladet har desuden en anden vigtig funktion. Gennem bla
dets spalter tilflyder der medlemmerne en stadig strøm af faglig viden og
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underretning om nyheder, det være tekniske eller andre, som fagets ud
øvere har brug for, hvis man fagligt vil holde sig på højden. De fleste men
nesker har gennemgået en vis grundlæggende uddannelse på skoler, højere
læreanstalter eller værksteder. Man har imidlertid brug for, at denne viden
holdes vedlige, og man må følge med i fagets udvikling. Her udfylder de
mange fagblade en vigtig mission, og uden disse ville man hurtigt sakke
agterud.
De hidtil nævnte opgaver for fagbladet vender indad mod organisationen.
Men også udadtil har bladene en vigtig opgave at varetage. Gennem bladet
henvender organisationen eller gruppen sig til offentligheden for at for
svare de interesser, som er organisationens. Gennem bladet deltager organi
sationen i den almindelige offentlige debat og er med til at lede den offent
lige mening i den retning, som organisationen ønsker, at udviklingen skal
følge. Uden et blad ville organisationen være stum. Gennem bladet hen
vender man sig til den interesserede offentlighed, og man søger at påvirke
denne til gunst for de interesser, som man ønsker varetaget.
De fleste fagblade ejes af organisationerne, og en større eller mindre del
af medlemskontingentet anvendes til at bekoste bladets udgivelse. Til gen
gæld får medlemmerne bladet gratis. Nogle fagblade har endvidere indtæg
ter gennem abonnement og løssalg og de fleste desuden ved at sælge
annonceplads. Takket være annonceindtægterne kan bladet få råd til at
skaffe sig det fornødne værdifulde stof, og bladet kan gives et smukt og
tiltalende udseende. Annoncerne har desuden den største interesse for alle
læserne, som herigennem gøres bekendt med fagets nyheder. De firmaer,
der placerer annoncer i fagbladene, ved, at de gennem annoncering i disse
netop kommer i forbindelse med kredse, som er specielt interesseret i deres
varer.
Når en gennemgang af den danske vognmandspresses blade indledes med
en omtale af bladet Arbejdsgiveren, hænger det naturligvis sammen med,
at dette blad som organ for Arbejdsgiverforeningen også varetager sådanne
almindelige interesser, som arbejdsgiverne indenfor vognmandserhvervet
har fælles med andre arbejdsgivere. Bladet så første gang dagens lys den 19.
maj 1900 og udkom i begyndelsen hver lørdag. Fra 14. maj 1901 ændredes
udsendelsesdagen til tirsdag. En kortere tid, nemlig 1903—05, udkom bladet
uden annoncer. Bladets første redaktør var Valdemar Gåthje, og efter hans
død i 1905 overtoges redaktørhvervet af daværende sekretær, siden kontor
chef og direktør for Arbejdsgiverforeningen Sophus Agerholm. 11919 over
gik redaktionen til Andreas Harsfelt, som bestred dette hverv indtil ud
gangen af 1942. Han efterfulgtes fra januar 1943 af kontorchef Carl Ekman,
der i 1950 trådte tilbage på grund af alder. Fra 1950 til 1954 redigeredes
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bladet af foreningens næstformand direktør Henrik Tuxen med cand.
oecon. Mogens V. Rasmussen som daglig leder. Fra 15. juli 1954 udgives
bladet af den nyoprettede afdeling for samfundskontakt, og underdirektør
Arne Lund blev ansvarhavende redaktør, dog stadig med Mogens V. Ras
mussen som daglig leder. Bladet udkommer nu to gange om måneden i et
oplag på ca. 22.100, og det sendes vederlagsfrit til samtlige medlemmer.
Bladet Danske Vognmænd blev grundlagt i 1948. Året i forvejen havde
man stiftet landsforeningen Danske Vognmænd ved en sammenslutning af
forskellige lokale vognmandsforeninger. I dag omfatter landsforeningen
115 lokalforeninger foruden en række landsomfattende specialforeninger.
Medlemskredsen udgøres hovedsagelig af lastvognmænd. Før landsforenin
gen oprettedes, udgav de forskellige landsdelsforeninger egne fagblade.
Disse ophørte nu, og fagbladet Danske Vognmænd blev det fælles organ.
Det udsendes den 15. i hver måned og kommer i et oplag af ca. 8.000. Dets
ansvarhavende redaktør er landsforeningens direktør Mads Petersen.
Som organ for Turistvognmændenes Landsorganisation udkommer siden
juli 1951 bladet Vognmanden. Det tilsendes kun medlemmer og kan ikke
købes i abonnement eller løssalg. Det udkommer en gang om måneden i et
oplag af 1000 eksemplarer, og dets ansvarhavende redaktør er N. H. HolstNielsen. Det har et nært samarbejde med den internationale organisation
I.R.U., der har sit hovedsæde i Genéve.
Droske-Tidende udsendte sit 1. nummer i januar 1924. Der eksisterede
på den tid et andet blad, der hed Auto-Drosken. Det var startet i april 1914
som organ for automobildroskeejere i Danmark, men det måtte allerede gå
ind, efter at fire numre var udkommet, idet verdenskrigens udbrud med
førte, at de store gummifirmaer, som man havde sat sin lid til, trak annon
cerne tilbage. Man tog først fat igen 10. januar 1920, da bladet genoplivedes
under sit gamle navn og med den lidt flotte betegnelse 2. årgang. Der ud
sendtes to numre om måneden. Ansvarhavende redaktør var H. G. JørgenJensen, indtil han døde i 1926. Bogtrykkeren forsøgte derefter at holde
bladet gående, men det gik ikke, og 13. april 1927 ophørte bladet at ud
komme.
På det tidspunkt stod allerede efterfølgeren rede. 2. januar 1924 havde
redaktør Hj. Jacobsen udsendt det første nummer af det nye blad DroskeTidende, som i 1927 optog det gamle blads titel: Auto-Drosken som under
titel. Det nye blad tilhørte i fællesskab de foreninger, der udgav det, nemlig
Droske Centralen Taxa, Frederiksberg Bilcompagni og Foreningen af
Automobildroskeejere i Danmark. Til at begynde med udkom bladet hver
onsdag, men fra september 1940 udkom det kun hver 14. dag. I øjeblikket
udsendes det den 5. og 20. i hver måned.
Dansk Vognmandsstand. 11
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Indtil denne dag har redaktør Hj. Jacobsen været ansvarhavende for
Droske-Tidende. Bladet udkommer i et oplag på ca. 2300.
Chaufføren er navnet på et blad, der fra 1. maj 1911 er udgivet af Droske
chaufførernes fagforening. »Vist intet andet Fag har saa mange Genvordig
heder at kæmpe mod, og det er vort Haab, at Chaufføren skal blive os et
virksomt Vaaben i denne Kamp.« Således lød redaktør Th. Pedersens til
tale til de første læsere. Hvilke genvordigheder redaktøren nu end har haft
at strides med, er det imidlertid en kendsgerning, at bladet hurtigt voksede
sig stort og stærkt. Oprindelig var det kun droskechauffører, der optoges i
foreningen. Senere kom også andre chauffører ind i foreningen. Indtil 15.
april 1929 virkede Th. Pedersen som formand for Chaufførernes fagfor
ening og som redaktør af bladet, hvorefter han fratrådte for at overtage en
stilling som forretningsfører for Dansk Arbejdsmands Forbund. Han døde
i 1936. Hans efterfølger blev Julius Nielsen. Under dennes virksomhed som
redaktør foretoges en udskilning af droskechaufførerne, hvorom mere
nedenfor. Da Julius Nielsen i 1939 udpegedes til sekretær i De samvirken
de Fagforbund, efterfulgtes han som formand og redaktør af Emil Winther,
der atter afløstes fra nytår 1946 af Eiler Pedersen. Den nuværende ansvar
havende redaktør er forbundsformand Andreas Hansen. Bladet, der trykkes
i København, udkommer en gang om måneden i et oplag på ca. 8.300.
Bladet bringer først og fremmest meddelelser af interesse for medlemmerne
af Chaufførernes Fagforening, men desuden en række tekniske artikler og
indlæg om færdselsproblemer.
I 1931 udskiltes droskechaufførerne af Chaufførernes Fagforening, og de
dannede deres egen sammenslutning under Dansk Arbejdsmands Forbund.
Fra 20. april 1931 udkom den nye fagforenings officielle organ, der fik
navnet Droskechaufføren. Man havde til at begynde med regnet med, at
bladet skulle udkomme to gange månedlig, men det blev hurtigt til et
månedsblad. Fra 1931 til 1937 virkede Axel Christensen som ansvarhavende
redaktør, men efter nogle indre brydninger overtog A. Barington Lund
hvervet. Da han i 1950 valgtes til formand for foreningen, overgik redaktør
hvervet til Kaj Homo. Også i de følgende år var der en del indre brydnin
ger, der medførte hyppige redaktørskifter. Fra 1954 har Louis Nielsen
redigeret bladet. Bladet, der udsendes den 20. i hver måned, har et oplag
på ca. 2600.
Bladet Auto, der udkommer som organ for Kgl. Dansk Automobilklub,
har en lang og omskiftelig historie, som vist ikke mange kender i dag.
Det blev grundlagt i 1895 af redaktørerne J. Hansen og A. Gantzel og
hed da Cyclen. I nogle år redigeredes det af den meget sports- og cycleinteresserede kaptajn Arnold Lobedanz. Fra 1903 tog bladet navneforan-
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dring til Auto-Cyclen og udkom nu som organ for automobilisme og cyk
ling. I årene efter 1903 var den kendte motorjournalist og flyveenthusiast
Alfred Nervø knyttet til bladet. Først i 1911 overtog Kgl. Dansk Automo
bilklub, der var blevet oprettet i 1901, bladet og omdøbte det straks til
Auto. I de første år virkede K. C. Nielsen som redaktør, og han efterfulgtes
af redaktør A. Kappel. Derefter fulgte den lange periode, fra 1919 til 1934,
hvor generalsekretær Ernst J. Ipsen havde ansvaret for bladet. Hans arbejde
videreførtes af orlogskaptajn A. V. Jørgensen, under hvis funktionsperiode
man gik over til det nuværende lille »lommeformat«. Orlogskaptajn Jørgen
sen efterfulgtes som redaktør af daværende landsretssagfører Ove Rasmus
sen, der dog kun udførte redaktørhvervet nogle få måneder, hvorefter han
fra oktober 1945 efterfulgtes af den nye generalsekretær, reklamechef K. J.
Ibsen. Han afløstes fra januar 1949 af kontorchef V. Loft. Fra slutningen
at 1954 har redaktør Tage Schmidt varetaget redaktionen.
Bladet udkommer en gang om måneden i et lille tospaltet format og
bringer annoncer. Det henvender sig ikke blot til de egentlige vognmænd,
men til alle motorkørende og bringer oplysende artikler om nye bilmodel
ler, færdselsforhold, motorforhold i almindelighed og turisme. Bladet ud
kommer i 12.340 eksemplarer.
28. april 1906 udsendte ingeniør, cand. polyt. F. Schmitto første nummer
af et nyt blad, som han kaldte Motor. Det blev udgivet af et interessentskab,
var ugeblad og udsendtes som medlemsblad for Dansk Automobilklub og
Foreningen til Fremme af Automobilismen i Danmark. Man kunne tegne
abonnement på det eller købe det i løssalg, og det bragte annoncer.
I bladets første noget bombastiske henvendelse til sine læsere hed det:
»Motorismen gaar sin Sejrsgang gennem Verden. Trods alle Fordomme,
trods alt Nyheds-Had, trods alle truede Interesser bryder Anvendelsen af
de mekaniske Befordringsmidler som en rivende og brusende Strøm ind
gennem alle moderne Samfund.... Vort Maal er: Tilladelse til at færdes
med Motorer paa alle Veje og til alle Tider af Døgnet.« For dette måls op
fyldelse kæmpede bladet, og det fik medvind. Da organisationen Forenede
Danske Motorejere var en kendsgerning, blev bladet fra sommeren 1909
officielt organ for denne store og stadigt voksende sammenslutning af dan
ske motorkørere. Fra nytår 1915 trådte ingeniør Schmitto, der havde været
bladets stifter og den drivende kraft gennem mange år, tilbage og afløstes
af ingeniør A. Semier. Hans funktionstid blev relativt kort, idet overrets
sagfører Lauterbach allerede fra juni 1916 overtog redaktionen. Omtrent
på den tid udkom bladet i et oplag på ca. 3200. I maj 1920 fik bladet atter
ny redaktør, idet hvervet som redaktør overtoges af V. Chris tophersen. Han
gennemførte fra januar 1921 en ændring af formatet. Det blev noget min-
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dre end tidligere. Endvidere blev bladet nu også organ for Det danske aero
nautiske Selskab. Bladet Motor, der nu udkommer hver anden lørdag i et
oplag af 75.000, er siden 1925 blevet redigeret af Eric Boesgaard. Ligesom
bladet Auto henvender det sig til et bredt udsnit af Danmarks motorkørere
og bringer et stof, der har interesse for alle grupper af disse. Foruden tek
niske artikler offentliggøres indlæg i alle spørgsmål vedrørende trafikfor
hold, motorlovgivning m. m. Også turismen indtager en fremtrædende plads
i bladets spalter.
Medens Auto og Motor har læsere overalt i landet, henvender bladet
Jydsk Motor sig fortrinsvis til læsere i Jylland, og bladet har altid set det
som sin opgave fortrinsvis at virke for jyske interesser. løvrigt har dette
blad et indhold som de to andre store motororganisationers organer. Jydsk
Motor udsendte sit første nummer 6. april 1923 og udkom i begyndelsen
som ugeblad. Det blev skabt af redaktør H. C. Ulkær i forbindelse med
bogtrykker N. K. Nielsen, Randers. Man kunne abonnere på bladet, og det
kunne købes i løssalg. Endvidere optog det annoncer. I 1931 trådte Ulkær
tilbage, og bogtrykker Nielsen fortsatte både som udgiver og redaktør.
Bladet er officielt organ for Jydsk Motor Union og medlemsblad for Motor
organisationernes Fællesrepræsentation. Det udkommer en gang om måne
den i et oplag på ca. 4000.
Bladet Kørelæreren udsendtes første gang i august 1947. Bag bladet stod
en kreds af københavnske kørelærere samlet i Kørelærernes Fællesråd. For
målet med bladet var »at skabe et fagligt Organ for derigennem at samle
og dygtiggøre de danske Kørelærere, samt paa en saglig Maade behandle
enhver principiel Sag med den fornødne Kraft til at fremme fælles Inter
esser.« Bladet startedes som månedsblad under redaktion af H. M. A.
Sørensen, og der kunne tegnes abonnement på det, ligesom det optog
annoncer.
Da bladet udkom, fandtes der meget stærke brydninger mellem forskel
lige grupper af kørelærere, men bladet var ikke blevet tre numre gam
melt, før alle kørelærerorganisationer var samlet under Dansk Kørelærer
Union og bladet obligatorisk medlemsorgan for denne sammenslutning.
For at tilgodese de forskellige gruppers interesser nedsattes et særligt blad
udvalg. I øjeblikket udkommer bladet hver 3. torsdag i måneden i et op
lag på ca. 2000. H. M. A. Sørensen er stadig redaktør, og bladudvalget
består foruden af ham af Poul Kærlin, Henrik Post og P. C. Larsen. For
uden foreningsmeddelelser bringer bladet en række oplysende artikler om
færdselsproblemer og tekniske nyheder. Bladet har en særlig rubrik, der
hedder Motor-Nyt.
Dæk og Slange er navnet på et lille blad, der indeholder meddelelser fra
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Autogummi-Forhandler-Foreningen. Denne forening oprettedes i 1931 med
det formål at få forhandlerne til at overholde bestemte priser og avancer.
Først i 1950 påbegyndtes udsendelsen af et lille blad, der udkom med 4
sider tre gange årligt. Bladet optager ikke annoncer og udgår i et oplag af
ca. 2300. Dets ansvarhavende redaktør er Hans H. Kjølsen.
Bladet Benzin og Olie blev grundlagt i 1927 af Centralforeningen af Ben
zinforhandlere i Danmark. Det udkom i årene 1927—41 under navnet Ben
zin-Tanken under redaktion af F. O. N. Petersen. På grund af krigen op
hørte bladet i 1941 med at udkomme, og først i 1946, da benzintilførslerne
havde bedret sig, genoptoges udgivelsen. Bladet udkom en årrække under
navnet Benzin-Bladet. I 1951 ændredes navnet til det nuværende.
Bladets ansvarhavende redaktør er A. Behrendt. Bladet udkommer hver
måned i et oplag på ca. 3700, og det bringer fortrinsvis artikler, der har
interesse for ejerne af service-stationerne. Bladet kan købes i løssalg, og der
kan tegnes abonnement på det.
Bladet Motor Service udkom første gang i januar 1937 og var organ for
Automobil- og Motorindustriforeningen. Dets opgave var at samle »alle
Branchens legitime Udøvere i en stor og fasttømret Organisation, som i
paakommende Tilfælde kan frem træde med Vægt og Myndighed overfor
Offentlighed og Autoriteter og bidrage til at højne Værkstedernes og der
med Fagets Standard.« Den drivende kraft bag det nye blad var ingeniør
S. Gørløv. Bladet udsendtes en gang om måneden, og der kunne tegnes
abonnement på det.
Fra maj 1939 blev bladet organ for den i Odense den 9. marts 1939 stif
tede Centralforening af Autoreparatører i Danmark. Fra juni samme år tog
bladet navneforandring til: Autoteknisk Tidsskrift og Motor-Service, men
det blev dog hurtigt forandret til Motor Service og Autoteknisk Tidsskrift.
Det nye navn skyldtes, at et tidligere udgivet blad under navnet Auto
teknisk Tidsskift indgik i centralforeningens blad. Ingeniør Gørløv fra
trådte redaktionen og ledelsen med udgangen af 1939, og foreningen over
tog nu selv udgivelsen. Som redaktør ansatte man fabrikant N. K. Peder
sen, Hillerød, der var formand for centralforeningen. Fabrikant Pedersen
trådte tilbage i 1946 og afløstes af den nuværende ansvarhavende redaktør
J. Most. Bladet udkommer den 20. i hver måned i et oplag på ca. 1700.
En særlig plads inden for den danske vognmandspresse indtager bladet
Erhvervskørsel. Det er grundlagt og udgives af Teknisk Forlag. Der står
altså ingen organisation eller forening bag det, og det finansieres udeluk
kende gennem abonnementsindtægt og salg af annonceplads. Bladet blev
grundlagt i 1955 og er et tidsskrift for Lastvogns-, Varevogns- og Busteknik.
Dets ansvarhavende redaktør er civilingeniør Finn Fryd Johansen, og i
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redaktionen sidder desuden lederen af de motorsagkyndiges kontor i Kø
benhavn, civilingeniør J. Voltelen, lektor i automobilteknik ved Danmarks
tekniske Højskole, civilingeniør Helge Larsen og rådgivende ingeniør, civil
ingeniør R. G. Teisen. Bladet, der udkommer en gang om måneden, er af
høj teknisk standard, og det beskæftiger sig foruden med tekniske proble
mer også med færdselsspørgsmål. Som løsblad medfølger en lov- og cirku
læresamling. Oplaget er ca. 2500. Bladet henvender sig til større firmaer
med en omfattende vognpark.
I det foregående er omtalt en række fagblade, der har det til fælles, at
de læses af personer, der har tilknytning til vognmandserhvervet. Det bør
i denne forbindelse også nævnes, at alle problemer vedrørende motorkørsel,
herunder også vognmandskørsel, samt færdselsproblemer i høj grad er stof
for dagspressen, og at adskillige dagblade bringer særlige motorsider, der
bringer nyheder, der ligeledes har bud til vognmandserhvervet. Det er
imidlertid indlysende, at et dagblad, der henvender sig til den almindelige
læser, aldrig vil kunne fordybe sig i detaillerne i de tekniske og organisato
riske problemer, som de faglige sammenslutninger ikke kan undvære.
Denne opgave er fagbladenes, og de organisationer, der har tilknytning til
vognmandserhvervet, har formået at skabe en fagpresse af høj faglig stan
dard og dækkende alle sider af dette i det moderne samfund så betydnings
fulde erhverv.
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JUSTITSMINISTERIET
ved sekretær N. Ehrenreich, justitsministeriet.

J ustitsministeriets tilknytning til færdsels- og motorlovgivningen går helt
tilbage til bilismens barndom i begyndelsen af dette århundrede; at det
oprindeligt blev justitsministeriet, der kom til at tage sig af disse spørgs
mål, skyldes, at det til at begynde med hovedsagelig var færdselsproblemer,
der skulle løses, og dette arbejde påhvilede naturligt politiet, der i for
vejen sorterede under justitsministeriet.
Ministeriet har siden indtaget en central plads indenfor dette område,
og forslaget til den nye færdselslov fra 1955 blev da også udarbejdet på
foranledning af justitsministeren. Fra tid til anden er der blevet rejst ind
vendinger mod, at lovgivningen om motorkøretøjer sorterer under forskel
lige ministerier — vejene og nogle afgifter under ministeriet for offentlige
arbejder og de øvrige afgifter under finansministeriet —, idet dette besvær
liggør det for borgerne ved henvendelser om dispensationer og lignende.
Dette er selvfølgelig rigtigt, men måske har man i det lange løb vundet
mere, end man har tabt ved, at justitsministeriet også har haft et ord at
sige i sagen. Justitsministeriets opgave har fra første færd været sikker
heden og kun sikkerheden for dem, der kører og går på vore veje. Det sik
reste ville være at forbyde kørsel med motorkøretøjer, og det letteste ville
være at lade det hele passe sig selv, men det er klart, at ingen af de udveje
er farbare, og ministeriets hovedindsats har været at prøve at finde en for
alle parter rimelig mellemløsning. Livet skal leves og vognene køre, men
ikke med større risiko end strengt nødvendigt. Hvad der har ligget uden
for hensynet til at sikre færdselens forsvarlige afvikling, har justitsministe
riet været i den heldige situation ikke at skulle tage i betragtning, hverken
afgifterne til den altid trængende statskasse, de mere snævert afgrænsede
lokale interesser eller hensynet til konkurrencen med skibsfarten og jern
banerne.
Foruden de almindelige regler om færdsel indeholder færdselsloven en
kelte forskrifter om køretøjets indretning og indregistrering, men den nær
mere udformning heraf og tilrettelæggelsen af det administrative apparat,
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der skal sørge for, at lovens bestemmelse kan føres ud i livet, er det over
ladt til justitsministeriet at fastsætte, og ministeriets virksomhed på dette
område går derfor ud på at udfærdige de mere detaillerede regler om køre
tøjers indretning med hensyn til lygter, bremser o. s., v. samt at sørge for
tilstedeværelse af de fornødne kontorer og personale m. v. til at varetage
opgaverne ved indregistrering. Endvidere tjener ministeriet som appel
instans for de underordnede myndigheders afgørelse, foruden at det som
den øverste leder af politiet skal påse, at der er tilstrækkelige politistyrker
til at overvåge og regulere trafikken.
De motorsagkyndige.
Forud for indregistrering af et motorkøretøj, der efter loven skal ske,
hvor køretøjet er hjemmehørende, skal det synes og godkendes af justits
ministeriets motorsagkyndige. De motorsagkyndige, hvoraf der findes en
eller flere i hver politikreds, udnævnes af justitsministeriet og sorterer di
rekte under dette, således at de ikke er underlagt politimesteren i den
kreds, hvor de er ansat. De motorsagkyndige skal træffe deres afgørelse af,
om køretøjet kan godkendes, på grundlag af færdselsloven og de i medfør
af den udstedte bekendtgørelser og cirkulærer m. v., men da bestemmel
serne heri selvfølgelig ikke er udtømmende, må beslutningerne i et ikke
ringe omfang træffes på grundlag af et skøn, og det kan derfor ske, at den
ene sagkyndige forkaster, hvad den anden godtager. Dette forhold er natur
ligvis beklageligt, men uundgåeligt og et lignende fænomen kendes på
mange andre områder. For at tilvejebringe den størst mulige overensstem
melse mellem afgørelserne sørger justitsministeriet for det første for, at
udfaldet af sager, der har givet anledning til tvivl, eller som vedrører nye
typer, indretninger eller lignende, bringes til samtlige sagkyndiges kend
skab ved meddelelser udsendt af lederen af de motorsagkyndiges kontor i
København, civilingeniør J. Voltelen. For det andet er der altid mulighed
for at få omgjort den sagkyndiges afgørelse ved at indbringe spørgsmålet
for justitsministeriet, og selvom behandlingen her tager nogen tid, er ulyk
ken ikke større, da køretøjet, hvis det ikke er uforsvarligt, vil blive midler
tidigt indregistreret og kunne benyttes på sædvanlig måde i mellemtiden.
De motorsagkyndige er hidtil blevet lønnet ved en i loven fastsat andel
af de gebyrer, der skal erlægges ved indregistreringer og førerprøver. Denne
aflønningsmåde er ikke uden grund blevet kritiseret, og der ventes inden
for en kortere tid fremsat forslag i folketinget om en nyordning, således
at de fremtidig får fast løn. Foruden at arbejde med indregistrering afhol
der de sagkyndige de fleste steder førerprøver og bistår iøvrigt politiet i
tilfælde af færdselsuheld og lignende.
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Politiet.
Når et motorkøretøj er godkendt af den motorsagkyndige, forsynes det,
efter at det er påset, at den fornødne forsikring er tegnet, ved politiets
foranstaltning med nummerplade, og attest om indregistreringen udleveres
derefter ejeren.
Herudover består politiets arbejde indenfor færdselslovens område selv
følgelig først og fremmest i regulering af færdselen, og denne opgave vare
tages dels af det uniformerede ordenspoliti i de enkelte politikredse, dels
af statens færdselspoliti, der er underlagt rigspolitichefen, og som patrul
jerer over hele landet i biler eller på motorcykler.

Justitsministeriet.
Sager vedrørende motorvæsenet behandles af justitsministeriets 3. eks
peditionskontor, Tøjhusgade 7, K., hvis chef er kontorchef, cand. jur. Mo
gens Grau. Ministeriets personale er juridisk uddannet, og det bistås derfor
af forskellige udvalg, hvis medlemmer har teknisk indsigt. Som rådgivende
instans må her først nævnes justitsministeriets automobiltekniske udvalg,
der består af højesteretsdommer Carstens som formand og lektor ved Dan
marks tekniske Højskole, civilingeniør Helge Larsen og oberstløjtnant R.
Andersen som medlemmer. Alle sager indeholdende tekniske spørgsmål,
hvis løsning ikke direkte fremgår af lovgivningen, bliver forelagt dette ud
valg til udtalelse, og på grundlag af denne træffer ministeriet derefter sin
afgørelse.
Som et led i bestræbelserne på at tilvejebringe den størst mulige overens
stemmelse ved indregistrering af motorkøretøjer er det ved en bekendt
gørelse fra den 1. marts 1948 bestemt, at bl. a. vare- og lastmotorvogne,
traktorer og personvogne indrettet til befordring af mere end 7 personer
skal typegodkendes.
Denne godkendelse meddeles af justitsministeriets udvalg til typeunder
søgelse af motorkøretøjer, der består af civilingeniør J. Voltelen (formand)
samt civilingeniørerne Bagger og Rafn. Når typegodkendelsen er udfær
diget, udsendes den til samtlige motorsagkyndige, og indregistrering skal
derefter ske på grundlag af de i godkendelsen angivne belastninger m. v.
Det nævnte udvalg optræder endvidere som rådgiver overfor ministeriet i
sager vedrørende køretøjer, der er berørt af den omhandlede ordning. En
delig må nævnes, at der findes et særligt udvalg til godkendelse af refleks
anordninger, og for dette er civilingeniør Voltelen ligeledes formand.
Rådet for Større Færdselssikkerhed, hvis virksomhed som bekendt består
i oplysningskampagner til fremme af sikkerheden i trafikken, er en pri
vat sammenslutning, men med samarbejde med justitsministeriet, på hvis
foranledning der ydes rådet tilskud fra statskassen. Fabrikant Svend Bergsøe er formand.
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MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER
(trafikministeriet)
af sekretær i ministeriet for offentlige arbejder, cand. jur. M. Foldberg
Person- og godskørselen ad landevej.
Udenfor København, Frederiksberg, Gentofte, omegnskommunerne, køb
stæderne og Marstal samt visse steder i Sønderjylland kan vognmandsnæ
ring, hvorved i henhold til lov nr. 138 af 28. april 1931, Næringsloven,
§ 64, stk. 1, forstås befordring at personer, varer eller gods ved hjælp af
vogne eller lignende befordringsmidler, der bevæges ved mekanisk driv
kraft eller trækdyr, i almindelighed drives uden erhvervelse af næringsbrev.
For hele landets vedkommende kræves der imidlertid særlig tilladelse i
henhold til lov nr. 257 af 27. maj 1950 om omnibus- og fragtmandskørsel
med motorkøretøjer, når der udføres den såkaldte omnibus- eller fragt
mandskørsel.
Ved omnibuskørsel forstår loven kørsel med motorkøretøjer, der er be
stemt til mod vederlag at benyttes eller faktisk benyttes til samtidig be
fordring af flere af hinanden uafhængige personer, hvadenten køretøjerne
benævnes omnibusser, kapervogne, turistvogne eller andet.
Tilladelse kræves herefter, hvadenten der udføres rutekørsel eller turist
kørsel. Tilladelse til rutekørsel gives til kørsel på en bestemt strækning
mellem forud fastsatte punkter, medens tilladelse til turistkørsel giver ret
til befordring af passagerer fra og til udgangspunktet og kun af passagerer,
der deltager i hele det pågældende rejsearrangement. Optagning og af
sætning af passagerer må her ikke finde sted undervejs, ligesom tilladelsen
ikke giver adgang til at befordre passagerer kun i den ene retning eller fra
eller til forskellige steder.
Det er her ikke muligt at give nogen udtømmende fremstilling af det i
loven nævnte begreb »af hinanden uafhængige personer«, men så meget
kan til eksempel anføres, at en forening eller en virksomhed, der ønsker at
foretage en udflugt e. 1. med mellemmerne eller de ansatte (selskabskørsel)
kan antage en vognmand hertil, uden at hverken denne eller arrangøren
behøver tilladelse i henhold til loven, medens dette kriterium ikke har
nogen betydning, for så vidt angår kørsel til udlandet, jfr. nærmere neden
for.
Ved kørsel med gods udkræves kun tilladelse, når denne kørsel udføres i
rute mellem forud bestemte endepunkter med motorkøretøjer, der er be
stemt til mod vederlag at benyttes eller faktisk benyttes til samtidig beford
ring af gods for flere af hinanden uafhængige personer. Selvom kørselen ud
føres i rute, er denne herefter dog ikke omfattet af loven, hvis den udføres
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i henhold til forudgående kontrakt mellem flere befragtere og vognmanden
under forudsætning af, at kontrakten indeholder bestemmelser af gensidig
bebyrclende karakter.
De i henhold til loven udkrævede tilladelser meddeles ikke af ministeriet
men af de pågældende kommunalbestyrelser eller af de for hver amtsråds
kreds nedsatte trafikudvalg, dog at Københavns magistrat og Frederiksberg
kommunalbestyrelse er ligestillet med amtsrådskredsene og varetager de
trafikudvalgene påhvilende opgaver for disse kommuners vedkommende.
I tilfælde, hvor der foreligger uenighed mellem trafikudvalgene, eller
hvor kørselen foregår gennem flere end to amtsrådskredse, træffer lands
nævnet vedrørende omnibus- og fragtmandskørsel afgørelsen.
Da de i henhold til loven om omnibus- og fragtmandskørsel udkrævede
tilladelser således ikke meddeles af ministeriet, behandler dette indenfor den
indenlandske kørsels område i første række sager om fortolkning af loven,
udfærdigelse af forskrifter for de motorkøretøjer, der er bestemt til at be
nyttes eller faktisk benyttes til omnibuskørsel og spørgsmål om tiltalerejs
ning for overtrædelse af loven.
Er ministeriets virksomhed, for så vidt angår den indenlandske kørsel,
således mere begrænset, er dette væsentligt anderledes for den udenlandske
kørsels vedkommende, idet ministeriet, som det vil fremgå af det følgende,
her også er det organ, der meddeler de hertil fornødne tilladelser.
I henhold til lov nr. 131 af 23. marts 1948 om international omnibuskør
sel m. v. udkræves der til kørsel med motorkøretøjer, der er indrettet eller
benyttes til befordring af 8 personer (føreren indbefattet) eller derover,
en forud meddelt tilladelse fra ministeriet for offentlige arbejder, når kør
selen udføres i forbindelse med kørsel i udlandet.
Tilladelse til personkørsel er fornøden uden hensyn til, om den udføres
erhvervsmæssigt eller ej.
Tilladelse til lejlighedsvis personbefordring, turistkørsel, til udlandet vil
sædvanligvis kunne forventes meddelt i alle tilfælde, når der alene udføres
befordring af de samme passagerer med den samme motorvogn fra et be
stemt udgangspunkt i Danmark til udlandet og tilbage til nævnte punkt
igen eller befordring fra en sø- eller lufthavn i Danmark til en sådan havn
i det sydlige udland, bortset fra Frankrig, når vognen kører tom tilbage.
Ved kørsel til Norge og Sverige er det dog i henhold til den mellem Dan
mark, Norge og Sverige indgåede overenskomst af 2. marts 1955 om den interskandinaviske landevejskørsel (se bekendtgørelse af 8. august 1955) ikke
en forudsætning for udførelse af kørsel til en sø- eller lufthavn i de to sidst
nævnte lande, at kørselen udgår fra en sådan havn i Danmark.
Tilladelse skal indhentes af ejeren af det til kørselen anvendte motor-
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køretøj, og andragendet må være bilagt en af politiet bekræftet genpart af
motorattesten for køretøjet samt, for så vidt angår kørsel til det sydlige ud
land en særlig erklæring om, at der for kørselen i udlandet i et anerkendt
forsikringsselskab er tegnet en passagerforsikring, der udgør 10.000 kr. for
hver passagerplads i køretøjet.
Til andre former for lejlighedsvis personkørsel til udlandet eller til re
gelmæssig kørsel udkræves en særlig tilladelse såvel fra ministeriet som fra
vedkommende myndigheder i det eller de lande, hvortil eller hvorigennem
kørselen finder sted.
Tilladelse til oprettelse af nye omnibusruter fra Danmark til udlandet
kan normalt ikke forventes opnået, idet det er den almindelige opfattelse i
de fleste vesteuropæiske lande, at det af såvel offentlige som private fore
tagender siden den anden verdenskrig oprettede rutenet indtil videre må
anses for tilstrækkeligt udbygget.
Loven omfatter omvendt også udenlandske motorkøretøjer, der anvendes
til personkørsel til og gennem Danmark.
Medens der i de første år efter den anden verdenskrig gjaldt visse re
striktioner for personkørselen ad landevej i Vesteuropa, er alle sådanne nu
bortfaldet, idet der i henhold til de i Den økonomiske kommission for Eu
ropa (ECE) indgåede aftaler mellem de vesteuropæiske lande er skabt fri
adgang til udførelse af det, der med et sædvanligt udtryk kaldes den »klas
siske turistkørsel«, hvor de samme passagerer i et vist fællesskab foretager en
rejse med den samme vogn fra deres hjemland til et eller flere steder i
andre lande og derefter tilbage til det fælles udgangspunkt.
Mellem Danmark, Norge og Sverige på den ene side og Forbundsrepu
blikken Tyskland på den anden side er der opnået en overenskomst, hvor
efter ministeriet på det tyske forbundstrafikministeriums vegne kan ud
færdige tilladelse til danske vognmænd til udførelse af almindelig turist
kørsel i Vesttyskland, således at danske vognmænd ikke behøver at søge til
ladelse dertil hos de tyske myndigheder, men kan indhente sådan tilladelse
i ministeriet. Den samme ordning gælder mellem de tre nævnte skandi
naviske lande.
Efter at de sidste restriktioner for rejselivet er blevet ophævet, er der
sket et umådeligt opsving i turistrejserne ad landevej, og det langt over
vejende antal af de af ministeriet udfærdigede tilladelser meddeles da også
til den lige nævnte form for turistkørsel. I 1954 udfærdigede ministeriet
således 723 tilladelser til turistkørsel til det sydlige udland og 532 til Norge
og Sverige.
På samme måde som til international personkørsel udkræves der i hen
hold til lov nr. 232 af 25. maj 1951 om international godskørsel med motor174

køretøjer tilladelse fra ministeriet til kørsel med motorkøretøjer, der be
nyttes til befordring af gods, når kørselen udføres i forbindelse med kørsel
i udlandet, hvad enten godset viderebefordres over landegrænsen med
samme motorkøretøj, eller der ved landegrænsen sker omladning af godset
til direkte viderebefordring med andet motorkøretøj. På samme måde ud
kræves tilladelse for udenlandske vognmænd og firmaer til kørsel med gods
fra udlandet til og gennem Danmark.
Medens den »klassiske« turistkørsel som ovenfor anført ikke er under
givet indskrænkninger, har kørselen med gods i Vesteuropa siden krigen
været undergivet forskellige begrænsninger i flere europæiske lande, der
iblandt først og fremmeste af betydning for danske vognmænd, i Vesttysk
land.
Medens der før krigen kun blev udstedt tilladelse til ca. 130 danske vogne
til kørsel i Tyskland med gods, er dette antal på betingelse af gensidighed
i den ovenfor berørte overenskomst mellem de skandinaviske lande og For
bundsrepublikken Tyskland indtil videre blevet fastsat til 275, og disse til
ladelser udfærdiges på samme måde som for personkørselens vedkommende
af ministeriet på de tyske myndigheders vegne.
Da der imidlertid stadig til ministeriet alligevel indkommer ansøgninger
om tilladelse til kørsel med et større antal vogne end fastsat i overenskom
sten, har ministeriet nedsat et udvalg, Eksportkørselsudvalget, bestående
af repræsentanter for vognmændene og de særligt interesserede erhvervs
organisationer, til at bistå med fordelingen af det til rådighed værende
antal tilladelser.
Da et stigende antal firmaer enten selv ønsker at befordre deres forsen
delser til udlandet eller forsender gods, der udkræver særlige transport
måder, og da antallet af transporter med vejmaterialer, træ, mursten og lig
nende til Vesttyskland samtidig er steget stærkt, må det forudses, at kon
kurrencen om de forhåndenværende tilladelser vil blive stigende, og at det
i en årrække ikke vil være muligt at efterkomme alle ansøgninger.
Der er dog for nylig opnået en særlig aftale med forbundstrafikmini
steriet, hvorefter tilladelse til kørsel med sten, sand og grus til vejbygnings
formål kan udstedes udenfor det fastsatte kontingent.
I henhold til overenskomsten mellem de skandinaviske lande og Vest
tyskland er det kun tilladt danske vognmænd og firmaer i forbundsrepu
blikken at afsætte gods optaget i de skandinaviske lande og i Vesttyskland
at optage gods til de skandinaviske lande; men ikke til andre lande.
I praksis vil dette dog sige, at danske vognmænd og firmaer alene kan
udføre kørsel med gods mellem Danmark og Vesttyskland, idet spørgsmålet
om, hvorvidt transporter mellem Vesttyskland og Norge eller Sverige og
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vice versa kan udføres af danske vognmænd, fortsat beror på forhandlinger
mellem de tre skandinaviske lande.
Mellem de skandinaviske lande indbyrdes gælder ingen begrænsninger
i henseende til antallet af de motorvogne, der må anvendes til kørsel med
gods mellem disse.
Også i forholdet mellem disse lande gælder det, at ministeriet på de
norske og svenske myndigheders vegne kan udfærdige tilladelse til danske
vognmænd til kørsel med gods i Norge og Sverige, men ligesom med hen
syn til kørselen i Vesttyskland omfatter disse tilladelser alene kørsel med
gods optaget i Danmark til befordring til henholdsvis Norge og Sverige, og
med gods fra disse til Danmark, men ikke til andre lande.
De af ministeriet udfærdigede tilladelser til kørsel med gods til udlandet
meddeles sædvanligvis med gyldighed for et år ad gangen, dog at der, for
så vidt angår kørselen til det sydlige udland udfærdiges et ikke ubetydeligt
antal tilladelser begrænset til et kortere tidsrum og til bestemte varer. De
udfærdigede tilladelser meddeles alene til lejlighedsvis transport, ikke til
kørsel i fast rute.
Såfremt der ikke med et køretøj, der i øvrigt er indrettet til godstrans
porter, befordres varer til eller fra udlandet til Danmark kræves ingen til
ladelse i henhold til loven.
Som ovenfor nævnt kræves der også tilladelse til kørsel med gods til om
ladning ved landegrænsen til direkte viderebefordring med andet motor
køretøj, men for sådanne transporter gælder de ovenfor nævnte begræns
ninger i henseende til antallet af køretøjer, der kan anvendes til kørsel til
Vesttyskland selvsagt ikke.
For visse transporter med gods til udlandet, der falder uden for den kør
sel, der hovedsagelig er tilsigtet omfattet af loven, har ministeriet ved
cirkulære af 6. juni 1955 fastsat, at særlig tilladelse under visse betingelser er
ufornøden, dette gælder således bl. a. transporter med flyttegods, udstil
lingsgenstande og sportsudstyr til bestemte sportsforanstaltninger.
Antallet af de af ministeriet i 1954 for hele året eller for et kortere tids
rum udfærdigede tilladelser til kørsel til det sydlige udland androg tilsam
men i alt 534 og for Norge og Sveriges vedkommende 420.
Alle sager i henhold til de 3 nævnte love behandles af ministeriets 2.
kontor.
Ud over arbejdet med den løbende administration af sager om personog godskørselen ad landevej deltager repræsentanter for ministeriet i arbej
det i de efter krigen oprettede internationale organisationer, først og frem
mest i Den økonomiske kommission (ECE) i Genéve, hvor forhandlingerne
om den ovenfor nævnte liberalisering af landevejskørselen er blevet ført.
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I denne kommission er også det store europæiske rutebilnet blevet plan
lagt, ligesom en række andre spørgsmål af betydning for landevejskørselen
er blevet forhandlet. Der er herigennem skabt betydningsfulde kontakter
mellem de vesteuropæiske lande, som senere har været af betydning for
forhandlingerne om de bilaterale aftaler, som er indgået mellem de skan
dinaviske lande og mellem disse og Forbundsrepublikken Tyskland. End
videre har ministeriet formidlet aftaler mellem de danske vognmandsorga
nisationer og de tilsvarende udenlandske bl. a. om tariffer for godskørselen
mellem Danmark og Vesttyskland.
I denne forbindelse må det nævnes, at ministeriet har ført forhandlinger
om en bilateral overenskomst om person- og godskørselen ad landevej mel
lem Danmark og Holland, samt at man fra østrigsk side har udtalt ønske
om forhandlinger om en sådan overenskomst også mellem Danmark og
Østrig.
Med den voksende samfærdsel mellem de europæiske lande må det for
ventes, at et stigende antal aftaler vil blive indgået direkte mellem de
europæiske lande, hvorved en større ensartethed i reglerne for landevejs
kørselen i de forskellige lande må antages efterhånden at blive etableret;
men det må herved erindres, at der i de vesteuropæiske lande stadig her
sker betydeligt afvigende synspunkter på landevejskørselen, således at den
igangværende udvikling på flere områder ma antages at blive en arelang,
og temmelig langsomt fremskridende proces.
Dog, den fortsatte udvikling af landevejskørselen lader sig næppe standse;
men som Storm P. har sagt, det er svært at spå, især om fremtiden. Hvem
tør f. eks. afvise, at vi om nogle år vil komme til at opleve »flyvende eksportmotorvogne«, der med jetfart befordrer de danske landbrugsprodukter
til de fremmede markeder?

RÅDET FOR STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED
blev oprettet i 1953 og afløste Justitsministeriets Udvalg for større Færd
selssikkerhed, der havde eksisteret siden 1937.
Rådets formålsparagraf lyder: »Rådets formål er at søge gennemført en
større færdselssikkerhed ved på enhver formålstjenlig måde at udbrede
kendskab til færdselsreglerne og inden for lovgivningens rammer at virke
for gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger.« Rådet har
nedenstående 14 medlemmer:
Fabrikant Svend Bergsøe (formand), det private erhverv,
politiinspektør E. Mellerup, æresmedlem,
Dansk Vognmandsstand. 12
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vejdirektør Kaj Bang, vejdirektoratet,
politiinspektør Povl Brondt, rigspolitichefen,
civilforsvarsdirektør Arthur Dahl, civilforsvarsstyrelsen,
kontorchef Mogens Grau, justitsministeriet,
overpolitibetjent Anton Dalsgaard, Dansk Politiforbund,
vicepolitiinspektør Groes-Petersen, Københavns færdselspoliti,
generalsekretær Vagn Loft, Kongelig Dansk Automobil Klub,
direktør Viggo Lærkes, Forenede Danske Motorejere,
musikdirektør Folmer Jensen, Landsforeningen af Skolekommissioner og
Skolenævn,
turistchef Mogens Lichtenberg, Turistforeningen og Dansk Reklame
forening,
politimester Martensen-Larsen, Politimesterforeningen,
direktør Adolf Nielsen, forsikringsselskaberne,
førstelærer Stinus Nielsen, Danmarks Lærerforening.
Rådets formand er fabrikant Svend Bergsøe, København, som oprindelig
tog initiativet til, at der i Danmark fra privat side blev gjort en indsats for
at bekæmpe færdselsulykkerne. Rådets kontor ledes af direktør Ulrik
Duurloo.
Rådet har et repræsentantskab, som består af en eller to personer, for
trinsvis politimænd, i hver af landets politikredse. Disse repræsentanter ud
peges af politimestrene og har til opgave at drage omsorg for, at rådets
kampagner m. v. bliver gennemført ensartet over hele landet.
Rådets arbejde gennemføres dels for et statstilskud, dels for tilskud, som
rådet modtager fra private firmaer og institutioner.
Adr.: Edvard Falcksgade 3, København V.

POLITI OG FÆRDSEL
af vicepolitiinspektør E. Groes-Petersen.
Den senere tids voldsomme udvikling inden for hele færdselsvæsenet har
medført, at politiets arbejde inden for dette område er kommet til at ind
tage en stadig mere fremskudt position. Politiet må næsten overalt yde en
stadig større arbejdsindsats, og politiet må for at kunne løse opgaverne blot
nogenlunde tilfredsstillende følge med udviklingen også på den måde, at vi
i teknisk henseende betjener os af de hjælpemidler, der er nødvendige.
Politiet har inden for færdselen to hovedopgaver, der er vidt forskellige,
men lige vigtige. Den ene går ud på, at politiet som lovens håndhævere skal
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gøre sit til, at samtlige færdselsbestemmelser overholdes og herunder ikke
mindst de vigtige regler, der tager sigte på, at færdselen foregår på en sådan
måde, at de flest mulige menneskeliv skånes. Den anden hovedopgave går
ud på, at politiet enten alene eller sammen med andre myndigheder fore
tager regulering af færdselen.
For så vidt angår den første hovedopgave er det sådan, at hele det danske
ordenspoliti bl. a. har den opgave at skride ind over for enhver begået færd
selsforseelse. Et særligt politikorps, som sorterer direkte under rigspoliti
chefen, udfører speciel motorpatruljering af Danmarks veje. I København
udgår ligeledes særlige motoriserede patruljer fra en centralafdeling. Til
patruljeringen anvendes motorcykler og motorvogne, dog således at hoved
vægten stadig mere lægges på motorcykelpatruljeringen. Som før nævnt
skal politiet principielt tage sig af samtlige de forseelser, trafikanterne
begår, men det er naturligt, at patruljerne i deres daglige virke inter
esserer sig mere for nogle færdselsfejl end for andre. Vigtigst er det, at ulyk
kernes tal holdes så langt nede som muligt under de forhåndenværende for
hold, og i bestræbelserne herpå koncentrerer politiet derfor særlig opmærkheden om de fejl, der hyppigst fører til ulykker. De undersøgelser, som er
foretaget af færdselsulykkernes årsager, viser, at langt det største antal kan
føres tilbage til overtrædelse af ganske få og ofte helt elementære regler, og
det er derfor vigtigt gang på gang at statuere eksempler over for disse til
fælde. En af disse vigtige regler, som er en forudsætning for en sikker trafik
afvikling, er vigepligtsreglen, og den syndes der meget imod. Resultatet er
tusinder af uheld på denne konto — skønsmæssigt kan en trediedel af samt
lige uheld føres tilbage til overtrædelse af denne regel. Foruden vigepligts
krænkelser er der særlig tale om uforsvarlige og hensynsløse overhalings- og
svingningsmanøvrer, og endelig figurerer blandt de hyppigste og alvorligste
ulykkesårsager også overtrædelse af hastighedsbestemmelserne. Meget ofte
er forseelserne kombinerede, f. eks. er det meget almindeligt, at motorførere
ikke kan nå at overholde deres vigepligt, fordi de kører med for stor fart.
Navnlig i den seneste tid er bødesatserne sat betydeligt i vejret. Dette er
ikke alene sket, fordi konjunkturerne er steget, men skyldes navnlig en vok
sende forståelse af, at det offentliges reaktion over for de trafikanter, der
nægter at følge »spillets regler«, nødvendigvis må være effektiv, og det har
da også vist sig, at de store bødesatser i særlig grad gælder for de forseelser,
der især bringer færdselssikkeheden i fare. Som det offentliges reaktion kan
foruden straffen også nævnes, at kørekortet kan tages fra de trafikanter, der
i særlig grad sætter sig ud over alle hensyn. Den nye færdselslov har skærpet
reglerne på dette punkt, og der er derfor ingen tvivl om, at inddragelse af
kørekortet ved domstolene i fremtiden vil blive mere almindelig.
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Politiets anden hovedopgave er som nævnt regulering af færdselen, og
her tænkes ikke alene på betjenten, der med armbevægelser stopper trafik
ken i et kryds, men også på de foranstaltninger, som politiet er med til at
gennemføre for at lette trafikkens afvikling. Den eksplosionsagtige udvik
ling af trafikken i årene efter krigen har som bekendt desværre ikke overalt
været fulgt op af en tilsvarende udvikling på gade- og vejkonstruktionernes
område. Længst tilbage i denne henseende står formentlig vejanlæggene i
byerne. De af trafikkens udvikling nødvendiggjorte nye gadeanlæg er ikke
skaffet tilveje i den udstrækning, som er ønskelig, og det har derfor været
nødvendigt for politiet i samarbejde med kommunen mange steder — og
navnlig i København — at gennemføre ret omfattende reguleringer eller
restriktioner, såvel for den kørende som for den »holdende« trafik. De
almindeligst kendte reguleringsmetoder er indførelse af ensretninger, for
bud mod parkering med forskellige variationer og forbud mod venstresving.
Politiet og kommunen må tale sig til rette om gennemførelse af disse for
anstaltninger. Hvis enighed ikke kan skaffes tilveje, må problemet i det
enkelte tilfælde forelægges justitsministeriet og ministeriet for offentlige
arbejder. Så vidt vides lykkes det dog altid at nå til enighed. Er der tale
om at gennemføre hastighedsbegrænsning for hovedveje, landeveje og lande
vejsgader, træffes bestemmelse af justitsministeren, for de øvrige strækninvedkommende af politidirektøren i København eller politimesteren.
Når en eller anden regulering skal føres ud i livet, skal det så vidt muligt
enten ske ved, at politiet posteres på stedet, eller også skal reguleringen
være tilkendegivet ved afmærkning. Det kan dog ske, at en regulering gen
nemføres, uden at det pågældende forbud er markeret med skilt på stedet,
f. eks. kan det nævnes, at forbud mod at parkere mere end 2 timer i den
indre del af København kun er meddelt trafikanterne ved en offentlig
bekendtgørelse. Mange steder har den stærkt øgede trafik, i forbindelse
med at vejnettet ikke er udvidet, fremkaldt nødvendigheden, af parkerings
restriktioner ud fra det synspunkt, at det først og fremmest gælder om at få
afviklet den kørende trafik. Da det imidlertid også er vigtigt, at et vist
parkeringsbehov er dækket, tilstræber man i hvert enkelt tilfælde at få gen
nemført en begrænsning eller regulering, der også tager de videst mulige
hensyn til de næringsdrivendes og deres kunders interesser. Parkerings
begrænsningerne varieres med andre ord efter behovet i den enkelte gade,
men noget andet er, at vi — for at undgå at det hele bliver alt for kompli
ceret — søger at begrænse antallet af de forskellige typer. F. eks. opererer
man i København principielt kun med følgende 3 kategorier af parkerings
forbud:
1) Hvis gaden er stærkt trafikeret og samtidig relativ smal, gennemføres
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stopforbud enten totalt eller med tilladelse til af- og pålæsning uden for
myldretiderne.
2) Hvis den travle gade er bredere og trafikken derfor ikke slet så kom
pliceret, gennemføres begrænset holden, 15 minutter, kombineret med stop
forbud i myldretiderne.
3) Hvis gaden er meget smal (som regel kun i den indre by), er hoved
reglen, at den ensrettes, og er det trods dette alligevel vanskeligt at få trafik
ken igennem, gennemføres tillige datostop.
Politiet og andre myndigheder anvender stadig mere den fremgangs
måde at foretage bemaling af kørebanen for derigennem at fortælle trafi
kanterne, hvordan de skal placere sig under kørselen, og hvordan de i det
hele taget skal forholde sig. De fleste af disse bemalinger indeholder dog
ikke selvstændigt forbud, idet princippet er dette, at striberne og afmærk
ningerne kun foretages for at markere forbud og påbud, som i forvejen
gælder i medfør af loven eller de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør
af loven. Bemalingen er med andre ord i de fleste tilfælde at betragte som
en opfriskelse af trafikanternes eventuelle dårlige hukommelse.
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AUTO-GUMMI-FORHANDLER-FORENINGEN
Landsorganisationen AFF stiftedes 9. juli 1931 med det formål at vare
tage detail-forhandlernes interesser m. h. t. salget af autogummi i Danmark.
Som medlemmer af AFF kan optages forhandlere af auto-, traktor og/
eller hestevognsgummi, der for egen regning driver en eller flere af de
nedenfor under a) til og med f) nævnte detailvirksomheder:

a) Forhandlere af nye automobiler, nye traktorer og/eller nye hestevogne
med luftgummi samt handlende med brugte biler. (Ved brugte biler
forstås sådanne, som er erhvervet med videresalg for øje og som ikke
varigt har været anvendt af den pågældende selv og ikke har været
indregistreret i dennes navn).
b) Forhandlere af forskelligartet tilbehør til automobiler samt forhand
lere af reserve- og tilbehørsdele til brug i traktorer.
c) Indehavere af reparationsværksteder for automobiler og/eller trak
torer (herunder reparationer af brugte biler til videresalg).
d) Indehavere af servicestationer, udstyret med lift (grav), vaskehal og
forsynet med udstyr til anden moderne kundeservice, og hvis per
sonale fortrinsvis er beskæftiget med service og salg.
e) Vulkanisører, der driver virksomhed med reparation af auto-, traktorog/eller hestevognsgummi.
f) Forhandlere af auto-, traktor og/eller hestevognsgummi, hvis virksom
hed specielt er indrettet med denne handel for øje og med lagerplads
i forbindelse med salgslokalet.

Det er en forudsætning, at de pågældende har »åben bod«, der er bestemt
for et eller flere af de nævnte forretningsområder (for automobilforhandlergruppens vedkommende: udstillingslokale med tilkørsel og for de øvrige
gruppers vedkommende: salgslokale eller værksted med tilkørsel), åbent i
almindelig forretningstid og hvorfra der skiltes med salg af gummi (synligt
fra gaden).
Det er endvidere en forudsætning, at mindst 80 pct. af omsætningen, der
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ikke må være uvæsentlig, indenfor de fra a) til og med f) nævnte forret
ningsområder gøres med detailkunder, hvis virksomhed de hverken direkte
eller indirekte behersker økonomisk eller bliver økonomisk behersket af.
Organisationens medlemsblad »Dæk og Slange« redigeres af civilingeniør
H. B. H. Kjølsen. AFF ledes af en hovedbestyrelse på 6 medlemmer, af
hvilke 3 danner forretningsudvalget, f. t.: fabrikant Chr. R. Hedetoft
(M. f. D. R.), formand, mekanikermester Holger Nielsen og fabrikant C. C.
Christensen. Foreningens direktør er civilingeniør H. B. H. Kjølsen.
Adr.: Amaliegade 22, Kbh. K.

AUTOMOBILDROSKEEJERFORENINGEN DROSKECENTRALEN TAXA
er en forening, som kun optager ejere af vogne, der er indregistreret som
offentlige drosker i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner.
Foreningens formål er ved sammenslutning af automobildroskeejere at ar
bejde i fællesskab, med fælles telefon, reklame m. m.
Droskeejerforeningens ældste ane er det københavnske hyrekuskelaug,
der stiftedes den 10. oktober 1705 og bestod sideløbende med det gamle
vognmandslaug, indtil vognmandslaugene — der var på dette tidspunkt to
— og hyrevognskooperationen ophævedes den 21. oktober 1851, samtidig
med at der oprettedes et nyt vognmandslaug. Det er imidlertid først i be
gyndelsen af det 19. århundrede, at København får sine første virkelige
drosker. I 1828 oprettes de første holdepladser på Kongens Nytorv og
Amagertorv. Det voksende antal vogne nødvendiggjorde indførelsen af reg
ler for kuskenes uniformer, vognenes og hestenes tilstand samt for betalin
gen, og disse blev indført ved et droskereglement den 18. januar 1869, der
med de nødvendige å jour-føringer gennem årene stadig består, omend
dets betydning efter indførelsen af fri hyreret på gader og veje for alle
vogne, uanset om de omfattes af reglementet eller ej, må siges at være ret
illusorisk.
Den nuværende organisations historie er dog udelukkende knyttet til
den motordrevne droske, og den første af disse blev indregistreret af vogn
mand N. P. Nielsen på Frederiksberg den 4. maj 1902. I København blev
de 2 første motordrosker indregistreret i løbet af 1903. Alle tre vogne var 1cylindrede og fabrikeret af Dansk Automobil- 8c Cyklefabrik. Blandt de
første pionerer kan foruden N. P. Nielsen nævnes E. V. Wilhelmsen Tuure,
H. Chr. Juul og O. T. Christiansen.
I efteråret 1907 var antallet af motordrosker i København steget til ca.
30, og på dette tidspunkt samlede nogle af droskeejerne sig i København
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Automobildroscheejerforening under formandsskab af først T. Nilsson
og senere Gustav Støiholm. Denne forening fik etableret telefonapparater
på Rådhuspladsen og på Kongens Nytorv, hvortil publikum kunne ringe
direkte.
I 1908 stiftede skibsrederne O. Johnsen og Aage Jespersen uafhængigt
heraf et aktieselskab TAXAMOTORCOMPAGNIET med det formål at
drive droskeforretning med en Droske-Central, ved hvilken man centrali
serede vognbestillingerne under telefonummeret Central 9001 på et fælles
kontor og herfra gav dem videre til chaufførerne gennem de på droskeholdepladserne opstillede telefonskabe, der stod i direkte forbindelse med
Droske-Centralens kontor.
Dette var en helt ny og genial idé, som således første gang blev prakti
seret i København. Først mange år senere fandt dette system vej til andre
storbyer, og der findes stadig mange udenlandske byer af Københavns stør
relse, hvor man på dette område ikke er nået længere, end København var
i 1907.
TAXAMOTORCOMPAGNIET A/S påbegyndte driften med 11 Renault-drosker den 3. juni 1908, men selskabet voksede hurtigt. Ved udgan
gen af 1909 var man oppe på 78 drosker, 1910 på 89, 1911 på 107, 1912 på
126, 1913 på 147, og ved krigens udbrud i 1914 rådede TAXAMOTOR
COMPAGNIET A/S over 156 drosker foruden »Luxusvognene«. Alle vog
nene var af mærket Renault.
Endnu i 1909 var hovedparten af motordroskerne — også Taxamotorcompagniets — forsynede med 2-cylindrede motorer, men i dette år tiltog
antallet af 4-cylindrede vogne, der bød på mange fordele, og denne omstæn
dighed i forbindelse med oprettelsen af TAXAMOTORCOMPAGNIET
A/S medførte en splittelse af Københavns Automobildroscheejerforening,
der resulterede i, at der på initiativ af Jens Poulsen og S. Arnt den 22. sep
tember 1909 dannedes en forening for 4-cylindrede automobiler med 22
medlemmer. Dermed stiftedes AUTOTAXA, der nu er blevet til TAXA.
Foreningen begyndte meget småt, men voksede hurtigt; i april 1911 var der
69 medlemmer med 101 vogne, og tallet steg stadigt. Februar 1912 opløstes
Københavns Automobildroscheejerforening, og medlemmerne overgik til
AUTOTAXA.
Den 18. oktober 1912 stiftede 16 frederiksbergske droskeejere assisteret
af overretssagfører Emil Nielsen FREDERIKSBERG BIL CO., og i årene
indtil 1919 bestod således to foreninger, Autotaxa og Frederiksberg Bil Co.
samt aktieselskabet Taxamotorcompagniet. I dette år — den 10. juli — stif
tedes yderligere en forening af droskeejere i Københavns amts nordre birk
ved navn NORDRE BIRKS BILKOMPAGNI (senere ændret til »AUTO«),
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og på mange holdepladser var der to telefonskabe med forbindelse til hver
sin vognbestillingscentral.
Den 3. maj 1921 indmeldtes Taxamotorcompagniets vogne i Autotaxa,
der samtidig skiftede navn til TAXA og overtog og videreførte driften af
Taxamotorcompagniets vognbestillingscentral med telefonnummeret Cen
tral 9001. På dette tidspunkt var Taxamotorcompagniets rentabilitet blevet
så dårlig, at en fortsættelse af aktieselskabet med samlet administration og
drift af de daværende 117 drosker ikke var mulig, og i januar 1922 overtoges
aktierne af en kreds af TAXA’s vognmænd og chauffører, der nu fører sel
skabets drosker videre på interessentskabsbasis. Aktieselskabet Taxamotorcompagniet eksisterer således fortsat, og de 117 drosker står indmeldt under
TAXA med aktionærerne som personlige medlemmer af denne organi
sation.
Den 1. oktober 1929 optoges Frederiksberg Bil Co. i TAXA, og alle de
tilsluttede drosker fik, uanset om de var indregistrerede på Frederiksberg
eller i København, samme rettigheder og pligter overalt i det fælles om
råde. På dette tidspunkt havde Taxamotorcompagniets gamle central alle
rede i flere år været for lille, og gennem oprettelsen af en ejendomsfond
skabtes den fornødne baggrund for, at TAXA kunne opføre sit eget hus på
en grund på hjørnet af Rosenørns Allé og Kleinsgade og her indrette en
moderne vognbestillingscentral.
Grundstenen nedlagdes den 3. april 1930, og huset stod færdigt til ind
flytning til oktober flyttedag samme år. Den 11. december 1930 blev den
nye central taget i brug. I samme periode — den 30. september 1927 —
optoges Auto (Nordre Birks Bil Co.) med 44 vogne i TAXA, som herefter
omfattede såvel Københavns og Frederiksbergs som Gentoftes område.
TAXA havde på daværende tidspunkt herefter 552 medlemmer med 714
vogne af de 721 drosker, der ialt fandtes i de tre kommuner, og vogn
bestillingscentralen, der havde et personale på 42 damer, rådede over
direkte ledninger til 81 forskellige holdepladser.
Herefter fortsætter udviklingen jævnt indtil 1939, idet vognantallet og
antallet af holdepladser forøges i takt med befolkningstilvæksten i de tre
kommuner, efter at myndighederne har fastsat, at der skal være én droske
for hver 1100 indbyggere, og det undgår ikke at præge organisationen, at
myndighederne foruden kravene til taksterne, vognene og droskeførerne
indfører stadig flere betingelser ved uddelingen af droskebevillinger. Hver
droskeejer må kun have een vogn, det bliver forbudt at indgå økonomisk
fællesskab om driften af en droske, droskebevillingen inddrages og fratages
en eventuel hustru senest to år efter indehaverens død, og ledige bevillinger
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uddeles kun til den droskechauffør, som har størst anciennitet i politiets
kartoteker.

Især de to sidste bestemmelser medfører, at medlemmernes gennemsnits
alder stadig stiger, således at det bliver vanskeligt at løse større økonomiske
opgaver, fordi det enkelte medlems personlige interesse i disse på grund af
den relativt korte tid, han selv og hans hustru har mulighed for at drage
nytte af sådanne forbedringer, ikke er stor, men til trods herfor når det
storkøbenhavnske droskevæsen i denne periode en høj standard og kom
mer til at danne forbillede for ordningen af hyrevæsenet i mange andre
byer, bl. a. i Sverige og Norge.
Krigen og besættelsen 1939—45 ramte droskeerhvervet meget hårdt,
mange vogne måtte stilles helt ind, og de resterende kunne kun holdes i
meget begrænset drift, bl. a. ved hjælp af gasgeneratorer. Chaufførerne og
telefondamerne måtte i meget stort omfang overgå til andre erhverv, og
organisationens medlemstal blev stærkt reduceret.

Havde vanskelighederne været store for TAXA og droskeerhvervet un
der krigen, blev de ikke mindre i efterkrigstiden; genopbygningen af vogn
parken og telefonsystemet blev næsten umuliggjort af de strenge restrik
tioner for personautomobilerne, som landets valutasituation medførte, bl. a.
fordi de bestemmende myndigheder var tilbøjelige til at anse droskeerhver
vet for at være luksusbetonet. Den høje beskæftigelse vanskeliggjorde i
højeste grad antagelsen af det fornødne, kvalificerede personale til erstat
ning for afgangen under krigen, og samtidig stillede den almindelige pengerigelighed større krav til droskernes kapacitet, end det nogen sinde før havde
været tilfældet.

Først i 1949 kunne den mest nødtørftige fornyelse af vognparken påbe
gyndes. Medens man før krigen var nået frem til en hensigtsmæssig enhedsdroske med plads til 5 personer, måtte man nu anskaffe vogne af stærkt
varierende udseende og indretning, hvoraf mange var praktisk talt uegnede
til droskekørsel, og først i 1953 var det lykkedes ad denne vej at få vogne
i drift på samtlige ledige droskebevillinger, men endnu i 1956 kører der
stadig drosker i København, som er mere end 20 år gamle, medens den gen
nemsnitlige alder for en droske før krigen var 5—7 år.

Til trods for disse vanskeligheder lykkedes det TAXA som den første
store droskeorganisation i Europa at påbegynde anvendelsen af systematisk
radiotelefoniforbindelse mellem vognbestillingscentralen og de enkelte vog
ne i 1952, og det storkøbenhavnske droskevæsen råder i 1956 med 400 radio
udstyrede vogne over det så vidt vides største samlede droskeradionet i hele
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verden, ligesom der i begyndelsen af 1955 er gennemført lokaleudvidelser
og forbedringer af telefoncentralen for et beløb på kr. 300.000.
TAXA havde i 1956 767 medlemmer med 904 vogne af de ialt 917 stor
københavnske drosker, og vognantallet udvides stadigt, idet myndighederne
har fastsat, at der fremtidig skal være 1 droske for hver 1000 indbyggere i
stedet for som hidtil 1 for hver 1100 indbyggere.
Endvidere er droskeejernes udnyttelsesret til deres bevillinger blevet yder
ligere indskrænket, bl. a. ved at droskeejeren fremtidig ikke engang må be
vare bevillingen til sin død, men skal give afkald på denne, når han fylder
70 år.
Hele droskeordningens holdbarhed og hermed organisationens fremtid
er imidlertid efter indførelsen af fri hyreret for alle hyrevogne, uanset om
disse er drosker, ret problematisk, fordi det ikke kan anses for sikkert, at
de meget små særrettigheder, der herefter er bevaret for droskerne, er til
strækkelige til at danne grundlag for opretholdelsen af alle disse særlige
krav til droskerne og droskeejerne.
Sideløbende med selve organisationen TAXA er der inden for det stor
københavnske droskeerhverv opvokset 2 indkøbsforeninger, D.A.D.I. A/S
(De autoriserede droskeejeres indkøbsforening) stiftet 4. juni 1924 og
TAXA’s Indkøbsforening A/S, stiftet 23. september 1932, der ejer og driver
7 store garageanlæg med vaskehaller for droskerne og formidler alle ind
køb af driftsfornødenheder og nye vogne. Desuden blev den 9. december
1931 i samarbejde med Forsikringsselskabet Danmark dannet en selvstændig
afdeling af dette selskab specielt for droskeejere under navnet »TRAFIK«.
Initiativtageren til stiftelsen af AUTOTAXA — Jens Poulsen — blev
også den, der i størst omfang kom til at præge organisationen under dens
opvækst. Han var medlem af bestyrelsen fra stiftelsen, derefter kasserer
januar 1910—januar 1911, formand 20. januar—4. maj 1911, medlem af
bestyrelsen maj 1911— november 1912, atter formand 12. november 1912—
juni 1927 og igen fra 30. maj 1928 og indtil sin død i 1946. Desuden be
stred han posten som direktør fra 25. april 1918 og indtil sin død.
Ved direktør Jens Poulsens død i 1946 blev såvel formandsposten som
direktørstillingen overtaget af Karl K. Jørgensen, der havde virket som in
spektør i årene fra 1920, først hos TAXAMOTORCOMPAGNIET A/S og
senere efter sammenslutningen hos TAXA. Da direktør Karl K. Jørgensen,
der fortsat er såvel formand som direktør for TAXA, ophørte med at være
inspektør, blev denne stilling overdraget til Georg Hansen, der havde været
trafikinspektør siden 28. april 1932.
I september 1950 afløstes Georg Hansen af den nuværende inspektør Leon
Stevner. TAXA’s bestyrelse har gennem årene bestået af en lang række
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droskeejere, hvoraf særlig kan nævnes den mangeårige kasserer Emil Jensen,
der havde denne post uden afbrydelse fra 5. november 1923 og til sin død
i 1956, og sekretæren Hjalmar Jacobsen, tidligere forretningsfører for
TAXAMOTORCOMPAGNIET A/S, redaktør af »Droske Tidende« fra
dens start 2. januar 1924 og medlem af TAXA’s bestyrelse fra maj 1923
med to afbrydelser på et halvt år i henholdsvis 1932 og 1936 samt vognmand
Johan Schmidt, der har været medlem af bestyrelsen fra 1932 med et halvt
års afbrydelse i 1941-42 og har fungeret som næstformand 1946-55.
Den nuværende bestyrelses sammensætning er: Karl K. Jørgensen, for
mand, C. A. Petersen, næstformand, Hjalmar Jacobsen, sekretær, S. Bengtsson, regnskabskontrollant, Johan Schmidt, H. Sehested, Henrik Sørensen,
Hans Rasmussen og A. N. Persson.
TAXA virker som arbejdsgiver- og erhvervsorganisation og har desuden
til opgave at få byens droskevæsen til udadtil at virke som een stor forret
ning i stedet for som de 767 enkelte vognmandsforretninger med 904
vogne, erhvervet i virkeligheden består af.
Til løsningen af den sidstnævnte opgave driver organisationen telefon- og
radiocentralen samt kontorerne i TAXA’s hus, hvor der beskæftiges ca. 100
funktionærer, og driften, der betales i form af kontingent fra hver enkelt
vogn, koster årligt ca. kr. 1.250.000.
Telefoncentralen råder over direkte ledninger til 120 holdepladser samt
over 4 radiohovedstationer, der dels betjener 40 radioholdepladser og dels
dirigerer vognparken til de steder i byen, hvor der er behov for drosker.
Der ekspederes årligt mere end 2x/2 million telefonbestillinger.
Kontorerne ekspederer alle henvendelser vedrørende kørsel med drosker,
speciel kørsel, priser, tilbud, glemte ejendele, reklamationer o. s. v. samt er
statningssager, idet organisationen i alle forhold, der ikke omfattes af de
normale forsikringer, såsom beskadiget bagage eller tøj, træder i stedet for
det enkelte medlem. Desuden administreres al kreditgivning for droskekørsel samlet af TAXA, der til dette formål alene har et kontant udestående
beløb på ca. kr. 100.000.
Som erhvervsorganisation fører TAXA alle forhandlinger vedrørende
takster, holdepladser, droskereglement o. s. v. med myndighederne, for så
vidt angår københavnske forhold, medens generelle spørgsmål for alle lan
dets droskevognmænd forhandles af Foreningen af Automobildroskeejere i
Danmark (F. A. D.), der under formandsskab af formanden for TAXA’s be
styrelse har hovedsæde hos TAXA.
Droskeerhvervet i hele landet består i henhold til bestemmelserne i
færdselsloven og henhører som følge heraf under justitsministeriet, medens
lokale bestemmelser træffes af politimesteren (for København politidirek191

tøren) og de kommunale råd. I Københavns magistrat henhører droskesager
under 1. afdeling.
I de fleste kommunale råd er stående droskeudvalg, og for de tre stor
københavnske kommuners vedkommende er disse yderligere samlet i et fæl
lesudvalg (Droskerigsdagen).
Droskeholdepladser henhører desuden under kommunernes tekniske for
valtning (for København Stadsingeniørens Direktorat).
Som arbejdsgiversammenslutning er TAXA med alle sine medlemmer
indmeldt i Dansk Arbejdsgiverforening og fører som underorganisation
alle overenskomstforhandlinger med Droske-Chaufførernes Fagforening
(D.C.F.) og behandler alle løbende overenskomststridigheder.
TAXA’s medlemmer er overenskomstmæssigt bundet til som chauffører
kun at beskæftige medlemmer af D.C.F. TAXA’s medlemmer beskæftiger
på deres ca. 900 vogne ca. 2.000 organiserede chauffører, og droskeerhvervet
er således såvel hvad angår chauffører som vognmænd fuldt organiseret.
TAXA’s stilling blandt de øvrige persontransportorganisationer kan illu
streres ved, at vogne tilsluttet organisationen i 1954 udførte 12.999.600 kørs
ler med 29.899.100 passagerer, og herved omsattes et beløb på kr. 46.800.000.
Adr.: Rosenøms Allé 10, V.

AUTO-TILBEHØRS-GROSSIST FORENINGEN
Ifølge foreningsregisteret er foreningen stiftet den 5. april 1940, men
foreningens beståen er dog af noget ældre dato.
Den 9. oktober 1901 stiftedes Automobil- & Cycle Grosserer Foreningen,
der omfatter firmaer, der handlede med automobiler, motorcykler og cyk
ler samt dele dertil. Efterhånden som disse brancher udvikledes og speciali
seredes, dannede der sig indenfor den gamle forening sektioner, nemlig
dels en »Automobil og Motorcykle Sektion« og dels den såkaldte »Cyklesektion«. Tendensen til specialisering er yderligere fortsat, og da der åben
bart har været behov for en særlig forening til varetagelse af autotilbehørsog reservedelsfirmaernes interesser, fandt der — udenfor Automobil- &
Cycle-Grosserer Foreningen — et møde sted den 8. Februar 1936, hvor
under man stiftede foreningen af Autotilbehørs Grossister i Danmark med
tilnavnet AUTIG.
Denne forening bestod herefter i en årrække uafhængigt af Automobil
fe Cycle-Grosserer Foreningen, selv om nogle medlemmer stod i begge for
eninger. Sektionsopdelingen inden for sidstnævnte forening udvikledes
yderligere i 1940, idet man da delte den gamle forening op i 4 underfor-
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eninger men med bibeholdelse af den gamle forening som en såkaldt hoved
forening. Een af disse foreninger kaldte sig Autotilbehørs Grossist Forenin
gen, og det er den, der er stiftet den 5. april 1940.
Såvel inden for denne forening som inden for den i 1936 stiftede AUTIG
opstod der et ønske om en sammenslutning eller i hvert fald om samarbejde,
og dette ønske førte til, at man den 16. december 1940 slog de 2 foreninger
sammen under det nuværende navn Autotilbehørs Grossist Foreningen
AUTIG. For fuldstændighedens skyld må det tilføjes, at den gamle hoved
forening Automobil- &: Cycle-Grosserer Foreningen siden 1. januar 1952
ikke længere eksisterer som hovedforening, således at de 4 nævnte under
foreninger nu er helt selvstændige, idet de herefter kun har et vist kontor
fællesskab og en fælles understøttelsesfond.
Efter denne lidt indviklede tilblivelseshistorie må foreningens rette stif
telsesdato være den 8. februar 1936.
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, firmaer ellei
aktieselskaber, der driver en gros forretning med automobil- eller motorcykletilbehør eller -dele under sådanne former, at forretningen absolut har
karakter af grossistvirksomhed, og som regelmæssigt berejser en væsentlig
del af landet.
Foreningens formål er at styrke samarbejdet mellem sine medlemmer og
varetage deres faglige interesser såvel indbyrdes som overfor andre.
Denne altomfattende formulering dækker over en ret alsidig virksomhed.
AUTIG har således beskæftiget sig med forhandlinger med andre branche
organisationer, med hovedorganisationer, med forskellige myndigheder,
med organisationer i udlandet og med enkelte udøvere i og udenfor bran
chen og såvel indenfor som udenfor landets grænser. Blandt myndighederne
er det først og fremmest handelsministeriet og Direktoratet for Vareforsy
ning man samarbejder med, navnlig i importspørgsmål, men man har til
lige haft med justitsministeriet at gøre vedrørende køretøjers indretning
og udstyr og lejlighedsvis med prisdirektoratet og med lærlingemyndighe
derne. I de senere år er der iøvrigt påbegyndt et snævert samarbejde med
søsterorganisationerne i Finland, Norge og Sverige, ligesom der blandt
udenlandske firmaer og legationer er stadig voksende interesse for forenin
gens medlemsliste.
Foreningen er tilsluttet Motorbranchens Fællesråd og er på denne måde
med i løsningen af en række opgaver fælles med de beslægtede branche
organisationer.

Adr.: Amaliegade 22, Kbhvn. K.
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AUTOMOBILHANDLERFORENINGEN AF 1943
»Automobilforhandlerforeningen af 1943« er stiftet den 4. februar 1943.
Den repræsenterede oprindelig væsentligst brugtvognsinteresser, men efter
hånden er størstedelen af foreningens medlemmer også nyvognsforhandlere.
Foreningens formål er et øget sammenhold mellem automobilforhand
lerne, og den har i den forløbne tid gjort et stort arbejde for at fremme
sund forretningsmoral og godt købmandsskab inden for branchen.
Foreningens mangeårige formand er automobilforhandler Niels Schibbye,
København; de øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Borch-Christensen og
H. S. Hansen, København, A. Sørensen, Århus, Frithjof Jensen, Esbjerg,
Simon Møller, Fredericia, og E. M. Jensen og C. Houlberg, Odense.
Foreningen har ca. 90 medlemmer. — Den har siden stiftelsen været med
lem af Motorbranchens Fællesråd.

Adr.: St. Kannikestræde 151, København.

BRANCHEFORENINGEN AF BENZIN-IMPORTØRER
OG -GROSSISTER I DANMARK
Foreningen blev stiftet den 2. april 1936.
Foreningens formål angives i dens loves § 2 således:

»Foreningens formål er:
at samle alle betydende importører og grossister af benzin,
at varetage branchens interesser i merkantile og tekniske forhold,
at fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne indbyrdes
og befordre samarbejdet imellem disse,
at virke for gode forhold i branchen og modarbejde usund konkur
rence i enhver form.«

Foreningen har gennem årene og ikke mindst under krigen samarbejdet
med benzinimportørselskabeme, bl. a. ved repræsentation i Indkøbscentra
len for Benzin, Petroleum og Brændselsolier.
Foreningens nuværende formand er direktør Jens Andersen, LollandFalster Nafta Benzin A/S, Nykøbing F., og den juridiske sekretær lands
retssagfører Hermod Lannung, København.
Adr.: Skindergade 32, København K.
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CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER
I DANMARK
(C. A. D.)
C.A.D. stiftedes den 9. marts 1939 ved et møde i Odense mellem repræsen tanter for 6 autoreparatørforeninger med tilsammen ca. 200 medlemmer.
Foreningens formål er at samle alle i branchen beskæftigede mestre og
firmaer til samarbejde om fælles interesser, at forhandle med myndigheder
og andre organisationer, indenlandske såvel som udenlandske, samt at mod
arbejde overgreb og illoyal konkurrence.
Autoreparatører skal — foruden at have rådighed over deres bo og drive
forretning af passende standard — opfylde følgende betingelser:

A. Næringsbevis som mekaniker.
B. Faguddannelse eller mindst 5 års praksis som bilreparatør eller be
skæftigelse af uddannet ledelse hele året.
C. Plads til mindst 2 biler til samtidig reparation på værkstedet.
D. Nødvendigt værktøj og udstyr til at udføre tilfredsstillende arbejde.
E. Ordentlig føring af aut. forretningsbøger.
F. Udførelse af mindst 75 %; arbejde for fremmed regning.
Som medlemmer kan ligeledes optages specialværksteder indenfor bran
chen.
Centralorganisationens medlemstal er mere end seksdoblet siden stiftel
sen, således at C.A.D. i 1956 omfatter ca. 1200 medlemmer med automeka
niske værksteder, fordelt på 35 lokalforeninger.
Organisationen er tilsluttet Motorbranchens Fællesråd.
C.A.D.s første formand ved stiftelsen var mekanikermester E. Bech Haase,
Vejle, som efter et halvt års forløb måtte fratræde på grund af sygdom,
Hans efterfølger blev formanden for Nordsjællands Autoreparatør For
ening, fabrikant N. K. Pedersen, Hillerød, der fungerede som centralorga
nisationsformand i 7 år. Han afløstes i 1946 af fabrikant Harry Brinks, Kø
benhavn, som fungerede indtil 21. oktober 1949, da den nuværende lands
formand, ligeledes formand for Nordsjællands Autoreparatør Forening,
mekanikermester Holger Nielsen, Hørsholm, tiltrådte.
I 1955 oprettede landsorganisationen en teknisk afdeling til hjælp og
vejledning for medlemmerne. Denne ledes af ingeniør N. E. Demant Han
sen. Landsforeningens sekretær er Jakob Most, der tiltrådte sin post den 10.
september 1940. Landssekretæren er tillige redaktør af organisationens fag-
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blad »Motor-Service og Autoteknisk Tidsskrift«, der udsendes gratis til
medlemmerne hver måned.
I 1945 indledtes et samarbejde mellem de fire nordiske landes central
organisationer af autoreparatører, der resulterede i stiftelsen af »Nordisk
Bil Værksteds Union«, N.B.V.U., hvis præsidentpost skiftevis besættes af
Danmark, Norge, Sverige og Finland. I 1956 er C.A.D.s landsformand Hol
ger Nielsen således N.B.V.U.s præsident.
I 1947 udvidedes det nordiske samarbejde indenfor branchen yderligere
til et internationalt samarbejde med stiftelsen af »International Office for
Motor Trades and Repair’s«, I.O.M.T.R., der omfatter autobranchen i
bogstavelig talt hele verden.
C.A.D.s tidligere landsformand og den nuværende landssekretær beklædte
henholdsvis præsident- og sekretærposten i den internationale organisations
første leveår.
C.A.D.s medlemmer landet over kendes på organisationens bomærke og
værkstedsskilt:
En 6-kantet kronemøtrik med initialerne: C.A.D. i centrum.

Adr.: Christian IX.s Gade 7, København K.

CENTRALFORENINGEN AF BENZINFORHANDLERE
I DANMARK (CBD)
stiftedes den 16. januar 1927 og har til formål at samle alle benzinforhand
lere i Danmark ved dannelse af lokalforeninger landet over til samarbejde
under Centralforeningen for fælles økonomiske interesser. — Der er dan
net 35 lokalforeninger.

Centralforeningens opgaver omfatter bl. a. gennem bekæmpelse af usund
konkurrence at sikre en købmandsmæssigt berettiget avance på de produk
ter, der sælges gennem benzindetailhandelen, ligesom foreningen varetager
benzinforhandlernes interesser i principielle spørgsmål overfor leverandører
og myndigheder. — Foreningen og dens formålsparagraffer er registreret i
Monopoltilsynet.
Centralforeningens hovedbestyrelse består af 12 medlemmer:
A. M. Poulsen, Paduavej 23, Kbhvn. S., formand, Johs. Frandsen, Sorø,
næstformand, Karl H. Gøtke, Havnegade 1, Odense, kasserer, E. M. Becli,
»Produkten«, Allinge, Folmer Sachmann, Ny Banegårdsgade 40, Århus,
Knud Sørensen, Snoghøj pr. Fredericia, K. Pedersen, Skrågade 4, Nr. Sund
by, Vald Pedersen, Kochsgade 1, Odense, Vald. Pedersen, Hunseby pr. Ma196

ribo, Kai Jensen, Dagmarhus, Kbhv. V., S. Krog Jensen, Brønderslev, D. E.
Mikkelsen, Skelskør. — Herudover har Centralforeningen af Autoreparatø
rer i Danmark og Danmarks Automobil-Forhandler-Forening, så længe det
den 20. august 1951 i CBD vedtagne samarbejde mellem de tre organisa
tioner består, ret til hver at udpege et mandat til hovedbestyrelsen. — Til
forordnet for C.A.D. er Anker Pedersen, Otto Rudsgade 33, Århus. — Til
forordnet for D.A.F. er C. Marthinus (T. G. Jungersen A/S), Lyngby.
Hovedbestyrelsens forretningsudvalg udgøres af de fem førstnævnte med
lemmer af hovedbestyrelsen.
Centralforeningens administrationskontor, der er beliggende Nybrogade
24, Kbh. K., ledes af foreningens sekretær, direktør A. Behrendt, HD.,
medens det daglige arbejde med den foreningen tilsluttede kreditoplys
ningsordning varetages af frk. Inger Hald.
Det af Centralforeningen udgivne månedskrift, Benzin- og Oliebladet,
udkommer i et oplag på 3.700 og sendes til samtlige foreningens medlem
mer plus de med CBD samarbejdende foreninger samt til en række insti
tutioner, myndigheder, dagblade og fagblade. — Redaktion og administra
tion varetages af ovennævnte A. Behrendt, HD. Bladet er medlem af for
eningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter.
Centralforeningen er medstifter af Motorbranchens Benzin- og Olieud
valg og Nordisk Benzinforhandler Union og er endvidere tilsluttet Motor
branchens Fællesråd. I nær fremtid forventes Centralforeningen yderligere
at tilslutte sig I.O.M.T.R. (International Office for Motor Trades and
Repairs).

Adresse: Nybrogade 24, København K.

DANMARKS AUTOMOBIL-FORHANDLERFORENING
(D. A. F.)
Stiftelsesår: 1936.
Foreningens formål er bl. a. at virke for tilvejebringelse af ordnede og
gode forhold inden for branchen og at yde de enkelte medlemmer støtte
og vejledning i deres stræben efter at drive deres virksomhed i overens
stemmelse med, hvad virksomhedens tarv, landets love og en redelig og god
forretningsskik tilsiger.
Foreningens medlemstal pr. 1. januar 1956 er 394 automobilforhandlervirksomheder, der repræsenterer ca. 75 % af nyvognssalget i Danmark.
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Medlemmernes samlede omsætning androg i 1953 1 milliard kroner.
Foreningen har en bestyrelse på 14 medlemmer, hvis formand er:
direktør Carl Marthinus,
T. G. Jungersen A/S,
Hovedgaden 63, Kgs. Lyngby.

Bestyrelsens øvrige medlemmer er:

automobilforhandler Arne Fog, København,
»
Johs. Frandsen, Sorø,
direktør Aage Hansen, Nykøbing F.,
automobilforhandler V. Holm Jensen, Odense,
direktør Vilh. Nellemann jr., København,
automobilforhandler Henrik Petersen, Assens,
»
Aage Heidemann, Århus,
»
Knud Jensen, Holsted,
direktør S. Krog Jensen, Brønderslev,
automobilforhandler Thorvald Jensen, Holstebro,
»
Bruno Kock, Sønderborg,
direktør Dion Kruse, Ålborg,
»
Kr. Madsen, Herning.

Foreningens administrationskontor ledes af direktør, cand. jur. Tage
Agdal.
Adr.: Hauchsvej 14, København V.

DANSK AUTOUDLEJER UNION
En kreds af københavnske vognudlejere stiftede den 13. januar 1928
»Foreningen for Udlejere af Motorkøretøjer uden Fører«. Denne forening
omfattede kun udlejere i København. På en generalforsamling den 5. no
vember 1937 blev foreningens navn ændret til »Landsforeningen for Ud
lejere af Motorkøretøjer uden Fører«, og det blev samtidig vedtaget, at
foreningen skulle dække hele landets udlejerinteresser. Foreningen bibe
holdt dette navn til april 1956, hvor det på en generalforsamling blev ved
taget at ændre navnet til »Dansk Autoudlejer Union«.
Unionens formål er i henhold til vedtægterne bl. a. følgende:

1. At varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne, det
kørende publikum og medlemmernes leverandører.
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2. At medvirke til oprettelse af så mange lokale afdelinger som skøn
nes nødvendigt.
3. At fremme det kollegiale forhold medlemmerne indbyrdes, bl. a.
ved udgivelse af et medlemsblad.
Desuden har formålsparagraffen andre rent interne foreningsformål til
støtte for sammenholdet og udviklingen i erhvervet.
Unionen tæller i dag ca. 1400 medlemmer fordelt over hele landet.
Unionen har oprettet 28 lokale afdelinger landet over.
Unionen ledes af en hovedbestyrelse, og lokalafdelingerne har hver sin
egen bestyrelse. Repræsentanter for lokalafdelingerne mødes på delegeretforsamlingen for her at tage stilling til samtlige de for erhvervet afgørende
forhold.
Der er sket en betydelig udvikling inden for erhvervet i de senere år,
idet antallet af udlejningsvogne er steget meget stærkt, og unionens op
gaver er dermed blevet forøget.
Erhvervet er baseret på justitsministeriets bekendtgørelse af 30. juni 1932
med tillæg, og denne bekendtgørelse giver, af hensyn til færdselssikkerheden
og andre årsager, ganske bestemte vilkår og rammer for udlejning af motor
køretøjer.
Unionen har set det som sin vigtigste opgave gennem propaganda og ved
møder landet over at fremhæve over for erhvervets udøvere det betydelige
ansvar, der er forbundet netop med dette erhverv og unionen mener, at
dette arbejde har båret gode frugter. Unionen udgiver et medlemsblad, der
ikke alene bliver sendt til medlemmerne, men til alle udlejere. Bladet
indeholder meddelelser af enhver art, der måtte have interesse for erhver
vet, og har vist sig at være et aktivt led i hele arbejdet. Unionen har sam
men med det nedenfor nævnte forsikringsselskab udgivet en vejledning for
udlejningserhvervet, indeholdende alle forhold af betydning, og denne
vejledning tjener som en håndbog for erhvervets udøvere.
Unionen har udarbejdet en standardkontrakt, der nøje følger lovens
påbud om vilkårene for udlejning og tager al mulig hensyn til ikke alene
udlejernes men også lejernes interesser. Denne kontrakt benyttes så godt
som overalt og skaber et udmærket tillidsforhold mellem begge interessen
ter ejer og lejer.
Gennem forhandlinger med myndighederne er det lykkedes unionen at
finde betydelig forståelse for nødvendigheden af, at erhvervet kan have
så gode og driftssikre vogne som muligt, og i dag fremtræder udlejnings
vognparken som en velholdt og driftssikker vognpark bestående af moderne
og hensigtsmæssige vogne alle trygt kan benytte. Erhvervet omfatter ikke
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alene personvogne, men også motorcykler og last- og varevogne. Hvor
mange udlejningsvogne, der i dag er indregistreret til formålet, er van
skeligt helt at fastslå, men tallet ligger på et sted mellem 4 og 5000 stk.
Erhvervet søges gennemført med størst muligt hensyn til færdselssikker
heden og den pågældende lejer, og det er en absolut fejltagelse, når det
fra visse sider hævdes, at udlejningsvognene er en betydelig fare for
færdselen. Statistikken viser, at disse vogne ikke afstedkommer flere ulykker
end andre vogne rent proportionelt set, men man overser, at medens en
privatvogn gennemsnitlig om året kører ca. 10-15.000 km, kører en ud
lejningsvogn ca. 35-40.000 km om året. Derfor må denne vognpark holdes
i den gode stand, hvori den i dag er, og dette har man ved mange indrøm
melser erkendt fra myndighedernes side. Erhvervet er af betydelig værdi
for samfundet. Mange, der ikke har råd til at købe en vogn, eller på anden
måde er afskåret herfra, kan få sit kørekort benyttet og vedligeholdt på for
nuftig måde. Udlejningsvognen er en nødvendighed rent forretningsmæs
sigt set, som erstatningsvogn for læger eller jordemødre eller andre, hvis
vogne er til nødvendig reparation. Den er uundværlig for repræsentanter
og andre forretningsfolk, der skal landet rundt og bedst når frem ved be
nyttelse af vogn. Særlig afhjalp erhvervet et betydeligt savn i den periode,
hvor det var helt udelukket, at private kunne opnå købstilladelse til en
vogn.
Udlejningsvognene skal specielt indregistreres til formålet og gennem
går her et meget omhyggeligt syn, der skal fornyes hver 3. måned. Dette
borger for vognens kvalitet. Beklageligvis ser man privatmand, der »låner«
sin vogn ud, uden at have denne indregistreret til formålet, og disse så
kaldte »illegale udlejere« kan være en meget stor fare for trafikken og er
ofte skyld i forhold, der burde være undgået, idet disse vogne samtidig
undgår de byrder, der er lagt på udlejningsvognene, herunder de ret høje
forsikringspræmier for merrisiko ved den langt større kørselsdistance om
året end privatvogne. Unionen søger med alle midler at komme disse
illegale udlejere til livs, men har desværre ikke helt fået den støtte, der
her burde gives fra myndighedernes side. Unionen arbejder hen på at opnå
autorisation for udlejningsvognene i lighed med andre vogne, der benyttes
til erhverv, men hidtil er det ikke lykkedes at overbevise myndighederne
om det værdifulde heri. Men en dag vil det sikkert komme.
Unionen yder juridisk hjælp til sine medlemmer og søger at skabe en
så ensartet forretningsform som muligt til glæde for alle parter, ikke mindst
til glæde for lejerne.
Et spørgsmål af betydelig interesse er den rent forsikringsmæssige side
af udlejningsvognene. De præmier, der gennem mange år har været anset
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som nødvendige, er nu noget lettet. Unionen har set det som sin opgave
at søge disse forhold gennemført på bedste måde, og i 1953 påbegyndte
unionen eget forsikringsselskab for kaskoforsikring af udlejningsvogne
under navnet »Udlejernes gensidige Kaskoforsikringsselskab«. 1955 ud
videdes dette selskab til også at tegne ansvarsforsikringer for udlejnings
motorkøretøjer og samtidig blev navnet ændret til »Udlejernes gensidige
Forsikringsselskab«. Dette selskab, der arbejder i meget nøje tilknytning til
hele unionens arbejde, har gennemført mange økonomiske lettelser og
andre fordele for hele erhvervet.

Hovedbestyrelsen i unionen består i dag af følgende:
Georg Kastholm, H. C. Ørstedsvej 50. Formand og kasserer.
H. V. Lund, Haderslevgade 8, Århus. Næstformand.
Aage Andersen, Wesselsgade 2. Sekretær og redaktør af medlemsbladet.
Hjalmar Krog, Løngangsstræde 39.
Arne Møller Pedersen, Frederiksborgvej 195.
E. Rasmussen Vædelund, Korfuvej 6.
Barchmann Pedersen, Skibsgade 38, Hobro.

Adr.: Vester Farimagsgade 1, Kbhvn. K.

DANSK VULKANISØR-MESTER-FORENING
(D. V. M. F.)

Foreningens formål er:
at fremme fagets forskellige interesser indadtil og udadtil,
at hæve fagets anseelse indadtil og udadtil,
at skabe og udvikle sammenhold og kollegialitetsfølelse blandt med
lemmerne,
at bevare fagets eksistens som selvstændigt led inden for automobil
branchen,
at tilkendegive over for det kørende publikum, at de af foreningen
autoriserede autogummireparatører (vulkanisørmestre) påtager sig
ansvar for udført arbejde og derved tager størst mulig hensyn til
færdselssikkerheden forsåvidt angår autogummiets behandling og
reparation.

Foreningens formål søges bl. a. nået ved:
1) Kun at optage som medlemmer sådanne autogummireparatører (vulkanisørmestre), der opfylder de fastsatte betingelser for opnåelse af
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2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

foreningens autorisation og som erklærer sig villige til at erholde
denne autorisation.
At virke for forbedring af autogummireparatørernes (vulkanisørmestrenes) uddannelse.
At virke for at tilvejebringe den bedst mulige arbejderstab inden tor
faget.
Afholdelse af foredrag og diskussionsmøder samt kollegiale sammen
komster inden for foreningen.
Udgivelse af fagskriftet og medlemsbladet »Vulkanisør-Tidende«.
At virke for rimelige vilkår ved salg af nyt autogummi.
Afholdelse af udstillinger.
At søge at lære medlemmerne at føre et tidssvarende bogholderi og at
lære dem at kalkulere.
Gennem værkstedsudvalgene at overvåge, at medlemmerne er i be
siddelse af de til udførelse af godt fagmæssigt arbejde nødvendige
maskiner og håndværktøj og at arbejdet udføres på rette måde.

OPTAGELSESBETINGELSER
Man skal have været beskæftiget ved vulkanisering i mindst 4 år eller,
indtil denne betingelse er opfyldt, beskæftige mindst een mand, der op
fylder denne betingelse.
Skriftlig dokumentation for, hvor den optagelsessøgende selv, eller den
hos ham beskæftigede mand har arbejdet de sidste 4 år, skal medsendes
optagelsesbegæringen. Man skal drive sin vulkaniseringsvirksomhed i et
ordentligt værkstedslokale, have alt til udførelse af godt arbejde nødvendigt
håndværktøj samt som mindsteudstyr: dampkedel, slangebord, luftanlæg,
slibemotor, reparationsforme med udskiftelige skåle til person- og last
vognsdæk.
Det stedlige værkstedsudvalg skal ved besøg på den optagelsessøgendes
værksted konstatere og skriftligt overfor bestyrelsen bevidne, at de oven
nævnte optagelsesbetingelser er til stede, og at den optagelsessøgendes værk
sted kan autoriseres og at han vil overholde de for erhvervelse af autorisa
tion stillede betingelser.
AUTORISATIONSBETINGELSERNE
En autoriseret vulkanisørmester er forpligtet til:
at drive sin vulkaniseringsvirksomhed på en for faget værdig måde og
skal afholde sig fra illoyal konkurrence eller annoncering,
at udføre håndværksmæssig forsvarligt arbejde med størst mulig hen
syntagen til færdselssikkerhedens krav,
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at mærke alle billige varer, fremstillet til hestvognsbrug eller lignende
med ordet »Landbrugsdæk«, og det er ham forbudt at sælge disse
varer til anden anvendelse end anført i stemplet,
at holde sine maskiner, værktøj og værksted i en sådan stand, at det
kørende publikum får behørig tillid til det værksted, der fører for
eningens autorisationsskilt,
at yde den garanti for holdbarheden af pålagte slidbaner, der til enhver
tid fastsættes af autorisationskomiteen. Denne garanti skal være rime
lig og tage behørigt hensyn til såvel kunden som vulkanisørmesteren.
PRISER
En autoriseret vulkanisørmester er frit stillet med hensyn til priser for
udført arbejde, men er forpligtet til at fastsætte alle priser således, at der
for disse kan udføres forsvarligt håndværksmæssigt arbejde med størst
mulig hensyntagen til færdselssikkerhedens krav og således at garantien er
opfyldt.
AUTORISATIONSSKILTET
En autoriseret vulkanisørmester er berettiget til at benytte det af autorisa
tionskomiteen godkendte autorisationsskilt.

FRATAGELSE AF AUTORISATIONEN
Såfremt en autoriseret vulkanisørmester, efter autorisationskomiteens
mening, ikke fører sin vulkaniseringsvirksomhed således, at betingelserne
for hans autorisation opfyldes, jfr. de i denne vedtægt indeholdte bestem
melse, skal komiteen forelægge spørgsmålet om, hvorvidt autorisationen
skal fratages ham, for den af foreningen valgte mesterret.

FORPLIGTELSERNES OVERHOLDELSE
Til at overvåge at forpligtelserne overholdes, nedsætter autorisations
komiteen et passende antal værkstedsudvalg, fordelt over hele landet, be
stående af 2 bestyrelsesmedlemmer samt foreningens forretningsfører, der
tillige virker som udvalgets sekretær.
Enhver autoriseret vulkanisørmester er forpligtet til at rette sig efter de
af værkstedsudvalget givne påbud og stillede krav, det være sig vedrørende
værksted, maskiner eller arbejdets kvalitet, og værkstedsudvalgets medlem
mer er til enhver tid berettiget til at få uhindret adgang til værkstedet og
maskinerne.
FÆLLESGARANTI FOR SLIDBANER
udført på de af Dansk Vulkanisør-Mester-Forenings autoriserede vulkani
seringsvirksomheder :
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1) Bedømmelsen af fejl foretages ud fra samme system, som anvendes
overfor nye dæk.
2) Fejl, forårsaget af uheld under vulkaniseringsprocessen, ersattes med
største kulance.
3) Enhver fejl, forårsaget af mekaniske fejl ved bilen, erstattes ikke.
4) Ujævn slitage, forårsaget af kørsel med for lavt lufttryk eller ulige
montering af tvillingdæk, erstattes ikke.
5) Sprængninger i dæk eller lærredskassens knusning på grund af kørsel
med overbelastning eller upåagtet punktering, vedrører ikke udført
slidbanearbejde og erstattes derfor ikke.
6) Kan kunden ikke blive enig med den autoriserede vulkanisørmester
om erstatningens berettigelse eller størrelse, kan skriftlig indberetning
ske til Dansk Vulkanisør-Mester-Forening, hvis mesterret da afgør
sagen.

Adr.: Rosenborggade 9, København K.

DANSK KØRELÆRER-UNION
er stiftet 7. juni 1932 og består af 36 lokalforeninger fordelt landet over
med et medlemstal af 1300.
Formål: At varetage kørelærernes interesser og højne kørelærerstanden
samt at samle danske kørelærerforeninger i en faglig organisation
til varetagelse af standens interesser, herunder repræsentere dan
ske kørelærere over for myndigheder og udenlandske organisa
tioner samt gennem udgivelse af lærebøger og medlemsblad samt
afholdelse af kurser m.m. at assistere lokalforeningerne i deres
arbejde for dygtiggørelse af lærerne. Endvidere gennem oprettelse
af en hjælpekasse at yde begravelseshjælp m. m.
Unionen ledes af en hovedbestyrelse på 9 medlemmer og et forretnings
udvalg på 3 medlemmer.
Unionens formand. P. C. Larsen, Bassingade 2, Hjørring.
Forretningsfører: H. M. A. Sørensen, Magnoliavej 1, Valby.
Foreningens kontor: Vesterbrogade 30, 2. sal, Kbhvn. V.
Unionen udgiver medlemsbladet »Kørelæreren«, som udkommer een
gang månedlig. Bladet har eget annoncebureau. Kontor: Vesterbrogade 30,
2. sal, Kbhvn. V.

Redaktion. Magnoliavej 1, Valby.
Forretningsfører og ansvarhavende redaktør: Magnoliavej 1, Valby.
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DANSK MØBELTRANSPORT FORENING
stiftedes den 11. februar 1911 og har til formål indadtil at skabe de bedst
mulige forhold blandt erhvervets udøvere og udadtil overfor kunder gen
nem dens medlemmer at kunne give dem den bedste service og ved de af
foreningen udarbejdede almindelige bestemmelser at yde ensartet garanti
for såvel flytning som opbevaring.
løvrigt forsøger foreningen at være vejledende overfor medlemmerne
med de mange specielle opgaver, som nu engang forekommer i en flytte
forretnings arbejdsområde.
Foreningen er landsomfattende og har et medlemsantal på ca. 100, og
der finder et livligt, gensidigt samarbejde sted medlemmerne i de forskel
lige landsdele og byer imellem.
Foreningens nuværende bestyrelse, der består af 7 medlemmer, er føl
gende:
Formand: Speditør Gunnar Rasmussen, »Møbeltransport Danmark«,
Rådhusplads 16, København V.
Kasserer: Vognmand Henning Niss, Fredericia.
Øvrige medlemmer:
Vognmand Rich. 'Andersen, Lyngby.
Vognmand S. Ejlersen, Vesterbro 62, Odense.
Vognmand A. Ellegaard, Århus.
Vognmand Axel Hansen, Holbæk.
Underdirektør P. Midtbøll, Adams Transport Co. A/S, Århus.
Indtil dette århundredes begyndelse fandtes der kun enkelte deciderede
flytteforretninger, og allerede dengang og senere var det almindeligt, at
de fleste, der havde flytteforretning, var udgået fra vognmandsstandens
rækker og, hvad der var naturligt, blev de specielle flyttefirmaers interessers
krav og tarv derfor udelukkende varetaget af de lokale vognmandsforenin
ger.
Da derfor nogle af erhvervets førende mænd i 1911 startede Dansk
Møbeltransport Forening var det i erkendelse af, at selvom flytteforret
ninger som regel var blandede forretninger med vognmandskørsel og lig
nende, var der til flytteerhvervets udøvelse knyttet så mange specielle
interesser og opgaver, som bedst kunne varetages og løses med et godt
resultat, når erhvervets udøvere samledes i en forening, hvor diskussion
og tilrettelæggelse af et samarbejde var muligt.
Foreningens første formand og medstifter var generalkonsul Rasmus
Ingwersen, Adams Transport Co. A/S, og blandt stifterne var også Aage
og Erik Rosendahl fra Firmaet Brdr. Rosendahl.
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En søn af foreningens første formand, generalkonsul C. B. Ingwersen
efterfulgte sin fader som formand og beklædte denne post i årene 1918—
1947, i hvilket tidsrum han udførte et meget stort organisatorisk arbejde,
specielt på de internationale områder.
Efter C. B. Ingwersen fulgte foreningens nuværende formand, således at
foreningen gennem 45 år kun har haft 3 formænd.
Dansk Møbeltransport Forening er ikke direkte tilsluttet Arbejdsgiver
foreningen, men hovedparten af dens medlemmer er tilknyttet denne orga
nisation gennem de lokale vognmandsforeninger.
Ved Landsforeningen Danske Vognmænds stiftelse i 1947 blev Dansk
Møbeltransport Forening optaget som landsorganisation under denne for
ening, og alle forhandlinger med offentlige myndigheder sker nu i sam
råd med Landsforeningen Danske Vognmænd.
De medlemmer under Dansk Møbeltransport Forening, som specielt ud
fører internationale flytninger, er samlet i en speciel international gruppe,
som er direkte tilsluttet den verdensomspændende møbeltransportforening
F.I.D.I. (Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux), gen
nem hvilken organisation alle internationale forhandlinger føres.
Ved generalkonsul C. B. Ingwersens afgang som formand i 1947 opret
tedes et hædersgave-fond, bærende hans navn, hvis formål er, med de mid
ler der til enhver tid er til rådighed, at belønne medlemmer eller disses
funktionærer for særligt godt og trofast udført arbejde indenfor erhvervet.
Fondets formand er speditør Aage Rosendahl, København V., og iøvrigt
er direktør K. Hansen, Adams Transport Co. A/S, København, og vogn
mand Erik Larsen, Aalborg ny Vognmandsforretning, Ålborg, medlem
mer af fondens bestyrelse.

Adr.: Rådhuspladsen 16, København V.

ERHVERVSSAMMENSLUTNINGENS AUTOMOBIL- OG
MOTORGYKLE-BRANCHEFORENINGER
Ovennævnte brancheforeninger blev etableret den 14. august 1948 som et
bolværk mod de ældre organisationer inden for import og eksport af motor
køretøjer, idet nye automobil- og motorcykle-importører — i tiden efter
1945 — havde vanskeligt ved at vinde frem, fordi de ældre import-firmaer
inden for motorbranchen alle var enige om, at det ikke ville gavne noget
formål at få udklækket nye importører.
I tiden efter krigen opnåede organisationen mange goder inden for den
samlede branche, bl. a. gik man meget stærkt ind for eneretten for Danmark
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for de forskellige automobil- og motorcykle-agenturer, for på denne måde
at give alle mindre, middelstore og nyere virksomheder muligheder for
at få ret til import af motorkøretøjer i Danmark, hvilket også lykkedes
over al forventning, men med stærk modstand fra de ældre import-firmaers
side.
Endvidere gennemførte organisationen mange andre goder og lettelser
bl. a. for de nye virksomheder, som blev importberettigede, ligeledes har vi
også arbejdet stærkt på frilisteområdet, således at alle kunne komme til at
importere, hvilket lykkedes os at gennemføre gennem vore liberaliserings
planer, og organisationen har til stadighed mange opgaver at løse for at
bringe automobil- og motorcykle-importen ind i et naturligt leje.
Formålet er at modarbejde alle uberettigede privilegier og monopoler
i Danmark.
Endelig kan anføres, at organisationen omfatter følgende fem hovedarbejdspunkter:
1) at danne en samlingsorganisation for alle mindre og middelstore samt
nyere næringsdrivende og selskaber inden for handel, industri og sø
fart,
2) at varetage medlemmernes interesse over for myndigheder, presse,
offentlighed m. m.,
3) at modarbejde alle uberettigede privilegier og monopoler,
4) at iværksætte foranstaltninger til gavn for medlemmerne på økono
miske, erhvervsmæssige og andre områder,
5) at fremskaffe oplysninger til medlemmerne om handels- og produk
tionsforhold.
Kommitteret: H. Hilmar Bøtteker.
Adr.: Dr. Tværgade 12, København K.

F. D M.
Selskabets navn er: »Forenede Danske Motorejere« (Motor-Touring Club
de Danemark), forkortet: F. D. M.
Hovedkontor: Frederiksborggade 18, København K.
Jyllandskontor: Skolegade 5, Århus.
Filialkontorer:

i
»
»
»

Helsingør: Havnepladsen,
Nykøbing F.: Østergade 1-3,
Gedser: pavillonen ved toldbygningen,
Odense: Kongensgade 11,
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»
»
»
»
»
»
»
»
»

Svendborg: Turistbureauet, Klosterplads 9,
Ålborg: Vesterbro 97,
Herning: Smedegade 6,
Holstebro: Nørregade 10,
Vejle: Nørregade 6,
Kolding: Helligkorsgade 15,
Esbjerg: Englandskajen,
Kruså: Jes P. Asmussen, grænsekontoret,
Tønder: Storegade 6.

F. D. M. blev stiftet i Århus den 18. juli 1909.
F. D. M. blev dannet med et klart formuleret formål, idet der efter nav
net fulgte følgende betegnelse: »Sammenslutning til fremme af hensigts
mæssige lovbestemmelser for motorkørsel i Danmark«. Ifølge de nugælden
de loves § 2 er selskabets formål »at samle landets motorejere og andre
interesserede til fremme af motorkørselens sunde udvikling og til varetagelse
af medlemmernes praktiske og økonomiske interesser.
Selskabet varetager især disse fællesinteresser gennem deltagelse i arbej
det i udvalg og kommissioner m. v. vedrørende motormæssige anliggender.
Selskabets direktør er således formand for
Parkeringsrådet,
Motorsagens oplysningsråd
og medlem af
Tilsynsrådet for statens Vej laboratorium,
bestyrelsen for F. D. M.’s Rejsebureau A/S,
Rådet for Større Færdselssikkerhed,
Femern-Rute-komitéen,
Københavns politis rådgivende Færdselsudvalg,
det i henhold til § 4 i lov nr. 28 af 1. februar 1930 om sikring af
færdselen ved vej krydsninger og krydsninger mellem veje og
jernbaner m. v. nedsatte rådgivende udvalg,
det af nordisk vej teknisk forbunds danske afdeling nedsatte ud
valg til behandling af spørgsmål vedrørende vægtbestemmelser
for motorkøretøjer,
Lysteknisk Selskab (Lysteknisk Selskab under Akademiet for de
tekniske Videnskaber),
justitsministeriets udvalg til revision af lovgivningen om erstat
ning for skader, forvoldt ved brugen af motorkøretøjer, og om
tvungen forsikring til dækning af skaderne,
Storebæltskommissionen,
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det af Organisation Mondiale du Tourisme et de F Au tomobile
(O.T.A.) nedsatte arbejdsudvalg vedrørende det europæiske ho
vedvejsnet.
Selskabet er også repræsenteret i bl. a. Turistforeningen for Danmarks
Lejrspladsudvalg, Dansk Ingeniørforenings Udvalg vedrørende bekæmpelse
af Gadestøj og af samme forenings Udvalg vedrørende standardisering af
Automobiler.
Desuden arbejder F. D. M. på at fremme færdselskulturen ved opfordrin
ger og artikler i medlemsbladet MOTOR, ved at tildele fortjenstmærker
til veltjente chauffører, der ikke har været i konflikt med færdselsloven
i en årrække, og på mange andre måder.
Selskabet yder sine medlemmer:
Rejseservice: F. D. M. er tilsluttet den internationale organisation: »AL
LIANCE INTERNATIONALE DE TOURISME«, hvis medlemsklubber
har oprettet et af toldmyndighederne godkendt net af gensidige garantier,
der tillader klubberne at udstede dokumenter, som fritager for deponering
af toldbeløb for motorkøretøjer ved grænserne.
F. D. M. forsyner medlemmerne med individuelle rejseruter og har i
øvrigt et fuldstændigt rejsebureau til rådighed for medlemmerne.

Teknisk service: Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer, undersøgelse
af medlemmernes køretøjer for fejl samt efterprøvning af reparationsreg
ninger m. v. Derudover generel fremstilling af de enkelte vognmærkers
køreegenskaber efter prøver, foretaget for F. D. M. af kyndige ingeniører.
Juridisk assistance: Gratis retshjælp i første instans i straffesager og i øv
rigt gratis juridisk konsultation.

Medlemsbladet MOTOR: Udsendes gratis til alle medlemmer.

Lejrsportsfolk blandt medlemmerne kan drage nytte af F. D. M’s 26
smukke lejrpladser.
Ved udbrudet af den anden verdenskrig 1939 var medlemstallet ca.
29.000, i løbet af krigsårene sank tallet til ca. 17.000, men efter besættelsens
ophør kom der en meget kraftig tilvækst, således at medlemstallet i somme
ren 1956 kom op på 80.000.
Styrelsen består af en præsident og ni kredsformænd. I 1956 beklædes
disse poster af:
Dansk Vognmandsstand. 14
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Præsident: Højesteretssagfører N. J. Gorrissen, R1 af Dbg., Charlottenlund.
I: Grosserer Johs. Semier, København.
Formand for kreds
II: Direktør Tage Fussing, Kastrup.
»
»
»
»
»
III: Købmand H. F. Carøe, Tappernøje.
»
»
IV: Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.
»
»
»
V: Tandlæge A. Kabell, R. af Dbg., p.p., Nyborg.
»
»
»
VI: Direktør Olaf Nielsen, Skanderborg.
»
»
»
»
» VII: Læge Chr. West, Sjørup pr. Viborg.
»
»
» VIII: Landsretssagfører A. G. Sidenius, Grenå.
»
»
»
IX: Bankdir. Vermund Pedersen, Sønderborg.
Adr.: Frederiksborggade 18, København K.

FORENINGEN AF AUTOMOBILDROSKEEJERE
I DANMARK (F. A. D.)
er stiftet i Århus den 15. august 1922.
Foreningens formål er anført i lovenes § 2 og er sålydende:
»Foreningens formål er at samle alle landets automobildroskeejere til
fælles optræden i alle forhold vedrørende standens interesser. Særlig skal
foreningen arbejde for hos myndighederne at opnå en nedsat skat for
automobiler, der er indregistreret som offentlige drosker, samt for at opnå
sådanne takster i de forskellige byer og landsdele, at det giver en rentabel
drift, ligesom det skal være foreningens opgave at arbejde for tålelige kør
selsforhold for automobiler — eventuelt gennem samarbejde med andre
automobil-organisationer — og for et godt kollegialt forhold indenfor den
danske automobildroskeejerstand.«

Foreningen har i dag ca. 1700 medlemmer og ledes af forretningsfører
K. Christensen, Bruunsgade 41, Århus.
Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer, hvoraf tre er fra
Jylland, en fra Fyn, to fra Sjælland og Lolland-Falster og to fra KøbenhavnFrederiksberg.

I øjeblikket er følgende medlemmer af bestyrelsen:
Karl K. Jørgensen, formand, S. E. Sørensen, Vordingborg, næstformand;
desuden: Åge Rasmussen, Slagelse, Joh. Schmidt, Frederiksberg, Henrik
Sørensen, København, Søren Jensen, Århus, R. Rasmussen, Ålborg, Jørgen
Schultz, Kolding, og E. Lund, Odense.
Adr.: Rosenørns Allé 10, København V.
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FORENINGEN AF DANSKE EKSPORTVOGNMÆND
(F.D.E.)
er stiftet den 19. juni 1948.
Danske vognmænd, der udførte transport over landegrænsen, havde ikke
tidligere haft en selvstændig organisation. En del havde været tilsluttet
organisationen U.A.T. Udenlandske Auto Transporter, og en del havde
været tilsluttet lokale vognmandsorganisationer.
Et udvalg af jydske eksportvognmænd havde derfor i forståelse med
U.A.T. — der iøvrigt i 1948 var forberedt opløst — samt kolleger fra øerne,
undersøgt mulighederne for oprettelsen af en organisation, omfattende
samtlige danske eksportvognmænd.
Ved en af udvalget af jydske vognmænd forberedt generalforsamling
blev foreningen stiftet under ovennævnte dato.
Foreningen er senere blevet optaget i organisationen Landsforeningen
Danske Vognmænd og er derigennem tilsluttet den internationale vogn
mandsorganisation — I.R.U. — International Road Transport Union, der
har hovedsæde i Genéve.
Ifølge lov af 25. maj 1951 er al godstransport til udlandet med lastvogn
underkastet en tilladelse fra ministeriet for offentlige arbejder.
Foreningens hovedformål er at varetage de eksportkørende vognmænds
interesser og rettigheder, herunder gennemførelse af foranstaltninger til
fremme af erhvervets konkurrenceevne, samt at fremme det kollegiale sam
menhold og samarbejde.
Dette formål søges opnået udadtil ved forhandling med myndighederne
samt ved samarbejde med andre vognmandsorganisationer i ind- og udland,
indadtil ved at bistå de enkelte medlemmer ved løsningen af problemer,
der måtte opstå i forbindelse med erhvervets udøvelse, samt ved afgørelse
af stridigheder af kollegial art.
For at skabe stabilitet inden for erhvervet udgav foreningen som noget
af det første en af priskontrolrådet registreret priskurant gældende for
samtlige foreningens medlemmer ved disses kørsel.
Til nærmere belysning heraf kan nævnes, at foreningen i februar 1952
indgik en prisaftale med den tyske vognmandsorganisation A.G.F. — Arbeitsmeinschaft Güterfernverkehr, Frankfurt a/M, baseret på territorial
princippet, d. v. s. at hvert lands vognmænd ved udførelse af transporter
gensidigt respekterer hinandens kørselstariffer. For kørsel over dansk stræk
ning gælder Foreningen af Danske Eksportvognmænds priskurant i alle til
fælde, ligesom der for kørsel over tysk strækning i alle tilfælde skal afregnes
efter den i Tyskland gældende tarif, R.K.T. (Reichs Kraftwagen Tarif für
den Güterfernverkehr). Overholdelsen af denne prisaftale er senere af så-
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vel det tyske som det danske trafikministerium gjort til en koncessions
betingelse.
Endvidere har foreningen for sine medlemmer oprettet en obligatorisk
godsansvarsforsikringsordning, i henhold til hvilken vognmandens ansvar
for det transporterede gods er forsikret for et beløb pr. transport af 120.000
kr., og i særlige tilfælde indtil 200.000 kr.
Foreningen tæller for øjeblikket ca. 120 medlemmer med en vognpark
på ca. 180 eksportvogne.

Foreningen ledes af et forretningsudvalg, valgt inden for de forskellige
kredse — og med følgende sammensætning:
1. kreds (Sjælland, Lolland/Falster):
Vognmand Børge Langhoff, Marienborg Allé 22, Søborg.
2. kreds (Østjylland, Fyn):
Vognmand Holger Hansen, Haderslevvej 145, Kolding.
3. kreds (Sønderjydske amter):
Vognmand Alfred Jensen, Padborg.
4. kreds (Ribe amt):
Vognmand Niels Andersen, Vesterhavsgade 44, Esbjerg.
5. kreds (Mellemjylland):
Vognmand Johs. Davidsen, Dommerby, Højslev.
6. kreds (Nordjylland):
Vognmand Orla Borgholm, Hirtshals.
Formand:
Vognmand Rasmus V. Henriksen, Åbenråvej 63, Haderslev.
Næstformand:
Vognmand Niels Andersen, Vesterhavsvej 44, Esbjerg.
Foreningens kontor:
Jens Kofodsgade 1, København K.
Sekretær:
Kaj Spohr, privatadr.: Løvstræde 14, København K.

FORENINGEN
AF DANSKE LANGTURSVOGNMÆND
stiftedes 15. maj 1955 med det formål at få et samarbejde indledt på dette
specielle virkefelt.
Bestyrelsen består af:

Formand: Valdemar Jensen, Hornborg pr. Flemming,
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Næstformand: Kristian Hansen, Vejen.
Kasserer: Buchardt Rasmussen, Nutzhornsgade 9, Vejle,
Sekretær: Richard E. Jensen, Juelsminde,
Frode Petersen, Vejen,
Henry Poulsen, Rosenvænget 20, Struer,
S. Chr. Sørensen, Skodborg,
Asbjørn Nielsen, Ry esgade 51, Ålborg,
L. Vestensen, Kronprinsensgade 7, Esbjerg.
Foreningen startede med 38 medlemmer og havde 1. januar 1956 118
medlemmer, pr. 1. juni 1956 140 medlemmer.

Adr.: Hornborg pr. Flemming.

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRONER
For de danske vognmænds vedkommende har i en lang årrække udgifterne
til automobilforsikring vejet ret tungt på driftsregnskaberne, og vognmands
standen har derfor tidligt beskæftiget sig med mulighederne for at øve ind
flydelse på præmieberegning og præmieansættelse.
Med henblik herpå afsluttedes der i tidens løb separataftaler med enkelte
forsikringsselskaber, men det erkendtes hurtigt, at den mest effektive løs
ning måtte være den, at vognmændene gik over til selv at drive forsikrings
virksomhed. Det voldte imidlertid vanskeligheder dels at fremskaffe den
fornødne kapital, dels at finde den rette form. Der var således tvivl om,
hvorvidt et gensidigt selskab var at foretrække for et aktieselskab eller om
vendt. Under de heraf fremkaldte overvejelser henledtes vognmændenes op
mærksomhed på Forsikrings-Aktieselskabet »Trekroner«, som var blevet
stiftet i 1918 med det formål at drive genforsikringsvirksomhed, men som i
1942 var blevet overtaget af Forsikringsselskabet »Colonia« i Köln, som
ønskede at komme ind på det danske forsikringsmarked.
Ved krigens ophør var »Trekroner« imidlertid på en vis måde »ledig på
torvet«, idet »Colonia« som følge af den da gennemføte lovgivning blev af
skåret fra fortsat at drive forsikringsvirksomhed på dansk grund. Der bød
sig derfor en gunstig lejlighed for de danske vognmænd til på rimelige vil
kår at erhverve et fuldt færdigt forsikringsselskab, der uden større forbere
delser kunne tilrettelægges som et skadesforsikringsselskab med automobil
forsikring som vigtigste branche.
Medlemmer af Landsforeningen danske Vognmænd opkøbte selskabets
aktiekapital for nominelt 1 mili. kr., hvoraf 25 % indbetaltes, medens der
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afgaves forskrivninger for de resterende 750.000 kr. Det skyldes i første
række W. H. Greiff, Køge, Poul Gissemann, København, og Erik Larsen,
Ålborg, at forhandlingerne så hurtigt førtes til et positivt resultat, således
at danske vognmænd kom i besiddelse af deres eget selskab og derved blev
i stand til at virke præmieregulerende på automobilforsikringsområdet.
Aktiekøbene var fordelt over 66 vognmandsforeninger, hvis formænd og
bestyrelsesmedlemmer udførte et påskønnelsesværdig! stort arbejde for at
vække interesse for sagen.
For at sikre, at vognmandsstandens interesser blev varetaget bedst muligt,
ændredes selskabets vedtægter i 1948, straks efter at det var overgået til de
nye ejere. Herefter vælger generalforsamlingen blandt aktionærerne et repræ
sentantskab på 12 medlemmer (landet er inddelt i 12 distrikter). Det er for
tiden sammensat på følgende måde:
Kommissionær W. H. Greiff, Køge (formand),
kørelærer J. Arnoldus, Gudhjem (næstformand),
vognmand Sophus Nielsen, København,
»
A. G. Sørensen, Uggerløse,
»
E. Rheinlænder, Nykøbing F.,
»
Rs. Hansen, Ellerup, Gudbjerg,
»
J. E. Carlsen, Ålborg,
»
Chr. Alstrup, Mejlby,
»
P. Madsen, Jelling,
»
Niels Jensen, Nonbo,
»
N. Tli. Andersen, Esbjerg,
»
Johs. Hansen, Åbenrå.

Tidligere har også vognmand A. Chr. Hansen, Bølling, vognmand
Mikael Christensen, Hornsyld, og vognmand Chr. Jensen, Overlade, haft
sæde i repræsentantskabet.
Den daglige ledelse af selskabet forestås af H. Henningsen som admini
strerende direktør og E. Tesch som underdirektør.
Siden Forsikrings-Aktieselskabet »Trekroner« kom på de danske vognmænds hænder, har præmieindtægten været så stærkt stigende både absolut
og relativt, at selskabet har fået en fremtrædende plads indenfor automobil
forsikringens rammer. Ved siden heraf har selskabet oparbejdet en ret
betydelig forretning i de fleste af skadesforsikringens andre brancher,
således at det er i stand til at betjene sine forsikringstagere på så godt som
alle skadesforsikringens områder.
»Trekroner«s navn er da i den siden 1948 forløbne tid blevet velkendt i
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den danske vognmandsstand, og herfra bringes det videre til en stadig vok
sende kreds af forsikrede i alle samfundslag. Selskabet er landet over re
præsenteret af en række inspektører og lokale medarbejdere.

Adr.: Jens Kofodsgade 1, København K.

JERNBANEVOGNMANDSFORENINGEN
FOR JYLLAND, FYN OG SJÆLLAND
er stiftet i 1909.
Foreningens formål er at repræsentere alle de vognmænd, der har entre
prise med Statsbanerne om udbringning af gods fra statsbanestationerne,
at forhandle med banerne om arbejdets praktiske tilrettelæggelse og varer
nes anbringelse i pakhusene og iøvrigt bistå vognmændene ved uoverens
stemmelser om arbejdsforholdene.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der for tiden består af følgende:
Ebert Jensen, Ålborg, formand,
H. Kris toffersen, Århus,
Knud Madsen, København,
Poul Sigvartsen, Odense, og
H. Clausen, Slagelse.

Foreningens sekretær er landsretssagfører Hugo Wagner.
Adr.: Vestergade 11, København K.

K. D. A. K.
Kongelig Dansk Automobil Klub

Filialkontorer:
Åbenrå: Assurandør A. Jessen Thomsen, Redergården, Storetorv.
Alborg: Direktør K. Trolle-Schultz, Postbox 69.
Arhus: Kontorchef M. Tolboe, St. Torv, 8.
Esbjerg: Statsaut. skibsmægler Sten Christensen, Havnegade 83.
Frederikshavn: Automobiludlejer Chr. Smed, Havnepladsen.
Gedser: Filialbestyrer Tage Nothlev, Toldbygningen.
Haderslev: Assurandør K. Knudsen, Nørregade 32.
Helsingør: Filialbestyrer Kaj Rasmussen, Toldbygning 1.
Herning: Forretningsfører Ole W. Falck, Postbox 82.
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Hirtshals: Speditør E. Hansen, Havnen.
Hjørring: Assurandør E. Hay, Kongensgade 2.
Horsens: Assurandør A. Skærbæk Nielsen, Jessensgade 4.
Kolding: Assurandør O. B. Kjølbye, Buen 2.
Kruså: Speditør Th. Jessen, Grænsekontoret, Kruså pr. Padborg.
Nakskov: Assurandør F. Hansen, Nygade 12.
Nykøbing F.: Frk. Inge Clausen, Frisegade 31.
Odense: A. Nyegaard og C. C. Riis, Fa. Grøn & Witzke A/S, Vestergade 50.
Randers: Forretningsfører Olaf Paulsen, Vestergade 2.
Ringkøbing: Kioskejer Svend Pedersen, Politikens Telegramhal, Nygade 21.
Roskilde: Assurandør Ole Carstensen, Algade 17.
Rønne: Amtsinspektør P. Westh.
Silkeborg: Assurandør Robert Petersen, Østergade 26.
Slagelse: Forretningsfører Erik Bach Sørensen, Jernbanegade 4.
Svendborg: Assurandør O. Hoff, Jessens Mole 9.
Thorshavn: Grosserer Knud Lambaa, P.O.Box 45, Thorshavn.
Tønder: Direktør Bent Nygaard, Vidågade 17.
Vejle: Assurandør Svend Thomsen, Dæmningen 56.
Viborg: Erhvervschef Iver Lassen, Gravene 1.
Bestyrelse:
Formand: H. K. H. Prins Axel.
Højesteretssagfører Poul Jacobsen.
Oberst L. Bjarkov.
Ingeniør M. Ladegaard.
Direktør H. Tholstrup.
Hans Excellence Flemming Greve af Rosenborg.
Direktør Robert Nellemann.
Landsretssagfører E. Skeel.

Daglig ledelse: Generalsekretær Vagn Loft.

Kongelig Dansk Automobil Klub — Nordens ældste motororganisation —
er stiftet i 1901 og står under protektion af Hans Majestæt Kong Frederik
den Niende.

Klubbens formål
Kongelig Dansk Automobil Klub er en landsorganisation, hvis formål
er at skabe de bedst mulige betingelser for brugen af motorkøretøjer og
andre mekanisk drevne køretøjer.
Til opnåelse heraf skal klubben blandt andet:
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a) virke for hensigtsmæssige love og administrative bestemmelser,
b) virke for, at centralmyndighederne, amtsråd, byråd, sogneråd og andre
lokale myndigheder tager rimeligt hensyn til de motorkørendes interes
ser,
c) virke for bedring af vej- og færgeforhold, for opstilling af bynavneskilte
og vejvisere, for anbringelse af advarselstegn og lignende til opnåelse af
gode og betryggende færdselsforhold,
d) virke for ansvarsfølelse og hensynsfuldhed hos alle vejfarende,
e) yde medlemmerne assistance i juridiske, tekniske og andre spørgsmål
vedrørende motorkørsel,
f) afgive responsa i sager, der omfattes af klubbens formål,
g) tilvejebringe og opretholde forbindelse og samarbejde med tilsvarende
udenlandske organisationer, blandt andet for derigennem at sikre klub
bens medlemmer fordele ved rejser i udlandet,
h) tilrettelægge rejser i ind- og udland, udstede dokumenter til toldfri pas
sage for motorkøretøjer og i det hele virke for motor-turismen,
i) medvirke ved ledelsen af dansk motorsport og repræsentere Danmark i
den internationale automobilsport,
j) udgive et medlemsblad,
k) virke for at udbrede interessen for motorkørsel blandt ungdommen.

Medlemskontingent
Det årlige kontingent er kr. 50. Det opkræves forud for eet år ad gangen
i januar måned.
For nyindtrædende medlemmer beregnes kun kontingent fra og med det
efter indtrædelsen følgende kvartal; kontingentet erlægges ved optagelsen.
Sker indmeldelse efter udløbet af april kvartal, er medlemsskabet tillige bin
dende for det følgende kalenderår. Medlemmer, der indtræder i oktober
kvartal, erlægger ved optagelsen kontingent for det følgende kalenderår.
Ved optagelse af medlemmer, der er bosiddende udenfor Danmarks græn
ser, indbetales dog to års kontingent, hvoraf intet refunderes, såfremt ud
meldelse sker indenfor det pågældende tidsrum.
For firmamedlemsskab betales et kontingent på kr. 150 årligt.
I stedet for årskontingent kan almindelige medlemmer betale et kontin
gent på kr. 750 een gang for alle. Dog kan kun personer betale kontingent
een gang for alle. Medlemmer med 25 års medlemsskab kan optages som
livsvarige medlemmer mod et kontingent på kr. 200 een gang for alle.
Service
Medlemsbladet Auto udsendes gratis til klubbens medlemmer.
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Juridisk assistance
K.D.A.K.s juridiske afdeling yder medlemmerne gratis konsultation i alle
motoranliggender. Det er klogt — før man underskriver forpligtelser, købe
kontrakter eller træffer andre bindende dispositioner — at benytte denne
service. Først når en sag kommer for retten, må medlemmerne betale hono
rar. Og selv i så tilfælde behandles sagen for klubbens regning, hvis den
har principiel betydning for motorkørselen i Danmark.
Teknisk vejledning
K.D.A.K.s tekniske afdeling assisterer medlemmerne på mange områder.
Som eksempel herpå kan nævnes: Kontrol af regninger, undersøgelse af bil
samt råd og vejledning ved kørselsuheld. Råd før reparation: Hvor omfat
tende skal en eventuel reparation være — og hvor meget må den koste. Køb
af ny eller brugt bil: Teknisk afdeling giver branchekyndig vejledning og
overslag over driftsudgifterne o.s.v.

T uristservice
K.D.A.K.s turistafdeling ordner alle papirer og formaliteter. Carnet (told
dokument) udstedes gratis til medlemmer, og desuden leverer K.D.A.K.
som den eneste motororganisation i Danmark de 6-farvede ruteblade, der
i detailler fortæller om Europas veje, deres stigningsprocent, seværdigheder
og mange andre praktiske forhold. I samarbejde med Falck’s Redningskorps
kan der på delvis forsikringsmæssig basis tegnes et »DETA« abonnement, der
blandt andre fordele sikrer medlemmer af K.D.A.K. hjem transport af såvel
personer som køretøj i tilfælde af kørselsuheld på turen i udlandet. End
videre udsteder turistafdelingen introduktionskort til K.D.A.K.s søsterklub
ber i udlandet, der hjælper medlemmerne, hvis de på deres rejse kommer
ud for uheld eller ønsker oplysninger. Om vinteren udsendes K.D.A.K.s
snemeldinger.
K.D.A.K. arbejder ligeledes for oprettelse af lejrpladser over hele landet
til brug for medlemmerne.
Rejsebureau
K.D.A.K.s rejsebureau udsteder billetter, reserverer hotelplads, ordner
viseringer, forsikringer m. v. — uanset hvilke befordringsmidler man vælger.
I rejsebureauet fås gratis hotel- og færgelister, ligesom K.D.A.K.s hotel
kartotek også står til medlemmernes disposition. Hoteller i hele Europa er
opført her — og alle prisklasser er repræsenteret.
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K.D.A.K.S nøgleservice
K.D.A.K. forpligter sig til at føre navneliste over de udleverede numre og
til, hvis nøgleskiltet tabes, at udbetale en dusør på kr. 10,00 til finderen
gennem klubbens hovedkontor eller filialkontorerne i provinsen og i så
danne tilfælde at tilsende medlemmet nøgleskiltet med tilhørende nøgler
portofrit.
K.D.A.K.s udmærkeises tegn
1. For chauffører
Formålet med K.D.A.K.s udmærkelsestegn er at hædre dygtige og pålide
lige privatchauffører, vare- og lastvognschauffører, droskechauffører og an
dre erhvervschauffører, for derved at hæve deres anseelse og øge deres inter
esse for og ansvarsfølelse i tjenesten.
2. For skolepatruljemedlemmer
K.D.A.K.s udmærkelsestegn for skolepatruljemedlemmer er indstiftet i
1951. Det omfatter graderne sølv og guld og kan efter indstilling fra skole
ledelsen i samråd med politiet af K.D.A.K. i samråd med skolepatruljerådet
tildeles skolepatruljemedlemmer som anerkendelse for særlig veludført tje
neste ved skolepatruljerne.

Klubbens medlemmer
Kongelig Dansk Automobil Klubs medlemmer er:
a) æresmedlemmer,
b) særlige medlemmer (membres invités),
c) almindelige medlemmer;

1)
2)
3)
4)

personlige medlemmer,
firmamedlemmer,
li vs varige medlemmer,
juniormedlemmer fra 30 til 33 år, der er overgået fra K.D.A.K.s ung
domsafdeling til K.D.A.K.

Klubbens bestyrelse kan udnævne en æresformand samt æresmedlemmer,
der ikke betaler årsbidrag og har rettigheder som almindelige medlemmer.
Særlige medlemmer (membres invités). Bestyrelsen kan indbyde personer,
som man ifølge deres officielle stilling ønsker at knytte til klubben, samt
personer, der særlig har gjort sig fortjent hertil, til at indtræde som »særligt
medlem«. Sådanne medlemmer betaler intet årsbidrag og har rettigheder
som almindelige medlemmer. Bestyrelsen kan begrænse deres medlemsskab
til et bestemt tidsrum.
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Almindelige medlemmer. For at indtræde som almindeligt medlem i
klubben kræves, at vedkommende skal være fyldt 18 år. Institutioner, han
dels- og industriselskaber, firmaer og lign, kan optages som medlemmer på
særlige vilkår.

K.D.A.K.S ungdomsafdeling
Kongelig Dansk Automobil Klubs Ungdomsafdeling er stiftet i 1954.
Ungdomsafdelingen optager medlemmer i alderen 18—30 år. Dens hoved
formål er at virke for ungdommens interesse for motorsagen til fremme for
færdselssikkerheden og give ungdommen lejlighed til at opnå fuldt kend
skab til motorkøretøjernes indretning, drift og forsvarlige brug.
Ungdomsafdelingen arrangerer studiekredse, færdighedsprøver, foredrag,
diskussionsaftener og udfører oplysnings- og propagandaarbejde.
Årskontingentet i K.D.A.K.S ungdomsafdeling andrager kr. 18.00, og
medlemmerne har i hovedtrækkene de samme medlemsrettigheder som
K.D.A.K.S seniormedlemmer.
Ungdornsafdelingen har lokalafdelinger i Ålborg, Århus, Randers,
Odense og København.
K.D.A.K.S Landsforbund
Kongelig Dansk Automobil Klubs Landsforbund er stiftet i 1956. Lands
forbundet er en organisation af fritstående lokale motorklubber, som i sam
arbejde med K.D.A.K. medvirker til varetagelsen af de motorkørendes
interesser vedrørende beskatning, lovgivning, motorturisme, færdselssikker
hed etc.
Landsforbundets ledelse varetages af en bestyrelse, som har 7 medlem
mer. Ved Landsforbundets stiftelse indvalgtes følgende i bestyrelsen:
Hans Excellence Greve Flemming af Rosenborg, formand.
Ors. Frank Wilde, Aarhus Automobil Klub.
Brandmester Hans Larsen, Dansk Vespa Union.
Lrs. Elvin Pedersen, Dansk Automobilsports Union.
Direktør Preben Andersen, Dansk Automobilsports Union.
Grosserer, konsul Poul Bang, Ålborg, K.D.A.K.
Generalsekretær Vagn Loft, K.D.A.K.

Repræsentantskabet er Landsforbundets øverste myndighed i alle spørgs
mål, som ikke vedrører automobilsporten. Repræsentantskabet består af
bestyrelsen, een repræsentant for hver landsforbundsklub, der ikke er
repræsenteret i bestyrelsen, samt een repræsentant for hver påbegyndt 500
medlemmer af en sammenslutning af motorklubber under Landsforbundet.
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Udover det administrative og motorpolitiske samarbejde mellem K.D.A.K.
og Landsforbundets medlemsklubber, ydes der medlemmerne turistservice
i et vist omfang. Landsforbundsklubbernes medlemmer kan desuden abon
nere på K.D.A.K.s medlemsblad »AUTO«, som er Landsforbundets offi
cielle organ.

K.D.A.K. er bl. a. repræsenteret i:
De nordiske motororganisationers Permanente Komité, Københavns Po
litis Færdselsudvalg, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Dansk Ingeniørfor
enings udvalg til bekæmpelse af gadestøj, Dansk Standardiseringsråds stan
dardiseringsudvalg for tekniske olier, Nordisk Vej teknisk Forbunds danske
afdeling af vejtavleudvalget, trafikministeriets udvalg til undersøgelse af
vejvisere, Lysteknisk Selskabs udvalg til undersøgelse af trafiksignaler, Fememrutekomitéen, Turistrådet, Repræsentantskabet for Katastrofefondet,
bestyrelsen for Dansk Automobilsports Union, Commission Internationale
de Tourisme, den danske komité for samarbejde mellem Organisation Mon
diale du Tourisme et de l’Automobile og Permanent International Associa
tion of Road Congresses, Commission Internationale de Circulation et des
Douanes, International Chamber of Commerce Committee on Highway
Transport, Motorsagens Oplysningsråd.
Adr.: Nr. Farimagsgade 3, København K.

LANDSFORENINGEN DANMARKS BILRUTER
Den 11. september 1922 afholdtes generalforsamling i Århus, hvor der
behandledes skrivelser fra forskellige jyske byer om afholdelse af møder
for at få hjælp til at danne lokale foreninger i disse byer og at få disse for
eninger sammensluttet i en landsforening, og formanden blev udpeget til
at arrangere og deltage i sådanne møder.
På en generalforsamling i Århus-foreningen den 20. marts 1923 blev
oplyst, at der var dannet en landsforening, og under denne var der dannet
6 kredse i Jylland, og Johan Strandgaard, Åbyhøj, var valgt som landsfor
mand og Brix, Løkken, som landskasserer og som bestyrelsesmedlemmer
Jens Østerdahl, Silkeborg, og Chr. Pedersen, Århus.
Ret snart oprettedes kredse på Fyn, Sjælland og Lolland-Falster, der alle
tilsluttedes landsforeningen. Der var på dette tidspunkt 9 kredse over hele
landet under landsforeningen.
Den 23. oktober 1923 vedtoges på en ekstraordinær generalforsamling
nye love for landsforeningen, hvorved indførtes en ny arbejdsordning,
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således at hovedbestyrelsen bestod af samtlige kredsformænd og det daglige
organisationsarbejde besørgedes af et 5 mands nævn. Til dette nævn valgtes
folketingsmand Hedelund, Åbyhøj, Joh. Strandgaard, Åbyhøj, P. Brix, Løk
ken, sagfører A. G. Haurbach, Århus, og ingeniør F. Schmitto, København.
Den 1. april 1924 sammensluttedes landsforeningen med en anden lands
omfattende rutebilforening, der var udskilt fra landsforeningen på grund
af et personspørgsmål, og da Joh. Strandgård ikke ønskede valg som for
mand, valgtes Laur. Nielsen, Lemvig, der samtidig indtrådte i nævnet.
Sidst i oktober 1925 afgik Laur. Nielsen ved døden som følge af et ulykkes
tilfælde. Hans efterfølger som landsformand blev N. Hansen, Horsens, der
i april 1929 afløstes af N. P. Tranholm, Kolding. Tranholm nægtede at
modtage genvalg i februar 1933, og derefter valgtes J. P. Petersen, Valby.
Den 25. september 1933 afgik nævnsformanden, folketingsmand C. E. Hede
lund pludselig ved døden, efter at han i henved en halv snes år havde været
sjælen i nævnet og i landsforeningens arbejde for at værne rutebilejernes
interesser.
Da det ganske naturligt var vanskeligt at erstatte Hedelund med en mand
uden for rutebilejernes kreds, valgtes Joh. Strandgård til nævnsformand, og
folketingsmand Oluf Steen gik ind som sekretær og rådgiver sammen med
landstingsmand Gunnar Fog-Petersen.
Landsforeningens arbejde i de forløbne år har i meget høj grad lagt
beslag på organisationens tillidsmænd. Ganske særlig har arbejdet for at
værne de til de enkelte rutebilejere givne koncessioner mod banernes krav
om at få overladt de bedste og mest lønnende ruter lagt beslag på nævns
medlemmernes tid og kræfter; men det kan med sandhed siges, at de dan
ske rutebilejere er enige om, at uden landsforeningens arbejde for dem
havde det set endnu værre ud for rutefolk i Danmark.
Desuden har folketingsmand Edvard Sørensen været tilknyttet landsfor
eningen. Danmarks Bilruter har i dag 570 aktive medlemmer med 1060
rutebiler, der går i fast rute, desuden mange reserve- og turistbiler.
Den nuværende ledelse består af landsformand Jørgen Jensen, næstfor
mand M. Qvist, sekretær Oluf Steen, folketingsmand Thisted Knudsen,
kasserer Emanuel Nielsen, konsulent Erik Thorn, H. Dahl, Charles Niel
sen og Ejner Jørgensen.

Adr.: Jørgen Jensen, Solbjerg pr. Århus.
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LANDSFORENINGEN DANSKE VOGNMÆND
stiftedes i maj 1947 som en sammenslutning af foreninger af erhvervsdri
vende vognmænd med det formål at virke som hovedorganisation for alle
danske vognmandsforeninger.
Landsforeningen skal gennem bekæmpelse af usund konkurrence, gen
nem tilvejebringelse af et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens
udøvere samt på anden måde varetage vognmændenes økonomiske, sociale
og faglige interesser. løvrigt skal Landsforeningen som hovedorganisation
bistå medlemsforeningerne ved løsning af alle spørgsmål af erhvervsmæssig
karakter.
Som hovedorganisation er det iøvrigt et led i Landsforeningens virksom
hed at være orienteret vedrørende alle spørgsmål af betydning for erhver
vet, og i denne forbindelse ikke mindst at være opmærksom på fremsættelse
af lovforslag m. v. af betydning for erhvervet, forhandle med offentlige
myndigheder, institutioner og lignende om principielle spørgsmål af mere
vidtrækkende betydning samt at afgøre tvistigheder, der måtte opstå inden
for Landsforeningens rammer.
Det er endvidere Landsforeningens opgave at fastsætte minimalprisbestemmelser for vognmandskørsel, der er bindende for de tilsluttede under
organisationer og disses enkelte medlemmer, samt påse disse minimalprisers
overholdelse.
De af Landsforeningen fastsatte minimalpriser, der er registreret i Mono
poltilsynet, udsendes til samtlige enkeltmedlemmer i form af en trykt mini
malpriskurant.
Landsforeningen har 116 medlemsforeninger, hvilket vil sige samtlige
her i landet eksisterende lokale sammenslutninger af lastbilvognmænd, samt
derudover følgende landsomfattende foreninger:

Foreningen af Danske Eksportvognmænd,
Dansk Møbeltransport Forening,
Foreningen af danske Langtursvognmænd og
Fragtmandsforeningen »Sjælland«.
Landsforeningen ledes af en bestyrelse og et forretningsudvalg.
Bestyrelsen består af 25 medlemmer:
W. H. Greiff, Quistgaardsvej, Køge, formand, F. A. Olsen, Carl Bernhardsvej 16, Kbhvn. V., næstformand, Carl Aagaard, Trækbanen 12, Hel
singør, Chr. Alstrup, Mejlby pr. Hjortshøj, J. Arnoldus, Gudhjem, A. Hoff
Bjerg, Juelsgade 32, Odense, Carl Christensen, Frydensgade 4, Silkeborg,
A. Chr. Hansen, Bølling pr. Skjern, Axel Hansen, Markedsgade 8, Holbæk,
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J. P. Hansen, Finsensvej 10 A, Kbhvn. F., Axel Jensen, Årup, Ebert Jensen,
Boulev. 25, Ålborg, Niels Jensen, Nonbo, Viborg, Vald. Jensen, Hornborg,
Flemming, A. Kaagaard, Hørdum St., Oluf Larsen, Parkvænget 10, Slagelse,
Svend Larsen, Ullerslev St., Holger Mathiesen, Christiansfeld, Alfred Niel
sen, Veggerslev pr. Tornled, H. P. Nielsen, Bleggaardsgade 16, Vejle, Carl
Chr. Olsen, Havsgaardsvej 21, Hellerup, Konrad Petersen, Damme pr.
Askeby, E. Rheinlænder, Nybrogade, Nykøbing F., Kr. Sørensen, Alslev
pr. Varde, Mathias Vestergaard, Vrensted.

Forretningsudvalget har 5 medlemmer, nemlig følgende:
W. H. Greiff, Køge, F. A. Olsen, R. af Dbg., København, A. Chr. Han
sen, Bølling pr. Skjern, Axel Hansen, Holbæk, Ebert Jensen, Ålborg.
Landsforeningens administrationskontor: direktør, cand. oecon. Mads
Petersen, fuldmægtig Sten Stube og fuldmægtig, cand. jur. Jørn Gundelach.
Landsforeningen udgiver tidsskriftet Danske Vognmand, der udkommer
den 15. i hver måned i ca. 8.000 eksemplarer og udsendes til samtlige en
keltmedlemmer af de Landsforeningen tilsluttede foreninger samt til en
lang række institutioner og offentlige myndigheder.
Redaktør: direktør, cand oecon. Mads Petersen, forretningsfører: Grethe
Sieck Christensen.
Landsforeningen er repræsenteret i følgende kommissioner og udvalg:
Kommissionen angående en Storebæltsbro,
Statens Mergeludvalg,
Dansk Parkeringsråd og
Forskellige udvalg under Dansk Standardiseringsråd.
Ifølge lov nr. 257 af 27. maj 1950 om omnibus- og fragtmandskørsel skal
udtalelse indhentes fra Landsforeningen i alle sager vedrørende ansøgning
om tilladelse til koncessioneret fragtmandskørsel med motorkøretøjer.
Endvidere er Landsforeningen af ministeriet for offentlige arbejder ud
peget som medlem af det af ministeriet nedsatte eksportkørselsudvalg, der
er rådgivende i sager om tilladelse til i henhold til lov nr. 232 af 25. maj
1951 at udføre international godskørsel med motorkøretøjer.
Endelig er administrationen af den ved lov nr. 38 af 13. februar 1952
gennemførte ordning, hvorefter der kan finde tilbagebetaling sted af af
giften af motorkøretøjer, der erhvervsmæssigt anvendes til transport af gods
over landegrænsen, for det tidsrum, de pågældende motorkøretøjer ophol
der sig i udlandet, ministeriet for offentlige arbejders vejdirektorat hen
lagt til Landsforeningen.
Landsforeningen er tilsluttet følgende organisationer og sammenslutnin
ger:
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International Road Transport Union, Geneve,
Nordisk Lastbilunion og
Motorsagens Oplysningsråd.
Adr.: Jens Kofodsgade 1, København K.

Følgende foreninger er tilsluttet Landsforeningen:
Landsomfattende organisationer:
Dansk Möbeltransport Forening:
Formd.: Gunnar Rasmussen, »Møbel
transport Danmark«, Rådhuspladsen 16,
Kbhvn. V.
Foreningen af Danske Eksportvognmænd:
Formd.: Rasmus Henriksen, Aabenraavej
63, Haderslev.
Kontor: Jens Kofodsgade 1 3, Kbhvn. K.
Foreningen af Danske Langlursvognmænd:
Formd.: Valdemar Jensen, Hornborg pr.
Flemming.

Jylland:
Aabenraa Amts Vognmandsforening:
Formd.: Jep Gormsen,
GI. Kongevej 19, Åbenrå.

A a l borg Fragt mandsforening:
Formd.: Viggo Bjerre, Åbybro.

Kontor: Fragtmandscentralen A/S, Bade
husvej, Ålborg.
Aalborg og Nørresundby Vognmands
forening:
Formd.: Ebert Jensen, Boulevarden 25,
Ålborg.
Kontor: Danmarksgade 43, Ålborg.

Sekretær: Egon Thomsen.
Aarhus Vognmandsforening:
Formd.: H. Kristoffersen, »Nordbygaard«,
Viby J.
Kontor: Søren Frichsvej 20, Århus.

Aarhus Omegns Fragt- og Vognmands
forening:
Formd.: Chr. Alstrup, Mejlby pr. Hjorthshøj.
Brønderslev og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: Mathias Vestergaard, Vrensted.
Dj ursla n ds V ogn mandsfore n i ng :
Formd.: Møller Enevoldsen, Skiffard pr.
Kolind.
Esbjerg Vogn mandsforening:
Formd.: Peder Larsen, Kronprinsensgade
3, Esbjerg.
Dansk Vognmandsstand. 15

F) ede ricia Vogn man dsfo rening:
Formd.: Henning Niss, Sjællandsgade 4,
Fredericia.
Frederikshavn Vognmandsforening:
Formd.: S. P. Christensen, Tordenskjolds
gade 2, Frederikshavn.
Grindsted og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Jens Hansen, Hinnum pr. Løv
lund.
Haderslev Amts Vognmandsforening:
Formd.: Chr. Pedersen, O. Jerstal.
Haderslev By’s Vognmandsforening:
Formd.: Aug. Carl Giørtz, Simmersteds
vej 31, Haderslev.
Hadsund og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: K. Mikkelsen, Markedsgade,
Hadsund.
Hammerum Herreds Vognmandsforening:
Formd.: Stanley Clemmensen, Sunds.
Herning Vognmandsforening:
Formd.: Einer Søndergaard, Sundsvej 12,
Herning.
Hirtshals Vognmandsforening:
Formd.: Georg Solberg, Søndergade,
Hirtshals.
ELjørring Vognmandsforening:
Formd.: Jens Winther, Set. Olafsvej 5,
Hjørring.
Hjørring Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Hans Hedemand, Tværsted.
Hobro Vognmandsforening:
Formd.: Niels Sørensen, Solvej 6, Hobro.
Hobro Omegns Vognmandsforening:
Formd.: N. C. Hansen, Døstrup, Him
merland.
Holme-Tranbjerg Vognmandsforening:
Formd.: Niels Jensen, Holmevej 164,
Højbjerg.
Holstebro Vognmandsforening:
Formd.: Einar Nielsen, Schaumburgsvej
16, Holstebro.
EL olstebroegnens Vognmandsforening:
Formd.: Chr. Pedersen, Hjerm.
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Horsens Vognmandsforening:
Formd.: Chr. Mortensen, Strandpromena
den 15, Horsens.
Horsensegnens Lastbilforening:
Formd.: Herluf Olsen, Træden pr. Tønning.
Kolding Vognmandsforening:
Formd.: Rud. Jensen, Borgergade 13,
Kolding.
Kolding Omegns Lastbil- og Vognmands
forening:
Formd.: Gudmund Hansen, Brakker pr.
Gravens.
Lemvig og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Laur. Lykke, Nr. Nissum.
Løgstør-Fjerritslev Vognmandsforening:
Formd.: M. Krogsgaard, Bonderup.
Morsø Vognmandsforening:
Formd.: Kristian Vangsgaard Kortbæk,
Solbjerg, Mors.
Nordjydsk Fragt- og Vognmandsforening:
Formd.: Carl Toft, Vægger.
Nykøbing Mors Vognmandsforening:
Formd.: S. Christensen, Aagade, Nykø
bing M.
Odder og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Anker Jacobsen, Sandager allé 4,
Odder.
Randers-Egnens Vognmandsforening:
Formd.: Johs. Schmidt, Raasted pr. Bjerregrav.
Randers Fragtmandsforening:
Formd.: A. Søndergaard Larsen, Herman
Stillingsvej 39, Randers.
Randers Vognmandsforening:
Formd. Martin Pedersen, Kristrupvej 3,
Randers.
Randers Vognmandslaug:
Oldermand: Chr. Andersen, Nr. Boule
vard 12, Randers.
Ribe og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Charles Søndergaard Pedersen,
Vilslev, Gredstedbro.
Ribe Amts Vognmandsforening:
Formd.: K. Hansen, Nørregade 58, Vejen.
Ringkøbing By's Vognmandsforening:
Formd.: Chr. Højhus, Herningvej 64,
Ringkøbing.
Ringkøbing-Skjern og Omegns Vognmands
foren ing:
Formd.: A. Chr. Hansen, Bølling, Skjern.
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Silkeborg Vognmandsforening:
Formd.: Carl Christensen, Frydensgade 4,
Silkeborg.
Silkeborg Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Sens Lundorff, Ebstrup, Skæg
kær.
Skagen Vognmandsforening:
Formd.: Chr. P. Christensen, Markvej 28,
Skagen.
Skanderborg Vognmandsforening:
Formd.: Johs. Larsen, Vestergade 9,
Skanderborg.
Skive Vognmandsforening:
Formd.: Manfred Pedersen, Møllegade 15,
Skive.
Skive-Egnens A utovognmandsforening:
Formd.: Jens Jensen, Oddense pr. Balling.
Kontor: Skive Lastbilcentral, Engvej,
Skive.
Skørping-Arden Vognmandsforening:
Formd.: Agner Larsen, Arden.
Struer Vognmandsforening:
Formd.: Chr. Damgaard, Søndergade 32,
Struer.
Sønderborg Amts Vognmandsforening:
Formd.: Chr. Pedersen, Ulkebølkirke,
Sønderborg.
Kontor: Kørselskontoret, Kongevej 1,
Sønderborg.
Thisted Vognmandsforening:
Formd.: Henrik Krogh, Nørregade 41,
Thisted.
Thisted Amts Vognmandsforening:
Formd.: A. Kaagaard, Hørdum.
Tønder Amts Vognmandsforening:
Formd.: Jens Gerts, Baadsbøl, Ballum.
Varde og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Svend Termansen, Næsbjerg.
Vejle Vognmandsforening:
Formd.: H. P. Nielsen, Bleggaardsgade 16,
Vejle.
Vejle Amts Lastbil- og Vognmandsforening:
Formd.: Carl Dybvad, Gadbjerg.
Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening:
Formd.: A. S. Jørgensen, Thorshøj.
Vesthimmerlands Vognmandsforening:
Formd.: Hans Nielsen, Østrup.
Viborg Vognmandsforening:
Formd.: N. P. Nielsen, Liseborgvej, Viborg.

Viborgegnens Fragt- og V ognmandsforening:
Formd.: Niels Jensen, Nonbo pr. Viborg.
Viby Vognmandsforening:
Formd.: Th. Vestergaard, Borgvold 21,
Viby J.
Vraa og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Kr. Bertelsen, Smidstrupvej 6,
Vraa.

Fyn m. v.:
Faaborg og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Harald Nielsen, Grønnegade 13,
Faaborg.
Fyns Stifts Fragt- og Vognmandsforening:
Formd.: Axel Jensen, Aarup.
Kerteminde og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: Hans W. Pedersen, Langegade
91, Kerteminde.
Langelands Vognmandsforening:
Formd.: Carl Madsen, Nørrebro, Rudkøbing.
Middelfart Vognmandsforening:
Formd.: H. Berthelsen, Brogade 6, Mid
delfart.
Nyborg Vognmandsforening:
Formd.: Willy Christensen, Bredahlsgade
4, Nyborg.
Odense Vognmandslaug:
Oldermand: A. Hoff Bjerg, Juelsgade 32,
Odense.
Svendborg Vognmandsforening:
Formd.: Harry Petersen, Set. Nicolaj
Kirkestræde 3, Svendborg.
Svendborg Amts Vognmandsforening:
Formd.: Svend Larsen, Ullerslev.
Taasinge-Thurø Vognmandsforening:
Formd.: Alfred Jacobsen, Strammelse pr.
Svendborg.

Sjælland m. v.:
Bal lerup- Værløse Vogn man dsfore ning:
Formd.: Svend Syndberg, Stationsvej 45,
Ballerup.
Fakse-Egnens Vognmandslaug:
Oldermand: Niels Larsen, Lindevej,
Fakse.

Haslev og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Algy Jensen, Nordborgvej 12,
Frederikssund og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: Hans Carlsen, Østby pr. Skibby.
Haslev.
Herlufmagle-Glumsø og Omegns Vogn
man dsfore n i ng:
Formd.: Svend Knudsen, Herluflille pr.
Herlufmagle.
Vognmandsforeningen for Hillerød og
Omegn:
Formd.: Chr. Rasmussen, Birgitte Gøyesvej, Hillerød.
Holbæk Vognmandsforening:
Formd.: Axel Hansen, Markedsgade 8,
Holbæk.
Holbækegnens Vognmandsforening:
Formd.: Peter Rasmussen, Hagested pr.
Maarsø.
Kjøbenhavns Vognmandslaug:
Oldermand: F. A. Olsen, R. af Dbg.,
Carl Bemhardsvej 16, København V.
Kontor: Havnegade 17, København K.
Laugssekretær: cand. jur. Adam Nygaard.
Kronborg Birks Vognmandsforening:
Formd.: Carl Aagaard, Trækbanen 12,
Helsingør.
Køge og Omegns Vognmandsforening:
Køge.
Formd.: Jørgen Lorentzen, Brorsonsvej 3,
Maribo Amts Fragt- og Vognmands
forening:
Formd.: E. Rheinlænder, Nybrogade,
Nykøbing F.
Møns Vognmandsforening:
Formd.: Konrad Petersen, Damme pr.
Askeby.
Nakskov Vognmandsforening:
Formd.: H. Gregersen, Stormarksallé 7,
Nakskov.
Nordre Birks Vognmandsforening:
Formd.: C. C. Olsen, Havsgaardsvej 21,
Hellerup.
Nordsjællands Vognmandsforening:
Formd.: Andr. Andersen, Kurreholmvej
pr. Gørløse.
NordvestsjæIlands Vognmandsforening:
Formd.: Kjeldsholm Hansen, Snertinge.
Næstved Vognmandsforening:
Formd.: Svend Pedersen, Norgesvej 3,
Næstved.
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Ods Herreds Fragt- og Vognmandsforening:
Formd.: Charles Hansen, Vig St.
Præstø og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Carl Themsen, Mern.
Vognmandsforeningen for Ringsted og
Omegn:
Formd.: Ove Hansen, Balstrup pr. Ring
sted.
Roskilde Vognmandsforening:
Formd.: Allan Svendsen, Bymarken 47,
Roskilde.
Roskilde Amts Vognmandsforening:
Formd.: Poul Rønne Petersen, Kornerup
pr. Roskilde.
Samsø Vognmandsforening:
Formd.: Jens Chr. Nielsen, Onsbjerg.
Fragtmandsforeningen »Sjælland«:
Formd.: W. H. Greiff, Quistgaardsvej,
Køge.
Kontor: Halmtorvet 17, København V.
Skelskør og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Holger Nielsen, Sønder-Bjærge.
Vognmandsforeningen for Slagelse og
Omegn:
Formd.: Martin Nielsen, Fredensgade 5,
Slagelse.
Vognmandsforeningen for Sorø og Omegn:
Formd.: Lars Fr. Petersen, Vedde.
Store Heddinge og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: L. P. Rasmussen, Barup pr.
Karise.
Søndre Birks Vognmandsforening:
Formd.: Leif M. Jensen, Lunddalsvej 9,
Glostrup.

V estsjæl la n ds V ogn mandsfore n i ng:
Formd.: Chr. Christensen, Sæby pr. Høng.
Vordingborg og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: Axel Andersen, Næstvedvej 15,
Vordingborg.

Bornholm:
Aakirkeby og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Andreas Christensen,
Hans Rømersvej, Aakirkeby.
Allinge-Sandvig og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: Aksel Bergmann, Storegade 26,
Allinge.
Hasle Vognmandsforening:
Formd.: J. P. Carlsen, Julegade 7, Hasle.
Klemensker og Omegns Vognmands
forening:
Formd.: Ove Jørgensen, Østergade 9,
Klemensker.
Neksø og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Viggo Grøndahl, Bryggeristræde
13, Neksø.
Rønne Vognmandsforening:
Formd.: Carl Holm, Sigurdsgade 22,
Rønne.
Svaneke og Omegns Vognmandsforening:
Formd.: Karl Tranberg, Østermarie.
Østerlars-Gudhjem-Rø Vognmands
forening:
Formd.: Aage Larsen, Østerlars St.

LILLEBILERNE
Lillebil Sammenslutningen af 1926 (L. B. S.) og Centralforeningen
af Lillebilforeninger i Danmark (C. A. L.)
Efter den forrige verdenskrig (1914—1918) fremstod der i København
et nyt køretøj til erhvervsmæssig befordring af passagerer.
Det var motorcykler med lukket sidevogn, hvori passageren var anbragt.
Set med nutidsøjne var det et pudsigt befordringsmiddel, men dets succes
ved fremkomsten viste, at der udover det den gang forholdsvis lille antal
Taxa drosker i København (ca. 450 stk.) var behov for et supplement til
de autoriserede drosker.
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Det var to unge initiativrige mænd, Karl Nielsen og C. H. Christiansen,
der i 1920 på GL Kongevej 105 startede denne helt nye form for erhvervs
mæssig personbefordring under navnet: A/S MOTOR-GIG KOMPAG
NIET.

Den første »Lillebil« i Danmark — »Motor-gig’en« —
Motorcycle med lukket sidevogn til 2 passagerer. 1920.

Disse motor-gig’er kunne medtage 2 passagerer. De viste sig hurtigt, at
efterspørgslen efter disse køretøjer var så stor, at en udvidelse af deres
kapacitet var påkrævet, og det varede da heller ikke længe før de blev ud
skiftede med de små 4-5 personers åbne Fordvogne med løse flagrende side
stykker på kalechen. Disse fordvogne blev hurtigt endnu mere populære.
Betegnelsen Lillebil blev af presse og publikum fastslået som navnet på
denne kategori af hyrevogne — et navn de har bibeholdt den dag i dag,
uanset at de fleste af dem er blevet endog meget store.

Den åbne »Tin-Lissi« som ikke ydede særlig god beskyttelse mod
regn og sne, men den kørte billigt og var populær. 1922.

I løbet af meget kort tid dukkede en masse private lillebil-holdepladser
op overalt i byen, og da den lukkede Ford Sedan (H.G.F.’eren) i 1923 gjor
de sin entre på markedet, var sukces’en en kendsgerning. Det var nu ikke
229

alene vogntypen, som adskilte sig væsentligt fra de autoriserede droskers
store, tunge og umoderne vogne, der skabte sukces’en, men i høj grad det,
at lillebilerne kørte til langt billigere priser og yderligere afskaffede »nat
taksten« og »persontaksten«.

Den store luksus var den lukkede Sedan — H. G. F.’eren i 1923. Med klunke
gardiner og blomstervaser, yndet til barnedåb og bryllupskørsel. Flere af disse
gamle lillebiler bruges endnu som privatvogne i provinsen.

Fra tidligere at være en udpræget luksus at køre i droske, blev det nu
en overkommelig »folkeforlystelse« at køre i lillebil, kan man næsten sige,
og da publikum i rigt mål benyttede sig heraf, og anskaffelsen af en ny
lillebil kun var betinget af nogle få hundrede kroners udbetaling, steg
antallet af disse køretøjer eksplosionsagtigt både i selve København og i
omegnskommunerne.
Det var hovedsagelig unge mennesker, der etablerede sig som lillebilvognmænd på den måde, at enkelte lejede en gårdsplads hos en husvært,
fik installeret en telefon og optog andre kolleger med egen vogn som med
arbejdere i forretningen.
I Københavns og Frederiksbergs kommuner skulle der løses næringsbrev
som vognmand, men i omegnskommunerne forlangtes det ikke dengang.
Det blev senere også obligatorisk her.
Det var under meget primitive forhold de fleste af disse lillebilholde
pladser startede i baggårde med kun et træskur som kontor og opholds
lokale for vognmænd og chauffører, ja ofte uden træskur og med telefonen
anbragt i det fri på en husgavl.
Denne udvikling af et privat uautoriseret hyrevognserhverv havde ikke
politimyndighedernes velsignelse, fordi vognejerne og chaufførerne var
»ufaglærte« og rekrutteret fra alle samfundslag og professioner i befolk
ningen, og deres køretøjer var ikke underkastet politiets kontrol.
I løbet af nogle få år indførtes der almindelig politikontrol med lille230

bilerne, idet disse måtte møde 4 gange årligt til eftersyn af bremser, styre
tøj, motor og vedligeholdelse iøvrigt.
Også organiseringen af lillebilernes chauffører blev ret hurtigt taget op
og gennemført.
At de autoriserede drosker ikke så med blide øjne på udviklingen er
forståeligt, og der blev da også fra disses side gjort alt for at sætte lille
bilerne i miskredit hos publikum og myndighederne.
»Det er døgnfluer, der kører sig selv ihjel med de priser«, og »der vil
flyde blod i lillebilernes spor«, var den gang yndede påstande og avisover
skrifter, men det gik helt anderledes.
I efteråret 1923 rejste der sig allerede røster blandt vognmændene om
det ønskelige i at danne en forening, der kunne varetage standens inter
esser, og der blev indkaldt til møde, hvor den første forening blev dannet.
Denne forening, hvis navn blev Sammenslutningen af Lillebilvognmand
for København og Omegn, valgte som første formand, vognmand Axel
Steen, en broder til den senere så kendte radikale folketingsmand Olut
Steen.
Kontingentet var 2 kr. i indskud og 2 kr. i månedlig ydelse. Starten var
forsåvidt imponerende, som 205 vognmænd indmeldte sig og betalte første
månedskontingent, men da vi nåede marts 1924 var kun 3 mand ajour;
det var formanden, næstformanden og kassereren, og så gik den forening
i opløsning.
Den 22. oktober 1924 besluttede vor organisations nuværende formand,
vognmand O. Pedersen (O. P.), som den gang var indehaver af »City Bilen«,
Ny Adelgade 5, at puste nyt liv i foreningstanken og indkaldte til møde
med dette eneste punkt på dagsordenen.

4 personers Gitroen med åben førersæde.

71 vognmænd af de mødte var inde for tanken, og foreningen blev re
organiseret med O. Pedersen som formand, vognmand Carl Petersen, Re
misebilen, som næstformand og vognmand H. P. Hansen, Smallegade 45,
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som kasserer. Der blev i løbet af årene 1925 og 26 indmeldt 281 med
lemmer.
Foreningens opgave var at opnå samarbejde med omegnens vognmænd
for at opnå enighed om takster, lønninger og lignende, men interessen i
omegnen var ringe og særinteresserne mellem pladsejerne og de indlejede
så store, at også denne forening sygnede hen og opløstes 19. august 1926.
Allerede 2 måneder efter, den 22. oktober 1926, blev der på O. P.s ini
tiativ startet en ny forening, som kun optog de egentlige pladsejere som
medlemmer, og denne forening fik navnet Lillebil Sammenslutningen af
1926.
Bestyrelsen kom til at bestå af: formand O. Pedersen, City Bilen, næst
formand H. P. Hansen, Smallegade, og kassereren N. P. Christensen, Nørre
Bilen, Jagtvej 16.
O. Pedersen og H. P. Hansen har begge beklædt disse to tillidsposter
fra starten i 1926 til dato.
Det var tanken, at denne forening kun skulle optage de mange forskel
lige holdepladsers indehavere, men den 27. januar 1927 udvidedes forenin
gen til igen at omfatte alle vognmænd, både pladsejere og indlejere. Erhver
vet var i en rivende udvikling talmæssigt set, og det kulminerede i 1928
med et antal af 1428 lillebiler i Storkøbenhavn.
De var dog langtfra alle organiserede og langtfra alle levedygtige. I løbet
af de næste 2 år dalede antallet lige så hurtigt som det tidligere var steget,
og i 1930 var vognantallet skrumpet ind til ca. 650. Dette antal holdt sig
så nogenlunde konstant op til krigsåret 1939.
Den 15. august 1930 udkom det første nummer af foreningens medlems
blad »LILLEBILEN«, der som foreningens talerør for både medlemmer
og ikke-medlemmer blev til stor hjælp for organisationsarbejdet.
Foreningens formand O. P. blev bladets redaktør og har været det siden
uden afbrydelse.
9. juni 1931 startede Lillebil Sammenslutningen af 1926 sit eget forsik
ringsselskab under navnet

6 personers Citroen med klapsæder.
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FORSIKRINGSSELSKABET »TRAFIK« GENSIDIGT

Det var et meget stort arbejde over lang tid med opsigelse af forsik
ringerne i de selskaber, hvor lillebilerne var forsikrede, der gik forud for
denne start, men med forståelse og økonomisk hjælp fra det gensidige for
sikringsselskab »Danmark«, som midlertidig opsamlede de opsagte for
sikringer, startede »Trafik« som selvstændigt selskab med 46 policer den
9. juni 1931.
Også i dette tilfælde var det Sammenslutningens formand, O. P., der var
den drivende kraft. Han valgtes til forretningsfører og har været det siden.
Senere på efteråret med start omkring nytår blev de autoriserede drosker
optaget i »Trafik« som en selvstændig gruppe, og »Trafik« har i dag de
80 pct. af alle drosker og lillebiler som forsikringstagere. Droskerne har
eget regnskab og egen forretningsfører.
De mange skiftende bestyrelser gennem årene — dog alle med O. P. som
formand — har udført et kæmpearbejde for at få hele lillebilerhvervets ud
øvere samlet under en fast ledelse, og i dag er samtlige holdepladser i Stor
københavn tilsluttet L.B.S. og vognmændene organiseret indtil 98 pct. 95
holdepladser er tilsluttede og medlemstal let i dag 1080 med ca. 800 vogne.
I 1939 begyndte krigens mørke skyer at trække op, og da verdenskrigen
i september var en kendsgerning og de første benzinrestriktioner blev ind
ført den 18. september med hurtig udsigt til yderligere indskrænkninger,
var det en lykke for lillebilerne, at de stod så fast organiserede, idet myn
dighederne overlod det til L.B.S. at foretage fordelingen af benzinmærker
til lillebilerne.
I 1940 kom meddelelsen fra handelsministeriet, at lillebilernes antal
skulle halveres på grund af benzinmangel fra 1. juli, og det blev overdraget
L.B.S. at udskyde de vognmænd, som skulle sætte deres vogne på klodser.
Der blev ved clenne halvering taget hensyn til, om vognmanden havde
mere end een vogn, om han havde andet erhverv, om hans anciennitet
var lang eller kort o.m.a.
I januar 1941 blev det overladt L.B.S. at lave en turnusordning, så samt
lige lillebilvognmænd kunne komme ud at køre een eller to måneder på
skift. Dette betroede arbejde voldte selvsagt meget bryderi, for alle vogn
mænd mente selvfølgelig sig selv mest berettiget til at få tildeling.
I 1942 om foråret kom de første generatorer på lillebilerne. For at få
denne surrogatkørsel til at strække så langt som muligt, blev det overladt
L.B.S. at passe to og to vognmænd sammen i et makkerskab, da der ikke
kunne blive generatorer til alle.
Det tør siges, at det ikke var nogen misundelsesværdig stilling at være
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»giftefoged« for en så blandet samling af »giftelystne«, men efterhånden
kom alle L.B.S. medlemmer ud med kakkelovn til brænde eller Swell koks.
I 1945 begyndte det også at knibe med brændet til generatorerne. De,
der kørte med koks, klarede sig bedre, og vognmændene begyndte at spejde
efter krigens snarlige afslutning, og i den forbindelse frit benzinkøb. Først
i august blev der givet tilladelse til, at et begrænset antal lillebiler, der ikke
havde generator på vognen, kunne få en lille ration benzin.
Ude i landets købstæder og i provinsen var der på dette tidspunkt be
gyndt at dukke små lokalforeninger af lillebiler op, men da Lillebil Sam
menslutningen af 1926 ikke kunne optage disse foreninger, indså man nød
vendigheden af, at der blev skabt en centralledelse for disse.
Initiativet hertil blev taget af daværende vognmand Anker Pedersen i
Jelling, som indkaldte til stiftende møde i Silkeborg den 12. september
1945, og på dette møde, som udelukkende var besøgt af vognmænd fra
Jylland stiftedes

CENTRALFORENINGEN AF LILLEBILFORENINGER
Det var fra begyndelsen tanken, at den kun skulle dække Jylland, men
senere tilsluttedes også lokalforeninger fra øerne, og Centralforeningen
repræsenterer nu 36 lokalforeninger fra hele landet. Centralforeningens
ledelse består i dag af:

Formand: Niels Godtfredsen, Toftlund.
Næstformand: Johs. Jacobsen, Stoholm.
Kasserer: A. C. Madsen, Gudumholm.
Sekretær: Arnold Petersen, Århus.
Vognmand M. Chr. Høy, Kolding.
»
S. K. Mehlsen, Humlum.
»
Poul Leisgaard Jensen, Dybvad.
»
Arthur Josefsen, Lunde.
»
I. P. Clemmensen, Sdr. Næraa.
»
Egon Vylov, Fakse.
»
Carl Christensen, Roskilde.
»
Max Andersen, Horreby.
Centralforeningen har haft en værdifuld hjælp af Lillebil Sammenslut
ningen af 1926 ved organiseringen af de spredtliggende vognmandsforret
ninger landet over, og omvendt har det udmærkede samarbejde mellem
centralforeningens og Lillebil Sammenslutningens ledelser været af stor
værdi erhvervsmæssigt set.
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Bladet »LILLEBILEN« er obligatorisk for samtlige lillebilvognmænd,
der er tilknyttet disse to organisationer.
Efter krigens afslutning er L.B.S. vokset betydeligt som organisation og
da særlig fra 1. november 1947, da benzinrationeringen blev ophævet. I
alle krigsårene var der stoppet for tilgang til erhvervet, og da lillebilerne
under benzinrationeringen i lighed med de autoriserede drosker (der også
var halverede) kunne tage tur på gaden, hvor turen bød sig, fristede det
mange unge mennesker til at etablere sig som lillebilvognmand. Det var
med gamle vogne, alle disse nye vognmænd måtte begynde, idet de nye vog
ne, som efter krigen kom her til landet, skulle fordeles til de vognmænd,
der havde længst anciennitet og hvis vogne var helt kassable.
Der skulle en indkøbstilladelse fra varedirektoratet til for at få skiftet
sin vogn ud, og også på dette punkt blev det overladt L.B.S. og Central
foreningen at gøre indstilling med anbefaling eller afslag. Selv om betin
gelserne for at få indkøbstilladelse til ny vogn er lempet en del, er det
stadigvæk, ti år efter krigens afslutning, en betingelse for at få en ny lille
bil på indkøbstilladelse, at vore organisationer anbefaler en sådan ansøg
ning.
Københavns største lillebilforretning, »Ring-Bilen«, som blev startet alle
rede i 1923-24, har siden starten og navnlig i krigsårene og tiden umiddel
bart efter ført en noget omtumlet tilværelse.
På et vist tidspunkt — i 1928 — var vognantallet i denne forretning oppe
på 160, men i selve krigsårene helt nede på 7 vogne.
Selv med dette lille antal vogne holdt forretningen dog sit store telefon
apparat fra velmagtsdagene intakt, og vognantallet steg igen til 60 vogne
i 1950.
I Oktober 1950 overtog Lillebil Sammenslutningen Ring Bilens aktiver
og under ledelse af Lillebil Sammenslutningens formand, vognmand O.
Pedersen, oprettedes en fællescentral, der skulle danne basis for en sam
ling af de små holdepladser og de »løse vognmænd« under en fællesdrift.
Navnet Ring Bilen og telefonnummeret C. 1420 bibeholdtes.
Ring Bilens kontor og ledelse flyttedes til Lillebil Sammenslutningens
kontorlokaler i Puggårdsgade 5 og var her til februar 1955.
Ring Bilens telefoncentral forblev i ejendommen Yorcks Passage, hvor
den havde haft til huse i mange år, men den store tilgang til forretningen
gjorde det nødvendigt at søge både selve centralen og lokaliteterne udvidet,
og i februar 1955 flyttede Ring Bilens kontorer til store lyse lokaler i Slagelsegade 1 på Østerbro, hvor også en ny hypermoderne central kunne
installeres.
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På grund af overvældende organisationsarbejde i L.B.S., så fællescentra
lens stifter og leder, vognmand O. Pedersen, sig nødsaget til at nedlægge
sit mandat som daglig leder af Ring Bilen på dette tidspunkt, og som ny
formand valgtes vognmand Svend Olsen, der i nogle få år havde været
lillebilvognmand, men ellers i mange år havde kørt som droskechauffør.
Året efter i februar 1956 blev Sv. Olsen afløst som formand af vognmand
Villy Lillegaard.
I de forløbne 5 år siden fællescentralens oprettelse, var vognantallet ste
get fra 60 til 350 vogne med radiomontering i 175 vogne. Tilsluttede holde
pladser er steget fra 8 til 40. Personalet på centralen steget fra 6 til 42 tele
fondamer, kontorpersonalet steget fra 1 til 5 plus forretningsfører og 3 in
spektører.
Lillebil Sammenslutningens opgaver for at bedre kårene for medlem
merne har været mangeartede, og mange er i årenes løb blevet gennemført
med held, men den røde tråd, der alle årene er gået igennem organisa
tionens arbejde er forsøget på, at få ændret det årgamle droskemonopol,
som sikrede et mindretal af landets erhvervsvognmænd en særstilling. I
1955 lykkedes dette ved vedtagelsen af den nye færdselslov, som trådte i
kraft 1. juli 1955. § 73 i denne lov giver ethvert motorkøretøj, der er ind

Den moderne luksus lillebil af idag.

registreret til erhvervsmæssig personbefordring, ret til at tage hyre på of
fentlig og privat gade, vej og plads. Af det gamle droskemonopol bevaredes
kun retten til at tage ture fra de af myndighederne oprettede offentlige
droskeholdepladser samt retten til at etablere sig som droskevognmand.
Denne ret er forbeholdt de ældste medlemmer af Droskechaufførernes Fag
forening, som indstiller sine medlemmer hertil efter længst anciennitet.
Loven trådte i kraft den 1. juli 1955, og denne dato vil i fremtiden blive
betragtet som en slags frihedsdag for lillebilerne.
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At de autoriserede drosker, som indtil denne dato havde eneret til
at lade sig hyre på offentlig gade, med alle midler forsøgte at forhindre
lovens vedtagelse, er vel forståeligt, men lillebilerne havde publikum og
de borgerlige partier i folketinget på sin side i kravet om næringsfrihed.

Bestyrelsen i Lillebil Sammenslutningen, som på det tidspunkt, da loven
om fri hyreret for lillebilerne blev vedtaget, bestod af:
Formand: direktør O. Pedersen, København.
Næstformand: vognmand H. P. Hansen, København.
Vognmand O. H. Schwendsen, København.
Vognmand Robert Levin, København.
Vognmand Lauritz Damgaard, København.
Vognmand Hans Madsen, København.
Vognmand Edvin Larsen, København.
så ved den frie hyrerets gennemførelse mange års målbevidst kamp kronet
med held og fik derved lillebilernes officielle anerkendelse som et nød
vendigt led i den offentlige personbefordring fastslået og lovfæstet.
Adr.: Puggårdsgade 5, Kbhvn. V.

MOTORBRANCHENS FÆLLESRAAD
Rådet er stiftet den 27. oktober 1934 med det formål at varetage fælles
faglige og økonomiske interesser.
De tilsluttede foreninger er:
Danmarks Automobil-Forhandler-Forening,
Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter og Importører,
Foreningen af Gummi-Importører i Danmark,
Automobilforhandlerforeningen af 1943,
Autogummi-Forhandler-Foreningen,
Sammenslutningen af Fabrikanter og Importører af Motorcykler,
Motorcykle-Forhandler Foreningen,
Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen Autig,
Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark,
Centralforeningen af Benzinforhandlere i Danmark,
Sammenslutningen af Karosserifabriker i Danmark,
Sammenslutningen af Karetmagermestre i Danmark.
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Forretningsudvalget består af:
Direktør B. Bülow-Jacobsen, formand,
direktør C. Marthinus,
direktør A. Kjellund,
direktør Poul Helner,
automobilforhandler Niels Schibbye,
fabrikant Chr. R. Hedetoft,
civilingeniør Georgij Svendsen,
motorcykleforhandler Henrik N ellemann,
direktør J. Holme,
mekanikermester Holger Nielsen,
direktør A. Behrendt,
fabrikant E. Jørgensen,
karetmagermester Laurits Andersen.
Som livsvarige medlemmer: Grosserer F. C. Jacobsen og civilingeniør
Axel Semier.
Sekretærer: Landsretssagfører Cai Berg og civilingeniør H. Kjølsen.

Adr.: Amaliegade 22, K.

RUTEBILEJERNES ARBEJDSGIVERFORENING
Foreningen blev stiftet den 6. september 1937 og er optaget i Dansk
Ar bej dsgi verforening.
Det er foreningens formål at varetage medlemmernes arbejdsgiverinter
esser, og i foreningen kan optages rutebilejere eller selskaber, der har kon
cessioneret rutebildrift.
Foreningen tæller i øjeblikket 72 medlemmer, og foreningens nuværende
formand er direktør Eigil Sørensen, Søborg.
Adr.: Columbusvej 6, Søborg.

SAMMENSLUTNINGEN AF AUTOMOBIL
FABRIKANTER OG IMPORTØRER
Sammenslutningen blev stiftet den 28. marts 1940, men fortsatte i det
væsentlige det arbejde inden for automobilbranchen, som tidligere blev
foretaget af Automobil- og Cycle-Grosserer Foreningen, stiftet 9. oktober
1901.
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Formålsparagraffen er sålydende:
»Sammenslutningens formål er at styrke samarbejdet mellem med
lemmerne og varetage disses faglige interesser og repræsentere dem
over for myndigheder og offentlige institutioner.«

Sammenslutningen har 16 medlemmer. Bestyrelsen består af:
Direktør A. Kjellund( formand),
direktør A. Beck (næstformand),
civilingeniør Axel Semier,
civilingeniør H. C. Møller og
direktør K. W. Bruun.

Sammenslutningens sekretær er landsretssagfører Cai Berg.
Adr.: Amaliegade 22, København K.

SAMMENSLUTNINGEN AF KARETMAGERMESTRE
OG KAROSSERIBYGGERE I DANMARK
Fra Dej bjergvognen til det moderne strømlinede karosseri — det er fagets
årtusindgamle udvikling her til lands. Skønt faget således er et af de allerældste, og historiske optegnelser findes fra århundreder tilbage, så er det
først i 90’eme, der bliver tilløb til en egentlig faglig bevægelse, i Jylland
et enkelt sted (Randers), på Østfyn og i Nordsjælland. — Sammenslutnin
gens faglige data begynder imidlertid først med mødet i Roskilde 3. august
1902, hvor 80 sjællandske karetmagermestre mødtes, hvoraf 41 straks ind
meldte sig og dermed stiftede den sjællandske centralforening, hvis første
formand og kasserer blev P. Chr. Jensen, Roskilde, der ligeledes blev for
mand for landsorganisationen »Sammenslutningen af Karetmagermestre i
Danmark«, der stiftedes ved mødet i Fredericia 1. december 1907, hvorefter
landsorganisationen ligeledes overtog den sjællandske centralforenings med
lemsblad, der var udkommet periodisk siden 6. juli 1906. — I 1956 ændre
des sammenslutningens navn til: »Sammenslutningen af Karetmagermestre
og Karosseribyggere i Danmark«. Sammenslutningens medlemsblad er »Karosseribyggeren«.
Sammenslutningens formål er at samle alle karetmagermestre og karosseri
byggere i Danmark for derved at varetage fælles interesser, at yde gensidig
støtte under opstående uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold og
virke for gennemførelse af ensartede minimalpriser for fagets arbejde.
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Bestyrelsen består af 5 medlemmer med karetmagermester Laurits Ander
sen som formand siden 1949 og som ansvarshavende redaktør af »Karosseribyggeren« siden 1956. — De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kristian Bihl,
Højby, Fyn, Henri Hjorth, Kalundborg, Chr. Sørensen, Tarm, og Holger
Jensen, Randers.

Adr.r Frederiksborgvej 10, Hørsholm.

TURISTVOGNMÆNDENES LANDSORGANISATION
Organisationen, der stiftedes den 27. april 1948 på initiativ af direktør
N. H. Holst-Nielsen, København, er en sammenslutning af de i amtsfor
eningerne stående erhvervsdrivende turistvognmænd. Formålet er at vare
tage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, dels ved for
handlinger med myndighederne og samarbejde med andre erhvervsorga
nisationer i ind- og udland og dels ved gennem bekæmpelse af usund
konkurrence at søge tilvejebragt et godt samarbejde mellem næringens
udøvere, og i øvrigt ved på enhver måde at virke for at sikre medlemmerne
de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv, herunder fast
sættelse af ensartet priskurant. Landsorganisationens hjemsted er Køben
havn. Organisationen er optaget i Dansk Arbejdsgiverforening, og organi
sationen og dens enkelte medlemmer er undergivet Dansk Arbejdsgiver
forenings love og bestemmelser.
Som medlem kan enhver optages, der driver lovligt erhverv som turist
vognmand. Med optagelse i landsorganisationen følger automatisk med
lemsskab i den stedlige amtsforening. Optagelse vil dog kunne nægtes eller
gøres afhængig af erlæggelsen af en bøde, såfremt forretningsudvalget har
kendskab til, at vedkommende, der søger optagelse, tidligere har erhvervet
eller søgt at erhverve et medlems kunde på en for foreningens medlemmer
utilstedelig måde.

Delegeretmødet er landsorganisationens højeste myndighed. Ordinært
delegeretmøde afholdes hvert år inden udgangen af april. Til mødet er
hvert amtsforening berettiget til — udover formanden for amtsforeningen —
at sende en stemmeberettiget delegeret for hvert påbegyndte antal af 20
medlemmer.
Landsorganisationen ledes af en bestyrelse, kaldet repræsentantskabet, og
dette er ansvarlig for organisationens ledelse. Repræsentantskabet vælger af
sin midte et forretningsudvalg, som varetager organisationens daglige le
delse. Landsorganisationens og dermed repræsentantskabets formand er født
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medlem og formand af forretningsudvalget. Foreningen tegnes af forman
den med et andet medlem af forretningsudvalget.
Landsorganisationens første forretningsudvalg ved stiftelsen var: direktør
N. H. Holst-Nielsen, formand, med vognmand Carl Hansen, Vejle, som
næstformand og Karl Wilhelm Wincents, Næstved, Per Hovind, Odense og
Niels Smed, Ålborg, som øvrige medlemmer.
I 1956 er direktør N. H. Holst-Nielsen fortsat formand for landsorgani
sationen, repræsentantskabet og forretningsudvalget.
Obligatorisk medlemsblad for landsorganisationen er »Vognmanden«,
der udsendes en gang pr. måned. »Vognmanden«s overskud tilfalder et
fond, hvis grundkapital i øjeblikket er 50.000 kr., hvortil det fremtidige
årlige overskud tilskrives. Fondets renter anvendes, ifølge særlig fundats,
i velgørende øjemed, bl. a. til forhenværende og værdigt trængende efter
kommere af tidligere medlemmer.
Fondets nuværende bestyrelse er højesteretssagfører K. Steglich-Petersen,
medlemsbladets grundlægger, direktør N. H. Holst-Nielsen, København,
og direktør Carl Hansen, Vejle.
Adr.: Gasværksvej 6, København V.

Dansk Vognmandsstand. 16

241

LOKALFORENINGER AF SÆRLIG KARAKTER
Side

Centralorganisationen af Vognmænd i København og Om
egn (C.O.V.) .........................................................................
Kjøbenhavns Vognmandslaug.................................................
Københavns Automekaniker Laug..........................................
Københavns Vognmandsforening af 1955 ..............................
Nordre Birks Kaperklub.........................................................

245
248
250
251
252

CENTRALORGANISATIONEN AF VOGNMÆND
I KØBENHAVN OG OMEGN
(C.O.V.)
Centralorganisationen er et samarbejdsorgan for de 2 københavnske for
eninger, Kjøbenhavns Vognmandslaug og Søndre Birks Vognmandsforening,
der her løser opgaver af fælles faglig art og afgør kollegiale uoverensstem
melser mellem medlemmerne i de lokale foreninger.
Organisationen stiftedes den 10. december 1912 ved en overenskomst mel
lem Kjøbenhavns Vognmandsforening, Den frie Vognmandsforening og
Nordre Birks Vognmandsforening. I 1928 sammensluttedes Kjøbenhavns
Vognmandsforening og Den frie Vognmandsforening i Kjøbenhavns Vogn
mandslaug, og Centralorganisationen optog i 1929 den nystiftede Søndre
Birks Vognmandsforening i organisationen.
Formålet for C.O.V. er udtrykt i formålsparagraffen, der siger:
»-------- med det formål at tilvejebringe et godt sammenhold og et godt
samarbejde mellem de 3 organisationers medlemmer for at skabe disse de
bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres næring.
Dette formål skal således i højeste grad tages i betragtning ved afgørel
sen af uoverensstemmelser mellem medlemmerne om eventuelle overtræ
delser af lovene.«
Indenfor C.O.V.'s formål falder endvidere enhver opgave af faglig art,
der vedrører alle medlemmer, således bl. a. overenskomstforhandlinger med
fagforeningerne og ydelsen af dispensationer gældende for alle medlemmer
af C.O.V.
Som medlem af C.O.V. kan optages enhver, der driver lovligt erhverv
som vognmand i København eller omegn og i Københavns søndre birk og
omegn, såfremt den pågældende ikke har lidt straf, som er til hinder for
udøvelsen af almindelige borgerlige rettigheder, og såfremt bestyrelsen ikke
finder anledning til at nægte optagelse.
Optagelse vil blive nægtet, såfremt den pågældende har erhvervet eller
søgt at erhverve et medlems kunde på en måde, som ikke er tilladt organisa
tionens medlemmer. Nægtes optagelse, kan sagen indbringes for en gene245

ralforsamling i den pågældende lokalforening, hvor afgørelse træffes med
simpelt flertal.
Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til en L juli for medlem
merne, medens organisationerne kan udmelde sig med 6 måneders varsel
til en 1. januar af C.O.V.
De enkelte organisationer er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening og
Landsforeningen Danske Vognmænd.
Hver af de C. O. V. tilsluttede foreninger udarbejder priskuranter for
vognmandskørsel for sit område, og priskuranterne er bindende for alle
medlemmer af C. O. V.
Kjøbenhavns Vognmandslaug har fastsat en nærmere bestemt rabat ved
kørsel for kunder, for hvem en vognmand til stadighed udfører kørsel.
Medlemmerne af de 2 organisationer har ret til at opnå dispensation fra
de fastsatte og af Tilsynet med monopol- og Trustdannelse (Monopoltilsy
net) registrerede minimalpriser i overensstemmelse med de af Landsfor
eningen Danske Vognmænd fastsatte regler.
Ved licitationer, hvor stat og kommune selv er bygherre, er det tilladt at
indgive tilbud, der ligger indtil en fastsat rabat under de fastsatte kørsels
priser. Tilbudene skal i så fald inden afgivelsen godkendes af centralorgani
sationens bestyrelse.
Licitationstilbud skal samtidig med afgivelsen indsendes til centralorga
nisationens bestyrelse. Det er ikke tilladt at ændre det afgivne tilbud, med
mindre centralorganisationens bestyrelse giver sit samtykke hertil, f. eks.
som følge af, at der afgives tilbud fra ikke-medlemmer.
Ved afregning mellem medlemmerne indbyrdes er det tilladt at fradrage
indtil 3 pct. Overtagelse af en kollegas kørsel skal altid ske efter samme
beregningsmåde (akkord, timebetaling), som blev brugt af den vognmand,
som hidtil har udført kørselen. Medlemmerne må ikke rette henvendelse til
et andet medlems kunde for ved tilbud om kørsel til lavere priser end pris
kurantens satser at søge at erhverve ham til kunde. Ved overtagelse af en
kollegas kunde til priskuranten kan prisen ikke nedsættes uden samtykke
fra den lokale forening eller centralorganisationens bestyrelse. Overtagelse
af kørsel af privat dagrenovation må ikke uden samtykke fra den lokale
forening eller centralbestyrelsen ske under den pris, som det medlem, der
hidtil har udført kørselen, har oppebåret pr. opgang eller beholder.
Medlemmerne er pligtige til på given foranledning over for bestyrelsen,
eventuelt i forbindelse med en statsautoriseret revisor, at fremlægge bøger
eller andre bevisligheder til konstatering af de beregnede priser m. v.
Medlemmerne må ikke have samarbejde med vognmænd, der ikke er or
ganiserede, og medlemmerne har pligt til at meddele centralbestyrelsen, når
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en kundes kørsel overtages af en uorganiseret vognmand. Centralbestyrel
sen kan forbyde medlemmerne at udføre kørsel for firmaer, der benytter
uorganiserede vognmænd eller på anden måde modarbejder centralorgani
sationens interesser.
Under strejker eller lockouter, hvori centralorganisationen deltager, må
medlemmerne kun udføre kørsel for kollegers kunder, når denne kørsel
går gennem kundens vognmand, og en sådan kørsel skal straks ophøre, når
strejken eller lockouten er ophørt.
Medlemmerne er pligtige til at indgive indberetning til centralorgani
sationen, når et tilgodehavende for kørsel overgives til incasso. Central
organisationen fører fortegnelse over sådanne usolide kunder og giver på
forespørgsel medlemmerne oplysning herom. Disse fortegnelser kan ud
veksles med lignende fortegnelser fra andre organisationer.
Centralbestyrelsen kan forbyde sine medlemmer at udføre kørsel for
virksomheder, der ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser.
Overtrædelser af centralorganisationens love kan medføre bøder og eks
klusion.
Tvistigheder afgøres af en voldgiftsret, bestående af 4 medlemmer, hvoraf
hver af parterne vælger to, samt en opmand, der vælges af voldgiftsmændene og som skal være jurist. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget
af opmand, udpeges denne af Dansk Arbejdsgiverforening.
Medlemmernes køretøjer skal være forsynet med et mærke, der skal
være anbragt på iøjnefaldende sted. På det pågældende mærke findes af
bildet en antik vogn forspændt med to heste samt bogstaverne »C. O. V.«
og ordet »Eneret«.
Intet medlem må særskilt forhandle med fagforeningerne eller træffe
nogen overenskomst med disse om lønforhold eller lignende.
Centralorganisationen har indgået overenskomster med Chaufførernes
Fagforening om chauffører, kuske og dagrenovationsmedhjælpere, Flytte
arbejdernes Fagforening, Brændselsafbærernes Fagforening, Banernes pri
vate Arbejdere, Dansk Arbejdsmands Forbunds Ungdomsafdeling samt ind
gået en række særoverenskomster for forskellige områder, ligesom man har
tiltrådt Entreprenørforeningens overenskomst med Nedbrydningsarbejderne
indenfor Jord- og Betonarbejdemes Fagforening og Havnesammenslutnin
gens overenskomst med Brændselsafbærernes Fagforening.

Centralbestyrelsen består af 6 medlemmer, nemlig 4 valgt af Kjøben
havns Vognmandslaug og 2 valgt af Søndre Birks Vognmandsforening.
Centralbestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær
og kritisk revisor. Formanden må dog ikke samtidig være oldermand i
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Kjøbenhavns Vognmandslaug eller formand for Søndre Birks Vognmands
forening.
Bestyrelsen består for tiden af følgende:
Formand: Viceoldermand i Kjøbenhavns Vognmandslaug J. P. Hansen.
Næstformand: Formanden for Søndre Birks Vognmandsforening Leif M.
Jensen. Oldermand for Kjøbenhavns Vognmandslaug F.. A. Olsen, R. af
Dbg. Medlem af Kjøbenhavns Vognmandslaugs forretningsudvalg Svend
Gundermann, der er valgt som repræsentant for flytteentreprenørerne.
Vognmand Ole K. Norgart, medl. af K. V.’s forretningsudvalg samt næst
formanden for Søndre Birks Vognmandsforening Hans Olsen. Kasserer
og sekretær: cand. jur. Adam Nygaard.
Medlemsantallet udgør pr. 1. juli 1955: For Kjøbenhavns Vognmandslaug
436 aktive medlemmer, for Søndre Birks Vognmandsforening 105 aktive
medlemmer, ialt for Centralorganisationen: 541 aktive medlemmer samt ca.
200 passive medlemmer.

Adr.: Havnegade 17, København K.

KJØBENHAVNS VOGNMANDSLAUG
er landets største og ældste vognmandsforening. Siden 1478 har der i Køben
havn været organiserede vognmænd, og lauget kunne således den 29. april
1953 fejre sit 475 års jubilæum som et af de ældste laug i Danmark.
Jubilæet markeredes bl. a. ved udsendelsen af et bibliofilt kulturhistorisk
skrift af digteren Hans Hartvig Seedorff Pedersen: »Kuske, Krikker og
Køretøjer« med tegninger af Axel Nygaard.
I tidens løb har de skiftende forhold medført, at vognmændenes køben
havnske sammenslutning ændrede karakter, idet vognmændene skilte sig ud
efter deres faglige interesser, således at for eksempel droskevognmænd og
turistvognmænd dannede selvstændige foreninger. Sin nuværende skik
kelse fik lauget i 1928, da Kjøbenhavns Vognmandsforening og Den frie
Vognmandsforening sammensluttedes. Lauget omfatter nu så at sige ude
lukkende godsvognmænd, efter at turistvognmændene i 1951 udmeldte sig
for at gå ind i Turistvognmændenes Landsorganisation..
Lauget er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening i håndværksgruppen
siden 1896 og Landsforeningen Danske Vognmænd siden dennes stiftelse i
1947 samt Centralorganisationen af Vognmænd i København og Omegn.
Endvidere er lauget medlem af Haandværkerforeningen i København.
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Den københavnske vognmandsstand har ikke blot med sine vogne været
nært knyttet til staden, men den har også fra de ældste tider været grund
ejer i København.
Det første laugshus lå 1510 på Kultorvet mellem Set. Gertrudsstræde og
torvets vestlige side. Senere erhvervedes en gård i selve Set. Gertrudsstræde,
hvor nu nr. 3 og 5 ligger, og der har siden været laugshuse ved Gammel
Strand og på Købmagergade, hvor nu posthuset står, i 1799 lå det på Øster
gade, men dette hus solgtes allerede i 1804, og siden holdtes laugsforsamlingerne i lejede lokaler eller i Vangehuset ved Vognmandsmarken.
I 1865 vedtoges det at anvende foreningens midler til at købe en ejen
dom til stiftelse for gamle vognmænd eller deres enker i trange kår. Efter
mange forberedelser kunne stiftelsen i Fredericiagade 49 tages i brug den
1. oktober 1876, og vognmændene fik hermed atter deres eget hus, selv om
det ikke var et egentligt laugshus i oprindelig forstand. Man begyndte med
en enkelt fribolig i baghuset på 4. sal, og fra denne beskedne begyndelse
har det betydelige filantropiske arbejde udviklet sig, som lauget i dag
udøver.
Den gamle stiftelse blev med årene for trang, og i 1934 påbegyndtes på
initiativ af oldermand F. A. Olsen forarbejderne til en ny og tidssvarende
stiftelse. Den 7. september samme år bemyndigede en ekstraordinær laugsforsamling oldermanden og viceoldermanden til at købe matr. nr. 2952 af
Brønshøj, på hjørnet af Fjenneslevvej og Astrupvej. For en kontant købe
sum af kr. 24.500 erhvervedes grunden, og den daværende formand for
Akademisk Arkitektforening, arkitekt Alfr. Cock-Clausen, projekterede
efter afholdt arkitektkonkurrence bygningen og ledede arbejdet, og den
27. juli 1935 kunne de første 7 beboere flytte ind. Bygningen er i 3 etager
og kælder, opført i røde, håndstrøgne sten med gule indfatninger om døre
og vinduer og med røde falstagsten. Den består af 2 opgange med 12 lejlig
heder mod haven og 12 mod gaden. Hver lejlighed har to værelser, entre,
køkken og badeværelse, og der er de sædvanlige, moderne installationer.
I de to øverste etager er der altaner med dobbelte franske døre, og i
kælderen mod haven findes en stor havesal med tekøkken.
I 1937 opførtes 2. del af stiftelsen mod Fjenneslevvej med 18 lejligheder
og samme udstyrelse som hovedfløjen.
Den første inspektør for stiftelsen blev Chr. Nielsen, der havde denne
ærespost til sin død 90 år gammel.
Af stiftelsens 42 lejligheder er de 14 for tiden friboliger, og antallet af
friboliger vil formentlig kunne udvides i de kommende år. Stiftelsens nu
værende inspektør er Kai Friis Hansen.
Stiftelsen er ved sidste vurdering ansat til en samlet værdi af kr. 650.000.
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Udover stiftelsen råder lauget over en legatkapital på ca. 188.000 kr., og
med disse midler suppleret med et årligt bidrag på kr. 8.00 fra hvert aktivt
medlem udøves filantropisk virksomhed til fordel for vognmandsenker og
gamle medlemmer i form af legater, huslejehjælp, brændselshjælp og under
støttelse.
Lauget har ca. 400 aktive medlemmer, der råder over ca. 1200 køretøjer
af forskellig art, hvoraf 5 tons lastbilen for tiden er hyppigst forekommende.
Laugets medlemmer udbetaler årligt ca. 10 millioner kr. i arbejdsløn. Alle
aktive medlemmer er kollektivt ulykkesforsikrede, og der udbetales kr. 600
i begravelseshjælp til ethvert medlem og dettes ægtefælle. Der er ca. 200
passive medlemmer.
Lauget har igennem en lang årrække opsparet en betydelig kapital til
støtte i tilfælde af konflikter (strejke eller lockout).
Lauget ledes af en bestyrelse, der består af en oldermand, en viceoldermand og 10 bisiddere. Den daglige ledelse sker ved forretningsudvalget, der
består af 4 medlemmer.
Den nuværende laugsbestyrelse er:
F. A. Olsen, R., oldermand, J. P. Hansen, viceoldermand, Svend Gundermann og Ole Norgart, medlemmer af forretningsudvalget og følgende 8
bisiddere: Anker Hansen, J. J. Hansen, Kaj Hansen, Chr. Pedersen, Fr.
Petersen, O. B. Eriksen, Knud Larsen og Ejgil Madsen.

Laugssekretær er cand. jur. Adam Nygaard.

Adr.: Havnegade 17, st., K.

KØBENHAVNS AUTOMEKANIKER LAUG
Lauget er stiftet 28. november 1920 under navnet »Automobil og MotorIndustriforeningen« i København.
Navnet ændredes 27. april 1940 til nuværende navn.
Laugets formål er:
At samle alle sådanne virksomheder i faget, der findes egnede til op
tagelse som medlemmer af lauget.
At arbejde hen til gensidig støtte og godt kollegialt samarbejde mellem
medlemmerne i faglige og forretningsmæssige forhold.
At yde medlemmerne bistand ved mægling og skøn.
At vejlede medlemmerne med hensyn til faglige forhold, lærlingefor
hold, svendeprøver o.s.v.
At stille skuemestre til rådighed ved svendeprøver.
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At belønne de lærlinge indenfor laugets område, der opviser de bedste
resultater ved aflæggelse af svendeprøve, hvad enten lærlingens mester
er tilsluttet lauget eller ej.
At orientere medlemmerne om alt nyt indenfor faget.
At afholde studiekredsaftener og kurser.

For at blive medlem af lauget skal følgende betingelser opfyldes:

a) Næringsbevis som mekaniker.
b) Faguddannelse eller mindst 5 års praksis som bilreparatør eller be
skæftige faguddannet ledelse hele året.
c) Plads til mindst 2 biler på værkstedet.
d) Nødvendigt værktøj og udstyr til at udføre tilfredsstillende arbejde.
e) Ordentlig føring af autoriserede forretningsbøger.
f) Udførelse af mindst 75 % arbejde for fremmed regning
Yderligere kræves:
g) at man ikke ved dom er fundet skyldig i nogen i den offentlige me
ning vanærende handling uden at have fået æresoprejsning;
h) at man ikke er medlem af nogen falig sammenslutning af arbejdere
eller foreninger, hvis formål efter bestyrelsens skøn er i modstrid
med laugets formål;
i) at man ikke på noget tidspunkt modarbejder laugets interesser, og
at man til stadighed efterlever almindelig forretningsmoral og driver
sin virksomhed med en standard som lauget kan godkende.
Som medlemmer kan yderligere optages specialværksteder indenfor
autoreparatør-branchen.
Lauget er udgiver af medlemsbladet »Auto-Mekanikermesteren«.

Adr.: Rosenborggade 9. København K.

KØBENHAVNS VOGNMANDSFORENING AF 1955
Københavns Vognmandsforening af 1955 startede sin virksomhed som
ny vognmandsorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening den 1. juli
1955.
Initiativet til dannelsen af denne forening blev taget af d’herrer vognmænd Max J. Madsen, N. H. Holst-Nielsen, Ragnar Widell og E. Bonde.
Ved foreningens start var der i alt 56 medlemmer med i alt ca. 400 vogne.
Disse vognmænd var alle tidligere medlemmer af Kjøbenhavns Vognmandslaug, men udmeldte sig af lauget, dels på grund af utilfredshed med
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laugets ledelse, og dels med, at man ved sit medlemsskab i lauget var obli
gatorisk medlem af Landsforeningen Danske Vognmænd, hvor man gen
nem de senere år har truffet forskellige dispositioner, som efter de udmeldtes mening er uforenelig med et medlemsskab i Dansk Arbejdsgiverfor
ening, og med hvad man mener bør være en faglig landsorganisations
opgave.
Foreningens formål er som nævnt i foreningens love § 2:
1) Foreningens formål er at skabe et godt sammenhold blandt med
lemmerne og sørge for de bedst mulige betingelser for deres er
hverv og arbejde for, at dette bevares som et frit erhverv.
Deri ligger, udover at man sædvanligvis vil yde sine medlemmer det bed
ste, også dette, at medlemmerne af Københavns Vognmandsforening af 1955
ønsker at bevare en fri vognmandsstand uden monopoler, bevillinger o.s.v.

Foreningens bestyrelse har følgende sammensætning:
E. Bonde, formand.
Ragnar Widell, næstformand.
Leif Max-Madsen.
August Larsen.
H. Carstensen.
Poul Mortensen.
Bjerregaard Andersen.

Foreningens hjemsted er København.
Adr.: Trianglen 5.

NORDREJlBIRKS KAPERKLUB
I 1934 afholdtes i Klampenborg to møder af de kaperkørende vognmænd.
Nogle af dem var medlemmer af Nordre Birks Vognmandsforening og andre
ikke. Årsagen til mødet var, at holdepladsen ved restaurant »Gamle Klam
penborg« blev sløjfet og restauranten revet ned, da den nye Strandvej og
Staunings Plæne blev anlagt.
Vognmændene stod nu uden holdeplads. Fra Lystskovdistriktet fik man
tilbudt en holdeplads, som kostede 200,200 kr. i årlig leje, samtidig med
at den skulle vedligeholdes og renholdes, hvilket kostede flere hundrede
kroner årligt.
Man forsøgte på disse møder at få de udenforstående vognmænd til at
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melde sig ind i Nordre Birks Vognmandsforening, hvilket dog mislykkedes,
da flere mente, at det ville blive for dyrt, og andre, at myndighederne
måtte anvise gratis holdeplads.
Resultatet blev, at man på et møde d. 17. september 1934 på »Rytter
gården« i Klampenborg dannede »Nordre Birks Kaperklub,«, hvor alle så
indmeldte sig.
Kaperkørslen er dog af langt ældre dato, idet allerede Christian V gav
tilladelse til »Kildekørsel« til Kirsten Piils Kilde. I tidens løb skiftede
kørselen karakter og blev til den nu kendte form med landauere om som
meren og kaner om vinteren.
De kaperkørende er ikke alene egentlige vognmænd, men tilgangen re
krutteres også fra omegnens gartnere og landbrugere og andre, der i bakketiden vil supplere indtægterne ved at udføre kaperkørsel for de københavn
ske gæster til Dyrehavsbakken og i skoven, en festlig kørsel med mere end
to hundrede års tradition.
Kaperklubbens formål er at repræsentere alle de kaperkørende overfor
Lystskovdistriktet, politiet og andre myndigheder, og klubben opfylder her
med en vigtig funktion, således at der skabes ensartede takster og kørsels
regler til gavn for det kørende publikum.
Kaperklubben har således vist sig at have sin fulde berettigelse og vil
sikkert bestå, så længe der er kaperkørsel i Dyrehaven.
Medlemstallet er ca. 40 med 53 køretøjer, fortrinsvis 2-spands landauere.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand er Karl Jørgensen, Ordrup,
næstformand Svend Jensen, Bagsværd. Endvidere er Frederik Nielsen, Or
drup, Svend Jacobsen, Lundtofte, og Valdemar Huldtberg, Lyngby, med
lemmer af bestyrelsen.
Adr.: Nordvestvej 5, Ordrup.
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FAGLIGT
BIOGRAFISK AFSNIT
REDAKTION:

FORLAGET LIBER A/S
VED J. LUNDØ

ærket Dansk Vognmandsstand bringer i det efterfølgende afsnit, i alfa
betisk orden, faglige biografiske oplysninger vedrørende en række nu
levende danske kvinder og mænd med personlig tilknytning, af økonomisk eller
kulturel art, til vognmandserhvervet.
Artiklerne er udelukkende baseret på de biograferedes egne oplysninger.
Materialet er tilvejebragt ved hjælp af spørgeskemaer, udsendt på grundlag
af anvisninger fra de hovedorganisationer, der repræsenterer erhvervsvogn
mandskørselen. For at være de biograferede behjælpelige med at udfylde de
tilsendte spørgeskemaer har redaktionen i løbet af året 1955—56 udsendt
rejsesekretærer til samtlige lokale kredse af den organiserede vognmandsstand
i Danmark.
Ved tidligere erhvervsværker, udsendt af forlaget, har hovedretningslinierne
været, at man har søgt optagelse af alle med en effektiv faglig uddannelse
indenfor det pågældende erhverv. Det interessante ved nærværende erhverv er
imidlertid, at erhvervsvognmandskørselen repræsenterer et initiativrigt udsnit
af den danske befolkning med mange forskellige faglige uddannelser.
Målet for omfanget af dette værks faglige biografiske afsnit har derfor været
at få tilvejebragt et udførligt og pålideligt oplysningsmateriale vedrørende de
mange enkeltpersoner, der udøver vognmandserhvervet som absolut hoved
erhverv. Også på dette område har man fulgt de retningslinier, der er angivet
af de organisationer, der repræsenterer vognmandserhvervet i de lokale kredse.
Indsamlingen af materialet blev påbegyndt i august 1955 og sideløbende
med redaktionen afsluttet den 1. september 1956.
Ved udarbejdelsen af de enkelte artikler har hovedvægten været lagt på at
bringe meddelelser vedrørende de biograferedes erhvervsmæssige placering.
Der vil således her for første gang foreligge et meget interessant materiale ved
rørende opdelingen af den danske erhvervsvognpark. Et materiale, der efter
redaktionens skøn, bør være af stor praktisk betydning, når kontakt søges med
erhvervets udøvere. Naturligvis bringer de enkelte artikler også oplysninger
af ren personalhistorisk karakter. Dog er private oplysninger og lignende blevet
betragtet som underordnede.
Det afgivne biografiske materiale har, efter endt udarbejdelse, været sendt til
godkendelse hos de respektive biograferede, og det er, efter at være modtaget
retur, blevet omarbejdet i overensstemmelse med disses rettelser og tilføjelser.
Kun i tilfælde, hvor der har været tale om direkte manglende oplysninger, som
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det har været umuligt at få bekræftet af de biograferede, har redaktionen set sig
nødsaget til på egen hånd og efter bedste evne at omarbejde og revidere de
biografiske artikler, men fralægger sig selvsagt ethvert ansvar for en sådan
tvungen revision.
Det skal anføres, at redaktionen ikke har medtaget data eller andre oplys
ninger, på grundlag af eksisterende kilder eller ad administrativ vej, vedrørende
personer, der ikke har ønsket at opgive sådanne.
Artiklerne er ordnet alfabetisk indenfor de forskellige bogstavgrupper, idet
de biograferedes efternavne alene danner grundlaget for placeringen. Fører en
person flere efter- eller mellemnavne med bindestreg, vil vedkommende i alle
tilfælde være at finde under den første del af efternavnet, medens modsat en
person, der fører flere efter- eller mellemnavne uden bindestreg, altid vil være at
finde under den sidste del af efternavnet.
Hvad billedstoffet angår, er dette, så vidt teknisk muligt, placeret umiddel
bart over eller under de tilsvarende biografier, og for at lette almen identifikation
er der i billedteksten medtaget samtlige den biograferedes forbogstaver, efter
navn og stillingsbetegnelse eller titel, i tilfælde af flere i regelen den første, even
tuelt den mest betydningsfulde, samt hjemsted.
Samtlige geografiske stednavne i de forskellige artikler, d. v. s. navne på
landsdele, amter, sogne, kommuner og byer, er af hensyn til ensartetheden
anført i overensstemmelse med den nye retskrivning og i øvrigt på grundlag af
den af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet anvendte form, uden
hensyn til, at sådanne stednavne lokalt ofte anvendes i overensstemmelse med
den gamle retskrivning og i anden form.
Vedrørende de i artiklerne anvendte tekst- og ordensforkortelser henvises
i øvrigt til de detaillerede tekst- og ordensforkortelseslister, der findes i umiddel
bar fortsættelse af de faglige biografiske artikler.
Redaktionen har på grundlag af ovenanførte retningslinier udfoldet store
bestræbelser for at få fremskaffet et så omfattende fagligt biografisk materiale
som muligt. Fejl og mangler kan sikkert påvises, men det må i denne forbindelse
anføres, at man er begyndt på fuldstændig bar bund, da et arbejde af denne
karakter tidligere kun har været udgivet rent gruppevis.
Redaktionen bringer sluttelig en tak til vognmandserhvervets forskellige
grupper, der står adskilt i hverdagen, for den overordentlig store velvilje og
forståelse, de har vist arbejdet med at forny den danske faglitteratur med et
oplysningsmateriale, der giver et pålideligt tværsnit af den organiserede danske
vogn mandsstand.
Redaktionen

Skarrild

C. Aagaard
vognmand
Helsingør

H. Aagaard

H. F. Aagaard

vognmand
Vonge

vdgnmand
Ordrup

Aaes, Henry, vognmand; f. 8/11 1917 i Skar
rild, Ringkøbing amt, søn af vognmand Søren
Aaes; g. 14/1 1945 m. Marentha Aa., f. Mikkel
sen; efter en del år at have virket s'. chauffør
bl. a. i faderens vognmandsforretning i Skarrild
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1945; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Grindsted Eksportstald1 og t. Andels-Svi
neslagteriet »Midtjylland«, Grindsted, en del
kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f.
Skarrild Foderstofforening, en del kørsel' m.
vejmaterialer og vinterredskaber f. Skarrild
kommune og en del kørsel m. smør t. Esbjerg
Eksporthavn foruden en del kørsel f. købmæn
dene Bundgaard og Mikkelsen, Skarrild; medl.
af best. f. Hammerum Herreds Vognmandsfor
ening.
Adr. Skarrild pr. Kibæk.
Firma1: Henry Aaes, Vognmandsforretning,
Skarrild pr. Kibæk.

dig vognmand i Helsingør 1925; vognpark: 2 4tons lastvogne og 1 10-tons renovationsvogn m.
automatisk tømnings- og vaskeanlæg; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
renovationskørsel f. Helsingør kommune m. fl.
Adr. Esromvej 90, Helsingør.
Firma: E. Aagaard, Renovationsforretning, Es
romvej 90, Helsingør.

Aagaard, Carl, vognmand; f. 21/3 1903 i Herlev,
Kbhvn.s amt, søn af murer P. Aagaard; g. 7/12
1924 m. Irma Aa., f. Olsen; udd. og virket s. tøm
rer, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Helsingør 1937, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte handel m.
mørtel, sand, grus og vejmaterialer; vognpark;
2 5-tons lastvogne — begge m. tippelad; kørsel,
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Helsingør Kommunes Flisestøberi, f.
Helsingør Mælkekompagni og f. forskellige mu
rermestre i Helsingør; medl. af best. f. og kasse
rer i Kronborg Birks Vognmandsforening 1939,
formd. f. samme s. 1949.
Adr. Trækbanen 12, Helsingør.
Firma: Carl Aagaard, Vognmandsforretning,
Trækbanen 12, Helsingør.

Aagaard, Holger Fog, vognmand, brændsels
handler; f. 11/9 1908 i Tolstrup, Skanderborg
amt, søn af gårdejer Jens Jørgensen Aagaard;
g. 14/6 1936 m. Vilma Kristine Aa., f. Lauritsen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1932, ansat h.
broderen vognmand Hakon Aagaard, Charlottenlund 1932-43 og drevet selvstændigt landbrug
i Gedved 1943-45, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ordrup 1945, driver sideløbende brænd
selsforretning og agentur f. oliefyr i Ordrup;
vognpark: 4 lukkede omnibusser — hvoraf 3
m. påhængsvogn, 3 lastvogne og 1 olietankvogn
(kørselskapacitet: 60-70 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel og flyttetransport — herunder bl.a.
en del kørsel f. A/S Kampmann & Herskind,
Kbhvn., f. Kbhvn.s amtsråd, f. Gentofte kom
mune og f. forskellige olieselskaber; medl. af
best. f. Nordre Birks Kulhandlerfo rening s. 1953.
Adr. Annettevej 8, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Holger F. Aagaard, Flytte- & Brændselsforretning, Annettevej 8, Ordrup pr. Char
lottenlund.

Aagaard, Elo, vognmand; f. 17/12 1899 F'Brønshøj, Kbhvn.s amt, søn af murer P. Aagaard; g.
18/2 1925 m. Erna Aa., f. Blid; udd. og virket s.
murer, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstæn

Aagaard, Hans, vognmand; f. 24/1 1912 i Hvejsel, Vejle amt, søn af vognmand Thorvald
Aaga’ard; g. 1/4 1938 m. Anna Aa., f. Møller;
overtaget faderens vognmandsforretning i Von
ge og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938;
vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreatur transport t. Vejle Andels-Svineslagteri
og t. Vejle Eksportstald foruden en del kørsel f.
Vonge Mølle og f. Øster Nykirke kommune og
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vonge.
Firma: Hans Aagaard, Vognmandsforretning,,
Vonge.
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E. Aastrup

M. L. Aastrup

S. H. Acker

P. S. Adamsen

vognmand
Svenstrup

vognmand
Gassum

kontorchef
Charlottenlund

vognmand
Kj ellerup

Aagaard, Johannes, vognmand; f. 23/12 1913 i
Hvorslev, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Jen
sen Aagaard; g. 1/3 1941 m. Iniga Aa., f. Jensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Granslev pr. Laurbjerg 1946; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport — samt flytning.
Adr. Granslev pr. Laurbjerg.
Firma: Johs. Aagaard, Vognmandsforretning,
Granslev pr. Laurbjerg.

Aarup, Hilmar, vognmand; f. 19/8 1916 i Binderup, Ålborg amt, søn af rentier Jens Aarup;
g. 25/1 1945 m. Agnes Aa., f. Eggersen; udd. v.
landvæsen, lastvognschauffør 1935-40, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Vesterbølle
pr. Gedsted og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1940; vognpark: 1 lastvogn m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Vesthimmerlands Vognmandsforening s. 1947.
Adr. Vesterbølle pr. Gedsted.
Firma: Hilmar Aarup, Vognmandsforretning,
Vesterbølle pr. Gedsted.

Aastrup, Erik, vognmand; f. 25/2 1926 i Aby,
Alborg amt, søn af handelsmand Christian
Aastrup; lastvognschauffør 1948-55, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Svenstrup J.
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
fast kørsel m. landbrugsprodukter.
Adr. GI. Viborgvej, Svenstrup J.
Firma: Erik Aastrup, Vognmandsforretning,
Svenstrup J.
Aastrup, Martin Ludvig, vognmand; f. 6/10
1900 i Randers, søn af arbejdsmand Martin Lud
vig Aastrup; g. 10/5 1925 m. Carla Aa., f. Niel
sen; etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Gassum pr. Spentrup 1926; vognpark: 2 lillebiler
(1 Folkebus model 1953 og 1 Vanguard model
1950 — kørselskapacitet: 12 personer); medstifter
af Ommersyssel Lillebilforening 1946, medl. af
best. f. og næstformd. i samme.

Adr. Gassum pr. Spentrup.
Firma: Ludvig Aastrup, Lillebilforretning, Gas
sum pr. Spentrup.
Acker, Sven Hermann, kontorchef*; f. 27/2 1911
i Kbhvn., søn af direktør F. Acker; student (Or
drup Gymnasium) 1929, studieophold i udlandet
1929-32, cand. jur. 1940, fung. sekretær i Ministe
riet f. offentlige Arbejder 1940, sekretær 1944,
fuldmægtig 1947, ekspeditionssekretær 1951, kon
torchef 1956; sagfører 1944 (bestalling deponeret);
souschef f. F.N.s vej sektion (E.C.E.) i Genéve 1950
-52; ministersekretær 1946-48, fung. sekretær f.
Kbhvn. s havnevæsen 1945-46 og 1953-54, stedfor
træder f. auditøren u. Ministeriet f. offentlige
Arbejder 1948-50 og s. 1952, sekretær i statens
telefontilsyn 1955-56; delegeret v. F.N.s transportkomite i Geneve og v. forskellige af dennes
udvalg 1947-50 og s. 1952, v. O.E.E.C. i Paris
1952 og v. den europæiske transportministerkon
ferences stedfortræderkomite i Paris 1953; formd.
f. F.N.s udvalg vedr. »Road Transport Regime« i
Genéve s. 1954; till, sekretær f. eller medl. af
forskellige statsudvalg og kommissioner.
Adr. Hyldegårds Tværvej 10 A, Charlottenlund.
Institution: Ministeriet f. offentlige Arbejder,
Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.

Adamsen, Peter Smedegaard, vognmand; f. 3/4
1903 i Kjellerup, Viborg amt, søn af gårdejer
Niels Peter Adamsen; g. 13/8 1927 m. Poula Emi
lie A., f. Møller Poulsen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmandl og brændsels
handler i Kjellerup 1926, løst næringsbrev 1932,
sideløbende indehaver af depot i Kjellerup f.
A/S Singersgas, Arhus; vognpark: 3 lastvogne —
alle m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 35 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt kontraktkør
sel på ruten: Kjellerup—Århus; medl. af best. f.
K.F.U.M.s Sol'datermission.
Adr. Jernbanegade 7, Kjellerup.
Firma: Kjellerup Autotransport v. P. S. Adam
sen, Kjellerup.
* Kontorchef Sven Hermann Acker er fra 1. januar 1957 an
sat som turistchef i Turistforeningen for Danmark.
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T. Agdal
direktør
Kbhvn. V.

O. Agerholm
vognmand
Frederiksdal

C.

Ahasverusen
vognmand
Balling

Adsersen, Viktor Holm, vognmand; f. 28/4 1929
i Gørding, Ribe amt, søn af hestehandler Adiser
Holm; udd. v. landvæsen samt drevet hestehan
del sammen m. faderen, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Gørding 1951; vognpark: 1 Bedfordlastvogn m. Perkins-dieselmotor og påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del renovationskørsel f. Gørding kom
mune og en del kartoffelkørsel over det meste
af landet f. grosserer Aage Skaarup, Gørding
foruden en del kørsel f. Gørding Tømmerhandel
m. fl.
Adr. Nørregade, Gørding.
Firma: Viktor Holm, Vognmandsforretning,
Gørding.
Agdal, Tage, direktør; f. 27/5 1907 i Sønderlev,
Skallerup sogn, Hjørring amt, søn af forretnings
fører Niels Agdal; g. 10/7 1953 m. Eva A., f. Jen
sen; cand. jur. 1931, sagførerfuldmægtig 1931-32,
dommerfuldmægtig 1932-34, politifuldmægtig 1934
-37, politiadvokat 1937-42, kst. politiinspektør og
chef f. Kbhvn.s krisepoliti samt lærer v. politi
skolen i Kbhvn. 1942-49, direktør i Danmarks
Automobil-Forhandler-Forening s. 1949, till, red
aktør af D.A.F.s medlemsblad »Bil og Motor« og
ff »Bilbogen« m. fl.; generalsekretær i Nordisk
Automobil-Forhandler-Union 1951-52 og 1955-56,
medl. af samarbejdsudvalget mellem D.A.F. og
Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark
og af samarbejdsudvalget mellem D.A.F., Cen
tralforeningen af Autoreparatører i Danmark og
Dansk Automobilforsikrings Forbund, medl. af
motorbranchens benzin- og olieudvalg, skandina
visk delegeret v. årskongresseme indenfor In
ternational Office for Motor Trades and Repairs.
Adr. Gustav Webers Vej 6, Farum.
Organisation: Danmarks Automobil-Forhand
ler-Forening, Hauchsvej 14, Kbhvn. V.

Agerholm, Johannes, vognmand; vognpark: 2
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vester Harring pr. Hørdum.
Firma: Johs. Agerholm, Vognmandsforretning,
Vester Harring pr. Hørdum.

K. E. Ahasverusen
vognmand
Balling

Agerholm, Otto, vognmand; f. 15/6 1909 i Gadsbølle, Svendborg amt, søn af teglværksejer Niels
Peter Agerholm; g. 18/2 1934 m. Gudrun A., f.
Jensen; selvstændig vognmand i Frederiksdal pr.
Kjellerup s. 1934; vognpark: 1 5^-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast firmakørsel.
Adr. Frederiksdal pr. Kjellerup.
Firma: O. Agerholm, Vognmandsforretning,
Frederiksdal pr. Kjellerup.
Aggerholm, Herman, vognmand; f. 5/7 1913 i
Frøslev, Thisted amt, søn af landmand Peder
Aggerholm; g. 19/6 1941 m. Johanne A., f. Niel
sen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i Frøs
lev 1933, sideløbende overtaget vognmand Karl
Mark’s forretning i Frøslev 1943; vognpark: 3
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 11 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel og en del kreaturtransport.
Adr. Frøslev pr. Nykøbing M.
Firma: Herman Aggerholm, Vognmandsforret
ning, Frøslev pr. Nykøbing M.
Ahasverusen, Christian, vognmand; f. 8/10
1903 i Rødding, Viborg amt, søn af vognmand og
gårdejer Kresten Ahasverusen; g. 6/7 1928 m.
Laura A., f. Larsen; udd. og virket v. landvæsen
1918-28, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Balling 1928, optaget sønnen Knud Erik Ahasve
rusen s. kompagnon i forretningen 1953; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Balling Brugsforening, f. Bal
ling Foderstofforening, f. Balling Mejeri, f. køb
mand Th. Ambrosius, Balling, f. Balling-Volling
kommune og f. Skive Andelsslagteri m. fl.; tidl.
medl. af best. f. Skiveegnens Autovognmands
forening.
Adr. Balling.
Firma: Chr. Ahasverusen & Søn, Vognmands
forretning, Balling.
Ahasverusen, Knud Erik, vognmand; f. 8/9
1931 i Balling, Viborg amt, søn af vognmand
Christian Ahasverusen; medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Balling s. 1945, optaget s.
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H. K. Albrechtsen

P. Albrechtsen

vognmand
Langholt

vognmand
Svansbjerg

C. Alstrup
vognmand
Mejlby

kompagnon i samme 1953; ti dl. aktiv fodboldspil
ler på Balling-Volling Idrætsforenings 1. hold.
Adr. Balling.
Firma: Chr. Ahasverusen & Søn, Vognmands
forretning, Balling.
Ahrenkilde, Hans Valdemar, vognmand; f. 22/1
1888 i Kbhvn., søn af grønthandler N. Ahren
kilde; g. 21/11 1916 m. Dagmar A., f. Jensen; udd.
v. landvæsen og sen. frekventeret Køng Høj
skole, studie- og arbejdsophold v. mejeribrug i
U.S.A. 1911—15, selvstændig mejeriejer i Alborg
1915—18, etabi. sig s. selvstændig vognmand og
brændselshandler i Odense 1918.
Adr. Godthåbsgade 34, Odense.
Firma: H. V. Ahrenkilde, Vognmands- &
Brændselsforretning, Godthåbsgade 34, Odense.

Albrechtsen, Hans Kirkegaard, vognmand; f.
20/8 1909 i Langholt, Alborg amt, søn af køb
mand Jens Peter Albrechtsen; g. 30/5 1935 m.
Ellen A., f. Mayntzhusen; udd. i handel, køb
mand i Nørre Sundby 1930-43, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Langholt 1943; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad (kørselskapa
citet: 16 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Langholt
Hovedgård, f. Striben og f. Horsens-Hammer
kommune foruden en del fast firmakørsel; medi.
af best. f. Foreningen af nordjydske Fragt- og
Vognmænd s. 1951.
Adr. Langholt.
Firma: H. K. Albrechtsen, Vognmandsforret
ning, Langholt.
Albrechtsen, Poul, vognmand; f. 28/1 1909 i
Lidemark, Præstø amt, søn af rentier Peter Al
brechtsen; g. 23/5 1931 m. Gerda A., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen — herunder drevet
landejendom i Strøby og sen. i Herfølge, iøvrigt
chauffør t. 1952, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Svansbjerg pr. Herfølge 1952; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Herfølge An
delsmejeri.
Adr. Svansbjerg pr. Herfølge.

S. Alstrup
vognmand
Roslev

Firma: Poul Albrechtsen, Svansbjerg Vogn
mandsforretning, Svansbjerg pr. Herfølge.

Allenbæk, Børge Johannes, vognmand; f. 5/9
1917 i Rødovre, Kbhvn.s amt, søn af plantage
ejer Hans Christian Allenbæk; g. 15/11 1941 m.
Marie A., f. Larsen; efter en del år at have vir
ket s. chauffør h. faderen etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Helsingør 1942, udvidet forret
ningen — der oprindelig udelukkende omfattede
lastvognskørsel — t. sideløbende at omfatte tu
ristkørsel 1949 og brændselshandel 1953; vogn
park: 4 turistvogne (15, 25, 32 og 37 personer) og
2 lastvogne (4 og 5 tons); formd. f. Tikøb Sogns
Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Skovparken 5, Espergærde.
Firma: Børge Allenbæk, Brændsels- & Vogn
mandsforretning, Fiolgade 18, Helsingør.
Alstrup, Christian, vognmand; f. 25/6 1893 i
Mejlby, Randers amt, søn af vognmand Jens
Christian Alstrup; g. 20/9 1927 m. Barbara A., f.
Mortensen; overtaget faderens vognmandsforret
ning i Mejlby — der er grundlagt 1881 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1924; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Mejlby-Ar
hus; medstifter af og medl. af best. f. Århus
Omegns Fragt- & Vognmandsforening s. 1927,
formd. f. samme s. 1935, medstifter af og medl.
af best. f. Landsforeningen Danske Vognmænd
s. 1947, medstifter af og medl. af best. f. A/S
Århus Fragtmandscentral s. 1935; medl. af Todbjerg-Mejlby sogneråd' 1933-37.
Adr. Mejlby pr. Hjortshøj.
Firma: Mejlby Autotransport v. Chr. Alstrup,
Mejlby pr. Hjortshøj.

Alstrup, Svend, vognmand; f. 26/10 1909 i Røgind, Viborg amt, søn af gårdejer Thomas Al
strup; g. 22/11 1931 m. Kirsten Marie A., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen 1923-29, chauf
før h. broderen vognmand Frede Alstrup, Roslev
1929-31, efter broderens død overtaget forretnin
gen og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1931;
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R. Altenborg

Aa. Andersen

Aa. Andersen

Aa. V. Andersen

vognmand
Langstrup

vognmand
Hadsund

vognmand
Lødderup

vognmand
Kbhvn. N.

vognpark: 2 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: ca. 15 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del' kørsel
f. Roslev Trælasthandel, f. slagtermester A. I.
Nielsen, Roslev, f. A/S P. Knudsen, Roslev, f.
svejsemester Aug. Nielsen, Vinding, f. Skive An
dels-Slagteri og f. Viborg amts vejvæsen foruden
en del kreaturtransport og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning; tid!, genn. 10 år medl.
af best. f. Skiyeegnens Autovognmandsforening;
genn. 25 år aktiv atletikdyrker i Roslev IdrætsKlub.
Adr. Roslev.
Firma: Svend Alstrup, Vognmandsforretning,
Roslev.
Altenborg, Reimer, vognmand; f. 24/2 1915 i
Sverige, søn af landskabsmaler Fr. Altenborg;
g. 18/5 1944 m. Ellen A., f. Nielsen; udd. v. land
væsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Langstrup pr. Fredensborg 1936, opført nuværen
de ejendom m. garager i Langstrup 1944; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svine
transport t. Hillerød Andelsslagteri — samt tidl.
till, lillebilkørsel; medl. af best. f. Asminderød^Grønholt Grundejerforening s. 1955.
Adr. Langstrup pr. Fredensborg.
Firma: Reimer Altenborg, Vognmandsforret
ning, Langstrup pr. Fredensborg.

Andersen, A. Bruhn, fabrikant; f. 25/9 1892 i
Kbhvn., søn af skomagermester Lauritz Ander
sen; g. 22/2 1929 m. Elisabeth B. A., f. Odgaard;
grundlagt nuværende autogummi- og vulkanise
ringsvirksomhed i Kbhvn. 1925; i perioder medl.
af best. f., næstformd. i og formd. f. Dansk Vulkanisør-Mester-Forening s. 1926, æresmedl. i
samme s. 1949, i perioder medl. af repræsentant
skabet og af hovedbest. f. Autogummi-Forhandler-Foreningen, p. t. formd. f. sammes Kbhvn.s
kreds.
Adr. Bjergagervej 29, Hvidovre pr. Valby.
Firma: A. Bruhn Andersen, Vulkanisering &
Slidbanefabrik, Erik Menveds Vej 2, Kbhvn. V.

Andersen, Aage, vognmand; f. 17/10 1901 i
Fårevejle, Holbæk amt, søn af landmand Jens
Andersen; g. 28/5 1926 m. Ludvine A., f. Madsen;
udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Kelstrup pr. Grevinge 1929, sideløbende
indehaver af landejendom i Kelstrup; vognpark:
1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Kelstrup pr. Grevinge.
Firma: Aage Andersen, Vognmandsforretning,
Kelstrup pr. Grevinge.
Andersen, Aage, vognmand; f. 17/9 1909 i Had
sund, Alborg amt, søn af arbejdsmand Anders
Andersen; g. 21/1 1940 m. Elly A., f. Rasmussen;
lastvognschauffør og chauffør v. Falck’s Red
ningskorps 1930-38, etabl. sig s. selvstændig
vognmand — m. forretning omfattende kørsel m.
pakkebil på ruten: Hadsund-Alborg — i Had
sund 1938, overtaget nuværende lillebilforretning
i Hadsund — der er grundlagt 1921 — 1945;
vognpark: 3 lillebiler (kørselskapacitet: 23 per
soner).
Adr. Markedsgade 2, Hadsund.
Firma: Aage’s Lillebiler v. Aage Andersen,
Markedsgade 2, Hadsund.
Andersen, Aage, vognmand; f. 21/7 1914 i Tved,
Vejle amt, søn af landmand Anders Andersen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Over Jerstal 1949;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Haderslev amts vejvæsen, f.
Vedsted kommune og f. Over Jerstal Mejeri
samt en del langturskørsel f. maskinfabrikant
Møller, Over Jerstal.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Aage Andersen, Vognmandsforretning,
Over Jerstal.

Andersen, Aage, vognmand; f. 30/11 1917 i Lød
derup, Thisted amt, søn af landmand Kristian
Andersen; g. 19/7 1953 m. Ellen A., f. Holmbo;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Lødderup
1945; vognpark: 1 lastvogn (5225 kg); kørsel: alm.
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A. H. Andersen

A. K. Andersen

A. J. Andersen

A. V. Andersen

vognmand
Alborg

vognmand
Redsted

vognmand
Bolbro

vognmand
Hasle

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del svine- og kreaturtrans
port.
Adr. Lødderup pr. Nykøbing M.
Firma: Aage Andersen, Vognmandsforretning,
Lødderup pr. Nykøbing M.

Andersen, Aage Valdemar, vognmand, sekre
tær; f. 26/1 1918 på Frdbg., søn af magister Jens
Nicolaj Andersen; grundlagt nuværende auto
udlejningsforretning i Kbhvn. og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1940; medl. af best. f. og
kasserer i Dansk Autoudlejer Union’s afdeling f.
Stor-Kbhvn. 1947, medl. af best. f. og sekretær i
Dansk Autoudlejer Union s. 1948, sideløbende
redaktør af fagbladet »Udlejeren« s. 1953.
Adr. Wesselsgade 2, Kbhvn. N.
Firma: Aa. V. Andersen, Automobiludlejning,
Wesselsgade 2, Kbhvn. N.
Andersen, Adolf Johannes, vognmand; f. 20/9
1899 i Bedsted, Thisted amt, søn af købmand
Christian Peter Andersen; g. 12/6 1948 m. Emma
Margrethe A., f. Nielsen; udd. i kolonial, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Gedsted 1925; vognpark: 3 lastvogne —
alle m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 35 tons);
kørsel: udelukkende langturskørsel samt kørsel
i forbindelse m. salg og levering af hønseskaller.
Adr. Gedsted.
Firma: Adolf Joh. Andersen, Vognmandsfor
retning, Gedsted.
Andersen, Agner, vognmand; f. 16/4 1913 i
Brorstrup, Alborg amt, søn af sognefoged An
ders Andersen; g. 8/12 1936 m. Agnes Marie A.,
f. Sørensen; udd. v. landvæsen, gårdejer 193647, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alestrup
1947; vognpark: 1 3 -tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende kontraktkørsel på ruten: Ales'trup-Alborg.
Adr. Jernbanegade 2, Alestrup.
Firma: Alestrup Varetransport v. Agner An
dersen, Alestrup.

Andersen, Aksel, vognmand; f. 4/4 1906 i Rårup sogn, Vejle amt, søn af gårdejer Frederik
Andersen; g. 30/11 1930 m. Gudrun A., f. Søren
sen; løst næringsbrev s. vognmand 1934, overta
get nuværende vognmandsforretning i Astrup pr.
Rårup — der er grundlagt 1878 — 1944, sidelø
bende leverandør af ral og grus fra henholdsvis
eget ralleje m. tilhørende gravemaskine og egen
grusgrav m. tilhørende el-transportør samt for
handler af brændsel; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. tippelad — og 1 traktor m. læsseaggre
gat; kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten:
Astrup-Horsens; medl. af best. f. og sekretær i
Horsensegnens Lastbilforening s. 1951, næstformd. i samme s. 1954.
Adr. Astrup pr. Rårup.
Firma: Astrup Vognmandsforretning, Astrup
pr. Rårup.
Andersen, Aksel Henry, vognmand; f. 20/8 1911
i Bælum, Alborg amt; g. 1950 m. Esther A., f.
Gammelgaard; løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig taxavognmand i Alborg 1950; vogn
park: 1 taxa (5 personer).
Adr. Frederikstorv 1, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
Andersen, Aksel Kr., vognmand; f. 31/12 1908
i Redsted M., Thisted amt, søn af snedker Theo
dor Andersen; g. 13/10 1938 m. Ester Marie A., f.
Thøgersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Redsted M. 1937; vognpark: 1 lastvogn (3950 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel, en del svine- og kreatur
kørsel, en del brændselskørsel og en del kørsel
f. Karby-Hvidbjerg-Redsted kommune.
Adr. Redsted M.
Firma: Aksel Kr. Andersen, Vognmandsforret
ning, Redsted M.
Andersen, Alfred, vognmand; f. 26/8 1906 i
Strøby, Præstø amt, søn af smed Hans P. Ander
sen; g. 10/10 1937 m. Tove A., f. Willumsen; efter
en del år at have virket dels s. chauffør på
Vemmetofte Kloster og dels s. lillebilchauffør i
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Fakse Ladeplads etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Fakse Ladeplads 1939; vognpark:
2 lillebiler.
Adr. Hovedgaden, Fakse Ladeplads.
Firma: Alfr. Andersen, Vognmand, Fakse Lade
plads.
Andersen, Alfred, vognmand; f. 23/9 1911 i
Sperring, Thisted amt, søn af banevagt Jens
Christian Andersen; g. 18/5 1939 m. Else A., f. Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sjørring
1949; vognpark: 1 lastvogn (3600 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel, en del kreatur- og svinekørsel og
en del kørsel f. Sjørring-Torsted kommune.
Adr. Sj ørring.
Firma: Alfr. Andersen, Vognmandsforretning,
Sjørring.
Andersen, Alfred, vognmand; f. 13/10 1916 i
Toftlund, Haderslev amt, søn af vognmand An
dreas Andersen; g. 28/5 1939 m. Edith A., f. Mik
kelsen; efter en del år at have virket dels s.
chauffør og dels s. kompagnon i faderens vogn
mandsforretning etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Sommersted 1934; vognpark: 2 diesellast
vogne — begge m. påhængsvogn, 1 benzinlast
vogn m. tippelad og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Martensen’s Korn- & Foderstofforret
ning, Stepping, f. Davidsen’s Tømmerhandel,
Sommersted og f. Kolding Svineslagteri samt en
del kørsel m. sand og grus fra egen grusgrav t.
Frørup og omliggende kommuner; brandchef i
Sommersted.
Adr. Sommersted.
Firma: A. Andersen, Vognmandsforretning,
Sommersted.

Andersen, Alfred Dalsgaard, vognmand; f. 30/1
1920 i Farsø, Alborg amt, søn af gårdejer Jens
Erik Andersen; g. 28/3 1947 m. Jytte A., f. Niel
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Glerup pr. Gedsted
1945; vognpark 1 4^-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Østerbølle Andelsmejeri.
Adr. Glerup pr. Gedsted.
Firma: A. Andersen, Vognmandsforretning,
Glerup pr. Gedsted.
Andersen, Alfred Johnsen, vognmand; f. 17/4
1889 i Indslev, Odense amt, søn af arbejdsmand
Anders Nielsen; g. 16/10 1916 m. Emma A., f. An
dersen; udd. og virket bl. a. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Odense 1923; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 7 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. forskellige håndværksmestre,
møbelhandlere og ægforretninger i Odense; medl.
af best. f. Odense Vognmandslaug s. 1931, oldermd. f. samme 1951-54, tidl. i 1 periode medl. af
best. f. Landsforeningen Danske Vognmænd, fl. a.
tillidshverv.

Adr. Rismarksvej 5, Bolbro.
Firma: A. J. Andersen, Vognmandsforretning,
Rismarksvej 5, Bolbro.
Andersen, Alfred Røjkjær, vognmand; f. 15/6
1903 i Horsens, søn af vognmand og landmand
Hans Christian Andersen; g. 17/11 1929 m. Inge
borg A., f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen
1917-23, overtaget faderens vognmandsforretning
i Astrup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1923, flyttet forretningen t. Holstebro 1936; vogn
park: 2 flytteomnibusser — begge m. påhængs
vogn — og 1 lastvogn (kørselskapacitet: 30-35
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Holstebro kommune, f.
Ringkøbing amts vejvæsen, f. A/S Vald. Bim’s
Jernstøberi & Maskinfabrik, Holstebro og f. A/S
Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik — dog
fortrinsvis møbeltransport; medstifter af Holstebroegnens Vognmandsforening 1946, formd. f.
samme 1946-50.
Adr. Skivevej 40, Holstebro.
Firma: Alfred Andersen’s Flytteforretning,
Skivevej 40, Holstebro.

Andersen, Alfred Villiam, vognmand; f. 28/5
1909 i Viby, Arhus amt, søn af husmand Niels
Christian Andersen; g. 15/12 1938 m. Inger A., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hasle pr. Arhus 1948, løst næringsbrev 1951,
genn. årene udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte brændselshandel; vognpark: 1 5-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandsog entreprenørkørsel.
Adr. Solhøjvej 11, Hasle pr. Arhus.
Firma: Alfred V. Andersen, Vognmandsforret
ning, Solhøjvej 11, Hasle pr. Arhus.
Andersen, Anders, vognmand'; f. 6/3 1916 i Sol
bjerg sogn, Alborg amt, søn af gårdejer Søren
Andersen; g. 14/4 1938 m. Karen A., f. Christen
sen; lastvognschauffør 1934-38, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Korup pr. Hadsund 1938,
grundlagt nuværende vognmandsforretning i LI.
Brøndum pr. Bælum 1946, sideløbende leveran
dør af jordbrugskalk, iøvrigt optaget sønnen
Leif Jørgen Andersen s. kompagnon i forretnin
gen 1956; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapaci
tet: 10 tons) og 1 traktor m. læsseskovl; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. LI. Brøndum pr. Bælum.
Firma: A. Andersen & Søn, Vognmandsforret
ning, LI. Brøndum pr. Bælum.

Andersen, Anders Ernst, vognmand; f. 23/5
1903 i Serup, Viborg amt, søn af gårdejer Karl
Andersen; g. 10/12 1955 m. Grethe A., f. Bak;
udd. v. land- og mejeribrug, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Frederiksdal pr.
Kjellerup — der er grundlagt 1917 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1932; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 17 tons); kørsel: alm. vognmandlskørsel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur-
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transport; genn. en årrække medl. af best. f.
Silkeborg Omegns Vognmandsforening.
Adr. Frederiksdal pr. Kjel'lerup.
Firma: Emst Andersen, Vognmandsforretning,
Frederiksdal pr. Kjellerup.
Andersen, Anders Hedegaard, vognmand'; f. 8/2
1915 i Bredsten, Vejle amt, søn af uddeler Chri
stian Andersen; g. 28/10 1943 m. Edith H. A., f.
Hansen; efter en del år at have virket s. chauf
før overtaget nuværende vognmandsforretning i
Nørre Vilstrup pr. Vejle og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Nørre Vilstrup Brugsfor
ening, f. Nørre Vilstrup Lokalforening u. J.A.F.
og D.A.G. og f. Skibet kommune foruden en del
kørsel m. mælk t. Vejle Andelsmejeri og en del
kørsel m. svin t. Vejle & Omegns Andels-Svine
slagteri.
Adr. Nørre Vilstrup pr. Vejle.
Firma: A. H. Andersen, Vognmandsforretning,
Nørre Vilstrup pr. Vejle.

Andersen, Anders Peter, vognmand; f. 22/10
1878 i Hvissinge, Kbhvn.s amt, søn af væver Sø
ren Andersen; g. 27/11 1903 m. Rasmine A., f.
Nielsen (død); udd. v. landvæsen og sen. gård
ejer, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Glo
strup 1918; vognpark: 1 4-tons lastvogn m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast kørsel f. Glostrup kommune.
Adr. Solvangsvej 7, Glostrup.
Firma: A. P. Andersen, Vognmandsforretning,
Solvangsvej 7, Glostrup.
Andersen, Anders Winther, vognmand; f. 14/7
1903 i Sebber sogn, Alborg amt, søn af gårdejer
Niels Christian Andersen; g. 27/2 1938 m. Helga
Elise W. A., f. Pedersen; udd. og virket v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Barmer pr. Sebbersund 1925, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alborg
1940; vognpark: 8 lastvogne (5-15 tons) — hvoraf
3 m. påhængsvogn og 1 m. sættevogn (10 tons) m.
tippelad specielt bygget bl. a. t. transport af as

falt; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. forskellige fabrikker,
entreprenører og murermestre.
Adr. Kong Hans’ Gade 7, Alborg.
Firma: A. Winther, Vognmand, Kong Hans’
Gade 7, Alborg.
Andersen, Andreas, vognmand; f. 14/8 1899 i
Vang, Thisted amt; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tødsø pr. Nykøbing M. 1934; vognpark: 2
lastvogne (3300 og 3500 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Tødsø pr. Nykøbing M.
Firma: Andreas Andersen, Vognmandsforret
ning, Tødsø pr. Nykøbing M.
Andersen, Andreas, vognmand; f. 29/11 1917 i
Egen, Sønderborg amt, søn af husmand Andreas
Andersen; g. 12/12 1944 m. Else A., f. Perregaard;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Lysabild pr. Skov
by 1942, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
m. egen grusgrav samt brændselshandel; vogn
park: 1 Mercedes-lastvogn og 1 Commer-lastvogn — den ene m. påhængsvogn — samt 2
traktorer m. læsseskovl; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Sønderborg amts vejvæsen og f. Lysabild kom
mune.
Adr. Lysabild pr. Skovby, Als.
Firma: Andr. Andersen, Vognmandsforretning,
Lysabild pr. Skovby, Als.

Andersen, Anker, vognmand; f. 15/8 1923 i
Hornborg, Skanderborg amt, søn af murermester
Jens Christian Andersen; g. 21/4 1951 m. Eva
Marie A., f. Lauesen; udd. v. landvæsen, chauf
før 1945-55, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Brund pr. Horsens og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1955; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast svine- og kreaturtransport.
Adr. Brund pr. Horsens.
Firma: Anker Andersen, Vognmandsforretning,
Brund pr. Horsens.
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Andersen, Ankjær Marinus, fragtmand; f. 2/7
1902 i Granslev, Viborg amt, søn af gårdejer Carl
Christian Andersen; g. 1941 m. Marie A., f. Pe
dersen; last- og rutebilchauffør 1926-51, over
taget nuværende fragtmandsforretning i Silke
borg og etabi. sig s. selvstændig fragtmand 1951;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Silkeborg-Brædstrup-Horsens.
Adr. Chr. d. VIII’s Vej 15, Silkeborg.
Firma: Marinus Andersen, Fragtmand, Chr. d.
VIII’s Vej 15, Silkeborg.
Andersen, Anthon, vognmand; f. 9/7 1885 i
Klejtrup, Viborg amt, søn af gårdejer Andreas
Andersen; g. 26/3 1909 m. Johanne A., f. Nielsen;
udd. v. landvæsen, gårdejer s. 1919, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Sejs pr. Silkeborg 1921,
løst næringsbrev samt flyttet forretningen — der
sideløbende omfatter brændselshandel — t. Sil
keborg og optaget sønnen Børge Andreas Ander
sen s. kompagnon i samme 1942; vognpark: 4 6tons lastvogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn (4-12
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. brunkul; genn. 12 år re
visor i Silkeborg Vognmandsforening.
Adr. Bredgade 24, Silkeborg.
Firma: Anth. Andersen & Søn, Vognmands- &
Brændselsforretning, Bredgade 24, Silkeborg.

Andersen, Arne, vognmand; f. 27/10 1908 i Kalhave, Skanderborg amt, søn af murermester Jens
Christian Andersen; g. 30/11 1933 m. Anna A., f.
Nyborg; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hornborg pr. Flemming
1936, auto vognmand s. 1946; vognpark: 2 last
vogne — begge m. tippelad (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Flemming An
delsmejeri og en del kørsel f. Hvirring-Homborg kommune foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Hornborg pr. Flemming.
Firma: Arne Andersen, Vognmand, Hornborg
pr. Flemming.
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Andersen, Arne, vognmand; f. 2/1 1925 i Thor
ning, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Christian
Andersen; g. 24/10 1948 m. Kirstine A., f. Sunds;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Thorning 1948, sideløbende forhand
ler af brændsel og fourage samt leverandør af
vej- og byggematerialer; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 14
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del fast kørsel f. Sajyka Kartoffel
central, Herning.
Adr. Thorning pr. Kjell'erup.
Firma: Thorning Auto transport v. Arne An
dersen, Thorning pr. Kjellerup.
Andersen, Arne Ebbe, vognmand, købmand; f.
7/8 1917 i Fårdrup, Sorø amt, søn af boelsmand
Christian Andersen; g. 5/2 1944 m. Laura Marie
A., f. Astrup; udd. og virket v. landvæsen bl. a.
på større gårde og sen. ansat i firmaet Kähler
& Breum, Korsør, overtaget vognmand Arne
Østergaard’s forretning i Stude pr. Forlev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948, driver
sideløbende købmandsforretning m. benzintank
i Stude; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge
m. tippelad.
Adr. Stude pr. Forlev.
Firma: Arne E. Andersen, Vognmand — Køb
mand, Stude pr. Forlev.

Andersen, Axel, vognmand; f. 10/6 1898 i Viby,
Arhus amt, søn af arbejdsmand Lars Andersen;
g. 4/10 1931 m. Dorthea A., f. Sørensen; udd. v.
landvæsen, vognmandskusk 1916-22, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Viby J. 1931; vognpark:
1 3-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kørsel f. A/S De forenede
Teglværker v. Arhus og f. Viby kommune; tidl.
medl. af best. f. Viby Vognmandsforening.
Adr. Højdevej 13, Viby J.
Firma: Axel Andersen, Vognmandsforretning,
Højdevej 13, Viby J.
Andersen, Axel, vognmand; f. 12/8 1898 i Vor
dingborg, søn af vognmand Hans Jørgen Ander
sen; g. 5/11 1925 m. Gertrud A., f. Bro; etabi.
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sig s. selvstændig vognmand i Vordingborg 1925;
vognpark: 4 lastvogne (2-4 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel og flytning samt fragtmands
kørsel på ruten: Vordingborg—Næstved; genn.
en årrække medl. af best. f. Vordingborg og Om
egns Vognmandsforening, i 2 perioder formd. f.
samme — sidst s. 1955.
Adr. Næstvedvej 15, Vordingborg.
Firma: Axel Andersen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Næstvedvej 15, Vordingborg.

Andersen, Axel, vognmand; f. 21/9 1923 i Vin
derslev, Viborg amt, søn af vognmand Anton
Martin Andersen; g. 22/4 1945 m. Elly A., f.
Bøgelund Madsen; medhjælper og chauffør 193954, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Sinding pr. Skægkær og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast svine- og kreaturtransport foruden en
del kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Sinding pr. Skægkær.
Firma: Sinding Vognmandsforretning v. Axel
Andersen, Sinding pr. Skægkær.
Andersen, Axel Johannes, vognmand; f. 7/2
1903 i Herfølge, Præstø amt, søn af gårdejer Jør
gen Peter Andersen; g. 12/9 1937 m. Ragnhild A.,
f. Damgaard; udd. v. landvæsen, chauffør 192229, etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Herfølge 1929, sideløbende kørelærer i Herfølge
1932-36, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Kolind 1937; vognpark: 1 5-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast firmakørsel.
Adr. Kolind.
Firma: Axel Andersen, Vognmandsforretning,
Kolind.
Andersen, Bent, vognmand; f. 11/1 1915 i
Kbhvn., søn af grosserer Albert Andersen; g.
1938 m. Grethe A., f. Hansen; overtaget vogn
mand Rs. Nielsen’s forretning i Esbønderup pr.
Esrum og etabi. sig s. selvstændig vognmand
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1947, driver sideløbende brændselsforretning i
Esbønderup; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tip
pelad og 1 droske; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svinekørsel t. Frede
rikssund Andels-Svineslagteri.
Adr. Esbønderup pr. Esrum.
Firma: Bent Andersen, Vognmandsforretning,
Esbønderup pr. Esrum.
Andersen, Børge, vognmand; f. 11/9 1938 i Hol
stebro, søn af vognmand Alfred Røjkjær Ander
sen; medarbejder i faderens flytte- og vogn
mandsforretning i Holstebro.
Adr. Skivevej 40, Holstebro.
Firma: Alfred Andersen’s Flytteforretning,
Ski ve vej 40, Holstebro.
Andersen, Børge Andreas, vognmand; f. 30/12
1917 i Give, Vejle amt, søn af vognmand Anthon
Andersen; g. 13/9 1941 m. Gerda A., f. Sørensen;
medhjælper i faderens vognmands- og brænd
selsforretning — oprindeligt beliggende i Sejs
pr. Silkeborg men sen. flyttet t. Silkeborg —
1935-42, løst næringsbrev og optaget s. kompag
non i samme 1942; vognpark: 4 6-tons lastvogne
— hvoraf 3 m. påhængsvogn (4-12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. brunkul.
Adr. Sejs pr. Silkeborg.
Firma: Anth. Andersen & Søn, Vognmands- &
Brændselsforretning, Bredgade 24, Silkeborg.
Andersen, Børge Axel, vognmand; f. 16/2 1916
i Middelfart, søn af tømrermester Axel Ander
sen; g. 25/7 1942 m. Johanne A., f. Petersen; udd.
og virket s. tømrer 1931-46, overtaget vognmand
Carl Hansen’s forretning m. tilhørende ejendom
i Middelfart og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1946; vognpark: 1 3% -tons lastvogn.
Adr. Ny Møllevej 1, Middelfart.
Firma: Børge Andersen, Vognmandsforretning,
Ny Møllevej 1, Middelfart.
Andersen, Carl, vognmand; f. 2/11 1886 i Usserød, Frederiksborg amt; g. 23/5 1913 m. Sofie A.,
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f. Hansen; udd. og virket s. smed, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Usserød 1913, genn. åre
ne oparbejdet forretningen t. at omfatte såvel
lastvogns- og droskekørsel s. ambulancekørsel f.
Usserød Sygehus — dog sen. afstået ambulanceog droskekørselen t. sønnen Svend Aage Ander
sen; vognpark: 3 lastvogne (6-7 tons), 1 auto
rustvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
grus, sten og skærver — samt kørsel m. rust
vogn.
Adr. GI. Byvej 9-11, Usserød pr. Kokkedal.
Firma: Carl Andersen, Vognmandsforretning,
GI. Byvej 9-11, Usserød pr. Kokkedal.
Andersen, Carl, vognmand; f. 25/2 1911 i Skør
ping, Alborg amt, søn af vognmand Chresten
Mourits Andersen; g. 10/11 1935 m. Marie A., f.
Jensen; lastvognschauffør 1930-34, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skørping 1934; vogn
park: 2 lastvogne — begge m. tippelad (kørsels
kapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. grus f.
egen regning; i perioder medl. af best. f. Skør
ping-Arden Vognmandsforening.
Adr. Jyllandsgade 51, Skørping.
Firma: Carl Andersen, Vognmand, Skørping.

Andersen, Carl, vognmand; f. 4/11 1911 i LI.
Værløse, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Laur.
Andersen; g. 18/7 1942 m. Ruth A., f. Hansen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i LI. Værløse 1942; vognpark: 1 3>£-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. renovation f. Vær
løse kommune.
Adr. Højloftsvej 17 A, LI. Værløse pr. Værløse.
Firma: Carl Andersen, Vognmandsforretning,
LI. Værløse pr. Værløse.

Andersen, Carl Frederik, vognmand; f. 3/10
1910 i Mesinge, Svendborg amt, søn af boels
mand Peter Andersen; g. 24/4 1943 m. Else A., f.
Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ørbæk 1936, købmand i Middelfart 1941-43, der
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efter påny selvstændig vognmand samt indeha
ver af maskinstation i Ørbæk; vognpark: 2 lastf. Svendborg Amts Vognmandsforening s. 1950.
Adr. Odense vej, Ørbæk.
Firma: Carl F. Andersen, Vognmandsforret
ning & Maskinstation, Ørbæk.

Andersen, Carl Johan Andreas, vognmand; f.
11/3 1890 i Vestermarie, Bornholm, søn af sten
hugger Johan Andersen; g. 1/4 1911 m. Alfa A.,
f. Johansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rønne 1942, sideløbende indehaver af Søndre
Savværk i Rønne s. 1935, optaget sønnerne Tage
og Børge Andersen s. medarbejdere i virksom
heden — der ialt beskæftiger 14 mand; vogn
park: 3 5-tons lastvogne — alle m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel; medl. af best. f.
Rønne Vognmandsforening t. 1951 og genn. 6 år
vognfordeler i samme.
Adr. Kastelsvej 5, Rønne.
Firma: Carl Andersen, Vognmandsforretning,
Kastelsvej 5, Rønne.
Andersen, Chresten Hammer, vognmand, en
treprenør; f. 11/8 1909 i Dalbyover, Randers amt,
søn af pottemager Anders Christian Andersen;
g. 20/5 1933 m. Jenny Henriette H. A., f. Peder
sen; entreprenørformand i firmaet Chr. Ander
sen, Randers 1930-46, i kompagni m. broderen
vognmand og entreprenør Jens Peter Andersen
grundlagt nuværende entreprenørvirksomhed i
Randers 1946, løst næringsbrev og udvidet samme
t. sideløbende at omfatte vognmandsforretning
1948; vognpark: 4 lastvogne (4-6 tons) m. tippelad
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (8 tons) — og 3 trak
torer m. jordsluffer og tilhørende 4 påhængs
vogne m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vogn
mands- og entreprenørkørsel.
Adr. Hyacintvej 24, Randers.
Firma: Brdr. Andersen, Entreprenører - Vognmænd, Randers.

Andersen, Chresten Johan Marius, vognmand;
f. 19/2 1912 i Løvel, Viborg amt, søn af kommu-

269

C. J. A. Andersen
vognmand
Rønne

C.

J. M. Andersen

C. Andersen
vognmand, entreprenør
Randers

vognmand
Formyre

nal vejmand Martin Andersen; g. 7/9 1941 m.
Kathrine Marie A., f. Mikkelsen; udd. v. land
væsen, chauffør 1935-43, bestyrer af nuværende
vognmandsforretning i Formyre pr. Ørum Sønderlyng f. søsteren 1943-46, overtaget samme og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 24 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. kammerherre C. D. Lüttichau, Tjele foruden
en del kørsel m. mælk t. Ørum Andelsmejeri;
formd. f. Foulum Forsamlingshus og kasserer f.
Tjele-Nørre Vinge Sygeplejeforening.
Adr. Formyre pr. Ørum Sønderlyng.
Firma: Chr. Andersen, Vognmand, Formyre pr.
Ørum Sønderlyng.
Andersen, Christian, vognmand; f. 3/6 1896 i
Skævinge, Frederiksborg amt, søn af skrædder
Hans Andersen; g. 9/4 1924 m. Karla A., f. Sø
rensen; udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Skævinge 1919, selvstændig
vognmand i Lystrup pr. Slangerup s. 1936; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Borup
Mejeri.
Adr. Lystrup pr. Slangerup.
Firma: Chr. Andersen, Vognmandsforretning,
Lystrup pr. Slangerup.
Andersen, Christian, vognmand, entreprenør;
f. 14/10 1897 i Nørre Borup, Randers amt, søn af
husmand Peder Andersen; g. 24/10 1926 m. Hed
vig A., f. Jensen; entreprenørformand 1918-22,
grundlagt nuværende entreprenørvirksomhed i
Randers 1922, løst næringsbrev samt udvidet
samme t. sideløbende at omfatte vognmandsfor
retning 1925; vognpark: 16 lastvogne (4-7 tons)
— hvoraf 9 m. påhængsvogn (3-8 tons), 5 trakto
rer m. tilhørende jordsluffer, luftkompressorer
og løbere og 1 blokvogn (20 tons); entreprenør
materiel: diverse gravemaskiner, rambukke, vejtromler, lokomotiver og tipvogne m. m.; kørsel:
alm. vognmands- og entreprenørkørsel; medl. af
best. f. Randers Vognmandslaug s. 1941, oldermd. f. samme s. 1945, p. t. tillige fungerende kas

C. J. Andersen
vognmand
Rødding

serer og sekretær, suppleant t. hovedbest. f.
Landsforeningen Danske Vognmænd.
Adr. Nørre Boulevard 12, Randers.
Firma: Chr. Andersen, Entreprenør-Vogn
mand, Nørre Boulevard 12, Randers.
Andersen, Christian, vognmand; f. 8/4 1899 i
Legind, Thisted amt, søn af arbejdsmand Chri
stian Andersen; g. 9/10 1936 m. Karen A., f. Han
sen; udd. og virket v. landvæsen, kusk h. vogn
mand Ingv. Andersen, Køge 1920-37, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Køge 1937; vognpark: 1
5%-tons lastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. korn og foderstoffer f. Viby Foderstoffor
retning og en del kørsel m. brændsel f. Vridsløselille Brugsforening; medl. af best. f. Køge og
Omegns Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Blumesvej 4, Køge.
Firma: Chr. Andersen, Vognmandsforretning,
Blumesvej 4, Køge.
Andersen, Christian, vognmand; f. 29/6 1913 i
Elsborg, Viborg amt, søn af vognmand Anthon
Martin Andersen; g. 19/5 1935 m. Olga A., f.
Lindberg; kusk 1928-31 og chauffør 1931-35, over
taget nuværende vognmandsforretning i Lem
ming — der er grundlagt 1927 — og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1935; vognpark: 1 6-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel m. korn og foder
stoffer foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. Lemming.
Firma: Lemming Autotransport v. Chr. Ander
sen, Lemming.
Andersen, Christian Bojer, vognmand; f. 15/4
1897 i Tved, Thisted amt, søn af landmand H. C.
Andersen; g. 19/10 1924 m. Maren Hansigne B.
A., f. Pedersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabl. sig s. selvstændig vognmand på
Frdbg. 1924, flyttet forretningen t. Hvidovre
1939; vognpark: 1 4-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Hvidovrevej 122, Hvidovre pr. Valby.
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Firma: C. Bojer Andersen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Hvidovrevej 122, Hvid
ovre pr. Valby.
Andersen, Christian Johansen, vognmand; f.
6/4 1914 i Hjerting, Haderslev amt, søn af gård
ejer Henrik Andersen; g. 13/6 1935 m. Tove
Marie A., f. Thestrup Schmidt; udd. og virket
v. landvæsen og sen. genn. ca. 10 år ansat på
Vamdrup Fjerkræslagteri, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rødding 1945; kørsel: udeluk
kende personkørsel m. lillebil og turistbus; formd. f. Centralforeningen af Lillebilforeninger i
Danmark’s afd. f. Toftlund politikreds.
Adr. Linde Alle, Rødding.
Firma: Chr. J. Andersen, Vognmand, Rødding.
Andersen, Christian Linnemann, vognmand; f.
23/11 1906 i Brønderslev, søn af particulier An
ders Peter Andersen; g. 27/5 1933 m. Gerda A., f.
Pedersen; udd. og virket v. landvæsen, løst
næringsbrev samt overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Hobro og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1950; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: udelukkende kontraktkørsel på
ruten: Hobro-Alborg; medl. af best. f. Indre
Missions Samfund i Hobro.
Adr. Adelgade 14, Hobro.
Firma: Chr. Andersen, Vognmandsforretning,
Adelgade 14, Hobro.

Andersen, Christian Marius, vognmand; f. 16/3
1913 i Bjerregrav, Randers amt, søn af arbejds
mand Thomas Andersen; g. 29/6 1936 m. Thyra
A., f. Nielsen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skagen 1953; vognpark: 1 lastvogn m. kasse (5200
kg) m. påhængsvogn m. kasse (5750 kg) og 1 alm.
lastvogn (5400 kg) m. påhængsvogn (5700 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fisketransport.
Adr. Batteri vej, Skagen.
Firma: Vognmandsforretningen »Skagboen« v.
Chr. Marius Andersen, Batterivej, Skagen.

E. H. N. Andersen

E. V. R. Andersen

vognmand
Grindsted

vognmand
Grindsted

Andersen, Christian Valdemar, vognmand; f.
27/6 1920 i Torslev, Hjørring amt, søn af gård
ejer Andreas Julius Andersen; g. 5/10 1949 m.
Johanne A., f. Jensen; udd. v. landvæsen, for
valter på Erikasminde, Åbybro 1942-47, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Åbybro 1947; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad (kør
selskapacitet: 7% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Ågade 4, Åbybro.
Firma: V. Andersen, Vognmand, Åbybro.

Andersen, Christian Viggo, vognmand; f. 15/10
1905 i Nørre Broby, Svendborg amt, søn af land
mand Andreas Andersen; g. 11/11 1932 m. Kir
sten A., f. Hansen; udd. v. landvæsen, chauffør
bl. a. h. vognmand Anton Nielsen, Ringe og h.
entreprenør L. M. Kiær, Odense 1929-41, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Svendborg 1941,
sideløbende leverandør af grus og sten fra egne
2 grusgrave; vognpark: 5 lastvogne (4^-6 tons)
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (9 tons) — og 3
traktorer.
Adr. Fåborgvej 22, Svendborg.
Firma: Viggo Andersen, Vognmandsforretning,
Svendborg.
Andersen, Egon, vognmand; f. 1/9 1921 i Myg
dal, Hjørring amt, søn af landmand Anton An
dersen; g. 25/4 1944 m. Inge A., f. Nielsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bjergby pr. Hjør
ring 1942; vognpark: 1 lastvogn (5200 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bjergby pr. Hjørring.
Firma: Egon Andersen, Vognmandsforretning,
Bjergby pr. Hjørring.
Andersen, Einar, vognmand; f. 7/11 1903 i Sædder, Præstø amt.
Adr. Sædder pr. Tureby.
Firma: Einar Andersen, Vognmandsforretning,
Sædder pr. Tureby.
Andersen, Einer Frederik, vognmand; f. 18/4
1917 i Vordingborg, søn af entreprenør Christian
Andersen; g. 1943 m. Dagny A., f. Larsen; udd. s.
automekaniker, etabi. sig s. selvstændig vogn-

271

E. Andersen

E. V. Andersen

E. Andersen

E. Andersen

vognmand
Ålborg

vognmand
Viby S.

vognmand
Ødis Bramdrup

vognmand
Slangerup

mand i Vordingborg 1942, opført nuværende ga
rager og ejendom i Vordingborg henholdsvis
1946 og 1952; vognpark: 5 lastvogne (3-5 tons) —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (4 tons); medl. af best.
f. Vordingborg og Omegns Vognmandsforening
1952 og 1953.
Adr. Nygårdsvej 1, Vordingborg.
Firma: Einer Fr. Andersen, Vognmandsforret
ning, Nygårdsvej 1, Vordingborg.
Andersen, Einer Helmer Nørby, vognmand; f.
16/2 1905 i Viborg, søn af landmand Anders
Christian Andersen; g. 13/5 1941 m. Ragnhild A.,
f. Vibe Christensen; efter en del år at have vir
ket s. chauffør overtaget nuværende vognmands
forretning i Grindsted og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1928; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Grindsted Kartoffelcentral, f.
Grindsted kommune og f. Ribe amts vejvæsen;
medl. af best. f. Grindsted og Omegns Vogn
mandsforening s. 1947, tidl. formd. f. samme.
Adr. Borgergade 27, Grindsted.
Firma: Einer Andersen, Vognmandsforretning,
Grindsted.

Andersen, Ejnar Vitalis Riishøj, vognmand; f.
6/12 1915 i Grindsted, Ribe amt, søn af landmand
Laurids Jensen Andersen; g. 2/8 1936 m. Astrid
A., f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning i Grind
sted og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943;
vognpark: 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Grindsted kommune og f. forskellige bygmestre
i Grindsted foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. Vester Boulevard 26, Grindsted.
Firma: Ejnar Andersen, Vognmandsforretning,
Grindsted.
Andersen, Ejner, vognmand; f. 17/2 1908 i GI.
Hasseris, Alborg amt, søn af uddeler Henrik
Andersen; g. 7/9 1935 m. Anna A., f. Krogh; løst
næringsbrev samt overtaget nuværende lillebil
forretning i Alborg og etabi. sig s. selvstændig

vognmand 1953; vognpark: 1 5-personers lille
bil (Ford Vedette model 1955).
Adr. Fyensgade 16, Ålborg.
Firma: Østbyens Lillebiler, Østre Alle 2, Ål
borg.
Andersen, Ejner Ejby, fragtmand, kommissio
nær; f. 17/6 1902 i Roskilde, søn af fragtmand
Jul. Andersen; udd. i handel, optaget s. kom
pagnon i faderens fragtmandsforretning i Ros
kilde 1923; vognpark: 1 6-tons lastvogn og 1 luk
ket varevogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: RoskildeKbhvn. s. 1923.
Adr. Violstræde 4, Roskilde.
Firma: Jul. Andersen & Sønner, Fragtmænd &
Kommissionærer, Skomagergade 19, Roskilde.
Andersen, Ejner Valdemar, vognmand; f. 29/1
1902 i Havdrup, Roskilde amt, søn af bryggeri
ejer L. J. Andersen; g. 8/6 1928 m. Kristine A., f.
Jørgensen; udd. s. brygger h. faderen på Hav
drup Bryggeri, overtaget vognmand Jul. Andersen’s forretning i Viby S. og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1944; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Søndergade 64, Viby S.
Firma: Vald. Andersen, Vognmandsforretning,
Viby S.

Andersen, Ejvind, vognmand; f. 27/2 1925 i Hol
bæk pr. Ørsted, Randers amt, søn af vognmand
Edvard Martin Andersen; g. 21/6 1946 m. Karen
A., f. Pedersen; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Holbæk pr. Ørsted 1943-47,
overtaget samme — der er grundlagt 1917 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Holbæk pr.. Ørsted.
Firma: Holbæk. Vognmandsforretning, Edv.
Andersen & Søn v. Ejvind Andersen, Holbæk
pr. Ørsted.
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Andersen, Erik, vognmand; f. 17/2 1918 i Ar
hus, søn af lærer Marius Andersen; g. 29/3 1945
m. postekspeditør Astrid A., f. Fallesen; udd. og
virket v. landvæsen — herunder frekventeret
Skanderup Efterskole og Engelsholm Højskole,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ødis Bramdrup 1946; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Kolding og Omegns Foderstofforening,
f. Stepping Mejeri og f. Ødis Mejeri — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Ødis-Bramdrup-Taps-Kolding og møbeltransport.
Adr. Ødis Bramdrup.
Firma: Erik Andersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Ødis Bramdrup.
Andersen, Erik, vognmand; f. 30/10 1926 i Slan
gerup, Frederiksborg amt, søn af afbygger Peter
Andersen; g. 29/10 1949 m. Ellen A., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Slangerup
1945; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) — alle m.
hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. entrepre
nørfirmaet J. Stiirup & V. Prosch-Jensen, Kbhvn.
og f. købmand Alex. Johansen, Slangerup.
Adr. Øvej 29, Slangerup.
Firma: Erik Andersen, Vognmandsforretning,
Øvej 29, Slangerup.
Andersen, Evald, vognmand; f. 6/9 1922 i Løg
strup, Viborg amt, søn af møller og vognmand
Arnold Andersen; g. 9/5 1948 m. Elna A., f.
Knudsen; udd. i handel, chauffør i faderens
vognmandsforretning i Løgstrup 1942-48, over
taget samme — der er grundlagt 1926 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast svinetransport t. Herning Svine
slagteri foruden en del kørsel m. kartofler f.
egen regning.
Adr. Løgstrup.
Firma: Evald Andersen, Vognmandsforretning,
Løgstrup.

Andersen, Frede Helmer, vognmand; f. 2/9 1905
i Næstved, søn af vognmand L. V. Andersen; g.
16/7 1942 m. Ingrid Margrethe A., f. Nielsen;
udd. i faderens vognmandsforretning i Næstved,
overtaget samme — der er grundlagt 1903 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 3 lastvogne (4-5 tons) og 2 rustvogne; i 2
perioder medl. af best. f. og kasserer i Næstved
Vognmandsforening.
Adr. Gallemarksvej 3, Næstved.
Firma: Frede Andersen, Vognmandsforretning,
Gallemarksvej 3, Næstved.
Andersen, Frode, vognmand; f. 20/5 1911 i Avnsø, Holbæk amt, søn af arbejdsmand Højgaard
Andersen; g. 8/5 1937 m. Rigmor A., f. Poulsen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1936, frekventeret
Ollerup Gymnastikhøjskole 1934-35, ansat på
Thomas B. Thrige’s Fabrikker, Odense 1936-44,

grundlagt budcentral i Odense 1944, udvidet
samme m. vognmandsforretning og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1945; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. I/S Fabrikken »Redux«, Odense og f.
forskellige håndværksmestre i Odense; medl. af
best. f. Hasmark Strands Vandforsyning m. m.
Adr. Godthåbsgade 31, Odense.
Firma: Frode Andersen, Vognmandsforretning,
Godthåbsgade 31, Odense.
Andersen, Gudrun, vognmand; g. m. vogn
mand Ole Andersen; efter ægtefællens død 1925
overtaget og videreført dennes vognmandsforret
ning i Kbhvn.; kørsel: alm. vognmands- og spe
ditionskørsel.
Adr. Otto Mallings Gade 3, Kbhvn. 0.
Firma: Ole Andersen, Vognmandsforretning,
Kvæsthusgade 5, Kbhvn. K.

Andersen, H. Ejler, vognmand; f. 16/9 1918 i
Vallensbæk, Kbhvn.s amt, søn af tømrer Ole
Andersen; g. 1941 m. Ingrid Ruth A., f. Ander
sen; udd. s. tømrer, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hvidovre 1946; vognpark: 1 4-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: udelukkende fast
dagrenovationskørsel f. Hvidovre kommune.
Adr. Hædersdalvej 49, Hvidovre pr. Valby.
Firma: H. Ejl. Andersen, Vognmandsforret
ning, Hædersdalvej 49, Hvidovre pr. Valby.

Andersen, Hans, vognmand; f. 16/9 1900 i Hel
lerup, Kbhvn.s amt, søn af tømrermester Chri
stian Andersen; g. 23/4 1955 m. Olga A., f. Han
sen; udd. i handel indenfor automobilbranchen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Roskilde
1934, overtaget vognmand Jørgen Olsen’s forret
ning og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øl
stykke 1955; vognpark: 1 5-tons Austin-lastvogn
og 1 5-tons Volvo-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mands- og kreaturkørsel.
Adr. Ølstykke.
Firma: Hans Andersen, Vognmandsforretning,
Ølstykke.
Andersen, Hans Anton, vognmand, grusgrav
ejer; f. 21/5 1914 i Frørup, Svendborg amt, søn
af lærer Niels Andersen; g. 6/4 1941 m. Alma A.,
f. Lyngby; chauffør 1941-56, overtaget nuværen
de vognmandsforretning — der sideløbende om
fatter entreprenørvirksomhed m. salg af vej- og
byggematerialer fra egen grusgrav i Mundel
strup — i Skjoldelev pr. Hinnerup og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1956; vognpark: 1 last
vogn m. tippelad; grusgravsmateriel: 1 traktor
m. læsseaggregat, 1 rundsorterer, 2 transportø
rer (6 og 15 m), 1 grussilo og 1 udkørsels vogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af Lading
kommunes skolekommission og formd. f. LadingSkjoldelev Jagtforening.
Adr. Skjoldelev pr. Hinnerup.
Firma: Mundelstrup Grus & Sten v. Vogn
mand Hans Andersen, Skjoldelev pr. Hinnerup.
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Andersen, Hans Christian, vognmand; f. 11/4
1902 i Sædder, Præstø amt, søn af vognmand
Carl Andersen; g. 16/5 1932 m. Clara A., f. Han
sen; udd. s. tømrer, medindehaver af faderens
vognmandsforretning i Sædder 1930-39, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hejnerup pr. Tureby
1940; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) og 1
udlejningsvogn.
Adr. Hejnerup pr. Tureby.
Firma: Hans Andersen, Vognmandsforretning,
Hejnerup pr. Tureby.
Andersen, Hans Gustav, vognmand; f. 16/7 1889
i Solrød, Roskilde amt, søn af murer og handels
mand Hans Andersen; g. 17/6 1922 m. Kathrine
Marie Kirstine Jensine A., f. Jensen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1913, derefter kusk og
chauffør i Kbhvn. — bl. a. genn. en årrække i
Danske Købmænds Han dels-Aktieselskab — t.
1939, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1940; kørselskapacitet: ca. 3 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Axel Petersen’s Enke, Kbhvn. og f.
forskellige håndværksmestre i Kbhvn.
Adr. Parmagade 9, Kbhvn. S.
Firma: H. Andersen, Vognmandsforretning,
Parmagade 9, Kbhvn. S.

Andersen, Hans Jørgen, speditør, vognmand;
f. 17/3 1893 i Kbhvn.; løst næringsbrev 1928; kri
tisk revisor i Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Østerbrogade 222, Kbhvn. 0.
Firma: H. J. Andersen, Speditør-Vognmand,
Frilager 7, Amaliegade 48, Kbhvn. K.
Andersen, Hans Jørgen, vognmand; f. 20/4 1910
i Kauslunde, Assens amt, søn af vognmand An
ders Rasmussen Andersen; g. 2/3 1941 m. Else A.,
f. Pedersen; medhjælper og chauffør i faderens
vognmandsforretning i Kauslunde, i kompagni
m. broderen vognmand Peter Emanuel Andersen
overtaget samme — der er grundlagt 1903 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 2 5-tons lastvogne og 2 9-tons lastvogne
— begge m. langtømmervogn; medl. af best. f.

H. P. Andersen
vognmand
Kastrup

Fyns Stifts Fragt- og Vognmandsforening s.
1956.
Adr. Kauslunde.
Firma: Brdr. Andersen, Vognmandsforretning,
Kauslunde.
Andersen, Hans Peter, vognmand; f. 20/4 1881
i Kastrup, Kbhvn.s amt, søn af bryggerknægt J.
P. Andersen; g. 7/9 1907 m. Ellen A., f. Peter
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kastrup
1918; kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Dansk Svovlsyre- & SuperphosphatFabrik og f. A/S Jens Villadsen’s Fabrikker —
begge Kbhvn.
Adr. Saltværksvej 62, Kastrup.
Firma: H. P. Andersen, Vognmandsforretning,
Saltværksvej 62, Kastrup.
Andersen, Hans Peter, vognmand; f. 22/3 1908
i Horsens, søn af stentrykker Marius Andersen;
g. 3/11 1945 m. Johanne A., f. Olsen; løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Horsens 1942, optaget vognmand Gudmund
Reinvald Pedersen s. kompagnon i forretningen
1945; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — begge
m. løber — og 1 traktor m. 2 løbere; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. F.D.B., Horsens — samt kontraktkørsel
på ruten: Horsens-Odense.
Adr. Samsøgade 5, Horsens.
Firma: H. P. Andersen & G. Pedersen, Vogn
mandsforretning, Horsens.

Andersen, Hans Peter Jens, vognmand; f. 10/7
1915 i Sundby, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
Hans Peter Andersen; g. 14/4 1940 m. Hjørdis
Marie Emilie A., f. Strømmen; udd. s. automeka
niker i firmaet F. Biilow & Co., Kbhvn. 1929-34,
svend i samme 1934-35, derefter chauffør h. fa
deren, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ka
strup 1948; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: ca. 14 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Dansk
Dammann Asfalt, Kbhvn., f. firmaet J. Magnus
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& Co., Kastrup og f. forskellige entreprenører.
Adr. GI. Kirkevej 30, Kastrup.
Firma: H. P. Andersen, Vognmandsforretning,
GI. Kirkevej 30, Kastrup.
Andersen, Hans Peter Måck, vognmand; f. 24/4
1924 i Gårslev, Vejle amt, søn af vognmand
Peter Andersen; g. 8/12 1951 m. Else A., f. Møldrup; efter en del år at have virket s. chauffør
i faderens vognmandsforretning i Mejis pr. Var
de etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frisvad
pr. Varde 1951, samarbejder iøvrigt en del m.
faderen; vognpark: 1 diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mælk t. Varde Andelsmejeri og en del
kørsel m. mergel fra forskellige mergellejer for
uden en del kørsel f. Varde landsogns kom
mune.
Adr. Frisvad pr. Varde.
Firma: Peter Andersen, Vognmandsforretning,
Frisvad pr. Varde.
Andersen, Hans Tind, vognmand; f. 6/5 1920 i
Vindum, Viborg amt, søn af fhv. husmand Jens
Andersen; g. 2/2 1947 m. Anna T. A., f. Rosen
blad; udd. og virket v. landvæsen, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ar
hus 1943, flyttet forretningen — der sideløbende
omfatter brændselshandel — t. nuværende ejen
dom i Åbyhøj 1944; vognpark: 1 4-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Tousvej 10, Åbyhøj.
Firma: Tind Andersen, Vognmandsforretning,
Tousvej 10, Åbyhøj.
Andersen, Harald, vognmand; f. 30/4 1899 i Ål
borg, søn af skomagermester Janus Christian
Andersen; g. 20/4 1924 m. Marie A., f. Knudsen;
udd. i handel, etabi. sig s. selvstændig vognmand
1 Ålborg 1929, løst næringsbrev 1945; vognpark:
2 lastvogne (3% og 4 tons) — begge m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Mariendalsvej 1, Ålborg.
Firma: Harald Andersen, Vognmandsforretning,
Mariendalsvej 1, Ålborg.

Andersen, Harald, vognmand; f. 11/6 1907 i
Øster Jølby, Thisted amt, søn af blikkenslager
Kristian Andersen; g. 11/11 1938 m. Maren A., f.
Poulsen; overtaget Øster Jølby Vognmandsfor
retning — der er grundlagt ca. 1840 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1934; vognpark: 1
lastvogn (4950 kg); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel,
en del svine- og kreaturkørsel og en del kørsel
f. Galtrup-Øster Jølby kommune; medl. af best.
f. Morsø Vognmandsforening.
Adr. Øster Jølby pr. Erslev.
Firma: Harald Andersen, Vognmandsforretning,
Øster Jølby pr. Erslev.
Andersen, Harald, vognmand; f. 27/5 1921 i El
ling, Hjørring amt, søn af landmand Peter An
dersen; g. 28/12 1947 m. Inge A., f. Moltsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vejby pr. Vrå
1946; vognpark: 2 lastvogne (4625 og 4725 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturkørsel — samt fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Vejby-Hjørring;
medl. af best. f. Vrå og Omegns Vognmands
forening.
Adr. Vejby pr. Vrå.
Firma: Harald Andersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Vejby pr. Vrå.

Andersen, Harald Heden, vognmand; f. 2/7 1919
i Ajstrup, Ålborg amt, søn af entreprenørarbej
der Peder Andersen; g. 1953 m. Gerda A., f. Jør
gensen; chauffør bl. a. h. forskellige vognmænd
1937-47, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ål
borg 1947, løst næringsbrev 1954; vognpark: 2
lastvogne (3% og 4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f. Ål
borg Elværk og f. Ålborg Slaggetransport.
Adr. Tordenskjoldsgade 13, Ålborg.
Firma: Harald Andersen, Vognmandsforret
ning, Tordenskjoldsgade 13, Ålborg.
Andersen, Harald Nygaard, vognmand; f. 30/4
1911 i Køge, søn af vognmand Ingv. C. Ander
sen; g. 10/6 1934 m. Ebba N. A., f. Hansen; bager
og konditor i Strøby-Egede 1936-47, overtaget
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faderens vognmandsforretning i Køge — der er
grundlagt 1919 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark; 9 lastvogne (3%-6
tons) — hvoraf 2 m. sættevogn og 4 m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt flyt
ning; formd. f. Køge Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Carlsensvej 29, Køge.
Firma: Ingv. C. Andersen v. H. N. Andersen,
Vognmandsforretning, Carlsensvej 29, Køge.

Andersen, Harry, vognmand; f. 4/12 1911 i
Chicago, U.S.A., søn af bager Diderik Andersen;
g. m. Ellen A., f. Milling; overtaget nuværende
vognmandsforretning i Horne og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1938; vognpark: 3 5-tons
lastvogne; medl. af best. f. Fåborg og Omegns
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Horne, Fyn.
Firma: Harry Andersen, Vognmandsforretning,
Horne, Fyn.
Andersen, Harry, vognmand; f. 23/5 1912 på
Omø, Sorø amt, søn af købmand Martin Ander
sen; g. 20/8 1950 m. Birthe A., f. Hansen; udd. v.
landvæsen 1926-30, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Lundforlund pr. Slagelse 1932, op
ført nuværende ejendom m. tilhørende garager
i Lundforlund 1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Lundforlund pr. Slagelse.
Firma: Harry Andersen, Vognmandsforretning,
Lundforlund pr. Slagelse.
Andersen, Harry Storm, rutebilejer; f. 5/8 1906
på Eskilsø, Frederiksborg amt, søn af forpagter
Olaf Andersen; g. 17/10 1933 m. Poula S. A., f.
Olsen; udd. v. landvæsen, rutebilchauffør 192829, i kompagni m. rutebilejer Chr. Simonsen
overtaget personruten: Skibby-Selsø-Frederikssund og etabi. sig s. selvstændig rutebilejer 1929,
eneindehaver af ruten s. 1933; vognpark: 2 tu
rist- og rutebiler.
Adr. Skibby.
Firma: H. Storm Andersen, Rutebilejer, Skib
by.

Andersen, Henry, vognmand; f. 2/1 1930 i. Vin
derslev, Viborg amt, søn af vognmand Anthon
Martin Andersen; g. 23/4 1954 m. Vera A., f.
Jensen; chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Vinderslev 1948-52, overtaget samme —
der er grundlagt 1911 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1952; vognpark: 1 6-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel.
Adr. Vinderslev pr. Kjellerup.
Firma: Henry Andersen, Vognmandsforretning,
Vinderslev pr. Kjellerup.
Andersen, Henry Christian, fragtmand, kommis
sionær; f. 5/11 1894 i Roskilde, søn af fragtmand
Jul. Andersen; udd. i handel, studie- og arbejds
ophold i England, Frankrig og Norge 1913-21,
medhjælper i faderens fragtmandsforretning i
Roskilde 1921-23, optaget s. kompagnon i samme
1923; vognpark: 1 6-tons lastvogn og 1 lukket
varevogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Roskilde-Kbhvn.
s. 1923.
Adr. Skomagergade 19, Roskilde.
Firma: Jul. Andersen & Sønner, Fragtmænd
& Kommissionærer, Skomagergade 19, Roskilde.
Andersen, Herman, vognmand; f. 23/2 1921 i
Sejerslev kommune, Thisted amt, søn af land
mand Thomas Andersen; g. 9/9 1945 m. Else A.,
f. Haaning; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sillerslev pr. Øster Assels 1945; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Sillerslev pr. Øster Assels.
Firma: Herman Andersen, Vognmandsforret
ning, Sillerslev pr. Øster Assels.

Andersen, Holger, vognmand; f. 9/7 1887 i
Kbhvn., søn af vognmand Christian Andersen;
udd. s. murer og sen. virket s. kusk i faderens
vognmandsforretning, etabi. sig s. selvstændig
vognmand på Frdbg. 1919; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — begge m. tippelad; kørsel: alm.
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vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Frdbg. kommune.
Adr. Kronprinsensvej 39, Kbhvn. F.
Firma: Holger Andersen, Vognmandsforret
ning, Kronprinsensvej 39, Kbhvn. F.
Andersen, Holger, vognmand; f. 19/10 1903 i
Tylstrup, Alborg amt, søn af landmand Eluf
Andersen; g. 5/12 1924 m. Kristine A., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ajstrup pr.
Sulsted 1924; vognpark: 2 lastvogne (5 og 7 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel og en del kreaturkørsel.
Adr. Ajstrup pr. Sulsted.
Firma: Holger Andersen, Vognmandsforret
ning, Ajstrup pr. Sulsted.

Andersen, Holger, vognmand; f. 30/3 1911 i
Undløse, Holbæk amt, søn af husmand Jørgen
Andersen; g. 1938 m. Rigmor A., f. Madsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ugerløse
1949; vognpark: 1 3>4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Ugerløse Mejeri.
Adr. Ugerløse.
Firma: Holger Andersen, Vognmandsforret
ning, Ugerløse.
Andersen, Ingvard, vognmand; f. 8/8 1903 i
Arhus, søn af skovfoged Ferdinand Albert Ed
vard Andersen; g. 12/5 1929 m. Edle A., f. Kock
Sørensen; udd. s. automekaniker, drevet selv
stændigt autoværksted 1921-24, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Arhus
1928, sideløbende medindehaver af Flytteforret
ningen »Eva«, Arhus; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt flyt
ning og møbelopbevaring; medl. af best. f. År
hus Vognmandsforening.
Adr. Samsøgade 42, Arhus.
Firma: Ingvard Andersen, Vognmandsforret
ning, Samsøgade 42, Arhus.

Andersen, Jens, vognmand; f. 17/3 1901 i Ve
ster Egesborg, Præstø amt, søn af landmand An
ders Christian Andersen; g. 17/8 1944 m. Esther

A., f. Dunk; udd. og virket bl. a. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Myrup 1926,
flyttet forretningen t. Næstved 1934; vognpark:
3 lastvogne (3^-5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtrans
port; medl. af best. f. og kasserer i Næstved
Vognmandsforening 1943-44 og påny s. 1954.
Adr. Gallemarksvej 50, Næstved.
Firma: Jens Andersen, Vognmandsforretning,
Gallemarksvej 50, Næstved.
Andersen, Jens, vognmand; f. 31/7 1902 i Far
strup, Alborg amt, søn af arbejdsmand Mads
Andersen; g. 18/11 1934 m. Helene A., f. Lausten;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Løgstør
1933, sideløbende indehaver af Løgstør Betonvarefabrik; vognpark: 2 diesellastvogne (5800 og
8100 kg) — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. sætte
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Alborg amt; medstifter af
og næstformd. i Løgstør-Fjerritslev Vognmands
forening s. 1945.
Adr. Bredgade 79, Løgstør.
Firma: Jens Andersen, Vognmandsforretning,
Bredgade 79, Løgstør.

Andersen, Jens, vognmand, brændselshandler;
f. 13/2 1908 i Viskinge, Holbæk amt, søn af han
delsmand L. P. Andersen; g. 1932 m. Astrid A.,
f. Madsen; udd. v. landvæsen, kusk h. brænd
selshandler J. P. Jørgensen, Kalundborg 1928-35,
overtaget dennes forretning og etabi. sig s. selv
stændig brændselshandler 1935, selvstændig
vognmand i Kalundborg s. 1937, løst nærings
brev s. brændselshandler 1935 og s. vognmand
1937; vognpark: 3 lastvogne (2-4 tons); medl. af
best. f. Kalundborg Vognmandsforening 1946-50,
formd. f. samme 1950-51.
Adr. Nygade 7, Kalundborg.
Firma: Jens Andersen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Nygade 7, Kalundborg.

Andersen, Jens Bang, vognmand; f. 19/9 1880 i
Ejby, Assens amt, søn af boelsmand Lars Jørgen
Andersen; g. 7/10 1908 m. Cathrine B. A., f. Ja
cobsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ej-
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by 1898; vognpark: 2 lastvogne (5 og 554 tons)
— den ene m. påhængsvogn (3% tons); medl. af
Balslev-Ejby sogneråd 1917-25.
Adr. Ejby.
Firma: J. Bang Andersen, Vognmandsforret
ning, Ejby.
Andersen, Jens Christian, vognmand, brænd
selshandler; f. 12/4 1910 i Ølholm, Vejle amt,
søn af vognmand Anders Elvinus Andersen; g.
16/2 1934 m. Anna A., f. Uhrskov Johansen;
efter en del år at have virket s. last- og lillebil
chauffør i faderens vognmandsforretning i Øl
holm overtaget samme og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1942; vognpark: 3 benzinlastvogne
og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. Vejle Eksportmarked og t. Vejle &
Omegns Andels-Svineslagteri, en del kørsel m.
vejmaterialer og vinterredskaber f. Ølholm
kommune og f. Vejle amts vejvæsen og en del
kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f. Låge
Mølle og f. Ølholm Mølle foruden en del kørsel
m. brændsel f. egen regning; genn. ca. 10 år
medl. af best. f. Vejle amts Lastbilforening.
Adr. Ølholm.
Firma: Jens Andersen, Vognmandsforretning,
Ølholm.

Andersen, Jens Christian, vognmand; f. 9/1
1926 i Esbjerg, søn af vognmand Niels Thygesen
Andersen; udd. v. kontor- og speditionsvirksom
hed, chauffør i ind- og udlandet, optaget s. kom
pagnon i I. C. Andersen’s Vognmandsforretning,
Esbjerg 1954; vognpark: 4 eksportvogne, 7 last
vogne, 2 spand heste og 1 traktor m. 6 påhængs
vogne t. kørsel i Esbjerg by og på Esbjerg havn.
Adr. Vesterhavsgade 44, Esbjerg.
Firma: I. C. Andersen’s Vognmandsforretning,
Kajgade, Ny Havn, Esbjerg.
Andersen, Jens J., fragt- og vognmand; f. 8/8
1918 i Hillerød, søn af fragt- og vognmand Carl
Andersen; udd. og virket v. kolonial en gros
1933-42, medhjælper i faderens fragt-, vogn
mands- og kartoffelforretning i Hillerød 1942-50,

J. P. S. Andersen
vognmand
Ejstrupholm

efter faderens død 1950 leder af virksomheden —
der indehaves af moderen fru Jenny Andersen*;
vognpark: 3 3%-tons lastvogne — hvoraf 1 m. tip
pelad; kørsel: alm. fragt- og vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Den danske Pres
ses Fællesindkøb og f. F.D.B., Hillerød — samt
flytning.
Adr. Milnersvej 15, Hillerød.
Firma: Carl Andersen v. Jenny Andersen,
Fragt- & Vognmandsforretning, Milnersvej 15,
Hillerød.
Andersen, Jens Jørgen, vognmand; f. 21/9 1916
i Agerbæk, Ribe amt, søn af landmand Ingvard
Andersen; g. 8/1 1942 m. Selma A., f. Christen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ans
ager 1950; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel
m. dag- og natrenovation samt vejmaterialer f.
Ansager kommune foruden en del mergelkørsel.
Adr. Lindegade, Ansager.
Firma: Jens J. Andersen, Vognmandsforret
ning, Ansager.
Andersen, Jens Marius, vognmand; f. 25/2 1905
i Lee sogn, Viborg amt, søn af gårdejer Søren
Peter Andersen; g. 12/11 1937 m. Karen A., f.
Jacobsen; udd. v. landvæsen, chauffør 1931-32,
etabi. sig s. selvstamdig vognmand i Serup pr.
Lemming 1932; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport, en del fast firmakørsel og en del kør
sel m. brunkul f. egen regning.
Adr. Serup pr. Lemming.
Firma: Jens Andersen, Vognmandsforretning,
Serup pr. Lemming.

Andersen, Jens Peder Skovsbøl, vognmand; f.
1/10 1906 i Brande, Vejle amt, søn af engmester
v. Det danske Hedeselskab Anders Peder An
dersen; g. 10/11 1933 m. Gerna S. A., f. Larsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn* Vognmand Carl Andersen løste næringsbrev i Hillerød 1912
og fru Jenny Andersen 1951.
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mand i Ejstrupholm 1937; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 10
ton); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Ejstrupholm Tegl
værk.
Adr. Ejstrupholm.
Firma: Skovsbøl Andersen, Vognmandsforret
ning, Ejstrupholm.
Andersen, Jens Peter, vognmand, entreprenør;
f. 21/1 1908 i Dalbyover, Randers amt, søn af
pottemager Anders Christian Andersen; g. 22/11
1930 m. Nicoline A., f. Andersen; entreprenør
formand i firmaet Chr. Andersen, Randers 192946, i kompagni m. broderen vognmand, entrepre
nør Chresten Hammer Andersen grundlagt nu
værende entreprenørvirksomhed i Randers 1946,
løst næringsbrev og udvidet samme t. sideløbende
at omfatte vognmandsforretning 1948; vognpark:
4 lastvogne (4-6 tons) m. tippelad — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (8 tons) — og 3 traktorer m. jord
sluffer og tilhørende 4 påhængsvogne m. hydrau
lisk tippelad; kørsel: alm. vognmands- og entre
prenørkørsel; medl. af best. f. Randers Vognmandslaug s. 1953, viceoldermd. i samme s. 1954.
Adr. Mariagervej 139, Randers.
Firma: Brdr. Andersen, Entreprenører — Vognmænd, Randers.

Andersen, Jens Rolighed, vognmand; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Nykøbing M. 1951;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del kørsel f. Nykøbing M. kom
mune.
Adr. Nørrebro 15, Nykøbing M.
Firma: Jens Rolighed, Vognmandsforretning,
Nykøbing M.
Andersen, Jeppe Nielsen, vognmand; f. 18/11
1904 i Gånsager, Vodder sogn, Tønder amt, søn
af landmand Carl Andersen; g. 3/11 1928 m. Inge
A., f. Bergholt; udd. og virket v. landvæsen,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Toftlund og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1928; vognpark: 1 diesel- og 3 benzinlastvogne —

hvoraf 1 m. påhængsvogn — samt 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Andels-Kartoffelmelsfabrikken
»Sønderjylland«, Toftlund, f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Toftlund og f. Dansk AndelsGødningsforretning, Toftlund — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Toftlund-Over Jerstal.
Adr. Søndergade, Toftlund.
Firma: Jeppe Andersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Toftlund.
Andersen, Johannes, rutebilejer; f. 5/11 1903 i
Asminderød, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Niels Andersen; g. 1/12 1929 m. Johanne A., f.
Ludvigsen; udd. v. landvæsen, rutebilejer i Hil
lerød s. 1924, medindehaver af personruten:
Roskilde-Frederikssund-Hillerød 1926-54, overta
get bybuskørselen i Hillerød 1931 og grundlagt
personruten: Hillerød-Gadevang 1937; vognpark:
5 rute- og turistbiler; medl. af best. f. Landsfor
eningen Danmarks Bilruter’s 12. kreds 1935-52.
Adr. Hostrupsvej 21, Hillerød.
Firma: Hillerød Omniebil v. Johs. Andersen,
Hostrupsvej 21, Hillerød.

Andersen, Johannes, vognmand; f. 29/8 1911 i
Rønne, søn af vognmandskusk Andreas Peter
Andersen; g. 9/3 1935 m. Asta Marie A., f. Lind
strøm; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Knudsker
pr. Rønne 1941; vognpark: 3 lastvogne (4500-5075
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel; genn. en år
række medl. af best. f. og næstformd. i Rønne
Vognmandsforening, kasserer i samme s. 1953;
medl. af best. f. Knudsker Vandværk.
Adr. Skovvejen 7, Knudsker pr. Rønne.
Firma: Johannes Andersen, Vognmandsforret
ning, Skovvejen 7, Knudsker pr. Rønne.
Andersen, Johannes Vilhelm, vognmand; f. 27/4
1902 i Kbhvn., søn af aut. vand- og gasmester
Peter Andersen; g. 11/9 1923 m. Petra A., f. An
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Horsens 1927; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
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Adr. Havnen 5, Horsens.
Firma: Johs. Andersen, Vognmandsforretning,
Havnen 5, Horsens.
Andersen, Jørgen Evald, vognmand; f. 14/4
1912 i Undløse, Holbæk amt, søn af husmand
Jørgen Andersen; g. 8/10 1938 m. Inger A., f.
Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1945,
mælkehandler i Kirke Eskilstrup 1945-46, etabi,
sig s. selvstændig vognmand i Kirke Eskilstrup
1946, optaget vognmand Svend Larsen s. kom
pagnon i forretningen 1949; vognpark: 3 5-tons
lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (5 tons)
— og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Holbæk
amts vejvæsen og f. Soderup-Eskilstrup kom
mune samt en del grise- og kreaturtransport for
uden en del fast mælkekørsel på Kbhvn.
Adr. Kirke Eskilstrup.
Firma: Kirke Eskilstrup Vognmandsforretning
v. Evald Andersen & Svend Larsen, Kirke Eskil
strup.

Andersen, Kai Torben, vognmand; f. 9/10 1921
i Køng sogn, Odense amt, søn af købmand Ma
rius Th. Andersen; g. 10/7 1948 m. Dagmar A., f.
Pedersen; udd v. landvæsen 1935-36, medhjælper
og chauffør h. broderen vognmand Svend An
dersen, Assens 1936-38, derefter fortsat chauffør
v. forskellige virksomheder, overtaget vognmand
Chr. Madsen’s forretning i Knarreborg samt
flyttet samme t. Verninge pr. Knarreborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947, opført
nuværende ejendom m. tilhørende garager i
Verninge 1953; vognpark: 2 6-tons lastvogne;
formd. f. Verninge Vandværk og medl. af best.
f. Verninge Elværk.
Adr. Verninge pr. Knarreborg.
Firma: Kai Andersen, Vognmandsforretning,
Verninge pr. Knarreborg.
Andersen, Kaj, vognmand; f. 2/10 1918 i Jydstrup, Sorø amt, søn af parcellist Christian An
dersen; g. 24/11 1940 m. Asta A., f. Kappe; udd.
og virket v. landvæsen 1932-40, tørvefabrikant

1940-48, overtaget vognmand Peter Olsen’s for
retning i Maglebrænde samt flyttet samme t.
Horbelev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948, erhvervet nuværende ejendom i Horbelev
1954; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons); medl.
af best. f. Stubbekøbing og Omegns Vognmands
forening s. 1954, formd. f. De autoriserede Vognmænd f. Nykøbing F. Slagteri s. 1955.
Adr. Bregningevej, Horbelev.
Firma: Kaj Andersen, Vognmandsforretning,
Horbelev.
Andersen, Kaj Anker Herold, vognmand; f.
8/8 1904 i Kbhvn., søn af kusk Hans Peter An
dersen; g. 4/2 1951 m. Agnes A., f. Østerdahl;
udd. i handel, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1936; vognpark: 2 lastvogne (3%
og 5 tons) — begge m. tippelad — og 3 33-personers turistbiler; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt turistkørsel på ind- og udland; medl. af
best. f. Turistvognmændenes Landsorganisation^
kreds 1 og 2.
Adr. Baldersgade 46, Kbhvn. N.
Firma: Vognmandsforretningen »Balta« &
»Balta Turist«, Baldersgade 46, Kbhvn. N.

Andersen, Kaj Emil Funderskov, vognmand; f.
21/8 1913 i Silkeborg, søn af gartner Ejner An
dersen; g. 9/8 1942 m. Christa F. A., f. Acker
mann; chauffør i nuværende vognmandsforret
ning i Herning 1940-51, løst næringsbrev samt
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1951, optaget vognmand Henry Gade
Sørensen s. kompagnon i forretningen — der
bl. a. omfatter kørsel f. D.S.B. — 1954; vognpark:
4 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons).
Adr. Søndergade 29, Herning.
Firma: K. Funderskov & H. Gade, Vognmands
forretning, Herning.
Andersen, Kaj Leon, vognmand; f. 20/9 1928 i
Tolstrup, Tolstrup sogn, Hjørring amt, søn af
cementstøber Jens Peter Andersen; g. 5/12 1950
m. Frida A., f. Houen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Emb pr. Vrå 1950; vognpark: 1 5-
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tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturkørsel.
Adr. Emb pr. Vrå.
Firma: Kaj L. Andersen, Vognmandsforret
ning, Emb pr. Vrå.

kompagnon i faderens vognmandsforretning i
Astrup pr. Arden 1955.
Adr. Astrup pr. Arden.
Firma: N. Andersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Astrup pr. Arden.

Andersen, Karen Margrethe, rutebilejer; f. i
Tved, Svendborg amt; g. 4/9 1927 m. rutebilejer
Svend Andersen; efter ægtefællens død 1954
overtaget og videreført dennes virksomhed i
Svendborg — der er grundlagt 1947 og omfatter
turist- og rutebilkørsel; vognpark: 4 rutebiler
(20-36 personer).
Adr. Tved vej, Svendborg.
Firma: De blå Busser v. Karen Margrethe
Andersen, Svendborg.

Andersen, Kjeld Vestergaard, vognmand; f.
24/3 1918 i Tørring, Skanderborg amt, søn af
kreaturhandler Jørgen Vestergaard Andersen;
g. 27/1 1946 m. Inger V. A., f. Nielsen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Tørring 1945; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Tørring
kommune — dog fortrinsvis kreaturtransport t.
forskellige jydske eksportstalde.
Adr. Tørring.
Firma: Kjeld Vestergaard, Vognmandsforret
ning, Tørring.

Andersen, Karl, vognmand; f. 21/8 1916 i Lindå,
Skanderborg amt, søn af gårdejer Anders Karl
Andersen; g. 6/7 1941 m. Martha Marie A., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Lemming 1946; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Ebstrup Mejeri foruden en
del fast firmakørsel.
Adr. Lemming.
Firma: Karl Andersen, Vognmandsforretning,
Lemming.
Andersen, Karl Egede, vognmand; f. 24/8 1903
1 Kbhvn., søn af mejeriejer Hans Peter Ander
sen; g. 8/4 1928 m. Gunhild E. A., f. Petersen;
udd. i kolonial, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Brøndby Strand 1929; vognpark: 2 last
vogne (3% og 4 tons) — begge m. tippelad — og
2 læssetraktorer; kørsel: alm. vognmandskørsel;
tidl. medl. af best. f. Søndre Birks Vognmands
forening.
Adr. GI. Køge Landevej 686, Brøndby Strand.
Firma: K. E. Andersen’s Vognmandsforret
ning, Brøndby Strand.

Andersen, Kjeld Sølvgaard, vognmand; f. 3/5
1933 i Tylstrup, Alborg amt, søn af vognmand
Niels Andersen; udd. s. mekaniker, optaget s.

Andersen, Knud, vognmand; f. 1/9 1907 i Vær
slev, Holbæk amt, søn af gårdejer Rs. Andersen;
g. 28/6 1936 m. Marie A., f. Lynggaard; lastvogns
chauffør i Risum’s Vognmandsforretning i Ka
lundborg 1929-43 og i Kalundborg Tømmerhandel
1943-48, løst næringsbrev samt overtaget vogn
mand Dyrlund Hansen’s forretning i Kalund
borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948;
vognpark: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. og sekretær i
Kalundborg Vognmandsforening s. 1951.
Adr. Nygade 18, Kalundborg.
Firma: Knud Andersen, Vognmandsforretning,
Nygade 18, Kalundborg.
Andersen, Kristian, vognmand; f. 16/7 1920 i
Dejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Mads
Andersen; g. 2/3 1948 m. Anna A., f. Villadsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Lem 1946, grundlagt
nuværende vognmandsforretning i Lem 1948,
sideløbende kreatur- og brændselshandler samt
forhandler af brændselsolie f. A/S Caltex Oil,
Kbhvn.; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Maskinfabrikken »Vestas«, Lem, f.
A/S Dansk Stålvindue Industri, Lem, f. A/S Ma-
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skinfabrikken »Thor«, Lem og f. Lem Pumpefa
brik foruden en del kørsel m. jern og stål f. A/S
S. C. Sørensen’s Jern- & Stålforretning, Randers
t. nævnte fabrikker i Lem og en del kørsel f. Lem
kommune.
Adr. Skolegade 1, Lem St.
Firma: Kr. Andersen, Vognmandsforretning,
Lem St.

gen f. Nordre og Søndre Birk s. 1933, medl. af
best. f. Sammenslutningen af Karetmagermestre
og Karosseribyggere i Danmark s. 1938, formd. f.
samme s. 1949; ansvarshavende redaktør af »Karosseribyggeren«, fl. a. faglige tillidshverv.
Adr. Frederiksborgvej 10, Hørsholm.
Firma: L. Andersen, Karetmagermester, Fre
deriksborgvej 10, Hørsholm.

Andersen, Lars Gaardsmand, vognmand; f.
23/5 1893 i Skarpsalling, Alborg amt, søn af op
synsmand Jens Andersen; g. 21/4 1919 m. Marie
A., f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Løgstør 1921; vognpark: 1 diesellastvogn
og 3 benzinlastvogne — den ene m. tippelad
(kørselskapacitet: ca. 19 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast firmakørsel;
medstifter af Løgstør-Fjerritslev Vognmandsfor
ening.
Adr. Elmevej 10, Løgstør.
Firma: Lars G. Andersen, Vognmandsforret
ning, Elmevej 10, Løgstør.

Andersen, Laurits, vognmand; f. 14/12 1904 i
Ringsted, søn af skræddermester Erik Andersen;
g. 5/12 1937 m. Olga A., f. Larsen; efter en del år
at have virket s. kusk og chauffør løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i Frederiksværk 1933; vognpark: 2 drosker
og 2 udlejningsvogne.
Adr. Strandvej 3, Frederiksværk.
Firma: L. Andersen, Vognmand, Strandvej 3,
Frederiksværk.
Andersen, Leif Jørgen, vognmand; f. 21/3 1937
i Vive, Ålborg amt, søn af vognmand Anders
Andersen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i LI. Brøndum pr. Bælum
1956.
Adr. LI. Brøndum pr. Bælum.
Firma: A. Andersen & Søn, Vognmandsforret
ning, LI. Brøndum pr. Bælum.

Andersen, Lars Jiml, budcentralejer; f. 15/1
1906 i Østerild, Thisted amt, søn af husmand
N. P. Andersen; g. 2/4 1932 m. Valborg Johanne
J. A., f. Christensen; udd. og virket v. landvæ
sen t. 1926, chauffør h. dr. Bøttiger, Gamby 192632 og viktualiehandler i Hårslev 1932-47, bud
centralejer i Odense s. 1946, indehaver af nu
værende budcentral i Odense s.. 1949; vognpark:
6 lastvogne, 1 udlejnings vogn og 10 budtransportcykler; kørsel: udelukkende lettere vognmands
kørsel bl. a. f. håndværksmestre og speditører
m. v.; tidl. medl. af best. f. Odense Budcentral
forening.
Adr. Dronningensgade 47, Odense.
Firma: Vestre Budcentral v. L. Juul Andersen,
Dronningensgade 47, Odense.

Andersen, Leo, vognmand; f. 30/7 1923 i Val
lensbæk, Kbhvn.s amt, søn af tømrermester Ole
Andersen; g. 3/11 1945 m. Inge A., f. Olsen; udd.
og virket s. tømrer, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hvidovre 1947; vognpark: 1 5-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: udelukkende dag
renovationskørsel f. Hvidovre kommune.
Adr. Rebæk Allé 49 B, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Leo Andersen, Vognmandsforretning,
Rebæk Allé 49 B, Hvidovre pr. Valby.

Andersen, Laurits, karetmagermester; f. 9/11
1894 i Birkerød, Frederiksborg amt, søn af sme
demester Anders Larsen Andersen; g. 30/4 1915
m. Anna A., f. Bendtsen; etabi. sig s. selvstæn
dig karetmagermester i Hørsholm 1922; medl. af
best. og sen. formd. f. Karetmagermesterforenin-

Andersen, Leo Georg, vognmand; f. 25/3 1920
i Doense, Alborg amt, søn af vognmand Marius
Andersen; g. 17/4 1943 m. Ellen Margrethe A.,
f. Pedersen; lastvognschauffør 1938-49, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Korup pr. Hadsund
1949, grundlagt nuværende vognmandsforretning
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i Hadsund 1954; vognpark: 1 6-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
om vinteren en del kørsel i forbindelse m. grus
spredning f. Ålborg amts vejvæsen (Hadsund di
strikt).
Adr. Mariager vej, Hadsund Syd.
Firma: Leo Andersen, Vognmandsforretning,
Hadsund Syd.
Andersen, Leslie, vognmand; f. 7/1 1908 i New
Zealand, søn af landmand J. P. Andersen; g.
8/12 1934 m. Anna A., f. Jensen; efter en del år
at have virket s. anlægsgartner og kartoffel
handler etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Farum 1935; vognpark: 1 5-tons Dodge-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel m. dagrenovation f. Farum
kommune og en del kørsel m. grus og sten f.
egen regning — samt flytning.
Adr. Gammelgårdsvej 5, Farum.
Firma: Leslie Andersen, Vognmandsforretning,
Farum.
Andersen, Magnus, vognmand; f. 16/8 1913 i
Vissing, Randers amt, søn af husmand Peder
Andersen; g. 11/4 1953 m. Birthe A., f. Simonsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vissing pr.
Lerbjerg 1938; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Galten-Vissing kommune og en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Vissing pr. Lerbjerg.
Firma: M. Andersen, Vognmandsforretning,
Vissing pr. Lerbjerg.

Andersen, Martin, vognmand; f. 19/9 1908 i
Frøslev, Thisted amt, søn af landmand Anders
Kristian Andersen; g. 25/4 1941 m. Edith A., f.
Korsgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sejerslev pr. Nykøbing M. 1943; vognpark: 2
diesellastvogne (4300 og 5200 kg) — hvoraf 1 m.
læssekran og tippelad og 1 m. påhængsvogn
(5800 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel m. moler
sten, en del kørsel m. smør på ruten: Sejerslev-Esbjerg og en del kørsel f. Sejerslev-Ejerslev-Jordsby kommune; medl. af best. f. Morsø

M. Andersen
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Forsvarsbrødreforening, f. Morsø Dueavlerforening, f. Sejerslev Skyttekreds og f. Sejerslev
Forsamlingshus.
Adr. Sejerslev pr. Nykøbing M.
Firma: Martin Andersen, Vognmandsforret
ning, Sejerslev pr. Nykøbing M.

Andersen, Mourits Arnold Kristian, entrepre
nør, vognmand; f. 13/7 1895 i Ammelhede, Vir
ring sogn, Randers amt, søn af boelsmand Mads
Andersen; g. 24/1 1931 m. Johanne A., f. Ødum;
udd. som tømrer 1910-14, frekventeret Åbybro
Håndværkerskole 1914, løst næringsbrev s. tøm
rermester i Randers 1930 og s. vognmand 1947;
vognpark: 16 lastvogne (4-20 tons) — hvoraf 7 m.
tippelad, 7 m. påhængsvogn og 2 m. sættevogn
m. 11 meter lad — og 2 blokvogne t. transport
af gravemaskiner (10 og 22 tons); entreprenør
materiel: 8 gravemaskiner (12-18 tons), 2 sving
kraner, 4 motorlokomotiver m. 22 tipvogne og
3 km dobbeltspor, 10 motorpumper, 3 transfor
matorstationer m. tilhørende høj- og lavspæn
dingsledninger, 13 transportører (10-90 meter) og
2 traktorer m. læsseapparater foruden 1 statio
nær harpestation i kulleje, 1 stationært sortererog siloanlæg i grusgrav og 1 stationær smedie
m. tilhørende maskiner; medl. af forretningsud
valget f. Bygge-Societetet i Danmark, kasserer i
Foreningen af Byggeinteresserede i Randers og
medl. af best. f. A/S Odin, Randers, medl. af
Randers byråd 1943-46.
Adr. Østervangsvej 3, Randers.
Firma: Arnold Andersen, Entreprenør & Vogn
mand, Niels Brocks Gade 2, Randers.
Andersen, Nicolaj, vognmand; f. 28/5 1911 i
Vestervig, Thisted amt, søn af møller Johannes
Andersen; g. 9/5 1935 m. Kathrine A., f. Steffen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Morup
Mølle pr. Bedsted, Thy 1949; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel og en del
kørsel f. Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg kommune.
Adr. Morup Mølle pr. Bedsted, Thy.
Firma: Nicolaj Andersen, Vognmandsforret
ning, Morup Mølle pr. Bedsted, Thy.

283

zmuersen
vognmand
Horbelev

jv.

iv. xi.
vognmand
Ørsted

fragtmand
Nykøbing S.

Andersen, Niels, vognmand; f. 12/3 1877 i Bor
ris, Ringkøbing amt, søn af landmand Mads
Christian Andersen; g. 3/11 1906 m. Cecilie A.,
f. Jørgensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ølgod 1908 og i Horbelev 1917, sideløbende dre
vet fragtmandskørsel på ruten: Horbelev—Ny
købing F. s. 1920; vognpark: 4 lastvogne (5-6
tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn (5 tons); formd. f. Maribo Amts Fragt- og Vognmandsfor
ening 1927-37, tidl. medl. af hovedbest. f. Lands
foreningen af Fragt- og Vognmænd i Danmark.
Adr. Horbelev.
Firma: Niels Andersen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Horbelev.
Andersen, Niels Hemming, vognmand; f. 21/4
1903 i Ørum sogn, Randers amt, søn af fiskeri
betjent Peder Andersen; g. 6/3 1927 m. Bothilde
A., f. Thomsen; udd. v. landvæsen, gårdejer
1927-43, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hollandsbjerg pr. Ørsted 1943, grundlagt nuvæ
rende vognmandsforretning — der sideløbende
omfatter brændsels- og tømmerhandel — i Ør
sted 1944; vognpark: 1 7-tons lastvogn m. langtømmervogn; kørsel: udelukkende transport af
tømmer.
Adr. Ørsted.
Firma: H. Andersen, Vognmand, Ørsted.

Andersen, Niels Kristian, fragtmand; f. 12/3
1904 i Bognæs, Holbæk amt, søn af landmand
N. F. Andersen; g. 5/6 1949 m. Kirsten A., f. Sø
rensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1922, der
efter chauffør bl. a. h. købmand Fr. Rasmussen,
Asnæs samt h. fragtmændene Gunnar Andersen
og P. Petersen, Nykøbing S., overtaget sidst
nævntes forretning og etabi. sig s. selvstændig
fragtmand 1951; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5%
tons); kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Nykøbing S.-Kbhvn.
Adr. Nyledsbakken, Nykøbing S.
Firma: Kr. Andersen, Fragtmand, Nyledsbak
ken, Nykøbing S.
Andersen, Niels Peter, vognmand; f. 19/11 1903
i Sulsted-Ajstrup kommune, Alborg amt, søn af

vognmand
Esbjerg

snedkermester Christian Peter Andersen; g. 2/4
1931 m. Elf rida A., f. Kindberg; udd. og virket
v. landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Astrup pr. Arden og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1934; vognpark: 3 last
vogne — den ene m. langtømmervogn (kørsels
kapacitet: 21 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel m. tøm
mer fra de omliggende skovdistrikter og en del
fast kørsel i forbindelse m. snerydning f. Astrup
sogn; formd. f. Astrup Vandværk s. 1945 og f.
Astrup sogns menighedsråd s. 1950, medl. af til
synsrådet f. Astrup Pastorats Sparekasse s. 1949.
Adr. Astrup pr. Arden.
Firma: N. Andersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Astrup pr. Arden.
Andersen, Niels Thygesen, vognmand; f. 11/12
1890 i Bøvling, Ringkøbing amt, søn af vogn
mand Jens Christian Andersen; g. 6/7 1924 m.
Ingeborg A., f. Jensen; løst næringsbrev 1924;
vognpark: 4 eksportvogne, 7 lastvogne, 2 spand
heste og 1 traktor m. 6 påhængsvogne t. kørsel
i Esbjerg by og på Esbjerg havn; fung. formd. f.
Foreningen af danske Eksportvognmænd, formd.
f. I.A.T. (International Auto-Transport) og næstformd. i Esbjerg Vognmandsforening, medl. af
best. f. Centralforeningen af jydske Vognmænd
og f. A/S Vestjydsk Krystal-Is værk, Esbjerg m.
fl., medl. af repræsentantskabet f. A/S Kbhvn.s
Handelsbank’s Esbjerg afd.; dekorationer: M.T.
Kha. og N.r.K.M.M.
Adr. Vesterhavsgade 44, Esbjerg.
Firma: I. C. Andersen’s Vognmandsforretning,
Kajgade, Ny Havn, Esbjerg.
Andersen, Nikolaj, vognmand; f. 9/7 1915 i Ve
ster Hvidbjerg, Thisted amt, søn af købmand
Jens Andersen; g. 14/8 1936 m. Edith A., f. Ole
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vester
Hvidbjerg 1937; vognpark: 1 5-tons diesellast
vogn og 1 3%-tons benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel og
en del langturskørsel; medl. af best. f. Morsø
Vognmandsforening s. 1946.
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N. Andersen
vognmand
Vester Hvidbjerg

O. B. Andersen
vognmand
Ølst

O. Andersen
vognmand
Skagen

Adr. Vester Hvidbjerg pr. Karby.
Firma: Nikolaj Andersen, Vognmandsforret
ning, Vester Hvidbjerg pr. Karby.

Andersen, Nobert, vognmand; f. 15/11 1904 i
Sønderby, Frederiksborg amt, søn af landmand
Oluf Andersen; g. 16/4 1935 m. Gerda A., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ballerup 1935, løst næringsbrev
1953; vognpark: 1 3-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog udelukken
de kørsel f. håndværkere.
Adr. Højdevej 13, Ballerup.
Firma: Nobert Andersen, Vognmandsforret
ning, Ballerup.
Andersen, Olaf, vognmand; f. 11/9 1910 i Hesnæs, Maribo amt, søn af vognmand Lars Peter
Andersen; g. 21/11 1936 m. Ester A., f. Eggert;
t. søs 1924-33, brødkusk i Hejninge pr. Slagelse
1933-38, overtaget vognmand Carl Jensen’s for
retning i Keldstrup pr. Slagelse og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1938, sideløbende over
taget vognmand Henrik Larsen’s forretning i
Keldstrup 1943 samt erhvervet nuværende ejen
dom i Keldstrup 1948; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 11
tons); medl. af best. f. Slagelse og Omegns Vogn
mandsforening 1951-55 og s. 1956.
Adr. Keldstrup pr. Slagelse.
Firma: Olaf Andersen, Vognmandsforretning,
Keldstrup pr. Slagelse.
Andersen, Oluf Bernhardt, vognmand; f. 8/2
1915 i Kbhvn.; g. 2/5 1943 m. Emmy A., f. Rein
hardt; overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Ølst pr. Randers og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1950; vognpark: 1 4>4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svinetransport.
Adr. Ølst pr. Randers.
Firma: Oluf Andersen, Vognmandsforretning,
Ølst pr. Randers.
Andersen, Oscar, vognmand; f. 7/9 1916 i Bjerg
by, Hjørring amt; g. 10/9 1939 m. Mathilda A., f.

O.

G. Andersen
vognmand
Løgstør

Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Højrup pr. Horne J. 1953; vognpark: 1 2-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel.
Adr. Højrup pr. Horne J.
Firma: Oscar Andersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Højrup pr. Horne J.
Andersen, Otto, vognmand; f. 16/12 1915 i Jerup, Hjørring amt; g. 2/4 1949 m. Elin A., f.
Christensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Skagen 1946; vognpark: 1 5>4-tons lastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis firmakørsel.
Adr. Saxildsvej 1, Skagen.
Firma: Otto Andersen, Vognmandsforretning,
Saxildsvej 1, Skagen.

Andersen, Ove Gaardsmand, vognmand; f. 23/8
1924 i Løgstør, søn af vognmand Lars Gaards
mand Andersen; g. 1/11 1947 m. Gerda A., f. Sø
rensen; medindehaver af faderens vognmands
forretning i Løgstør s. 1955.
Adr. Bredgade 40, Løgstør.
Firma: Lars G. Andersen, Vognmandsforret
ning, Elmevej 10, Løgstør.
Andersen, Peder, vognmand; f. 4/5 1913 i Ska
der, Randers amt, søn af vognmand Karl An
dersen; g. 11/6 1937 m. Mariane A., f. Sørensen;
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Halling, Voldum pr. Randers s. 1929, overtaget
samme — der er grundlagt 1910 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1943; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtransport
og en del firmakørsel.
Adr. Halling, Voldum pr. Randers.
Firma: P. Andersen, Vognmandsforretning,
Halling, Voldum pr. Randers.
Andersen, Peder Christian, vognmand; f. 28/4
1907 i Sønderholm, Alborg amt, søn af arbejds
mand Jens Johan Andersen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nørre Uttrup pr. Nørre
Sundby 1927; vognpark: 2 lillebiler (1 Chevrolet
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P. Andersen
vognmand
Mej ls

P. Andersen
vognmand
Alsønderup

model 1939 og 1 Opel Kapitän model 1955 —
kørselskapacitet: 12 personer).
Adr. Ny Kærvej 10, Nørre Uttrup pr. Nørre
Sundby.
Firma: Chr. Andersen’s Lillebiler, Nørre Ut
trup pr. Nørre Sundby.
Andersen, Per, fragt- og vognmand; f. 20/6
1917 i Strøby Egede, Præstø amt, søn af gård
ejer Jacob Andersen; g. 1940 m. Ena A., f. Pe
dersen; ansat i A/S Gummifabrikken »Codan«,
Køge 1933-49, overtaget vognmand Birger Petersen’s forretning i Strøby Egede og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 4%tons lastvogn og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt fragtmandskørsel på ruten:
Strøby—Køge.
Adr. Strøby Egede pr. Køge.
Firma: Per Andersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Strøby Egede pr. Køge.
Andersen, Peter, vognmand; f. 5/3 1893 i Kor
sør, søn af restauratør og vognmand Jens An
dersen; g. 7/5 1917 m. Elfrida A., f. Jørgensen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Få
borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1917;
vognpark: 3 5-tons lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (4 tons), 2 25-personers turistvogne
og 2 spand heste m. tilhørende 15 vogne; genn.
en årrække medl. af best. og formd. f. Fåborg
og Omegns Vognmandsforening, formd. f. Svend
borg Amts Turistvognmænd 1948-54.
Adr. Lagonis Minde 20, Fåborg.
Firma: Peter Andersen, Fåborg Turistfart,
Lagonis Minde 20, Fåborg.

Andersen, Peter, vognmand; f. 5/4 1897 i Var
de, søn af landbetjent Johannes Elias Andersen;
g. 13/2 1921 m. Hansigne A., f. Hansen; udd. s.
mejerist, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Mejis pr. Varde 1930, samarbejder iøvrigt en del
m. sønnen vognmand Hans Peter Mäck Ander
sen, Frisvad pr. Varde; vognpark: 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskøf sei — herunder
bl. a. en del svinetransport t. A/S Varde Svine
slagteri, en del kørsel m. mælk t. Varde Andels

P. Andersen

P. C. Andersen

turistbilejer
Gislev

vognmand
Odense

mejeri og en del kørsel m. mergel fra forskellige
mergellejer.
Adr. Mejis pr. Varde.
Firma: Peter Andersen, Vognmandsforretning,
Mejis pr. Varde.

Andersen, Peter, vognmand; f. 18/8 1911 i Al
sønderup, Frederiksborg amt, søn af arbejds
mand Søren Andersen; g. 1934 m. Martha A., f.
Hansen; efter en del år at have virket s. tegl
værksarbejder etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Alsønderup 1946; vognpark: 1 4-tons
Chevrolet-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Kildevæld
Mejeri.
Adr. Alsønderup pr. Hillerød.
Firma: P. Andersen, Vognmandsforretning, Al
sønderup pr. Hillerød.
Andersen, Peter Emanuel, vognmand; f. 26/3
1912 i Kauslunde, Assens amt, søn af vognmand
Anders Rasmussen Andersen; g. 24/10 1937 m.
Karen A., f. Jensen; medhjælper og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Kauslunde, i
kompagni m. broderen vognmand Hans Jørgen
Andersen overtaget samme — der er grundlagt
1903 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949; vognpark: 2 5-tons lastvogne og 2 9-tons
lastvogne — begge m. langtømmervogn.
Adr. Kauslunde.
Firma: Brdr. Andersen, Vognmandsforretning,
Kauslunde.
Andersen, Poul, vognmand; f. 27/5 1902 i Fa
rum, Frederiksborg amt.
Adr. Farum.
Firma: Farum Brændsels- & Vognmandsforret
ning, Farum.

Andersen, Poul, turistbilejer; f. 2/9 1916 i
S Vindinge, Svendborg amt, søn af rutebilejer
Valdemar Andersen; g. 29/11 1947 m. Kathrine
A., f. Rasmussen; udd. s. mekaniker, etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Gislev 1946, ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte tu
ristkørsel 1947 og skolekørsel 1949; vognpark: 3
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exam, kørelærer
Vejle

vognmand
Sandby

vognmand
Kbhvn. 0.

vognmand
Virring

turistbiler (kørselskapacitet: 66 personer), 1 sko
levogn, 1 kleinbus og 1 udlejningsvogn.
Adr. Gislev.
Firma: Gislev Turistfart v. Poul Andersen,
Gislev.

v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sandby 1946; vognpark: 1 5%-tons lastvogn.
Adr. Sandby pr. Vrangstrup.
Firma: Poul G. Andersen, Vognmandsforret
ning, Sandby pr. Vrangstrup.

Andersen, Poul Christian, vognmand; f. 26/9
1916 i Odense, søn af vognmand Jørgen Ander
sen; g. 5/4 1947 m. Else Edith A., f. Knudsen;
ansat bl. a. i A/S De forenede Automobilfabrik
ker, Odense t. 1934, derefter chauffør i faderens
vognmandsforretning i Odense, medindehaver af
samme 1942, efter faderens død eneindehaver af
forretningen — der er grundlagt 1902; kørsels
kapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. St. Parcelvej 9, Odense.
Firma: Jørgen Andersen & Søn v. Poul An
dersen, Vognmandsforretning, St. Parcelvej 9,
Odense.
Andersen, Poul Erik, exam. kørelærer; f. 15/10
1925 i Horsens-Hammer kommune, Ålborg amt,
søn af fabrikant Anton Andersen; g. 9/9 1948 m.
Esther Lucia A., f. Nielsen; udg. fra Nørre Sund
by private Mellem- og Realskole 1941, udd. i teks
til i faderens virksomhed 1941-44 og v. land
væsen 1944-45, ansat i A/S Vejle Dampvæveri
1945-54, bestået eksamen s. motorcykelkørelærer
1953 og s. personautomobil- og omnibuskørelærer
1954, iøvrigt etabi. sig s. selvstændig kørelærer
— m. køreskole omfattende automobil, motor
cykel og scooter — i Vejle 1954; medl. af best.
f. Vejle og Omegns Kørelærerforening s. repræ
sentant f. motorcykelundervisning s. 1954, p. t.
sekretær i samme; indehaver af certifikat s.
svæveflyver og tidl. medl. af best. f. Vejle Svæ
veflyverklub.
Adr. Spinderigade 8, Vejle.
Firma: Poul Andersen’s Køreskole v. Poul
Erik Andersen, Spinderigade 8, Vejle.

Andersen, Poul Gustav, vognmand; f. 20/8 1921
i Sandby, Præstø amt, søn af parcellist A. P.
Andersen; g. 1951 m. Anny A., f. Sørensen; udd.

Andersen, Rasmus, vognmand; f. 17/7 1893 i
Kbhvn., søn af vognmand Rasmus Andersen; g.
29/5 1925 m. Esther A., f. Svendsen; udd. v. land
væsen, gårdejer i Tikøb 1935-47, derefter med
hjælper i faderens vognmandsforretning i
Kbhvn., overtaget samme — der er grundlagt af
farfaderen vognmand Rasmus Andersen 1852 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953;
vognpark: 5 lastvogne (3%-5 tons).
Adr. Østerbrogade 47, Kbhvn. 0.
Firma: Rasmus Andersen & Søn, Vognmands
forretning, Østerbrogade 47, Kbhvn. 0.
Andersen, Rasmus, vognmand; f. 18/5 1902 i
Århus,, søn af gårdejer Anders Mikael Ander
sen; g. 1/5 1937 m. Emilie A., f. Væng; udd. v.
landvæsen, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Virring pr. Skanderborg og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1930, driver sideløben
de handel m. brændsel, halm og roer, optaget
sønnen Svend Aage Andersen s. kompagnon i
forretningen 1955; vognpark: 2 lastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 13% tons) — og 1 5-personers
lillebil (Ford Mainline model 1955); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt lillebilkørsel.
Adr. Virring pr. Skanderborg.
Firma: Rs. Andersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Virring pr. Skanderborg.

Andersen, Richard, vognmand; f. 19/7 1903 i
Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer An
ders Andersen; g. 25/10 1927 m. Karoline A., f.
Smith; lastvognschauffør 1921-37, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kikkenborg pr. Herning 1937, flyttet forretnin
gen t. Herning 1943, optaget sønnerne Frede
Søndergaard og Svend Aage Andersen s. kom
pagnoner i forretningen 1952; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 2 m. tippelad og 1 m. påhængs-
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vogn (kørselskapacitet: 23 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel; revisor i Herning Vognmands
forening s. 1947.
Adr. Vestergade 105, Herning.
Firma: Rich. Andersen & Sønner, Vognmands
forretning, Vestergade 105, Herning.

park: 2 5-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel samt en del kørsel m. svin t. Holbæk.
Adr. Rødhøj pr. Asnæs.
Firma: Robert Andersen, Vognmandsforret
ning, Rødhøj pr. Asnæs.

Andersen, Richard, vognmand; f. 7/2 1905 i
Sønder Felding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Christian M. Andersen; g. 28/1 1950 m. Anna A.,
f. Kjær; udd. v. landvæsen 1920-25, derefter vir
ket s. chauffør, overtaget Lyngby Flytteforret
ning og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lyngby 1932, opført nuværende ejendom m. til
hørende garager i Lyngby 1934 samt grundlagt
Lyngby Turistfart 1947; vognpark: 3 lukkede
flyttevogne — hvoraf 2 m. lukket påhængsvogn,
1 lastvogn (5 tons) og 2 turistvogne (32 og 36
personer); medl. af best. f. Dansk Møbeltrans
port Forening s. 1955, formd. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s kreds 2.
Adr. Buddingevej 73, Kgs. Lyngby.
Firma: Rich. Andersen, Lyngby Flytteforret
ning — Lyngby Turistfart, Buddingevej 73, Kgs.
Lyngby.

Andersen, Sigurd, vognmand; f. 13/4 1912 i
Åker, Bornholm, søn af husmand Christian An
dersen; g. 19/9 1942 m. Inger A., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen, arbejdsmand 1932-51, overtaget
vognmand K. Winberg’s forretning i Espergærde
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1951;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmands- og dagrenovationskørsel.
Adr. Kofoed Anchers Vej 16, Espergærde.
Firma: Sigurd Andersen, Vognmandsforret
ning, Espergærde.

Andersen, Rikard, vognmand, entreprenør; f.
26/9 1910 i Erritsø, Vejle amt, søn af gårdejer
Anders Andersen; g. 28/11 1936 m. Kirstine A.,
f. Sørensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
og entreprenør i Sandal pr. Fredericia 1942;
vognpark: 2 diesellastvogne, 1 gravemaskine og
1 personvogn; kørsel: udelukkende entreprise
kørsel m. vej- og byggematerialer fra egen grus
grav og m. slagger fra I/S Skærbækværket t.
forskellige amtsvej væsener og entreprenører.
Adr. Sandal pr. Fredericia.
Firma: Rikard Andersen, Vognmand-Entrepre
nør, Sandal pr. Fredericia.
Andersen, Robert, vognmand; f. 19/8 1920 i
Fårevejle, Holbæk amt, søn af portør A. Chri
stian Andersen; g. 23/3 1947 m. Elly A., f. Niel
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
bl. a. h. vognmand Svend Petersen, Løve etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Asnæs 1947; vogn

Andersen, Sigurd, vognmand; f. 6/6 1915 i
Galten, Århus amt, søn af vognmand Poul Chri
stian Andersen; g. 2/12 1944 m. Rosa A., f. Østergaard Jensen; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Galten — der
er grundlagt af faderen 1925 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1938; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel t. Låsby
Andelsmejeri og en del kreaturtransport.
Adr. Galten.
Firma: Sigurd Andersen, Vognmandsforret
ning, Galten.
Andersen, Sigvald, vognmand, depotindeha
ver; f. 20/6 1903 i Åkirkeby, søn af vognmand
Otto Andersen; g. 27/3 1934 m. Astrid A., f. Ko
fod; udd. s. chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Åkirkeby, overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1939, sideløbende
indehaver af depot f. Åkirkeby og omegn f. A/S
Tuborgs Bryggerier; vognpark: 3 turistbusser
(kørselskapacitet: 69 personer) og 2 lastvogne
— begge m. tippelad (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt turistkørsel;
formd. og medl. af best. f. Åkirkeby Vognmands-
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S. Aa. Andersen
vognmand
Virring

S. E. Andersen
vognmand
Ars

S. F. A. Andersen
vognmand
Køge

forening t. 1953, medl. af best. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s Bornholms afde
ling s. 1954.
Adr. Hans Rømers Vej, Åkirkeby.
Firma: Sigv. Andersen, Vognmandsforretning,
Hans Rømers Vej, Åkirkeby.

Andersen, Svend, vognmand; f. 28/8 1926 i
Horsens, søn af frugthandler Marthinus Ander
sen; g. 6/12 1952 m. Erna A., f. BjerremandMikkelsen; udd. v. landvæsen, etabi sig s. selv
stændig vognmand i Barrit 1952, flyttet forret
ningen t. Klejs pr. Gramrode 1955, løst nærings
brev 1956; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
tippelad (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Barrit Andelsmejeri foruden en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Klejs pr. Gramrode.
Firma: Klejs Vognmandsforretning, Klejs pr.
Gramrode.
Andersen, Svend Aage, vognmand; f. 30/5 1908
i Nørre Sundby, søn af landmand Bent Ander
sen; g. 26/9 1937 m. Signe A., f. Vestergaard;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Astrup pr.
Hjørring 1929; vognpark: 2 lastvogne (5300 og
5550 kg) — den ene m. påhængsvogn (5875 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel; medstifter af og
formd. f. Hjørring Omegns Vognmandsforening
s. 1946, formd. f. Astrup Borgerforening 1950-54.
Adr. Astrup pr. Hjørring.
Firma: Sv. Aa. Andersen, Vognmandsforret
ning, Astrup pr. Hjørring.
Andersen, Svend Aage, vognmand, benzinfor
handler; f. 6/9 1914 i Usserød, Frederiksborg
amt, søn af vognmand Carl Andersen; g. 22/4
1939 m. Martha A., f. Petersen; genn. en årrække
medhjælper i og sen. medindehaver af faderens
vognmandsforretning i Usserød, overtaget am
bulancekørselen f. Usserød Sygehus samt droskekørsel efter faderen og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Usserød 1938, sideløbende inde
haver af benzintank m. detailsalg i Usserød;
vognpark: 2 autodrosker.

S. Andersen
vognmand
Spang

Adr. Usserød Kongevej 93, Usserød pr. Hørs
holm.
Firma: Sv. Andersen, Bil-Centralen, Usserød
Kongevej 93, Usserød pr. Hørsholm.

Andersen, Svend Aage, vognmand; f. 23/2 1930
i Virring, Århus amt, søn af vognmand Rasmus
Andersen; g. 30/12 1954 m. Edith A., f. Boisen;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Vir
ring 1948-55, optaget s. kompagnon i samme 1955.
Adr. Virring pr. Skanderborg.
Firma: Rs. Andersen & Søn, Vognmandsfor
retning, Virring pr. Skanderborg.

Andersen, Svend Erling, vognmand; f. 24/8
1919 i Års, Ålborg amt, søn af vognmand An
ders Andersen; g. 1943 m. Annelise A., f. Ras
mussen; overtaget faderens taxaforretning og
aut. køreskole i Års — der er grundlagt hen
holdsvis 1912 og 1915 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1940; vognpark: 2 taxavogne
(kørselskapacitet: 12 personer).
Adr. Stejlmosevej 7, Ars.
Firma: Års Taxa, Ars.
Andersen, Svend Frederik Arild, vognmand;
f. 28/2 1908 i Hårlev, Præstø amt, søn af parcel
list Hans Andersen; g. 15/4 1934 m. Gerda A., f.
Larsen; chauffør h. vognmand Lars Larsen, Her
følge 1928-34 og v. Tuborg Depotet i Køge 193445, overtaget vognmand Ejler Nielsen’s forret
ning i Tureby — omfattende lillebil- og turist
kørsel — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1945, afhændet samme og grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Køge 1953; vognpark: 1
4-tons lastvogn og 2 udlejningsvogne.
Adr. Danasvej 9, Køge.
Firma: Svend Andersen, Vognmandsforretning,
Danasvej 9, Køge.
Andersen, Svend Wulff, vognmand; f. 22/3 1917
i Skørping, Ålborg amt, søn af vognmand Chre
sten Mourits Andersen; g. 21/3 1940 m. Vera A.,
f. Nymark Mikkelsen; chauffør 1938-46, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Helium pr. Skørping
1946, flyttet forretningen t. Torup pr. Skørping
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S. Andersen
vognmand
Læborg

S. C. Andersen
vognmand
Ravnstrup

1948 og t. Skørping 1951; vognpark: 1 8-tons last
vogn m. langtømmervogn; kørsel: udelukkende
fast kørsel f. Lindenborg Skovdistrikt.
Adr. Søndre Kirkevej, Skørping.
Firma: Svend Andersen, Vognmandsforretning,
Skørping.
Andersen, Søren, vognmand; f. 5/7 1914 i Trust,
Skanderborg amt, søn af boelsmand Lars An
dersen; g. 26/2 1938 m. Vera A., f. Moselund;
udd. v. landvæsen, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand og brændselshandler i
Silkeborg 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Lysbro Teglværk.
Adr. Lysbrogade 10, Silkeborg.
Firma: S. Andersen, Vognmandsforretning,
Lysbrogade 10, Silkeborg.
Andersen, Søren, vognmand; f. 12/10 1914 i
Svenstrup, Sønderborg amt, søn af gårdejer Sø
ren Andersen; g. 22/5 1946 m. Margrethe A., f.
Petersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Spang pr. Sønderborg 1946; vognpark: 2 Volvolastvogne; kørsel: udelukkende fragtmands- og
langturskørsel på Kbhvn., Arhus og Odense.
Adr. Spang pr. Sønderborg.
Firma: Søren Andersen, Vognmandsforretning,
Spang pr. Sønderborg.

Andersen, Søren, vognmand; f. 15/10 1922 i Vej
rum, Viborg amt, søn af savskærer Rasmus An
dersen; reservebetjent 1943-47 og arrestbetjent
1947-49, overtaget vognmand Leo Jørgensen’s for
retning i Nakskov og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1949; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons).
Adr. Oksebækvej 30, Nakskov.
Firma: Søren Andersen, Vognmandsforretning,
Oksebækvej 30, Nakskov.

Andersen, Søren, vognmand; f. 8/9 1929 i Vorbasse, Ribe amt, søn af entreprenør Marinus An
dersen; g. 13/2 1954 m. Kirstine A., f. Iversen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig

T. Andersen

T. Andersen

vognmand
Herning

vognmand
Hvilshøj

vognmand i Læborg pr. Vejen 1952; vognpark:
1 Bedford-benzinlastvogn m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Læborg Brugsforening og f. Læborg
kommune foruden en del skovkørsel i skovene
v. Læborg.
Adr. Læborg pr. Vejen.
Firma: Læborg Vognmandsforretning v. Søren
Andersen, Læborg pr. Vejen.

Andersen, Søren Carl, vognmand; f. 22/4 1900
i Jegstrup, Viborg amt, søn af gårdejer Jens
Christian Andersen; g. 19/10 1926 m. Sørine A.,
f. Christensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ravnstrup 1923, side
løbende leverandør af vej- og byggematerialer
fra egen grusgrav; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: 9% tons) og 1 4-personers lillebil
(Ford model 1938); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport — samt lillebilkørsel; medstifter af og
kasserer i Viborgegnens Fragt- og Vognmands
forening s. 1938.
Adr. Ravnstrup.
Firma: Carl Andersen’s Vognmandsforretning,
Ravnstrup.
Andersen, Tage, vognmand; f. 6/1 1925 i Hjør
ring, søn af grosserer Søren Andersen; g. 28/1
1950 m. Eva A., f. Schou; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Hjørring 1951; vognpark: 1 last
vogn (5250 kg) m. påhængsvogn (3225 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Sæby vej 233, Hjørring.
Firma: Tage Andersen, Vognmandsforretning,
Sæbyvej 233, Hjørring.
Andersen, Theodor, vognmand; f. 19/10 1914 i
Kås, Hjørring amt, søn af slagter Lars Ander
sen; g. 10/2 1935 m. Julie A., f. Villadsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kås 1945; vogn
park: 1 diesellastvogn (5250 kg) og 1 benzinlast
vogn (4600 kg) — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del.
brændselskørsel.
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Adr. Nørregade 29, Kås.
Firma: Theodor Andersen, Vognmandsforret
ning, Kås.

Adr. Ølholm.
Firma: Jens Andersen, Vognmandsforretning,
Ølholm.

Andersen, Thorvald, vognmand; f. 21/2 1900 i
Vildbjerg, Ringkøbing amt, søn af snedker Mari
nus Andersen; g. 2/4 1944 m. Elsine A., f. Kri
stensen; udd. og virket v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1923-47, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Herning 1947, løst næringsbrev 1949;
vognpark: 1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Vestre Allé 2, Herning.
Firma: Th. Andersen, Vognmandsforretning,
Vestre Allé 2, Herning.

Andersen, Vagner, vognmand; f. 18/9 1911 i
Hyllested, Randers amt, søn af fhv. smedeme
ster Ejnar Emil Andersen; g. 25/5 1942 m. Magdalene A., f. Bødker Hansen; udd. v. landvæsen,
chauffør 1930-48, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hyllested Skovgårde pr. Hyllested 1948;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad1; kørsel:
udelukkende fast kørsel f. A/S Katholm Kalk
værk.
Adr. Hyllested Skovgårde pr. Hyllested.
Firma: Vagner Andersen, Vognmand, Hyllested
Skovgårde pr. Hyllested.

Andersen, Thorvald, vognmand; f. 4/10 1904 i
Øster Brønderslev, Hjørring amt, søn af land
mand Peter Andersen; g. 31/10 1937 m. Johanne
A., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hvilshøj pr. Brønderslev 1934; vognpark: 2
5-tons lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(3% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel og en del
kreaturkørsel; medstifter af og medl. af best.
f. Brønderslev og Omegns Vognmandsforening
1946-52, medl. af best. f. Hallund Jagtforening.
Adr. Hvilshøj pr. Brønderslev.
Firma: Thorvald Andersen, Vognmandsforret
ning, Hvilshøj pr. Brønderslev.
Andersen, Tom Bro, vognmand; f. 21/11 1927
i Vordingborg, søn af vognmand Axel Andersen;
g. 1947 m. Lizzi A., f. Rasmussen; medindehaver
af faderens fragt- og vognmandsforretning i Vor
dingborg s. 1950.
Adr. Næstvedvej 15, Vordingborg.
Firma: Axel Andersen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Næstvedvej 15, Vordingborg.
Andersen, Vagn, vognmand; f. 30/9 1910 i Ry de,
Ringkøbing amt, søn af møller Hans Peder An
dersen; g. 17/5 1935 m. Agnes A., f. Madsen; udd.
v. mølleri samt i korn- og foderstofhandel, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kjellerup 1931,
sideløbende leverandør af vej- og byggemateria
ler; vognpark: 1 4><-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. St. Blichers Gade 51, Kjellerup.
Firma: Vagn Andersen, Vognmand, Kjellerup.

Andersen, Vagn Aage, vognmand; f. 3/10 1936
i Vester Hvidbjerg, Thisted amt, søn af vogn
mand Nikolaj Andersen; medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Vester Hvidbjerg.
Adr. Vester Hvidbjerg pr. Karby.
Firma: Nikolaj Andersen, Vognmandsforret
ning, Vester Hvidbjerg pr. Karby.
Andersen, Vagn Ove, vognmand; f. 11/12 1934
i Ølholm, Vejle amt, søn af vognmand Jens
Christian Andersen; aftjent værnepligt og hjem
sendt s. sergent, iøvrigt medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Ølholm.

Andersen, Valdemar, rutebilejer; f. 7/9 1893 i
Gislev sogn, Svendborg amt, søn af skovløber
A. J. Andersen; g. 27/10 1929 m. Marie A., f.
Nielsen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i Gislev
1922; vognpark: 1 rutebil (35 personer); genn. en
årrække sekretær i Fyns Stifts Rutebilforening.
Adr. Gislev.
Firma: Gislev Rutebiler v. Vald. Andersen,
Gislev.
Andersen, Verner, vognmand; f. 3/12 1920 i
Hornborg, Skanderborg amt, søn af boelsmand
Jens Christian Andersen; g. 3/12 1947 m. Grethe
A., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Horsens 1950; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel m. strand
skaller t. forskellige fabrikker.
Adr. Havnen 1, Horsens.
Firma: V. Andersen, Vognmandsforretning,
Havnen 1, Horsens.
Andersen, Viggo, vognmand; f. 4/10 1909 i
Hjerk, Viborg amt, søn af murer Søren Ander
sen; g. 23/7 1933 m. Anna Dorthea A., f. Kristen
sen; udd. v. landvæsen, gårdejer 1933-45, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Junget pr. Roslev
1945; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca.
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Junget-Thorum
kommune, f. Skive Andelsslagteri og f. Skive
Eksportforening.
Adr. Junget pr. Roslev.
Firma: Viggo Andersen, Vognmandsforretning,
Junget pr. Roslev.

Andersen, Viggo Johannes, vognmand; f. 30/10
1915 i Skjoldborg, Thisted amt, søn af landmand
Peter Christian Andersen; g. 10/11 1944 m. Karen
Edith A., f. Christensen; chauffør 1936-44, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Tømmerby pr.
Frøstrup 1944; vognpark: 2 diesellastvogne (4700
og 5250 kg) og 1 turistbus (21 personer); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis heste-,
kreatur- og svinetransport — samt flytning og
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V. Andersen
vognmand
Horsens

V. J. L. Andersen

V. J. Andersen

vognmand
Århus

vognmand
Tømmerby

turistkørsel; medl. af best. f. Thisted Amts
Vognmandsforening s. 1952 og f. Thisted Lastbil
central s. 1953.
Adr. Tømmerby pr. Frøstrup.
Firma: Viggo J. Andersen, Vognmandsforret
ning, Tømmerby pr. Frøstrup.
Andersen, Viggo Johannes Løffgreen, vogn
mand; f. 5/7 1902 i Arhus, søn af købmand Jens
Peter Andersen; g. 14/10 1926 m. Eleonora L. A.,
f. Nilsson; vare-, privat-, taxa- og. rutebilchauf
før 1920-32, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1932, genn. årene
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
brændselshandel; vognpark: 1 4-tons lastvogn m.
vippelad; kørsel: alm. vognmands- og brænd
selskørsel; medl. af best. f. Viby Vognmands
forening 1938-52, formd. f. samme t. 1949.
Adr. Hostrupsvej 6, Århus.
Firma: V. Løffgreen Andersen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Hostrupsvej 6, Arhus.
Andersen, Viggo Otto, vognmand; f. 25/3 1915
i Herlufsholm, Præstø amt, søn af landmand
Niels Peter Andersen; efter en del år at have
virket s. chauffør h. broderen vognmand Bern
hard Andersen, Næstved etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Næstved 1937; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel .
Adr. Ringstedgade 218, Næstved.
Firma: Otto Andersen, Vognmandsforretning,
Ringstedgade 218, Næstved.

Andersen, Villy, vognmand; f. 18/2 1926 i Høj
by, Holbæk amt, søn af gårdejer Jens Andersen;
udd. v. landvæsen, chauffør bl. a. v. Carlsberg
Bryggerierne 1951-55, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Frederiksværk 1955; vognpark: 1 6tons Bedford-lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. vogn
mand Gustav Nielsen, Frederiksværk.
Adr. Vibevej 2, Frederiksværk.
Firma: Villy Andersen, Vognmandsforretning,
Vibevej 2, Frederiksværk.

W. Andersen
vognmand
Kbhvn. N.

Andersen, Walther, vognmand; f. 3/1 1911 i
Dauding, Skanderborg amt, søn af husmand Ole
Andersen; g. 7/7 1935 m. Jonna A., f. Sørensen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1950; vogn
park: 2 5-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Rantzausgade -47, Kbhvn. N.
Firma: W. Andersen, Vognmandsforretning,
Rantzausgade 47, Kbhvn. N.
Andersen, Willy, vognmand; f. 13/7 1910 i
Kbhvn.; udd. merkantilt, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1941, sideløbende indehaver af køreskolen
»Kbhvn.s Auto Skole« samt af automobiludlej
ningsforretningen af samme navn; vognpark:
9 lastvogne (3-11 tons) — herunder bl. a. last
vogne m. tippelad og påhængsvogn samt langtømmervogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. kørsel m. gods, brændsel og byg
ningsmaterialer; medl. af best. f. Landsforenin
gen af Udlejere af Motorkøretøjer u. Fører samt
medstifter af og medl. af best. f. Udlejernes
gensidige Forsikringsselskab.
Adr. Bellahøjvej 159, Kbhvn. F.
Firma: Willy Andersen, Vognmandsforretning,
Bellahøjvej 159, Kbhvn. F.
Andersson, Heron Herman, vognmand; f. 22/2
1908 i Kbhvn., søn af vognmand Herman Anders
son; g. 26/11 1932 m. Else Nielsine A., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1952; vognpark: 4 lastvogne (indtil 5 tons); kør
sel: udelukkende flytning og møbeltransport.
Adr. Sigvald Olsens Gade 4, Kbhvn. SV.
Firma: Frederiksholm Flytteforretning, Både
havnsgade 1, Kbhvn. SV.

Andreasen, Alfred Kriiger, vognmand; f. 23/7
1921 i Køge, søn af vognmand Jens Andreasen;
g. 10/5 1945 m. Iris A., f. Jensen; ansat i A/S
Gummifabrikken »Codan«, Køge 1936-40, derefter
medhjælper i og sen. medindehaver af faderens
vognmandsforretning i Køge.
Adr. Vestergade 16, Køge.
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W. Andersen
vognmand
Kbhvn. F.

H. H. Andersson

A. K. Andreasen

A. N. Andreasen

vognmand
Kbhvn. SV.

vognmand
Køge

vognmand
Randers

Firma: J. Andreasen, Vognmandsforretning,
Vestergade 16, Køge.
Andreasen, Andreas, vognmand; f. 5/11 1902 i
Skørring sogn', Randers amt, søn af husmand
Niels Thirstrup Andreasen; g. 5/3 1924 m. Anine
A., f. Vestergaard; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Moeskjær pr. Uggelhuse 1940; vognpark:
1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Birkehøj Andelsmejeri foruden en
del svinetransport.
Adr. Moeskjær pr. Uggelhuse.
Firma: A. Andreasen, Vognmandsforretning,
Moeskjær pr. Uggelhuse.
Andreasen, Andreas Nielsen, vognmand; f. 9/5
1901 i Arhus, søn af vognmand Jens Skole An
dreasen; g. 8/5 1922 m. Eline A., f. Petersen;
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Hvidsten 1918-22, efter at forretningen var flyt
tet t. Randers medhjælper i samme 1924-27,
overtaget forretningen — der er grundlagt 1917
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1927,
løst næringsbrev 1931; vognpark: 5 lastvogne (57 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn (4^ og 3%
tons) og 1 m. sættevogn (1% tons); kørsel: ude
lukkende langturskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel m. kød t. Kødbyen i Kbhvn.; medl. af
best. f. Randers Vognmandslaug s. 1955.
Adr. Nordgade 13, Randers.
Firma: A. N. Andreasen, Vognmand, Nordgade
13, Randers.
Andreasen, Anton Peter, vognmand; f. 29/1 1887
i Giudsted, Ringkøbing amt, søn af landmand
Anton Andreasen; g. m. Christiane A., f. Nielsen;
udd. i kolonial, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Høng 1918; vognpark: 4 lastvogne (4-5
tons) — den ene m. påhængsvogn (3 tons); genn.
en årrække medl. af best. f. og kasserer i Vest
sjællands Vognmandsforening.
Adr. Slagelsevej 30, Høng.
Firma: A. P. Andreasen, Vognmandsforretning,
Høng.

Andreasen, Bent Renzius, vognmand; f. 14/3
1921 i Kbhvn., søn af rentier Steffen Andreasen;
g. 8/4 1943 m. Asta A., f. Pedersen; udd. i mejeri
faget, købmand 1945-48, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende lillebilforretning i Herning
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1951;
vognpark: 1 5-personers lillebil; formd. f. Ring
bilen, Herning s. 1954.
Adr. Grundtvigsvej 30, Herning.
Firma: Ringbilen, Vestergade 2, Herning.
Andreasen, Elna, vognmand; f. 24/10 1908 i
Værum, Randers amt, datter af møbelsnedker
Thomas Gustav Steffensen; g. 20/11 1927 m. vogn
mand Ejnar Marius Andreasen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1947; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Ravnsborggade 17 B, Kbhvn. N.
Firma: E. Andreasen, Vognmandsforretning,
Ravnsborggade 17 B, Kbhvn. N.
Andreasen, Gerald, vognmand; f. 4/1 1912 i
Høng, Holbæk amt, søn af vognmand Anton Pe
ter Andreasen; g. 1937 m. Ady A., f. Jacobsen;
udd. i faderens vognmandsforretning i Høng,
medindehaver af samme s. 1938; vognpark: 4 last
vogne (4-5 tons) — den ene m. påhængsvogn
(3 tons).
Adr. Kulbyvej 8, Høng.
Firma: A. P. Andreasen, Vognmandsforretning,
Høng.
Andreasen, Holger, vognmand; f. 1/10 1912 i
Horbelev, Maribo amt, søn af handelsmand Chri
sten Andreasen; g. 13/4 1940 m. Randi A., f.
Poulsen; udd. s. mejerist, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Nakskov 1948; vognpark: 3 last
vogne (5-6 tons).
Adr. Engtoften 17, Nakskov.
Firma: Holger Andreasen, Vognmandsforret
ning, Engtoften 17, Nakskov.

Andreasen, Immanuel, vognmand; f. 25/8 1904
i Havdrup, Roskilde amt, søn af gårdejer Poul
Andreasen; g. 1931 m. Lilli A., f. Højrup; udd. v.
landvæsen, overtaget vognmand N. P. Hansen’s
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forretning i Ringsted og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1931, iøvrigt optaget vognmand F. P.
Thoft-Nielsen s. kompagnon i forretningen s. å.;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: ca. 24 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f.
Ringsted Andels-Svineslagteri.
Adr. Harhoffs Alle 38, Ringsted.
Firma: Imm. Andreasen & Thoft-Nielsen,
Vognmandsforretning, Ringsted.
Andreasen, Jens, vognmand; f. 11/6 1889 i Vær
løse, Præstø amt, søn af gårdejer Johan Andrea
sen; g. 3/4 1921 m. Martha A., f. Kruger; udd. v.
landvæsen, kusk v. I/S Faxe Bryggeri 1906-12 og
i A/S F. A. Hansen’s Eftf., Køge 1912-18, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Køge 1918; vogn
park: 6 lastvogne (3—6 tons) samt 5 heste og 11
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. K.T.A.S., f. A/S
Kemisk Værk, Køge og f. A/S F. A. Hansen’s
Eftf., Køge samt en del olietransport m. tank
vogne — og personkørsel.
Adr. Vestergade 16, Køge.
Firma: J. Andreasen, Vognmandsforretning,
Vestergade 16, Køge.

Andreasen, Jens Peder, vognmand; f. 18/11
1905 i Hemmet, Ringkøbing amt, søn af snedker
mester Kristian Andreasen; g. 2/5 1931 m. Ketty
A., f. Hansen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Lyhne pr. Ølgod 1924, optaget sønnen
Orla Andreasen s. medarbejder i forretningen;
vognpark: 3 benzinlastvogne og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. eksportstal
dene og slagterierne i Esbjerg, Varde og Ølgod,
en del kørsel m. kolonial- og grovvarer f. Lyhne
Brugs- og Lokalforening og en del kørsel m.
mergel f. entreprenør Christensen, Varde, for
uden en del kørsel m. indenlandsk brændsel f.
egen regning.
Adr. Lyhne pr. Ølgod.
Firma ^-J. P. Andreasen, Vognmandsforretning,
Lyhne pr. Ølgod.

Andreasen, Karl, vognmand; f. 12/7 1915 i Ulsted, Hjørring amt, søn af landmand Marinus
Andreasen; g. 26/12 1937 m. Karla A., f. Chri
stensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Melholt pr. Aså 1947, sideløbende indehaver af
eget cementstøberi i Melholt; vognpark: 1 4-tons
lastvogn og 1 5-personers lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt lillebilkørsel.
Adr. Melholt pr. Aså.
Firma: Karl Andreasen, Vognmandsforretning,
Melholt pr. Aså.
Andreasen, Orla, vognmand; f. 30/10 1934 i
Lyhne, Ringkøbing amt, søn af vognmand Jens
Peder Andreasen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Lyhne.
Adr. Lyhne pr. Ølgod.
Firma: J. P. Andreasen, Vognmandsforretning,
Lyhne pr. Ølgod.

Andreassen, Christian, vognmand; f. 9/1 1900 i
Vig, Holbæk amt, søn af husmand Peter An
dreassen; g. 7/11 1924 m. Valborg A., f. Rasmus
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1924, etabi.
sig s. selvstændig vognmand — den første vogn
mand på egnen m. lastvognskørsel s. speciale —
i Egebjerg pr. Bråde 1924; vognpark: 1 5-tons
Bedford-lastvogn; kørsel1: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kreaturtransport; medl.
af best. f. Odsherreds Fragt- & Vognmandsfor
ening 1936-38.
Adr. Egebjerg pr. Bråde.
Firma: Chr. Andreassen, Vognmandsforretning,
Egebjerg pr. Bråde.
Andreassen, Peter, vognmand; f. 5/6 1897 i
Ringgive, Vejle amt, søn af landmand Hans An
dreassen; g. 11/3 1926 m. Rigmor A., f. Dahl;
efter en del år at have virket s. kusk og chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Uhe pr.
Farre 1925; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. Vejle & Omegns
Andels-Svineslagteri og t. Vejle Eksportstalde
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foruden en del kørsel f. Uhe Brugsforening og
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Uhe pr. Farre.
Firma: P. Andreassen, Vognmandsforretning,
Uhe pr. Farre.
Andresen, Hans, vognmand; f. 3/12 1924 i
Egernsund, Sønderborg amt, søn af vognmand
og brændselshandler Hans Andresen; g. 16/6
1945 m. Marie A., f. Nielsen; efter en del år at
have virket s. chauffør bl. a. i faderens vogn
mandsforretning etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Egernsund 1948; vognpark: 1 lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel f. A/S De forenede Tegl
værker, Egernsund.
Adr. Skippergade, Egernsund.
Firma: Hans Andresen, Vognmandsforretning,
Egernsund.
Andresen, Harald Viktor, vognmand; f. 10/10
1908 i Dalbyover kommune, Randers amt, søn af
slagtermester Thomas Frederik Viktor Andre
sen; g. 9/6 1935 m. Marie A., f. Kristensen; udd.
v. landvæsen, kusk h. grosserer Viggo W. Olsen,
Randers 1929-35, løst næringsbrev samt over
taget nuværende vognmandsforretning i Ran
ders — der er grundlagt 1900 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1935; vognpark: 1 spand
heste m. tilhørende arbejdsvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt kørsel s. dampskibsdra
ger — herunder bl. a. en del fast kørsel f. Ran
ders Dagblad, f. Randers Socialdemokrat og f.
speditionsfirmaet Hassager & Co., Randers.
Adr. Trapsgade 9, Randers.
Firma: H. V. Andresen, Dampskibsdrager,
Trapsgade 9, Randers.

Andresen, Jørgen, vognmand; f. 25/10 1902 i
Mindebjerg, Sønderborg amt, søn af arbejds
mand Jørgen Andresen; g. 20/3 1930 m. Christine
A., f. Petersen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Mindebjerg
1939, optaget sønnen Jørgen Andresen s. kom
pagnon i forretningen; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. tippelad — og 1 personvogn; kørsel:

alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Sønderborg amts vejvæsen, f. Hø
rup kommune, f. Sønderborg Andels-Svineslag
teri og f. A/S Kornimporten f. Als & Sundeved,
Augustenborg samt en del brændselskørsel f.
egen regning.
Adr. Mindebjerg pr. Kirke Hørup.
Firma: Jørgen Andresen, Vognmandsforret
ning, Mindebjerg pr. Kirke Hørup.
Andresen, Peter, vognmand; f. 1/5 1895 i Vons
bæk, Haderslev amt, søn af landmand Nis An
dresen; g. 10/12 1920 m. Marie A., f. Petersen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vonsbæk 1927, optaget søn
nen Peter Nis Andresen s. kompagnon i forret
ningen 1944; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf 1
m. tippelad og 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. A/S J. D. Koopmann’s Svineslagteri,
Haderslev og f. Vonsbæk kommune samt en del
kørsel m. roer t. Kolding Saftstation.
Adr. Vonsbæk.
Firma: Peter Andresen, Vognmandsforretning,
Vonsbæk.
Andresen, Peter Nis, vognmand; f. 14/6 1921 i
Vonsbæk, Haderslev amt, søn af vognmand Peter
Andresen; g. 14/6 1944 m. Rosa A., f. Sørensen;
efter en del år at have virket s. chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Vonsbæk optaget s.
kompagnon i samme 1944.
Adr. Vonsbæk.
Firma: Peter Andresen, Vognmandsforretning,
Vonsbæk.

Angell, Johannes, vognmand; f. 14/11 1922 i
Kbhvn., søn af vognmand Johan Angell; g. 4/8
1946 m. Eva Ida A., f. Marcussen; udd. s. maskinsmed i Svinninge og sen. virket v. faget t.
1945, forretningsfører f. moderen i faderens
vognmandsforretning i Hørve 1946-49, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949, sideløbende indehaver af servicestation m.
benzintank f. Gulf Oil i Hørve; vognpark: 3 5%tons lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (4
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tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel på Kbhvn.
Adr. Nørregade, Hørve.
Firma: Johs. Angell, Vognmandsforretning,
Hørve.

Anthony, Karl William, vognmand; f. 19/12
1903 i Dråby, Frederiksborg amt, søn af murer
Ludvig Anthony; g. 19/12 1924 m. Ella A., f. Pe
dersen; formand h. entreprenør Carl Jensen,
Kolding 1937-40 og tørvefabrikant 1940-42, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Næstved 1942;
vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons); medl. af
best. f. Næstved Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Ægirsvej 3, Næstved.
Firma: Karl Wm. Anthony, Vognmandsforret
ning, Ægirsvej 3, Næstved.
Antonsen, Viggo, vognmand; f. 27/6 1897 i Øl
sted, Frederiksborg amt, søn af mælkehandler N.
P. Antonsen; g. 24/5 1920 m. Jenny A., f. Lar
sen!; udd. s. sl'agter, sen. selvstændig slagter
mester i Ølsted og Frederiksværk t. 1927, bager
mester i Frederiksværk 1927-32 og hestehandler
1932-39, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Frederiksværk 1939; vogn
park: 2 lastvogne (3 og 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Det danske Stålvalseværk, Frederiks
værk.
Adr. Strandgade 15, Frederiksværk.
Firma: Viggo Antonsen, Vognmandsforretning,
Strandgade 15, Frederiksværk.
Arnoldus, Jørgen, vognmand, kørelærer; f. 5/3
1887 i Nyker, Bornholm, søn af gårdejer H. J. Ar
noldus; g. 9/11 1923 m. Jenny A., f. Christiansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Almindingen
1915, selvstændig vognmand i Østerlars 1927 og i
Gudhjem s. 1944, sideløbende virket s. kørelærer
s. 1923; formd. f. Centralforeningen f. Bornholms
Vognmænd s. 1935, medstifter af og medl. af
best. f. Landsforeningen Danske Vognmænd,
medstifter af samt medl. af repræsentantskabet
og af best. f. Forsikrings-Aktieselskabet »Tre

kroner«, medl. af repræsentantskabet f. Danske
Grundejeres Brandforsikring, formd. f. sund
hedskommissionen og f. beskæftigelsesudvalget i
Østerlars-Gudhjem sogn og by.
Adr. Gudhjem.
Firma: J. Arnoldus, Kørelærer, Gudhjem.

Arpe, Jørgen, vognmand; f. 26/5 1909 i Reerslev, Holbæk amt, søn af mejeriejer Anton Arpe;
g. 10/4 1939 m. Mary A., f. Larsen; udd. i mejeri
brug, overtaget vognmand P. Larsen’s forretning
1 Ringsted og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1954; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — hvoraf
2 m. hydraulisk tippelad og 1 m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreatur- og renovationskørsel — samt flytning.
Adr. Pileborggade 23, Ringsted.
Firma: Jørgen Arpe, Vognmandsforretning,
Pileborggade 23, Ringsted.

Asmussen, Christian Richard, vognmand; f.
28/8 1904 i Mejrup, Ringkøbing amt, søn af pan
tefoged Søren Peder Asmussen; g. 28/10 1928 m.
Dorthea A., f. Mahne; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hvidovre 1948; vognpark: 2 5-tons last
vogne — den ene m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Hædersdalvej 21, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Chr. Asmussen, Vognmandsforretning,
Hædersdalvej 21, Hvidovre pr. Valby.
Asmussen, Christian Strungesen, fhv. laugssekretær; f. 10/1 1880 i Fredericia, søn af skibs
provianteringshandler Villiam Robertus Asmus
sen; g. 3/4 1906 m. Haldora Margrethe A., f.
komtesse Trampe (død 1947); udg. fra Fredericia
Latin- og Realskole 1895, derefter forrettet tje
neste v. forskellige privatbaner — sidst s. sta
tionsforstander i Gilleleje v. Gribskovbanen t.
1922 (herunder formd. f. Gilleleje Borgerforening
og s. sådan foranlediget oprettelsen af Gilleleje
Gas- og Vandværk), bogholder i Forsikringssel
skabet »Pax«, Kbhvn. 1922-24, forretningsfører f.
Kbhvn.s Vognmandsforening og sen. laugssekretær i Kbhvn.s Vognmandslaug 1924-51; oprettet
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H. M. Asmussen f. Komtesse Trampe’s Mindelegat
t. Fordel f. Beboere i Kbhvn.s Vognmandslaug’s
Stiftelse.
Adr. Bremensgade 71, Kbhvn. S.
Asmussen, Hans Christian, vognmand; f. 20/11
1902 i Hoptrup, Haderslev amt, søn af arbejds
mand Andreas Asmussen; g. 2/3 1929 m. Jenny
A., f. Hare; udd. og virket bl. a. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Marstrup
1948; vognpark: 1 M.A.N.-diesellastvogn m. sæt
tevogn; kørsel: udelukkende eksportkørsel m.
koncession på Europa.
Adr. Marstrup.
Firma: H. C. Asmussen, Vognmandsforretning,
Marstrup.

Asmussen, Henning, vognmand; f. 4/4 1909 i
Skanderup, Ribe amt, søn af husmand A. Asmus
sen; g. 14/10 1945 m. Jytte A., f. Clausen; udd. s.
grovsmed 1923-27 og sen. virket s. sådan t. 1930,
chauffør 1930-47, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hillerød 1947; vogn
park: 1 5-tons Bedford-lastvogn m. Perkins-dieselmotor; kørsel: alm. vognmandskørsel — i som
mermånederne dog fortrinsvis fast kørsel m.
tørvestrøelse.
Adr. Slotsgade 28, Hillerød.
Firma: Henning Asmussen, Vognmandsforret
ning, Slotsgade 28, Hillerød.
Asmussen, Palle, vognmand; f. 16/5 1929 i Homå,
Randers amt, søn af cykelhandler Niels Peter
Christian Asmussen; g. 17/10 1951 m. Inge A.,
f. Rasmussen Gregersen; medhjælper og chauf
før i nuværende vognmandsforretning i Homå
1945-53, overtaget samme — der er grundlagt
1926 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 14 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Homå pr. Alsø.
Firma: Palle Asmussen, Vognmandsforretning,
Homå pr. Alsø.

H. C. Asmussen

H. Asmussen

vognmand
Marstrup

vognmand
Hillerød

Asmussen, Walter, vognmand; f. 23/1 1900 i
Rinkenæs, Åbenrå amt.
Adr. Ahlefeldsvej 12, Gråsten.
Firma: W. Asmussen, Vognmandsforretning,
Ahlefeldsvej 12, Gråsten.
Attermann, Aage, vognmand; f. 18/7 1915 i
Gram, Haderslev amt, søn af træskomager Adolf
Attermann; g. 12/10 1941 m. Cathrine Marie A.,
f. Nielsen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Toftlund 1947; vognpark: 1 Steyr-diesellastvogn
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Andels-Kar
toffelmelsfabrikken »Sønderjylland«, Toftlund
samt en del kørsel m. sten og grus f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Toftlund kommune.
Adr. Bakken, Toftlund.
Firma: Aage Attermann, Vognmandsforret
ning, Toftlund.

Axen, Otto, vognmand; f. 3/5 1910 i Esbjerg,
søn af frisør Carl Axen; g. 1/12 1938 m. Margre
the A., f. Johansen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Harndrup 1934, sideløbende leveran
dør af vej- og byggematerialer fra egne 2 grus
grave; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge
m. tippelad — og 1 traktor m. læsseapparat.
Adr. Harndrup.
Firma: Otto Axen, Vognmandsforretning, Harn
drup.

Bach, Egon Kirk Pedersen, underdirektør; f. 10/2
1912 i Kbhvn., søn af vognmand Christian Kirk
Pedersen Bach; ansat i Arbejdsgivernes Ulyk
kesforsikring G/S, Kbhvn. 1928, fuldmægtig og
afdelingschef i samme 1941-43, kontorchef i
Dansk Arbejdsgiverforening 1943, regnskabschef
i samme 1950, underdirektør s. 1955; sekretær f.
forskellige fonds og udvalg.
Adt. Kirstinedalsvej 16, Kbhvn. Valby.
Organisation: Dansk Arbejdsgiverforening, Ve
ster Voldgade 113, Kbhvn. V.
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Bach, Frode, vognmand; f. 21/5 1912 i Øster
Hornum, Alborg amt, søn af maskinsmed Mag
nus Bach; g. 7/5 1946 m. Inge B., f. Jensen;
chauffør 1930-45, selvstændig vognmand! — m.
forretning omfattende lastvognskørsel — i Sven
strup J. 1945-50, droskechauffør h. vognmand
Hjorth, Ålborg 1950-53, forpagter af lillebilforretning i Alborg 1953-54, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Ål
borg 1954; vognpark: 1 7-personers lillebil
(Chevrolet model 1939).
Adr. Kastetvej 91, Ålborg.
Firma: Bach’s Lillebiler, Kastetvej 91, Ålborg.

Bach, Holger Jensen, vognmand; f. 8/12 1904
i Tæbring, Thisted amt, søn af landmand Niels
Peter Bach; g. 1936 m. Petra B., f. Kusk; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ørding pr. Øster
Assels 1948; vognpark: 1 lastvogn (3400 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport.
Adr. Ørding pr. Øster Assels.
Firma: Holger Bach, Vognmandsforretning,
Ørding pr. Øster Assels.
Bach, Johannes, vognmand; f. 28/6 1908 i Vam
men, Viborg amt, søn af gårdejer Christian
Bach; g. 1931 m. Nora B., f. Jensen; udd. v.
landvæsen, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Vammen pr. Viborg — der er grund
lagt 1920 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1931; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning; medl. af best. f. Hobro Om
egns Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Vammen By pr. Viborg.
Firma: Johs. Bach, Vognmandsforretning,
Vammen By pr. Viborg.
Bach, Magnus, vognmand; f. 17/1 1914 i Bo
strup, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Bach;
g. 20/4 1940 m. Elly B., f. Bak; udd. v. land
væsen, chauffør 1935-40, overtaget nuværende

vognmandsforretning i Skjød pr. Hadsten og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1940; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Skjød pr. Hadsten.
Firma: Skjød Vognmandsforretning, Skjød pr.
Hadsten.
Bach, Niels, vognmand; f. 25/3 1903 i Århus,
søn af arbejdsmand Julius Bach; g. 17/8 1928 m.
Ellen B., f. Sørensen; chauffør v. møbeltransport
1922-33, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Århus 1933; vognpark: 3 5tons flyttebusser — hvoraf 2 m. lukket påhængs
vogn; kørsel: udelukkende møbel transport spe
cielt fra fabrik t. forhandlere over hele landet
samt flytning f. private.
Adr. Bergensgade 14, Århus.
Firma: N. Bach’s Møbeltransport, Bergensgade
14, Århus.

Bach, Niels, vognmand; f. 3/4 1924 i Durup,
Ålborg amt, søn af gårdejer Jacob Bach; g. 11/7
1953 m. Lisbeth B., f. Mortensen; udd. v. land
væsen, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Hammel og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Vadstedvej 35, Hammel.
Firma: Niels Bach, Vognmand, Hammel.
Bach, Peter Christian Christensen, vognmand;
f. 6/2 1910 i Vinding, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Søren Peter Andreas Christensen Bach;
g. 11/12 1936 m. Augusta B., f. Jensen; løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Grønhøj pr. Frederiks 1950; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel.
Adr. Grønhøj pr. Frederiks.
Firma: Grønhøj Vognmandsforretning v. Chr.
Bach, Grønhøj pr. Frederiks.
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F. Bach

N. Bach

P. C. C. Bach

E. Baden

vognmand
Alborg

vognmand
Hammel

vognmand
Grønhøj

vognmand
Herning

Bach, Robert, vognmand; f. 4/5 1915 i Rakkeby,
Thisted amt, søn af landmand Jens Pedersen
Bach; g. 18/5 1941 m. Erna B., f. Sørensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Korsø pr. Hund
strup 1952; vognpark: 1 5-tons diesellastvogn og
1 3%-tons benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
kørsel og en del kørsel f. Hundstrup kommune
— samt fragtmandskørsel.
Adr. Korsø pr. Hundstrup.
Firma: Robert Bach, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Korsø pr. Hundstrup.

Bach, Søren Sørensen, vognmand; f. 21/12 1918
i Ravnkilde sogn, Ålborg amt, søn af gårdejer
Chresten Sørensen Bach; g. 9/2 1944 m. Erna
S. B., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Stenild pr. Hobro
1947, overtaget nuværende vognmands- og brænd
selsforretning i Simested 1949; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 18 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port; medl. af best. f. Hobro Omegns Vogn
mandsforening s. 1952; næstformd. i samme s.
1956.
Adr. Simested.
Firma: Simested Vognmandsforretning v. S.
Sørensen Bach, Simested.
Baden, Elly, vognmand; f. 2/8 1909 i Kbhvn.,
datter af restauratør Christian Steffensen; g.
11/11 1934 m. vognmand Aage Baden; efter ægte
fællens død 1953 overtaget og videreført dennes
vognmandsforretning i Herning — der er grund
lagt af vognmand J. C. Baden 1890 og overtaget
af vognmand Aage Baden 1934 og som iøvrigt
omfattede kørsel f. D.S.B. t. 1954; vognpark: 2
lastvogne (5 og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn — og 2 heste m. tilhørende arbejdsvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del speditionskørsel f. D.F.D.S. — samt flyt
ning.
Adr. Fonnesbechsgade 4, Herning.
Firma: J. C. Baden & Søn, Vognmandsforret
ning, Fonnesbechsgade 4, Herning.

Bager, Harald Johan, vognmand; f. 20/11 1912 i
Gerlev-Enslev sogn, Randers amt, søn af fabriks
arbejder Laurits Bager; g. 11/9 1935 m. Olga B.,
f. Lundorff; udd. og virket v. landvæsen, ansat
v. Randers-Hadsund Jernbane 1941-46, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Gerlev 1946 samt på
begyndt kontraktkørsel på ruten: Randers-Løgstør 1953, flyttet forretningen t. Randers og ud
videt nævnte kontraktrute t. Kbhvn. 1955; vogn
park: 2 5%-tons lastvogne; medstifter af og
medl. af best. f. Randers Fragtmandsforening s.
1955.
Adr. Marienborgvej 27, Randers.
Firma: H. Bager, Vognmand, Marienborgvej 27,
Randers.
Bagge, Poul Aage, vognmand; søn af vogn
mand Poul Marinus Bagge; optaget s. kompag
non i faderens, vognmandsforretning i Kerte
minde 1936.
Adr. Kerteminde.
Firma: Poul Bagge & Søn, Vognmandsforret
ning, Kerteminde.
Bagge, Poul Marinus, vognmand; f. 17/1 1902
i Kerteminde; g. 27/11 1926 m. Martha B., f. An
dersen; overtaget vognmand Hans Larsen’s for
retning i Kerteminde og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1934, optaget sønnen Poul Aage Bagge
s. kompagnon i forretningen 1936; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5 tons); medl. af best. f. Kerte
minde og Omegns Vognmandsforening s. 1935.
Adr. Kerteminde.
Firm'a: Poul Bagge & Søn, Vognmandsforret
ning, Kerteminde.
Bak, Kristian Tøf ting, vognmand; f. 1/7 1926,
søn af vognmand Niels Peter Bak; medarbejder
i faderens vognmandsforretning i Sundby M.
Adr. Sundby M.
Firma: Peter Bak, Vognmandsforretning, Sund
by M.
Bak, Niels Peter, vognmand; f. 22/6 1896 i Sol
bjerg, Thisted amt, søn af murer Kresten Bak;
g. 23/6 1925 m. Dorthea Kirstine B., f. Tøfting;
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E. Baltzer

H. Bang

V. Bang

A. Bangsgaard

vognmand
Lund

vognmand
Arhus

vognmand
Arhus

vognmand
Villerslev

etabl. sig s. selvstændig vognmand i Sundby M.
1945; vognpark: 3 benzin- og diesellastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad (kørselskapacitet: 14>4 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport og en del fast
firmakørsel.
Adr. Sundby M.
Firma: Peter Bak, Vognmandsforretning, Sund
by M.
Baltzer, Ernst, vognmand; f. 17/4 1917 i Rårup,
Vejle amt, søn af dyrlæge Harald Gerhardt
Baltzer; g. 12/6 1943 m. Inger Marie B., f. Skri
ver Larsen; udd. og virket v. landvæsen 193143, overtaget nuværende fragt- og vognmands
forretning i Lund og etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1943; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 18 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast svine- og kreaturtransport foruden
en del kørsel m. brændsel f. egen regning —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Vinthen-Horsens.
Adr. Lund, Østjylland.
Firma: E. Baltzer, Vognmand, Lund, Østjyl
land.

Bang, Anker, vognmand; f. 16/4 1922 i Vind
blæs, Ålborg amt; g. 27/2 1955 m. Edith B., f. Lade
foged; overtaget vognmand Kr. Hansen’s forret
ning i Vindblæs og etabl. sig s. selvstændig vogn
mand 1954; vognpark: 1 diesellastvogn (5575 kg)
og 1 benzinlastvogn (2250 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel, en del kreaturkørsel og en del kørsel
f. Vilsted-Vindblæs kommune.
Adr. Vindblæs.
Firma: Anker Bang, Vognmandsforretning,
Vindblæs.
Bang, Erik, vognmand, speditør; f. 31/12 1913
i Esbjerg, søn af vognmand H. P. Bang; g. 20/11
1937 m. Inger Marie B., f. Sørensen; udd. s.
mejerist, medarbejder i faderens vognmands- og
flytteforretning i Esbjerg s. 1934, overtaget sam
me og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1942;
vognpark: 1 flyttebus og 3 lastvogne — alle m.

aftagelig kasse; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis møbeltransport og -opbevaring
— samt fragtmandskørsel m. belæsset vogn m.
koncession på fragtruten: Kbhvn.-Esbjerg; medl.
af best. f. Esbjerg Vognmandsforening.
Adr. Skolegade 71, Esbjerg.
Firma: H. P. Bang’s Vognmands- & Flyttefor
retning, Skolegade 71, Esbjerg.

Bang, Harald, vognmand; f. 9/11 1907 i Ørsted,
Randers amt, søn af boelsmand Peter Bang; g.
9/7 1933 m. Ingeborg B., f. Skov; chauffør 193033, selvstændig vognmand i Søften 1933-39, over
taget brændselsforretning i Arhus og etabl. sig s.
selvstændig vognmand og brændselshandler
1939, løst næringsbrev s. å., flyttet forretningen
t. nuværende ejendom i Arhus 1952; vognpark:
3 5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn
og 1 m. løber; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis firmakørsel.
Adr. Mejlgade 85, Arhus.
Firma: H. Bang, Vognmands- & Brændselsfor
retning, Mejlgade 85, Arhus.
Bang, Kaj, vej direktør; f. 9/3 1904 i Silkeborg,
søn af professor, dr. med. Sophus Bang; g. 3/2
1938 m. Karen Charlotte B., f. Knudsen; student
1922, cand. jur. 1928, sekretær i Ministeriet f. of
fentlige Arbejder 1930, chef f. Vejkontoret 1942,
f. Statens Vejdirektorat 1949; formd. f. det råd
givende udvalg ang. krydsninger mellem jern
baner og veje, formd. f. eller medl. af forskel
lige kommissioner vedr. vej-, trafik- og motor
beskatningsforhold, medl. af Rådet f. større Færd
selssikkerhed, medl. af Telefontilsynet og af Te
lefonvoldgiftsnævnet, formd. f. Nordisk vejtek
nisk Forbund' og f. sammes danske afdeling, medl.
af den internationale vej associations permanente
komite, formd. f. Groupe de Travail de la Route
u. E.C.E. 1948-51, delegeret v. den internationale
automobil- og trafikkonference i Genéve 1949 og
formd. f. sammes afdeling ang. køretøjers vægt
og dimensioner; dekorationer: R. og DM.
Adr. Frugthegnet 77, Virum.
Institution: Ministeriet f. offentlige Arbejder,
Vejdirektoratet, Holmens Kanal 7, Kbhvn. K.
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H. Basse

H. N. Bech

H. P. Bech

H. A. S. Bech

vognmand
Pjedsted

vognmand
Nørre Nebel

vognmand
Øster Hornum

vognmand
Kbhvn. S.

Bang, Vedel, vognmand; f. 26/1 1904 i Skørring,
Randers amt, søn af gårdejer Carl Bang; g. 22/10
1932 m. Ingrid B., f. Jepsen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Århus 1932, løst næringsbrev 1934; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Aldersrovej 36, Århus.
Firma: Vedel Bang, Vognmandsforretning,
Aldersrovej 36, Århus.
Bangsgaard, Arne, vognmand; f. 9/2 1931 i
Villerslev, Thisted amt, søn af vognmand Niels
Bangsgaard; g. 26/11 1955 m. Edith B., f. Toftdahl; overtaget faderens vognmandsforretning i
Villerslev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælke- og firmakørsel foruden en del svinekørsel.
Adr. Villerslev pr. Hassing, Thy.
Firma: Arne Bangsgaard, Vognmandsforret
ning, Villerslev pr. Hassing, Thy.
Barfoed, Christian, direktør.
Adr. Odense.
Firma: De hvide Busser, Odense Turistbus
Transport A/S*, Overgade 9, Odense.

Barsøe, Christian P., automobilforhandler; f.
21/9 1908 i Åbenrå; importør og forhandler af
M.A.N.- og Steyr-dieselvogne t. bl. a. køletrans
port og omnibuskørsel samt — u. firmanavnet
Åbenrå Traktor-Import A/S — af M.A.N.- og
Steyr-dieseltraktorer.
Adr. Tøndervej 68, Åbenrå.
Firma: Chr. P. Barsøe, Automobilforhandler,
Tøndervej 68, Åbenrå.
Basse, Hans, vognmand, entreprenør; f. 29/5
1914 i Viuf, Vejle amt, søn af vognmand Thomas
* De hvide Busser, Odense Turistbus Transport A/S — hvis
vognpark omfatter 6 turistbusser med kørsel på ind- og udland
— blev i 1949 overtaget som datterselskab af A/S Odense Omni
busselskab, der er grundlagt 1923 — med direktør Christian
Barfoed som administrativ og praktisk leder siden 1924.

Basse; g. 1/7 1937 m. Sigrid B., f. Sørensen; op
taget s. kompagnon i faderens vognmandsforret
ning i Pj edsted 1932, eneindehaver af samme s.
1937; vognpark: 2 d'iesellastvogne — den ene m.
påhængsvogn, 3 benzinlastvogne, 1 transportabel
gravemaskine og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. cement fra Ål
borg foruden en del kørsel f. A/S Colas Vej
materiale, Pjedsted, f. A/S Nordisk Nestle, Fre
dericia, f. Vejle amts vejvæsen og f. forskellige
kiselgurværker; kasserer i Vejle Amts Lastbilforening t. 1955.
Adr. Pjedsted.
Firma: Hans Basse, Vognmand, Pjedsted.

Bay-Hansen, Evald, vognmand; f. 7/7 1917 på
Frdbg., søn af lærer Viggo Bay-Hansen; g. 11/11
1945 m. Ingeborg B.-H., f. Hansen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Brø
rup 1954; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Brørup Andelsmejeri og f. Brørup kom
mune samt en del kørsel m. fourage og brænd
sel f. egen regning.
Adr. Hagens vej, Brørup.
Firma: E. Bay-Hansen, Vognmandsforretning,
Brørup.

Bech, Erik, vognmand; f. 11/4 1929 i Rønne,
søn af vognmand Wilhelm Bech; medindehaver
af faderens flytte- og vognmandsforretning i
Rønne s. 1947.
Adr. Søndre Alle 5, Rønne.
Firma: Wilh. Bech & Søn, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Søndre Alle 5, Rønne.
Bech, Hans Nielsen, vognmand, brændsels
handler; f. 16/8 1917 i Bramminge, Ribe amt, søn
af handelsmand Karl Bech; g. 6/4 1944 m. Frida
B., f. Frisgaard; efter en del år at have virket
s. kusk og chauffør overtaget svigerfaderen
vognmand Frisgaard’s vognmands- og brænd
selsforretning i Nørre Nebel og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1
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K. W. M. Bech

N. K. Bech

W. Bech

E. A. Beck

vognmand, restauratør
Kbhvn. S.

vognmand
Hunderup

vognmand
Rønne

vognmand
Kbhvn. K.

personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport t. Es
bjerg Eksportmarked og en del kørsel m. korn
og foderstoffer f. Nørre Nebel Lokalforening og
f. købmand Oscar Smidt, Nørre Nebel foruden
en del kørsel f. Ribe amts vejvæsen og f. Nørre
Nebel kommune; medl. af best. f. Varde og Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Bredgade 79, Nørre Nebel.
Firma: Hans Bech, Vognmands- & Brændsels
forretning, Nørre Nebel.

Bech, Hans Peter, vognmand; f. 7/5 1901 i Søn
der Kongerslev, Alborg amt, søn af murerme
ster Niels Bech; g. 24/6 1930 m. Anna B., f.
Bloch; udd. og virket v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1927-30, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Øster Hornum pr. Støvring
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1930; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. sneplov f. Alborg amt.
Adr. Øster Hornum pr. Støvring.
Firma: Hans Bech, Vognmandsforretning, Øster
Hornum pr. Støvring.
Bech, Henning, vognmand; f. 15/5 1933 i Vejle,
søn af vognmand Holger Sigfred Bech; med
arbejder i faderens flytteforretning i Vejle.
Adr. Vejle.
Firma: Holger Bech’s Flytteforretning, GI.
Ribevej 2, Vejle.
Bech, Hilda Anna Sofie, vognmand; f. 4/10
1879 i Hållevik, Sverige, datter af slagtermester
Håkon Jonsson; g. 11/5 1904 m. vognmand Hans
Christian Bech; efter ægtefællens død 1944 over
taget og videreført dennes fragt- og vognmands
forretning i Kbhvn. — der er grundlagt 1920 og
hvori sønnerne Valdemar, Håkon og Børge Bech
alle er medarbejdere; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 18 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Chr. Augustinus’ Fabrikker, f. handelsfir
maet Jacob Dahl og f. industrifirmaet Util —

alle Kbhvn. — samt fragtkørsel fra Kbhvn.s
Kødby t. Christianshavn og hele Amager.
Adr. Gullandsgade 32, Kbhvn. S.
Firma: H. C. Bech’s Enke v. Hilda Bech,
Fragt- & Vognmandsforretning, Gullandsgade 32,
Kbhvn. S.
Bech, Holger Sigfred, vognmand; f. 14/1 1905 i
Vejle, søn af vognmand N. P. Bech; g. 30/10 1931
m. Anna B., f. Hansen; udd. s. maskinarbejder i
A/S Vejle Bolte- & Møtrikfabrik 1919-24, arbej
det s. svend 1924-29 og herunder aftjent værne
pligt v. Livgarden 1926-27, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Vejle 1929, genn. årene omdan
net forretningen t. udelukkende at omfatte mø
beltransport; vognpark: 1 åben og 2 lukkede
flyttelastvogne.
Adr. GI. Ribevej 2, Vejle.
Firma: Holger Bech’s Flytteforretning, GI.
Ribevej 2, Vejle.

Bech, Knud Wolmer Mortensen, vognmand,
restauratør; f. 14/11 1915 i Hasle, søn af slagter
mester Andreas Peter Bech; g. 25/9 1937 m. Ag
nes B., f. Melby Christiansen; udd. i smedefaget
1930-34, svend 1934-35 og mestersvend 1935-37,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Allinge 1937,
iøvrigt drevet selvstændigt landbrug t. 1944, fa
brikant i Birkerød 1944-45, indehaver af faderens
forretning 1945-46, skibskok 1946-47 og hovmester
1947-54, grundlagt nuværende vognmands- og
flytteforretning i Kbhvn. 1954, sideløbende re
stauratør og indehaver af Cafe »Strandlyst« i
Kbhvn. s. 1955; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 14 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
K. Sevaldsen, f. handelsfirmaet Engelsen &
Schrøder og f. håndværkerfirmaet C. Licht —
alle Kbhvn.
Adr. Amager Strandvej 236, Kbhvn. S.
Firma: Knud Bech, Vognmand-Restauratør,
Amager Strandvej 236, Kbhvn. S.
Bech, Niels Kristian, vognmand; f. 18/4 1901 i
Tistrup, Ribe amt, søn af smedemester Peter
Bech; g. 4/12 1932 m. Henny B., f. Sørensen;
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efter en del år at have virket s. rutebilchauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hunderup
pr. Bramminge 1932; vognpark: 1 Thames-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. Es
bjerg Eksportmarked og en del kørsel m. svin
t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og t. Esbjerg
Eksportslagteri foruden en del kørsel f. brugs
foreningerne i Hunderup og Darum Mark; medl.
af best. f. Ribe og Omegns Vognmandsforening,
genn. en årrække medl. af best. f. Ribe Amts
Vognmandsforening.
Adr. Hunderup pr. Bramminge.
Firma: N. Bech, Vognmandsforretning, Hun
derup pr. Bramminge.

Bech, Reinhard, vognmand; f. 11/2 1921 i Saks
købing, søn af parcellist Valdemar Bech; g. 12/8
1945 m. Karen B., f. Larsen; chauffør bl. a. i fir
maet Albert Petersen, Sakskøbing 1939-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Sakskøbing 1946,
opført nuværende ejendom m. tilhørende gara
ger i Sakskøbing 1952; vognpark: 3 lastvogne
(354 -5 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (354
tons); medl. af best. f. Maribo Amts Fragt- og
Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Parkvej 34, Sakskøbing.
Firma: Reinhard Bech, Vognmandsforretning,
Parkvej 34, Sakskøbing.
Bech, Vilhelm, vognmand; f. 5/6 1920 i Vester
vig, Thisted amt, søn af postbud Jens Bech; g.
19/7 1952 m. Maren B., f. Houmøller; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Floulev pr. Hvidbjerg
1952; vognpark: 1 lastvogn (4725 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Floulev pr. Hvidbjerg.
Firma: Vilh. Bech, Vognmandsforretning, Flou
lev pr. Hvidbjerg.

Bech, Wilhelm, vognmand; f. 9/2 1903 i Knuds
ker, Bornholm, søn af slagtermester Peter Julius
Bech; g. 16/10 1927 m. Astrid B., f. Mogensen;
udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Rønne 1926, optaget sønnen Erik Bech s.
kompagnon i forretningen 1947; vognpark: 4
turistvogne (kørselskapacitet: 103 personer) —
hvoraf 1 turistskolevogn, 9 lastvogne (2-654 tons)
— hvoraf 2 flyttelastvogne og 2 lastvogne m. på
hængsvogn — og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel og flytning samt turist- og lillebil
kørsel; formd. f. Rønne Vognmandsforening t.
1947 og f. Turistvognmændenes Landsorganisa
tion^ Bornholms afdeling s. ca. 1948, tillidsmd. f.
Forsikrings-Aktieselskabet »Trekroner« f. Born
holm og næstformd. f. Infanteriforeningen f.
Bornholm.
Adr. Søndre Alle 5, Rønne.
Firma: Wilh. Bech & Søn, Flytte- og Vogn
mandsforretning, Søndre Alle 5, Rønne.
Bechgaard, Egon Laurits, vognmand; f. 19/8
1919 i Ørsted sogn, Randers amt, søn af møller
Arne Bechgaard; g. 24/4 1941 m. Sigrid B., f.

Laursen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1939-41, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Hollandsbjerg pr. Ørsted og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1950; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 9 tons)
og 1 7-personers lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport foruden en del kørsel m. fo
derstoffer.
Adr. Hollandsbjerg pr. Ørsted.
Firma: E. Bechgaard, Vognmandsforretning,
Hollandsbjerg pr. Ørsted.

Beck, Arthur, direktør; f. 17/1 1895 i Kbhvn.,
søn af håndværker Georg Beck; g. 14/4 1927 m.
Ketty B., f. Månsson; ansat i Ford Motor Company, Kbhvn. 1919, rejseinspektør i Skandina
vien 1921, servicechef 1924, salgschef i Stock
holm 1933, direktør i Stockholm 1945, adm. di
rektør i Ford Motor Company, Kbhvn. s. 1949;
medl. af best. f. Ford-Fonden s. 1949 og f. Ford
Motor Company, Kbhvn. s. 1951, næstformd. i
Sammenslutningen af Automobilfabrikanter og
Importører, medl. af Industrirådet s. 1955, fl. a.
tillidshverv; dekorationer: R. og Chr.X.Fr.M.
Adr. Richelieus Alle 9, Hellerup.
Firma: Ford Motor Company A/S, Sydhavns
gade 27, Kbhvn. SV.
Beck, Ernst Andreas, vognmand; f. 27/11 1911
i Kbhvn., søn af vognmand Jens Andreas Beck*;
g. 27/11 1936 m. Rosa Elisabeth B., f. Slot; udd.
i handel, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1945; vognpark: 5 lastvogne (154-6 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Toldbodgade 53, Kbhvn. K.
Firma: Ernst Beck, Vognmandsforretning,
Toldbodgade 53, Kbhvn. K.
Beck, Fritz, vognmand; f. 17/3 1920 i Kbhvn.,
søn af vognmand Hans Beck; g. 29/6 1946 m.
Inger B., f. Christensen; udd. s. blikkenslager,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1944; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nitivej 5, Kbhvn. F.
Firma: Hans Beck, Vognmandsforretning,
Amaliegade 35, Kbhvn. K.

Beck, Hans, vognmand; f. 31/7 1886 i Kbhvn.,
søn af brænderiejer A. E. Beck; udd. s. tømrer,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1912; kørsel: alm. vognmandskørsel; tidl. medl.
af best. f. Kbhvn.s Vognmandsforening.
Adr. Fælledvej 18, Kbhvn. N.
Firma: Hans Beck, Vognmandsforretning,
Amaliegade 35, Kbhvn. K.
Beck, Søren, vognmand; f. 2/10 1922 i Tislund,
Haderslev amt, søn af landmand Søren Beck; g.
9/10 1950 m. Thyra B., f. Nielsen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ler*) Vognmand Jens Andreas Beck grundlagde vognmands
forretning og etablerede sig som selvstændig vognmand i Køben
havn 1906.

303

S. Beck
vognmand
Lerte

H. Beier

J. Beier

vognmand
Esbjerg

vognmand
Vollerup

O. Bendtsen
vognmand
Arhus

te pr. Sommersted 1946, genn. årene udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte entreprenør
virksomhed m. egen grusgrav; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Fargo-benzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. entrepre
nørfirmaet V. Andersen & K. Pedersen, Haders
lev, f. Vojens Andels-Svineslagteri, f. Kolding
Eksportmarked og f. Sommersted kommune; formd. f. skolekommissionen i Sommersted.
Adr. Lerte pr. Sommersted.
Firma: Søren Beck, Vognmandsforretning, Ler
te pr. Sommersted.

Bendictsen, Erhard Hornelund, vognmand; f.
22/11 1918 i Esbjerg; g. 10/5 1942 m. Nora B., f.
Mortensen; virket s. chauffør, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Esbjerg 1951; vognpark: 1
lastvogn og 1 turistbus; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
brændsel f. egen regning foruden en del fast
kørsel f. A/S J. Villemoes’ Kulforretning, Es
bjerg og f. Esbjerg Andelsmejeri — samt turist
kørsel.
Adr. Danmarksgade 26, Esbjerg.
Firma: E. Bendictsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Danmarksgade 26, Esbjerg.

Beier, Harald, vognmand, brændselshandler;
f. 5/11 1921 i Brøns, Ribe amt, søn af landmand
Hans Beier; g. 31/8 1949 m. Lilly B., f. Christen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
bl. a. i Kbhvn. og Frederiksværk etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Esbjerg 1950; vognpark:
1 Bedford-benzinlastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Esbjerg Andelsmejeri og f. A/S
Esbjerg Mælkeindustri foruden en del fast kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Grundtvigs Alle 56 A, Esbjerg.
Firma: H. Beier, Vognmands- & Brændsels
forretning, Grundtvigs Alle 56 A, Esbjerg.

Bendtsen, Mads Peder, vognmand; f. 20/12
1894 i Stadil, Ringkøbing amt, søn af husmand
Peder Bendtsen; g. 31/10 1934 m. Karen B., f.
Bærentsen; efter en del år at have virket v.
tørvefabrikation etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Stadil 1926, optaget sønnen Ove Bendt
sen s. kompagnon i forretningen 1956; vognpark:
1 benzinlastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturkørsel t. Ringkøbing Eksportstald
og t. Struer Andels-Svineslagteri og en del kør
sel m. vejmaterialer t. Stadil kommune foruden
en del kørsel m. brændsel f. egen regning; genn.
ca. 10 år medl. af best. f. Ringkøbing-Skjern
Vognmandsforening.
Adr. Stadil pr. Tim.
Firma: M. P. Bendtsen, Vognmandsforretning,
Stadil pr. Tim.

Beier, Jens, vognmand; f. 16/4 1907 i Brøns,
Tønder amt, søn af gårdejer Troels Jensen
Beier; g. 18/2 1934 m. Riborg B., f. Lund; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ravsted 1932,
overtaget nuværende vognmandsforretning — der
sideløbende omfatter handel m. brændsel — i
Vollerup pr. Bolderslev 1936; vognpark: 3 last
vogne og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. krea
turer og svin t. Åbenrå Eksportmarked og t.
Gråsten Andelsslagteri samt en del kørsel m.
mangan t. Åbenrå Havn; revisor i Åbenrå Amts
Vognmandsforening.
Adr. Vollerup pr. Bolderslev.
Firma: Jens Beier, Vognmandsforretning, Vol
lerup pr. Bolderslev.

Bendtsen, Otto, vognmand; f. 3/11 1903 i Vemb,
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels Marinus
Bendtsen; g. 22/12 1935 m. Kathrine B., f. Thygesen; løst næringsbrev samt overtaget nuværende
kul- og vognmandsforretning i Århus og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1935; vognpark: 1
5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis fast kørsel f. forskellige jernog cementstøberier i Århus; medl. af best. f. År
hus Kulhandlerforening s. 1953, næstformd. i
samme s. 1954.
Adr. Tordenskjoldsgade 71, Århus.
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Firma: Otto Bendtsen, Kul- & Vognmandsfor
retning, Tordenskjoldsgade 71, Arhus.

Bendtsen, Ove, vognmand; f. 10/7 1937 i Stadil,
Ringkøbing amt, søn af vognmand Mads Peder
Bendtsen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Stadil 1956.
Adr. Stadil pr. Tim.
Firma: M. P. Bendtsen, Vognmandsforretning,
Stadil pr. Tim.
Bengtsen, Jens Martinus, vognmand; f. 8/11
1908 i Søballe, Venge sogn, Skanderborg amt,
søn af rentier Niels Bengtsen; g. 14/12 1932 m.
Kirstine B., f. Poulsen; udd. v. landvæsen, over
taget husmandssted 1932, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Battrup pr. Mårslet 1946; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 6 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport.
Adr. Battrup pr. Mårslet.
Frma: J. Bengtsen, Vognmandsforretning,
Battrup pr. Mårslet.
Bentsen, Albert, vognmand; f. 17/7 1912 i Ka
strup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Albert
Bentsen; g. 10/7 1935 m. Eline B., f. Jakobsen;
ansat v. Kastrup Rutebil 1927-30, derefter chauf
før i faderens vognmandsforretning i Kastrup,
grundlagt egen turisttrafik — u. firmanavnet:
Albert Bentsen’s Turisttrafik — i Kastrup 1935,
sideløbende overtaget faderens vognmands- og
brændselsforretning i Kastrup — der er grund
lagt af bedstefaderen vognmand Niels Bentsen
1879 — 1942; vognpark: 4 turistbusser (kørsels
kapacitet: 130-135 personer) og 5 lastvogne (kør
selskapacitet: 26-28 tons).
Adr. Kastruplundgade 27, Kastrup.
Firma: Albert Bentsen’s Vognmandsforretning
v. Albert Bentsen, Kastruplundgade 27, Kastrup.

Bentzon, Jens Olaf, vognmand; f. 28/8 1902 i
Agri, Randers amt, søn af brofoged Simon Peder
Bentzon; g. 25/10 1931 m. Sigrid B., f. Friis; udd.
v. landvæsen, kusk 1928-38, etabi. sig s. selv
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vognmand
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vognmand
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stændig vognmand og brændselshandler i Abyhøj 1938, løst næringsbrev 1942; vognpark: 2 last
vogne (2% og 4% tons).
Adr. Abyvej 38, Abyhøj.
Firma: Abyhøj Brændsels- & Vognmandsfor
retning, Abyvej 38, Abyhøj.
Berg, Andreas Jørgen, vognmand, fabrikant; f.
23/7 1910 i Tiset, Haderslev amt, søn af fabri
kant Peter Hansen Berg; g. 8/10 1938 m. Helga
B., f. Hansen; udd. s. bager og konditor og sen.
ansat i faderens virksomhed — Toftlund Marga
rinefabrik og Tuborg’s Depot — i Toftlund, over
taget samme m. tilhørende vognmandsforretning
og etabi. sig s. selvstændig vognmand og fabri
kant 1934; vognpark: 1 lastvogn, 1 varevogn og
1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. egen virksomhed
samt en del kørsel m. sand og sten f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Toftlund kommune foruden
en del kørsel m. sneplov; brandkaptajn i Toft
lund brandværn.
Adr. Østergade, Toftlund.
Firma: Andr. Berg, Tuborg’s Depot, Toftlund.
Berg, Cai, landsretssagfører; f. 3/9 1891 i
Kbhvn., søn af materialforvalter i H.t.K. Olaf
Berg; g. 19/5 1923 m. Ebba B., f. Rosenberg; stu
dent (Øster Borgerdydskole, Kbhvn.) 1910, cand.
jur. 1916, derefter herredsfuldmægtig i Holbæk,
sekretær i D.S.B.s generalsekretariat 1917, sag
fører i Køge 1920 og i Kbhvn. 1921, landsrets
sagfører 1923; sekretær f. Automobil- og CycleGrosserer Foreningen 1931-51, sekretær f. Sam
menslutningen af Automobil-Fabrikanter og Im
portører s. 1940, sekretær f. Motorbranchens
Fællesråd s. 1934, medl. af finans- og arbejds
udvalget f. Motorsagens Oplysningsråd s. 1952,
juridisk konsulent f. Udstillingshallen »Forum«
A/S, Kbhvn. s. 1932, fl. a. tillidshverv.
Adr. Amaliegade 22, Kbhvn. K.
Organisation: Sammenslutningen af Automo
bil-Fabrikanter og Importører, Amaliegade 22,
Kbhvn. K.
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Berg, Ferdinand Christian, vognmand; f. 20/2
1894 i Ferring, Ringkøbing amt, søn af smed Ole
Berg; g. 25/6 1925 m. Elna B., f. Jørgensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændselshand
ler i Kbhvn. 1928; vognpark: 3 lastvogne (5-7
tons) — hvoraf 1 m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Langstrupvej 17, Kbhvn. Valby.
Firma: F. Berg, Vognmands- & Brændselsfor
retning, Vasby Tværgade 5, Kbhvn. SV.
Berg, Mathias, vognmand; f. 29/6 1913 i Burkal,
Tønder amt, søn af fhv. gårdejer Andreas Jør
gen Berg; g. 2/12 1938 m. Marie B., f. Thomsen;
lastvognschauffør m. kørsel på ind- og udland
1931-47, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Horsens 1947; vognpark: 1
lastvogn (5 tons) m. påhængsvogn (6 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel m. cement t. Horsens samt en del kørsel
f. A/S Øta-Kompagniet, Horsens.
Adr. Lindskovvej 1, Horsens.
Firma: M. Berg, Vognmandsforretning, Lind
skovvej 1, Horsens.

Bergmann, Aksel, vognmand; f. 30/5 1906 i Ols
ker, Bornholm, søn af smed Alfred Bergmann;
g. 18/10 1936 m. Nanni B., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Allinge 1930; vognpark:
1 lastvogn m. tippelad (3700 kg), 1 turistbus (21
personer) og 1 lillebil (kleinbus); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt turist- og lillebilkørsel;
formd. f. Allinge-Sandvig og Omegns Vogn
mandsforening s. 1950, medl. af best. f. Central
foreningen af Vognmænd på Bornholm og f. Al
linge-Sandvig Turist- og Erhvervssammenslut
ning.
Adr. Storegade 26, Allinge.
Firma: Aksel Bergmann, Vognmandsforretning,
Storegade 26, Allinge.
Bertelsen, Anders Peter, vognmand; f. 5/10
1905 i Attrup, Koed sogn, Randers amt, søn af
husejer Jens Bertelsen; g. 2/4 1933 m. Mary B.,
f. Hansen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1928-33, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Ørsted og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1933; vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport foruden en del
fast ugentlig firmakørsel på ruten: Ørsted-Randers; medl. af best. f. Randersegnens Vogn
mandsforening 1948-56.
Adr. Ørsted.
Firma: A. P. Bertelsen, Vognmandsforretning,
Ørsted.

Bertelsen, Erling, vognmand; f. 11/1 1933 i Fre
derikshavn, søn af vognmand Jacob Bertelsen;
g. 4/6 1953 m. Sandy B., f. Sander; efter en del
år at have virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Skagen optaget s. kompagnon
i samme 1954.
Adr. Søndervej 1, Skagen.

Firma: J. Bertelsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Søndervej 1, Skagen.

Bertelsen, Evald, vognmand; f. 23/7 1912 i
Snedsted, Thisted amt, søn af handelsmand Poul
Bertelsen; g. 3/7 1938 m. Dagmar B., f. Kobberø;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Snedsted
1946; vognpark: 1 diesellastvogn (4325 kg) m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel, en del kreaturkør
sel og en del kørsel f. Snedsted kommune.
Adr. Østergade 5, Snedsted.
Firma: Evald Bertelsen, Vognmandsforretning,
Snedsted.
Bertelsen, Jacob, vognmand; f. 27/1 1905 i Fre
derikshavn, søn af arbejdsmand Jens Bertelsen;
g. 29/1 1926 m. Marie B., f. Larsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skagen 1946, eksport
vognmand s. 1952; vognpark: 1 kølevogn (5000
kg) m. påhængsvogn (6300 kg) og 2 alm. last
vogne (5400 og 5500 kg) — den ene m. tippelad og
begge m. påhængsvogn (4000 og 4500 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt eksportkørsel; næstformd. i Skagens Vognmandsforening s. 1948 og
medl. af best. f. Foreningen af danske Eksport
vognmænds 6. kreds s. 1954.
Adr. Søndervej 1, Skagen.
Firma: J. Bertelsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Søndervej 1, Skagen.
Bertelsen, Jeppe, vognmand; f. 25/9 1911 i Haj
strup, Haderslev amt, søn af rentier Jørgen Ber
telsen; g. 15/5 1947 m. Bothilde Marie B., f. Juhl;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1946; vognpark:
1 Vulcan-diesellastvogn; kørsel: udelukkende
fast fragtmandskørsel på ruten: Haderslev-Esbjerg — dog ind imellem till, en del firmakørsel.
Adr. Drosselvej 27, Haderslev.
Firma: Jeppe Bertelsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Drosselvej 27, Haderslev.

Bertelsen, Kristian Ejner, vognmand; f. 16/6
1918 i Dronninglund, Hjørring amt, søn af land
mand Bertel Bertelsen; g. 24/9 1949 m. Signe B.,
f. Sørensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Vrå 1950; vognpark: 1 6-tons lastvo'gn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
mælkekørsel samt en del kørsel f. Vrå-Emb kom
mune; formd. f. Vrå og Omegns Vognmandsfor
ening.
Adr. Vestergade 18, Vrå.
Firma: Kristian Ejner Bertelsen, Vognmands
forretning, Vestergade 18, Vrå.
Bertelsen, Viggo, vognmand; f. 17/9 1924 i
Ormslev, Arhus amt, søn af rutebilejer Georg
Bertelsen; g. 28/12 1947 m. Ruth B., f. Madsen;
lastvognschauffør 1942-45, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Hasle pr. Arhus 1945, løst næ
ringsbrev 1951, genn. årene udvidet forretnin
gen t. sideløbende at omfatte entreprenørvirk
somhed m. egen grusgrav samt brændselshandel;
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vognpark: 3 5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (5 tons), 2 traktorer og 1 27-personers
rutebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel m. vejmaterialer fra egen
grusgrav — samt rutebilkørsel på personruten:
Ormslev-Skanderborg.
Adr. Østrevej 34, Hasle pr. Århus.
Firma: Viggo Bertelsen, Vognmand, Østrevej
34, Hasle pr. Århus.

Berthelsen, Ankjær, vognmand; f. 13/5 1912 i
St. Brøndum, Ålborg amt, søn af husmand Chri
stian Berthelsen; udd. og virket v. landvæsen og
industri, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
St. Brøndum 1946, driver sideløbende fabrika
tion af hulbloksten og cementsten; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa
citet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. St. Brøndum.
Firma: Ankjær Berthelsen, Vognmand, St.
Brøndum.
Berthelsen, Hugo, vognmand; f. 14/6 1895 i
Middelfart, søn af vognmand Hans Berthelsen;
g. 31/7 1921 m. Karen B., f. Sørensen; trafik
assistent v. Sydfynske Jernbaner t. 1928, over
taget faderens vognmandsforretning i Middel
fart — der er grundlagt af farfaderen ca. 1865 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1928, side
løbende indehaver af Tuborg’s Depot i Middel
fart s. 1937; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons);
formd. f. Middelfart Vognmandsforening s. 1929,
medl. af best. f. Middelfart Sparekasse.
Adr. Brogade 6, Middelfart.
Firma: H. Berthelsen, Vognmandsforretning,
Brogade 6, Middelfart.
Berthelsen, Svend Børge, vognmand; f. 8/8
1920 i Bjergby, Thisted amt, søn af købmand
Anton Berthelsen; g. 27/11 1948 m. Maren B., f.
Vangsgaard; etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Bjergby 1945, udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1946;
vognpark: 1 lastvogn (4950 kg) og 1 lillebil (7 per
soner); kørsel: alm. vognmandskørsel — her

H. Berwald
vognmand
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under bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel,
en del svine- og kreaturkørsel og en del kørsel
f. Alsted-Bjergby kommune — samt lillebilkør
sel.
Adr. Bjergby pr. Erslev.
Firma: Sv. B. Berthelsen, Vognmandsforret
ning, Bjergby pr. Erslev.
Berwald, Henrik, vognmand; f. 22/4 1927 i Haderup sogn, Randers amt, søn af vognmand Karl
Rasmus Berwald; g. 27/11 1954 m. Elna B., f.
Møller; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hadsund 1948; vognpark: 1 lastvogn m. vippe
lad og påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
A/S Trælolith, Hadsund — samt langturskørsel.
Adr. Mariagervej, Hadsund Syd.
Firma: Henrik Berwald, Vognmandsforretning,
Hadsund Syd.

Beyer, Bende Bennedsen, vognmand; f. 13/8
1896 i Tistrup, Ribe amt, søn af gårdejer Mikkel
Clausen Beyer; g. 16/7 1921 m. Bodil Viktoria B.,
f. Grønbech; udd. og virket v. landvæsen, over
taget nuværende vognmands- og brændselsfor
retning i Lunde J. og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1926, optaget sønnen Holger Grøn
bech Beyer i forretningen 1951; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Triangel-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. eksportstaldene og slagterierne i Es
bjerg, Varde og Skjern foruden en del kørsel f.
Lunde Brugs- og Lokalforening og f. Lunde Tøm
merhandel m. fl. — samt langturskørsel m. ce
ment og kalk fra Nordjylland1 t. Vestjylland; tidl.
medl. af best. f. Ribe Amts Vognmandsforening,
medstifter af og formd. f. Varde og Omegns
Vognmandsforening 1945.
Adr. Lunde J.
Firma: Lunde Vognmands- & Brændselsfor
retning v. Bende Beyer & Søn, Lunde J.
Beyer, Henry Pedersen, vognmand; f. 12/4
1911 i Årsdale, Bornholm, søn af fisker August
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B. B. Beyer

H. P. Beyer

M. G. Beyer

K. A. Bie

vognmand
Lunde

vognmand
Odense

vognmand
Lunde

vognmand
Højbjerg

Beyer; g. 9/12 1933 m. Magda B., f. Madsen; udd.
og virket v. fiskeri på Bornholm t. 1933, ansat i
A/S Odense Stålskibsværft 1933-44 og i A/S Mo
gensen & Dessau’s Væverier, Odense 1944-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odense 1947;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Odense Tekstilfabrik,
f. Odense ny Tømmerhandel og f. Arbejdernes
Boligforening, Odense m. fl.
Adr. Kanslergade 5, Odense.
Firma: Henry Beyer, Vognmandsforretning,
Kanslergade 5, Odense.
Beyer, Mogens Grønbech, vognmand; f. 23/11
1924 i Bramminge, Ribe amt, søn af vognmand
Bende Bennedsen Beyer; chauffør i faderens
vognmands- og brændselsforretning i Lunde J.
1943, optaget i samme 1951, løst næringsbrev 1954.
Adr. Lunde J.
Firma: Lunde Vognmands- & Brændselsfor
retning v. Bende Beyer & Søn, Lunde J.
Bie, Knud Anker, vognmand; f. 14/8 1915 i
Overlade, Alborg amt, søn af skovejer Ejnar
Sigismund Bie; g. 19/7 1942 m. Erna B., f. Peder
sen; udd. og virket i mejeribranchen, løst næ
ringsbrev og overtaget nuværende vognmands
forretning i Højbjerg i kompagni m. broderen
vognmand Christian Ejnar Bie, Skallebølle pr.
Tommerup 1946; vognpark: 3 6-tons lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende
kontraktkørsel på ruten: Arhus-Odense.
Adr. Rosenvangs Alle 179, Højbjerg.
Firma: Brdr. Bie, Vognmandsforretning, Ro
senvangs Alle 179, Højbjerg.

Bihl, Kristian, karetmagermester; f. 21/10 1898
i Højby, Odense amt, søn af husmand Hans Pe
ter Lassen Bihl; g. 20/11 1927 m. Ciska B., f.
Mortensen; løst næringsbrev s. karetmagerme
ster 1931; formd. f. Østfyns Karetmagerforening
s. 1948, medl. af best. f. Sammenslutningen af
Karetmagermestre og Karosseribyggere i Dan
mark, hovedkasserer i samme s. 1949, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Højby F.
Firma: Kr. Bihl, Karetmagermester, Højby F.
Bilenberg, Eivind, vognmand; f. 20/11 1911 i
Jordløse, Holbæk amt, søn af vognmand Carl
Bilenberg; g. 4/10 1941 m. Else B., f. Andersen;
udd. og virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Buerup pr. Jyderup, overtaget
samme og etabi sig s. selvstændig vognmand
1936; vognpark: 2 4-tons lastvogne; medl. af best.
f. Vestsjællands Vognmandsforening s. 1950,
formd. f. Buerup Sogns Sygekasse, revisor i
Buerup Brugsforening, inkassator f. Nordvestsjællands El-Værk og tillidsmand f. Husmands
brandkassen.
Adr. Buerup pr. Jyderup.
Firma: E. Bilenberg, Vognmandsforretning,
Buerup pr. Jyderup.
Bille-Andersen, Anders, vognmand; f. 21/1 1896
i Vadum, Alborg amt, søn af husmand Jens
Christian Andersen; g. 26/7 1921 m. Petrea B.-A.,
f. Nøhr; udd. s. mejerist og ansat på Margarine
fabrikken »Axa«, Alborg 1920-38, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vejgård pr. Alborg 1938,
løst næringsbrev 1949; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel f. entreprenører
og murermestre; formd. f. Vejgård Vognmands
forening 1946-49 og medl. af best. f. Alborg og
Nørre Sundby Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Hadsundvej 100, Vejgård pr. Alborg.
Firma: A. Bille-Andersen, Vognmandsforret
ning, Hadsundvej 100, Vejgård pr. Alborg.

Bindner, Erik, vognmand; f. 13/4 1913 i Sorø,
søn af vognmand Rud. Bindner; g. 4/3 1938 m.
Esther B., f. Frede; udd. v. landvæsen, chauffør
1931-38, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig droskevognmand i Roskilde 1938, om
dannet forretningen t. at omfatte vognmands
kørsel m. lastvogne 1948; vognpark: 2 lastvogne
(3 og 5% tons).
Adr. Vindingevej 11, Roskilde.
Firma: Erik Bindner, Vognmandsforretning,
Vindingevej 11, Roskilde.
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K. Bihl

E. Bilenberg

A. Bille-Andersen

E. Bindner

karetmagermester
Højby

vognmand
Buerup

vognmand
Vejgård

vognmand
Roskilde

Birkegaard, Hans Dines, fragtmand; f. 30/6
1908 i LI. Skensved, Roskilde amt, søn af gård
ejer Hans Peter Birkegaard; g. 26/11 1938 m.
Eva B., f. Poulsen; udd. og virket v. landvæsen
t. 1935, rutebilchauffør bl. a. v. D.S.B. 1935-37,
overtaget fragtmand Charles Petersen’s kon
cessionerede fragtrute: Korsør-Kbhvn. og etabi.
sig s. selvstændig fragtmand i Korsør 1937, er
hvervet nuværende ejendom i Korsør 1955; vogn
park: 2 lastvogne (6 og 7 tons) og 1 varevogn;
leder af og medl. af best. f. Korsør Gymnastik
forening 1944-50, erhvervet idrætsmærket 12
gange i træk.
Adr. Skovvej 20, Korsør.
Firma: D. Birkegaard, Fragtmand, Skovvej 20,
Korsør.
Birkeholm, Thyge, vognmand; f. 13/12 1905 i St.
Brøndum, Alborg amt, søn af arbejdsmand Jens
Birkeholm; efter en del år at have virket s. sav
skærer etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Veddum 1945; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel m. mælk t. Veddum Mejeri samt
udbringning af gods fra Veddum Station.
Adr. Veddum By.
Firma: Thyge Birkeholm, Vognmandsforret
ning, Veddum By.

T.

Birkeholm

vognmand
Veddum By

Birkkjær, Martin, vognmand; f. 11/1 1923 i Aulum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Christian
Birkkjær; g. 30/9 1949 m. Agnes B., f. Grønbæk;
lastvognschauffør 1942-51, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1951; vognpark: 2 6-tons lastvogne — begge m.
påhængsvogn (6 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel f. cementstøbe
rier.
Adr. Silkeborgvej 46, Herning.
Firma: Martin Birkkjær, Vognmandsforret
ning, Silkeborgvej 46, Herning.
Bisgaard, Arne, vognmand, rutebilejer; f. 12/5
1913 i Sindbjerg sogn, Vejle amt, søn af gård
ejer Therkel Bisgaard; g. 21/11 1937 m. Marie B.,
f. Østergaard; udd. i handel og herunder bestået
handelsskoleeksm., købmand i Molgjær 1937-45,
drevet rutebilkørsel på personruten: DaugårdHorsens 1945-46, overtaget personruten: BrandeSønder Omme-Ølgod 1947, udvidet samme t.
Engebæk og Stakroge 1949 og t. Ejstrupholm
1956, sideløbende drevet rutebilkørsel på person
ruten: Ølgod-Varde s. 1952; vognpark: 5 rute
biler og 1 lillebil; medl. af best. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s kreds f. Vejle
amt s. 1953.

M. Birkkjær
vognmand
Herning
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A. Bisgaard

K. Bisgaard

vognmand, rutebilejer
Brande

vognmand
Testrup

A. H. Bjerg

B. Bjerregaard

F. Bjerregaard

K. Bjerregaard

vognmand
Odense

vognmand
Øster Assels

vognmand
Øster Assels

vognmand
Øster Assels

Adr. Viaduktvej 16, Brande.
Firma: Midtjyden’s Turistfart v. Arne Bisgaard, Brande.

Bisgaard, Karl, vognmand, formbrændselsfa
brikant; f. 28/10 1919 i Testrup, Alborg amt, søn
af husejer Peder Bisgaard; g. 1948 m. Inga B.,
f. Dalsgaard; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Testrup 1950; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Testrup pr. Alestrup.
Firma: Karl Bisgaard, Vognmandsforretning,
Testrup pr. Ålestrup.
Bjerg, Adolf, vognmand; f. 11/8 1923 i Haderup, Ringkøbing amt, søn af købmand Anders
Bjerg; udd. i kolonial, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig taxavognmand i Her
ning 1955; vognpark: 1 taxa.
Adr. Frej asgade 7, Herning.
Firma: Herning Taxa, Frejasgade 7, Herning.

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Holstebro Kul-Kompagni og en del tørvekørsel.
Adr. Broagervej 11, Holstebro.
Firma: P. Bjerregaard, Vognmandsforretning,
Broagervej 11, Holstebro.
Bjerre, Ejnar, vognmand; f. 7/7 1910 i Kolle
rup, Thisted amt, søn af landmand P. Christian
Bjerre; g. 8/11 1940 m. Karen B., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bonderup 1949;
vognpark: 1 lastvogn (5200 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtrans
port; medl. af best. f. Bonderup Håndværkerog Borgerforening.
Adr. Bonderup.
Firma: Ejnar Bjerre, Vognmandsforretning,
Bonderup.

Bjerg, Axel Hoff, vognmand; f. 13/4 1904 i
Odense, søn af vognmand Karl Jensen Bjerg;
g. 7/10 1934 m. Rigmor H. B., f. Rasmussen; be
stået realeksm. fra Odense Katedralskole 1921,
derefter udd. i faderens vognmandsforretning i
Odense og sen. bestyrer af samme f. moderen,
løst næringsbrev s. vognmand 1940, sideløbende
indehaver af depot f. A/S Maribo Dampmølle og
f. A/S Dansk Maltcentral i Odense; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 7 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel; medl. af best. f. Odense
Vognmandslaug s. 1947, oldermd. f. samme s.
1954, medl. af hovedbest. f. Landsforeningen
Danske Vognmænd og kørselsfordeler f. Odense
kommune 1945-54.
Adr. Nørrebro 82, Odense.
Firma: Axel Hoff Bjerg, Vognmandsforretning,
Juelsgade 32, Odense.

Bjerre, Viggo, fragtmand; f. 10/6 1907 i Åbybro,
Alborg amt, søn af vognmand Carl Bjerre; g. 1932
m. Gerda B., f. Andersen; chauffør i nuværende
fragtmandsforretning i Åbybro 1934-36, over
taget samme efter faderen og etabi. sig s. selv
stændig fragtmand 1936; vognpark: 1 4-tons last
vogn og 1 udlejnings vogn; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Abybro-Alborg s. 1927; medl. af best. f. Alborg
Fragtmandsforening s. 1937, formd. f. samme s.
1954.
Adr. Mortensgade 4, Åbybro.
Firma: Abybro-Alborg Fragtbil v. V. Bjerre,
Åbybro.
Bjerregaard, Bjarne, vognmand; f. 9/6 1930 i
Sillerslev, Thisted amt, søn af vognmand Søren
Bjerregaard; medindehaver af faderens fragt
og vognmandsforretning i Øster Assels.
Adr. Øster Assels.
Firma: Søren Bjerregaard & Sønner, Fragt- &
Vognmandsforretning, Øster Assels.

Bjerggaard, Mads Peter, vognmand; f. 22/5
1919 i Mejrup, Ringkøbing amt, søn af husmand
Jakob Bjerggaard; g. 15/11 1952 m. Elly B., f.
Sløk; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hol
stebro 1952; kørselskapacitet: 5 tons; kørsel: alm.

Bjerregaard, Frits, vognmand; f. 8/4 1932 i Sil
lerslev, Thisted amt, søn af vognmand Søren
Bjerregaard; medindehaver af faderens fragt
og vognmandsforretning i Øster Assels.
Adr. Øster Assels.
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S. Bjerregaard
vognmand
Øster Assels

E. Bjeverskov

J. W. Blaabjerg

vognmand
Kbhvn. N.

vognmand
Lime

Firma: Søren Bjerregaard & Sønner, Fragt- &
Vognmandsforretning, Øster Assels.
Bjerregaard, Gustav, fragt- og vognmand; f.
21/4 1926 i Ellidshøj, Alborg amt, søn af land
mand Søren Bjerregaard; udd. og virket v. land
væsen, ansat i A/S Betonvarefabrikken »Sjæl
land«, Roskilde 1947-51, overtaget fragtmand
Ludvig Hansen’s forretning i Skibby og etabi.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand 1952;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Skibby-Kbhvn.
Adr. Stationsvej, Skibby.
Firma: G. Bjerregaard, Fragt- & Vognmands
forretning, Stationsvej, Skibby.

Bjerregaard, Karlo, vognmand; f. 21/9 1934 i
Sillerslev, Thisted amt, søn af vognmand Søren
Bjerregaard; medindehaver af faderens fragtog vognmandsforretning i Øster Assels.
Adr. Øster Assels.
Firma: Søren Bjerregaard & Sønner, Fragt- &
Vognmandsforretning, Øster Assels.
Bjerregaard, Søren, vognmand; f. 13/10 1894 i
Redsted, Thisted amt, søn af købmand Martin
Bjerregaard; g. 15/5 1920 m. Margrethe B., f.
Mikkelsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ørding 1921, selvstændig vognmand i Sillerslev
1924-48 og i Øster Assels s. 1948; vognpark: 1
diesellastvogn (5% tons), 1 benzinlastvogn (3%
tons) og 1 lillebil (4 personer); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del svine- og kreaturkørsel — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten
Øster Assels-Nykøbing M.; medstifter af Morsø
Vognmandsforening.
Adr. Øster Assels.
Firma: Søren Bjerregaard & Sønner, Fragt- &
Vognmandsforretning, Øster Assels.
Bjerregaard, Tage, vognmand; f. 31/1 1923 i
Ellidshøj, Ålborg amt, søn af arbejdsmand Sø
ren Bjerregaard; g. 4/4 1943 m. Ella Marie B.,
f. Staun; udd. og virket v. landvæsen, overtaget

J. P. Black
vognmand
Esbjerg

nuværende vognmandsforretning i Haverslev pr.
Arden og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1946; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. kreaturer, svin og foder
stoffer samt en del kørsel f. Brorstrup-Haverslev kommune.
Adr. Haverslev pr. Arden.
Firma: Tage Bjerregaard, Vognmandsforret
ning, Haverslev pr. Arden.

Bjerrum, Kristian, vognmand; f. 10/10 1905 i
Astrup, Ribe amt, søn af rentier Søren Bjerrum;
overtaget nuværende vognmandsforretning i Bil
lund og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Grene kommune foruden en del kørsel m. fragt
gods fra Billund Station og en del kørsel m.
brændsel og olie f. egen regning.
Adr. Billund.
Firma: Kr. Bjerrum, Vognmandsforretning,
Billund.
Bjeverskov, Erik, vognmand; f. 23/7 1919 i
Kbhvn., søn af vognstyrer Hans Peter Frederik
Bjeverskov; g. 26/12 1947 m. Elna B., f. Jensen;
udd. og virket s. lagerekspedient, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1947; vognpark:
2 2-tons lastvogn, 1 3-tons lastvogn og 1 folke
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nannasgade 1, Kbhvn. N.
Firma: E. Bjeverskov’s Transport, Nannasgade
1, Kbhvn. N.

Blaabjerg, Johannes Winther, vognmand; f.
21/8 1917 i Egå, Randers amt, søn af gårdejer og
møller Peter Blaabjerg; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1945-49, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Lime pr. Mørke og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1949; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Lime pr. Mørke.
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R. Bienner

K. Bliid

T. U. Blud

K. H. Bloch

vognmand
Åbenrå

vognmand
Helsingør

vognmand
Helsingør

vognmand
GI. Ry

Firma: Johannes Blaabjerg, Vognmand, Lime
pr. Mørke.
Black, Jens Peter, vognmand, brændselshand
ler; f. 5/3 1900 i Guldager, Ribe amt, søn af sko
magermester Otto Peter Black; g. 10/12 1926 m.
Fanny Andrea B., f. Didriksen; udd. v. land
væsen og sen. virket s. kusk i Esbjerg, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Esbjerg 1932; vognpark: 1 Dodge-benzinlastvogn, 1 Austin-benzinlastvogn og 1 spand heste;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. forskellige eksportører i Esbjerg,
f. Esbjerg Fiskeauktion og f. A/S Vestjydsk
Krystal-Is værk, Esbjerg foruden en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.
Adr. Gormsgade 109, Esbjerg.
Firma: J. P. Black, Vognmands- & Brændsels
forretning, Gormsgade 109, Esbjerg.

Bienner, Richard, vognmand; f. 1/1 1915 i
Åbenrå; g. 7/8 1938 m. Andrea Elise B., f. Bram
sen; efter en del år at have været ansat v.
Åbenrå kommune etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Åbenrå 1945; vognpark: 2 lastvogne;
kørsel: udelukkende fast entreprisekørsel m.
dag- og natrenovation f. Åbenrå kommune.
Adr. Løgumklostervej 33, Åbenrå.
Firma: Richard Bienner, Vognmandsforretning,
Løgumklostervej 33, Åbenrå.
Bliid, Karen, vognmand; g. 18/2 1925 m. vogn
mand Th. Bliid*; efter ægtefællens død 1955
overtaget og videreført dennes vognmandsfor
retning i Helsingør — der er grundlagt af vogn
mand Th. Bliid 1923 — i kompagni m. sønnen
vognmand Thorkild Ulrich Bliid; vognpark: 3
aut. taxavogne og 1 lillebil.
Adr. Stengade 50, Helsingør.
Firma: Th. Bliid, Vognmand, Stengade 50, Hel
singør.
* Vognmand Th. Bliid var gennem en årrække kasserer for
Nordsjællands Droskeejere i 6. Politikreds.

Bliid, Thorkild Ulrich, vognmand; f. 16/12 1925
i Helsingør, søn af vognmand Th. Bliid; chauffør
i faderens vognmandsforretning i Helsingør t.
1955, derefter medindehaver af samme i kom
pagni m. moderen vognmand Karen Bliid.
Adr. Stengade 50, Helsingør.
Firma: Th. Bliid, Vognmand, Stengade 50, Hel
singør.
Bloch, Henry, vognmand; f. 30/6 1907 i Skanderup kommune, Skanderborg amt, søn af rentier,
fhv. vognmand Frands Carl Bloch; g. 30/11 1938 m.
Dagny B., f. Lynggaard-Christensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Alken 1938; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Alken Andelsmejeri; formd.
f. Alken Forsamlingshus, formd. f. Alken Bor
gerforening 1948-52.
Adr. Alken.
Firma: Henry Bloch, Vognmandsforretning,
Alken.
Bloch, Karl Hauberg, vognmand; f. 9/2 1917 i
Horndrup, Skanderborg amt, søn af rentier, fhv.
vognmand Frands Carl Bloch; g. 12/7 1941 m.
Else B., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, chauffør
1935-42, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i GI. Ry pr. Ry og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1942, løst næringsbrev 1950, sideløben
de forhandler af brændsel samt leverandør af
byggematerialer fra egen grusgrav; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapaci
tet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport foruden en del firmakørsel.
Adr. GI. Ry pr. Ry.
Firma: Karl Bloch, Vognmand, GI. Ry pr. Ry.
Bloch, Richardt Hauberg, vognmand; f. 5/5
1911 i Gram, Århus amt, søn af rentier, fhv.
vognmand Frands Carl Bloch; g. 22/2 1938 m.
Lydia B., f. Weigelt; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1942-54, overtaget nuværende
vognmandsforretning i GI. Ry pr. Ry og etabi.
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F. Boddum

N. A. Bodilsen

R. Bogh

vognmand
Alborg

vognmand
Herning

vognmand, kørelærer
Kibæk

S. Bohsen
vognmand
Åbenrå

sig s. selvstændig vognmand 1954; vognpark: 1
4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport.
Adr. GI. Ry pr. Ry.
Firma: Rich. Bloch, Vognmand, GI. Ry pr. Ry.

langturskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. brun
kul fra lejerne i Midtjylland t. Alborg og retur
kørsel m. cement og kalk — samt skolekørsel.
Adr. Bredgade 21, Kibæk.
Firma: Richard Bogh, Vognmandsforretning,
Kibæk.

Boddum, Frode, vognmand; f. 27/7 1905 i Ydby, Thisted amt, søn af gårdejer Christian Bod
dum; g. 10/3 1935 m. Elvina B., f. Jensen; taxa
chauffør i Alborg 1936-49, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende taxaforretning i Alborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 1 5-personers taxavogn (Opel Kapitån mo
del 1955); medl. af best. f. og kasserer i Ålborg
Taxa s. 1954.
Adr. Lundsgårdsgade 3, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.

Bohsen, Steffen, vognmand; f. 4/2 1918 i Jels,
Haderslev amt, søn af gårdejer Julius Bohsen;
g. 2/12 1944 m. Gerda B., f. Buley; efter en del
år at have virket s. forvalter på større gårde
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Åbenrå
1944; vognpark: 1 kølevogn og 1 personvogn;
kørsel: udelukkende eksportkørsel m. konces
sion på Europa.
Adr. Sønderskovvej 24, Åbenrå.
Firma: St. Bohsen, Vognmandsforretning, Søn
derskovvej 24, Åbenrå.

Bodilsen, Niels Andreas, vognmand; f. 17/1
1913 i Bysted, Viborg amt.
Adr. Møllevænget 7 B, Herning.
Firma: N. A. Bodilsen, Eksportvognmand, Her
ning.

Boje, Anton, vognmand; f. 12/7 1903 i Fåborg;
g. 1930 m. Ester Marie B., f. Dinesen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Alkær pr. Gabøl 1951; vognpark: 1 Austin-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Gram Mejeri
og f. Nustrup kommune foruden en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.
Adr. Alkær pr. Gabøl.
Firma: Anton Boje, Vognmandsforretning, Al
kær pr. Gabøl.

Bogetoft, Westy, vognmand; f. 9/2 1918 i Rud
købing, søn af ejendomshandler N. J. Bogetoft;
g. 1/11 1955 m. Elna B., f. Hansen; chauffør h.
vognmændene Villy Nielsen, Laur. Petersen og
Werner Hansen, Rudkøbing t. 1947, i kompagni
m. vognmand Carl Christian Madsen etabi. sig
s. selvstændig vognmand og brændselshandler i
Rudkøbing 1947; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons) — den ene m. påhængsvogn (5 tons).
Adr. Ahlefeldtsgade 23, Rudkøbing.
Firma: Madsen & Bogetoft, Vognmandsforret
ning, Rudkøbing.
Bogh, Richard, vognmand, kørelærer; f. 6/1
1915 i Sønder Bjært, Vejle amt, søn af rentier
Hans Johansen Bogh; g. 11/5 1946 m. Karen B.,
f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Søby 1946, selvstændig vognmand og kørelærer
i Kibæk s. 1953; vognpark: 1 Volvo Vikingdiesellastvogn m. påhængsvogn (16 tons) og 1
Ford Zephyr-skolevogn; kørsel: udelukkende

Boje, Peter Juul, vognmand; f. 29/6 1919 i Allingåbro, Randers amt, søn af vognmand Seve
rin Juul; g. 18/5 1945 m. Gudrun B., f. Bødker;
optaget s. kompagnon i faderens vognmandsfor
retning og cementstøberi i Allingåbro 1949.
Adr. Jernbanegade 24, Allingåbro.
Firma: S. Boje, Vognmandsforretning & Ce
mentstøberi, Allingåbro.
Boje, Severin, vognmand; f. 5/10 1879 i Alling
åbro, Randers amt, søn af arbejdsmand Johan
Peder Pedersen Boje; g. 16/6 1911 m. Boline B.,
f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Allingåbro 1894, sideløbende leverandør
af vej- og byggematerialer fra egen grusgrav
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A. Boje

P. J. Boje

vognmand
Alkær

vognmand
Allingåbro

S. Boje
vognmand
Allingåbro

samt cementvarefabrikant; vognpark: 4 last
vogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselska
pacitet: 25 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport; æresmedl. i Arhus Omegns Fragt- og
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Jernbanegade 24, Allingåbro.
Firma: S. Boje, Vognmandsforretning & Ce
mentstøberi, Allingåbro.

Bomholt, Peder, vognmand; f. 6/5 1914 i Vejlby,
Arhus amt, søn af gårdejer Niels Peter Bomholt;
g. 21/5 1938 m. Karen B., f. Rasmussen; lastvognsog lillebilchauffør 1932-38, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Risskov 1938, afhændet nævnte for
retning og grundlagt nuværende vognmands- og
brændselsforretning — der sideløbende omfatter
entreprenørvirksomhed m. egen grusgrav — i
Hasle pr. Arhus 1945; vognpark: 3 lastvogne (4-5
tons).
Adr. Herredsvej 14-16, Hasle pr. Arhus.
Firma: P. Bomholt, Vognmands- & Brændsels
forretning, Herredsvej 14-16, Hasle pr. Arhus.

Bonde, Elith Helmuth, vognmand; f. 29/1 1913
i Kbhvn., søn af forvalter August Bonde; g.
19/10 1947 m. Karen Johanne Rosengaard B., f.
Olsen; løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1934; vognpark: 7
lastvogne (3-5 tons) — alle m. tippelad og 2 m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning; medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug 1947-49, kasserer i Dansk Møbeltrans
port Forening 1947-55, formd. f. Kbhvn.s Vogn
mandsforening af 1955 s. 1956.
Adr. Trianglen 5, Kbhvn. 0.
Firma: E. Bonde, Flytteforretning, Trianglen
5, Kbhvn. 0.

Bonde, Peter, vognmand; f. 4/9 1927 i Veddum,
Alborg amt, søn af gårdejer Kristian Bonde; g.
15/10 1952 m. Jytte B., f. Nielsen; lastvognschauf
før 1946-49, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Veddum 1949; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskør

E. H. Bonde
vognmand
Kbhvn. 0.

sel — herunder bl. a. en del fast kørsel m. mælk t.
Veddum Mejeri og en del kørsel m. foderstoffer
f. Veddum Lokalforening samt en del kreatur
transport.
Adr. Veddum.
Firma: Peter Bonde, Vognmandsforretning,
Veddum.
Borch, L. W., vognmand; f. 16/11 1896 i Kbhvn.,
søn af fiskehandler William Borch; g. 6/9 1918
m. Hedvig B., f. Olsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Valby 1925 men sen. flyttet forret
ningen t. nuværende ejendom i Hvidovre, side
løbende indehaver af benzintank f. Gulf Oil;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. tippe
lad; medstifter af og medl. af best. f. Søndre
Birks Vognmandsforening, formd. f. samme 194350.
Adr. Hvidovrevej 61, Hvidovre pr. Valby.
Firma: L. W. Borch, Vognmandsforretning,
Hvidovrevej 61, Hvidovre pr. Valby.
Borgbjerg, Ejner, vognmand, depotindehaver;
f. 25/6 1901 i Hørning, Skanderborg amt, søn af
gårdejer og vognmand Søren Borgbjerg; g. 9/7
1932 m. Anna B., f. Pedersen; medhjælper og
chauffør i faderens vognmandsforretning i Hør
ning 1917-32, løst næringsbrev samt overtaget
samme — der er grundlagt 1911 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1932, sideløbende inde
haver af depot i Hørning f. Ceres Bryggerierne,
Arhus og f. A/S Tuborgs Bryggerier og Kon
gens Bryghus, Kbhvn.; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10% tons); medl. af best. f.
Arhus Omegns Vognmandsforening s. 1938, kas
serer i samme s. 1946.
Adr. Hørning.
Firma: Ejner Borgbjerg, Vognmand, Hørning.
Borggaard, Alfred Magnus, vognmand; f. 8/5
1905 i Arup, Viborg amt, søn af landmand Niels
Gerhardt Borggaard; g. 7/1 1930 m. Elvira Oli
via Margrethe B., f. Nilsson; udd. og virket h.
faderen t. 1925, tjener h. kammerherre Castenskiold, Fredensborg 1925-29, etabi. sig s. selv
stændig vognmand — m. forretning omfattende
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L. W. Borch
vognmand
Hvidovre

S. Aa. Boss

O. Borgholm
vognmand
Hirtshals

vognmand
Hasle

lastvognskørsel — i Kbhvn. 1930, selvstændig
lillebilvognmand i Kbhvn. s. 1931, erhvervet
Aladdin Bilen m. tilhørende garagekompleks i
Kbhvn. 1935; vognpark: 2 lillebiler.
Adr. Polensgade 38, Kbhvn. S.
Firma: Aladdin Bilen v. A. M. Borggaard,
Burmeistersgade 1 A, Kbhvn. K.
Borgholm, Orla, vognmand; f. 5/4 1911 i Ring
købing, søn af forretningsdrivende Peter Borg
holm; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hirts
hals 1943, eksportvognmand s. 1947; vognpark:
1 kølevogn og 4 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 36 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fisketransport — samt eksportkørsel; formd. f.
Hirtshals Vognmandsforening 1952-55, medl. af
forretningsudvalget i Foreningen af danske Eks
portvognmænds 6. kreds s. 1948.
Adr. Hans Jensens Allé 2, Hirtshals.
Firma: Orla Borgholm, Vognmandsforretning,
Hans Jensens Allé 2, Hirtshals.

Boss, Svend Aage, vognmand; f. 13/5 1910 i
Klemensker, Bornholm, søn af arbejdsmand
Emil Boss; g. 2/10 1939 m. Anna B., f. Sørensen;
bestyrer af Hasle Vandrehjem s. 1948, etabi. sig
s. selvstændig turistvognmand i Hasle 1954;
vognpark: 3 turistvogne (15, 21 og 28 personer).
Adr. Fælledvej 28, Hasle.
Firma: Sv. Aa. Boss, Turistkørsel, Fælledvej
28, Hasle.
Boysen, Boye, vognmand; f. 17/6 1921 i Gra
vens, Vejle amt, søn af murermester Anton Boy
sen; g. 21/7 1950 m. Kirsten Marie B., f. Ander
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gravens
1947; vognpark: 2 M.A.N.-diesellastvogne —
hvoraf 1 m. løber og 1 m. påhængsvogn — og
1 D.A.F.-diesellastvogn; kørsel: udelukkende
langturskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. be
tonelementer og spændbeton over hele Jylland
og Fyn f. entreprenørfirmaet Kjæhr & Trillingsgaard, Kolding foruden en del kørsel m. cement,
kalk og kul.

B. Boysen
vognmand
Gravens

Adr. Gravens.
Firma: Boye Boysen, Vognmandsforretning,
Gravens.
Bramming, Mogens, vognmand; f. 24/1 1922 i
Alminde, Vejle amt, søn af amtsvejmand Leonhard Bramming; g. 21/6 1951 m. Helga B., f. Jen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alminde
1948; vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel t. eksportstaldene og slagterierne i Kolding
og en del kørsel f. Vejle amts vejvæsen og f.
Alminde kommune foruden en del kørsel m.
brændsel f. egen regning; medl. af best. f. Kol
ding Omegns Lastbilforening s. 1954.
Adr. Alminde.
Firma: Mogens Bramming, Vognmandsforret
ning, Alminde.
Brandt, Asger, vognmand; f. 22/4 1921 i Bråby,
Sorø amt, søn af vognmand Vilhelm Brandt; g.
13/2 1952 m. Agnes B., f. Petersen; udd. og vir
ket v. landvæsen 1935-44, forpagtet landejendom
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hersted
vester 1944, overtaget vognmand Rafn’s forret
ning i Glostrup 1948, flyttet forretningen t. ny
erhvervet landejendom i Roskilde 1951, løst næ
ringsbrev 1955; vognpark: 1 5%-tons Bedf ord
lastvogn m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. forskellige gartnerier i Kbhvn.s omegn.
Adr. Margrethehåb, Roskilde.
Firma: A. Brandt, Vognmandsforretning, Mar
grethehåb, Roskilde.

Brandt, Christian, vognmand; f. 21/11 1906 i
Hjordkær, Åbenrå amt, søn af landmand Peter
Brandt; udd. og virket v. landvæsen, grundlagt
vognmandsforretning i kompagni m. broderen
Peter Brandt 1935, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Øster Højst og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1937; vognpark: 1 D.A.F.benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel t. Tønder Smør-
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M. Bramming

A. Brandt

vognmand
Alminde

vognmand
Roskilde

C. Brandt
vognmand
Øster Højst

eksport, en del kørsel m. myremalm t. Åbenrå
Havn og en del kørsel m. sand og grus f. Tøn
der amts vejvæsen og f. Højst kommune; genn.
8 år medl. af best. f. Tønder Amts Vognmands
forening.
Adr. Øster Højst.
Firma: Chr. Brandt, Vognmandsforretning,
Øster Højst.
Brandt, Hans Werner, vognmand; f. 15/5 1926 i
Sønderborg, søn af vognmand Johannes Brandt;
g. 22/12 1951 m. Elna Cathrine B., f. Hansen;
udd. s. mekaniker og sen. ansat på Fabrikken
»Danfoss«, Nordborg, overtaget faderens vogn
mandsforretning i Sønderborg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954; vognpark: 1 lastvogn
m. lukket flyttekasse; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Gartnernes Auktionshal i Sønderborg og en del
fragtkørsel f. forskellige virksomheder — samt
møbeltransport m. kørsel på ind- og udland.
Adr. Parkgade 14, Sønderborg.
Firma: H. W. Brandt, Vognmandsforretning,
Parkgade 14, Sønderborg.
Brandt, Jens Christian, vognmand; f. 6/1 1910
i Møborg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels
Brandt; udd. v. landvæsen, chauffør 1951-54,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Vejrum pr. Hjerm og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
Struer Andelsmejeri og en del svine- og kre
aturtransport foruden en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning.
Adr. Vejrum pr. Hjerm.
Firma: Vejrum Autotransport v. Jens Chr.
Brandt, Vejrum pr. Hjerm.
Brandt, Karl Hedegaard, vognmand; f. 16/12
1918 i Langkastrup, Randers amt, søn af hus
mand Kresten Højlund Brandt; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i

H. W. Brandt
vognmand
Sønderborg

Langkastrup 1946; vognpark: 2 lastvogne — deyi
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 11 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Virring-Essenbæk kommune for
uden en del svine- og kreaturtransport og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Langkastrup-Randers.
Adr. Langkastrup pr. Uggelhuse.
Firma: Karl H. Brandt, Vognmand, Langka
strup pr. Uggelhuse.

Brandt, Peter, vognmand; f. 25/8 1904 i Hjord
kær, Åbenrå amt, søn af landmand Peter Brandt;
g. 27/11 1937 m. Jensine B., f. Jørgensen; udd.
og virket v. landvæsen, grundlagt vognmands
forretning i kompagni m. broderen Christian
Brandt 1935, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Jejsing 1937; vognpark: 1 benzinlastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
Tønder Eksportmarked samt en del kørsel f.
Tønder amts vejvæsen og f. Hostrup kommune.
Adr. Jejsing.
Firma: P. Brandt, Vognmandsforretning. Jej
sing.
Brandt, Povl, vognmand; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rønne 1924; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt lillebil- og turistkørsel.
Adr. Dampmøllegade 27, Rønne.
Firma: Povl Brandt, Vognmandsforretning,
Dampmøllegade 27, Rønne.

Breinberg, Helge V., vognmand; f. 20/10 1927
i Tingerup, Holbæk amt, søn af gårdejer Vil
helm Breinberg; g. 1954 m. Kirsten B., f. Poul
sen; overtaget vognmand Harry Stage’s forret
ning i Ornebjerg pr. Vordingborg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954; vognpark: 2 last
vogne (5 og 6 tons).
Adr. Ornebjerg pr. Vordingborg.
Firma: H. V. Breinberg, Vognmandsforretning,
Ornebjerg pr. Vordingborg.
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automobilforhandler
Nykøbing F.

Breitenstein, Erik, automobilforhandler; f. 15/8
1925 i Keldby, Møn.
Adr. Brogade 1, Nykøbing F.
Firma: Brdr. Breitenstein, Aut. Renault-Forhandler, Brogade 1, Nykøbing F.

Breitenstein, Kjeld, automobilforhandler; f.
3/11 1928 i Keldby, Møn.
Adr. Gåbensevej 65, Nykøbing F.
Firma: Brdr. Breitenstein, Aut. Renault-Forhandler, Brogade 1, Nykøbing F.
Brenneke, Vilhelm Otto Andreas Laurits, vogn
mand; f. 5/9 1912 i Kbhvn., søn af vulkaniserings
mester Vilhelm Brenneke; g. 11/1 1936 m. Inge
B., f. Neumann; t. søs t. 1932, derefter chauffør
h. vognmand Harald Neumann, Ringsted t. 1946,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ringsted
1946, opført nuværende ejendom m. garager i
Benløse pr. Ringsted 1953; vognpark: 5 lastvogne
(5%-20 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn — og
1 personvogn; kørsel: aim. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Dansk Dammann Asfalt, Kbhvn.
Adr. Fredensvej 8, Benløse pr. Ringsted.
Firma: Vilh. Brenneke, Vognmandsforretning,
Fredensvej 8, Benløse pr. Ringsted.

V. O.

Brink, Hans, vognmand; f. 29/9 1901 i Nustrup,
Haderslev amt, søn af landmand Jeppe Brink;
g. 27/6 1924 m. Minna B., f. Iversen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Over Jerstal 1923; vogn
park: 1 Bedford-lastvogn m. skov- og sættevogn;
kørsel: udelukkende skovkørsel — dog fortrins
vis kørsel f. Rye Mølle’s Imprægneringsanstalt
og f. Åbenrå Højspændingsværk.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Hans Brink, Vognmandsforretning,
Over Jerstal.

Brink, Viggo, vognmand; f. 6/4 1899 i Odder,
Århus amt, søn af rentier Christian Brink; g.
22/7 1923 m. Mathilde B., f. Christensen; over
taget nuværende vognmandsforretning i Horn
slet — der er grundlagt 1923 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1926, sideløbende sta
tionsleder f. Falck’s Redningskorps’ Hornslet
station s. 1934; vognpark: 4 lastvogne (kørsels
kapacitet: 20 tons) samt 1 slukningstog, 1 am
bulance og 1 kranvogn tilhørende Falck’s Red
ningskorps; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Hornslet-Århus s. 1923; medstifter af Århus Om
egns Fragt- og Vognmandsforening.

A. L. Brenneke

V. Brink

A. Broch

E. Broch

vognmand
Benløse

vognmand
Hornslet

vognmand
Fakse

vognmand
Dortheasminde
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vognmand
Fakse

vognmand
Thorsø

vognmand
Vester Sottrup

Adr. Hornslet.
Firma: V. Brink, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Hornslet.

Broch, Alfred, vognmand; f. 4/12 1890 i Fakse,
Præstø amt, søn af inkassator Ole Pedersen
Broch; g. 8/5 1928 m. Betty B., f. Larsen; efter
en del år at have virket s. arbejdsmand etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Fakse 1920*; vogn
park: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Egedevej, Fakse.
Firma: Alfr. Broch & Søn, Vognmandsforret
ning, Egedevej, Fakse.
Broch, Ejnar, vognmand; f. 28/11 1901 i Dor
theasminde pr. Uldum, Skanderborg amt, søn af
vognmand Hans Broch; g. 17/4 1925 m. Sara B.,
f. Nielsen; medhjælper og kusk i faderens vogn
mandsforretning i Dortheasminde 1919-25, over
taget samme — der er grundlagt 1900 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1925, optaget søn
nen Hans Broch s. kompagnon i forretningen
1950; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad og begge m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
26 tons); kørsel: udelukkende langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Jens Villadsen’s Fabrikker, Dortheasminde.
Adr. Dortheasminde pr. Uldum.
Firma: Broch’s Vognmandsforretning, Dor
theasminde pr. Uldum.
Broch, Hans, vognmand; f. 13/6 1928 i Dor
theasminde pr. Uldum, Skanderborg amt, søn
af vognmand Ejnar Broch; g. 19/12 1954 m. Son
ja B., f. Mortensen; chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Dortheasminde 1946-50, op
taget s. kompagnon i samme 1950.
Adr. Dortheasminde pr. Uldum.
Firma: Broch’s Vognmandsforretning, Dor
theasminde pr. Uldum.
Broch, Leo, vognmand; f. 14/9 1931 i Fakse,
Præstø amt, søn af vognmand Alfred Broch;
* Vognmand Alfred Broch’s forretning i Fakse er egnens æld
ste vognmandsforretning.

udd. i faderens vognmandsforretning i Fakse,
medindehaver af samme s. 1951.
Adr. Egedevej, Fakse.
Firma: Alfr. Broch & Søn, Vognmandsforret
ning, Egedevej, Fakse.
Broch, Vagn, vognmand; f. 26/8 1925 i Smeds
kær, Vejle amt, søn af gårdejer Søren Broch;
g. 16/9 1950 m. Agnes B., f. Rasmussen; udd. v.
landvæsen, gårdejer 1950-52, rutebilejer og inde
haver af personruten: Brædstrup-Horsens 195255, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Brædstrup 1955; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Rosengade 23, Brædstrup.
Firma: Vagn Broch, Vognmandsforretning,
Brædstrup.
Broch, Vagn Herman, vognmand; f. 11/1 1919
i Sall, Viborg amt, søn af slagtermester Niels
Peder Rasmus Broch; g. 6/4 1952 m. Helga B.,
f. Sejersen; udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Thorsø 1942, afhændet for
retningen 1945 og grundlagt nuværende vogn
mandsforretning i Thorsø 1951; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselska
pacitet: 30 tons); kørsel: udelukkende langturs
kørsel m. kreaturer.
Adr. Thorsø.
Firma: Vagn Broch, Vognmandsforretning,
Thorsø.

Brodersen, Broder, vognmand; f. 21/7 1904 i
Avnbøl, Sønderborg amt, søn af landmand Peter
Brodersen; g. 5/3 1935 m. Henny B., f. Hamann;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vester Sottrup 1933; vognpark: 1
lastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Sønderborg Svineslagteri, f. Gråsten Andels
slagteri og f. Sønderborg Eksportmarked; medl.
af skolekommissionen i Vester Sottrup.
Adr. Vester Sottrup.
Firma: Broder Brodersen, Vognmandsforret
ning, Vester Sottrup.
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H. G. J. Bruribech

P. A. Bruun

R. A. Bruun

exam. kørelærer
Vejle

K. V. Brændstrup

vognmand
Bagsværd

vognmand
Esbjerg

vognmand
Blære

Broegaard, Jacob, vognmand; f. 19/10 1918 i
Næstelsø, Præstø amt, søn af vognmand Fr.
Broegaard; i kompagni m. broderen vognmand
Jørgen Broegaard overtaget faderens vogn
mandsforretning i Næstved og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 3 lastvogne
(4-5 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (5 tons)
og 1 m. langtømmervogn.
Adr. Præstøvej 51, Næstved.
Firma: Brdr. Broegaard, Vognmandsforretning,
Rønnebæk pr. Næstved.

Broegaard, Jørgen, vognmand; f. 23/2 1914 i
Næstelsø, Præstø amt, søn af vognmand Fr.
Broegaard; g. 1946 m. Clara B., f. Olsen; i kom
pagni m. broderen vognmand Jacob Broegaard
overtaget faderens vognmandsforretning i Næst
ved og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942;
vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (5 tons) og 1 m. langtømmervogn;
i 2 perioder medl. af best. f. Næstved Vogn
mandsforening — sidst s. 1954.
Adr. Præstøvej 51, Næstved.
Firma: Brdr. Broegaard, Vognmandsforretning,
Rønnebæk pr. Næstved.
Brunbech, Hilmar Georg Johan, exam. køre
lærer; f. 10/11 1907 i Kbhvn., søn af repræsen
tant Georg Brunbech; g. 14/11 1936 m. Sigrid B.,
f. Hansen; udg. fra Det kgl. Opfostringshus’ Sko
le i Kbhvn. 1922, udd. i papirbranchen 1922-24,
t. søs 1924-32, derefter chauffør i Vejle, assistent
h. kørelærer Chr. Søndergaard, Vejle 1938-39 og
ansat h. automobilforhandler Martin Kjær, Vejle
1939-45, etabi. sig s. selvstændig kørelærer — m.
køreskole omfattende undervisning i personkør
sel — i Vejle 1946, exam. kørelærer s. 1949, tidl.
kørelærer f. garnisonen på Mølholm Kaserne v.
Vejle; medl. af best. f. Vejle og Omegns Køre
lærerforening s. 1947, medstifter af og medl. af
best. f. Kørelærernes Teoriskole, medl. af Vejle
færdselsråd s. repræsentant f. kørelærerne.
Adr. Nyboesgade 43, Vejle.
Firma: Køreskolen »Y 818« v. H. Brunbech, Ny
boesgade 43, Vejle.

Brund, Alfred, vognmand; f. 9/3 1907 i Søften,
Århus amt, søn af gårdejer Søren Brund; udd.
v. landvæsen, chauffør 1930-32, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Søften 1932; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 21 tons) — og 1 5personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
A/S De forenede Mejerier, Arhus foruden en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Søften pr. Hinnerup.
Firma: Søften Vognmandsforretning v. Alfr.
Brund, Søften pr. Hinnerup.

Brunsborg, Tage, vognmand; f. 6/7 1912 i Rettrup, Viborg amt, søn af lærer Marinus Bruns
borg; g. 7/12 1934 m. Astrid B., f. Pedersen; i
kompagni m. vognmand Alfred Wittrup Nielsen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Van
det pr. Vandet, Thy 1947; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. speciel langtømmervogn og 1 m.
tippelad (kørselskapacitet: ca. 17 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
langtømmertransport, en del svine- og kreatur
transport og en del fast firmakørsel — samt
fragtmandskørsel på ruten: Vandet-Thisted.
Adr. Øster Vandet pr. Vandet, Thy.
Firma: Vandet Vognmandsforretning, Øster
Vandet pr. Vandet, Thy.
Brusgaard, Christian, vognmand; f. 4/2 1907 i
Nykøbing M., søn af landmand Jens Brusgaard;
g. 28/9 1930 m. Herdis B., f. Nielsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Nykøbing M. 1944, genn.
årene udvidet forretningen t. sideløbende at om
fatte entreprenørvirksomhed m. egen sandgrav;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad og 1
spand heste; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis entreprenørkørsel.
Adr. Villa »Toften«, Indmarksvej, Nykøbing M.
Firma: Chr. Brusgaard, Vognmandsforretning,
Indmarksvej, Nykøbing M.
Bruun, Carl Christen Rasmussen, vognmand;
f. 19/2 1904 i Nakskov, søn af brygger Peter
Bruun; g. 12/12 1925 m. Olga B., f. Ploug; med-
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K. W. Brøgger
vognmand
Nysum

L.

Buchwald-Rasmussen
vognmand
Ringsted

hjælper i faderens bryggeri m. tilhørende depot
f. Kolding Slotsmølle i Nakskov, overtaget
nævnte virksomhed — der er grundlagt 1893 og
nedlagt 1935 — 1925, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nakskov 1935, sideløbende inde
haver af depot i Nakskov f. Vesterborg Brygge
ri s. 1935, iøvrigt opført nuværende ejendom m.
tilhørende garageanlæg i Nakskov 1935; vogn
park: 8 lastvogne (2-10 tons) — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (9 tons) og 1 m. sættevogn (10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fast fragt
mandskørsel på ruten: Nakskov-Odense-Kolding
-Vejle.
Adr. Sæby 49, Nakskov.
Firma: C. R. Bruun, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Sæby 49, Nakskov.
Bruun, Kjeld, vognmand; f. 4/9 1926 i Aunede,
Maribo amt, søn af vognmand Carl Christen
Rasmussen Bruun; g. 26/1 1952 m. Esther B., f.
Christensen; chauffør dels h. faderen og dels h.
forskellige vognmænd bl. a. h. vognmand Alfred
Mikkelsen, Nakskov, medindehaver af faderens
fragt- og vognmandsforretning i Nakskov s.
1952.
Adr. Sæby 49, Nakskov.
Firma: C. R. Bruun, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Sæby 49, Nakskov.

Bruun, Peter Aksel, vognmand; f. 24/2 1894 i
Fuglsbølle, Langeland, søn af forpagter Peter
Bruun; g. 3/2 1918 m. Valborg Ane Kirstine B.,
f. Nielsen (død 1955); udd. og virket v. land
væsen t. 1918, ansat på Kædeby Cementstøberi
1918-21, vognmandskusk i Lillerød og Bagsværd
1921-23, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bagsværd 1923; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10-12 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Kbhvn.s Mørtelværker, f. Kbhvn.s amtsvæsen
og f. Gladsakse kommune m. fl.
Adr. Bagsværdvej 101, Bagsværd pr. Kgs.
Lyngby.
Firma: P. Bruun’s Vognmandsforretning, Bag
sværdvej 101, Bagsværd pr. Kgs. Lyngby.

H. T. Buhl

K. E. Buhl

vognmand
Vejle

vognmand
Vester Nebel

Bruun, Regnar Andreas, vognmand; f. 10/8
1894 i Adslev, Randers amt, søn af vognmand
Valdemar Vilhelm Bruun; g. 16/7 1921 m. Bir
gitte B., f. Larsen; udd. og virket i material- og
kolonialhandel, forretningsfører f. moderen i
faderens vognmandsforretning i Esbjerg 1930-45,
overtaget samme — der sideløbende omfatter
brændselshandel — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1945; vognpark: 7 specialbyggede last
vogne t. dagrenovationskørsel og 1 alm. last
vogn; kørsel: udelukkende dagrenovationskørsel
f. Esbjerg kommune samt kørsel m. brændsel f.
egen regning; genn. en årrække medl. af best. f.
Esbjerg Vognmandsforening.
Adr. Skolegade 63, Esbjerg.
Firma: V. V. Bruun’s Vognmandsforretning,
Skolegade 63, Esbjerg.
Brændstrup, Kaj Valdemar, vognmand; f. 12/3
1926 i Hem sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Christian Brændstrup; g. 22/11 1952 m. Dorthea
B., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning — der
sideløbende omfatter handel m. tørv, form
brændsel og fourage — i Blære og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 9%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Vesthimmerlands Vognmandsforening s.
1955.
Adr. Blære.
Firma: Kaj Brændstrup, Vognmandsforretning,
Blære.

Brøgger, Knud Wilson, vognmand; f. 5/9 1924
i Nysum, Alborg amt, søn af gårdejer Christian
Frederik Wilson Brøgger; g. 24/10 1948 m. Elin
B., f. Gert; lastvognschauffør 1942-48, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Nysum 1948; vogn
park: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Nysum pr. Arden.
Firma: K. Wilson Brøgger, Vognmand, Nysum
pr. Arden.
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M. P. Buhl
vognmand
Vejle

J. Busager
vognmand
Haderslev

Buch, Thorvald Marius, vognmand, entrepre
nør; f. 31/7 1914 i Vester Smidstrup, Vejle amt,
søn af gårdejer Jens Christensen Buch; g. 17/11
1940 m. Ingrid B., f. Hansen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Tofthøj pr. Gadbjerg 1946,
driver sideløbende entreprenørvirksomhed i for
bindelse m. planering og flytning af jord, iøvrigt leverandør af vejmaterialer fra egen grus
grav; vognpark: 2 diesellastvogne — den ene m.
påhængsvogn — og 2 traktorer m. tilhørende
læssegrab og jordskraber; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport foruden en del kørsel f. Vejle
amts vejvæsen og f. Gadbjerg kommune — dog
fortrinsvis kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Tofthøj pr. Gadbjerg.
Firma: Th. Buch, Vognmand & Entreprenør,
Tofthøj pr. Gadbjerg.
Buchwald-Rasmussen, Lauritz, vognmand; f.
17/2 1886 i Flakkebjerg, Sorø amt, søn af gård
ejer Chresten Rasmussen; g. 6/4 1913 m. Marie
Elisabeth B.-R., f. Simonsen; udd. v. landvæsen
og sen. virket s. herregårdsforvalter, gårdejer
1913-22, overtaget vognmand Hans Petersen’s
forretning i Ringsted — der er grundlagt 1905 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1922,
iøvrigt optaget svogeren vognmand Chr. Simon
sen s. kompagnon i forretningen s. å.; vognpark:
3 lastvogne (3%-5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Midtsjællands Andels-Foderstofforening, Ringsted;
medl. af best. f. Vognmandsforeningen f. Ring
sted og Omegn s. 1933, formd. f. samme 1934-50.
Adr. Ringsted.
Firma: Rasmussen & Simonsen, Vognmands
forretning, Ringsted.
Buhl, Holger Tage, vognmand; f. 1/4 1922 i
Vejle, søn af vognmand Marius Buhl; g. 27/10
1951 m. Gudrun B., f. Koch; udd. og virket i
faderens vognmandsforretning i Vejle, overtaget
samme — der er grundlagt 1919 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1950; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 21 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør

A. Buschmann-Nielsen

P. Busk

vognmand
Alborg

vognmand
Hoptrup

sel f. Vejle Andelsslagteri, f. A/S M. J. Ballin’s
Sønner, Vejle, f. A/S Korn- & Foderstof-Kom
pagniet, Vejle og f. A/S Vejle Trælast- & Kul
kompagni; medl. af best. f. Vejle Vognmands
forening s. 1955.
Adr. Parkvej 25, Vejle.
Firma: Holger Buhl’s Vognmandsforretning,
Parkvej 25, Vejle.
Buhl, Karl Ejnar,'vognmand; f. 9/7 1914 i El
tang, Vejle amt, søn af rentier Niels Buhl; g.
10/11 1943 m. Emma B., f. Nielsen; udd. og vir
ket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vester Nebel 1945; vognpark: 2 benzin
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. Kolding Eksportstald og t. Kolding Svineslag
teri foruden en del kørsel f. Vester Nebel Brugs
forening, f. købmand L. M. Jensen, Vester Nebel
og f. Vester Nebel kommune samt en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vester Nebel.
Firma: Karl Buhl, Vognmandsforretning,
Vester Nebel.
Buhl, Marinus Petersen, vognmand; f. 8/1 1891
i Lindknud, Ribe amt; g. 1923 m. Kristiane B.,
f. Hedelund; udd. og virket bl. a. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejle 1930;
vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet: 15 tons).
Adr. Vardevej 52, Vejle.
Firma: M. P. Buhl, Vognmandsforretning, Var
devej 52, Vejle.

Buhl, Thomas Georg, vognmand; f. 16/8 1909
i Gauerslund, Vejle amt, søn af vognmand Ma
rius Buhl; g. 1/1 1935 m. Olea Martine B., f.
Olesen; udd. s. automekaniker i Vejle Autocen
tral 1924-29, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Vejle 1929, løst næringsbrev 1934, genn. årene
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
brændselshandel; vognpark: 5 lastvogne — hvor
af 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 30
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. I/S Brdr. Sørensen’s Eftf.,
Vejle, f. firmaet Becker-Christensen, Vejle, f.
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ost en gros firmaet Dofo Cheese, Vejle og f.
Vejle Ægkompagni m. fl. — samt flytning og
møbeltransport; tidl. i 1 periode medl. af best.
f. Vejle Vognmandsforening.
Adr. Horsensvej 7, Vejle.
Firma: Thomas Buhl, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Horsensvej 7, Vejle.
Bundgaard, Alfred, vognmand; vognpark: 1
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørre Allé 4, Thisted.
Firma: A. Bundgaard, Vognmandsforretning,
Thisted.

Bundgaard, Ejnar Pedersen, vognmand; f. 10/6
1903 i Jerslev, Hjørring amt.
Adr. Serritslev.
Firma: Ejn. Pedersen Bundgaard, Vognmands
forretning, Serritslev.
Bundgaard, Ernst Pedersen, chauffør.
Adr. Serritslev.
Firma: Ejn. Pedersen Bundgaard, Vognmands
forretning, Serritslev.

Bundgaard, Leo, vognmand; f. 8/4 1925 i Hæ
strup, Hjørring amt, søn af landmand Nikolaj
Bundgaard; g. 16/5 1953 m. Doris B., f. Baggesen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rakkeby pr.
Hæstrup 1955; vognpark: 1 lastvogn (5000 kg) m.
påhængsvogn (3600 kg); kørsel: udelukkende fast
fragtmandskørsel på Alborg samt kreaturkørsel.
Adr. Rakkeby pr. Hæstrup.
Firma: Leo Bundgaard, Vognmandsforretning,
Rakkeby pr. Hæstrup.
Bundgaard, Niels Frederik, vognmand, cand.
pharm.; f. 11/9 1921 i Kbhvn., søn af laboratorieforstander, cand. pharm. Frands Bundgaard; be
stået realeksm. fra Sorø Akademi 1939, exam.
pharm. 1943, cand. pharm. 1949, luftværnschef u.
Statens civile Luftværn (administration af tyske
flygtningelejre) 1945-46, ansat i A/S A. Hede &
Co., Kbhvn. 1949, prokurist i og medl. af best. f.
samme t. 1954, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kastrup 1950, sideløbende indehaver af
depoter f. Kbhvn. og omegn f. A/S Bryggeriet
»Thor«, Randers, f. Græsted Mostfabrik og f.
Bass Ltd., England s. 1954; vognpark: 6 lastvogne
(kørselskapacitet: 25 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Helmer Søgårds Alle 4, Kastrup.
Firma: N. F. Bundgaard, Vognmandsforret
ning, Helmer Søgårds Alle 4, Kastrup.
Bundgaard, Viggo, vognmand; f. 5/1 1904 i Tø
ving, Thisted amt, søn af landmand Peder Bund
gaard; g. 1935 m. Elise Marie B., f. Stausholm;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tøving
1931; vognpark: 1 5-tons lastvogn og 1 7-personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport og en
del kørsel f. Galtrup-Øster Jølby kommune.
Adr. Tøving pr. Erslev.

Firma: Viggo Bundgaard, Vognmandsforret
ning, Tøving pr. Erslev.
Busager, Frans, vognmand; f. 9/12 1918 i Ager
skov, Haderslev amt, søn af vejmand Stanislav
Busager; g. 27/4 1940 m. Marie B., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Vejbøl pr. Marstrup 1946; vognpark: 1 Steyrdiesellastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. A/S Dansk Dammann Asfalt, f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Hoptrup kommune.
Adr. Vej bøl pr. Marstrup.
Firma: Frans Busager, Vognmandsforretning,
Vej bøl pr. Marstrup.

Busager, Johannes, vognmand; f. 15/7 1921 i
Galsted, Haderslev amt, søn af vejmand Stanis
lav Busager; g. 24/11 1951 m. Martha B., f. Brink;
efter en del år at have virket s. chauffør bl. a.
i Skodborg etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Haderslev 1949; vognpark: 1 Bedford-lastvogn
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. entreprenør
Charles Skov, Haderslev og f. Haderslev amts
vejvæsen.
Adr. Humlegårdsbæk, Haderslev.
Firma: Johs. Busager, Vognmandsforretning,
Humlegårdsbæk, Haderslev.
Buschmann-Nielsen, Ansgar, vognmand; f. 7/1
1914 i Alborg, søn af møbelhandler P. C. Niel
sen; g. 1935 m. Grethe B.-N., f. Posselt; løst
næringsbrev samt overtaget nuværende taxafor
retning i Alborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1942; vognpark: 1 taxa (5 personer).
Adr. Fynsgade 60, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Ålborg.

Busk, Poul, vognmand; f. 11/1 1914 i Hoptrup,
Haderslev amt, søn af landmand Morten Busk;
g. 31/5 1946 m. Marie B., f. Andersen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hoptrup 1936; vogn
park: 1 Bedford-lastvogn m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. roer t. Kolding Saftstation og en
del kørsel m. mælk t. Søndre Vilstrup Mejeri.
Adr. Hoptrup.
Firma: Poul Busk, Vognmandsforretning, Hop
trup.
Buus, Aage, vognmand; f. 4/6 1897 i Hobro,
søn af vognmand Jens Buus; medhjælper i fa
derens vognmandsforretning i Hobro 1920-35,
løst næringsbrev samt overtaget samme — der
er grundlagt af faderen — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1935; vognpark: 6 lastvogne
— hvoraf 4 m. tippelad (kørselskapacitet: 28
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt flyt
ning; genn. en årrække sekretær i Hobro Vogn
mandsforening.
Adr. Banegårdsvej 4, Hobro.
Firma: Hobro Flytte- & Vognmandsforretning,
Banegårdsvej 4, Hobro.
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B. Bülow-Jacobsen
direktør
Kbhvn. K.

G. Bych
brændselshandler
Kbhvn. NV.

S. Bygvraa
vognmand
Lejrskov

Bülow-Jacobsen, B., direktør; f. 21/4 1908 i Kol
ding, søn af grosserer F. C. Jacobsen; g. 25/5 1938
m. Elisabeth B.-J., f. Plum; bestået realeksm. og
sen. udd. i isenkram, bestået handelseksm. fra
Niels Brock’s Handelsskole i Kbhvn. 1928, studieog arbejdsophold i Tyskland og Norge 1928-31,
driftsleder h. F. Bülow & Co., Kbhvn. 1931-32
og h. F. Bülow & Co., Odense 1933, studierejse
i U.S.A. 1934, derefter påny driftsleder h. F.
Bülow & Co., Kbhvn., direktør 1945 og medinde
haver af firmaet 1947, till, medindehaver af Bülow
Trading Co. og af Bülow Agro Co. — begge
Kbhvn. — t. 1956; medl. af best. f. Auto-Tilbe
hørs Grossistforeningen »Autig« 1945-54, formd.
f. samme 1953-54, medl. af forretningsudvalget f.
Motorbranchens Fællesråd s. 1946, formd. f. sam
me s. 1951, medl. af best. f. Danmarks amerikan
ske Selskab s. 1947 og af hovedbest. f. Danmarks
Automobilforhandler-Forening 1947-54, formd. f.
Øernes Automobilforhandlerforening 1949-54,
medl. af Sø- og Handelsretten s. 1951, medl. af
repræsentantskabet f. Kofoed’s Skole, Kbhvn. s.
1951, af best. f. K.D.A.K. 1952-56 og af arbejds
udvalget i Motorsagens Oplysningsråd s. 1952,
formd. f. Foreningen af General Motors Forhand
lere i Danmark s. 1953, medl. af best. f. Dansk
Veteranbil Klub s. 1955.
Adr. Esplanaden 6, Kbhvn. K.
Firma: F. Bülow & Co., Aut. General Motors
Forhandler, Esplanaden 6, Kbhvn. K.

Bych, Georg, brændselshandler, vognmand; f.
23/4 1894 i Kbhvn., søn af købmand Jens Bych;
g. 2/12 1936 m. Marie B., f. Larsen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig brændselshand
ler og vognmand i Kbhvn. 1928; vognpark: 1
3-tons lastvogn; kørsel: udelukkende kørsel f.
egen virksomhed; medl. af best. f. De samvir
kende Kulhandlerforeninger f. Kbhvn. og Om
egn.
Adr. Emdrupvej 108, Kbhvn. NV.
Firma: Emdrup Brændselsforretning, Emdrup
vej 108, Kbhvn. NV.
Bygvraa, Svend, vognmand; f. 27/5 1917 i
Andst, Ribe amt, søn af gårdejer Nis Bygvraa;

L. Bystrup
vognmand
Havbro

g. 20/11 1948 m. Anna Lise B., f. Hjort; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Lejrskov pr. Korsvang
1946; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m.
påhængsvogn og 2 benzinlastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Kolding Eksportstald og
t. Kolding Andels-Svineslagteri og en del mæl
kekørsel t. Højrup Mejeri foruden en del kørsel
f. D.B.F., Kolding, f. Lejrskov Lokalforening og
f. Lejrskov-Jordrup kommune samt en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Lejrskov pr. Korsvang.
Firma: Svend Bygvraa, Vognmandsforretning,
Lejrskov pr. Korsvang.
Byriel, Iver, vognmand; f. 4/11 1916 i Løjt Kir
keby, Åbenrå amt; g. 31/1 1943 m. Rigmor Eli
sabeth B., f. Pedersen; efter en del år at have
virket bl. a. s. rutebilchauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Løjt Kirkeby 1945; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast entreprisekørsel f. A/S Cimbria Tømmer
handel, Åbenrå.
Adr. Løjt Kirkeby.
Firma: Iver Byriel, Vognmandsforretning,
Løjt Kirkeby.
Bystrup, Lars, vognmand; f. 27/10 1901 i Hav
bro, Ålborg amt, søn af gårdejer Kresten By
strup; g. 15/11 1929 m. Rigmor B., f. Poulsen;
udd. v. landvæsen, gårdejer 1928-46, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Havbro og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946, driver
iøvrigt sideløbende cementvarefabrik i Havbro;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel m. kreaturer t. Års f. D.L.K. og fast
kørsel m. svin t. Års & Omegns Andelsslagteri;
medl. af best. f. Vesthimmerlands Vognmands
forening 1948-50 og påny s. 1954, p. t. næstformd.
i samme.
Adr. Havbro.
Firma: Lars Bystrup, Vognmand, Havbro.
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H. Bøndergaard

P. R. Børgesen

N. Callesen

H. Carlsen

vognmand
Ringkøbing

vognmand
Kalundborg

vognmand
Sønder Ønlev

vognmand, aut. kørelærer
Blenstrup

Bytoft, Erik, vognmand; f. 8/2 1904 i Kbhvn.,
søn af overchauffør v. Kbhvn.s Brandvæsen
Laur. Bytoft; g. 3/6 1930 m. Andrea B., f. Niel
sen; gårdejer 1930-35, opført nuværende ejendom
m. garage i Hornbæk og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1935; vognpark: 1 droske; formd. f.
Forenede Droskeejere i Tikøb Kommune s. 1951.
Adr. Hornebyvej 32, Hornbæk.
Firma: Erik Bytoft, Vognmand, Hornbæk.
Bæhr, Carl, vognmand; f. 27/1 1912 i Tirstrup
sogn, Randers amt, søn af arbejdsmand Elmin
Elminus Bæhr; g. 25/3 1943 m. Irma B., f. Ibsgaard; lastvogns- og rutebilchauffør 1930-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Grenå 1946;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fas.t
kørsel f. entreprenører og murermestre.
Adr. Fredensgade 3, Grenå.
Firma: Carl Bæhr, Vognmandsforretning, Fre
densgade 3, Grenå.

Bæk, Ejner, vognmand; f. 10/5 1909 i Barløse,
Assens amt, søn af møller Anders Kristian Bæk;
g. 4/11 1934 m. Anna B., f. Mortensen; selvstæn
dig vognmand i Barløse s. 1945; vognpark: 2
lastvogne (3 og 5 tons).
Adr. Barløse pr. Sandager.
Firma: Ejner Bæk, Vognmandsforretning, Bar
løse pr. Sandager.
Bødtger, Christian, vognmand; vognpark: 1
hestevogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Udmark, Neksø.
Firma: Chr. Bødtger, Vognmandsforretning,
Neksø.

Bøge, Sigfred, vognmand; f. 19/10 1910 i Hol
stebro, søn af vognmand Morten Bøge; g. 20/2
1938 m. Helga Ragna B., f. Christensen; over
taget faderens vognmandsforretning i Holstebro
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1936;
vognpark: 2 lastvogne og 1 rustvogn (kørsels
kapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Holstebro
Fapæskefabrik og f. A/S H.O.K.I., Holstebro —

samt fragtkørsel m. belæsset banevogn på ruten:
Kbhvn.-Holstebro; næstformd. i Holstebro
Vognmandsforening.
Adr. Allegade 21, Holstebro.
Firma: Sigfred Bøge, Vognmandsforretning,
Allegade 21, Holstebro.

Bøndergaard, Hans, vognmand; f. 28/10 1897 i
Holmsland, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Laurids Bøndergaard; g. 25/4 1919 m. Jenny B.,
f. Lauridsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ringkøbing 1920, autovognmand s. 1945; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. kul og
koks f. A/S Ringkøbing Kul-Kompagni og en
del kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f.
A/S Ringkøbing Korn-, Foderstof- & Gødningsforretning’s Eftf.; medl. af best. f. Ringkøbing
Vognmandsforening, genn. en årrække formd. f.
samme.
Adr. Øster Strandgade 17, Ringkøbing.
Firma: Hans Bøndergaard, Vognmandsforret
ning, Øster Strandgade 17, Ringkøbing.
Børgesen, Poul, vognmand; f. 18/12 1915 i Hil
lerød, søn af landmand J. P. Børgesen; g. 18/12
1952 m. Mikka B., f. Hummelgaard; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Glostrup 1952; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Kirkebjerg Allé 109, Brøndbyvester pr. •
Glostrup.
Firma: Poul Børgesen, Vognmandsforretning,
Kirkebjerg Allé 109, Brøndbyvester pr. Glostrup.
Børgesen, Poul Ronald, vognmand; f. 14/6 1897
i Rusland, søn af landmand J. C. Børgesen; g.
28/5 1928 m. Esther B., f. Hartung; udd. v. land
væsen, studie- og arbejdsophold i U.S.A., Canada
og Østersølandene 1917-31, købmand i Værslev
1931-49, overtaget vognmand Chr. Rasmussen’s
forretning i Kalundborg og etabi. sig s. selv
stændig taxavognmand 1949; vognpark: 1 taxa.
Adr. Vedelsgade 2, Kalundborg.
Firma: Kalundborg Taxa, Havnepladsen, Ka
lundborg.

324

Bøtteker, H. Hilmar, kontorchef, kommitteret;
f. 15/6 1915 i Nakskov, søn af proprietær Lars
Christian Bøtteker; g. 12/6 1943 m. Elin Ruth B.,
f. Dydensborg Hansen; bestået realeksm. 1930
og handelseksm. 1932, iøvrigt udd. indenfor en
gros handel og industri, ansat i Landbrugsmini
steriet 1936-38, ansat i Direktoratet f. Vareforsy
ning 1939, assistent i samme 1940, overassistent
1943, sen. forretningsfører i automobilbranchen,
fuldmægtig og sen. kontorchef i Erhvervssam
menslutningen af 1945 s. 1946, till, medstifter af
og kommitteret i Erhvervssammenslutningens
Motor-Brancheforening,
Erhvervssammenslut
ningens Motorcykle-Brancheforening og Er
hvervssammenslutningens Automobil- og Motorcyklereservedels-Brancheforening 1948; medl. af
forretningsudvalget i Erhvervssammenslutnin
gen af 1945 1953, næstformd. i samme 1954 og
fung. landsformd. 1955; sekretær i Motor cykleForhandler-Foreningen 1955, till, kommitteret i
Erhvervssammenslutningen af 1945’s Told- og
Importudvalg og i Erhvervssammenslutningen
af 1945’s Fond samt medl. af udstillingsudvalget
i Forum f. Sammenslutningen af Importører og
Fabrikanter af Motorcykler, iøvrigt medl. af ad
skillige faglige og politiske nævn og udvalg;
forfatter t. auto-specialartikler i dagblade, fag
blade og tidsskrifter samt foredragsholder over
erhvervsøkonomiske auto-specialemner i for
eninger, organisationer og radio; kursusleder f.
F.O.F.s motorkurser 1954 og 1955.
Adr. Frederikssundsvej 31, Kbhvn. NV.

Carl, Peter, vognmand; f. 1/11 1907 i Vemmelev, Sorø amt, søn af gårdejer Peter Carl; g.
1931 m. Elisabeth C., f. Neerup-Jensen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Snesere 1931, flyttet forretningen t. Tapper
nøje 1939; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 27 tons).
Adr. Tappernøje.
Firma: Peter Carl, Vognmandsforretning, Tap
pernøje.

Callesen, Hans Jørgen, vognmand; f. 9/11 1901
i Stubbæk, Åbenrå amt, søn af landmand Jør
gen Callesen; g. 21/8 1930 m. Hansigne Marie C.,
f. Boisen; udd. og virket v. landvæsen t. 1920,
chauffør h. vognmand Hansen, Rødekro 1920-23,
h. vognmand Laur. Røn, Esbjerg 1923-27 og i
A/S Martin Nielsen, Fredericia 1927-49, etabi.
sig s. selvstændig eksportvognmand i Fredericia
1949, driver sideløbende egen speditionsvirksom
hed i Fredericia; vognpark: 1 lastvogn m. sætte
vogn (kørselskapacitet: 29 tons); kørsel: udeluk
kende eksportkørsel på udlandet f. kunder over
alt i Danmark.
Adr. Vejlevej 41, Fredericia.
Firma: H. J. Callesen, Vognmandsforretning,
Vejlevej 41, Fredericia.

Carlsen, Hans, vognmand; f. 8/12 1912 i Hørby,
Holbæk amt, søn af arbejdsmand Herman Carl
sen; g. 21/5 1939 m. Laurine C., f. Sørensen; udd.
og virket v. landvæsen, overtaget vognmand
Georg Hansen’s forretning i Østby pr. Skibby og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1939; vogn
park: 1 3^o-tons lastvogn m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturkørsel t. Frederikssund AndelsSvineslagteri; medl. af best. f. Vognmandsfor
eningen f. Frederikssund og Omegn s. 1953.
Adr. Østby pr. Skibby.
Firma: Hans Carlsen, Vognmandsforretning,
Østby pr. Skibby.

Callesen, Nis, vognmand; f. 1/5 1913 i Hjord
kær, Åbenrå amt, søn af landmand Jens Calle
sen; g. 16/7 1939 m. Hedvig C., f. Mau; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Sønder Ønlev pr.
Hjordkær 1943, genn. årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
og brændselshandel; vognpark: 1 lastvogn, 3
gravemaskiner m. faste gravemestre og 1 bull
dozer; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Sønder Ønlev pr. Hjordkær.
Firma: Nis Callesen, Vognmandsforretning,
Sønder Ønlev pr. Hjordkær.

Carlsen, Carl Georg, vognmand; f. 24/11 1903
i Sæby, Hjørring amt, søn af vognmand Carl
Carlsen; udd. i faderens vognmandsforretning i
Sæby, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1935; vognpark: 6 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 42
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Hjørring amt samt en del
renovationskørsel.
Adr. Skolegade 2, Sæby.
Firma: C. G. Carlsen, Vognmandsforretning,
Skolegade 2, Sæby.
Carlsen, Frede Henry, vognmand; f. 6/6 1913 i
Kolind, Randers amt; g. 1941 m. Erna Margrethe
C., f. Kejser; udd. s. mekaniker, lillebilchauffør
1934-36, etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i Kolind 1936; vognpark: 1 6-personers
lillebil (Ford Mainline model 1953).
Adr. Kolind.
Firma: Frede Clausen, Lillebilvognmand,
Kolind.

Carlsen, Henry, vognmand, aut. kørelærer; f.
20/1 1905 i Dollerup, Blenstrup sogn, Alborg
amt, søn af smedemester Anders Peter Carlsen;
g. 20/1 1933 m. Karen Andrea C., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Blen
strup 1935, løst næringsbrev t. handel 1939, side
løbende kørelærer i Blenstrup s. 1945; vogn
park 1 5-personers kombineret lillebil og skole
vogn (Vauxhall model 1954); medstifter af Lille
bilforeningen u. Hadsund Politikreds 1939 og af
Alborg Amts Lillebilforening 1945, medl. af
Gerding-Blenstrup kommunalbestyrelse 1937-43
og påny s. 1946.
Adr. Blenstrup.
Firma: Henry Carlsen, Vognmand — Aut. Køre
lærer, Blenstrup.
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H. Carlsen
vognmand
Hasle

J.

P. Carlsen
vognmand
Hasle

Carlsen, Henry, vognmand; f. 28/1 1913 i
Aunslev, Svendborg amt, søn af forsamlingshus
vært Carl Carlsen; g. 18/12 1937 m. Ellen C., f.
Jørgensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Aunslev 1946; vognpark: 2 lastvogne (4 og 4%
tons).
Adr. Aunslev pr. Hjulby.
Firma: Henry Carlsen, Vognmandsforretning,
Aunslev pr. Hjulby.

Carlsen, Herman, vognmand, depotindehaver;
f. 30/8 1922 i Rutsker, Bornholm, søn af sten
hugger Gustav Carlsen; g. 20/10 1951 m. Karen
C., f. Olsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hasle 1948, sideløbende overtaget Tuborg De
potet f. Hasle 1950; vognpark: 1 lastvogn (2100
kg) og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Storegade 68, Hasle.
Firma: Tuborg Depotet, Storegade 68, Hasle.
Carlsen, Jens Peter, vognmand; f. 2/9 1918 i
Rutsker, Bornholm, søn af stenhugger Gustav
Carlsen; g. 11/5 1946 m. Kirsten C., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hasle 1945;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel; formd. f.
Hasle Vognmandsforening og medl. af best. f.
Centralforeningen af Vognmænd på Bornholm
s. 1953.
Adr. Hjulegade 7, Hasle.
Firma: Jens Peter Carlsen, Vognmandsforret
ning, Hjulegade 7, Hasle.

Carlsen, Johan Edvard, vognmand; f. 17/8 1899
i Vejgård, Alborg amt, søn af gårdejer Gustav
Carlsen; g. 13/4 1924 m. Elna C., f. Nielsen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Alborg 1925, løst næringsbrev 1940;
vognpark: 6 lastvogne (3^-17 tons) — hvoraf 2
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kørsel f. entreprenører og
murermestre samt langturskørsel m. dieselvog
ne; medl. af best. f. Alborg og Nørre Sundby
Vognmandsforening s. 1934, formd. f. samme
1940-45 og 1953-55 samt næstformd. 1945-53, medl.

J. E. Carlsen

J. O. E. Carlsen

vognmand
Alborg

vognmand
Tårnby

af forskellige udvalg u. Landsforeningen Danske
Vognmænd.
Adr. Fynsgade 20, Alborg.
Firma: J. E. Carlsen, Vognmand, Fynsgade 20,
Alborg.
Carlsen, Jørgen Ove Eigil, vognmand; f. 5/4
1907 i Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af murer Erik
Carlsen; g. 12/9 1936 m. Edel C., f. Muxoll Fatum; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ka
strup 1939; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Fabrikken »Pankas«, Kastrup, f.
A/S Kemo-Skandia, Kastrup og f. forskellige
entreprenører og håndværkere — samt tidl.
fragtmandskørsel på ruten: Kastrup-Kbhvn.
Adr. GI. Kirkevej 117, Tårnby pr. Kastrup.
Firma: J. O. E. Carlsen, Vognmandsforret
ning, GI. Kirkevej 117, Tårnby pr. Kastrup.

Carlsen, Karen, vognmand; f. i Ringsted, dat
ter af kontorist Hj. Alberg; g. 17/11 1928 m.
vognmand Herman Carlsen; efter ægtefællens
død overtaget og videreført dennes vognmands
forretning i Ringsted — der er grundlagt af
vognmand Herman Carlsen 1925 — i kompagni
m. svigersønnen vognmand Oscar Christensen;
vognpark: 1 5}4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Harhoffs Alle 26, Ringsted.
Firma: Carlsen’s Vognmandsforretning, Har
hoffs Alle 26, Ringsted.
Carlsen, Laurits, vognmand; f. 2/11 1916 i Fjellerad, Alborg amt, søn af arbejdsmand Chresten
M. Carlsen; g. 20/7 1946 m. sygeplejerske Else
Marie C., f. Bonde; lastvognschauffør 1939-49,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fjellerad
1949; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Fjellerad.
Firma: L. Carlsen, Vognmandsforretning,
Fjellerad.
Carlsen, Svend, vognmand; f. 9/9 1910 i Jers
lev, Hjørring amt, søn af landmand Johan Carl-
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K. Carlsen

A. Christensen

A. Christensen

A. V. Christensen

vognmand
Ringsted

vognmand
Allingåbro

vognmand
Nørager

vognmand
Herning

sen; g. 14/1 1948 m. Eva C., f. Jensen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Sterup pr. Jerslev J.
1934; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kreaturkørsel — samt ru
tebilkørsel t. 1942; medl. af best. f. Sterup Bor
gerforening 1950-54.
Adr. Sterup pr. Jerslev J.
Firma: Svend Carlsen, Vognmandsforretning,
Sterup pr. Jerslev J.
Carlslund, Johannes Oluf Louis, fragtmand; f.
8/1 1885 i Nykøbing F.; g. 10/11 1912 m. Andrea
C., f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig fragtmand i Nykøbing F. 1927.
Adr. Kirsebærvej 17, Nykøbing F.
Firma: Johs. Carlslund, Fragtmand, Kirsebær
vej 17, Nykøbing F.

Vestermark Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Dybvad 1955; vognpark: 1 lastvogn
(5 tons) m. påhængsvogn (4 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel og en del kreaturkørsel.
Adr. Brønderslevvej 2, Dybvad.
Firma: Gunnar Chemnitz, Vognmandsforret
ning, Dybvad.
Christensen, Aage, vognmand; f. 29/12 1913 i
Astrup-St. Arden kommune, Alborg amt; last
vognschauffør 1936-48, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i St. Brøndum 1948; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Hadsund og
Omegns Vognmandsforening 1950-54.
Adr. St. Brøndum.
Firma: Aage Christensen, Vognmand, St. Brøn
dum.

Caspersen, Holger, vognmand; f. 31/8 1901 i
Nykøbing F., søn af vognmand Christian Wil
helm Caspersen; g. m. Anna C., f. Larsen; udd.
v. landvæsen og sen. virket s. chauffør i fade
rens vognmandsforretning, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Nykøbing F. 1936; medl. af best.
f. Nykøbing F. Vognmandsforening 1940-45.
Adr. Gedservej 225, Nykøbing F.
Firma: Holger Caspersen, Vognmandsforret
ning, Gedservej 225, Nykøbing F.

Christensen, Aage, vognmand; f. 30/5 1917 i
Brøndum, Ribe amt, søn af kreaturhandler Kri
stian Kristensen; g. 1/10 1939 m. Karen C., f.
Elsie Jensen; løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1946; vognpark:
1 2%-tons lastvogn.
Adr. Fuglsangs Allé 101, Arhus.
Firma: Aage Christensen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Fuglsangs Allé 101, Arhus.

Chemnitz, Aksel Johannes, vognmand; f. 28/8
1916 i Hellevad sogn, Hjørring amt, søn af fhv.
gårdejer Peder Emil Chemnitz; g. 24/6 1944 m.
Elsebeth C., f. Berthelsen; udd. og virket v.
landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Støvring og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Buderup-Gravlev
kommune.
Adr. Støvring.
Firma: A. Chemnitz, Vognmand, Støvring.

Christensen, Adolf, vognmand; f. 30/9 1902 i
Vejlby sogn, Randers amt, søn af vognmand
Christian Jørgen Christensen; g. 18/11 1944 m.
Anna C., f. Frederiksen; medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Allingåbro 1920-38, over
taget samme — der er grundlagt 1924 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport og en del firmakørsel.
Adr. Allingåbro.
Firma: A. Christensen, Vognmandsforretning,
Allingåbro.

Chemnitz, Gunnar, vognmand; f. 13/9 1923 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af landmand
Emil Chemnitz; g. 28/7 1955 m. Gudrun C., f.

Christensen, Agner, vognmand; f. 2/6 1911 i
Durup sogn, Alborg amt, søn af vognmand Lud-
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vig Christensen; g. 1948 m. Ella C., f. Larsen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Nør
ager — der er grundlagt 1905 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1935, løst næringsbrev
1952; vognpark: 5 lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 32 tons), 1 21-personers turistvogn og 2 lillebiler; medl. af best.
f. Hobro Omegns Vognmandsforening 1948-54.
Adr. Nørager.
Firma: Agner Christensen, Vognmand, Nør
ager.

Christensen, Aksel Vallebæk, vognmand; f.
29/5 1908 i Fjelstervang, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Anders Peder Vallebæk Christensen;
g. 20/2 1938 m. Maja V. C., f. Villadsen; last
vogns- og rutebilchauffør 1930-43, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Herning 1943, løst næ
ringsbrev 1944; vognpark: 2 3%-tons lastvogne —
den ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel samt flytning.
Adr. GI. Kirkevej 23, Herning.
Firma: Aksel Vallebæk Christensen, Vogn
mands- & Flytteforretning, Herning.
Christensen, Albert, vognmand, tankforpagter;
f. 2/12 1910 i Østerild, Thisted amt, søn af slag
termester Christian Christensen; g. 2/3 1940 m.
Ruth C., f. Termansen; udd. t. søs i store sejl
og dampskibe bl. a. i Ø.K. 1925-35, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Lyngby 1940, sideløben
de forpagter af B.P.tankstation i Lyngby s. 1940;
vognpark: 6 lastvogne (kørselskapacitet: 35-40
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. tømmerhandler Johs. Fog,
Lyngby samt f. forskellige næringsdrivende;
medl. af best. f. Nordre Birks Vognmandsfor
ening s. 1953.
Adr. Buddingevej 24 A, Kgs. Lyngby.
Firma: A. Christensen, Vognmandsforretning,
Lyngby Hovedgade 45, Kgs. Lyngby.
Christensen, Albert Overgaard, vognmand; f.
24/10 1904 i Øster Hornum, Alborg amt, søn af
træhandler Peter Christensen; g. 24/11 1929 m.
Kristine O. C., f. Faber; udd. v. landvæsen,

lagerekspedient på foderstoflager 1934-37, over
taget nuværende vognmandsforretning i Oue pr.
Hobro og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1937; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. foder
stoffer og landbrugsprodukter.
Adr. Oue pr. Hobro.
Firma: Albert Christensen, Lastvognsforret
ning, Oue pr. Hobro.
Christensen, Alfred, vognmand; f. 31/1 1920 i
Øster Hjermitslev, Hjørring amt, søn af han
delsmand Niels Christensen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nors 1945; vognpark: 1 last
vogn (5350 kg); kørsel: udelukkende entreprenør
kørsel.
Adr. Nors Kro, Nors.
Firma: Alfred Christensen, Vognmandsforret
ning, Nors.

Christensen, Alfred Chresten, vognmand; f.
12/8 1921 i Skærup, Vejle amt, søn af købmand
Peter Christensen; g. 15/1 1949 m. Inger C., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Valby 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Heldbovej 55, Kbhvn. Valby.
Firma: A. Christensen, Vognmandsforretning,
Heldbovej 55, Kbhvn. Valby.
Christensen, Alfred Marinus, vognmand; f.
12/12 1922 i Hejnsvig, Ribe amt, søn af vejfor
mand Peder Christensen; g. 1/12 1946 m. Edith
C., f. Nielsen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Langelund pr. Filskov 1948; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. mergel f. entre
prenør Christensen, Varde og en del kørsel m.
materialer t. og fra forskellige formbrændsels
fabrikker foruden en del kørsel f. Billund Meje
ri og f. Ringgive kommune.
Adr. Langelund pr. Filskov.
Firma: Alfred Christensen, Vognmandsforret
ning, Langelund pr. Filskov.
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Christensen, Andreas, vognmand; f. 8/10 1909 i
Østerlars, Bornholm, søn af vognmand Kristian
Christensen; g. 2/4 1937 m. Gerda C., f. Sonne;
udd. og virket v. landvæsen, chauffør 1933-44,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Åkirkeby
1944; vognpark: 1 hestevogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. tøm
mer — samt kørsel m. rustvogn; kasserer i
Åkirkeby Vognmandsforening 1950-53, derefter
formd. f. samme, medl. af best. f. Centralfor
eningen af Vognmænd på Bornholm s. 1953.
Adr. Hans Rømers Vej, Åkirkeby.
Firma: A. Christensen, Vognmandsforretning,
Hans Rømers Vej, Åkirkeby.
Christensen, Andreas, vognmand; f. 1/8 1925 i
Gråsten, Åbenrå amt, søn af arbejdsmand Jo
hannes Christian Christensen; g. 12/8 1950 m.
Al vine Kristine C., f. Nielsen; efter bl. a. en del
år at have faret t. søs etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ullerup pr. Avnbøl 1948; vognpark:
1 lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Åbenrå amts vejvæsen, f. Adsbøl kommune og
f. Avnbøl Mejeri.
Adr. Ullerup pr. Avnbøl.
Firma: Andreas Christensen, Vognmandsforret
ning, Ullerup pr. Avnbøl.

Christensen, Andreas Peter, vognmand; f. 5/9
1918 i Daler, Tønder amt, søn af købmand An
dreas Christensen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Højer 1946; vognpark: 1 Triangel-lastvogn m.
Perkins-dieselmotor og påhængsvogn og 1 Chevrolet-personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
eksportstaldene i Tønder og Skærbæk, en del
kørsel m. sand og grus f. Højer kommune og f.
Tønder amts vejvæsen og en del kørsel m. korn
og foderstoffer f. A/S Fedder Hindrichsen, Højer
og f. Højer Mølle foruden en del kørsel f. A/S
Sønderjydsk Tæppefabrik, Højer og f. firmaet
Chr. Ohlsen & Co.s Eftf., Højer.
Adr. Ballumvej 36, Højer.

Firma: Andr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Højer.

Christensen, Arne Helgo, vognmand; f. 3/12
1924 i Horbelev, Maribo amt, søn af gårdejer
Christen Christensen; g. 19/6 1951 m. Kirsten C.,
f. Buch; udd. v. landvæsen, gårdbestyrer i Meelse 1950-51, overtaget vognmand Gotfred Svens
son’s forretning m. tilhørende ejendom i Stubbe
købing og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1951; vognpark: 3 lastvogne (4-6 tons) — hvoraf
1 m. påhængsvogn (4% tons).
Adr. Orevej 2 A, Stubbekøbing.
Firma: Arne Christensen, Vognmandsforret
ning, Orevej 2 A, Stubbekøbing.
Christensen, August, fragt- og vognmand; f.
14/3 1885 i Næsby, Præstø amt, søn af husmand
Johannes Christensen; g. 9/10 1909 m. Johanne
C., f. Sørensen; etabi. sig s. selvstændig fragtog vognmand i Ballerup 1929, løst næringsbrev
i Kbhvn. 1931 og i Ballerup 1953, afhændet fragt
forretningen 1938 og vognmandsforretningen
1954; vognpark: 1 1-tons varevogn t. budkørsel.
Adr. Set. Jacobs Vej 13, Ballerup.
Firma: Aug. Christensen, Vognmands- & Flyt
teforretning, Ballerup.
Christensen, Bent Erik, vognmand; f. 30/8 1928
i Århus, søn af vognmand Marinus Christensen;
g. 20/6 1953 m. Dorthe C., f. Jensen; udd. v. land
væsen, lastvognschauffør 1946-51 og rutebil
chauffør 1951-53, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Saksild pr. Odder og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1953; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svinetransport.
Ad'r. Saksild pr. Odder.
Firma: Bent Christensen, Vognmandsforret
ning, Saksild pr. Odder.

Christensen, Børge, vognmand, kulhandler; f.
26/8 1913 i Vejle, søn af vognmand H. Christian
Christensen; g. 22/4 1939 m. Thora Elisabeth C.,
f. Hansen: medhjælper i faderens vognmands
forretning i Vejle 1931-36, etabi. sig s. selvstæn-
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dig kulhandler i Vejle 1936, sideløbende optaget
s. kompagnon i faderens vognmandsforretning
i Vejle 1937, overtaget samme — der er grund
lagt 1905 — 1939; vognpark: 1 lastvogn (kørsels
kapacitet: ca. 5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. murer
mester J. Nisgaard & Co., Vejle, f. A/S Anders
Bach, Vejle og f. firmaet Thisted & Warrer,
Vejle m. f1.; genn. en årrække medl. af best. f.
Vejle Vognmandsforening, tidl. medl. af best. f.
Vejle Kulhandlerforening.
Adr. Vedelsgade 40, Vejle.
Firma: Børge Christensen, Vognmands- & Kul
forretning, Vedelsgade 40, Vejle.
Christensen, Børge, vognmand; f. 5/3 1926 i
Røddinge, Møn, søn af vognmand Leif Christen
sen; g. 19/8 1950 m. Grethe C., f. Hansen; udd.
og virket v. landvæsen 1940-47, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Røddinge 1948, erhvervet
nuværende ejendom i Røddinge 1955; vognpark:
1 3 >2-tons lastvogn m. påhængsvogn (2 tons).
Adr. Røddinge pr. Stege.
Firma: Børge Christensen, Vognmandsforret
ning, Røddinge pr. Stege.

Christensen, C. C., vulkanisørmester; f. 30/12
1899 i Nykøbing F., søn af fhv. købmand Ras
mus Christensen; overtaget nuværende autogummi- og vulkaniseringsvirksomhed m. monte
ringsværksted i Kbhvn. 1931, udvidet samme m.
slidbanefabrik og 3 filialer i Kbhvn. henholdsvis
1932 og 1951-56; i perioder medl1. af best. f.,
næstformd. i og formd. f. Dansk VulkanisørMester-Forening s. 1934, p. t. næstformd. i Autogummi-Forhandler-Foreningen.
Adr. Højmarksvej 17, Søborg.
Firma: C. C. Christensen, Vulkanisering &
Slidbanefabrik, H. C. Andersens Boulevard 48,
Kbhvn. V.
Christensen, Carl, vognmand; f. 8/2 1889 i Mern,
Præstø amt, søn af husmand Lars Christensen;
overtaget vognmand H. Andersen’s forretning i
Strøby Egede pr. Køge og etabi. sig s. selvstæn-

vulkanisørmester
Kbhvn. V.

dig vognmand 1952; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: 7 tons).
Adr. Strøby Egede pr. Køge.
Firma: Carl Christensen, Vognmandsforret
ning, Strøby Egede pr. Køge.

Christensen, Carl, vognmand; f. 14/10 1897 i
Øster Snede sogn, Vejle amt, søn af murer An
ders Christensen; g. 7/1 1928 m. Elise C., f. Juel;
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Stenderup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1925; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippe
lad (kørselskapacitet: 16 tons) — og 1 8-personers lillebil (Volvo model 1954); i perioder medl.
af best. f. Horsensegnens Lastbilforening.
Adr. Stenderup.
Firma: Carl Christensen, Vognmandsforretning,
Stenderup.
Christensen, Carl, vognmand; f. 16/12 1902 i
Jels, Haderslev amt; g. 1935 m. Abelone C., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sølsted pr. Visby 1928, eksportvognmand s. 1938;
vognpark: 1 Henschel-diesellastvogn m. påhængs
vogn; kørsel: udelukkende eksportkørsel m. kon
cession på Europa.
Adr. Sølsted pr. Visby, Sønderjylland.
Firma: Carl Christensen, Vognmandsforret
ning, Sølsted pr. Visby, Sønderjylland.
Christensen, Carl, vognmand; f. 26/2 1904 i
Røgen, Arhus amt, søn af gårdejer Jens Chri
stensen; udd. og virket v. landvæsen, chauffør
samt indehaver af fragtrute 1928-32, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Silkeborg 1932; vognpark: 3 5-tons lastvogne
— hvoraf 2 m. påhængsvogn (5 tons) — og 1
10-tons kølevogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. slag
terier og kolonialgrossister; medl. af best. f. Sil
keborg Vognmandsforening s. 1933, formd. f.
samme s. 1946, medl. af hovedbest. f. Landsfor
eningen Danske Vognmænd s. 1955.
Adr. Frydensgade 4, Silkeborg.
Firma: Carl Christensen, Vognmandsforretning,
Frydensgade 4, Silkeborg.
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Christensen, Carl, vognmand; f. 13/1 1906 i
Kirke Såby, Roskilde amt, søn af landmand H.
D. Christensen; g. 18/5 1928 m. Alma C., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. traktor
fører, droskechauffør 1927-32, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Roskilde
1932; vognpark: 2 7-personers Volkswagen og 1
Ford-lillebil; kørsel: udelukkende lillebilkørsel;
medl. af hovedbest. f. Centralforeningen af Lil
lebilforeninger i Danmark s. 1952.
Adr. Hersegade 18, Roskilde.
Firma: Carl Christensen, Vognmandsforretning,
Hersegade 18, Roskilde.
Christensen, Carl, vognmand; f. 24/5 1911 i Strø
by, Præstø amt, søn af fisker Andreas Christen
sen; g. 1939 m. Ellen C., f. Madsen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Karise 1930; vognpark: 1 6-tons lastvogn.
Adr. Karise.
Firma: Carl Christensen, Vognmandsforret
ning, Karise.

C. C. M. Christensen
vognmand
Hjortekær

under bl. a. en del kørsel f. Lyngby-Tårbæk
kommune, f. A/S Rådvaddam’s Fabrikker, Råd
vad, f. murermester Alf Hansen, Lyngby og f.
Arbejdernes Andels-Boligselskab, Hjortekær m.
fl. — samt kaperkørsel i Dyrehaven.
Adr. Hjortekærsvej 182, Hjortekær pr. Klampenborg.
Firma: Carl Chr. Christensen, Vognmandsfor
retning, Hjortekær pr. Klampenborg.
Christensen, Carl Holstein, vognmand; f. 6/9
1913 i Bælum, Alborg amt, søn af postbud Chri
stian Christensen; g. 26/10 1938 m. Anna H. C.,
f. Novotny; udd. i kolonial, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sønderborg 1946; vognpark:
2 lastvogne og 1 varevogn; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession f. D.S.B. i Søn
derborg og på Als.
Adr. Grundtvigs Allé 124, Sønderborg.
Firma: C. Holstein Christensen, Fragt-& Vogn
mandsforretning, Grundtvigs Allé 124, Sønder
borg.

Christensen, Carl Christian, vognmand; f. 22/3
1886 i Gørding, Ribe amt, søn af landmand Hans
Peter Christensen; g. 22/10 1916 m. Bodil Elf rida
C., f. Andersen; udd. s. barber og sen. ansat i
A/S Jydsk Telefon, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Esbjerg 1926, eksportvognmand s.
1930, optaget sønnen Tage Christensen s. med
arbejder i forretningen 1945; vognpark: 1 køle
vogn m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende
eksportkørsel m. koncession på Europa.
Adr. Hjertingvej 36, Esbjerg.
Firma: Carl Christensen, Eksportvognmand,
Hjertingvej 36, Esbjerg.

Christensen, Carl Marius, vognmand, sogne
foged; f. 4/4 1904 i Nykøbing F., søn af smed
Christian Christensen; g. 30/12 m. Margrethe C.,
f. Frederiksen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Søllerød 1930; kørselskapacitet: ca. 4
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Søllerød Stenhuggeri og
f. Søllerød Gasværk; sognefoged i Søllerød s.
1944, tidl. medl. af best. f. Søllerød Sygekasse.
Adr. Søllerødvej 26, Søllerød pr. Holte.
Firma: Søllerød Vognmandsforretning v. Carl
Christensen, Søllerødvej 26, Søllerød pr. Holte.

Christensen, Carl Christian Mouritz, vogn
mand; f. 25/2 1916 i Hjortekær, Kbhvn.s amt,
søn af vognmand Christian Mouritz Christensen;
ansat på Klampenborg Væddeløbsbane t. 1942,
derefter medindehaver af faderens vognmands
forretning i Hjortekær, eneindehaver af samme
— der er grundlagt 1910 — s. 1954; vognpark:
2 lastvogne og 1 hestekøretøj (kørselskapacitet:
ca. 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her

Christensen, Carlo, vognmand; f. 15/12 1909 i
Drastrup, Alborg amt, søn af partikulier Mourits Christensen; g. 16/7 1940 m. Marie C., f.
Jørgensen; lastvognschauffør 1932-48, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Drastrup 1948; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Drastrup pr. Skalborg.
Firma: Carlo Christensen, Vognmandsforret
ning, Drastrup pr. Skalborg.
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Christensen, Carlo, vognmand!; f. 15/8 1926 i
Nibe, søn af vognmand Knud Christensen; chauf
før i faderens fragt- og vognmandsforretning i
Nørholm pr. Sønderholm 1944-52, optaget s. kom
pagnon i samme 1952.
Adr. Nørholm pr. Sønderholm.
Firma: Knud Christensen & Søn, Fragt- &
Vognmandsforretning, Nørholm pr. Sønderholm.
Christensen, Carlo, vognmand; søn af vogn
mand Julius Christensen; optaget s. kompagnon
i faderens vognmandsforretning i Nørre Aby
1950.
Adr. Nørre Aby.
Firma: Jul. Christensen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Nørre Aby.

Christensen, Charles, vognmand; f. 8/6 1900 i
Kbhvn., søn af restauratør N. P. Christensen; g.
21/10 1923 m. Olga C., f. Olsen; ansat på Holbæk
Svineslagteri 1920-46, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Holbæk 1946; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk
samt f. forskellige entreprenører og murer
mestre; medl. af best. f. Holbæk Vognmands
forening s. 1954, tidl. medl. af best. f. Dansk
Slagteriarbejderforbund’s Holbæk afd. t. 1945.
Adr. Nørrevang 19, Holbæk.
Firma: Charles Christensen, Vognmandsforret
ning, Nørrevang 19, Holbæk.
Christensen, Charles Christian, vognmand; f.
19/8 1903 i Estvad, Viborg amt, søn af vognmand
Anders Christian Christensen; g. 26/11 1933 m.
Astrid C., f. Birch; udd. og virket dels v. land
væsen og dels v. vognmandskørsel, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Herning 1945; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 27 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. bygningsmaterialer; medl. af best. f.
Herning Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Frej asgade 23, Herning.

C. Christensen
vognmand
Sæby

Firma: Charles Christensen, Vognmandsforret
ning, Frejasgade 23, Herning.
Christensen, Chresten Clemmen, vognmand'; f.
5/1 1909 i Resen, Viborg amt, søn af gårdejer
Mikkel Christensen; g. 19/11 1933 m. Ingeborg
C., f. Poulsen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstamdig vognmand i Billund
1931; vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Grindsted
Eksportstald og t. Andel's-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted foruden en del kørsel f.
Løvlund Mølle og f. Grene kommune samt en
del kørsel m. brændsel f. egen regning; genn.
en årrække medl. af best. f. Grindsted og Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Billund.
Firma: Clemmen Christensen, Vognmandsfor
retning, Billund.
Christensen, Christen, vognmand; f. 1/3 1888
i Sæby, Holbæk amt, søn af landmand Jens
Christensen; g. 24/7 1924 m. Ingeborg C., f.
Schmidt; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Sæby 1922, erhvervet
nuværende ejendom, i Sæby 1924, sen. opført
garager t. samme; vognpark: 2 6-tons lastvogne;
formd. f. Vestsjællands Vognmandsforening s.
1948.
Adr. Sæby pr. Høng.
Firma: Chr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Sæby pr. Høng.

Christensen, Christen, vognmand; f. 19/3 1914
i Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af kreatur
handler Knud Christensen; g. 11/8 1940 m. Else
Kathrine C., f. Iversen; udd. v. landvæsen, in
dehaver af egen ejendom s. 1939, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Mejrup pr. Holstebro
1946; vognpark: 1 4-tons lastvogn og 2 turist
vogne (kørselskapacitet: 32 personer); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt turistkørsel på indog udland.
Adr. Mejrup pr. Holstebro.
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vognmand
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C. Christensen
vognmand
Hjulebæk

Firma: Chr. Christensen, Vognmand, Mejrup
pr. Holstebro.

Christensen, Christen Aksel, vognmand; f. 18/6
1904 i St. Rise, Ærø, søn af købmand Jens Chri
stensen; g. 18/5 1930 m. Sidsel C., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Søby 1939;
vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Søby, Ærø.
Firma: C. A. Christensen, Vognmandsforret
ning, Søby, Ærø.
Christensen, Christian, vognmand; f. 2/1 1896 i
Sahl, Ringkøbing amt; g. 8/4 1920 m. Mary C.,
f. Nielsen; løst næringsbrev s. detailhandler
1923, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Arhus
1925, sideløbende indehaver af servicestation m.
benzintank f. Caltex Oil i Højbjerg s. 1955; vogn
park: 2 5-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mands- og firmakørsel; medl. af best. f. og se
kretær i Arhus Vognmandsforening 1952-55.
Adr. Dannebrogsgade 8, Arhus.
Firma: C. Christensen, Vognmandsforretning,
Dannebrogsgade 8, Arhus.
Christensen, Christian, vognmand; f. 17/7 1899
i Blans, Sønderborg amt, søn af landmand Chri
stian Christensen; g. 28/9 1930 m. Marie C., f.
Philipsen; udd. og virket v. landvæsen samt forrettet tjeneste i hæren, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skodsbøl pr. Broager 1926, optaget
sønnen Peter Christensen s. kompagnon i forret
ningen — der sideløbende omfatter handel m.
brændsel — 1947; vognpark: 3 lastvogne — hvor
af 2 m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel f. Sønder
borg amts vejvæsen, f. Broager kommune og f.
forskellige bygmestre.
Adr. Skodsbøl Mark pr. Broager.
Firma: Chr. Christensen,Vognmandsforretning,
Skodsbøl Mark pr. Broager.
Christensen, Christian, vognmand; f. 10/7 1900
i Gelsted, Præstø amt, søn af parcellist Niels
Harald Christensen; g. 19/9 1943 m. Anna C., f.

C.

E. Christensen
vognmand
Øster Vrå

Jensen; udd. og virket v. landvæsen 1914-24,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjulebæk
pr. Herlufmagle 1924, erhvervet den t. forret
ningen hørende ejendom 1942; vognpark: 1 last
vogn (5 tons) m. påhængsvogn (3% tons); medl.
af best. f. Herlufmagle-Glumsø og Omegns Vogn
mandsforening s. 1932, formd. f. samme 1947-55.
Adr. Hjulebæk pr. Herlufmagle.
Firma: Chr. Christensen, Vognmandsforretning,
Hjulebæk pr. Herlufmagle.

Christensen, Christian, vognmand; f. 17/3 1901
i Harritslev pr. Flensburg, Sydslesvig, søn af ar
bejdsmand Johannes Christensen; g. 1/4 1923 m.
Maria C., f. Marquardt; efter en del år at have
faret t. søs grundlagt vognmandsforretning i
kompagni m. broderen vognmand Johannes Chri
stensen 1941, selvstændig vognmand i Egernsund
s. 1945; vognpark: 1 lastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel f. A/S De forenede Teglværker, Egern
sund.
Adr. Storegade, Egernsund.
Firma: Chr. Christensen, Vognmandsforretning,
Egernsund.
Christensen, Christian, vognmand; f. 1/4 1920
i Bolle, Hjørring amt, søn af maskinfabrikant
Chresten Peter Christensen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Bolle 1945; vognpark: 1
lastvogn (5050 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Bolle pr. Rørholt.
Firma: Christian Christensen, Vognmandsfor
retning, Bolle pr. Rørholt.
Christensen, Christian Ejnar, vognmand; f.
11/1 1891 i Hjørring, søn af møller Christian
Christensen; g. 9/5 1915 m. Emely C., f. Christen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster
Vrå 1935; vognpark: 1 lastvogn (3350 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreatur
transport.
Adr. Skolegade 14, Øster Vrå.
Firma: Ejnar Christensen, Vognmandsforret
ning, Øster Vrå.
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vognmand
Tolstrup

vognmand
Silkeborg

vognmand
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Christensen, Christian Marinus, aut. kørelærer,
vognmand; f. 11/12 1905 i Hvilsom, Viborg amt,
søn af gårdejer Anthon Peter Christensen; g.
1948 m. Edith C., f. Mikkelsen; etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Års 1929, udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte aut. køre
skole 1931; vognpark: 1 taxavogn og 1 skolevogn;
medl. af best. f. Selskabet De danske Forsvarsbrødre’s Års afdeling.
Ådr. Himmerlandsgade 80, Års.
Firma: Chr. Christensen’s Køreskole, Års.

Christensen, Christian Nielsen, vognmand; f.
27/2 1913 i Jeme kommune, Ribe amt, søn af
landmand Jens Christian Christensen; g. 3/4 1938
m. Karen C., f. Jacobsen; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Adum pr. Tarm 1938; vognpark:
1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. brunkul t. I/S Vestkraft, Esbjerg
og en del kørsel m. korn, foderstoffer og gød
ning f. Ådum Brugsforening og f. Ådum Mølle.
Ådr. Adum pr. Tarm.
Firma: Chr. N. Christensen, Vognmandsfor
retning, Ådum pr. Tarm.
Christensen, Christian Peter, vognmand; f. 3/7
1908 i Hjørring, søn af former Peter Christen
sen; g. 11/1 1936 m. Carla C., f. Gaihede; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skagen 1939;
vognpark: 2 4-tons lastvogne og 2 traktorer t.
jordarbejde; kørsel: alm. vognmands- og entre
prenørkørsel; formd. f. Skagens Vognmandsfor
ening s. 1953.
Adr. Markvej 28, Skagen.
Firma: Chr. P. Christensen, Vognmandsforret
ning, Markvej 28, Skagen.

Christensen, Ebbe, exam. kørelærer; f. 17/8
1905 i Estvad, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Lars Christensen; g. 19/10 1930 m. Dorthe C., f.
Skov; udd. og virket v. landvæsen 1919-21 og
1923-25 samt i mejerifaget 1921-23, ansat i Maga
sin du Nord, Skive 1925-29, derefter privatchauf
før og sen. kørelærerassistent i Skive t. 1930,
mælkekusk i Skive 1930-45, etabi. sig s. selvstæn

dig kørelærer — m. køreskole omfattende un
dervisning i person-, erhvervs- og storvogns
kørsel i egen vogn — i Skive 1945; medl. af
best. f. nordvestjydsk. kreds u. Dansk Kørelærer
Union s. 1954, revisor i samme 1952-54.
Adr. Brøndumsgade 28, Skive.
Firma: Ebbe’s Køreskole v. Ebbe Christensen,
Brøndumsgade 28, Skive.
Christensen, Edvin Christian, vognmand; f.
8/4 1912 i Fraugde, Odense amt, søn af husmand
Christian Christensen; g. 25/10 1943 m. Esther C.,
f. Andersen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bolbro 1942; vognp'ark: 3 lastvogne (kørselskapa
citet: 22 tons).
Adr. Lundsgårdsvej 27, Bolbro.
Firma: Edvin Christensen, Vognmandsforret
ning, Lundsgårdsvej 27, Bolbro.

Christensen, Egon, vognmand; f. 7/1 1927 i
Oudrup sogn, Ålborg amt, søn af handelsmand
Martin Christensen; g. 9/7 1950 m. Clara C., f.
Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Tolstrup pr. Løgstør 1952; vognpark 1 4-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtransport
og en del kørsel f. Næsborg-Skarpsalling-Outrup
kommune.
Adr. Tolstrup pr. Løgstør.
Firma: Egon Christensen, Vognmandsforret
ning, Tolstrup pr. Løgstør.
Christensen, Egon Holm, vognmand; f. i Stauning, Ringkøbing amt, søn af vognmand Søren
Astrup Christensen; medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Stauning.
Adr. Stauning pr. Skjern.
Firma: S. A. Christensen, Vognmandsforret
ning, Stauning pr. Skjern.

Christensen, Einar, vognmand; f. 8/8 1901 i
Lundeborg, Svendborg amt; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rudkøbing 1929; vognpark:
1 2-tons lastvogn; medl. af best. f. Langelands
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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Vognmandsforening s. 1942, formd. f. samme
1944-56.
Adr. Rudkøbing.
Firma: Einar Christensen, Vognmandsforret
ning, Rudkøbing.

Christensen, Einar Munk, vognmand; f. 15/12
1914 i Stenbjerg, Thisted amt, søn af fiskeeks
portør Poul Christensen; g. 18/10 1942 m. Dagmar
C., f. Mikkelsen; i kompagni m. svogeren vogn
mand Jørgen Poulsen etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Stenbjerg 1950; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Stenbjerg-NørhåSnedsted-Sundby-Thisted.
Adr. Stenbjerg pr. Snedsted.
Firma: E. Christensen & J. Poulsen, Fragt- &
Vognmandsforretning, Stenbjerg pr. Snedsted.
Christensen, Ejlef Bue, vognmand; f. 24/12
1898 i Haurum, Viborg amt, søn af præstegårds
forpagter Poul Christensen; g. 11/11 1927 m. Ma
rie Katrine B. C., f. Jensen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bøstrup
1928, sideløbende indehaver af depot i Bøstrup
f. A/S Singersgas, Århus; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. løber (kørselskapacitet: 12 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. træ f. grevskabet Frijsenborg;
medl. af best. f. Arhus Omegns Fragt- og Vogn
mandsforening s. 1954.
Adr. Bøstrup.
Firma: Bue Christensen, Vognmand, Bøstrup.
Christensen, Ejnar, vognmand; f. 27/2 1907 i
Gjern, Skanderborg amt, søn af kommunefor
mand Jens Peter Christensen; g. 28/10 1928 m.
Anna C., f. Kristensen; chauffør — herunder
bl. a. genn. 13 år h. vognmand Carl Christensen,
Silkeborg — 1931-51, løst næringsbrev og etabi.
s. som selvstændig vognmand i Silkeborg 1951;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis dagrenovations
kørsel f. Silkeborg kommune.
Adr. Ægirsgade 17, Silkeborg.

Firma: Ejnar Christensen, Vognmandsforret
ning, Ægirsgade 17, Silkeborg.

Christensen, Ejner, vognmand; f. 19/4 1907 i
Vildbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Sø
ren Christian Christensen; g. 27/11 1928 m. Chri
stine C., f. Mikkelsen; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1930-34, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Silkeborg 1934, løst næringsbrev
1936; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m.
påhængsvogn (4J4 og 6 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. A/S Alderslyst Savværk, Silkeborg; medl.
af best. f. Silkeborg Vognmandsforening s. 1936,
formd. f. samme 1943-45, derefter sekretær i for
eningen.
Adr. Drewsensvej 108, Silkeborg.
Firma: Ejner Christensen, Vognmandsforret
ning, Drewsensvej 108, Silkeborg.
Christensen, Ejner Christian, vognmand; f.
20/10 1900 i Roskilde Mark, Roskilde amt, søn af
vognmand Jens Christensen; g. 1927 m. Bertha
C., f. Nielsen; chauffør i Ejby pr. LI. Skensved
1928-32, i kompagni m. broderen vognmand Villy
Ejegod Christensen overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Ejby og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1932, eneindehaver af samme
— der sideløbende omfatter entreprenørvirksom
hed m. egen grusgrav — s. 1936; vognpark: 2
4-tons lastvogne; medl. af best. f. Køge og Om
egns Vognmandsforretning 1944-52.
Adr. Ejby pr. LI. Skensved.
Firma: Ejner Christensen, Vognmandsforret
ning, Ejby pr. LI. Skensved.
Christensen, Emil Andersen, vognmand; f. 16/12
1915 i Hej nsvig, Ribe amt, søn af vognmand Mads
Christensen; g. 7/12 1938 m. Meta C., f. Søren
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
og kompagnon i faderens vognmandsforretning
i Krogager overtaget samme og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1952; vognpark: 2 Mercedes-diesellastvogne — den ene m. påhængsvogn
— og 1 lillebil t. udlejning; kørsel: udelukkende
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
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Vognsild
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vognmand
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Krogager Brugs- og Lokalforening og f. Ansager
kommune foruden en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Grind
sted og Ansager og en del kørsel m. brunkul,
cement og kalk på Nord- og Sydjylland.
Adr. Krogager.
Firma: Mads Christensen & Søn, Vognmands
forretning, Krogager.
Christensen, Emil Johannes, vognmand; f. 23/3
1905 i Hej nsvig, Ribe amt, søn af gårdejer Lars
Christensen; g. 26/6 1931 m. Elsbe C., f. Ravn;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Vesterhede pr.
Hej nsvig og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1930, sideløbende leverandør af formbrændsel
fra egen formbrændselsfabrik; vognpark: 2 die
sellastvogne — begge m. påhængsvogn — og 1
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. Grindsted1 Eksport
stald og t. Grindsted Svineslagteri, en del kør
sel m. smør fra Vesterhede Mejeri t. Esbjerg
Eksporthavn og en del kørsel m. brunkul t.
Nordjylland samt en del returkørsel m. kalk
foruden en del kørsel f. Hej nsvig kommune og
f. Vesterhede Brugs- og Lokalforening — samt
lillebilkørsel.
Adr. Vesterhede pr. Hejnsvig.
Firma: Vesterhede Vognmandsforretning v.
Emil J. Christensen, Vesterhede pr. Hejnsvig.

Christensen, Erik, vognmand; f. 22/7 1916 i
Gjerlev, Randers amt, søn af fhv. gårdejer Tibert Christensen; g. 28/5 1939 m. Magna C., f.
Svith; udd. v. landvæsen, last- og lillebilchauf
før 1947-50, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Glæsborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950, driver sideløbende brændsels
forretning i Glæsborg; vognpark: 1 5%-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Glæsborg Brugsfor
ening.
Adr. Glæsborg.
Firma: E. Christensen, Vognmandsforretning,
Glæsborg.

Christensen, Erik Valdemar, vognmand; f. 26/3
1901 i Kolding, søn af typograf Hans Carl Chri
stensen; g. 7/10 1939 m. Edith C., f. Klinck; over
taget vognmand Anton Madsen’s forretning i
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 3 lastvogne (2%-3% tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Turesensgade 29 A, Kbhvn. K.
Firma: Anton Madsen’s Eftf. v. Erik V. Chri
stensen, Vognmandsforretning, Turesensgade 29A,
Kbhvn. K.
Christensen, Erling Valdemar Schwartz, vogn
mand; f. 16/3 1919 i Karlebo, Frederiksborg amt,
søn af vognmand Christen Christensen; g. 1945
m. Karen C., f. Larsen; drevet vognmandsforret
ning s. 1942, selvstændig vognmand i Humlebæk
s. 1951; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmands- og dagrenovationskørsel.
Adr. Stationsvej 9, Humlebæk.
Firma: Erling S. Christensen, Vognmandsfor
retning, Humlebæk.
Christensen, Ernst, vognmand; f. 26/1 1897 i
Ugilt, Hjørring amt, søn af tømrermester Carl
Christian Christensen; g. 1920 m. Helga C., f.
Axelsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Arden 1923; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 18 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel samt flytning.
Adr. Bluhmesgade 7, Arden.
Firma: Ernst Christensen, Vognmand, Arden.

Christensen, Evald, vognmand; f. 14/5 1917 i
Vognsild, Alborg amt, søn af gårdejer Erik Chri
stensen; g. 31/3 1945 m. Maja C., f. Kuch; udd.
v. landvæsen, lastvognschauffør 1939-42, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Østrup 1942, flyt
tet forretningen t. Vognsild s. å., udvidet forret
ningen t. sideløbende at omfatte fabrikation af
formbrændsel 1951, iøvrigt indehaver af tankan
læg f. benzin og olie f. B.P. i Vognsild; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 2
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 23 tons) —
og 1 5-personers lillebil; kørsel: alm. vognmands-
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kørsel samt lillebilkørsel; medl. af best. f. Vesthimmerlands Vognmandsforening 1950-52.
Adr. Vognsild pr. Østrup.
Firma: Evald Christensen, Vognmand, Vogn
sild pr. Østrup.

Christensen, Frederik, vognmand; f. 21/11 1900
i Havdrup, Roskilde amt, søn af gårdejer Anders
Christensen; ophold i Canada 1927-34, mekaniker
1934-38, overtaget vognmand Chr. Petersen’s for
retning i Stenmagle pr. Nyrup og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1938, erhvervet nuværen
de ejendom i Stenmagle 1939; vognpark: 2 5%tons lastvogne; medl. af best. f. og sekretær i
Sorø og Omegns Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Stenmagle pr. Nyrup.
Firma: Stenmagle Au to transport v. Fred. Chri
stensen, Stenmagle pr. Nyrup.

Christensen, Frederik, vognmand; f. 20/11 1923
i Ballum, Ribe amt, søn af gårdejer Christian
P. Christensen; g. 27/1 1946 m. Kirstine C., f.
Mikkelsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Starup pr. Tofterup 1948; vognpark: 2 benzinlastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. vej
materialer og mergel f. entreprenør Christensen,
Varde foruden en del kørsel f. Starup Lokalfor
ening.
Adr. Starup pr. Tofterup.
Firma: Fr. Christensen, Vognmandsforretning,
Starup pr. Tofterup.
Christensen, Georg, fragtmand; f. 22/5 1911 i
Hvalsø, Roskilde amt.
Adr. Jernbanegade 25, Frederikssund.
Firma: Georg Christensen, Fragtmand, Jern
banegade 25, Frederikssund.
Christensen, Gunnar, vognmand; f. 29/5 1926 i
Øsløs, Thisted amt, søn af vognmand Niels Chri
stian Christensen; medarbejder i faderens fragtog vognmandsforretning i Øsløs.
Adr. Øsløs pr. Vesløs.
Firma: N. Chr. Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Øsløs pr. Vesløs.

H. Christensen

H. Christensen

entreprenør
Stigs Bjergby

vognmand
Klovborg

Christensen, Gunnar Hvid, vognmand; f. 6/5
1919 i Øster Brønderslev, Hjørring amt, søn af
rentier Thomas Hvid Christensen; g. 29/8 1953
m. Nelly H. C., f. Mortensen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nøvling samt grundlagt Nøvling Cementstøberi
1946; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Alborg Andelsmejeri.
Adr. Nøvling pr. Gug.
Firma: Nøvling Cementstøberi & Vognmands
forretning v. Gunnar Hvid, Nøvling pr. Gug.
Christensen, Hans, entreprenør; f. 27/10 1893 i
Stigs Bjergby, Holbæk amt, søn af bødker Lars
Jensen Christensen; g. 25/6 1920 m. Elly C., f.
Ravn; roeentreprenør 1913-18, etabi. sig s. selv
stændig vognmand og tørvefabrikant i Stigs
Bjergby 1918, overtaget og ombygget nuværende
ejendom i Stigs Bjergby 1919, leverandør af
formbrændsel hovedsagelig t. oplandet, ansat
sønnen Helge Ravn Christensen s. bestyrer af
vognmandsforretningen — der omfatter 3 5-tons
lastvogne — 1952; medl. af best. f. Landsforenin
gen f. Formbrændselsfabrikanter i Danmark s.
1947, medl. af Stigs Bjergby sogneråd s. 1930,
kommunekasserer i Stigs Bjergby s. 1937, kirke
sanger i Mørkøv kirke s. 1929, formd. og kasserer
f. Stigs Bjergby Sygekasse 1927-48.
Adr. Stigs Bjergby pr. Mørkøv.
Firma: Hans Christensen, Entreprenør, Stigs
Bjergby pr. Mørkøv.
Christensen, Hans, vognmand; f. 5/4 1906 i Arninge, Maribo amt, søn af gårdejer Karl Chri
stensen; g. 27/12 1927 m. Inger C., f. Petersen;
udd. v. landvæsen, drevet selvstændig landejen
dom i Vej ringe 1928-29, overtaget vognmand
Laur. Steinmeier’s forretning i Stubbekøbing og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1929, opført
nuværende ejendom i Stubbekøbing 1946; vogn
park: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den ene m.
påhængsvogn (3% tons); kasserer i Stubbekø
bing og Omegns Vognmandsfo rening s. 1954.
Adr. Frihedsvej 16, Stubbekøbing.
Firma: Hans Christensen, Vognmandsforret
ning, Frihedsvej 16, Stubbekøbing.
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H. E. Christensen

H. J. Christensen

H. J. Christensen

vognmand
Tårs

vognmand
Kbhvn. V.

vognmand
St. Jyndevad

vognmand
Viby J.

Christensen, Hans, vognmand; f. 16/3 1911 i
Øster Snede sogn, Vejle amt, søn af vognmand
Ole Christensen; g. 29/10 1947 m. Anna C., f.
Mikkelsen; lastvognschauffør 1935-54, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Klovborg 1954; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
fast firmakørsel samt kontraktkørsel på ruten:
Klovborg-Horsens-Herning.
Adr. Klovborg.
Firma: H. Christensen, Vognmandsforretning,
Klovborg.

Christensen, Hans, vognmand; f. 3/10 1912 i
Tårs, Hjørring amt, søn af landmand Niels Chri
stensen; g. 20/11 1940 m. Maren C., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tårs 1938;
vognpark: 1 lastvogn (6125 kg) og 1 lillebil (6
personer); kørsel: alm. vognmandskørsel samt
lillebilkørsel; næstformd. i Hjørring Omegns
Vognmandsforening.
Adr. Vestergade 4, Tårs.
Firma: Hans Christensen, Vognmandsforret
ning, Vestergade 4, Tårs.
Christensen, Hans Christian, vognmand; f. 1/12
1903 i Gørding, Ribe amt, søn af vognmand Jes
Peter Christensen; g. 4/11 1926 m. Dora C., f.
Nielsen; efter en del år at have virket s. kusk
og chauffør i faderens vognmandsforretning i
Gørding overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand 1922, omdannet forret
ningen t. udelukkende at omfatte lastvognskør
sel 1924; vognpark: 1 Triangel-diesellastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer og svin t. Esbjerg
Eksportmarked og t. Esbjerg Andels-Svineslag
teri foruden en del kørsel f. Gørding Lokalfor
ening u. J.A.F. og f. Gørding kommune; genn.
en årrække medl. af best. f. Ribe Amts Vogn
mandsforening.
Adr. Nygade 10, Gørding.
Firma: H. Chr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Gørding.

Christensen, Hans Ejnar, vognmand, fourage
handler; f. 15/7 1896 i Bringstrup, Sorø amt, søn

af gårdejer Jørgen Christensen; g. 30/5 1920 m.
Helene C., f. Olsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand og fouragehandler i Kbhvn. 1923;
vognpark: 1 3>4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Johnstrups Allé 1, Kbhvn. V.
Firma: H. E. Christensen, Vognmand-Fouragehandler, Vesterbrogade 204, Kbhvn. V.

Christensen, Hans Jensen, vognmand; f. 9/2
1906 i Jyndevad, Tønder amt, søn af landmand
Christian Peter Christensen; g. 5/4 1944 m. Marie
Christine C., f. Lorenzen; udd. i kolonial, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i St. Jyndevad
1946; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Burkal kommune, f. St. Jyndevad Mejeri
og f. St. Jyndevad Mølle.
Adr. St. Jyndevad.
Firma: Hans Christensen, Vognmandsforret
ning, St. Jyndevad.
Christensen, Hans Jørgen, vognmand; f. 3/4
1913 i Bov, Åbenrå amt, søn af murermester
Jørgen Hansen Høech; g. 8/12 1935 m. Thyra C.,
f. Johansen; last- og turistvognschauffør 1934-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Viby J.
1946; vognpark: 2 lastvogne (4% og 5% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Borgvold 17, Viby J.
Firma: Hans J. Christensen, Vognmand, Borg
vold 17, Viby J.
Christensen, Harling Skov, vognmand; f. 13/5
1912 i Elling sogn, Hjørring amt, søn af gårdejer
Vilhelm Christensen; g. 12/8 1941 m. Ida S. C.,
f. Andreasen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hørmested pr. Sindal 1938; vognpark: 2 last
vogne (4 og 6 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Hørmested pr. Sindal.
Firma: H. Skov Christensen, Vognmandsforret
ning, Hørmested pr. Sindal.
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vognmand
Stigs Bjergby

vognmand
Kædeby

Christensen, Helge Ravn, vognmand; f. 7/7 1925
i Stigs Bjergby, Holbæk amt, søn af entreprenør
Hans Christensen; g. 16/4 1949 m. Jonna C., f.
Andreasen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør i faderens vognmandsforretning i Stigs
Bjergby, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1952; vognpark: 3 5-tons last
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. faderens formbrænd
selsvirksomhed i Stigs Bjergby.
Adr. Stigs Bjergby pr. Mørkøv.
Firma: Helge Ravn Christensen, Vognmand,
Stigs Bjergby pr. Mørkøv.
Christensen, Henning, vognmand; f. 7/3 1911 i
Vrå, Hjørring amt, søn af vognmand A. P. Chri
stensen; g. 8/12 1933 m. Ebba C., f. Olesen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Løn
strup t. 1933, derefter etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vrå og sen. i Lønstrup, selvstændig
vognmand i Hjørring s. 1936; vognpark: 1 4-tons
lastvogn og 4 turistbusser (21-29 personer); kør
sel: alm. vognmandskørsel samt turistkørsel.
Adr. Andreasens vej 9, Hjørring.
Firma: Henning Christensen, Vognmandsfor
retning, Andreasens vej 9, Hjørring.

H. M. Christensen

H. P. Christensen

vognmand
Randers

vognmand
Hatting

Firma: Jul. Christensen & Sønner, Vognmands
forretning, Nørre Aby.

Christensen, Henry Michael, vognmand; f. 21/7
1918 i Vorup, Randers amt; g. 17/7 1948 m. Mary
Karen C., f. Hansen; medhjælper og chauffør h.
vognmand Chr. P. Christensen, Hadbjerg pr.
Hadsten 1934-39, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Randers 1939, overtaget nuværende vogn
mands- og brændselsforretning i Randers 1948;
vognpark: 4 5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (5 tons); kørsel: udelukkende fast
kørsel f. Kødfoderfabrikken »Kronjyden«, Ran
ders s. 1948 samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Randers-Spørring-Arhus;
medl. af best. f. Randers Vognmandsforening
1947-51, medl. af best. f. Randers Lastbilstation
i likvidation s. 1948, medstifter af og medl. af
best. f. A/S Randers Fragtmandshal 1949-53, p. t.
suppleant t. best. f. samme, medl. af best. f.
A/S Arhus Fragtmandshal 1952-54, p. t. suppleant
t. best. f. samme.
Adr. Engboulevard 4, Randers.
Firma: Henry M. Christensen, Vognmandsfor
retning, Engboulevard 4, Randers.

Christensen, Henry, vognmand; f. 23/4 1927 i
Humble, Langeland, søn af fisker Georg Chri
stensen; g. 25/6 1955 m. Grete C., f. Larsen; udd.
og virket v. landvæsen 1941-46, derefter ansat i
A/S Svendborg Tekstilfabrik og sen. virket v.
fiskeri, iøvrigt chauffør h. vognmand Henry
Johansen, Humble, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kædeby 1952, overtaget faderens
ejendom i Kædeby 1954; vognpark: 1 7-tons last
vogn.
Adr. Kædeby.
Firma: Henry Christensen, Vognmandsforret
ning, Kædeby.

Christensen, Henry Peder, vognmand; f. 16/3
1919 i Hatting, Vejle amt, søn af landpostbud
Christian Frederik Kristensen; g. 14/1 1956 m.
Gerda C., f. Eriksen; udd. v. landvæsen, overta
get nuværende fragt- og vognmandsforretning i
Hatting og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1939, løst næringsbrev 1952; vognpark: 3 lastvog
ne (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en d!el kørsel m.
brændsel f. egen regning — samt fragtmandskør
sel m. koncession på fragtruten: Eriknauer-Hatting-Horsens; medl. af best. f. Horsensegnens
Lastbilforening s. 1947, kasserer i samme s. 1953.
Adr. Hatting.
Firma: Henry Christensen, Vognmand, Hatting.

Christensen, Henry, vognmand; søn af vogn
mand Julius Christensen; optaget s. kompagnon
i faderens vognmandsforretning i Nørre Aby
1950.
Adr. Nørre Aby.

Christensen, Hjalmar, vognmand; f. 13/8 1913
i Tåbel, Thisted amt, søn af landmand Niels
Christensen; g. 10/6 1945 m. Henny C., f. Svalgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ve-
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H. Christensen

H. Christensen

H. E. Christensen

J. Christensen

vognmand
Vestervig

vognmand
Ballerup

vognmand
Næstved

vognmand
Hørve

stervig 1944; vognpark: 6 benzin- og diesellast
vogne — hvoraf 2 m. tippelad og 2 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: ca. 41 tons), 1 lillebil og
1 udlejnings vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel, en
del kørsel m. smør t. Esbjerg, en del svine- og
kreaturkørsel og en del kørsel f. Thisted amt og
f. Vestervig-Agger kommune — samt fragtmands
kørsel på ruten: Vestervig-Thisted og lillebil
kørsel s. 1948.
Adr. Bredgade 5, Vestervig.
Firma: Hjalmar Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Vestervig.
Christensen, Holger, vognmand, benzinfor
handler; f. 15/7 1897 i Stege, søn af vognmand
Ludvig Christensen; g. 7/6 1930 m. Katy C., f.
Petersen; efter en del år at have virket s. med
hjælper i faderens vognmandsforretning etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ballerup 1927,
løst næringsbrev 1932, sideløbende indehaver af
servicestation m. benzintank f. Dansk Shell v.
Frederikssundsvej i Ballerup; vognpark: 2 8-tons
lastvogne og 2 4-tons lastvogne.
Adr. Stationsvej 2, Ballerup.
Firma: Holger Christensen’s Vognmandsforret
ning, Stationsvej 2, Ballerup.
Christensen, Holger, vognmand; f. 1/3 1907 i
Nørhalne, Alborg amt, søn af husmand' A. P.
Christensen; g. 1929 m. Helga C., f. Christensen;
udd. v. landvæsen, lillebilvognmand i Nørhalne
1928-31, grundlagt nuværende rutebilforretning i
Nørhalne 1931; vognpark: 3 rute- og turistbiler
(kørselskapacitet: 99 personer); kørsel: udeluk
kende rutebilkørsel m. koncession på personru
ten: Abybro-Nørhalne-Alborg samt turistkørsel;
medl. af best. f. Landsforeningen Danmarks Bilruter’s afdeling f. Alborg amt s. 1950, medl. af
Aby-Biersted sogneråd.
Adr. Nørhalne pr. Vadum.
Firma: H. Christensen, Vognmand, Nørhalne
pr. Vadum.

Christensen, Holger Erhardt, vognmand; f.
9/11 1909 i Herlufsholm, Sorø amt, søn af vogn
mand H. P. Christensen; g. 28/7 1934 m. Sigrid
C., f. Jakobsen; udd. s. former, ansat i A/S Træ
varefabrikken »Dan«, Næstved 1931-48, overtaget
faderens vognmandsforretning i Næstved og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fast
dagrenovationskørsel.
Adr. Solvej 3, LI. Næstved pr. Næstved.
Firma: Holger Christensen, Vognmandsforret
ning, Solvej 3, LI. Næstved pr. Næstved.
Christensen, Jakob, vognmand, kartoffelhand
ler; f. 14/7 1892 i Lindeballe, Vejle amt.
Adr. Tøndervej 79, Kolding.
Firma: Jakob Christensen, Vognmandsforret
ning, Tøndervej 79, Kolding.

Christensen, Jens, vognmand; f. 31/3 1900 i
Sandby, Holbæk amt, søn af gårdejer N. P.
Christensen; g. 15/8 1922 m. Eleonora C., f. Leitritz; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hørve 1924; vognpark: 2 lastvogne
(5 og 6 tons) og 1 personvogn (5 personer); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport; medl. af best. f. Holbækegnens Vognmandsforening 1936-43.
Adr. Søndergade, Hørve.
Firma: Jens Christensen, Vognmandsforretning,
Hørve.
Christensen, Jens, vognmand; f. 22/8 1900 i
Vrejlev-Hæstrup sogn, Hjørring amt, søn af fo
dermester Chresten Christensen; g. 12/11 1933
m. Agda C., f. Woller; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hjørring 1939; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel m. kreaturer og landbrugs
maskiner.
Adr. Strømgade 4, Hjørring.
Firma: Jens Christensen, Vognmandsforret
ning, Strømgade 4, Hjørring.
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J. Christensen

J. Christensen

J. Christensen

vognmand
Hjørring

vognmand
Rise Hjarup

vognmand
Præstø

Christensen, Jens, vognmand; f. 27/8 1909 i
Hjørring, søn af vognmand A. P. Christensen;
g. 1/6 1934 m. Esther C., f. Jensen; medhjælper
1 faderens vognmandsforretning i Lønstrup t.
1934, drevet selvstændig lillebilforretning i Løn
strup 1934-39 og alm. vognmandsforretning i
Bindslev 1939-43, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hjørring 1947; vognpark: 2 lastvogne
(4000 og 5650 kg) — den ene m. påhængsvogn
(3500 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Kær vej 8, Hjørring.
Firma: Jens Christensen, Vognmandsforret
ning, Kærvej 8, Hjørring.
Christensen, Jens, vognmand; f. 27/11 1917 i
Lejrskov, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Peter
Christensen; g. 29/5 1946 m. Inge C., f. Haulrich;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rise Hjarup pr. Rødekro
1946; vognpark: 1 Austin-lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Rise kommune og f. for
skellige korn- og foderstofforretninger i Røde
kro.
Adr. Rise Hjarup pr. Rødekro.
Firma: Jens Christensen, Vognmandsforret
ning, Rise Hjarup pr. Rødekro.
Christensen, Jens, vognmand; f. 30/8 1918 i
Præstø, søn af arbejdsmand Hans Christensen;
g. 1946 m. Marie C., .f. Sørensen; udd. v. land
væsen og sen. virket s. chauffør bl. a. h. vogn
mand H. O. Larsen, Præstø, optaget s. kompag
non i broderen vognmand Knud Peter Sofus
Christensen’s forretning i Præstø 1946; vognpark:
2 lastvogne m. tilhørende påhængsvogne og 1
spand heste.
Adr. Hestemøllestræde 4, Præstø.
Firma: J. & K. Christensen, Vognmandsforret
ning, Præstø.

Christensen, Jens, vognmand; f. 4/9 1920 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af landmand
Peter Christensen; g. 7/5 1949 m. Vera C., f. Bilgrau; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ro
senby 1946, selvstændig vognmand i Hjallerup s.

J. Christensen
vognmand
Hjallerup

1949; vognpark: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreatur
transport.
Adr. Kongensgade, Hjallerup.
Firma: Jens Christensen, Vognmandsforret
ning, Kongensgade, Hjallerup.

Christensen, Jens Carl Christian, vognmand;
f. 22/8 1912 i Varde, søn af vognmand Theodor
Christensen; g. 25/4 1943 m. Elly C., f. Jensen;
chauffør i faderens brændsels- og vognmandsfor
retning i Varde 1933, sen. overtaget den daglige
ledelse af samme, overtaget forretningen — der
kan føres tilbage t. 1843 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand (4. generation) 1955; vogn
park: 1 diesel- og 3 benzinlastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel t. Esbjerg Eksporthavn f. A/S Varde
Svineslagteri — dog fortrinsvis entreprenørkør
sel m. mergel, sand, sten og jord bl. a. f. inge
niør K. L. Kristensen, Varde, f. Varde kommu
ne og f. Ribe amts vejvæsen; medl. af best. f.
Varde og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Nørrevold 16, Varde.
Firma: Th. Christensen & Søn, Brændsels- &
Vognmandsforretning, Nørrevold 16, Varde.

Christensen, Jens Knudsen, vognmand; f. 11/10
1910 i Skrave, Haderslev amt, søn af smedeme
ster Hans Christian Christensen; g. 11/10 1936 m.
Bothilde C., f. Nissen; udd. og virket v. land
væsen, overtaget nuværende vognmandsforret
ning m. tilhørende ejendom i Skrave og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1936; vognpark: 2 last
vogne og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Skrave
Mejeri, f. Langetved Brugsforening og f. Jydsk
Andels-Foderstofforretning, Skrave foruden en
del kørsel f. Haderslev amts vejvæsen og f. Skra
ve kommune samt en del kørsel m. svin i Rødding
Andelsslagteri; medl. af best. f. Skrave Sogns
Sygekasse og medl. af sundhedskommissionen i
Skrave.
Adr. Skrave pr. Rødding.
Firma: Jens Christensen, Vognmandsforret
ning, Skrave pr. Rødding.
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J. C. C. Christensen

J. K. Christensen

vognmand
Varde

vognmand
Skrave

J.

M. Christensen
vognmand
Byrsted

Christensen, Jens Mortensen, vognmand; f. 2/3
1917 i Blære, Alborg amt, søn af gårdejer Marthinus Chrisensen; g. 21/8 1955 m. Aase Solveig
C., f. Toft; lastvognschauffør 1935-46, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Vegger 1946, overta
get nuværende vognmandsforretning — der er
grundlagt 1923 — i Byrsted pr. Nibe 1955; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel m. landbrugsprodukter — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Byrsted-Alborg.
Adr. Byrsted pr. Nibe.
Firma: Jens M. Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Byrsted pr. Nibe.

Christensen, Jens Olaf, vognmand; f. 8/12 1900
i Svallerup, Holbæk amt, søn af fragtmand Lars
Peter Christensen; g. 13/7 1924 m. Kirstine C.,
f. Larsen; udd. v. mølleri, overtaget vognmand
Carl Hansen’s forretning i Ny Holmstrup pr.
Slagelse og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1937; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del hesteog kreaturtransport — samt flytning.
Adr. GI. Enghavevej 16, Ny Holmstrup pr.
Slagelse.
Firma: Olaf Christensen, Flytte- & Vognmands
forretning, Ny Holmstrup pr. Slagelse.
Christensen, Jens Peter, vognmand; f. 20/12
1900 i Ousted, Skanderborg amt; g. 7/8 1932 m.
Helga C., f. Eskerod; udd. v. landvæsen, lille
bilvognmand 1928-32 og gårdejer 1932-38, over
taget nuværende vognmandsforretning i Tving
strup og påny etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1938, løst næringsbrev 1952; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port; medl. af best. f. Horsensegnens Lastbilfor
ening 1953-55.
Adr. Tvingstrup.
Firma: Peter Christensen, Vognmand, Tving
strup.

J. P. Christensen
vognmand
Tvingstrup

Christensen, Jens Peter Ringgaard, vognmand;
f. 15/9 1917 i Tødsø, Thisted amt, søn af land
mand Karl Christensen; g. 10/10 1943 m. Margit
C., f. Frederiksen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tødsø 1938; vognpark: 1 diesellastvogn
(6000 kg) m. tippelad og påhængsvogn (3200 kg)
og 1 benzinlastvogn (3500 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport og en del kørsel f. Tødsø-Erslev kom
mune.
Adr. Tødsø pr. Nykøbing M.
Firma: J. P. Christensen, Vognmandsforret
ning, Tødsø pr. Nykøbing M.
Christensen, Johan Julius, vognmand; f. 1/7
1902 i Ørting, Arhus amt; g. 25/5 1930 m. Metha
C., f. Pedersen; udd. v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Ørting og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1926; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 8 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel m. foderstoffer f. Ørting Korn- &
Foderstofforretning foruden en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Ørting.
Firma: Julius Christensen, Vognmandsforret
ning, Ørting.

Christensen, Johannes, vognmand; f. 16/10 1901
i Ugelse, Frederiksborg amt, søn af landmand
Hans Christensen; g. 12/4 1931 m. Marie C., f.
Pedersen; udd. og virket v. landvæsen, chauffør
h. vognmand Oluf Larsen, Frederikssund 192843 og v. Frederikssund Savværk 1943-45, over
taget vognmand Verner Hansen’s forretning i
Frederikssund og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1945; vognpark: 1 2-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. fast
mælkekørsel på ruten: Marbæk-Frederikssund.
Adr. Højdevej 9, Frederikssund.
Firma: Frederikssund Budcentral, Højdevej 9,
Frederikssund.
Christensen, Johannes, vognmand; f. 22/2 1906
i Flensburg, Sydslesvig, søn af murerarbejds-
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mand Johannes Christensen; g. 18/5 1934 m. Chri
stine C., f. Zoéga; udd. og virket s. bager, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Alnor pr. Gråsten
1943; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 3 m. på
hængsvogn — og 1 personvogn; kørsel: udeluk
kende fast entreprisekørsel — bl. a. på udlandet
— f. A/S De forenede Teglværker, Egernsund.
Adr. Alnor pr. Gråsten.
Firma: Johannes Christensen, Vognmandsfor
retning, Alnor pr. Gråsten.
Christensen, Johannes Buli, vognmand; f. 29/6
1912 i Ulbjerg, Viborg amt, søn af rentier Chri
stian Christensen; g. 19/12 1939 m. Sofie B. C.,
f. Christensen; udd. v. landvæsen, chauffør 193742, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ulbjerg
1945; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 12
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast svinetransport foruden en del
kørsel m. brunkul f. egen regning.
Adr. Ulbjerg pr. Viborg.
Firma: Johs. Buli Christensen, Vognmand, Ul
bjerg pr. Viborg.

Christensen, Julius, vognmand; f. 29/10 1889 i
Nørre Aby, Odense amt, søn af vognmand Jens
Peter Christensen; g. 30/5 1913 m. Mary C., f.
Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nørre Aby 1914, optaget sønnerne Carlo og Hen
ry Christensen s. kompagnoner i forretningen
1950; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den
ene m. påhængsvogn (3% tons).
Adr. Nørre Aby.
Firma: Jul. Christensen & Sønner, Vognmands
forretning, Nørre Aby.
Christensen, Jørgen, vognmand; f. i Løkken,
Hjørring amt, søn af vognmand Magnus Chri
stensen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Løkken.
Adr. Løkken.
Firma: Magnus Christensen, Vognmandsforret
ning, Løkken.

Christensen, Kaj, vognmand; f. 11/1 1908 i
Kbhvn., søn af vognmandskusk C. A. Christen
sen; g. 17/2 1935 m. Karen C., f. Eriksen; drevet
kolonial-, frugt- og grøntforretning i Kbhvn. t.
1935, derefter jord- og betonarbejder og sen.
smelter i A/S Det danske Stålvalse værk i Frede
riksværk, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Frederiksværk og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1945; vognpark: 4 lastvogne
(2^-5 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. dag- og natreno
vation i Frederiksværk s. 1946.
Adr. Vinkelvej 2 A, Frederiksværk.
Firma: Kaj’s Vognmandsforretning v. Kaj
Christensen, Vinkelvej 2A, Frederiksværk.

Christensen, Karl, vognmand; f. 27/11 1892 i
Lynderup, Viborg amt, søn af gårdejer Peder
Christian Christensen; g. 30/5 1926 m. Ane Ka
thrine C., f. Martinussen; last- og rutebilchauf
før 1922-27, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Låsby 1927, selvstændig vognmand i Fajstrup pr.
Mundelstrup s. 1928; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Fajstrup pr. Mundelstrup.
Firma: Karl Christensen, Vognmandsforret
ning, Fajstrup pr. Mundelstrup.

Christensen, Karl Knud, vognmand; f. 20/3
1919 i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af fhv. vogn
mand Ludvig Christensen; g. 26/5 1940 m. Elna
Ruth C., f. Thøgersen; ansat h. slagtermester
Jes Petersen, Charlottenlund 1933-37, på Helle
rup Glasværk 1937-42 og v. postvæsenet 194247, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Buddinge 1947; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet:
12-14 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. entreprenørfirmaet
Karl Nilsson & Co., Hellerup m. fl.; medl. af
best. for Dansk Stock-Car-Kørerforening og
aktiv stock-car-kører.
Adr. Tinghøj vej 75, Søborg.
Firma: Knud Christensen, Vognmandsforret
ning, Tinghøjvej 75, Søborg.
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Christensen, Knud, vognmand; f. 5/2 1898 i Vor
Frue sogn, Alborg amt, søn af gårdejer Anthon
Christensen; g. 23/9 1925 m. Ane Marie C., f.
Christensen; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Nørholm pr.
Sønderholm og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1925; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Nørholm-Alborg s. 1927; kasserer i For
eningen af nordjydske Fragt- og Vognmænd
1943-53.
Adr. Nørholm pr. Sønderholm.
Firma: Knud Christensen & Søn, Fragt- &
Vognmandsforretning, Nørholm pr. Sønderholm.
Christensen, Knud, vognmand; f. 16/8 1910 i
Søsum, Frederiksborg amt, søn af gårdejer H. P.
Christensen; g. 17/12 1939 m. Anna Marie C., f.
Larsen; udd. og virket v. landvæsen, chauffør h.
købmand Th. Petersen, Slagelse 1932-37, v. ZoneRedningskorpset i Slagelse 1937-41 og i Vest
sjællands Frø- & Sædekornsforretning, Slagelse
1941-45, overtaget vognmand Ebbe Gade’s forret
ning i Slagelse og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1945; vognpark: 1 6-tons lastvogn.
Adr. Herluf Trolles Vej 2, Slagelse.
Firma: Knud Christensen, Vognmandsforret
ning, Herluf Trolles Vej 2, Slagelse.
Christensen, Knud, vognmand; f. 15/3 1925 i
Arhus, søn af vognmand Johan Julius Christen
sen; g. 30/6 1951 m. Elna C., f. Pedersen; chauf
før 1943-50, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Ørting og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Andelsmejeriet
»Kjærholm«, Falling.
Adr. Ørting.
Firma: Knud Christensen, Vognmandsforret
ning, Ørting.
Christensen, Knud, vognmand; f. 3/6 1925 i
Kousted sogn, Randers amt, søn af gårdejer An
thon Christensen; g. 30/6 1951 m. Gladys C., f.

Petersen; udd. v. landvæsen, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Hovedgård og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1951; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørregade 8, Hovedgård.
Firma: Knud Christensen, Vognmand, Hoved
gård.

Christensen, Knud Peter Sofus, vognmand; f.
7/11 1905 i Præstø, søn af arbejdsmand Hans
Christensen; g. 1934 m. Ellen Elisabeth C., f.
Christoffersen; udd. v. landvæsen, kusk i A/S
Olsen & Tolderlund, Præstø 1928-33, overtaget
vognmand P. Larsen’s forretning i Præstø og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1934, optaget
broderen vognmand Jens Christensen s. kom
pagnon i forretningen 1946; vognpark: 2 last
vogne m. tilhørende påhængsvogne og 1 spand
heste.
Adr. Adelgade 123, Præstø.
Firma: J. & K. Christensen, Vognmandsforret
ning, Præstø.
Christensen, Knud Søren, vognmand; f. 14/12
1889 i Kbhvn., søn af brændehandler Lars Chri
stensen; g. 4/5 1913 m. Birthe C., f. Andersen;
udd. i handel, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand og brændselshandler i Kbhvn. 1913; vogn
park: 2 lastvogne (3 og 5 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel; formd. f. De samvirkende
Kulhandlerforeninger f. Kbhvn. og Omegn
1940-50.
Adr. Nansensgade 47, Kbhvn. K.
Firma: Knud Christensen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Nansensgade 47, Kbhvn. K.

Christensen, Lars Theodor, vognmand; f. 26/12
1893 i Odense, søn af lagerforvalter Anders
Christian Christensen; g. 5/12 1920 m. Olga C., f.
Petterson; udd. i handel i korn- og foderstoffirmaet M. Chr. Jørgensen, Odense og sen. ansat i
samme t. 1914, forvalter i A/S Langelands Korn
fe Foderstofforretning, Rudkøbing 1914-18 og i
sammes filial i Odense 1918-22, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odense 1922; vognpark: 8
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lastvogne (kørselskapacitet: ca. 50 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Fyns Andels-Foderstofforretning og f.
korn- og foderstoffirmaet Arne H. Kjær — begge
Odense.
Adr. Jægerhus vej 4, Odense.
Firma: Th. Christensen, Vognmandsforretning,
Jægerhus vej 4, Odense.

Løkken 1920, sideløbende indehaver af Løkken
Vandrehjem; vognpark: 1 lastvogn (6 tons) og 1
taxa (5 personer); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel; medl.
af best. f. Løkken Vandværk s. 1940.
Adr. Løkken.
Firma: Magnus Christensen, Vognmandsforret
ning, Løkken.

Christensen, Lauritz, vognmand; f. 21/3 1888 i
Slots-Bjergby, Sorø amt, søn af gårdejer Niels
Christensen; g. m. Olga C., f. Nielsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Slagelse — ydermere s. den første lastbilvogn
mand i Vestsjælland—1919, optaget sønnerne Poul
og Harry Christensen s. kompagnoner i forret
ningen; vognpark: 12 lastvogne (5-6 tons) —
hvoraf 10 m. påhængsvogn (5-9 tons) — og 2
spand heste; i perioder medl. af best. f. Vogn
mandsforeningen f. Slagelse og Omegn.
Adr. Vestergade 11, Slagelse.
Firma: Lauritz Christensen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Vestergade 11, Slagelse.

Christensen, Magnus, vognmand; f. 22/3 1913 i
Hørdum, Thisted amt, søn af landmand Enevold
Christensen; g. 27/8 1940 m. Dagmar C., f. Han
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helt
borg pr. Hurup, Thy 1953, driver sideløbende ma
skinstation i Heltborg; vognpark: 1 lastvogn
(3800 kg) og 1 turistbus (15 personer) foruden 1
traktor og 1 tærskeværk m. tilbehør; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel — samt turistkørsel.
Adr. Heltborg pr. Hurup, Thy.
Firma: Magnus Christensen, Vognmandsforret
ning, Heltborg pr. Hurup, Thy.

Christensen, Magne, entreprenør, vognmand;
f. 6/8 1916 i Darum, Ribe amt, søn af gårdejer
Hans Christensen; g. 24/9 1942 m. Hulda C., f.
Nicolaj sen; efter en del år at have drevet entre
prenørvirksomhed m. grusgrav etabi. sig s. selv
stændig vognmand og grusleverandør i Tjære
borg i kompagni m. entreprenør Harald Ander
sen 1947; vognpark: 2 diesellastvogne — den ene
m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn, 1 person
vogn, 1 gravemaskine og 4 traktorer — alle m.
læsseskovl — foruden diverse grusgravsmateriel;
kørsel: udelukkende kørsel m. bygge- og vej
materialer fra egne grusgrave t. bygmestre og
vejvæsener.
Adr. Tjæreborg.
Firma: M. Christensen & H. Andersen, Entre
prenør- & Vognmandsforretning, Tjæreborg.

Christensen, Magnus, vognmand; f. 28/9 1895 i
Løkken, Hjørring amt, søn af landmand Chri
stian Christensen; g. 7/1 1923 m. Anna C., f.
Bundgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i

Christensen, Marinus, vognmand; f. 30/1 1904
i Skee, Sorø amt, søn af husmand Fr. Christen
sen; g. 1951 m. Ingrid C., f. Jensen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skee 1930; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Skee pr. St. Merløse.
Firma: M. Christensen, Vognmandsforretning,
Skee pr. St. Merløse.

Christensen, Marinus Ingeman, vognmand; f.
21/1 1908 i Ugerløse, Holbæk amt, søn af gårdejer
J. C. Christensen; g. 15/5 1934 m. Rigmor C., f.
Henriksen; udd. v. landvæsen og sen. virket
bl. a. s. porcelænsdrejer og chauffør, overtaget
vognmand P. Houmaae’s forretning i Næstved
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950, side
løbende overtaget vognmand Johan Johansen’s
forretning i Næstved 1951; vognpark: 2 last
vogne (3% og 5 tons); kørsel: udelukkende fast
dagrenovationskørsel.
Adr. Niels Juels Vej 7, Næstved.
Firma: Ingeman Christensen, Vognmandsfor
retning, Niels Juels Vej 7, Næstved.
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Christensen, Martin, vognmand; f. 20/8 1904 i
Mostrup, Hjørring amt, søn af landmand Otto
Christensen; g. 5/11 1926 m. Olga C., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Blæsbjerg
pr. Tolne 1938, driver sideløbende entreprenør
virksomhed m. egen grusgrav samt tørvefabrikation i Blæsbjerg; vognpark: 3 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 16 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. egen virksomhed og f. Mosbjerg kom
mune; kasserer i Blæsbjerg Transformatorfor
ening.
Adr. Blæsbjerg pr. Tolne.
Firma: Martin Christensen, Vognmandsforret
ning, Blæsbjerg pr. Tolne.
Christensen, Martin, vognmand; f. 19/10 1906 i
Fjaltring, Ringkøbing amt, søn af husmand An
dreas Christensen; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1934-37, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Randers 1937; vognpark: 1 5%-tons last
vogn; kørsel: udelukkende fast kørsel f. Ran
ders Malt- & Melassefabrik; genn. en årrække
medl. af best. f. Randers Vognmandsforening.
Adr. Bøsbrovej 100, Randers.
Firma: Martin Christensen, Vognmandsforret
ning, Bøsbrovej 100, Randers.
Christensen, Martinus, vognmand; f. 28/6 1906
i Hylleholt, Præstø amt, søn af vognmand A. L.
Christensen; g. 19/8 1934 m. Olga C., f. Didriksen; udd. i faderens vognmandsforretning i Fak
se Ladeplads, medindehaver af samme 1933, ene
indehaver af forretningen — der er grundlagt
af farfaderen som en af egnens ældste vogn
mandsforretninger — s. 1938; vognpark: 1 5Je
tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Fakse og Omegns Vognmandslaug s. 1953.
Adr. Frederiksvej 2, Fakse Ladeplads.
Firma: Martinus Christensen, Vognmandsfor
retning. Fakse Ladeplads.

Christensen, Michael, vognmand; f. 20/7 1884 i
Bording, Ringkøbing amt, søn af arbejdsmand

Michael Christian Christensen; g. 1937 m. Emma
C., f. Rasmussen; løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Herning 1929,
overgået t. taxa-sammenslutningen i Herning
1950; vognpark: 1 5-personers taxavogn; med
stifter af Herning Taxa — der dengang kaldtes
»Bilerne v. Banen« — 1937, kasserer i samme t.
1953.
Adr. Bethaniagade 9, Herning.
Firma: Herning Taxa, Banegården, Herning.

Christensen, Niels, vognmand; f. 12/1 1890 i
Frederikshavn, søn af vognmand Laurids Chri
stensen; g. 30/8 1911 m. Sofie C., f. Romdahl;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frederiks
havn 1913, optaget sønnerne Knud og Poul Chri
stensen s. medarbejdere i forretningen; vogn
park: 5 5-tons lastvogne — hvoraf 4 m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; i perioder medl.
af best. f. Frederikshavn Vognmandsforening.
Adr. Skolegade 4, Frederikshavn.
Firma: Niels Christensen, Vognmandsforret
ning, Skolegade 4, Frederikshavn.
Christensen, Niels Antonsen, vognmand; f. 3/3
1894 i Klovborg, Skanderborg amt, søn af land
mand Anton Christensen; g. 3/11 1928 m. Marie
C., f. Sørensen; udd. v. landvæsen og sen. virket
s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Jelling 1930; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Vejle amt og f. Jelling kommune;
revisor i Vejle Amts Lastbil- og Vognmandsfor
ening.
Adr. Jelling.
Firma: Niels Christensen, Vognmandsforret
ning, Jelling.
Christensen, Niels Bent, vognmand; f. 13/3
1926 i Bælum, Alborg amt, søn af landpostbud
Anton Marinus Christensen; lastvognschauffør
1947-52, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bæ
lum 1952, udvidet forretningen m. mørtelværk
1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
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en del kørsel m. mørtel t.' murermestre f. egen
regning.
Adr. Bælum.
Firma: Bælum Mørtelværk & Vognmandsfor
retning, Bælum.

Christensen, Niels Christian, vognmand; f. 6/11
1893 i Henne, Ribe amt, søn af landmand Peder
Vilhelm Christensen; g. 15/2 1920 m. Marie C., f.
Sørensen; udd. og virket v. landvæsen, etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Outrup 1920, op
taget sønnen Vagn Christensen s. medarbejder
i forretningen; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. eksport
staldene og slagterierne i Esbjerg og Varde for
uden en del kørsel f. Outrup Brugs- og Lokal
forening og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Outrup.
Firma: Chr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Outrup.

Christensen, Niels Christian, vognmand; f.
15/11 1896 i Hjardemål, Thisted amt, søn af land
mand Christian Christensen; g. 17/10 1924 m.
Helga C., f. Wad; etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Øsløs pr. Vesløs 1924; vognpark: 1 last
vogn (5850 kg) m. lukket presenning; kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Hannæs-Thisted.
Adr. Øsløs pr. Vesløs.
Firma: N. Chr. Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Øsløs pr. Vesløs.
Christensen, Niels Christian, vognmand; f. 19/6
1910 i Gettrup, Thisted amt, søn af landmand
Jens Christian Christensen; g. 14/4 1938 m. Lydia
C., f. Roursgaard; etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Hurup, Thy 1932; vognpark: 1 dielsellastvogn (5700 kg) og 1 benzinlastvogn (4000 kg) m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport — samt fragt
mandskørsel på ruten: Hurup-Thisted; medl. af
best. f. Thisted Lastbilcentral.

Adr. Ny Refsvej 25, Hurup, Thy.
Firma: N. Chr. Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Hurup, Thy.

Christensen, Niels Christian, vognmand; f. 7/2
1915 i Vokslev, Alborg amt, søn af rentier Chre
sten Christensen; g. 9/9 1938 m. Mary C., f. Godiksen; udd. v. landvæsen, gårdejer 1938-44, over
taget nuværende vognmandsforretning i Vokslev
og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel i forbindelse m. snerydning f.
Vokslev kommune og i forbindelse m. sandspredning f. Alborg amt (Nibe-Sørup distrikt).
Adr. Vokslev pr. Nibe.
Firma: N. C. Christensen, Vognmandsforret
ning, Vokslev pr. Nibe.
Christensen, Niels Christian Holtegaard, vogn
mand; f. 1902 i Harboøre, Ringkøbing amt, søn
af vognmand Carl Marius Christensen; i kom
pagni m. broderen vognmand Otto Christensen
overtaget faderens vognmandsforretning i Skive
— der er grundlagt 1906 — og etabl. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 4 lastvogne
— hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 35 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Skive Vognmandsforening.
Adr. Brårupgade 7, Skive.
Firma: C. Christensen’s Vognmandsforret
ning v. Brdr. Christensen, Skive.

Christensen, Niels Christian Marius, vognmand;
f. 29/7 1921 i Glerup, Alborg amt, søn af husmand
Niels Poulsen Christensen; udd. og virket v. land
væsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand i Myr
høj pr. Farsø 1943; vognpark: 1 lastvogn model
1945 og 1 turistvogn model 1937.
Adr. Myrhøj pr. Farsø.
Firma: N. Chr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Myrhøj pr. Farsø.
Christensen, Niels Peter, vognmand; f. 30/12
1910 i Oudrup sogn, Alborg amt, søn af land
mand Martin Christensen; g. 20/11 1938 m. Olga
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C., f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vindblæs 1943; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel, en del kreaturkør
sel og en del kørsel f. Vilsted-Vindblæs kom
mune.
Adr. Vindblæs.
Firma: N. P. Christensen’s Vognmandsforret
ning, Vindblæs.
Christensen, Olau Chrone, vognmand; f. 13/11
1924 i Gedved, Skanderborg amt, søn af bog
handler Oskar Chrone Christensen; g. 26/11 1955
m. Karen Elisabeth C. C., f. Aalestrup; udd. i
mejerifaget, lastvognschauffør 1945-53, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Klejtrup pr. Hobro
1953; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 5% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Klejtrup Mejeri foruden en del svine
transport.
Adr. Klejtrup pr. Hobro.
Firma: O. Christensen, Vognmandsforretning,
Klejtrup pr. Hobro.

Christensen, Ole, vognmand; f. 2/4 1915 i
Bindslev, Hjørring amt, søn af cykelhandler
Gotfred Christensen; g. 29/5 1936 m. Mary C., f.
Næsby; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Mos
bjerg pr. Tolne 1945; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kreaturtransport; medl. af best. f. Vend
syssel Fragt- og Vognmandsforening og formd.
f. Mosbjerg Vandværk.
Adr. Mosbjerg pr. Tolne.
Firma: Ole Christensen, Vognmandsforretning,
Mosbjerg pr. Tolne.
Christensen, Oscar, vognmand; f. 20/7 1913 i
Munke Bjergby, Sorø amt, søn af landmand Jør
gen Christensen; g. 24/6 1948 m. Ellen C., f. Carl
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1931, chauf
før h. vognmand Th. Pedersen, Sorø 1933-43 og
v. Falck’s Redningskorp’s station i Ringsted 1943
-45, i kompagni m. svigermoderen vognmand

O.

Christensen
vognmand
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Karen Carlsen etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ringsted; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
påhængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Foder
stoffabrikken »Selandia«, Ringsted.
Adr. Brogade 32, Ringsted.
Firma: Carlsen’s Vognmandsforretning, Harhoffs Alle 26, Ringsted.

Christensen, Oscar, vognmand; f. 26/5 1918 i
Sulsted, Ålborg amt, søn af murer Jens Chri
stensen; g. 15/11 1942 m. Ellen C., f. Larsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ajstrup pr.
Sulsted 1944; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport og en del fast firmakørsel.
Adr. Ajstrup pr. Sulsted.
Firma: Oscar Christensen, Vognmandsforret
ning, Ajstrup pr. Sulsted.
Christensen, Otto, vognmand; f. 8/12 1897 i
Balle, Viborg amt, søn af arbejdsmand Karl Pe
der Christensen; g. 6/12 1924 m. Sofie C., f.
Eriksen; savværkskusk 1922-28, løst næringsbrev
samt overtaget nuværende vognmandsforretning
1 Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1928; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m. på
hængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kørsel m. tømmer; genn.
en årrække medl. af best. f. Silkeborg Vogn
mandsforening, i 1 periode næstformd. i sam
me.
Adr. Drewsensvej 98, Silkeborg.
Firma: Otto Christensen, Vognmandsforret
ning, Drewsensvej 98, Silkeborg.
Christensen, Otto, vognmand; f. 7/7 1907 i
Skive, søn af vognmand Carl Marius Christen
sen; i kompagni m. broderen vognmand Niels
Christian Holtegaard Christensen overtaget fa
derens vognmandsforretning i Skive — der er
grundlagt 1906 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 35 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
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Adr. Brårupgade 7, Skive.
Firma: C. Christensen’s Vognmandsforretning
v. Brdr. Christensen, Skive.
Christensen, Palle, departementschef; f. 27/12
1902 i Kbhvn., søn af grosserer Michael Christen
sen; g. 26/4 1930 m. Inger C., f. Gotfredsen; stu
dent 1922, cand. jur. 1928, sekretær i Ministeriet
f. offentlige Arbejder 1929, fuldmægtig 1938, eks
peditionssekretær 1942, departementschef 1945;
sekretær f. Elektricitetsrådet 1929-42, medl. af
samme s. 1942, formd. s. 1953, sekretær f. Radio
rådet 1938-45, medl. af Beskæftigelsesrådet 194648, medl. af best. f. J.T.A.S. 1946-48, medl. af Dom
stolen f. Anke af Tjenestemandssager 1947, næstformd. i Telefontilsynet 1948, formd. f. Lands
nævnet vedr. Omnibus- og Fragtmandskørsel
1950-53, medl. af Kbhvn.s Havnebestyrelse 1950,
medl. af best. f. A/S D.D.L. 1951, næstformd. i
samme 1955, medl. af best. f. S.A.S. Invest A/S
1955; dekorationer: K., DM., N.St.O.22. og S.N.2L
Adr. Frisersvej 6 A, Charlottenlund.
Institution: Ministeriet f. offentlige Arbejder,
Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.

Christensen, Peter, vognmand; f. 23/5 1899 i
Tybjerg sogn, Præstø amt, søn af landmand Lud
vig Christensen; g. 25/3 1923 m. Ella C., f. Jen
sen; efter en del år at have virket s. arbejds
mand etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tå
strup 1931; vognpark: 6 lastvogne (5-5% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. A/S Tåstrup Teglværk.
Adr. Roskildevej 54, Tåstrup.
Firma: Peter Christensen, Vognmandsforret
ning, Roskildevej 54, Tåstrup.
Christensen, Peter, vognmand; f. 18/3 1900 i
Vejstrup, Svendborg amt, søn af gartner Rasmus
Christensen; g. 8/7 1928 m. Jenny C., f. Jørgen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør h.
vognmand Th. Gabrielsen, Hørsholm løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hørsholm 1941; vognpark: 1 5-tons Bedf ord
lastvogn; kørsel: udelukkende fast kørsel m.
bygningsartikler f. isenkræmmer Jørgen Peter
sen, Hørsholm.

Adr. Usserød Kongevej 54, Usserød pr. Hørs
holm.
Firma: P. Christensen, Vognmandsforretning,
Usserød Kongevej 54, Usserød pr. Hørsholm.
Christensen, Peter, vognmand, torvehandler; f.
22/7 1908 i Jetsmark sogn, Hjørring amt, søn af
landmand Peder Christensen; g. 1933 m. Johanne
C., f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Moseby pr. Kås 1926, sideløbende inde
haver af egen tørveindustri i Moseby; vognpark:
1 lastvogn (4300 kg) og 1 lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m.
brændsel; medl. af best. f. Moseby Fryseboks.
Adr. Moseby pr. Kås.
Firma: Peter Christensen, Vognmandsforret
ning, Moseby pr. Kås.

Christensen, Peter, vognmand; f. 4/7 1926 i
Skodsbøl, Sønderborg amt, søn af vognmand
Christian Christensen; g. 3/3 1951 m. Anna Mar
grethe C., f. Petersen; efter en del år at have
virket s. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Skodsbøl optaget s. kompagnon i samme
1947.
Adr. Skodsbøl Mark pr. Broager.
Firma: Chr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Skodsbøl Mark pr. Broager.

Christensen, Peter Anders, vognmand; f. 21/5
1907 i Vrejlev sogn, Hjørring amt, søn af land
mand Martin Christensen; g. 22/7 1934 m. Ane C.,
f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Øster Hjermitslev pr. Brønderslev 1934; vogn
park: 1 benzinlastvogn (6 tons) og 1 diesellast
vogn (5 tons) m. påhængsvogn (4 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturkørsel og en del fast mælke- og firma
kørsel.
Adr. Øster Hjermitslev pr. Brønderslev.
Firma: Peter A. Christensen, Vognmandsfor
retning, Øster Hjermitslev pr. Brønderslev.
Christensen, Peter Nielsen, vognmand; f. 1/9
1900 i Ballum, Tønder amt, søn af landmand
Hans Peter Christensen; g. 10/5 1924 m. Anna C.,
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f. Jacobsen; efter en del år at have virket s.
kusk etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lø
gumkloster 1931; vognpark: 2 lastvogne og 1
kleinbus; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. smør t. Tønder
Smøreksport og en del kørsel m. kreaturer t.
Tønder Eksportmarked foruden en del kørsel f.
Jydsk Andels-Foderstofforretning, Løgumkloster
og f. Løgumkloster kommune — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Løgumkloster-Bredebro.
Adr. Tønder Landevej, Løgumkloster.
Firma: Peter Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Løgumkloster.
Christensen, Peter Wilhelm, vognmand; f. 15/1
1920 i Tolstrup, Hjørring amt, søn af arbejds
mand Peder Christensen; g. 18/7 1944 m. Louise
C., f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Manna 1947; vognpark: 1 5-tons diesel
lastvogn m. påhængsvogn (2% tons) og 1 3^tons benzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
Vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turkørsel og en del fast firmakørsel; formd. f.
Manna Vandværk og revisor i Brønderslev og
Omegns Vognmandsforening.
Adr. Manna.
Firma: Peter W. Christensen, Vognmandsfor
retning, Manna.
Christensen, Poul, vognmand; f. 23/6 1905 i
Aså, Hjørring amt, søn af bagermester Anton
Gregers Christensen; g. 9/11 1943 m. Gerda C., f.
Rasmussen; løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Alborg 1951; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel
f. bygningshåndværkere og entreprenører.
Adr. Fynsgade 22, Alborg.
Firma: Poul Christensen, Vognmandsforret
ning, Fynsgade 22, Alborg.
Christensen, Poul, vognmand; f. 1/3 1914 i Has
lev, Præstø amt, søn af forpagter Christian Chri
stensen; g. 1/7 1946 m. Grethe C., f. Sørensen;
udd. og virket s. mekaniker, overtaget vognmand
Wm. Christensen’s lillebilforretning i Haslev og

R. Christensen
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etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947, indgået
kompagniskab m. vognmand Viggo Bahn Larsen,
Haslev 1948; vognpark: 1 lastvogn (4 tons) og 2
lillebiler (5 og 7 personer); medl. af best. f. Has
lev og Omegns Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Fredensvej 5, Haslev.
Firma: Viggo Bahn Larsen & Poul Christen
sen, Vognmandsforretning, Jernbanegade 22,
Haslev.

Christensen, Poul, vognmand; f. 19/9 1917 i
Slagelse, søn af vognmand Lauritz Christensen;
g. 6/2 1944 m. Lilly C., f. Christensen; udd. og
virket s. medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Slagelse, overtaget vognmand Rasmus
Hansen’s forretning i Korsør — der er grundlagt
1877 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 12 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf
10 m. påhængsvogn (5-9 tons) — og 2 spand
heste.
Adr. Algade 18, Korsør.
Firma: Rasmus Hansen’s Eftf. v. Poul Chri
stensen, Vognmandsforretning, Algade 18, Kor
sør.
Christensen, Poul Endelt, vognmand; f. 3/5 1912
i Voer, Hjørring amt, søn af husmand Edelst
Valdemar Christensen; g. 7/10 1938 m. Metha
Marie C., f. Enevoldsen; udd. v. landvæsen, mø
belpolstrer i Kbhvn. 1936-43, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1943, overtaget nu
værende vognmandsforretning v. Sabro Korsvej
pr. Mundelstrup 1947; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Mundelstrup
Andelsmejeri foruden en del firmakørsel.
Adr. Sabro Korsvej pr. Mundelstrup.
Firma: Sabro Vognmandsforretning, Sabro
Korsvej pr. Mundelstrup.

Christensen, Poul Ewald, vognmand; f. 16/2
1923 i Vium sogn, Viborg amt, søn af boelsmand
Jens Christian Christensen; g. 20/2 1944 m. Ger
da C., f. Lauridsen Skov; udd. v. landvæsen,
chauffør 1941-44, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Neder Hvam pr. Kjellerup 1944; vogn-
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park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekør
sel t. Grundvad Andelsmejeri og en del svine
transport.
Adr. Neder Hvam pr. Kjellerup.
Firma: Poul Christensen, Vognmandsforret
ning, Neder Hvam pr. Kjellerup.

Christensen, Poul Hesseldahl, vognmand; f.
14/4 1927 i Nordrup, Sorø amt, søn af vognmand
Christen Christensen; g. 10/4 1954 m. Lilly C., f.
Roth Hansen; udd. og virket s. medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Nordrup, over
taget vognmand Kruse Nielsen’s forretning i
Korsør og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Strandvejen 64, Korsør.
Firma: Poul Christensen, Vognmandsforret
ning, Strandvejen 64, Korsør.
Christensen, Poul Ole, vognmand; f. 19/11 1919
i Vejle; g. 15/7 1944 m. Cerise C., f. Ibsgaard;
kusk og chauffør 1938-41, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1941, flyttet forretningen t. nuværende ejendom
i Herning 1949; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning.
Adr. GI. Skolevej 52, Herning.
Firma: Poul Christensen, Flytte- & Vogn
mandsforretning, GI. Skolevej 52, Herning.

Christensen, Poul Regnar, vognmand; f. 9/4
1922 i Sulsted, Alborg amt, søn af fhv. mejeri
ejer Niels Hansen Christensen; g. 16/9 1945 m.
Asta C., f. Vadskjær; medhjælper og lastvogns
chauffør 1939-44, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hvorupgård 1944; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel f. Hvorupgård
Mejeri.
Adr. Hvorupgård.
Firma: Poul Christensen, Vognmand, Hvorup
gård.

S. Aa. Christensen
vognmand
Stenum

Christensen, Ragnar, vognmand; f. 25/5 1918 i
Hallund, Hjørring amt, søn af chauffør Johan
Christensen; g. 26/11 1944 m. Erna C., f. Peder
sen; chauffør 1933-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hallund 1945; vognpark: 1 benzin
lastvogn (4000 kg) og 1 diesellastvogn (5000 kg)
m. tippelad og påhængsvogn (3875 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel og en del kreaturkørsel m. m.;
medstifter af og medl. af best. f. Brønderslev og
Omegns Vognmandsforening 1952-54, medl. af
best. f. Hallund og Omegns Jagtforening og f.
Hallund Fællesvaskeri, formd. f. Hallund Fryse
hus.
Adr. Hallund pr. Brønderslev.
Firma: Ragnar Christensen, Vognmandsforret
ning, Hallund pr. Brønderslev.
Christensen, Rasmus, vognmand; f. 16/2 1896
i Barmer, Ålborg amt, søn af gårdejer Poul
Christensen; g. 24/5 1920 m. Hedvig Marie C., f.
Skriver; udd. v. landvæsen, gårdejer 1920-50,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Barmer
1950, driver sideløbende entreprenørvirksomhed
m. salg af bygge- og vejmaterialer fra egen
grusgrav; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapa
citet: 15 tons) og 1 Fordson Maj or-traktor; kørsel:
alm. vognmandskørsel; medl. af Sebber sogneråd
s. 1932, medl. af Sebber menighedsråd 1938-50.
Adr. Barmer pr. Sebbersund.
Firma: Rs. Christensen, Vognmandsforretning,
Barmer pr. Sebbersund.
Christensen, Reinholdt, vognmand; f. 14/6 1922
i Tisted, Alborg amt, søn af arbejdsmand Møl
ler Christensen; g. 1949 m. Ellen C., f. Pallesen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tisted pr. Arden 1947; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Astrup-St. Arden kommune.
Adr. Tisted pr. Arden.
Firma: Reinholdt Christensen, Vognmand, Ti
sted pr. Arden.
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Christensen, Rudolf Henrik Christen, vogn
mand; f. 25/11 1906 i Esbjerg, søn af havnearbej
der Simon Christensen; g. 12/10 1930 m. Mariane
C., f. Nielsen; udd. s. kok, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1947; vognpark: 1 3%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Adelgade 17, Kbhvn. K.
Firma: Rudi Autotransport v. R. H. C. Chri
stensen, Adelgade 17, Kbhvn. K.
Christensen, Sigurd, vognmand; f. 27/3 1924 i
Faster, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chri
stian Jensen Christensen; g. 28/10 1951 m. Edith
Johanne C., f. Mikkelsen; efter en del år at have
virket s. chauffør h. broderen vognmand Vagn
Christensen, Borris overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Astrup pr. Skjern og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1
diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del langturskørsel m. brunkul på Ål
borg og en del returkørsel m. bygningsmateria
ler fra cement- og eternitfabrikkerne foruden en
del kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f.
Astrup Foderstofforening, en del kørsel f. Astrup
Tømmerhandel og f. brugsforeningerne i Astrup
og Ejstrup og en del kørsel m. indenlandsk
brændsel f. egen regning.
Adr. Astrup pr. Skjern.
Firma: Sigurd Christensen, Vognmandsforret
ning, Astrup pr. Skjern.
Christensen, Sigvald, vognmand; f. 23/2 1916 i
Voldum, Randers amt, søn af arbejdsmand Sø
ren Christensen; g. 1/10 1940 m. Helga C., f.
Rasmussen; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende fragt- og vognmandsforretning i Ebel
toft og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: udeluk
kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Ebeltoft-Arhus.
Adr. Nedergade 13, Ebeltoft.
Firma: Sigv. Christensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Nedergade 13, Ebeltoft.
Christensen, Svend Aage, vognmand; f. 17/1
1908 i St. Heddinge, søn af drejermester Rasmus
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Christensen; g. 1938 m. Ebba C., f. Godt; udd.
s. mejerist, overtaget vognmand Chr. Hansen’s
forretning i St. Heddinge og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 4 lastvogne
(3-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (4 tons);
medl. af best. f. og kasserer i St. Heddinge og
Omegns Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Vesterbro, St. Heddinge.
Firma: Sv. Aa. Christensen, Vognmandsforret
ning, St. Heddinge.

Christensen, Svend Aage, vognmand; f. 14/5
1917 i Vittrup, Hjørring amt, søn af arbejds
mand Christian Christensen; g. 16/10 1940 m. Ella
C., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Stenum pr. Brønderslev 1945; vognpark: 2 last
vogne (3900 og 5250 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtrans
port, en del fast firmakørsel og en del kørsel f.
Tolstrup-Stenum kommune.
Adr. Stenum pr. Brønderslev.
Firma: Sv. Aa. Christensen, Vognmandsforret
ning, Stenum pr. Brønderslev.
Christensen, Svend Aage, vognmand; f. 14/12
1917 i Ølgod, Ribe amt, søn af gårdejer Christian
Madsen Christensen; g. 1/3 1952 m. Sonja C., f.
Odderskjær Jensen; overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Sønder Felding og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Grindsted Eksportstald og t. Andels-Svi
neslagteriet »Midtjylland«, Grindsted foruden en
del kørsel f. Sønder Felding Brugsforening fra
havnene i Kolding og Vejle og en del kørsel f.
Vinduefabrikken »Rationel«, Sønder Felding.
Adr. Vesterled, Sønder Felding.
Firma: Sv. Aa. Christensen, Vognmandsforret
ning, Sønder Felding.

Christensen, Svend Aage, vognmand; f. 5/5
1927 i Arre, Ribe amt.
Adr. Nørregade, Holsted By.
Firma: Holsted By’s Vognmandsforretning v.
Sv. Aa. Christensen, Holsted By.
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S. P. Christensen
vognmand
Frederikshavn

T. Christensen

T. Christensen

T. C. Christensen

vognmand
Ardestrup

vognmand
Esbjerg

vognmand
Glerup

Christensen, Svend Aage Poul, vognmand; f.
26/10 1925 i Tapdrup, Viborg amt; g. 4/11 1945 m.
Gudrun C., f. Kragbæk; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1943-46, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ravnkilde pr. Arden 1946, driver
sideløbende handel m. halm, roer og brændsel;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Ravnkilde pr. Arden.
Firma: Poul Christensen, Vognmandsforret
ning, Ravnkilde pr. Arden.

Valdemar Christensen; g. 20/3 1929 m. Jenny C.,
f. Sørensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Frederikshavn 1930; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 7500 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis godstransport f.
D.S.B.; formd. f. Frederikshavn Vognmandsfor
ening s. 1932 og medl. af best. f. Frederikshavn
Arbejdsgiverforening s. 1949.
Adr. Tordenskjoldsgade 2, Frederikshavn.
Firma: S. P. Christensen, Vognmandsforret
ning, Tordenskjoldsgade 2, Frederikshavn.

Christensen, Søren Astrup, vognmand; f. 31/3
1897 i Stauning, Ringkøbing amt, søn af murer
mester Søren Christian Christensen; g. 2/11 1933
m. Karen C., f. Holm Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Stauning 1924; vogn
park: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn, 1 ben
zinlastvogn og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmands
kørsel — såvel lokal s. langturskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg og
Skjern og en del kørsel m. kalk fra Nordjylland
foruden en del kørsel f. Stauning Brugsforening,
f. Stauning Mejeri og f. Stauning kommune og
en del kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen
regning.
Adr. Stauning pr. Skjern.
Firma: S. A. Christensen, Vognmandsforret
ning, Stauning pr. Skjern.

Christensen, Tage, vognmand; f. 7/7 1917 i
Ravnkilde sogn, Randers amt, søn af vognmand
Jens Peter Christensen; g. 2/11 1941 m. Elin C.,
f. Pedersen; lastvognschauffør 1935-50, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Ardestrup pr.
Skørping og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1950; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet:
17 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast firmakørsel og kørsel f. Årdestrup kommune.
Adr. Ardestrup pr. Skørping.
Firma: Ardestrup Vognmandsforretning v.
Tage Christensen, Ardestrup pr. Skørping.

Christensen, Søren Kristian, vognmand; f. 5/6
1921 i Nørre Sundby, søn af partikulier Peder
Christian Christensen; g. 31/7 1954 m. Gerda C.,
f. Christensen; lastvognschauffør 1939-49, over
taget nuværende vognmandsforretning i Åbybro
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad (kør
selskapacitet: 14 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Kattedamsvej 39, Åbybro.
Firma: Åbybro Vognmandsforretning v. K.
Christensen, Åbybro.
Christensen, Søren Peter, vognmand; f. 23/3
1900 i Hjørring, søn af baneformand Thomas

Christensen, Tage, vognmand; f. 3/7 1920 i Es
bjerg, søn af vognmand Carl Christian Christen
sen; udd. s. vulkanisør, medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Esbjerg s. 1945.
Adr. Hjerting vej 36, Esbjerg.
Firma: Carl Christensen, Eksportvognmand,
Hjerting vej 36, Esbjerg.
Christensen, Tage Christian, vognmand; f. 22/6
1928 i Astrup-St. Arden kommune, Ålborg amt,
søn af boelsmand Chresten Johan Christensen;
g. 6/12 1954 m. Birgit C., f. Børgesen; udd. v.
landvæsen, chauffør i nuværende vognmands
forretning i Glerup pr. Hadsund 1952-53, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1953; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Glerup pr. Hadsund.
Firma: Glerup Autotransport v. Tage Chri
stensen, Glerup pr. Hadsund.
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V. Christensen
vognmand
Borris

V.

Christensen

V.

Christensen
vognmand
Øster Vrå

vognmand
Outrup

Christensen, Vagn, vognmand; f. 12/3 1921 i
Faster, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chri
stian Jensen Christensen; g. 22/1 1949 m. Jenny
Petrea C., f. Skov Jensen; efter en del år at
have virket s. chauffør bl. a. h. vognmand A.
Chr. Hansen, Bølling pr. Skjern overtaget nu
værende vognmandsforretning i Skjern og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1944; vognpark: 2
diesellastvogne — den ene m. påhængsvogn, 1
benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. eksportstaldene og slagte
rierne i Esbjerg, Skjern og Grindsted og en del
kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f. Borris
Lokalforening foruden en del kørsel f. Borris
kommune og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Borris.
Firma: Vagn Christensen, Vognmandsforret
ning, Borris.
Christensen, Vagn, vognmand; f. 15/6 1928 i
Outrup, Ribe amt, søn af vognmand Niels Chri
stian Christensen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Outrup.
Adr. Outrup.
Firma: Chr. Christensen, Vognmandsforret
ning, Outrup.
Christensen, Verner, vognmand; f. 26/1 1918 i
Asted, Hjørring amt, søn af vognmand Christian
Ejnar Christensen; g. 20/11 1940 m. Anna Metha
C., f. Svendsen; efter en del år at have virket
s. medhjælper i faderens vognmandsforretning
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Vrå
1947; vognpark: 1 lastvogn (3800 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtrans
port.
Adr. Skolegade 14, Øster Vrå.
Firma: Verner Christensen, Vognmandsforret
ning, Øster Vrå.

Christensen, Viggo, vognmand; f. 3/10 1906 i
Østermarie, Bornholm, søn af møller Johannes
Christensen; g. 30/10 1938 m. Ingeborg C., f.

V. A. Christensen
vognmand
Gjern

Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Østermarie 1929, selvstændig vognmand i Sva
neke s. 1950; vognpark: 1 lastvogn, 2 turistvogne
og 3 lillebiler — den ene kombineret lillebil og
udlejningsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt turist- og lillebilkørsel; medl. af best. f.
Svaneke og Omegns Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Skippergade 3, Svaneke.
Firma: Viggo Christensen, Vognmandsforret
ning, Skippergade 3, Svaneke.
Christensen, Viggo, vognmand; f. 26/10 1913 i
Ølby, Ringkøbing amt; g. 28/11 1943 m. Rose C.,
f. Pedersen; chauffør 1931-52, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vejrum pr. Hjerm 1952;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast svineog kreaturtransport.
Adr. Vejrum pr. Hjerm.
Firma: V. Christensen, Vognmandsforretning,
Vejrum pr. Hjerm.
Christensen, Viggo August, vognmand; f. 5/8
1900 i Silkeborg, søn af fhv. bagermester Chri
stoffer Christensen; g. 16/7 1924 m. Else Mary
C., f. Christensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Gjern 1923; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medstifter af Arhus Omegns Fragtog Vognmandsforening.
Adr. Gjern.
Firma: Viggo Christensen, Vognmandsforret
ning, Gjern.
Christensen, Vilhelm, vognmand; f. 31/10 1904
i Klovborg, Skanderborg amt, søn af fhv. slag
termester Henning Christensen; g. 11/11 1934 m.
Sigrid Marie C., f. Flensborg; i perioder last
vognschauffør 1925-47, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Herning 1947;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. vejmaterialer.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 41, Herning.
Firma: Vilhelm Christensen, Vognmand, H. C.
Ørsteds Vej 41, Herning.
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V.

Christensen
vognmand
Herning

V. Christensen

W. Christensen
vognmand
Nordborg

vognmand
Nørhalne

Christensen, Vilhelm, vognmand; f. 11/10 1910
i Glenstrup sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Christian Christensen; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1942-55, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hobro 1955; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. mælk t. On
sild Mejeri.
Adr. Juulsvej 3, Hobro.
Firma: Vilh. Christensen, Vognmandsforret
ning, Juulsvej 3, Hobro.
Christensen, Villy, vognmand; f. 27/6 1925 i
Biersted, Alborg amt, søn af formand Peder
Christensen; g. 20/4 1955 m. Inger C., f. Jensen;
udd. v. landvæsen, last- og lillebilchauffør 194750, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nør
halne pr. Vadum 1950; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 9% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. A/S Wright, Thomsen & Kier, Ålborg.
Adr. Nørhalne pr. Vadum.
Firma: Villy Christensen, Vognmandsforret
ning, Nørhalne pr. Vadum.

Christensen, Willy, vognmand; f. 30/8 1906 i
Nordborg, søn af skolepedel Thomas Christen
sen; g. 6/5 1934 m. Anna Kathrine C., f. Iversen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Nordborg 1947;
vognpark: 1 Bedford-lastvogn m. tippelad og på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Nordborg
kommune og f. forskellige bygmestre og entre
prenører; brandkaptajn i Nordborg.
Adr. Holmgade, Nordborg.
Firma: Willy Christensen, Vognmandsforret
ning, Holmgade, Nordborg.
Christensen, Willy Hans Peter, vognmand; f.
5/10 1902 i Odense, søn af lokomotivfører Albert
Christensen; g. 8/8 1936 m. Gudrun C., f. Søren
sen; udd. i handel og sen. virket s. chauffør
bl. a. v. sygetransport, etabi. sig s. selvstændig

W.

H. P. Christensen
vognmand
Nyborg

vognmand — m. forretning omfattende omnibusog droskekørsel — i Nyborg 1928, genn. årene
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
turist-, skole- og rustvognskørsel, afhændet
nævnte del af virksomheden samt omdannet for
retningen t. udelukkende at omfatte heste- og
lastvognskørsel 1938; vognpark: 2 lastvogne (4
og 5 tons) og 1 spand heste; medl. af best. f.
Nyborg Vognmandsforening s. 1934, formd. f.
samme s. 1941.
Adr. Bredahlsgade 4, Nyborg.
Firma: Willy Christensen, Vognmandsforret
ning, Bredahlsgade 4, Nyborg.

Christiansen, Aage, vognmand; f. 11/1 1900 i
Helsingør, søn af nitter L. P. Christiansen; udd.
s. kedelsmed, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig droskevognmand i Helsingør 1926,
omdannet forretningen t. at omfatte lastvogns
kørsel 1931; vognpark: 1 4^-tons Volvo-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast kørsel f. A/S Helsingør Skibsværft;
medl. af best. f. Kronborg Birks Vognmandsfor
ening.
Adr. Brygger Heises Vej 18, Helsingør.
Firma: Aa. Christiansen, Vognmandsforretning,
Brygger Heises Vej 18, Helsingør.
Christiansen, Anton, vognmand; f. 16/3 1888 i
Tersløse, Sorø amt, søn af vognmand Peter Chri
stiansen; g. 11/10 1913 m. Marie C., f. Abrahamsen; udd. t. søs, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1918; vognpark: 5 lastvogne (2-5
tons) og 1 varevogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Nansensgade 45, Kbhvn. K.
Firma: Anton Christiansen, Vognmandsforret
ning, Nansensgade 45, Kbhvn. K.
Christiansen, Broder, vognmand; f. 18/5 1908 i
Vilslev, Ribe amt.
Adr. Kærbøl pr. Ribe.
Firma: Broder Christiansen, Vognmandsforret
ning, Kærbøl pr. Ribe.
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A. Christiansen
vognmand
Kbhvn. K.

C. R. Christiansen
vognmand
Viby J.

C. Christiansen
vognmand
Åbenrå

Christiansen, Børge, vognmand; f. 27/6 1906 i
Nykøbing M., søn af cementstøber Carl Chri
stiansen; g. 23/2 1935 m. Maren C., f. Tølbøll;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Heltborg pr.
Hurup, Thy 1937; vognpark: 2 lastvogne (4400 og
5600 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel, en del svineog kreaturkørsel og en del kørsel f. Visby-Heltborg kommune; medl. af best. f. Thisted Amts
Vognmandsforening 1944-48.
Adr. Heltborg pr. Hurup, Thy.
Firma: Børge Christiansen, Vognmandsforret
ning, Heltborg pr. Hurup, Thy.
Christiansen, Chresten Richard, vognmand; f.
28/8 1910 i Kbhvn., søn af rebslageriarbejder
Niels Johannes Marinus Christiansen; g. 9/5 1937
m. Kristine C., f. Jensen; arbejdsmand 1930-49,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Viby J.
1949; vognpark: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel
f. forskellige murermestre.
Adr. Ormslevvej 103, Viby J.
Firma: Richard Christiansen, Vognmandsfor
retning, Ormslevvej 103, Viby J.

Christiansen, Christian, vognmand; f. 6/10 1890
i Bindslev, Hjørring amt, søn af arbejdsmand
Claus Peter Christiansen; g. 17/4 1914 m. Madsia
C., f. Madsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Bindslev 1927; vognpark: 1 lastvogn
(5175 kg) m. påhængsvogn (3100 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Østergade, Bindslev.
Firma: Chr. Christiansen & Søn, Vognmands
forretning, Bindslev.
Christiansen, Christian, vognmand; f. 27/10
1895 i Havrebjerg, Sorø amt, søn af husmand
L. P. Christiansen; g. 5/9 1936 m. Karen C., f.
Hansen; ansat v. Slagelse Andelsslagteri 192441, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Slagelse
1948; vognpark: 1 4-tons lastvogn.
Adr. Torvegade 34, Slagelse.
Firma: Chr. Christiansen, Vognmandsforret
ning, Torvegade 34, Slagelse.

E. Christiansen
vognmand
Eskebjerg

Christiansen, Christian, vognmand; f. 23/8 1896
i Undløse, Holbæk amt, søn af husmand Lars
P. Christiansen; g. 1929 m. Ellen C., f. Larsen;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget vogn
mand Chr. Petersen’s forretning i Undløse og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1929; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreaturog svinetransport.
Adr. Undløse pr. Tølløse.
Firma: Chr. Christiansen, Vognmandsforret
ning, Undløse pr. Tølløse.
Christiansen, Christian, vognmand; f. 1/2 1906
i Løgumkloster, Tønder amt, søn af landmand
Vilhelm Christiansen; g. 1/7 1928 m. Mathilde
C., f. Seehagen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Åbenrå 1929; vognpark: 2 lastvogne — begge m.
påhængsvogn — og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Fabrikken »Danfoss«, Nordborg og f.
Nørre Smedeby Skærvefabrik — dog fortrinsvis
langturskørsel på ind- og udland.
Adr. Møllegade 15, Åbenrå.
Firma: Chr. Christiansen, Vognmandsforret
ning, Møllegade 15, Åbenrå.
Christiansen, Christian Werner, vognmand; f.
29/3 1906 i Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af arbejds
mand Christian Niels Christiansen; g. 20/1 1946
m. Emmy C., f. Simonsen; overtaget vognmand
Albin Rasmussen’s forretning i Gentofte og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; kørsel:
alm. vognmandskørsel m. hestevogn — herunder
bl. a. en del kørsel f. gartner Kai V. Larsen,
Lyngby — samt kaperkørsel i Dyrehaven.
Adr. Stolpegårdsvej 14, Gentofte.
Firma: Albin Rasmussen’s Eftf. v. Chr. Chri
stiansen, Vognmandsforretning, Stolpegårdsvej
14, Gentofte.
Christiansen, Ejler, vognmand; f. 30/1 1926 i
LI. Fuglede, Holbæk amt, søn af gårdejer Viggo
Christiansen; g. 18/4 1953 m. Vita C., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget vogn-
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E. S. Christiansen

E. H. B. Christiansen

I. F. H. Christiansen

J. Christiansen

vognmand
Odense

vognmand
Kbhvn. SV.

vognmand
Holte

vognmand
Egebæk

mand Vilh. Madsen’s forretning m. tilhørende
ejendom i Eskebjerg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1952, ombygget ejendommen s. å.;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 5% tons); medl. af
best. f. Nordvestsjællands Vognmandsforening s.
1955.
Adr. Eskebjerg.
Firma: Ejler Christiansen, Vognmandsforret
ning, Eskebjerg.
Christiansen, Emil, vognmand; f. 12/7 1902 i
Benløse, Sorø amt, søn af landmand Hans Chri
stiansen; g. 1/4 1924 m. Ingeborg C., f. Rudolph;
udd. og virket v. landvæsen t. 1923, kusk h.
vognmand Herm. Nielsen, Benløse 1923-27, dre
vet selvstændig landejendom 1927-35, overtaget
vognmand N. P. Larsen’s forretning i Balstrup
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1935, side
løbende overtaget vognmand Herm. Nielsen’s
forretning m. tilhørende vogne i Benløse 1955;
vognpark: 3 5-tons lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn — og 3 10-tons lastvogne — alle m.
langtømmervogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Midtsjællands Tørrecentral, Ringsted.
Adr. Roskildevej 192, Benløse pr. Ringsted.
Firma: Emil Christiansen, Vognmandsforret
ning, Roskildevej 192, Benløse pr. Ringsted.
Christiansen, Erik Stjernegaard, vognmand; f.
21/9 1913 i Gudbjerg, Svendborg amt, søn af
proprietær Hans Jørgen Christiansen; g. 27/11
1938 m. Karen Margrethe S. C., f. Dahlkild; udd.
s. bager h. bagermester Lohmann, Odense 192832, derefter bagersvend t. 1933, ansat i A/S Th.
Petersen, Odense 1935-43, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Odense 1944; vognpark: 4 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 15 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. A/S Odense Kulforretning, f. A/S Brandt’s
Klædefabrik, Odense og f. A/S Johan P. Bendixen, Odense samt f. forskellige håndværksme
stre og entreprenører m. fl.
Adr. Tolderlundsvej 42, Odense.
Firma: E. Stjernegaard Christiansen, Vogn
mandsforretning, Tolderlundsvej 42, Odense.

Christiansen, Ernst Enghardt, vognmand; f.
8/4 1921 i Hylleholt, Præstø amt, søn af sav
værksejer Jens Christiansen; g. 9/9 1950 m. Edith
C., f. Jacobsen; chauffør v. D.S.B.s rutebiler
1949-52, overtaget svigerfaderen vognmand Oluf
Jacobsen’s forretning i Fakse — der er grundlagt
1910 og er egnens ældste vognmandsforretning —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952; vogn
park: 2 lastvogne (5 og 8 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. dag- og natrenovation.
Adr. Egedevej, Fakse.
Firma: E. Enghardt Christiansen, Vognmands
forretning, Egedevej, Fakse.
Christiansen, Evald Henry Børge, vognmand;
f. 18/12 1908 i Kbhvn., søn af vognmand Christian
Rasmus Christiansen; g. 26/12 1927 m. Gurli C.,
f. Johansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1939; vognpark: 1 3-tons lastvogn m.
tippelad og 1 spand heste; kørsel: udelukkende
privat dagrenovationskørsel.
Adr. Håndelsvej 23, Kbhvn. SV.
Firma: Børge Christiansen, Vognmandsforret
ning, Håndelsvej 23, Kbhvn. SV.
Christiansen, Frode, vognmand; f. 17/8 1924 i
Harlev, Arhus amt, søn af vejformand Thomas
Julius Christiansen; g. 8/6 1948 m. Anna Kristine
C., f. Christensen; udd. v. landvæsen, chauffør
1953-55, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Østerby pr. Tranbjerg J. og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1955; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Østerby pr. Tranbjerg J.
Firma: Frode Christiansen, Vognmandsforret
ning, Østerby pr. Tranbjerg J.

Christiansen, Hans, vognmand; f. 16/2 1913 i
Kbhvn., søn af brødkusk Bernhard Christiansen;
g. 11/11 1936 m. Gurli C., f. Carlsson; ansat i
A/S Trifoleum, Kbhvn. 1928-46, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vanløse 1946; vognpark: 1
4-tons lastvogn og 1 varevogn; kørsel: alm. vogn-
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J. G. Christiansen

L. Christiansen

L. Christiansen

vognmand
Sønder Omme

vognmand
Bælum

vognmand
Nørre Bork

mandskørsel — herunder bl. a. en del renova
tionskørsel f. Kbhvn.s kommune.
Adr. Nedertoften 3, Vanløse.
Firma: H. Christiansen, Vognmandsforretning,
Nedertoften 3, Vanløse.

Christiansen, Hans Gunnar, automobilforhand
ler; f. 17/3 1927 i Høm, Sorø amt.
Adr. Fredensborgvej 41, Hillerød.
Firma: H. G. Christiansen, Aut. Citroén-Forhandler, Fredensborgvej 41, Hillerød.
Christiansen, Holger, vognmand; f. 29/9 1930 i
Vrejlev-Hæstrup sogn, Hjørring amt, søn af
landmand Adolf Christiansen; overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Hjørring og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1
lastvogn (5 tons) m. påhængsvogn (2 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bispensgade 26, Hjørring.
Firma: Holger Christiansen, Vognmandsforret
ning, Bispensgade 26, Hjørring.
Christiansen, Ingolf Frederik Harald, vogn
mand; f. 13/9 1895 i S Vindinge, Svendborg amt,
søn af vognmand Jens Christiansen; g. 12/9 1919
m. Marie C., f. Petersen; udd. v. staldvæsen på
Hverringe Herregård v. Kerteminde, sen. med
hjælper h. faderen og kusk h. direktør Moresco,
Kbhvn., overtaget faderens flytte- og vogn
mandsforretning i Holte — der er grundlagt
1905 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1920, sideløbende drevet brændselsforretning i
Holte s. 1953; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel og flytning — her
under bl. a. en del kørsel f. Holte Trælasthandel
og f. Kongevej en’s Tømmerhandel, Holte m. fl.
— samt fragtmandskørsel på ruten: Holte-Kbhvn.
1920-33; genn. ca. 18 år medl. af best. f. Nordre
Birks Vognmandsforening.
Adr. Marievej 12, Holte.
Firma: Harald Christiansen, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Marievej 12, Holte.

Christiansen, Jens, vognmand; f. 8/6 1910 i
Vilslev, Ribe amt, søn af vognmand Niels Chri

M. Christiansen
vognmand
B rangstrup

stiansen; g. 27/10 1937 m. Astrid C., f. Christian
sen; efter en del år at have virket s. medhjæl
per og chauffør h. faderen etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Egebæk pr. Hviding St.
1945; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m.
påhængsvogn, 1 Dodge-benzinlastvogn og 1 Opel
Record-personvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Ribe
Stampemølle, f. Vester Vedsted kommune og f.
forskellige bygmestre foruden en del kørsel m.
mergel og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning — samt langturskørsel m. bl. a. vej- og
byggematerialer m. koncession på Tyskland.
Adr. Egebæk pr. Hviding St.
Firma: Jens Christiansen, Vognmandsforret
ning, Egebæk pr. Hviding St.
Christiansen, Jens Graunbøl, vognmand; f.
29/1 1922 i Ølgod, Ribe amt, søn af hotelejer
Sommer Christiansen; g. 19/1 1952 m. Aase C.,
f. Friis; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønder
Omme 1945, indehaver af nuværende vogn
mandsforretning i Sønder Omme s. 1953; vogn
park: 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. Herning Eksportstald og t. Herning
Svineslagteri foruden en del kørsel f. Sønder
Omme Mølle, f. Sønder Omme Teglværk, f.
Sønder Omme Tømmerhandel og f. Sønder Om
me kommune m. fl.
Adr. Grindstedvej, Sønder Omme.
Firma: Jens G. Christiansen, Vognmandsfor
retning, Sønder Omme.
Christiansen, Jens Marinus, vognmand; f. 30/3
1910 i Nøvling, Alborg amt, søn af husmand
Niels Juul Christiansen; g. 24/5 1934 m. Clara C.,
f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
1 Alborg 1931, løst næringsbrev 1934; vognpark:
2 3%-tons lastvogne — begge m. tippelad; kør
sel: alm. vognmands- og entreprenørkørsel;
medl. af best. f. Alborg og Nørre Sundby Vogn
mandsforening 1947-49.
Adr. Danmarksgade 43, Alborg.
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N. Christiansen

N. M. Christiansen

R. Christiansen

V. Christiansen

vognmand
Horsens

vognmand
Løjt Kirkeby

vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Esbjerg

Firma: Vognmandsforretningen »Thor Eks
pres« v. Jens M. Christiansen, Danmarksgade
43, Alborg.
Christiansen, Lauge, vognmand; f. 8/7 1906 i
Solbjerg, Ålborg amt, søn af partikulier Marthinus Christiansen; g. 1931 m. Erna C., f. Jen
sen; gårdejer 1931-53, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Bælum 1953; vognpark: 1 9personers lillebil (Volvo model 1948).
Adr. Bælum.
Firma: Bælum Lillebil v. Lauge Christiansen,
Bælum.
Christiansen, Laurids, vognmand; f. 16/9 1905
1 Nørre Bork, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Hans Th. Christiansen; g. 24/4 1949 m. Johanne
C., f. Jensen; overtaget nuværende vognmands
forretning i Nørre Bork og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1933, optaget vognmand Pe
der Christian Hansen s. kompagnon i forretnin
gen — der sideløbende omfatter entreprenør
virksomhed m. egen grusgrav og myremalmleje
— 1939; vognpark: 2 Volvo-diesellastvogne og 1
Bedford-diesellastvogn — alle m. påhængsvogn,
2 benzinlastvogne — den ene m. påhængsvogn,
1 personvogn og 2 traktorer — den ene m. læsse
skovl; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Esbjerg og Skjern, en del kørsel
m. cement, vejmaterialer og stykgods på Nordog Sydjylland, en del kørsel m. smør og æg t.
Esbjerg Eksporthavn og en del returkørsel m.
korn, foderstoffer og gødning fra Esbjerg t.
Nørre Bork — dog fortrinsvis kørsel m. mate
rialer fra egen grusgrav og myremalmleje.
Adr. Nørre Bork.
Firma: P. Hansen & L. Christiansen, Vogn
mandsforretning, Nørre Bork.
Christiansen, Lenhardt, vognmand; f. 4/12 1911
i Nørre Snede, Skanderborg amt, søn af arbejds
mand Albert Christiansen; g. 4/9 1937 m. Marie
C., f. Sørensen; chauffør — bl. a. genn. 12 år i
Brdr. Voldby’s Vognmandsforretning i Nørre

Snede — 1929-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Nørre Snede 1946; vognpark: 1 4%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Nørre Snede-Vejle.
Adr. Solbakkevej, Nørre Snede.
Firma: L. Christiansen, Fragt- & Vognmands
forretning, Nørre Snede.

Christiansen, Mathis, vognmand; f. 13/9 1905
i Ejby, Assens amt, søn af vognmand Heinrich
Christiansen; g. 13/9 1931 m. Carla C., f. Stensgaard; udd. og virket v. landvæsen 1920-24, be
styrer af faderens vognmandsforretning i Brangstrup pr. Nørre Aby 1924-31, overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1931, op
ført nuværende ejendom i Brangstrup s. å.;
vognpark: 4 5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (5 tons).
Adr. Brangstrup pr. Nørre Aby.
Firma: Mathis Christiansen, Vognmandsforret
ning, Brangstrup pr. Nørre Aby.
Christiansen, Niels, vognmand; f. 28/7 1892 i
Hansted, Skanderborg amt, søn af jernbanear
bejder Kristian Christiansen; g. 12/5 1914 m.
Karen Amalie C., f. Nielsen; udd. og virket v.
landvæsen, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmands- og flytteforretning i Hor
sens og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1914,
driver sideløbende en gros forretning m. halm
bl. a. på udlandet; vognpark: 2 5-tons lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (3 tons) — og 2 flyt
telifts; kørsel: alm. vognmandskørsel samt flyt
ning og møbelopbevaring; genn. en årrække
medl. af best. f. Horsens Vognmandsforening.
Adr. Allegade 3, Horsens.
Firma: N. Christiansen’s Flytte- & Vognmands
forretning, Allegade 3, Horsens.
Christiansen, Niels Christian, vognmand; f.
3/10 1909 i Dollerup-Finderup-Ravnstrup kom
mune, Viborg amt, søn af husmand Peter Chri
stian Christiansen; g. 1/12 1940 m. Marie Johanne
C., f. Skou; udd. s. tømrer h. tømrermester Bømler, Viborg 1925-29 og sen. virket s. sådan t.
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1937, frekventeret Vestbirk Højskole 1929-30 og
Håndværkerhøjskolen i Skals 1930-31, chauffør
h. svogeren købmand Strunk, Kolding 1937-40,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kolding
1940; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca.
8 tons); kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
på ruten: Kolding-Kbhvn. — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Beirholm’s Væverier, f. A/S
S. Winkler’s Eftf. og f. D.S.F. — alle Kolding.
Adr. Domhusparken 8, Kolding.
Firma: N. Chr. Christiansen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Domhusparken 8, Kolding.
Christiansen, Niels Christian, vognmand; f.
8/12 1914 i Sønder Omme, Vejle amt, søri af gård
ejer Peder Christiansen; g. 22/5 1941 m. Helga
C., f. Jespersen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønder Om
me 1946; vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturtransport t. eksportstaldene i Grindsted,
Herning og Kolding, en del kørsel m. kartofler
t. Saiyka Kartoffelcentral, Herning og en del
kørsel m. vejmaterialer og vinterredskaber f.
Vejle amts vejvæsen og f. Sønder Omme kom
mune; medl. af best. f. Grindsted og Omegns
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Hovedgaden, Sønder Omme.
Firma: Chr. Christiansen, Vognmandsforret
ning, Sønder Omme.
Christiansen, Niels Madsen, vognmand; f. 28/2
1923 i Løjt, Åbenrå amt, søn af landmand Peter
Nielsen Christiansen; g. 27/12 1942 m. Andrea C.,
f. Waldemar; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Løjt Kirkeby 1948, genn.
årene udvidet forretningen t. sideløbende at om
fatte entreprenørvirksomhed m. udgravning af
grunde; vognpark: 1 lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Løjt Korn- & Foderstofforretning
og f. Løjt kommune.
Adr. Løjt Kirkeby.
Firma: Niels Madsen Christiansen, Vognmands
forretning, Løjt Kirkeby.
Christiansen, Palle, vognmand; f. 16/7 1925 i
Vedde, Sorø amt, søn af vognmand Viggo Chri
stiansen; g. 1950 m. Inger C., f. Olsen; overtaget
faderens vognmandsforretning i Munke-Bjergby
— der er grundlagt 1925 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 1 lastvogn
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 10 tons).
Adr. Munke-Bjergby.
Firma: Palle Christiansen, Vognmandsforret
ning, Munke-Bjergby.

Christiansen, Peder Charles, vognmand; f.
29/9 1912 i Finderup, Holbæk amt, søn af vej
mand Niels Peder Christiansen; g. 23/5 1936 m.
Ella C., f. Hansen; udd. og virket v. landvæsen,
chauffør h. svigerfaderen vognmand Laur. Han
sen, Slagelse 1935-42, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Slagelse 1942, sideløbende overtaget

svigerfaderens vognmandsforretning 1944; vogn
park: 3 diesellastvogne (5-6 tons) — alle m. på
hængsvogn (3-5 tons) — og 1 benzinlastvogn (4
tons) m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt daglig fragtkørsel m. mælk
og olie t. og fra Kbhvn.; medl. af best. f. og
næstformd. i Vognmandsforeningen f. Slagelse
og Omegn s. 1954.
Adr. Bredegade 43, Slagelse.
Firma: Peder Christiansen, Vognmandsforret
ning, Bredegade 43, Slagelse.
Christiansen, Poul, vognmand; f. 17/5 1910 i
Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af smed Peter Chri
stiansen; g. 23/7 1932 m. Else Marie C., f. Peter
sen; udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1939; vognpark: 5 lastvogne
(5-7 tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del privat
dagrenovationskørsel.
Adr. Frederikssundsvej 105, Kbhvn. NV.
Firma: P. Christiansen, Vognmandsforretning,
Frederikssundsvej 105, Kbhvn. NV.

Christiansen, Preben Tølbøll, vognmand; f.
26/7 1937 i Heltborg, Thisted amt, søn af vogn
mand Børge Christiansen; medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Heltborg s. 1955.
Adr. Heltborg pr. Hurup, Thy.
Firma: Børge Christiansen, Vognmandsforret
ning, Heltborg pr. Hurup, Thy.
Christiansen, Richard, vognmand; f. 8/5 1918
i Bindslev, Hjørring amt, søn af vognmand Chri
stian Christiansen; g. 28/12 1944 m. Eli C., f.
Christensen; medarbejder i faderens vognmands
forretning i Bindslev; vognpark: 1 lastvogn (5175
kg) m. påhængsvogn (3100 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Vestergade, Bindslev.
Firma: Chr. Christiansen & Søn, Vognmands
forretning, Bindslev.
Christiansen, Rolf, vognmand; f. 27/12 1921,
søn af lærer Peder Christiansen; g. 25/11 1951 m.
Yrsa Johanne C., f. Rasmussen; udd. i kolonial,
etabi. sig s. selvstændig vognmand på Frdbg.
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Bentzonsvej 40, Kbhvn. F.
Firma: Rolf Christiansen, Vognmandsforret
ning, Bentzonsvej 40, Kbhvn. F.
Christiansen, Søren, vognmand; f. 24/6 1917 i
Kbhvn., søn af arbejdsmand Bernhard Ejner
Christiansen; g. 8/11 1939 m. Elna Margrethe C.,
f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand på Frdbg. 1946; vognpark: 1 4-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: udelukkende fast dag
renovationskørsel f. Kbhvn.ske Grundejeres
Renholdelsesselskab.
Adr. Morsøvej 54, Kbhvn. F.
Firma: Søren Christiansen, Vognmandsforret
ning, Morsøvej 54, Kbhvn. F.
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V. Christiansen

V. Christiansen

W. Christiansen

C. Christoffersen

vognmand
Velling

vognmand
Stoholm

vognmand
Haslev

vognmand
Skovsted

Christiansen, Viggo, vognmand; f. 9/4 1918 i
Esbjerg, søn af murer Peder Christiansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Esbjerg 1935;
vognpark: 1 turistbus (31 personer) og 1 kleinbus
(9 personer); kørsel: udelukkende turistkørsel m.
koncession på ind- og udland samt lillebilkørsel;
genn. en årrække kasserer i Esbjerg Lillebilfor
ening.
Adr. Nygårds vej 5, Esbjerg.
Firma: Viggo Christiansen, Turistvognmand,
Nygårdsvej 5, Esbjerg.
Christiansen, Viggo, vognmand; f. 28/3 1915 i
Møborg, Ringkøbing amt, søn af smedemester
Peder Christiansen; g. 17/7 1948 m. Herdis C., f.
Nybo Sørensen; efter en del år at have virket
s. chauffør overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Velling og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 1 benzin- og 1 diesel
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg,
Skjern og Ringkøbing og en del kørsel m. æg
fra forskellige brugsforeninger t. Vemb Ægpak
keri foruden en del kørsel f. brugsforeningerne
i Velling og Lem og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Velling.
Firma: Viggo Christiansen, Vognmandsforret
ning, Velling.
Christiansen, Villy, vognmand; f. 8/8 1915 i
Kobberup, Viborg amt, søn af slagter Anders
Christian Christiansen; g. 11/12 1939 m. Esther
Margrethe C., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Stoholm J. 1944; kørselskapacitet:
ca. 5 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Kobberup kommune,
f. Skive Andelsslagteri og f. Skive Eksportfor
ening.
Adr. Stoholm J.
Firma: Villy Christiansen, Vognmandsforret
ning, Stoholm J.

Christiansen, William, vognmand; f. 15/10 1909
i Ulbjerg, Viborg amt, søn af gårdejer Jens

Christiansen; g. 30/6 1940 m. Inge C., f. Madsen;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget nuværende vognmandsforretning i Haslev
og etabi. sig s. selvstændig turistvognmand 1942;
vognpark: 4 turistvogne (29-37 personer) og 1
lillebil (kleinbus).
Adr. Vestergade 23, Haslev.
Firma: Chr. Olsen’s Eftf. v. Wm. Christiansen,
Vognmandsforretning, Vestergade 23, Haslev.
Christiansen, Willy, vognmand; f. 17/1 1893 i
Helsingør, søn af træskomager Christian Chri
stiansen; g. 7/5 1932 m. Elin C., f. Ejlersen; udd.
og virket s. tømrer t. 1923, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig droskevognmand i Hel
singør 1924, drevet alm. vognmandsforretning i
Helsingør s. 1940; vognpark: 1 3-tons Bedford
lastvogn m. hydraulisk tippelad; kørsel: ude
lukkende fast kørsel f. Helsingør kommune;
medl. af best. f. Kronborg Birks Vognmands
forening s. 1937, formd. f. samme 1939-49 og
kasserer i foreningen s. 1952.
Adr. Mads Holms Vej 39, Helsingør.
Firma: W. Christiansen, Vognmandsforretning,
Mads Holms Vej 39, Helsingør.

Christoffersen, Christen, vognmand; f. 7/1 1915
i Tømmerby, Thisted amt; g. 4/10 1936 m. Karen
C., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skovsted 1951; vognpark: 1 diesellast
vogn (5250 kg) og 1 benzinlastvogn (4600 kg) m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreatur- og svinekørsel og en
del kørsel f. Hillerslev-Kåstrup kommune.
Adr. Skovsted pr. Thisted.
Firma: Christen Christoffersen, Vognmands
forretning, Skovsted pr. Thisted.

Christoffersen, Christian, vognmand; f. 6/9
1900 i Bjergby-Mygdal sogn, Hjørring amt, søn
af landmand Søren Christoffersen; g. 4/10 1944
m. Hedevig C., f. Skov Jeppesen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Asdal pr. Hirtshals
1925; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreatur
transport; medl. af best. f. Hjørring Omegns
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E. Christoffersen

K. G. Christoffersen

M. A. Christoffersen

N. C. Christoffersen

vognmand
Køge

vognmand
Køge

vognmand
Gårslev

vognmand
Blegø

Vognmandsforening og f. Asdal Andelsmejeri,
medl. af Horne-Asdal sogneråd s. 1943, till. medl.
af Asdal menighedsråd.
Adr. Asdal pr. Hirtshals.
Firma: Chr. Christoffersen, Vognmandsforret
ning, Asdal pr. Hirtshals.

Christoffersen, Ejner, vognmand; f. 22/9 1902
i Ulstrup, Præstø amt, søn af parcellist Christof
fer Christoffersen; g. 3/5 1936 m. Valborg C., f.
Jensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Køge 1935; vognpark: 1
3 %-tons Bedf ord-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. brænd
sel.
Adr. Strandvejen 82, Køge.
Firma: Ejn. Christoffersen, Vognmandsforret
ning, Strandvejen 82, Køge.
Christoffersen, Johannes, vognmand; f. 2/4
1903 i Ulse sogn, Præstø amt, søn af vognmand
Christian Petersen; g. 1930 m. Helga C., f. Hemmingsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ulse 1928; vognpark: 4 5-tons lastvogne — hvor
af 1 m. tippelad.
Adr. Ulse pr. Rønnede.
Firma: Johs. Christoffersen, Vognmandsforret
ning, Ulse pr. Rønnede.

videt forretningen t. sideløbende at omfatte
brændselshandel; vognpark: 2 diesellastvogne
(2% og 5% tons) — den ene m. påhængsvogn
(3/4 tons) — og 1 benzinlastvogn (5 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Juncker’s Savværk, Køge.
Adr. Brogade 8, Køge.
Firma: Kn. Christoffersen, Vognmandsforret
ning, Brogade 8, Køge.

Christoffersen, Martin Anius, vognmand1; f.
25/2 1905 i Gårslev, Vejle amt, søn af boels
mand Hans Christoffersen; g. 8/8 1931 m. Julie
C. , f. Lange; udd. og virket v. landvæsen, i
kompagni m. broderen vognmand Ejner Chri
stoffersen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gårslev 1929, eneindehaver af forretningen s.
1931; vognpark: 1 benzinlastvogn og 1 udlejnings
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. Gårslev Brugsfor
ening, f. Gårslev Lokalforening u. J.A.F. og
D. A.G., f. Gårslev kommune og f. Vejle amts
vejvæsen.
Adr. Gårslev pr. Børkop.
Firma: Martin Christoffersen, Vognmandsfor
retning, Gårslev pr. Børkop.

Christoffersen, Karl, vognmand; f. 15/8 1908 i
Ubby, Holbæk amt, søn af vognmand Johannes
Christoffersen; g. 26/3 1933 m. Elly C., f. Larsen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Ubby
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937; vogn
park: 1 6-tons lastvogn; tidl. medl. af best. f.
Nordvestsjællands Vognmandsforening, formd. f.
samme 1948-50.
Adr. Ubby pr. Jerslev S.
Firma: K. Christoffersen, Vognmandsforret
ning, Ubby pr. Jerslev S.

Christoffersen, Niels Christian, vognmand; f.
19/11 1904 i Astrup, Alborg amt, søn af gårdejer
Niels Peter Christoffersen; g. 13/3 1928 m. Marie
C., f. Andersen; chauffør 1923-28, gårdejer og
fiskeriejer s. 1938, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Blegø pr. Arden 1938; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; medstif
ter af Hadsund og Omegns Vognmandsforening
1947.
Adr. Blegø pr. Arden.
Firma: N. Chr. Christoffersen, Vognmandsfor
retning, Blegø pr. Arden.

Christoffersen, Knud Georg, vognmand; f. 8/5
1918 i Køge, søn af automobilforhandler N. P.
Christoffersen; g. 10/7 1951 m. Vera C., f. Pet
tersson; udd. s. automekaniker, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Køge 1942, genn. årene ud

Christoffersen, Poul Werner, vognmand; f. 18/8
1911 i Ringsted, søn af vognmand Peder Chri
stoffersen; g. 4/8 1934 m. Jenny C., f. Søndergaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Valby 1946; vognpark: 7 5-tons lastvogne — alle
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m. tippelad — og 1 traktor; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Maribovej 8, Valby.
Firma: Valby Vognmands- & Brændselsforretning, Gadekærvej 8, Valby.

Christophersen, Henry, vognmand; f. 5/7 1908
i Urlev, Vejle amt, søn af bødker Peder Chri
stophersen; g. 19/10 1940 m. Agnes C., f. Jensen;
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Alborg 1946, selvstændig vognmand
i Nørre Sundby s. 1947; vognpark: 1 4-tons last
vogn — iøvrigt lillebiler.
Adr. Vestergade 68, Nørre Sundby.
Firma: Henry Christophersen, Vognmandsfor
retning, Vestergade 68, Nørre Sundby.
Christophersen, Jørgen Smith, vognmand; f.
10/8 1925 i Frederikshavn, søn af fiskehandler
Arthur Smith Christophersen; g. 19/7 1953 m.
Magda S. C., f. Jensen; efter en del år at have
virket s. chauffør i I/S Elitz W. Kruse, Alborg løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vejgård pr. Ålborg 1954; vognpark: 1
5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kørsel f. entreprenører.
Adr. Lundsgårdsgade 11, Vejgård pr. Ålborg.
Firma: J. S. Christophersen, Vognmandsfor
retning, Lundsgårdsgade 11, Vejgård pr. Alborg.

Clausen, Anker, vognmand; f. 4/11 1915 i Kle
mensker, Bornholm, søn af landmand Alfred
Clausen; g. 3/7 1948 m. Annelise C., f. Kjæmpe;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Østermarie 1944; vognpark:
1 lastvogn (4825 kg) m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Svaneke og
Omegns Vognmandsforening t. 1952, derefter
kasserer i samme.
Adr. Østermarie.
Firma: Anker Clausen, Vognmandsforretning,
Østermarie.
Clausen, Gunnar Støvring, vognmand; f. 31/1
1914 i Thorup, Thisted amt, søn af boelsmand

A. Clausen

G. S. Clausen

vognmand
Østermarie

vognmand
Brønshøj

Volmer Clausen; g. 3/11 1945 m. Inger C., f.
Norre; efter en del år at have virket s1, kusk
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1947; vognpark: 2 hestekøretøjer og 1 2-tons last
vogn; kørsel: udelukkende dagrenovationskørsel
f. Frdbg. kommune.
Adr. Stubbevangen 12, Brønshøj.
Firma: G. Clausen, Vognmandsforretning,
Stubbevangen 12, Brønshøj.
Clausen, Hans, vognmand; f. 27/7 1899 i Ærøs
købing, søn af postkontrahent H. M. Clausen;
g. 8/5 1945 m. Mary C., f. Petersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ærøskøbing 1930; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 4 tons); mecU. af best.
f. Svendborg Amts Vognmandsforening 1943-47.
Adr. Gyden, Ærøskøbing.
Firma: H. Clausen, Vognmandsforretning,
Ærøskøbing.

Clausen, Max Peter, sekretær; f. 12/2 1910 i Søn
derborg, søn af overpostbud Nicolai Clausen; g.
9/7 1944 m. Agathe C., f. Ehlers; udd. i kontor
virksomhed og sen. bl. a. drevet ejendoms- og
hypotekforretning i Sønderborg, indehaver af
nuværende bogføringskontor f. handels- og næ
ringsdrivende i Sønderborg s. 1944, sideløbende
sekretær f. Sønderborg Amts Vognmandsfor
ening og leder af sammes kørselskontor s. 1950.
Adr. Kongevej 1, Sønderborg.
Firma: Sønderborg Amts Vognmandsforening’s
Kørselskontor, Sønderborg.
Clausen, Peder Christian, vognmand, brænd1selshandler; f. 3/2 1909 i Vorgod, Ringkøbing
amt, søn af gårdejer Han's Clausen; g. 10/11
1936 m. Ellen Kirstine C., f. Højgaard Jensen;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget vogn
mand Overgaard’s vognmands- og brændsels
forretning i Skjern og etabi. sg s. selvstændig
vognmand 1955; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Esbjerg og
en del kørsel m. smør fra mejerierne i Faster,
Skjern og Tarm t. Esbjerg Eksporthavn for-
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M. P. Clausen
sekretær
Sønderborg

P. C. Clausen
vognmand
Skjern

uden en del kørsel f. Skjern kommune og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Marupvej 1, Skjern.
Firma: Chr. Clausen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Skjern.

Clausen, Peter, vognmand, entreprenør; f. 25/5
1909 i Skærbæk, Tønder amt, søn af vognmand
Johan Clausen; g. 20/1 1935 m. Dagny C., f. Jep
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
i faderens vognmandsforretning etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skærbæk 1951, driver
sideløbende entreprenørvirksomhed m. egen
grusgrav; vognpark: 4 Volvo-diesellastvogne —
alle m. tippelad og 3 m. påhængsvogn, 1 grave
maskine og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. egen
virksomhed samt kørsel m. sand og grus f. Tøn
der amts vejvæsen, f. Skærbæk kommune og f.
A/S Wright, Thomsen & Kier.
Adr. Ullerupvej, Skærbæk.
Firma: Peter Clausen, Vognmandsforretning,
Skærbæk.

Clausen, Svend Aage Beyer, vognmand, auto
udlejer, kørelærer; f. 5/6 1904 i Esbjerg, søn af
gårdejer Hans Carstensen N. Clausen; g. 20/9
1938 m. Inge Elisa B. C., f. Sonne Andresen;
udd. s. automekaniker, etabi. sig s. selvstændig
automekaniker m. køreskole og autoudlejning i
Kbhvn. 1938; i perioder medl. af best. f., næstformd. i og formd. f. Dansk Autoudlejer Union’s
afd. 1 s. 1950.
Adr. Ved Bommen 3, Gentofte.
Firma: Beyer Clausen, Automobilforretning,
Trianglen 5, Kbhvn. 0.
Clausen, Valdemar, vognmand; f. 16/3 1905 i
Østofte, Maribo amt, søn af skomager Christian
Clausen; g. 30/7 1926 m. Mary C., f. Hansen; udd.
i handel, drevet kolonialforretning i Korsør og
Slagelse 1926-34, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Slagelse 1934; vognpark: 4 lastvogne, 1
hestekøretøj og 1 lukket flyttevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del gods

P. Clausen

V. B. Clausen

vognmand, entreprenør
Skærbæk

vognmand
Herringløse

transport f. D.S.B. s. 1935 — samt flytning; medl.
af best. f. Landsforeningen af D.S.B.s Vognmænd
s. 1955.
Adr. Slotsgade 2, Slagelse.
Firma: Vald. Clausen, Vognmandsforretning,
Slotsgade 2, Slagelse.

Clausen, Valdemar Brix, vognmand; f. 20/2
1911 i Hvedstrup, Roskilde amt, søn af land
mand Jens Peter Clausen; g. 26/10 1946 m. Grete
B. C., f. Christensen; genn. en årrække virket
s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Herringløse pr. Veksø 1947; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; revisor i Roskilde Amts Vognmands
forening s. 1955.
Adr. Herringløse pr. Veksø.
Firma: Brix Clausen, Vognmandsforretning,
Herringløse pr. Veksø.
Clemmensen, Ernst Anders, vognmand; f. 9/8
1919 i Kbhvn., søn af skibssmed Clemmen An
ders Clemmensen; medhjælper h. vognmand
Hans Rasmussen, Kbhvn. 1926-33 og 1944-46,
tømmerarbejder 1933-43, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1946; kørselskapacitet: ca. 4
tons; kørsel: udelukkende dagrenovationskørsel;
medstifter af Brevdueforeningen »Øresund« og
tidl. medl. af best. f. samme.
Adr. Englands vej 34 D, Kbhvn. S.
Firma: Emst A. Clemmensen, Vognmandsfor
retning, Englandsvej 34 D, Kbhvn. S.
Clemmensen, Stanley, vognmand; f. 11/2 1914
i Grove, Ringkøbing amt, søn af murermester
Martinus Clemmensen; g. 7/9 1941 m. Kirstine
C. , f. Vestergaard; efter en del år at have vir
ket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Sunds 1943; vognpark: 1 Mercedes- og
1 Volvo-diesellastvogn — begge m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. Herning Eksport
stald og t. Herning Svineslagteri, en del' kørsel
fra Arhus Havn t. Sunds Brugs- og Lokalfor
ening og en del kørsel m. kartofler t. forskel
lige grossister i Arhus foruden en del kørsel f.
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S. Clemmensen
vognmand
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vognmand
Tisvildeleje

Karup Kartoffelmelsfabrik og f. Sunds kom
mune og en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning; formd. f. Hammerum Herreds Vognmands
forening s. 1956, vurderingsmd. f. ejendoms
skyld.
Adr. Hovedgaden 70, Sunds.
Firma: Stanley Clemmensen, Vognmandsfor
retning, Sunds.

Corneliussen, Hans, vognmand; f. 16/4 1893 i
Skivum sogn, Alborg amt, søn af gårdejer An
ders Corneliussen; g. 20/9 1921 m. Signe C., f.
Eck; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Vegger 1925; vognpark: 1 7personers lillebil (Ford V. 8 model 1939-40); medl.
af best. f. Alborg Amts Lillebilforeninig s. 1945.
Adr. Vegger.
Firma: Hans Corneliussen, Lillebilvognmand,
Vegger.
Corneliussen, Laurits, vognmand; f. 7/3 1894
i Tisvildeleje, Frederiksborg amt, søn af køb
mand og vognmand O. H. Corneliussen; g. 18/11
1924 m. Oline C., f. Henriksen; medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Tisvildeleje t.
1919, etabi. sig s. selvstændig droske vognmand i
Tisvildeleje 1919, erhvervet nuværende ejendom
i Tisvildeleje 1924, sideløbende kørelærer i Tis
vildeleje 1920-28, iøvrigt optaget svigersønnen
Vagn Pedersen s. kompagnon i forretningen
1949; vognpark: 2 drosker og 1 udlejningsvogn;
medl. af Vejby-Tibirke sogneråd 1933-46 og 195054, sognerådsformd. 1943-46.
Adr. Tisvildeleje.
Firma: Laur. Corneliussen, Vognmand, Tis
vildeleje.
Corneliussen, Ohlin, vognmand; f. 2/4 1906 i
Tisvildeleje, Frederiksborg amt, søn af købmand
og vognmand O. H. Corneliussen; g. 29/4 1931
m. Ly dia C., f. Petersen; medhjælper i faderens
købmands- og vognmandsforretning i Tisvilde
leje og sen. chauffør h. broderen vognmand
Laurits Corneliussen, Tisvildeleje, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tis vilde 1938; vognpark:
1 droske.

O.

Corneliussen
vognmand
Tisvildeleje

Adr. Tisvilde pr. Tisvildeleje.
Firma: Ohlin Corneliussen, Vognmand, Tisvilde
pr. Tisvildeleje.

Corneliussen, Oluf, vognmand; f. 2/10 1900 i
Tisvilde, Frederiksborg amt, søn af købmand og
vognmand O. H. Corneliussen; g. 1/12 1924 m.
Mary C., f. Larsen; købmandskarl i Hillerød og
sen. chauffør i Kbhvn. t. 1924, etabi. sig s. selv
stændig vognmand — m. forretning omfattende
fragtkørsel f. Gribskov-Banen — i Tisvildeleje
1924, erhvervet nuværende ejendom i Tisvilde
leje samt opført garager t. samme 1927, side
løbende leverandør af vejmaterialer fra egen
grusgrav samt indehaver af 2 cementstøberier
m. mørtelværk; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons),
1 traktor og 1 spand heste; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del renova
tionskørsel — samt droskekørsel 1931-40.
Adr. Tisvildeleje.
Firma: Oluf Corneliussen’s Vognmandsforret
ning, Tisvildeleje.

Corneliussen, Svend Peter, vognmand, brænd
selshandler; f. 16/2 1902 i Kbhvn., søn af spor
vejsfunktionær Peter Corneliussen; g. 12/10 1934
m. Ina C., f. Amtzen; udd. s. maskinarbejder,
medarbejder i nuværende vognmands- og
brændselsforretning i Brønshøj s. 1929, overtaget
samme — der er grundlagt 1916 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand og brændselshandler
1947; vognpark: 4 4^-tons lastvogne — alle m.
tippelad; kørsel: udelukkende entreprenørkørsel
samt kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Håbets Alle 6, Brønshøj.
Firma: Brønshøj ældste Brændselsforretning
v. Sv. Corneliussen, Håbets Alle 6, Brønshøj.

Cortsen, Hans Cort Egon, vognmand; f. 25/8
1916 i Ledøje, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
Cort Ejner Cortsen; g. 11/6 1939 m. Jytte C., f.
Kolbe; udd. i handel og virket i kolonialbran
chen t. 1938, derefter medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Kbhvn., overtaget samme
— der er grundlagt 1925 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1955; vognpark: 1 3%-tons
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vognmand
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vognmand
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lastvogn; sekretær f. sektionen f. dagrenovations
kørsel u. Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Manøgade 14, Kbhvn. 0.
Firma: Hans Cortsen, Vognmandsforretning,
Manøgade 14, Kbhvn. 0.

Dahl, Aage, vognmand; f. 29/6 1908 i Øster
Starup, Ribe amt, søn af cementstøber Jens
Dahl; g. 12/5 1934 m. Othilie D., f. Sørensen;
udd. s. kleinsmed, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand og brændselshandler i Vejle 1930; kørsels
kapacitet: ca. 5 tons.
Adr. Fredericiagade 7, Vejle.
Firma: Aage Dahl, Vognmands- & Brændsels
forretning, Fredericiagade 7, Vejle.
Dahl, Anders, vognmand; f. 13/5 1894 i Søndre
Bjært, Vejle amt, søn af gårdejer Mathias Dahl;
g. 6/2 1927 m. Laurine D., f. Kristensen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1915, grænsegendarm
1919-20 og kusk 1920-27, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Vamdrup — der er grund
lagt 1860 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1927; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 60 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. F.D.B., Kolding og f. 72 brugs
foreninger, f. J. Juhl’s Savværk, Kolding, f.
skibsbygger Jensen, Esbjerg og f. Langeskov
Værktøjsfabrik; medl. af best. f. Kolding Om
egns Vognmandsforening, tidl. medl. af Vamdrup
sogneråd, genn. 15 år næstformd. f. Vamdrup
Sygekasse og genn. 10 år formd. f. Socialdemo
kratisk Forening i Vamdrup.
Adr. Vamdrup.
Firma: Vamdrup Vognmandsforretning & Auto
transport v. Anders Dahl, Vamdrup.

Dahl, Andreas, vognmand; f. 14/8 1910 i Møl
by, Haderslev amt, søn af smedemester Andreas
Dahl; g. 5/6 1937 m. Dagmar D., f. Andersen;
udd. s. smed og maskinarbejder, i kompagni m.
brødrene Christian og Johannes Dahl overtaget
faderens vognmandsforretning i Mølby — der er
grundlagt 1925 og sideløbende omfatter entre
prenørvirksomhed m. egen grusgrav — og etabi.

J. Dahl
vognmand
Lundby

sig s. selvstændig vognmand 1941; vognpark: 6
lastvogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn og alle
m. tippelad (kørselskapacitet: ca. 65 tons), 2 per
sonvogne, 5 traktorer — hvoraf 1 m. læsseskovl
og 1 m. jordskraber samt 1 bulldozer — og 2
gravemaskiner samt forskelligt grusgravsmate
riel foruden eget tankanlæg t. benzin og olie;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
indenlandsk langturskørsel samt kørsel på ud
landet — dog fortrinsvis kørsel m. materialer
fra egen grusgrav t. Haderslev amts vejvæsen,
t. Oksenvad kommune, t. A/S Dansk Dammann
Asfalt og t. A/S Wright, Thomsen & Kier m. fl.
samt kørsel m. kreaturer t. Kolding Eksportmar
ked foruden en del fast kørsel f. Andels-Kartof
felmelsfabrikken »Sønderjylland«, Toftlund og f.
A/S Brdr. Gram’s Maskinfabrik, Vojens; medl.
af Oksenvad sogneråd.
Adr. Mølby pr. Sommersted.
Firma: Brdr. Dahl, Vognmandsforretning, Møl
by pr. Sommersted.

Dahl, Christian, vognmand; f. 20/4 1907 i Møl
by, Haderslev amt, søn af smedemester Andreas
Dahl; g. 18/9 1931 m. Anna D., f. Andersen; udd.
s. smed og maskinarbejder, i kompagni m. brød
rene Andreas og Johannes Dahl overtaget fade
rens vognmandsforretning i Mølby — der er
grundlagt 1925 og sideløbende omfatter entre
prenørvirksomhed m. egen grusgrav — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1941; vognpark: 6
lastvogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn og alle
m. tippelad (kørselskapacitet: ca. 65 tons), 2 per
sonvogne, 5 traktorer — hvoraf 1 m. læsseskovl
og 1 m. jordskraber samt 1 bulldozer — og 2
gravemaskiner samt forskelligt grusgravsmate
riel foruden eget tankanlæg t. benzin og olie;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
indenlandsk langturskørsel samt kørsel på ud
landet — dog fortrinsvis kørsel m. materialer
fra egen grusgrav t. Haderslev amts vejvæsen,
t. Oksenvad kommune, t. A/S Dansk Dammann
Asfalt og t. A/S Wright, Thomsen & Kier m. fl.
samt kørsel m. kreaturer t. Kolding Eksportmar
ked foruden en del fast kørsel f. Andels-Kartof-
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felmelsfabrikken »Sønderjylland«, Toftlund og f.
A/S Brdr. Gram’s Maskinfabrik, Vojens.
Adr. Mølby pr. Sommersted.
Firma: Brdr. Dahl, Vognmandsforretning, Møl
by pr. Sommersted.

Dahl, Henning, vognmand; f. 22/3 1908 i Udbyneder, Randers amt, søn af arbejdsmand Hans
Christian Dahl; g. 12/11 1934 m. Elna Winfred'
D., f. Jellesen; udd. v. landvæsen, last- og lille
bilchauffør 1926-38; etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Havndal 1938; vognpark: 2
lillebiler (1 Folkebus model 1955 og 1 Vauxhall
model 1955 — kørselskapacitet: 12 personer);
medstifter af Ommersyssel Lillebilforening 1946,
medl. af best. f. samme s. 1948, formd. s. 1950.
Adr. Havndal.
Firma: Havndal Lillebil v. Henning Dahl,
Havndal.

Dahl, Johannes, vognmand; f. 17/6 1914 i Møl
by, Haderslev amt, søn af smedemester Andreas
Dahl; g. 8/6 1940 m. Hertha D., f. Svensson; udd.
v. landvæsen, i kompagni m. brødrene Christian
og Andreas Dahl overtaget faderens vognmands
forretning i Mølby — der er grundlagt 1925 og
sideløbende omfatter entreprenørvirksomhed m.
egen grusgrav — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1941; vognpark: 6 lastvogne — hvoraf
3 m. påhængsvogn og alle m. tippelad (kørsels
kapacitet: ca. 65 tons), 2 personvogne, 5 trakto
rer — hvoraf 1 m. læsseskovl og 1 m. jordskra
ber samt 1 bulldozer — og 2 gravemaskiner samt
forskelligt grusgravsmateriel foruden eget tank
anlæg t. benzin og olie; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. indenlandsk langturs
kørsel samt kørsel på udlandet — dog fortrinsvis
kørsel m. materialer fra egen grusgrav t. Ha
derslev amts vejvæsen, t. Oksenvad kommune,
t. A/S Dansk Dammann Asfalt og t. A/S Wright,
Thomsen & Kier m. fl. samt kørsel m. kreaturer
t. Kolding Eksportmarked foruden en del fast
kørsel f. Andels-Kartoffelmelsfabrikken »Søn
derjylland«, Toftlund og f. A/S Brdr. Gram’s
Maskinfabrik, Vojens.
Adr. Mølby pr. Sommersted.

C. Dalgaard
rutebilejer
Skjern.

Firma: Brdr. Dahl, Vognmandsforretning, Møl
by pr. Sommersted.
Dahl, Jørgen, vognmand; f. 14/8 1927 i Høve,
Sorø amt, søn af gårdejer Vilhelm Dahl; g. 1952
m. Birthe D., f. Jensen; overtaget vognmand
J. P. Albrechtsen’s forretning i Lundby og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1
lastvogn (5 tons) m. påhængsvogn (4^ tons).
Adr. Lundby.
Firma: J. Dahl, Vognmandsforretning, Lund
by.

Dahl, Niels, vognmand; f. 9/2 1924 i Rær, Thi
sted amt, søn af amtsvejmand Sofus Dahl; g.
16/5 1948 m. Johanne D., f. Nørgaard; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Thisted 1951, selv
stændig vognmand i Fårtoft pr. Thisted s. 1955;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælke- og firmakørsel foruden en del kreatur
transport.
Adr. Fårtoft pr. Thisted.
Firma: Niels Dahl, Vognmandsforretning, Får
toft pr. Thisted.
Dahl, Svend Aage, fragtmand; f. 11/7 1910 i
Ørum, Viborg amt, søn af fhv. købmand Johan
Dahl; g. 11/5 1940 m. Hilda D., f. Emanuel; over
taget nuværende fragtmandsforretning m. kon
cession på fragtruten: Gjern-Silkeborg og etabi.
sig s. selvstændig fragtmand i Gjern 1945; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn.
Adr. Gjern.
Firma: Gjern-Silkeborg Fragtrute v. Svend
Aage Dahl, Gjern.
Dahl, Vagn Erik Jensen, vognmand; f. 24/5
1929 på Fur, Viborg amt, søn af landmand og
slagter Jørgen Dahl; g. 22/5 1929 m. Elly D., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen 1944-47,
chauffør h. vognmand Svend Stouby, Fur 194754, overtaget dennes forretning og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954; kørselskapacitet: ca.
7 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. A/S Fur Moler-Kom-
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N. P. Dalgaard

V. Dalgaard

H. K. Dalsgaard

vognmand
Fiskbæk

vognmand
Durup

vognmand
Roslev

pagni, f. Fur Brugsforening, f. købmændene
Martin Christensen og Johs. Dahl, Fur, f. Fur
kommune, f. Skive Kreatureksportforening og f.
Skive Andelsslagteri m. fl.
Adr. Fur.
Firma: Vagn Dahl, Vognmandsforretning, Fur.

Dahlmann, Anders, vognmand; f. 17/10 1915 i
Ansager, Ribe amt, søn af vognmand Jens Pe
der Nielsen Dahlmann; g. 13/12 1942 m. Marie
D., f. Knudsen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Ansager.
Adr. Østergade, Ansager.
Firma: Ansager Vognmandsforretning v. J.
Dahlmann, Ansager.
Dahlmann, Jens Peder Nielsen, vognmand; f.
1/11 1888 i Grimstrup, Ribe amt, søn af gård
ejer Jørgen Dahlman; g. 25/7 1930 m. Petra D.,
f. Jensen; efter en del år at have virket s.
vognmandskusk, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ansager 1913, optaget sønnen Anders
Dahlmann s. medarbejder i forretningen; vogn
park: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn, 2 ben
zinlastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport t. eks
portstaldene i Esbjerg og det øvrige Vestjylland,
en del svinetransport t. Ansager Andels-Slagteri
og en del kørsel fra samme t. Esbjerg Eksport
havn foruden en del kørsel f. Ansager kommu
ne, en del mergelkørsel og en del flyttetrans
port — samt lillebilkørsel.
Adr. Møllegade, Ansager.
Firma: Ansager Vognmandsforretning v. J.
Dahlmann, Ansager.

Dal, Niels Peter, vognmand; f. 12/3 1902 i Horsens-Hammer kommune, Alborg amt; g. 31/8 1937
m. Johanne D., f. Krogh; taxachauffør i Ålborg
1928-53, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende lillebilforretning i Alborg og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1953; vognpark: 1 5personers lillebil (Opel Kapitän model 1955).
Adr. Øster Sundbyvej 1A, Alborg.

J. Dalsgaard
vognmand
Roslev

Firma: Østbyens Lillebiler, Østre Alle 2, Ål
borg.
Dalgaard, Christian, rutebilejer; f. 4/5 1918 i
Hanning, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Nør
gaard Dalgaard; g. 10/8 1946 m. Inger D., f.
Weise; genn. en årrække ansat i rigspolitiet og
herunder forrettet tjeneste bl. a. i Ringkøbing
amt, sen. chauffør h. vognmand A. Chr. Han
sen, Bølling pr. Skjern, overtaget nuværende
rutebilvirksomhed i Skjern og etabi. sig s. selv
stændig rutebilejer 1955; vognpark: 1 rutebil
(33 personer); kørsel: udelukkende rutebilkørsel
m. koncession på personruten: Skjern-Rækker
Mølle-Videbæk samt indenlandsk turistkørsel.
Adr. Nylandsvej, Skjern.
Firma: Skjern-Videbæk Rutebil v. Chr. Dal
gaard, Skjern.

Dalgaard, Niels Peder, vognmand; f. 18/8 1921
i Fiskbæk, Ringkøbing amt, søn af skov- og fi
skeriejer Ole Dalgaard; g. 4/11 1948 m. Marie
D., f. Østergaard Madsen; efter en del år at
have været ansat s. kontorist i A/S Fiskbæk
Briketfabrik overtaget nuværende vognmands
forretning i Fiskbæk og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1939; vognpark: 1 Scania Vabisog 3 Mercedes-diesellastvogne, 1 Bedford-benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Skjern Eksportstald og t. Skjern Svine
slagteri, en del kørsel m. cement fra Alborg,
en del kørsel over hele Jylland og Fyn f. A/S
Fiskbæk Betonklinkerfabrik og en del kørsel t.
og fra A/S Fiskbæk Briketfabrik foruden en
del kørsel m. brændsel, foderstoffer og gødning
f. forskellige brændsels- og foderstofforretnin
ger.
Adr. Fiskbæk pr. Herborg.
Firma: Fiskbæk Auto transport v. N. P. Dal
gaard, Fiskbæk pr. Herborg.
Dalgaard, Søren Peder Hansen, vognmand; f.
22/7 1912 i Haderup, Ringkøbing amt, søn af
fabrikant Hans Dalgaard Hansen; g. 1936 m.
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Merry D., f. Thorup; udd. og virket v. land
væsen 1926-30; chauffør i AulUm Tømmerhan
del 1930-43, selvstændig vognmand i Aulum 194344 og i Tvis 1944-51, selvstændig vognmand i
Holstebro s. 1951; vognpark: 5 lastvogne — alle
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 70-72 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S The Canned Cream & Milk
Company, Holstebro, f. A/S Val'd. Birn’s Jern
støberi & Maskinfabrik, Holstebro, f. A/S Hol
stebro Jernstøberi & Maskinfabrik og f. forskel
lige brændsels- samt kom- og foderstofforret
ninger i Holstebro; medstifter af Holstebroegnens Vognmandsforening 1946, ti dl. medl. af
best. f. samme.
Adr. Gefionsvej 4, Holstebro.
Firma: P. Dalgaard, Vognmandsforretning,
Gefionsvej 4, Holstebro.

Dalgaard, Vagn, vognmand; f. 30/3 1922 i Du
rup, Viborg amt, søn af murermester Frederik
Dalgaard; g. 24/12 1943 m. Edith Kirstine D., f.
Østergaard; udd. og virket v. landvæsen 193640, chauffør h. vognmand Gustav Jensen, Du
rup 1940-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Durup 1946; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
en del kørsel f. Durup-Tøndering kommune, f.
købmand E. Flodgaard Nielsen, Durup, f. murer
mestrene Aage og Evald Dalgaard, Durup, f.
Tøndering Brugsforening, f. Skive Kreatureks
portforening og f. Skive Andelsslagteri m. fl.
Adr. Durup.
Firma: Vagn Dalgaard, Vognmandsforretning,
Durup.

Dalsgaard, Harald Kaagaard, vognmand; f.
14/6 1925 i Roslev, Viborg amt, søn af vognmand
Jens Dalsgaard; g. 13/6 1949 m. Kirsten D., f.
Revald Rasmussen; bestået realeksm. fra Ro
slev Realskole 1942, derefter medarbejder i fa
derens vognmandsforretning i Roslev t. 1945,
frekventeret Den jydske Idrætsskole i Vejle
1945-46, gymnastiklærer og arbejdsleder v. sta
tens arbejdstekniske ungdomsskoler 1946-52,
etabi. sig s. selvstændig langtursvognmand i Ro
slev 1953; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 20-25 tons); kørsel: udeluk
kende langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Ski
ve, f. A/S Salling Destruktionsanstalt, Roslev
og f. Rønn & Nielsen’s Fiskeeksport, Thyborøn
m. fl.; medl. af best. f. og leder af gymnastik
ken i Roslev Idræts-Forening, aktiv fodboldspil
ler på R.I.F.s 1. hold.
Adr. Roslev.
Firma: Dalsgaard’s Transport v. Harald Dals
gaard, Roslev.
Dalsgaard, Jens, vognmand; f. 25/11 1895 i
Thise, Viborg amt, søn af landmand Jakob Ha
rald Milius Dalsgaard; g. 28/12 1920 m. Inger
D., f. Kaagaard Nielsen; udd. og virket v. land
væsen t. 1918, chauffør h. svigerfaderen vogn
mand M. Kaagard Nielsen, Roslev 1918-23, etabi.

sig s. selvstændig vognmand i Roslev 1929, side
løbende forhandler af brændsel og kartofler;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn — og 1 varevogn (kørselskapacitet: ca. 17
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. A/S Salling Destruk
tionsanstalt, Roslev, f. Skive Andels-Slagteri, f.
Skive Eksportforening, f. Roslev kommune og
f. Viborg amts vejvæsen m. fl'.; tidl. medl. af
best. f. Skiveegnens Autovognmandsforening,
genn. 10 år medl. af Roslev sogneråd.
Adr. Roslev.
Firma: Jens Dalsgaard, Vognmandsforretning,
Roslev.
Dalsgaard, Svend, vognmand; f. 22/8 1915 i
Louns-Alstrup kommune, Alborg amt, søn af
gårdejer Knud Dalsgaard; g. 1939 m. Petra D.,
f. Kjeldsmark; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Struer 1937, indehaver
af brændsels- og vognmandsforretning i Alborg
1945-48, overtaget nuværende lillebilforretning i
Ålborg 1948, overgået t. lillebilsammenslutnin
gen I/S Ring-Bilen, Alborg 1950, løst nærings
brev 1945; vognpark: 1 5-personers lillebil (Chevrolet model 1955); medl. af best. f. og kasserer
i I/S Ring-Bilen, Alborg s. 1951.
Adr. Korsgade 48, Ålborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østerbro 97, Ålborg.
Dam, Hans Petersen, vognmand, entreprenør;
f. 19/3 1908 i Ringe, Svendborg amt, søn af gård
ejer Mads Peter Petersen; g. 11/7 1937 m. Esther
Helene D., f. Jørgensen; t. søs bl. a. s. styrmand
og radiotelegrafist i D.F.D.S. 1922-39, rigger
mester i A/S Frederikshavns Skibsværft 1939-47,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Børkop 1947,
driver sideløbende brændselsforretning i Bør
kop samt — s. 1949 — entreprenørvirksomhed m.
egen grusgrav; vognpark: 4 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 35 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Børkop
Foderstofforening, f. Børkop Handelsplads og f.
Gauerslund kommune m. fl.
Adr. Børkop.
Firma: Børkop Vognmandsforretning v. Hans
Dam, Børkop.
Dam, Svend Nielsen, vognmand; f. 21/8 1924 i
Fjelsø, Viborg amt, søn af vognmand Peder
Nielsen Dam; g. 27/10 1949 m. Marie D., f. Møl
ler; lastvognschauffør 1942-48, overtaget fade
rens vognmandsforretning i Fjelsø — der er
grundlagt 1925 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 12 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svinetransport t.
Hobro Andelssvineslagteri.
Adr. Fjelsø pr. Alestrup.
Firma: Fjelsø Autotransport, Fjelsø pr. Ale
strup.

Damborg, Karl Emil, vognmand; f. 14/8 1917 i
Voming, Viborg amt, søn af partikulier Hans
Damborg; g. 10/6 1945 m. Johanne D., f. Flarup
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S. N. Dam
vognmand
Fjelsø

K. E. Damborg

A. Damgaarcl

vognmand
Balle

vognmand
Esbjerg

Mikkelsen; last- og lillebilchauffør 1935-48, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Balle 1948; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
udelukkende fast kørsel f. A/S Katholm Kalk
værk.
Adr. Balle.
Firma: K. E. Damborg, Vognmand, Balle.

Damgaard, Arthur, vognmand; f. 22/2 1923 i
Resen, Ringkøbing amt, søn af vognmand Niels
Damgaard; g. 10/4 1944 m. Karen D., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. eksportchauf
før i faderens vognmandsforretning i Esbjerg
etabi. sig s. selvstændig eksportvognmand i Es
bjerg i kompagni m. vognmand Kaj Højberg
1953; vognpark: 1 Bussing-d'ieselkølevogn m. på
hængsvogn; kørsel: udelukkende eksportkørsel
m. koncession på Europa — dog fortrinsvis kør
sel m. fisk på Holland og Belgien f. speditør
P. C. Terling, Esbjerg.
Adr. Strandvejen 118, Esbjerg.
Firma: Continent Trafik v. A. Damgaard &
K. Højberg, Esbjerg.
Damgaard, Christian Christensen, vognmand;
f. 8/9 1888 i Ryde, Ringkøbing amt, søn af gårde
ejer Niels Damgaard; g. 7/11 1933 m. Margrethe
D., f. Sørensen; udd. og virket v. landvæsen
1902-25, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Struer 1925; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Struer kommune, f. A/S Struer KulImport, f. forskellige håndværksmestre i Struer
og f. Rindsholm Mølle m. fl.; tidl. genn. en år
række formd. f. Struer Vognmandsforening, p. t.
medl. af best. f. samme.
Adr. Søndergade 32, Struer.
Firma: Chr. Damgaard, Vognmandsforretning,
Søndergade 32, Struer.
Damgaard, Marius, vognmand; f. 30/10 1921 i
Spjald, Ringkøbing amt, søn af vognmand Jens
Damgaard; g. 27/10 1946 m. Gerda D., f. Morten
sen; efter en del år at have virket s. kusk og
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i

C. C. Damgaard
vognmand
Struer

Spjald 1943; vognpark: 2 diesellastvogne — den m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. vejmaterialer
t. Spjald kommune og t. A/S Asfaltfabrikken
»Phønix«, Vejen, en del kørsel m. korn, foder
stoffer og gødning f. A/S Ringkøbing Kom-,
Foderstof- og Gødningsforretning’s Eftf. og en
del kreaturtransport t. Holstebro Eksportstald
foruden en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Spjald.
Firma: M. Damgaard, Vognmandsforretning,
Spj ald.
Damgaard, Niels, vognmand; f. 9/2 1902 i Re
sen, Ringkøbing amt, søn af landmand Peder
Damgaard; g. 5/4 1922 m. Marie D., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Resen 1920,
eksportvognmand i Hvide Sande 1943-47, der
efter eksportvognmand i Esbjerg; vognpark: 1
Triangel-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel:
udelukkende eksportkørsel m. koncession på ud
landet — dog fortrinsvis kørsel m. stykgods på
Sverige og Frankrig.
Adr. Strandvejen 118, Esbjerg.
Firma: Niels Damgaard, Eksportvognmand,
Strandvejen 118, Esbjerg.

Damkjær, Peter, vognmand; f. 9/7 1899 i Seest,
Ribe amt, søn af teglværksarbejder Ole Olsen
Damkjær; g. 14/2 1925 m. Christine Elisabeth D.,
f. Jakobsen; udd. og virket v. landvæsen t. 1916,
derefter kusk i vognmand Niels Petersen’s forret
ning i Kolding, overtaget samme — der er grund
lagt ca. 1900 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1936; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapaci
tet: ca. 8 tons) og 3 spand heste; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Jydsk Andels-Foderstofforretning, f. A/S Søren
Tranberg, f. Jydske Tidende, f. A/S Dansk
Kraftemballage og f. A/S Georg Gimbel’s Jern
forretning — alle Kolding.
Adr. Klostergade 9, Kolding.
Firma: Peter Damkjær, Vognmandsforretning,
Klostergade 9, Kolding.
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M. Damgaard

N. Damgaard

P. Damkjær

H. A. Damsgaard

vognmand
Spjald

vognmand
Esbjerg

vognmand
Kolding

vognmand
Varde

Damkjær, Viggo, vognmand; f. 6/8 1908 i
Højen, Vejle amt, søn af landmand Karl Dam
kjær; g. 26/5 1945 m. Gerda D., f. Lynggaard;
udd. og virket v. landvæsen t. 1928, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vamdrup 1929; vogn
park: 4 lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad og 1 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 40 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Kolding Andels-Svineslagteri, f.
Kolding Eksportmarked og f. Vamdrup Fjer
kræslagteri — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Vamdrup-Kolding foruden
møbeltransport og flytning; medstifter af og
genn. 8 år medl. af best. f. Kolding Omegns
Vognmandsforening, medstifter af og medl. af
best. f. Kolding Fragtcentral.
Adr. Vamdrup.
Firma: V. Damkjær’s Vognmandsforretning,
Vamdrup.
Damsgaard, Eigil, vognmand; f. 4/10 1919 i År
hus, søn af vognmand Peder Damsgaard Peder
sen; medhjælper i faderens vognmandsforretning
i Arhus 1937-39 og bestyrer af samme 1939-54,
løst næringsbrev samt overtaget forretningen —
der er grundlagt 1909 — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1954; vognpark: 2 lastvogne (2 og
3% tons); kørsel: alm. vognmands- og brænd
selskørsel.
Adr. Sjællandsgade 55, Århus.
Firma: P. Damsgaard, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Sjællandsgade 55, Arhus.
Damsgaard, Eyvind, vognmand; f. 30/1 1909 i
Hjørring, søn af landmand Jens Damsgaard; g.
18/9 1936 m. Lilly S., f. Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vrå 1950; vognpark: 1
lastvogn (5 tons) m. påhængsvogn (3 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. kreaturer og svin.
Adr. Nygade 23 A, Vrå.
Firma: Eyvind Damsgaard, Vognmandsforret
ning, Nygade 23 A, Vrå.

Damsgaard, Hans Arnold, vognmand; f. 31/1
1910 i Varde, søn af vognmand Chresten Dams

gaard; g. 5/5 1934 m. Vita D., f. Iversen; efter
en del år at have virket s. kusk og chauffør h.
faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Varde 1933; vognpark: 1 M.A.N.-, 1 Mercedesog 1 Henschel-diesellastvogn — alle m. påhængs
vogn; kørsel: udelukkende langturskørsel — her
under bl. a. en del kørsel på Skandinavien f. A/S
Varde Stålværk og en del kontraktkørsel f. A/S
Varde Krølhårsfabrik foruden en del kørsel m.
landbrugsprodukter, en del kørsel m. bygnings
materialer på Nord- og Sydjylland og en del
fast ugentlig kørsel på Kbhvn.
Adr. Vestervold 18, Varde.
Firma: Hans A. Damsgaard, Langtursvogn
mand, Vestervold 18, Varde.
Damsgaard, Hans Christian, vognmand; f. 19/9
1918 i Feldborg, Ringkøbing amt, søn af post
bud Niels Damsgaard; g. 24/8 1941 m. Johanne
D., f. Laursen; udd. og virket v. landvæsen
1932-41, derefter chauffør bl. a. h. vognmand
Marinus Andersen, Skive, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Hem 1949; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Hem-Hindborg-Dølby kommune, f.
Hem Maskinfabrik, f. A/S Skive Asfaltfabrik, f.
A/S Skive Tømmerhandel, f. A/S Colas Vejma7
teriale, Djeld pr. Vinderup og f. Viborg amts
vejvæsen m. fl. foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Hem.
Firma: Hans Damsgaard, Vognmandsforret
ning, Hem.
Damsgaard, Kaj, vognmand; f. 27/5 1926 i
Vestervig, Thisted amt, søn af gårdejer Jens
Damsgaard; g. 14/4 1949 m. Helene D., f. Chri
stensen; overtaget vognmand P. Nielsen’s for
retning i Skjoldborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1952; vognpark: 1 lastvogn (4% tons)
m. tippelad og 1 lillebil (6 personer); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Skjoldborg pr. Vildsund Vest.
Firma: Kaj Damsgaard, Vognmandsforretning,
Skjoldborg pr. Vildsund Vest.
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A. Danielsen

J. P. Davidsen

M. C. Davidsen

vognmand
Nørre Søby

vognmand
Østerby

vognmand
Vinderup

Damtoft, Svend Aage, vognmand; f. 19/3 1916
i Vinding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Knud Peter Damtoft; g. 1/11 1948 m. Eva D., f.
Pedersen; udd. v. landvæsen, chauffør 1942-53,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Vinding — der er grundlagt 1918 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1953; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port og en del fast firmakørsel foruden en del
kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Vinding pr. Sørvad.
Firma: Aage Damtoft, Vognmandsforretning,
Vinding pr. Sørvad.

Danielsen, Anton, vognmand; f. 10/7 1905 i
Nørre Søby, Odense amt, søn af vognmand Ras
mus Danielsen; g. 10/10 1930 m. Kirstine D., f.
Hansen; medhjælper h. svogeren vognmand J. L.
Jensen, Nørre Søby 1921-26, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nørre Søby 1927, sideløben
de leverandør af grus og sten fra egen grus
grav, opført nuværende ejendom m. tilhørende
garager i Nørre Søby 1930; vognpark: 3 last
vogne (4-6 tons), 1 traktor og diverse grusgravs
materiel.
Adr. Nørre Søby.
Firma: Anton Danielsen, Vognmandsforret
ning, Nørre Søby.

Danielsen, Frank, vognmand; f. 4/4 1923 i Vin
ding, Skanderborg amt, søn af rentier Ejler Da
nielsen; g. 24/3 1951 m. Kirstine D., f. Sørensen;
chauffør 1941-46, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Brædstrup og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 5-tons
lastvogn1; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel og en del
entreprenørkørsel.
Adr. Søgade 59, Brædstrup.
Firma: Brædstrup Auto transport v. Frank Da
nielsen, Brædstrup.

Daugaard, Frode, vognmand; f. 3/12 1922 i
Marie Magdalene, Randers amt, søn af savskæ

P. J. Degn
vognmand
Lyngby

rer Laurs Christensen Daugaard; g. 6/11 1949 m.
Marie D., f. Hald; udd. s. mejerist, chauffør i
nuværende vognmandsforretning i Marie Mag
dalene 1941-49; overtaget samme og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 6-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Fjeld Skov
distrikt pr. Ryomgaard foruden en del svineog kreaturtransport.
Adr. Marie Magdalene pr. Ryomgård.
Firma: Frode Daugaard, Vognmandsforretning,
Marie Magdalene pr. Ryomgård.
Davidsen, Johannes, vognmand; f. 26/8 1902 i
Lem, Viborg amt, søn af vognmand og land^
mand Jens Davidsen; udd. s. smed, rutebilchauf
før 1922-27, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Dommerby pr. Højslev 1927, sideløbende tørvefabrikant 1940-47, eksportvognmand s. 1948;
vognpark: 1 eksportvogn m. påhængsvogn og 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 28-30 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast kørsel på ruten:
Skive-Århus f. F.D.B. og f. egnens mejerier —
samt eksportkørsel m. maskingods og letfor
dærvelige varer på Vesttyskland, Holland og
Belgien; medl. af hovedbest. f. Foreningen af
danske Eksportvognmænd s. 1949.
Adr. Dommerby pr. Højslev.
Firma: Johs. Davidsen, Vognmandsforretning,
Dommerby pr. Højslev.

Davidsen, Johannes, vognmand; f. 26/8 1912 i
Ejsing pr. Vinderup, Ringkøbing amt, søn af
rentier, fhv. smedemester Christian Davidsen;
g. 18/11 1937 m. Ane Sofie D., f. Rasmussen;
udd. i murerfaget, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Framlev pr. Harlev 1947; vognpark: 1
5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognm'andskørsel — herunder i vinterhalvåret bl. a.
en del fast kørsel m. brunkul; formd. f. HarlevFramlev kommunes sogneråd.
Adr. Framlev pr. Harlev.
Firma: Johs. Davidsen, Vognmandsforretning,
Framlev pr. Harlev.
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J. C. Demediuk

H. Denker

N. Dernoff

vognmand
Sig

vognmand
Kliplev

vognmand
Strøby

Davidsen, Jørgen Peter, vognmand; f. 27/6 1911
i Millinge, Svendborg amt, søn af vognmand
Rasmus Davidsen; g. 31/10 1942 m. Kathrine D.,
f. Jørgensen; overtaget faderens vognmandsfor
retning i Østerby pr. Millinge og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1948; vognpark: 2 last
vogne (2 og 3% tons); medl. af best. f. og sekre
tær i Fåborg og Omegns Vognmandsforening s.
1954.
Adr. Østerby pr. Millinge.
Firma: J. P. Davidsen, Vognmandsforretning,
Østerby pr. Millinge.

Davidsen, Kai Valdemar Frederik, vognmand;
f. 24/11 1906 i Kbhvn.
Adr. Stationsvej 22, Holte.
Firma: Kai Davidsen, Vognmand, Stationsvej
22, Holte.
Davidsen, Magnus Christian, vognmand; f. 10/7
1901 i Vinderup, Ringkøbing amt, søn af ar
bejdsmand Jens Christian Davidsen; g. 9/3 1930
m. Alma Helene D., f. Jensen; udd. og virket
v. landvæsen 1915-22, virket v. tørvearbejde
1922-27, chauffør i A/S Vinderup Trælasthandel
1927-44, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vinderup 1944, autovognmand s. 1948; kørsels
kapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Kr.
Kjeldbjerg’s Cementstøberi, Vinderup foruden
en del dagrenovationskørsel, en del brændsels
kørsel og en del kreaturtransport.
Adr. Møllersvej, Vinderup.
Firma: Magnus Davidsen, Vognmandsforret
ning, Vinderup.

Degn, Peter Jensen, vognmand; f. 9/8 1889 i
Voldby v. Hammel, Skanderborg amt, søn af
gårdejer og skovfoged Niels Peter Degn; g. 29/1
1910 m. Katrine D., f. Kragh; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lyngby pr.
Brabrand 1926; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Ve
sterbro Mejeri, Arhus.
Adr. Lyngby pr. Brabrand.

P. Didriksen
vognmand
Ringsted

Firma: P. Degn, Vognmandsforretning, Lyngby
pr. Brabrand.
Deichmann, Axel, vognmand, sognefoged; f.
25/11 1897 i Grinderslev, Viborg amt, søn af
gårdejer Anders Frederik Deichmann; g. 28/7
1923 m. Kirstine D., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Laurbjerg 1924; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel; revisor i Randersegnens Vognmandsfor
ening; sognefoged i Laurbjerg sogn s. 1950.
Adr. Laurbjerg.
Firma: Axel Deichmann, Vognmandsforret
ning, Laurbjerg.
Demediuk, Jens Christian, vognmand; f. 11/11
1922 i Sig, Ribe amt, søn af vognmand Vasil
Demediuk; g. 29/3 1952 m. Astrid D., f. Laurid
sen; udd. s. karosseribygger og sen. virket s.
chauffør i faderens vognmandsforretning i Sig,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sig 1952;
vognpark: 1 lastvogn m. skovvogn m. kran og
læssegrejer; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis skovkørsel fra Outrup-TinghøjNørholm Skovdistrikt f. I/S Varde Savværk for
uden en del kørsel m. langjern og master f. for
skellige jernforretninger og imprægneringsan
stalter og om vinteren en del kørsel i forbin
delse m. sandspredning f. Ribe amts vejvæsen.
Adr. Sig.
Firma: Jens Chr. Demediuk, Vognmandsfor
retning, Sig.
Denker, Heinrich, vognmand; f. 14/10 1903 i
Flensburg, Sydslesvig, søn af blikkenslager
mester Heinrich Denker; g. 14/11 1924 m. Frida
D., f. Ries; udd. og virket s. mekaniker, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kliplev 1923;
vognpark: 1 lastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast entreprisekørsel f. Åbenrå amts vejvæsen
og f. Kliplev kommune.
Adr. Kliplev.
Firma: H. Denker, Vognmandsforretning,
Kliplev.
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A. M. Digmann

G. P. Dixen

vognmand
Kgs. Lyngby

vognmand
Kbhvn. S.

S. C. Dohn
vognmand
Alsrode

Dernoff, Nikolaj, vognmand; f. 28/9 1919 i
Ejby, Roskilde amt, søn af arbejdsmand Vasil
Dernoff; udd. v. landvæsen, brødkusk og mu
rerarbejdsmand 1941-46, overtaget vognmand
Alfr. Nielsen’s forretning i Strøby og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 1 5%tons lastvogn; medl. af best. f. St. Heddinge og
Omegns Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Strøby.
Firma: N. Dernoff, Vognmandsforretning,
Strøby.

Didriksen, Peter, vognmand; f. 26/2 1902 i Kir
ke Flinterup, Sorø amt, søn af fabriksarbejder
H. P. Didriksen; g. 2/5 1926 m. Ingeborg D., f.
Sørensen; privatchauffør h. hofjægermester
Grüner, Svenstrup 1923-26 og chauffør h. vogn
mand Henrik Sørensen, Ringsted 1926-39, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ringsted 1939,
sideløbende overtaget Ringsted Flytteforretning
1940; vognpark: 1 lastvogn (7 tons) m. påhængs
vogn (4 tons) og 3 flyttebusser; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis svinetrans
port t. englandsbådene — samt flytning og op
magasinering; medl. af best. f. Vognmandsfor
eningen f. Ringsted og Omegn s. 1947.
Adr. Holbækvej 34, Ringsted.
Firma: Ringsted Flytteforretning v. Peter Did
riksen, Holbækvej 34, Ringsted.

Digmann, Aksel Martinus, vognmand; f. 4/7
1893 i Farum, Frederiksborg amt, søn af køb
mand og kromand Frederik Digmann; g. 1929
m. Anna D., f. Jensen (død 1948); udd. og vir
ket s. mejerist t. 1923, hønseriejer 1923-24, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1925, selv
stændig vognmand i Lyngby s. 1930; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Kbhvn.s Kul & Koks Kom
pagni, f. A/S Højgaard & Schultz, Kbhvn. og f.
A/S Lyngby Brændselsforretning m. f 1.; medl.
af best. f. Nordre Birks Vognmandsforening
1953-55; mangeårig opdrætter af schæferhunde
i egen kennel.
Adr. Rolighedsvej 7, Kgs. Lyngby.

B. F. Dreier
vognmand
Hem

Firma: Aksel Digmann, Vognmandsforretning,
Rolighedsvej 7, Kgs. Lyngby.

Dixen, Gottlieb Petersen, vognmand; f. 21/10
1918 i Ulkebøl, Sønderborg amt, søn af mekani
ker Gottlieb Petersen Dixen; g. 9/8 1942 m. Nan
ny Alice D., f. Jensen; bestået mellemskoleeksam. fra Sønderborg dansksprogede Skole
1933, udd. s. bager 1933-37, bagersvend 1937-38
og 1940-42, skibskok 1938-40, politibetjent 194247, etabi. sig s. selvstændig vognmand — m. for
retning omfattende lastvognskørsel — i Kbhvn.
1947, sideløbende lillebilvognmand s. 1954; kør
selskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Chr. Jensen’s Cementstøberi og f. A/S Terracol
— begge Kbhvn.
Adr. Englandsvej 215, Kbhvn. S.
Firma: G. Dixen, Vognmandsforretning, Eng
landsvej 215, Kbhvn. S.
Dohn, Søren Christian, vognmand; f. 5/2 1907
i Kolind, Randers amt, søn af landpostbud An
ton Marius Dohn; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1932-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ålsrode pr. Ålsø 1946; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 1 m påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 17^ tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Auning Kartoffelmelsfabrik foruden en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Ålsrode pr. Alsø.
Firma: S. Dohn, Vognmandsforretning, Åls
rode pr. Ålsø.

Dreier, Børge Frederik, vognmand; f. 16/2 1924
i Højslev, Viborg amt, søn af vognmand Magnus
Nicolai Nielsen Dreier; udd. og virket v. land
væsen 1938-46, derefter medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Hem, medindehaver af
samme — der sideløbende omfatter brændsels
handel — s. 1953; vognpark: 2 lastvogne — beg
ge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 30
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Hem-Hindborg-Dølby kom
mune, f. Skive Andels-Slagteri, f. Skive Kreatur-
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A. J. Due
vognmand
Køge

G. Due
vognmand
Køge

eksportforening, f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Skive, f. A/S Colas Vejmateriale, Djeld pr.
Vinderup, f. Ellidshøj Kridt- & Kalkværk og f.
slagtermester N. J. Nielsen, Viborg m. fl.
Adr. Hem.
Firma: M. Dreier & Søn v. Magnus & Børge
Dreier, Vognmandsforretning, Hem.

Drejer, Robert, vognmand; f. 30/3 1919 i Sund
by, Thisted amt, søn af vognmand Andreas
Drejer; g. 5/6 1951 m. Marie D., f. Overgaard;
overtaget faderens vognmandsforretning i Sund
by M. og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1946; vognpark: 5 benzin- og diesellastvogne —
hvoraf 3 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: ca. 30% tons) — og 1 lillebil; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel, en del kørsel f. Thisted amt
og en del langturskørsel — samt lillebilkørsel.
Adr. Sundby M.
Firma: Robert Drejer, Vognmandsforretning,
Sundby M.
Due, Anker Jensen, vognmand; f. 13/10 1899 i
Torrig, Maribo amt, søn af skomager J. P. L.
Jensen Due; g. 10/5 1924 m. Valborg Marie J. D.,
f. Jensen; savværksarbejder t. 1925, chauffør h.
købmand Jacob Lund, Maribo 1925-35, ansat i
A/S Juncker’s Savværk, Køge 1935-43, derefter
ansat i forskellige virksomheder i Køge, over
taget godstransporten i Køge byområde f. D.S.B.
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Køge
1948; vognpark: 1 2-tons lastvogn.
Adr. Flindtsvej 4, Køge.
Firma: A. Jensen Due, D.S.B. Godstransport,
Flindtsvej 4, Køge.

Due, Gunnar, vognmand; f. 3/2 1915 i Strøby,
Præstø amt, søn af handelsmand Carl Due; g.
17/12 1939 m. Ruth D., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Lellinge 1937, flyttet
forretningen t. Køge 1955; vognpark: 3 lastvogne
(5-12 tons) og 1 udlejningsvogn.
Adr. Ølbyvej 16, Køge.
Firma: Gunnar Due, Vognmandsforretning,
Ølbyvej 16, Køge.

U. Duurloo

J. C. M. Dutt

direktør, propagandachef
Kbhvn. K.

vognmand
Skelhøje

Due, Max, vognmand; f. 20/10 1916 i Strøby,
Præstø amt, søn af handelsmand Carl Due; g.
26/3 1955 m. Birgit D., f. Kosmus; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Lellinge 1948; vogn
park: 1 lastvogn (7 tons) m. påhængsvogn (9
tons).
Adr. Lellinge.
Firma: Max Due, Vognmandsforretning, Lel
linge.
Duurloo, Ulrik, direktør, propagandachef; f.
16/6 1912 i Kbhvn., søn af redaktør Aage
Schmidth; g. 1/12 1944 m. Lilli D., f. Pontoppidan; bestået realeksm. 1929 og afgs.eksm. fra
Kunsthåndværkerskolen i Kbhvn. 1933, portræt
tegner og journalist 1933-39, ansat v. United
Press, Kbhvn. 1939-40, ansat i Statens Udvan
dringskontor 1940, afdelingsleder i samme 194345, medarbejder v. dagbladet »Information« 194547, propagandachef i Justitsministeriet’s udvalg
f. større færdselssikkerhed 1947-53, direktør i
Rådet f. større Færdselssikkerhed s. 1953; red
aktør af tidsskriftet »Pas På« og af »Civilfor
svarsbladet«; forfatter t. flere rejsebøger; medl.
af landsstyrelsen f. Civilforsvars-Forbundet og
af repræsentantskabet f. Katastrofefondet u.
Dansk Røde Kors.
Adr. Skodsborg Strandvej 33, Springforbi.
Institution: Rådet for større Færdselssikker
hed, Edvard Falcks Gade 3, Kbhvn. K.

Diirr, Jens Christian Marinus, vognmand; f.
22/6 1902 i Grønhøj, Viborg amt, søn af husmand
Thomas Philip Jacob Durr; g. 21/11 1930 m. Gre
the D., f. Andersen; udd. v. landvæsen, lillebil
chauffør i Viborg 1927-29, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Skelhøje 1929, sideløbende leve
randør af vej- og byggematerialer; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. langtømmervogn (kør
selskapacitet: 20 tons) — og en udlejningsvogn
(Opel Record model 1955); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel og en del svinetransport; medstifter af
Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening 1938,
medl. af best. f. samme s. 1948.
Adr. Skelhøje.
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J. G. Dyhr

C. Dynesen

V. Ebbesen

C. Ebdrup

vognmand
Esbjerg

vognmand
Herning

vognmand
Kgs. Lyngby

vognmand
Randers

Firma: Jens Dürr, Vognmandsforretning, Skel
høje.

Dybro, Valdemar, vognmand; f. 19/3 1908 i
Bjergby, Hjørring amt, søn af smedemester
Christian M. Dybro; g. 12/11 1929 m. Signe D., f.
Sørensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Tversted 1939, sideløbende indehaver af service
station m. benzintank m. detailsalg f. Dansk
Esso i Tversted; vognpark: 2 lastvogne — begge
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 27 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fisketransport.
Adr. Tversted.
Firma: Vald. Dybro, Vognmandsforretning,
Tversted.
Dybvad, Carl Marinus Hansen, vognmand; f.
11/9 1900 i Gadbjerg, Vejle amt, søn af vogn
mand og landmand Hans Skov Dybvad; g. 5/2
1926 m. Karen Marie D., f. Tønning; udd. v.
landvæsen og sen. bestyrer af moderens bedrift
t. 1934, iøvrigt drevet vognmands- og brændsels
forretning i Gadbjerg s. 1918; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Gadbjerg Brugsforening s. 1921; genn. en
årrække medl. af best. f. Vejle Amts Lastbil- og
Vognmandsforening, formd. f. samme s. 1955,
medl. af best. f. Vejle Fragtcentral, i 2 perioder
medl. af Gadbjerg sogneråd.
Adr. Gadbjerg.
Firma: Carl Dybvad, Vognmandsforretning,
Gadbjerg.

Dyhr, Jens Givskov, vognmand; f. 12/2 1914 i
Hammel, Arhus amt, søn af agent Niels Dyhr; g.
28/9 1941 m. Ruth D., f. Petersen; udd. i kolonial og
sen. ansat s. lagerforvalter i Bramminge Æg
eksport, eksportchauffør 1943-47, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Esbjerg 1947 — herun
der eksportvognmand 1947-51 og langtursvogn
mand s. 1951; vognpark: 2 M.A.N.-d'iesellastvogne — begge m. påhængsvogn (12 tons) — og
1 Volvo-diesellastvogn m. påhængsvogn (16 tons);
kørsel: udelukkende indenlandsk langturskørsel

— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Valse
møllen, Esbjerg m. fl. foruden en del kørsel m.
kontraktgods t. Sjælland.
Adr. Gormsgade 50, Esbjerg.
Firma: Jens Dyhr, Vognmandsforretning,
Gormsgade 50, Esbjerg.
Dynesen, Carlo, vognmand; f. 17/11 1889 i Her
ning, søn af gæstgiver Jens Christian Dynesen;
g. 8/12 1914 m. Anna D., f. Eriksen; udd. s. cy
kel- og automekaniker, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1914; vognpark: 5 turistvogne (kørselskapacitet:
140 personer), 5 lillebiler (kørselskapacitet: 31
personer) og 2 rustvogne; formd. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s afdeling f. Ring
købing amt.
Adr. Mindegade 18, Herning.
Firma: Carlo Dynesen, Automobilforretning,
Mindegade 18, Herning.

Dyrbye, Christian Alexander, turistbilejer; f.
24/10 1912 i Helsingør, søn af smed Laur. Dyr
bye; g. 16/11 1936 m. Edith D., f. Weidich; udd. s.
smed, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hel
singør 1942, udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte turistkørsel 1947 og lillebilkørsel 1954
samt afhændet lastvognsafdelingen 1955; vogn
park: 2 turistvogne (28 og 36 personer) og 1 lille
bil; tidl. medl. af best. f. Kronborg Birks Vogn
mandsforening.
Adr. Baldersvej 21, Helsingør.
Firma: Chr. Dyrbye, Turistbilejer, Baldersvej
21, Helsingør.
Dyrholm, Ejner, vognmand; f. 23/7 1914 i Øster
Alling, Randers amt, søn af arbejdsmand Jens
Dyrholm; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1936-48, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lime pr. Mørke 1948; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Skj ørring An
delsmejeri.
Adr. Lime pr. Mørke.
Firma: Lime Autotransport v. E. Dyrholm, Li
me pr. Mørke.
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C. J. Ebsen
vognmand
Skodborg

A. Eg
vognmand
Juelsminde

Dyrvig, Christian Alexander, vognmand, brænd
selshandler; f. 11/11 1910 i Bredstrup, Vejle amt,
søn af landpostbud Mads Christian Dyrvig; g.
5/5 1939 m. Ruth D., f. Pedersen; efter en del
år at have virket s. chauffør overtaget nuvæ
rende vognmands- og brændselsforretning i
Bredstrup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
og brændselshandler 1936, i de senere år opført
nuværende ejendom m. tilhørende garager i
Bredstrup; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Nordisk Nestlé, Fredericia foruden
en del kørsel f. Bredstrup kommune og f. for
skellige håndværkere og landmænd.
Adr. Bredstrup pr. Pjedsted.
Firma: Chr. Dyrvig, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Bredstrup pr. Pj edsted.

Ebbesen, Valdemar, vognmand; f. 11/7 1908 i
Kolding, søn af fouragehandler Thomas Ebbesen;
g. 27/5 1941 m. Anna Elisabeth E., f. Nielsen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1936, chauffør h.
broderen vognmand J. Ebbesen, Charlottenlund
1936-41, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Charlottenlund 1941, selvstændig vognmand i
Gladsakse s. 1945; vognpark: 1 lastvogn og 1
lukket flytteomnibus m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. forskellige
håndværksmestre og gartnere — samt flytning
og møbeltransport.
Adr. Gammelmosevej 132, Gladsakse pr. Kgs.
Lyngby.
Firma: Bagsværd Flytteforretning v. Vald. Ebbesen, Gammelmosevej 132, Gladsakse pr. Kgs.
Lyngby.
Ebdrup, Christen, vognmand; f. 28/12 1898 i
Hobro, søn af vognmand Christian Ebdrup; g.
18/3 1923 m. Marna E., f. Kristensen; løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Randers — der er grundlagt
1919 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1944; vognpark: 1 2%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis firmakørsel;

E. Egelund

L. Egemar

vognmand
Holsted

vognmand
Hillerød

medl. af best. f. Randers Vognmandsforening s.
1950.
Adr. Fynsgade 6, Randers.
Firma: Chr. Ebdrup, Vognmand, Fynsgade 6,
Randers.
Ebsen, Carl Johannes, vognmand; f. 16/12 1907
i Skrave, Haderslev amt, søn af gårdejer Ha
rald Ebsen; g. 1934 m. Margrethe E., f. Hermansen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Skodborg J. 1933; vogn
park: 2 diesellastvogne og 2 turistbusser; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Haderslev amts vejvæsen og f. Skod
borg kommune samt en del kreaturkørsel t. Kol
ding Eksportmarked.
Adr. Skodborg J.
Firma: C. Ebsen, Vognmandsforretning, Skod
borg J.

Eg, Alfred, vognmand; f. 23/6 1899 i Rårup
sogn, Vejle amt, søn af vognmand Hans Nielsen
Eg; g. 1931 m. Magdalene E., f. Jensen; overta
get nuværende vognmandsforretning i Juelsmin
de — der er grundlagt af faderen 1900 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1922; vogn
park: 1 lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Juelsminde.
Firma: Alfred Eg, Vognmand, Juelsminde.

Egelund, Einar, vognmand; f. 19/11 1907 i Brø
rup, Ribe amt, søn af vognmand Peder Egelund;
g. 29/12 1933 m. Anna E., f. Madsen; efter en
del år at have virket s. kusk og chauffør h. fa
deren etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hol
sted St. 1933; vognpark: 1 Austin- og 2 Bedfordbenzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer
t. eksportstaldene i Esbjerg og Kolding og en
del kørsel m. svin t. Kolding Andels-Svineslagteri
foruden en del kørsel f. Holsted kommune og f.
Ribe amts vejvæsen samt iøvrigt en del kørsel
m. korn, foderstoffer, kunstgødning, bygnings
materialer, brændsel og kolonial; genn. en år-
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A. Ejstrup

H. Ekstrand

vognmand
Videbæk

fragtmand
Grenå

O. Ekstrand
fragtmand
Grenå

række medl. af best. f. Ribe Amts Vognmands
forening.
Adr. Storegade 104, Holsted St.
Firma: Holsted St. Vognmandsforretning v.
Einar Egelund, Holsted St.

Egemar, Laurits, vognmand; f. 12/8 1904 i Løve,
Holbæk amt, søn af skomager Christian Egemar;
g. 16/11 1941 m. Dagny E., f. Sørensen; udd. og
virket bl. a. v. landvæsen, i kompagni m. vogn
mand Niels Toft etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hillerød 1931, løst næringsbrev 1932;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — den ene m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Hillerød Foderstofforening
og f. Farum Kalk- & Grusværk; medl. af best. f.
Vognmandsforeningen f. Hillerød og Omegn s.
1952.
Adr. Holmegårdsvej 39, Hillerød.
Firma: Egemar & Toft, Vognmandsforretning,
Holmegårdsvej 39, Hillerød.
Egerup, Rydén Johan, vognmand; f. 9/1 1907
i Nakskov, søn af arbejdsmand Rasmus Olsen;
g. 29/4 1934 m. Alice E., f. Timm; udd. t. søs,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1951; vognpark: 3 lastvogne (3%-5 tons) — alle
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Sdr. Boulevard 129, Kbhvn. V.
Firma: Rydén Egerup, Vognmandsforretning,
Sdr. Boulevard 129, Kbhvn. V.
Ehmsen, Wilfred Lynge, vognmand; f. 27/2 1919
i Vamdrup, Ribe amt; udd. og virket v. landvæ
sen 1929-39, chauffør h. forskellige vognmænd
1939-46, overtaget fragtruten: Holstebro-Randers
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holste
bro 1947, erhvervet koncession på nævnte rute
1955; kørselskapacitet: ca. 9 tons; kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel på ruten: HolstebroRanders — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik, f. A/S
Holstebro Jern- & Stålforretning, f. A/S Brdr.
Justesen, Holstebro og f. A/S Chr. Hansen, Hol
stebro m. fl.
Adr. Nordkap 30, Holstebro.

K. S. Elbæk
vognmand
Grindsted

Firma: W. Ehmsen, Vognmand, Nordkap 30,
Holstebro.

Eisensøe, Christian, fragt- og vognmand; f.
21/11 1925 i Slagelse, søn af fragt- og vognmand
Christian Eisensøe; udd. i handel, optaget s.
kompagnon i faderens fragt- og vognmandsfor
retning i Slagelse 1950, eneindehaver af samme
s. 1952; vognpark: 3 5-tons lastvogne — den ene
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel på ruten: Slagelse-Kbhvn.
Adr. Smedegade 23, Slagelse.
Firma: Chr. Eisensøe, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Smedegade 23, Slagelse.

Ejdrup, Frants, vognmand*; f. 12/7 1918 i Klit
gård, Nørholm sogn, Ålborg amt, søn af vogn
mand og husmand Frants Ejdrup; g. 18/4 1943 m.
Marie E., f. Pedersen; lastvognschauffør 1938-45,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Porshede pr. Sønderholm — der er grundlagt
1922 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1945; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt kon
traktkørsel på ruten: Klitgård-Ålborg.
Adr. Porshede pr. Sønderholm.
Firma: Frants Ejdrup, Vognmandsforretning,
Porshede pr. Sønderholm.
Ejstrup, Axel, vognmand; f. 21/11 1919 i Vide
bæk, Ringkøbing amt, søn af rentier Kjær Ej
strup; g. 11/11 1955 m. Minna E., f. Røjkjær;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Videbæk 1946;
vognpark: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel m. brunkul fra Studsgård t. I/S
Skærbækværket foruden en del kørsel m. in
denlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Sønder Allé, Videbæk.
Firma: Axel Ejstrup, Vognmandsforretning,
Videbæk.
* Vognmand Frants Ejdrup har den 1. juni 1956 afhændet sin
vognmandsforretning i Porshede pr. Sønderholm og etableret sig
som selvstændig gårdejer i Mellemholm pr. Sønderholm.
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H. Eliasen
vognmand
Hobro

S. Elkær

W.

Elmquist

direktør
Kbhvn. V.

vognmand
Fåborff

Ekstrand, Haakon, fragtmand; f. 17/10 1921 i
Ørsted, Randers amt, søn af fragtmand Olaf Ek
strand; g. 21/1 1949 m. Elly E., f. Bager; udd. i
handel, medindehaver af faderens fragtmands
forretning i Grenå s. 1945.
Adr. Havnevej 155, Grenå.
Firma: O. Ekstrand, Fragtruten: GrenåKbhvn., Grenå.

Ekstrand, Olaf, fragtmand; f. 26/6 1899 i Grenå,
søn af skræddermester Ludvig Andersen; g. 21/2
1948 m. Gudrun E., f. Petersen; udd. s. bager,
drevet bageri i Ramten 1922-27, etabi. sig s. selv
stændig fragtmand — m. forretning omfattende
fragtmandskørsel på ruten: Grenå-Randers — i
Grenå 1927, afhændet nævnte fragtrute samt på
begyndt fragtmandskørsel på ruten: GrenåKbhvn. 1934; vognpark: 1 lastvogn m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: udeluk
kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Grenå-Kbhvn.; medstifter af Djurslands
Vognmandsforening 1932, genn. en årrække medl.
af best. f. samme.
Adr. Søren Kannes Vej 20, Grenå.
Firma: O. Ekstrand, Fragtruten: Grenå-Kbhvn.,
Grenå.
Elbæk, Kristen Sigvald, vognmand; f. 20/9 1919
i Grindsted, Ribe amt, søn af gårdejer Hans El
bæk; g. 6/8 1944 m. Klara E., f. Dyrvig; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Grindsted i kompagni
m. broderen vognmand Therkild Elbæk, enein
dehaver af forretningen s. 1948; vognpark: 1
Mercedes-diesellastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — såvel lokal s. langturs
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Grind
sted kommune og f. Grindsted Brugs- og Lokal
forening foruden en del kørsel m. kartofler f.
Grindsted Kartoffelcentral og en del kørsel m.
kalk fra Nordjylland samt iøvrigt en del kørsel
m. træ og tømmer f. egen regning; kasserer i
Grindsted og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Morsbølvej 23 Grindsted.
Firma: Sigvald Elbæk, Vognmandsforretning,
Grindsted.

P. Enemark
vognmand
Hammelev

Elgaard, Aksel, vognmand; f. 22/8 1906 i Arhus,
søn af bødker Hans Peter Hansen; g. 12/5 1935 m.
Elinor E., f. Offersen; udd. s. maskinarbejder,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Arhus 1928,
løst næringsbrev 1933; vognpark: 6 lastvogne (25 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn — og 9 flyt
tevogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis firmakørsel — samt flytning og mø
belopbevaring.
Adr. Halls Sti 29, Arhus.
Firma: Elgaard’s Flytte- & Vognmandsforret
ning, Ewaldsgade 10, Århus.
Eliasen, Harry, vognmand; f. 6/10 1918 i Hvornum sogn, Randers amt, søn af rentier Karl
Eliasen; g. 19/1 1947 m. Helga E., f. Østergaard;
udd. og virket v. landvæsen, løst næringsbrev
samt overtaget nuværende vognmandsforretning
i Hobro og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1946; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad og
1 spand heste m. tilhørende arbejdsvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Dansk Andels-Gødningsforret
ning, Hobro; kasserer i Hobro Vognmandsfor
ening s. 1953.
Adr. Strandvej 20, Hobro.
Firma: H. Eliasen, Vognmandsforretning,
Hobro.
Elkær, Sofus, vognmand; f. 31/8 1916 i Ejby,
Assens amt, søn af husmand Rasmus Elkær; g.
8/6 1940 m. Nanna E., f. Hansen; udd. og virket
v. landvæsen 1930-37, chauffør i Fyns AndelsFoderstofforretning, Fåborg 1937-47, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Fåborg 1947, sideløben
de leverandør af vej- og støbematerialer fra egen
grusgrav, erhvervet nuværende ejendom i Få
borg 1940; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Assensvej 46, Fåborg.
Firma: Sofus Elkær, Vognmandsforretning, As
sensvej 46, Fåborg.
Elling, Ejner Petersen, vognmand; f. 28/2 1906
i Silkeborg, søn af vognmand Marthinus Peter
sen Elling; g. 5/5 1929 m. Bertha E., f. Bang;
løst næringsbrev og optaget s. kompagnon i fa-
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C. Enevoldsen

J. G. Enevoldsen

M. Enevoldsen

N. D. Enevoldsen

vognmand
Hemmet

vognmand
Vandel

vognmand
Skiffard

vognmand
Voldby

derens vognmands- og brændselsforretning i
Silkeborg 1941, eneindehaver af samme — der er
grundlagt 1903 — s. 1949; vognpark: 3 lastvogne
(3^-5^ tons) — hvoraf 2 m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast fir
makørsel; medl. af best. f. Dansk Arbejdsgiver
forening, Silkeborg.
Adr. St. Blichers Gade 18, Silkeborg.
Firma: M. P. Elling & Søn, Vognmandsforret
ning, St. Blichers Gade 18, Silkeborg.

selvstændig vognmand i Hemmet 1946; vognpark:
1 benzin'lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Skjern Eksportstald og t. Skjern Svine
slagteri foruden en del kørsel f. Hemmet kom
mune og f. forskellige håndværkere i Hemmet
samt en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Hemmet.
Firma: Chr. Enevoldsen, Vognmandsforretning,
Hemmet.

Elmquist, Walther, direktør; f. 23/11 1892 i San
derum, Odense amt, søn af sognepræst A. G.
Elmquist; g. 3/6 1922 m. Birgith E., f. Erbe; stu
dent (Odense) 1911, cand. jur. 1917, sekretær i
Dansk Arbejdsgiverforening 1917, fuldmægtig
1924, kontorchef 1938, direktør s. 1942; medl. af
adskillige faglige kommissioner og udvalg; deko
rationer: R1. og Fi.Fr.4.
Adr. Strandboulevarden 111, Kbhvn. 0.
Organisation: Dansk Arbejdsgiverforening, Ve
ster Voldgade 113, Kbhvn. V.

Enevoldsen, Henning Dolmer, vognmand; f.
17/11 1925 i Skiffard, Randers amt, søn af vogn
mand Møller Enevoldsen; medhjælper og chauf
før i faderens vognmandsforretning i Skiffard
1941-56, medindehaver af samme s. 1956.
Adr. Skiffard pr. Kolind.
Firma: Skiffard Vognmandsforretning v. M.
Enevoldsen & Søn, Skiffard pr. Kolind.

Enemark, Peter, vognmand; f. 2/5 1905 i Ved
sted, Haderslev amt.
Adr. Hammelev.
Firma: P. Enemark, Vognmandsforretning,
Hammelev.
Enevoldsen, Anton, vognmand, brændehandler;
f. 1/11 1891 i Bjerre, Vejle amt, søn af landpost
bud Christian Enevoldsen; g. 4/5 1917 m. Camilla
E., f. Mikkelsen; løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand og brændehandler i
Horsens 1917; vognpark: 2 2><-tons lastvogne;
formd. f. Horsens Kulhandlerforening 1926-50,
medl. af best. f. Sammenslutningen af Brænd
selshandlere i Danmark s. 1950.
Adr. Christiansholmsgade 1, Horsens.
Firma: Anton Enevoldsen, Kul & Koks, Spedalsø 35, Horsens.
Enevoldsen, Christian, vognmand; f. 27/2 1902
i Nørre Nebel, Ribe amt, søn af gårdejer Marius
Enevoldsen; g. 10/3 1926 m. Johanne E., f. Han
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.

Enevoldsen, Johannes Gunnar, vognmand; f.
3/7 1923 i Ast, Vejle amt, søn af gårdejer Peder
Christian Enevoldsen Pausgaard; g. 7/6 1946 m.
Anna Louise E., f. Enevoldsen; efter en del år
at have virket s. chauffør overtaget nuværende
vognmandsforretning i Vandel og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1954; vognpark: 2 benzin
lastvogne; kørsel: alm. vogmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. Kol
ding Eksportmarked, en del kørsel m. korn, fo
derstoffer og gødning f. Vandel Brugsforening
og en del kørsel m. kartofler og brændsel f. fir
maet Sofus Hansen, Vandel foruden en del kørsel
f. Vandel kommune og f. Vejle amts vejvæsen.
Adr. Vandel.
Firma: Johs. Enevoldsen, Vognmandsforret
ning, Vandel.
Enevoldsen, Møller, vognmand; f. 18/10 1891
i Balle, Randers amt, søn af gårdejer Niels Ene
voldsen; g. 25/4 1922 m. Kirstine E., f. Dolmer;
udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Skiffard pr. Kolind1 1927, optaget
sønnen Henning Dolmer Enevoldsen s. med
indehaver af forretningen 1956; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa-
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O. T. Enevoldsen

P. D. Enevoldsen

R. J. H. Engdahl

vognmand
Grønbjerg

vognmand
Ålsø

vognmand
Fredericia

citet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel—
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port; medl. af best. f. Djurslands Vognmands
forening, formd. f. samme s. . 1954.
Adr. Skiffard pr. Kolind.
Firma: Skiffard Vognmandsforretning v. M.
Enevoldsen & Søn, Skiffard pr. Kolind.

Enevoldsen, Niels Dolmer, vognmand; f. 4/11
1924 i Ginnerup, Randers amt, søn af vogn
mand Møller Enevoldsen; g. 15/7 1949 m. Ruth
E., f. Nielsen Kroer; medhjælper og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Skiffard pr. Ko
lind 1940-51, overtaget nuværende vognmands
forretning i Voldby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1951; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
Skjødstrup Mejeri foruden en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Voldby.
Firma: Niels Enevoldsen, Vognmand, Voldby.
Enevoldsen, Otto Tage, vognmand; f. 22/1 1922
i Ast, Vejle amt, søn af gårdejer Peder Chri
stian Enevoldsen Pausgaard; g. 18/5 1943 m.
Magda E., f. Danielsen; udd. og virket v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand og
brændselshandler i Grønbjerg pr. Filskov 1943;
vognpark: 1 benzin- og 2 diesellastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel t. Vejle Eksport
havn f. mejerierne i Langelund og Filskov og
en del kørsel m. kartofler foruden en del kør
sel f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Vejle
og f. Ringgive kommune; medl. af best. f. Grøn
bjerg Elværk.
Adr. Grønbjerg pr. Filskov.
Firma: Otto Enevoldsen, Vognmandsforret
ning, Grønbjerg pr. Filskov.

Enevoldsen, Poul Dolmer, vognmand; f. 20/4
1927 i Skiffard, Randers amt, søn af vognmand
Møller Enevoldsen; g. 6/5 1955 m. Bodil E., f.

C. Engelbrektsen
vognmand
Klarup

Mortensen; chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Skiffard 1945-55, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Alsø og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1 last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport foruden en del fast kørsel f. forskel
lige brugsforeninger.
Adr. Alsø.
Firma: P. Enevoldsen, Vognmandsforretning,
Alsø.
Engdahl, Richard Julius Herman, vognmand;
f. 8/7 1898 i Fredericia, søn af vognmand Carl
Albert Engdahl; ansat i A/S Ernst Voss Fabrik,
Fredericia 1913-19, derefter kusk i og sen. besty
rer af faderens vognmandsforretning i Frederi
cia f. moderen, overtaget samme — der er grund
lagt 1885 og sideløbende omfatter brændselshan
del — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 1 lastvogn (kørselskapacitet: ca.
4 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. Fredericia Gasværk.
Adr. Kongensstræde 11, Fredericia.
Firma: Richard Engdahl, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Kongensstræde 11, Fredericia.
Engelbrektsen, Christian, vognmand; f. 28/1
1902 i Dorf, Hjørring amt, søn af gårdejer Sø
ren Engelbrektsen; g. 18/7 1953 m. Karen E.,
f. Mogensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Dorf 1929, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Klarup 1945,
driver sideløbende handel m. brændsel, halm,
kreaturer og grise; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 20 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Romd'rup-Klarup kommune; genn. en år
række formd. f. Romdrup-Klarup kommunes
beskæftigelsesudvalg og kornnævn, medl. af
best. f. Klarup Vandværk.
Adr. Klarup.
Firma: Chr. Engelbrektsen, Vognmand, Kla
rup.

381

E. Enøe

Aa. Eriksen

Aa. C. Eriksen

A. Eriksen

vognmand
Hejninge

vognmand
Asperup

vognmand
Vonge

vognmand
Røgen

Engelbreth, Bendt Vilhelm,
vognmand Emst Engelbreth;
derens vognmandsforretning
Adr. Ikast.
Firma: Ernst Engelbreth,
ning, Ikast.

vognmand; søn af
medarbejder i fa
i Ikast.

Vognmandsforret

Engelbreth, Ernst, vognmand; f. 23/1 1907 i
Ikast, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Vilhelm
Engelbreth; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ikast 1934; vognpark: 1 Scania Vabis1- og 1
Mercedes-diesellastvogn — begge m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. brunkul t. forskellige elværker, en
del kørsel m. foderstoffer og gødning t. Struer
og Lemvig og en del kørsel m. vejmaterialer f.
Ringkøbing amts vejvæsen.
Adr. Kristiansgade 5, Ikast.
Firma: Ernst Engelbreth, Vognmandsforret
ning, Ikast.

sen; virket s. medhjælper i faderens fragt- og
vognmandsforretning i Keldstrup og sen. drevet
landejendom i Fårdrup, overtaget vognmand
Svend Kaae’s forretning m. tilhørende ejendom
i Hejninge pr. Slagelse og etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand 1950; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel og en del kørsel f. A/S
Kosangas, Kbhvn.
Adr. Hejninge pr. Slagelse.
Firma: Erland Enøe, Vognmandsforretning,
Hejninge pr. Slagelse.
Eriksen, Aage, vognmand; f. 7/11 1905 i Aspe
rup, Odense amt, søn af husmand Niels Peter
Eriksen; g. 18/7 1931 m. Else E., f. Christensen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Asperup
1942; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons).
Adr. Asperup.
Firma: Aage Eriksen, Vognmandsforretning,
Asperup.

Engelsmann, Laurits Emil, vognmand; f. 25/1
1899 i Kbhvn., søn af sejlmager W. V. Engels
mann; g. 23/2 1946 m. Laura E., f. Hansen; etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1930;
kørsel: udelukkende dagrenovationskørsel f.
Kbhvn.s kommune.
Adr. Tycho Brahes Alle 2, Kbhvn. S.
Firma: L. E. Engelsmann, Vognmandsforret
ning, Tycho Brahes Alle 2, Kbhvn. S.

Eriksen, Aage, vognmand; f. 2/6 1907 i Tjære
by, Maribo amt, søn af gårdejer Hans Eriksen;
g. 9/4 1933 m. Sigrid E., f. Jensen; etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Tårup pr. Stubbekøbing
1933; vognpark: 3 lastvogne — alle m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 27 tons).
Adr. Tårup pr. Stubbekøbing.
Firma: Aage Eriksen, Vognmandsforretning,
Tårup pr. Stubbekøbing.

Enøe, Carl, fragt- og vognmand; f. 18/9 1902 i
Keldstrup, Sorø amt, søn af boelsmand Søren
Jensen Enøe; g. 27/1 1925 m. Laura E., f. Peter
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Keldstrup 1940; vogn
park: 2 3 Vi -tons lastvogne og 1 personvogn;
kørsel: alm. fragt- og vognmandskørsel.
Adr. Keldstrup pr. Slagelse.
Firma: Carl Enøe, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Keldstrup pr. Slagelse.

Eriksen, Aage Christian, vognmand, uddeler;
f. 12/8 1906 i Vejle, søn af uddeler Johan Con
rad Eriksen; g. 28/8 1933 m. Louise E., f. Schmidt;
efter en del år at have virket dels s. chauffør
og dels s. lillebilvognmand etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand — m„ forretning omfattende last
vognskørsel — i Vonge 1946, sideløbende uddeler
f. Vonge Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G.;
vognpark: 1 benzinlastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Vonge Lokalforening foruden
en del svine- og kreaturtransport t. Vejle An
dels-Svineslagteri og t. Vejle Eksportstald.
Adr. Vonge.

Enøe, Erland, vognmand; f. 8/7 1925 i Keld
strup, Sorø amt, søn af fragt- og vognmand Carl
Enøe; g. 14/3 1948 m. Margrethe E., f. Mathias-
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A. Eriksen

E. A. Eriksen

H. Eriksen

J. Eriksen

vognmand
Lemvig

vognmand
Vildbjerg

vognmand
Helsingør

vognmand
Vildbjerg

Firma: Aage Eriksen, Vognmandsforretning,
Vonge.

1935; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Lemvig Cementvarefabrik og f. Struer Andels
slagteri; medl. af best. f. Lemvig Vognmands
forening, tidl. medl. af best. f. Lemvig og Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Storegade 9, Lemvig.
Firma: Andreas Eriksen, Vognmandsforret
ning, Storegade 9, Lemvig.

Eriksen, Abraham, vognmand; f. 26/8 1915 i
Hjørring, søn af gårdejer og vognmand Abra
ham Eriksen; g. 30/12 1937 m. Agnes E., f. Jen
sen; overtaget nuværende vognmandsforretning
i Røgen pr. Sporup og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Skytsbjerg Andels
mejeri.
Adr. Røgen pr. Sporup.
Firma: A. Eriksen, Vognmandsforretning, Rø
gen pr. Sporup.

Eriksen, Anders, vognmand; f. 11/11 1920 i
Kondrup, Alborg amt, søn af vognmand Jens
Eriksen; g. 14/5 1952 m. Gudrun E., f. Hansen;
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Skæve pr. Brønden 1938-51, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Skæve pr. Brønden 1951;
vognpark: 1 lastvogn (5600 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel og en del kreaturkørsel.
Adr. Skæve pr. Brønden.
Firma: Anders Eriksen, Vognmandsforretning,
Skæve pr. Brønden.

Eriksen, Anders Peter, vognmand; f. 3/6 1896 i
Odense, søn af vognmand Christian Eriksen; g.
5/6 1937 m. Lis E., f. Kofoed; ansat i faderens
vognmandsforretning i Odense 1910, medinde
haver af samme 1922, eneindehaver s. 1950; vogn
park; udelukkende hestekøretøjer; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Ths. B. Thrige’s Fabrikker, Odense.
Adr. Nørrebro 126, Odense.
Firma: A. Eriksen, Vognmandsforretning, Nør
rebro 126, Odense.
Eriksen, Andreas, vognmand; f. 29/4 1893 i
Holstebro, søn af arbejdsmand Marinus Eriksen;
g. 28/5 1930 m. Kirsten E., f. Sinkbæk Andreasen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lemvig

Eriksen, Børge, vognmand; f. 22/12 1931 i Ensted, Åbenrå amt, søn af vognmand Thomas
Eriksen; efter en del år at have virket s. med
hjælper og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Styrtom pr. Åbenrå indtrådt s. kompag
non i samme; vognpark: 3 lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Åbenrå amts vejvæsen — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten t.
Sønderborg.
Adr. Styrtom pr. Åbenrå.
Firma: Th. Eriksen & Søn, Vognmandsforret
ning, Styrtom pr. Åbenrå.
Eriksen, Christian, vognmand; f. 8/2 1912 i Syd
slesvig, søn af landmand Johannes August Erik
sen; g. 30/8 1948 m. Johanna E., f. Ebsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Haderslev 1948; vognpark: 1 Dodge-diesellastvogn m. skovvogn og 1 Dodge-benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Hansborg Trælasthandel,
Haderslev.
Adr. Østergade 1, Haderslev.
Firma: Chr. Eriksen, Vognmandsforretning,
Østergade 1, Haderslev.
Eriksen, Elna Toftgaard, vognmand; f. 5/2 1899
i Odense, datter af papirgrosserer Sophus Toft
gaard; g. 29/7 1933 m. vognmand Carl Christian
Eriksen; efter ægtefællens død 1955 overtaget og
videreført dennes vognmandsforretning i Oden
se; kørselskapacitet: 4 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
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K. M. Eriksen

O. B. Eriksen

R. I. Eriksen

T. Eriksen

vognmand
Giudsted

vognmand
Kbhvn. NV.

vognmand
Grevinge

vognmand
Styrtom

Teknisk Skole, Odense, f. Margarine-Compagniet,
Odense og f. Odense kommune m. fl.
Adr. St. Glasvej 10, Odense.
Firma: Chr. Eriksen v. Elna Toftgaard Erik
sen, Vognmandsforretning, St. Glasvej 10,
Odense.
Eriksen, Ernst Adolf, vognmand; f. 1/9 1903 i
Vildbjerg, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Jens Eriksen; g. 16/5 1937 m. Helga E., f. Mad
sen; genn. en del år virket s. chauffør h. krea
tureksportør Lundgaard, Struer og sen. opholdt
sig i U.S.A., i kompagni m. faderen drevet vogn
mandsforretning i Vildbjerg s. 1931, overtaget
forretningen f. egen regning 1952 og optaget
sønnen Jens Eriksen s. kompagnon i samme
1956; vognpark: 1 Scania Vabis-, 1 Mercedes- og
1 Bedford-diesellastvogn — den ene m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. Herning Eksport
stald og t. Herning Svineslagteri, en del kørsel
m. smør fra mejerierne i Timring, Vildbjerg og
Borris t. Esbjerg Eksporthavn, en del kørsel m.
grovvarer fra Arhus og Esbjerg bl. a. t. Vild
bjerg Trælasthandel og en del kørsel m. vej
materialer og vinterredskaber f. Vildbjerg-Nøvling og Timring kommuner foruden en del kør
sel m. brændsel f. egen regning og en del kørsel
m. æg fra 13 omegnskøbmænd.
Adr. Nygade 3, Vildbjerg.
Firma: Ernst Eriksen, Vognmandsforretning,
Vildbjerg.
Eriksen, Hans, vognmand; f. 16/7 1907 i Tikøb,
Frederiksborg amt, søn af handelsmand C. Erik
sen; udd. s. slagter, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Helsingør 1933;
vognpark: 6 turistvogne; kørsel: udelukkende
turistkørsel på ind- og udland.
Adr. Jernbane vej 4, Helsingør.
Firma: Helsingør Turisttrafik & Rejsebureau
v. Hans Eriksen, Jernbanevej 4, Helsingør.
Eriksen, Hans Peter, vognmand; f. 10/5 1901 i
Kirke Såby, Roskilde amt, søn af landmand
Laur. Eriksen; g. 1926 m. Sigrid Margrethe E.,

f. Rasmussen; udd. v. landvæsen, gårdejer i
Vindinge pr. Roskilde 1926-35, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Himmelev pr. Roskilde
1936; vognpark: 3 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf
2 m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport; medl.
af best. f. og næstformd. i Roskilde Amts Vogn
mandsforening s. 1941, formd. f. samme 1942-51.
Adr. Himmelev pr. Roskilde.
Firma: H. P. Eriksen’s Vognmandsforretning,
Himmelev pr. Roskilde.
Eriksen, Jens, vognmand; f. 29/11 1894 i Vårst,
Alborg amt, søn af landmand Morten Eriksen; g.
11/10 1919 m. Else E., f. Eriksen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skæve pr. Brønden
1928; vognpark: 1 lastvogn (5200 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel.
Adr. Skæve pr. Brønden.
Firma: Jens Eriksen, Vognmandsforretning,
Skæve pr. Brønden.
Eriksen, Jens, vognmand; f. 30/6 1938 i Vild
bjerg, Ringkøbing amt, søn af vognmand Ernst
Adolf Eriksen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Vildbjerg 1956.
Adr. Nygade 3, Vildbjerg.
Firma: Ernst Eriksen, Vognmandsforretning,
Vildbjerg.

Eriksen, Karl Magnus, vognmand; f. 10/5 1905
i Giudsted, Skanderborg amt, søn af mølleejer
og gårdejer Andreas Eriksen; g. 19/8 1934 m.
Gulla E., f. Jensen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Giudsted 1929,
driver sideløbende kartoffelhandel en detail og
en gros; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport; formd. f. Giudsted
Vandværk, næstformd. f. Giudsted Transforma
torforening og formd. f. Giudsted Jagtforening.
Adr. Giudsted pr. Hampen.
Firma: Giudsted Vognmandsforretning v. Karl
Eriksen, Giudsted pr. Hampen.

384

H. F. Esbensen

S. Aa. Eskesen

H. P. Eskildsen

E. Espersen

vognmand
Vivild

vognmand
Hoven

vognmand
Viborg

vognmand
Seide

Eriksen, Kjeld Kruse, vognmand; f. 6/2 1928 i
Roskilde, søn af vognmand Hans Peter Eriksen;
g. 1953 m. Grethe E., f. Olsen; chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Himmelev pr. Ros
kilde 1946-53, derefter medindehaver af samme.
Adr. Himmelev pr. Roskilde.
Firma: H. P. Eriksen’s Vognmandsforretning,
Himmelev pr. Roskilde.
Eriksen, Oskar Borgardt, vognmand; f. 10/4
1905 i Kbhvn., søn af vognmand Jens Peter
Eriksen; g. 18/12 1931 m. Rigmor E., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1940, sideløbende overtaget faderens vognmands
forretning i Kbhvn. s. å.; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Thoravej 33, Kbhvn. NV.
Firma: Oskar Eriksen, Vognmandsforretning,
Thoravej 33, Kbhvn. NV.

Eriksen, Ronald Ingemann, vognmand; f. 13/11
1916 i Gundestrup, Holbæk amt, søn af vogn
mand Holger Eriksen; g. 27/6 1942 m. Betty E.,
f. Mortensen; udd. h. faderen, chauffør h. vogn
mand Johs. Jensen, Grevinge 1936-37 og v. Vig
Skærvefabrik 1939-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Grevinge 1945; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Grevinge Brugsfor
ening og f. Grevinge Foderstofforening.
Adr. Grevinge.
Firma: Ingemann Eriksen, Vognmandsforret
ning, Grevinge.
Eriksen, Thomas, vognmand; f. 5/4 1900 i Dallerup, Skanderborg amt, søn af repræsentant
Thomas Eriksen; g. 10/2 1928 m. Botilla E., f.
Eriksen; udd. og virket i mejeribranchen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Styrtom pr. Åben
rå 1930, optaget sønnen Børge Eriksen s. kom
pagnon i forretningen; vognpark: 3 lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Åbenrå amts vejvæsen —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten t. Sønderborg; medl. af best. f. Åbenrå
Amts Vognmandsforening.

Adr. Styrtom pr. Åbenrå.
Firma: Th. Eriksen & Søn, Vognmandsforret
ning, Styrtom pr. Åbenrå.

Eriksen, Verner, vognmand; f. 1/9 1909 i Tikøb, Frederiksborg amt, søn af gårdejer Ernst
Eriksen; g. 15/3 1934 m. Mitzi E., f. Sørensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Espergærde
1949; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Stockholmsvej 49, Espergærde.
Firma: Verner Eriksen, Vognmandsforretning,
Espergærde.
Esbensen, Henry Frits, vognmand; f. 25/9 1905
1 Vivild, Randers amt, søn af murermester Jens
Esbensen; g. 16/2 1936 m. Eva E., f. Larsen;
chauffør 1923-42, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Vivild — der er grundlagt af
svigerfaderen vognmand Lars Larsen 1922 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942, side
løbende postkontrahent i Vivild; vognpark: 4
rutebiler (kørselskapacitet: 130 personer), 2 lille
biler (kørselskapacitet: 12 personer) og 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del ud
kørsel af gods fra Allingåbro Station f. D.S.B.
— samt rutebilkørsel m. koncession på person
ruten: Vivild-Randers og turistkørsel.
Adr. Vivild.
Firma: Henry Esbensen, Vognmand, Vivild.
Eskesen, Emil, vognmand; f. 18/5 1904 i Hol
sted, Ribe amt.
Adr. Gørding.
Firma: Emil Eskesen, Vognmand, Gørding.

Eskesen, Johannes, rutebilejer; f. 26/2 1897 i
Radsted, Maribo amt; g. 1925 m. Anna E., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig rutebilejer i Stenlille 1939; vognpark:
2 rutebiler (25 og 26 personer); kørsel: udeluk
kende rutebilkørsel på personruten: StenlilleRingsted.
Adr. Assentorpvej, Stenlille.
Firma: Johs. Eskesen, Rutebilejer, Stenlille.
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Eskesen, Svend Aage, vognmand; f. 23/9 1919
i Strellev, Ringkøbing amt, søn af gårdejer .Tens
Eskesen; g. 20/9 1947 m. Nanna E., f. Dejligbjerg;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Hoven pr. Tarm og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. eksportvarer t. Esbjerg Eks
porthavn, en del kørsel m. korn og foderstoffer
f. købmand L. Høgsberg, Hoven, en del kørsel
m. bygningsmaterialer t. forskellige håndvær
kere og en del kørsel m. inden- og udenlandsk
brændsel f. egen regning foruden en del kørsel
f. Ørbæk Brugsforening, f. købmændene C. Niel
sen og K. A. Haahr, Hoven og f. Hoven kom
mune.
Adr. Hoven pr. Tarm.
Firma: Hoven Autotransport v. Sv. Aa. Eske
sen, Hoven pr. Tarm.
Eskildsen, Hans Peter, vognmand; f. 25/7 1901
i Viborg, søn af vognmand Frank Eskildsen; g.
30/10 1930 m. Agnes E., f. Pedersen; udd. og
virket v. landvæsen 1915-24, kusk h. vognmand
Rs. Lysdahl, Viborg 1924-32, virket v. forskelligt
arbejde 1932-34, overtaget faderens vognmands
forretning i Viborg — der er grundlagt 1901 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1934; kør
selskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
forskellige slagtermestre (kreaturtransport) og
brændselshandlere; medl. af best. f. Viborg
Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Gravene 31, Viborg.
Firma: P. Eskildsen, Vognmandsforretning,
Gravene 31, Viborg.

Espensen, Svend, vognmand; f. 18/9 1918 i
Føvling, Ribe amt, søn af gårdejer Hans Espen
sen; g. 19/7 1942 m. Bodil E., f. Sørensen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Føvling 1945; vogn
park: 2 Mercedes-diesel- og 2 Bedford-benzinlastvogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn og 1 per
sonvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer t. danske eksportstalde og
en del kørsel m. svin t. Kolding Svineslagteri
foruden en del kørsel f. Ribe amts vejvæsen, f.
Sønderskov Mølle, f. Føvling Brugsforening, f.
Holsted Korn- & Foderstofforretning, f. Brørup
Slagteri og f. firmaet P. Andersen, Kbhvn.s
Kødby.
Adr. Føvling.
Firma: Svend Espensen Vognmandsforretning,
Føvling.
Espersen, Evald, vognmand; f. 24/3 1893 i Sei
de, Viborg amt, søn af fisker og landmand
Esper Espersen; g. 7/9 1922 m. Kristiane E., f.
Jakobsen; udd. og virket v. landvæsen 1900-18,
kusk h. vognmand Stigsen, Seide 1918-20, etabi.

sig s. selvstændig vognmand i Seide 1922; kør
selskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. SeldeAsted kommune, f. Seide Brugsforening, f. Seide
Gødnings- og Foderstofforening, f. Skive Eks
portforening og f. Skive Andelsslagteri m. fl.;
medstifter af og tidl. medl. af best. f. Skive
egnens Autovognmandsforening.
Adr. Seide pr. Roslev.
Firma: Evald Espersen, Vognmandsforretning,
Seide pr. Roslev.
Espersen, Gunni, vognmand; f. 31/3 1914 i Ny
ker, Bornholm, søn af landmand Kristian Thor
vald Espersen; g. 5/1 1939 m. Edel E., f. Poulsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Pedersker 1941, sideløbende
forhandler af benzin f. Gulf Oil i Pedersker;
vognpark: 2 4^-tons lastvogne — begge m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Åkirkeby Vognmandsforening s. 1948.
Adr. Pedersker.
Firma: Gunni Espersen, Vognmandsforretning,
Pedersker.

Espersen, Karl Viggo Theodor, vognmand; f.
3/5 1905 i Nyker, Bornholm, søn af landmand
Kristian Thorvald Espersen; g. 19/3 1937 m. Iris
E., f. Lund; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Nylars 1934, dri
ver sideløbende benzintank m. detailsalg f. Gulf
Oil i Nylars; vognpark: 2 4-tons lastvogne —
begge m. tippelad — og 1 5-personers lillebil;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt lillebilkør
sel; medl. af best. f. Arnager Brugsforening s.
1951.
Adr. Villa »Lynghøj«, Nylars pr. Køllergård.
Firma: Karl Espersen, Vognmandsforretning,
Nylars pr. Køllergård.

Ettrup, Aage Faar toft, vognmand; søn af vogn
mand Valdemar Ettrup; optaget s. kompagnon i
faderens vognmandsforretning i Boeslunde 1938.
Adr. Boeslunde.
Firma: Vald. Ettrup & Sønner, Vognmandsfor
retning, Boeslunde.
Ettrup, Kurt Faartoft, vognmand; søn af vogn
mand Valdemar Ettrup; optaget s. kompagnon
i faderens vognmandsforretning i Boeslunde
1946.
Adr. Boeslunde.
Firma: Vald. Ettrup & Sønner, Vognmandsfor
retning, Boeslunde.
Ettrup, Valdemar, vognmand; f. 16/4 1877 i
Boeslunde, Sorø amt, søn af godsforvalter Niels
Faartoft Ettrup; g. 1915 m. Doris E., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Boeslunde
1923; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 9 tons).
Adr. Boeslunde.
Firma: Vald. Ettrup & Sønner, Vognmandsfor
retning, Boeslunde.
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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Ewertsen, Peter, vognmand; f. 26/10 1888 i
Emmerske, Tønder amt, søn af gårdejer Chri
stian Ewertsen; g. 1/8 1920 m. Agnete E., f.
Carlsen; udd. og virket v. frøavl 1919-24, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Middelfart 1924,
sideløbende indehaver af depot i Middelfart f.
A/S C. Wiibroe’s Bryggeri, Helsingør s. 1940,
optaget sønnen vognmand Carl Ewertsen s.
kompagnon i forretningen 1955, erhvervet nu
værende ejendbm i Mid!delfart 1929; vognpark:
2 lastvogne (2 og 3% tons) og 1 rustvogn; medl.
af best. f. og kasserer i Middelfart Vognmands
forening s. 1940.
Adr. Buggesgade 5, Middelfart.
Firma: Peter Ewertsen & Søn, Vognmands
forretning, Buggesgade 5, Middelfart.
Falk, Aage, vognmand; f. 31/5 1925 i Olsker,
Bornholm, søn af vognmand Kast Falk; g. 5/6 1946
m. Henny F., f. Olsen; chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Tejn 1945-52, overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952;
vognpark: 1 lillebil (kleinbus) og 1 turistbus (32
personer); kørsel: udelukkende lillebil- og tu
ristkørsel; næstformd. i Tejn Idrætsforening.
Adr. Villa »Sjøbo«, Tejn.
Firma: Volvo Turistfart v. Aage Falk, Tejn.
Fenneberg, Holger, vognmand; f. 23/2 1915 i
Vejle, søn af bagermester Hans Fenneberg; g.
29/5 1942 m. Magda Petra F., f. Jørgensen; udd.
s. sten- og billedhugger i A/S L. M. Billeschou’s
Stenhuggerier, Vejle 1929-33, derefter udd. s.
møller h. møller Johs. Schmidt, Øvre Lerte og
sen. ansat i Lerbæk Mølle, i A/S Horsens Havne
mølle og i A/S Vejle Dampmølle, portier på Ho
tel »Ritz« i Vejle 1940-42, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Fredericia 1942, udvidet forret
ningen t. sideløbende at omfatte brændselshan
del 1944; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Fredericia kommu
ne og f. Æskefabrikken »Alpap«, Fredericia;
tidl. kasserer og sekretær i Vognmandsforenin
gen af 1946, Fredericia, formd. f. Fredericia
Brændselshandlerforening s. 1946.

Aa. Falk
vognmand
Tejn

Adr. Kongensstræde 61, Fredericia.
Firma: H. Fenneberg, Vognmandsforretning,
Kongensstræde 61, Fredericia.
Festersen, Andreas, speditør, vognmand; f.
14/7 1887 i Holbøl, Åbenrå amt, søn af gårdejer
Peter Festersen; g. 26/3 1912 m. Marie F., f. Mat
zen; udd. s. slagter i Flensburg 1903-07, derefter
bl. a. soldat i Berlin og sen. selvstændig slagter
mester i Kliplev, etabi. sig s. selvstændig eks
portvognmand og eksportør i Kliplev 1923, op
taget sønnerne Andreas Vilhelm og Heinrich
Henriksen Festersen s. kompagnoner i forret
ningen; vognpark: 1 kølevogn m. påhængsvogn
samt 1 varevogn og 1 personvogn; kørsel: ude
lukkende eksportkørsel på Europa; medstifter af
og æresmedl. i Åbenrå Amts Vognmandsforening.
Adr. Kliplev.
Firma: A. Festersen, Speditions- & Vogn
mandsforretning, Kliplev.

Filholm, Thomas, vognmand; f. 8/5 1911 i Brøn
derslev, søn af vognmand Godtfred Filholm; g.
13/6 1937 m. Edith F., f. Vejby; efter en del år
at have virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Brønderslev etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Øster Brønderslev pr. Brøn
derslev 1947; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel; medl. af best. f. Øster
Brønderslev Brugsforening og f. Øster Brøn
derslev Sygekasse.
Adr. Øster Brønderslev pr. Brønderslev.
Firma: Thomas Filholm, Vognmandsforretning,
Øster Brønderslev pr. Brønderslev.
Filholm, Tscherning, vognmand; f. 19/9 1914 i
Brønderslev, søn af vognmand Godtfred Fil
holm; g. 26/12 1945 m. Edith F., f. Jensen; over
taget faderens vognmandsforretning i Øster
Brønderslev pr. Brønderslev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1953; vognpark: 1 lastvogn
(5000 kg) m. påhængsvogn (1650 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turkørsel.
Adr. Øster Brønderslev pr. Brønderslev.
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fiskeeksportør
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Firma: Tscherning Filholm, Vognmandsforret
ning, Øster Brønderslev pr. Brønderslev.
Fischer-Jensen, Poul, fiskeeksportør, fabri
kant, vognmand; f. 29/2 1932 i Esbjerg, søn af
fiskeeksportør og vognmand Peter Fischer-Jen
sen; g. 13/7 1953 m. Janine F.-J., f. Toulgoat;
udd. i faderens fiskeeksportvirksomhed i Es
bjerg m. påfølgende studie- og arbejdsophold i
Tyskland, Frankrig og England, optaget s. kom
pagnon i faderens virksomhed 1951 og efter fa
derens død overtaget virksomheden — der om
fatter fiskeeksport, fiskemelsfabrik, fiskekonservesfabrik, fiskefiletfabrik, fiskedamme, tør
reri, kølehus, muslingerenseri, minkfarm og
eksportvognmandsforretning — 1955; vognpark:
1 Mercedes- og 1 M.A.N.-kølevogn — begge m.
påhængsvogn (10 og 16 tons), 5 alm. lastvogne
og 1 personvogn; kørsel: udelukkende eksport
kørsel m. koncession på Europa samtinden
landsk kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Stormgade 72, Esbjerg.
Firma: P. Fischer-Jensen, Fiskeeksport, Ny
Havn, Esbjerg.

Fisker, Anders, vognmand; f. 17/12 1919 i
Hundstrup, Thisted amt, søn af landmand Chri
stian Fisker; g. 30/11 1947 m. Ingrid F., f. Søndergaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Snedsted 1948; vognpark: 2 lastvogne (3% og
4 tons); kørsel alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firma- og mælkekørsel
samt en del kreaturkørsel.
Adr. Vangsgade 34, Snedsted.
Firma: Anders Fisker’s Vognmandsforretning,
Snedsted.
Fisker, Harry Berg, vognmand; f. 8/12 1925 i
Sønder Borup, Randers amt, søn af gårdejer
Karl Fisker Jensen; g. 4/12 1955 m. Vera F., f.
Bendtsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Askildrup pr. Randers
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport foruden en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.

Adr. Askildrup pr. Randers.
Firma: H. Fisker, Vognmand, Askildrup pr.
Randers.

Fisker, Søren, vognmand; f. 13/3 1904 i Galten
v. Hadsten, Randers amt, søn af gårdejer Chri
stian Fisker; g. 11/12 1940 m. Valborg F., f.
Kristensen; udd. v. landvæsen, chauffør 193134, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Karlby pr. Hornslet og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1934; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del fast mælkekørsel t. Skjørring
Andelsmejeri.
Adr. Karlby pr. Hornslet.
Firma: S. Fisker, Vognmandsforretning, Karl
by pr. Hornslet.
Fjeldgaard, Einar, vognmand; f. 5/11 1917 i
Jerslev, Hjørring amt, søn af landmand Ole
Fjeldgaard; g. 16/6 1944 m. Mille F., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hirtshals
1946; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. tippe
lad og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 21
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Horne-Asdal kommune
samt en del kørsel m. bygningsmaterialer;
medstifter af og i perioder medl. af best. f.
Hirtshals Vognmandsforening.
Adr. Elme Alle 3, Hirtshals.
Firma: Einar Fjeldgaard, Vognmandsforret
ning, Elme Alle 3, Hirtshals.

Flaga, Karen, vognmand; f. i Hillerød, datter
af husmand Lars Jensen; g. 1939 m. vognmand
Stanis Flaga; efter ægtefællens død 1952 over
taget og videreført dennes vognmandsforretning
i Nivå*; vognpark: 2 5-tons lastvogne og 1
droske; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Niverød Teglværk
samt fast mælkekørsel f. Jægersborg Mejeri.
* Vognmand Stanis Flaga, der oprindelig var uddannet som
maskinarbejder, etablerede sig som selvstændig vognmand i
Nivå 1933.
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Adr. Stationsvej, Nivå.
Firma: Stanis Flaga, Vognmandsforretning,
Stationsvej, Nivå.

Flinker, Jens Nielsen, vognmand; f. 16/7 1917
i Ringkøbing, søn af maskinmester Marius Flin
ker; g. 13/4 1940 m. Edna F., f. Andersen; udd.
og virket s. mejerist, selvstændig vognmand, s.
1943, grundlagt nuværende vognmandsforret
ning i Skjern 1950; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn model 1955; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Vestjydsk Mergelselskab, Ringkøbing foruden
en del entreprenørkørsel.
Adr. Langagervej 29, Skjern.
Firma: Jens Flinker, Vognmandsforretning,
Skjern.
Flæng, Thorvald Pedersen, vognmand; f. 4/6
1923 i Sevel, Ringkøbing amt.
Adr. Vinderup.
Firma: Th. Flæng, Vognmandsforretning, Vin
derup.
Fogh, Herman, fragtmand; f. 11/8 1911 i ØrumDj urs, Randers amt, søn af gårdejer Søren

K. Flaga

J. N. Flinker

vognmand
Nivå

vognmand
Skjern.

S. Fisker
vognmand
Karlby

E. Fjeldgaard
vognmand
Hirtshals

Fogh; g. 10/8 1941 m. Sonja F., f. Hald; chauf
før v. Pindstrup Mosebrug 1938-48, overtaget
nuværende fragtmandsforretning i Ryomgård
— der er grundlagt af svigerfaderen 1920 — og
etabi. sig s. selvstændig fragtmand 1948; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons);
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Ry omgård-Arhus.
Adr. Ryomgård.
Firma: Ryomgård-Århus Fragtrute v. Herm.
Fogh, Ryomgård.
Fogh, Jens Jensen, vognmand; f. 2/3 1914 i Ga
bøl, Haderslev amt, søn af rentier Holden Fogh;
g. 4/5 1945 m. Anne Marie F., f. Danielsen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gabøl 1943; vognpark: 1 Chevroletbenzinlastvogn og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Vojens Svineslagteri, f. Haderslev amts
vejvæsen og f. Nustrup kommune.
Adr. Gabøl.
Firma: Jens Fogh, Vognmandsforretning,
Gabøl.
Fogtmann, Peter, vognmand; f. 8/6 1902 i Rage
bøl, Sønderborg amt, søn af togbetjent Kast

J. J. Fogh
vognmand
Gabøl

P. Fogtmann
vognmand
Tinglev

S. Aa. Fogtmann

H. P. P. Foldskov

H. E. Foss

P. A. Fournaise

vognmand
Fole

speditør, vognmand
Kbhvn. K.

vognmand
Hjortlund

vognmand
Fredericia

Fogtmann; g. 23/10 1926 m. Magda F., f. Ramm;
udd. s. blikkenslager, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tinglev 1928; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Åbenrå amt og f. Tinglev kommune; sekre
tær i Åbenrå Amts Vognmandsforening, genn.
en årrække medl. af Tinglev sogneråd, brand
inspektør i Tinglev.
Ådr. Tinglev.
Firma: Peter Fogtmann, Vognmandsforretning,
Tinglev.
Fogtmann, Svend Aage, vognmand; f. 20/4 1917
i Esbjerg, søn af gårdejer Hans Fogtmann; g.
30/3 1946 m. Johanne F., f. Jensen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fole
1948, driver sideløbende brændselsforretning og
entreprenørvirksomhed m. egen sandgrav i Fole;
vognpark: 1 benzinlastvogn.
Adr. Fole.
Firma: S. Aa. Fogtmann, Vognmandsforretning,
Fole.
Folden, Herman, vognmand; f. 14/4 1908 i Vadum, Ålborg amt, søn af landmand og sognefoged
Peter Simonsen Folden; g. 27/3 1938 m. Anna F.,
f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1938; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast renovationskørsel f. Kbhvn.s kommune.
Adr. Fuglebakkevej 74, Kbhvn. F.
Firma: Herm. Folden, Vognmandsforretning,
Fuglebakkevej 74, Kbhvn. F.

Foldskov, Henry Peder Pedersen, speditør,
vognmand; f. 24/12 1905 i Kbhvn., søn af spedi
tør, vognmand Peder Thomas Pedersen; g. 3/9
1948 m. Else P. F., f. von Holck; student fra Bor
gerdydskolen i Kbhvn. 1923, dimittend fra Niels
Brock’s Handelsskole i Kbhvn. 1925, udd. i Vacuum Oil Company A/S, Kbhvn. 1925-27, studieog arbejdsophold v. speditions- og kontrol virk
somheder i Tyskland og Frankrig 1927-29, der
efter drevet selvstændig agenturvirksomhed,

prokurist i familieselskabet Th. Pedersen & Søn,
Kbhvn. 1934, medindehaver af samme — der er
grundlagt 1856 og omfatter transport og spedi
tion — s. 1944; medl. af best. f. Centralorganisa
tionen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn og f.
Kbhvn.s Vognmandslaug, formd. f. Det kgl.
kbhvn.ske Skydeselskab og danske Broderskab
samt medl. af repræsentantskabet f. Kbhvn.s
Brandforsikring s. 1955, medl. af repræsentant
skabet f. Dansk Arbejdsgiverforening t. 1954; de
koration: R.
Adr. Upsalagade 18, Kbhvn. 0.
Firma: Th. Pedersen & Søn, Transport-Spedi
tion, Toldbodgade 26, Kbhvn. K.
Foss, Hans Ebbesen, vognmand; f. 23/2 1921
i Skads, Ribe amt, søn af vognmand Henrik
Foss; g. 13/4 1941 m. Hanne F., f. Christensen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hjortlund pr.
Gredstedbro 1951; vognpark: 1 Triangel-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer og
svin t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
og en del kørsel m. vejmaterialer f. A/S Dansk
Dammann Asfalt, Esbjerg, f. Hjortlund kom
mune og f. Ribe amts vejvæsen.
Adr. Hjortlund pr. Gredstedbro.
Firma: H. E. Foss, Vognmandsforretning,
Hjortlund pr. Gredstedbro.
Fournaise, Anna, vognmand; f. 22/8 1874 i Kol
ding; efter ægtefællen vognmand Jens Petersen
Fournaise’s død 1944 overtaget og videreført den
nes vognmandsforretning i Fredericia — der
sideløbende omfatter entreprenørvirksomhed og
landbrug — m. sønnen Ola Wilhelm Fournaise
s. bestyrer; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 3 m.
hydraulisk tippelad (kørselskapacitet: ca. 20 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik, Fredericia (genn. 50 år), f. A/S
E. Rasmussen, Fredericia (genn. over 50 år) og f.
A/S Bloch & Andresen, Fredericia m. fl. — samt
møbeltransport.
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Adr. Norgesgade 40, Fredericia.
Firma: J. & O. Fournaise, Flytte- & Vogn
mandsforretning v. A. Fournaise, Norgesgade
40, Fredericia.
Fournaise, Ola Wilhelm, vognmand; f. 5/11
1918 i Fredericia, søn af vognmand Jens Peter
sen Fournaise; bestået præliminæreksm. fra
Markholt Olesen’s Realskole i Fredericia 1935,
derefter kusk og chauffør i faderens vognmands
forretning i Fredericia, bestyrer af samme —
der sideløbende omfatter entreprenørvirksomhed
og landbrug — f. moderen s. 1944; vognpark: 4
lastvogne — hvoraf 3 m. hydraulisk tippelad
(kørselskapacitet: ca. 20 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik,
Fredericia (genn. 50 år), f. A/S E. Rasmussen,
Fredericia (genn. over 50 år) og f. A/S Bloch &
Andresen, Fredericia m. fl. — samt møbeltrans
port.
Adr. Norgesgade 40, Fredericia.
Firma: J. & O. Fournaise v. A. Fournaise,
Vognmands- & Flytteforretning, Norgesgade 40,
Fredericia.
Fournaise, Peter Alexander, vognmand; f. 28/2
1899 i Fredericia, søn af vognmand Jens Peter
sen Fournaise; udd. s. automekaniker, studie- og
arbejdsophold i Canada 1924-26, løst næringsbrev
s. vognmand 1924 og s. automekaniker 1927;
vognpark: 11 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 70
tons) og 2 taxavogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik og f.
ingeniørfirmaet M. Bak & Holm — begge Frede
ricia — foruden en del dagrenovationskørsel f.
Fredericia kommune — samt møbeltransport og
taxakørsel; næstformd. i Fredericia Vognmands
forening s. 1954; iøvrigt sprøjtefører i Fredericia
Brandvæsen.
Adr. Norgesgade 26, Fredericia.
Firma: Fredericia Flytteforretning v. P. Four
naise, Norgesgade 26, Fredericia.

Frahm, Johan Asmus, vognmand; f. 25/12 1909
i Assing sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Fritz Frahm; g. 29/11 1936 m. Agnes F., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, salgschauffør
v. Carlsberg Depotet i Herning 1944-51, løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende lillebilfor
retning i Herning og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1952; vognpark: 1 5-personers lillebil.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 46, Herning.
Firma: Ring-Bilen, Vestergade 2, Herning.
Frandsen, Arthur, vognmand; f. 8/12 1923 i
Uggerby, Hjørring amt, søn af vejarbejder Mar
tinus Frandsen; chauffør i forskellige virksom
heder t. 1954, i kompagni m. broderen Henning
Frandsen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skagen 1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — om vinteren dog
fortrinsvis kørsel m. brændsel.
Adr. Nedermosevej 80, Skagen.
Firma: Brdr. Frandsen, Vognmandsforretning,
Nedermosevej 80, Skagen.
Frandsen, Axel, vognmand; f. 2/5 1911 i Trøstrup, Ringkøbing amt, søn af landmand Nis
Peder Frandsen; g. 7/9 1934 m. Dagny F., f.
Eriksen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Trøstrup i kompagni m. broderen vognmand
Peder Frandsen 1946; vognpark: 2 benzinlast
vogne — den ene m. påhængsvogn — og 1 per
sonvogn; kørsel: alm vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. vejmaterialer f.
entreprenørfirmaet Kolman & Bolet, Herning
foruden en del kørsel f. Videbæk Kartoffel
melsfabrik.
Adr. Trøstrup pr. Videbæk.
Firma: Brdr. Frandsen, Vognmandsforretning,
Trøstrup pr. Videbæk.

Frandsen, Carl, vognmand; f. 30/5 1922 i Ski
ve, søn af vognmand Peter Jensen Frandsen;
g. 10/8 1946 m. Agnes F., f. Pedersen; ansat h.
købmand Mads Jacobsen, Skive 1936-38 og i A/S
Skive Jernstøberi & Maskinfabrik 1938-41, der
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efter medarbejder i faderens vognmandsforret
ning i Skive, i kompagni m. broderen vogn
mand Christian Frandsen overtaget samme —
der er grundlagt af bedstefaderen vognmand
Peder Frandsen ca. 1880 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1950; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: 20-25 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Skive Markfrøkontor, f. A/S H. O. K; I.,
Skive, f. forskellige håndværksmestre i Skive og
f. Skive kommune — samt fragtkørsel m. be
læsset banevogn på ruten: Kbhvn.-Skive.
Adr. Brårupgade 34, Skive.
Firma: Brdr. Frandsen’s Vognmandsforret
ning v. Chr. & Carl Frandsen, Brårupgade 34,
Skive.
Frandsen, Christian, vognmand; f. 11/9 1920 i
Astrup, Hjørring amt, søn af landmand Chri
stian Frandsen; g. 29/10 1945 m. Ellen Margrethe
F., f. Larsen; chauffør h. vognmand Folmer An
dersen, Hjørring 1943-55, overtaget sammes for
retning og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1955; vognpark: 3 lastvogne (4375, 5250 og 5500
kg) — hvoraf 2 lastvogne m. påhængsvogn (6000
og 9000 kg) og 1 lastvogn omstillelig t. langtømmertransport; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Langagervej 46, Hjørring.
Firma: Folmer Andersen’s Eftf. v. Chr. Frand
sen, Vognmandsforretning, Langagervej 46, Hjør
ring.

Frandsen, Christian, vognmand; f. 26/9 1920 i
Skive, søn af vognmand Peter Jensen Frand
sen; g. 7/8 1943 m. Ebba F., f. Pedersen; med
arbejder i faderens vognmandsforretning i Ski
ve s. 1934, i kompagni m. broderen vognmand
Carl Frandsen overtaget samme — der er
grundlagt af bedstefaderen vognmand Peder
Frandsen ca. 1880 — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1950; vognpark: 3 lastvogne (kør
selskapacitet: 20-25 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel'
f. A/S Skive Markfrøkontor, f. A/S H.O.K.I.,
Skive, f. forskellige håndværkmestre i Skive og
f. Skive kommune — samt fragtkørsel m. be
læsset banevogn på ruten: Kbhvn.-Skive.
Adr. Nordbanevej 23, Skive.
Firma: Brdr. Frandsen’s Vognmandsforret
ning v. Chr. & Carl Frandsen, Brårupgade 34,
Skive.
Frandsen, Henning, vognmand; f. 6/6 1925 i
Uggerby, Hjørring amt, søn af vejarbejder Mar
tinus Frandsen; g. 11/12 1954 m. Hertha F., f.
Clausen; chauffør h. vognmand L. Jensen, Ska
gen 1949-54, i kompagni m. broderen Arthur
Frandsen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skagen 1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn: kør
sel: alm. vognmandskørsel — om vinteren dog
fortrinsvis kørsel m. brændsel.
Adr. Nedermosevej 80, Skagen.
Firma: Brdr. Frandsen, Vognmandsforretning,
Nedermosevej 80, Skagen.

Frandsen, Jens Christian, vognmand; søn af
vognmand Søren Frandsen; medindehaver af
faderens vognmandsforretning i Kloster pr.
Ringkøbing.
Adr. Kloster pr. Ringkøbing.
Firma: Søren Frandsen & Søn, Vognmands
forretning, Kloster pr. Ringkøbing.

Frandsen, Poul Christian, fragtmand; f. 15/12
1920 i Kbhvn., søn af maskinmester Christian
Frandsen; g. 7/3 1943 m. Gudrun F., f. Hansen;
udd. og virket s. former t. 1945, medhjælper v.
»De gule Omnibusser« i Hørsholm 1945-51 og
chauffør h. fragtmand H. Hansen, Usserød 195154, overtaget sammes forretning og etabi. sig s.
selvstændig fragtmand 1954; vognpark: 1 3%tons Bedf ord-lastvogn; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Hørsholm-Kbhvn.
Adr. Usserød Kongevej 61, Usserød pr. Hørs
holm.
Firma: H. Hansen, Fragtmand, Usserød Kon
gevej 61, Usserød pr. Hørsholm.
Frandsen, Sigvald, vognmand; f. 2/12 1905 i
Hundslund, Arhus amt, søn af vognmand Frands
Peder Frandsen; g. 29/5 1935 m. Dagny F., f.
Steffensen; udd. v. landvæsen, lillebilvognmand
i Gedved1 pr. Horsens 1926-35, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Gedved — der er
grundlagt af faderen 1926 — 1935; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
svine- og kreaturt ransport; medl. af best. f.
Tolstrup Sogns Sygekasse s. 1945.
Adr. Gedved pr. Horsens.
Firma: S. Frandsen, Vognmand, Gedved pr.
Horsens.
Frandsen, Søren, vognmand; f. 27/9 1889 i
Andbjerg, Ringkøbing amt, søn af fiskehandler
Peder Frandsen; g. 28/4 1916 m. Helene F., f.
Hulgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kloster pr. Ringkøbing 1927; vognpark: 3 d'iesellastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. korn, foderstoffer og gødning f. Kloster
Brugs- og Foderstofforening, en del kørsel m.
smør t. Esbjerg Eksporthavn f. Juelsminde An
delsmejeri, Holmsland og en del svine- og
kreaturtransport t. Ringkøbing, Skjern og
Struer foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. Kloster pr. Ringkøbing.
Firma: Søren Frandsen & Søn, Vognmands
forretning, Kloster pr. Ringkøbing.
Frandsen, Tage Emil, vognmand; f. 19/10 1910
i Arhus, søn af murer Søren Frandsen; g. 6/10
1935 m. Johanne F., f. Christoffersen; udd. og
virket v. landvæsen, grundlagt budcentral m.
cykle, motorcykle og hestekøretøj i Højbjerg
1940, etabi. sig s. selvstændig vognmand m.
vognmands- og brændselsforretning i Højbjerg
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1948, løst næringsbrev 1949; vognpark: 1 3-tons
lastvogn.
Adr. Rosen vangs Allé 223, Højbjerg.
Firma: Tage E. Frandsen, Vognmand, Rosen
vangs Allé 223, Højbjerg.

Frandsen, Thorvald, fragtmand; f. 7/4 1905 i
Ashøj, Præstø amt, søn af handelsmand Jens
Frandsen; g. 1944 m. Inger F., f. Sørensen;
genn. en årrække virket s. last- og rutebil
chauffør bl. a v. D.S.B. og v. Dansk Røde Kors
i udlandet, erhvervet koncession på fragtruten:
Solrød-Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig fragt
mand i Solrød Strand 1946; vognpark: 1 3-tons
lastvogn.
Adr. Duevej 1, Solrød Strand.
Firma: Th. Frandsen, Fragtmand, Solrød
Strand.

Frank, Knud Christian, vognmand; f. 26/11 1908
i Arhus, søn af mælkehandler Carl Frank; g.
13/10 1951 m. Karen F., f. Henriksen; udd. og
virket v. landvæsen, ansat på pølsefabrik 193237, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Arhus 1937; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. forskellige entreprenø
rer; medl. af best. f. Arhus Vognmandsforening
s. 1953.
Adr. Kalmargade 12, Arhus.
Firma: Knud Frank, Vognmandsforretning,
Kalmargade 12, Arhus.
Frank, Theodor, vognmand; f. 12/1 1905 i Kristrup sogn, Randers amt, søn af vognmand Jens
Peter Frank; g. 25/10 1931 m. Elly F., f. Peder
sen; lastvognschauffør 1924-54, overtaget nuvæ
rende vognmands- og brændselsforretning i Ran
ders og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Askildrup Brugsforening.
Adr. Bøsbrovej 91, Randers.
Firma: Th. Frank, Vognmandsforretning, Bøs
brovej 91, Randers.

A. C. Frederiksen
vognmand
Næstved

Frank-Jensen, Vagner, vognmand; f. 19/4 1923
i Rårup, Vejle amt, søn af rentier Hans Julius
Jensen; g. 1951 m. Kaja F.-J., f. Jensen; udd. v.
landvæsen, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmands- og brændselsforretning i
Horsens og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
maskinfabrikker.
Adr. Nørretorv 15, Horsens.
Firma: V. Frank-Jensen, Vognmandsforret
ning, Nørretorv 15, Horsens.
Frederiksen, Aksel Carl, vognmand; f. 1/6 1900
i Næsby, Præstø amt, søn af indsidder Rasmus
Frederiksen; g. 3/9 1922 m. Sofie Amalie F., f.
Jensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1920, der
efter kusk bl. a. h. vognmand Vilh. Andersen,
Næstved og sen. medhjælper i svigerfaderen
vognmand Jørgen Jensen’s renovationsforretning
i Næstved, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1936, optaget sønnen Egon Fre
deriksen s. kompagnon i forretningen 1952, iøvrigt
løst næringsbrev 1924; vognpark: 1 3%-tons last
vogn.
Adr. Vordingborgvej 53, Næstved.
Firma: A. Frederiksen & Søn, Vognmandsfor
retning, Vordingborgvej 53, Næstved.

Frederiksen, Christian, vognmand; f. 30/5 1888
i Fakse, Præstø amt, søn af parcellist Niels Fre
deriksen; g. 21/12 1920 m. Margrethe F., f. Han
sen; chauffør f. A/S Dansk Esso, Kbhvn. 192240, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Køge
1940; vognpark: 1 3-tons Bedf ord-lastvogn.
Adr. Pedersvej 32, Køge.
Firma: Chr. Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Pedersvej 32, Køge.
Frederiksen, Egon, vognmand; f. 13/1 1923 i
Næstved, søn af vognmand Aksel Carl Frederik
sen; g. 9/2 1947 m. Else F., f. Nielsen; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. kusk h. vognmand
Frede Andersen, Næstved, optaget s. kompagnon
i faderens vognmandsforretning i Næstved 1952;
vognpark: 1 35^-tons lastvogn.
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Adr. Sterkelsvej 23, Næstved.
Firma: A. Frederiksen & Søn, Vognmandsfor
retning, Vordingborgvej 53, Næstved.

Adr. Lindet pr. Torrig, Lolland.
Firma: Fr. Frederiksen, Vognmandsforretning,
Lindet pr. Torrig, Lolland.

Frederiksen, Ejler, vognmand; f. 23/1 1911 i
Mausing, Viborg amt, søn af husejer Niels
Christian Frederiksen; g. 19/9 1936 m. Laura
F., f. Riis Nielsen; overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Frederiks — der er grund1lagt 1928 — og etabl. sig s. selvstændig vogn
mand 1936, løst næringsbrev 1948; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. håhængsvogn (kørsels
kapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. gød
ningskalk fra Ellidshøj Kridt- & Kalkværk og
en del svine- og kreaturtransport foruden en
del kørsel m. brændsel og kartofler f. egen
regning; medl. af best. f. Viborgegnens Fragtog Vognmandsforening s. 1946, sekretær i sam
me s. 1952.
Adr. Frederiks.
Firma: Frederiks Vognmandsforretning v. E.
Frederiksen, Frederiks.

Frederiksen, Frits Jørgen, vognmand; f. 26/4
1924 i Mårslet, Arhus amt, søn af vognmand
Hans Peter Frederiksen; g. 9/1 1954 m. Inge F.,
f. Schonnichsen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Langballe pr. Mårslet 194247, optaget s. kompagnon i samme 1947.
Adr. Langballe Bakke pr. Mårslet.
Firma: Brdr. Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Langballe Bakke pr. Mårslet.

Frederiksen, Ejner, vognmand; f. 7/7 1908 i
Lund, Præstø amt, søn af fisker Niels Frede
riksen; g. 1935 m. Else Johanne F., f. Henrik
sen; udd. s. fisker og sen. s. mekaniker, chauf
før 1930-32, overtaget vognmand Harald Hansen’s forretning i Lund — der er grundlagt
1923 — og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1940; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) — den
ene m. påhængsvogn (5 tons), 1 lillebil og 1
udlej ningsvogn.
Adr. Lund pr. Rødvig, Stevns.
Firma: Ejner Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Lund pr. Rødvig, Stevns.
Frederiksen, Frederik, vognmand; f. 31/1 1910
i Skovlænge, Maribo amt, søn af gårdejer Pe
ter Frederiksen; g. 30/1 1937 m. Edith F., f.
Sigvardt; udd. og virket v. landvæsen 1924-35,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Lindet pr.
Torrig 1935; vognpark: 2 lastvogne (6 og 10
tons); medl. af best. f. Maribo og Omegns Vogn
mandsforening s. 1953.

Frederiksen, Georg, vognmand; f. 13/8 1921 i
Fjerritslev, Thisted amt, søn af vognmand Mar
tinus Frederiksen; g. 7/11 1944 m. Inga F., f.
Høholt Svenningsen; etabl. sig s. selvstændig
vognmand og kørelærer i Fjerritslev 1953; vogn
park: 2 diesellastvogne (5 og 5% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel — samt flytning.
Adr. Vestergårdsvej 4, Fjerritslev.
Firma: Georg Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Fjerritslev.
Frederiksen, Hans, fragtmand; f. 10/7 1911 i
LI. Skensved, Roskilde amt, søn af gårdejer
Lars Peter Frederiksen; g. 28/7 1935 m. Ellen
Margrethe F., f. Larsen; udd. og virket v. land
væsen 1925-34, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i LI. Skensved 1934, erhvervet konces
sion på fragtruten: LI. Skensved-Kbhvn. 1944,
erhvervet nuværende ejendom i LI. Skensved
1935 og sen. opført garager t. samme; vognpark:
2 lastvogne (3% og 6 tons); i 2 perioder medl.
af best. f. Køge og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Vestergade, LI. Skensved.
Firma: Hans Frederiksen, Fragtmand, LI.
Skensved.

Frederiksen, Hans Christian, vognmand; f.
21/3 1902 i Herlufmagle, Præstø amt, søn af land
mand Jens Frederiksen; g. 27/5 1927 m. Anna
F., f. Jacobsen; udd. s. snedker, overtaget vogn
mand Johs. Christensen’s flytteforretning i Sla-
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gelse — der er grundlagt af vognmand Peter
Johansen 1893 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1937; vognpark: 3 flyttebusser og 2
lastvogne (3% og 4 tons) — begge m. hydraulisk
tippelad; tidl. medl. af best. f. Vognmandsfor
eningen f. Slagelse og Omegn.
Adr. Tordenskjoldsgade 36, Slagelse.
Firma: Slagelse Flytteforretning v. H. C. Fre
deriksen, Tordenskjoldsgade 36, Slagelse.

Frederiksen, Hans Peter, vognmand; f. 25/2
1889 i Mårslet, Århus amt, søn af vognmand
Frits Frederiksen; g. 3/8 1914 m. Meta F., f.
Dalsgaard Nielsen; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Langballe pr. Mårslet 190413, i kompagni m. broderen vognmand Her
mann Mejer Frederiksen overtaget samme —
der er grundlagt af bedstefaderen ca. 1870 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1913, opta
get sønnerne Mikael Hartvig og Frits Jørgen
Frederiksen s. kompagnoner i forretningen
1947; vognpark: 3 lastvogne — alle m. langtømmervogn, 3 lastvogne — hvoraf 1 m. hydraulisk
kran, 1 m. tippelad og 2 m. påhængsvogn — og
1 traktor (kørselskapacitet: 57 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
transport af tømmer og kævler.
Adr. Langballe Bakke pr. Mårslet.
Firma: Brdr. Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Langballe Bakke pr. Mårslet.
Frederiksen, Henry, vognmand; f. 18/4 1900 i
Set. Jørgensbjerg, Roskilde amt, søn af møller
Niels Frederiksen; g. 8/4 1927 m. Dagmar Johan
ne F., f. Johansen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Roskilde 1936;
vognpark: 1 4-tons lastvogn m. hydraulisk tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Havelodden 14, Roskilde.
Firma: Henry Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Havelodden 14, Roskilde.
Frederiksen, Hermann Mejer, vognmand; f.
2/5 1894 i Mårslet, Arhus amt, søn af vognmand
Frits Frederiksen; g. 1925 m. Cecilie F., f.

Eskildsen; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Langballe pr. Mårslet 1908-13, i
kompagni m. broderen vognmand Hans Peter
Frederiksen overtaget samme — der er grund
lagt af bedstefaderen ca. 1870 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1'913; vognpark: 3 last
vogne — alle m. langtømmervogn, 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. hydraulisk kran, 1 m. tippelad
og 2 m. påhængsvogn — og 1 traktor (kørsels
kapacitet: 57 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del transport af
tømmer og kævler.
Adr. Langballe Bakke pr. Mårslet.
Firma: Brdr. Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Langballe Bakke pr. Mårslet.
Frederiksen, Hilmar Steen, vognmand; f. 21/10
1911 i Mørke sogn, Randers amt, søn af arbejds
mand Martinus Peder Frederiksen; g. 20/2 1938
m. Ellen Marie F., f. Henning; udd. og virket v.
landvæsen, chauffør 1938-50, løst næringsbrev
samt overtaget nuværende vognmandsforretning
i Arhus og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Bissensgade 4, Arhus.
Firma: H. S. Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Bissensgade 4, Arhus.
Frederiksen, Jens, vognmand; f. 24/11 1923 i
Nørre sogn, Randers amt, søn af gårdejer An
ders Jørgen Frederiksen; g. 8/11 1947 m. Erna
Ellen Margrethe F., f. Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Glostrup 1954; vogn
park: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Sofielundsvej 100, Glostrup.
Firma: Jens Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Sofielundsvej 100, Glostrup.
Frederiksen, Kaj Serinus, vognmand; f. 6/6
1904 i Køge, søn af slagteriarbejder Hans Chri
stian Vilhelm Frederiksen; g. 26/12 1929 m. Ka
ren Elisabeth F., f. Sørensen; udd. s. skibsbyg
ger på Køge Skibsværft 1919-22 og på Rødby
Havn Skibsværft 1922-23, skibsbygger 1923-31,
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H. S. Frederiksen

M. H. Frederiksen

P. Frederiksen

vognmand
Arhus

vognmand
Langballe Bakke

vognmand
Hillerød

erhvervet distrikt f. dagrenovationskørsel i
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1933; kørselskapacitet: ca. 6 tons; næstformd.
i Vognmandsforeningen af 1936, Kbhvn., medl.
af best. f. sektionen af dagrenovationsvognmænd u. Kbhvn.s Vognmandslaug, suppleant s.
bisidder i Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Holmbladsgade 107 K, Kbhvn. S.
Firma: Kaj Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Holmbladsgade 107 K, Kbhvn. S.

Frederiksen» Marius Kristian, vognmand; f.
12/2 1907 i Humlum, Ringkøbing amt, søn af
overbaneformand Jens Frederiksen; g. 1939 m.
Inger F., f. Moesgaard; udd. og virket v. land
væsen 1921-25 og i mejerifaget 1925-45, frekven
teret Ladelund Mælkeriskole 1935-36, mælke
handler i Struer 1945-46, i kompagni m. vogn
mand Jens Poulsen etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Struer 1946, ophævet kompagniska
bet 1947, iøvrigt D.S.B.vognmand s. 1947; vogn
park: 3 lastvogne (kørselskapacitet: 11-12 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del entreprisekørsel f. D.S.B. foruden en del
kørsel f. A/S Bang & Olufsen, Struer m. fl. —
samt møbeltransport.
Adr. Ringgade 64, Struer.
Firma: M. Frederiksen, D; S. B. Vognmand,
Ringgade 64, Struer.
Frederiksen, Martinus, vognmand; f. 17/5 1899
i Sønder Tranders sogn, Alborg amt, søn af
chauffør Marinus Frederiksen; g. 24/3 1921 m.
Kathrine F., f. Christoffersen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Fjerri tslev 1926; vognpark:
1 4%-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Fjerritslev-Alborg; kasserer i Løgstør-Fjerritslev
Vognmandsforening s. 1953, medstifter af og medl.
af best. f. Alborg Fragtmandscentral.
Adr. Øster Fælledvej 2, Fjerritslev.
Firma: Martinus Frederiksen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Fjerritslev.

Frederiksen, Mikael Hartvig, vognmand; f.
7/5 1916 i Mårslet, Arhus amt, søn af vognmand

S. Aa. Frederiksen
vognmand
Stensballe

Hans Peter Frederiksen; medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Langballe pr. Mårslet
1934-47, optaget s. kompagnon i samme 1947.
Adr. Langballe Bakke pr. Mårslet.
Firma: Brdr. Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Langballe Bakke pr. Mårslet.

Frederiksen, Peter Marinus, vognmand; f.
15/11 1902 i Viborg, søn af vognmand Frederik
Andreas Frederiksen; g. 10/12 1932 m. Bodil
Kristine F., f. Pallesen; overtaget faderens
vognmandsforretning i Viborg — der er grund
lagt 1900 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1941; kørsel: udelukkende lastkørsel m.
hestevogn — herunder bl. a. genn. 35 år en del
kørsel f. Viborg belæssede banevogne; medl. af
best. f. Viborg Vognmandsforening.
Adr. LI. Set. Hans Gade 8, Viborg.
Firma: P. Frederiksen, Vognmandsforretning,
LI. Set. Hans Gade 8, Viborg.
Frederiksen, Poul, vognmand; f. 2/12 1917 i
Søborg, Frederiksborg amt, søn af arbejdsmand
A. Frederiksen; g. 19/4 1941 m. Henny F., f.
Lindberg; efter en del år at have virket s. last
vognschauffør grundlagt vognmandsforretning i
Hillerød i kompagni m. svogeren Svend Peder
sen 1939, løst næringsbrev s. selvstændig vogn
mand i Hillerød 1945; vognpark: 1 4-tons last
vogn, 1 8-tons lastvogn og 1 10-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Stenholt Savværk, f. A/S Kamp
sax, Kbhvn. og f. A/S Juncker’s Savværk, Køge.
Adr. Jespersvej 99, Hillerød.
Firma: Poul Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Jespersvej 99, Hillerød.

Frederiksen, Svend Aage, vognmand; f. 6/10
1910 i Odense, søn af gårdejer Jørgen Frede
riksen; g. 13/11 1938 m. Dagmar F., f. Nielsen;
udd. v. landvæsen, luftledningsmontør 1937-47,
gårdejer og vognmand 1947-50, overtaget nuvæ
rende vognmands- og brændselsforretning i
Stensballe pr. Horsens 1950; vognpark: 1 5%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans-
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T. B. Frederiksen

V. V. Frederiksen

W. P. Frederiksen

J. C. Fredsgaard

vognmand
Slaglille

vognmand
Bjæverskov

vognmand
Tåstrup

vognmand
Alborg

port, en. del fast mælkekørsel t. Horsens An
delsmejeri og en del firmakørsel; medl. af best.
f. Stensballe Brugsforening.
Adr. Stensballe pr. Horsens.
Firma: S. Frederiksen, Vognmandsforretning,
Stensballe pr. Horsens.
Frederiksen, Søren Christian, vognmand; f.
21/1 1905 i Løgballe, Vejle amt, søn af husmand
Peter Frederiksen; g. 1/6 1927 m. Johanne F.,
f. Petersen; etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Vrigsted 1937, udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1946;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn og 1 6-personers
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel; kreds
forstander f. Vejle Amts yngre Brandkasse.
Adr. Vrigsted.
Firma: S. Chr. Frederiksen, Vognmandsfor
retning, Vrigsted.
Frederiksen, Tage Brix, vognmand; f. 21/5
1929 i Bringstrup, Sorø amt, søn af vognmand
Frederik Frederiksen; g. 29/10 1955 m. Ebba
B. F., f. Christensen; medhjælper og chauffør
bl. a. i faderens vognmandsforretning i Slag
lille pr. Fjenneslev, overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951; vognpark:
1 5%-tons lastvogn m. påhængsvogn (2% tons);
medl. af best. f. Sorø og Omegns Vognmands
forening s. 1954, formd. f. Radikal Ungdom f.
Sorø og Omegn.
Adr. Slaglille pr. Fjenneslev.
Firma: Tage Brix Frederiksen, Vognmands
forretning, Slaglille pr. Fjenneslev.

Frederiksen, Valdemar, vognmand; f. 29/6 1904
i Kbhvn., søn af maskinpasser Ferdinand Fre
deriksen; g. 3/1 1930 m. Valborg F., f. Hensier;
udd. s. guld- og sølvsmed 1918-23 og sen. virket
i faget t. 1935, mejeriejer i Kbhvn. 1935-41,
frugt- og grønthandler 1941-44 og tobakshand
ler 1944-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kastrup 1946; vognpark: 5 lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel f. dagbladet »Ekstrabladet«, Kbhvn.

Adr. Spicas Alle 26, Tårnby pr. Kastrup.
Firma: Vognmandsforretningen »Speed« v.
Vald. Frederiksen, Spicas Alle 26, Tårnby pr.
Kastrup.

Frederiksen, Viggo Valdemar, vognmand; f.
28/5 1911 i Lellinge, Præstø amt, søn af landmand
Hans Frederiksen; g. 24/2 1935 m. Mary F., f.
Nielsen; efter en del år at have været ansat v.
Lellinge Savværk etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Bjæverskov 1946; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. svin t. Køge An
delsslagteri.
Adr. Bjæverskov.
Firma: Viggo Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Bjæverskov.
Frederiksen, Werner P., vognmand; f. 1/7 1909
i Sengeløse, Kbhvn.s amt, søn af fouragehandler
Fr. Frederiksen; g. 15/12 1934 m. Kamma F., f.
Hansen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tåstrup
1931, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte fouragehandel; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5 tons) — begge m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; tidl. genn. ca. 10
år medl. af best. f. Søndre Birks Vognmands
forening.
Adr. Ludvig Hegners Allé 38, Tåstrup.
Firma: Werner Frederiksen, Vognmandsforret
ning, Ludvig Hegners Allé 38, Tåstrup.

Fredsgaard, Jens Christian, vognmand; f. 3/6
1920 i Farstrup sogn, Alborg amt, søn af hus
mand Thomas Fredsgaard; g. 1955 m. Edna
Marie F., f. Bendixen; chauffør 1943-53, løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende lillebilfor
retning i sammenslutning m. I/S Ring-Bilen, Ål
borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953;
vognpark: 1 7-personers lillebil (Folkebus model
1953).
Adr. Helgolandsgade 41, Alborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østervangsvej 22, Al
borg.
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M. Fredsgaard

H. Frees

A. Friis

L. C. Færch

vognmand
Alborg

vognmand
Sønder Hostrup

vognmand
Roust

vognmand
Svenstrup

Fredsgaard, Marius, vognmand; f. 17/6 1911 i
Blære sogn, Ålborg amt, søn af husmand Tho
mas Fredsgaard; g. 1937 m. Oda F., f. Jensen;
udd. v. landvæsen, lillebilvognmand i Farstrup
pr. Sebbersund 1935-38 og i Nibe 1938-47, inde
haver af fragtruten: Vegger-Ålborg 1947 og af
autoværksted i Stoholm 1947-49, overtaget nu
værende lillebilforretning i sammenslutning m.
IZS Ring-Bilen, Ålborg 1949, løst næringsbrev
1938; vognpark: 1 5-personers lillebil (Vauxhall
model 1956); formd. f. I/S Ring-Bilen, Ålborg
1950-55, næstformd. i Ålborg Lillebilforening
1953-55.
Ådr. Steen Billes Gade 10, Ålborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østervangsvej 22, Ål
borg.
Fredskov, Arthur, vognmand; f. 24/1 1908 i
Stoense, Langeland, søn af boelsmand Martin
Fredskov; g. 27/3 1929 m. Marie F., f. Madsen;
udd. v. landvæsen og sen. drevet landejendom i
Stoense, overtaget vognmand H. P. Petersen’s
forretning i Stoense og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1951; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons) — den ene m. påhængsvogn (3 tons); medl.
af best. f. Langelands Vognmandsforening s.
1954.
Ådr. Stoense pr. St. Snøde.
Firma: Arthur Fredskov, Vognmandsforret
ning, Stoense pr. St. Snøde.

Frees, Hans, vognmand; f. 31/8 1900 i Felsted,
Åbenrå amt, søn af vognmand Jes Christian
Frees; g. 26/7 1927 m. Christine F., f. Winther;
efter en del år at have virket s. medhjælper og
chauffør h. faderen etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Sønder Hostrup pr. Felsted 1924,
optaget sønnen Harald Frees s. kompagnon i for
retningen — der sideløbende omfatter entrepre
nørvirksomhed m. egen sand- og grusgrav;
vognpark: 2 lastvogne og 2 læssetraktorer; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Åbenrå Centralmejeri og f.
Åbenrå amts vejvæsen.
Ådr. Sønder Hostrup pr. Felsted.

Firma: Hans Frees, Vognmandsforretning,
Søndre Hostrup pr. Felsted.
Frees, Harald, vognmand; f. 12/11 1927 i Søn
dre Hostrup, Åbenrå amt, søn af vognmand
Hans Frees; udd. og virket s. automekaniker og
sen. optaget s. kompagnon i faderens vogn
mandsforretning i Sønder Hostrup.
Ådr. Sønder Hostrup pr. Felsted.
Firma: Hans Frees, Vognmandsforretning,
Sønder Hostrup pr. Felsted.

Friis, Aage, vognmand; f. 14/4 1894 i Kvislemark, Sorø amt, søn af vognmand Axel Friis;
g. 17/5 1925 m. Anna F., f. Christoffersen; udd.
i faderens vognmandsforretning i Næstved, over
taget samme — der er grundlagt af faderen 1901
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1939;
vognpark: 3 3-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
D.S.B. 1901-40 og påny s. 1950 — samt flytning.
Adr. Ågade 11, Næstved.
Firma: A. Friis, Vognmandsforretning, Agade
11, Næstved.
Friis, Alfred Emil, vognmand; f. 3/5 1903 i
Kbhvn., søn af skrædder Johan August Friis; g.
2/5 1941 m. Ella F., f. Hansen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1936; vognpark: 1
3>4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Hermodsgade 29, Kbhvn. N.
Firma: Det forenede Transportkompagni, Ny
havn 40, Kbhvn. K.
Friis, Andreas, vognmand; f. 11/3 1910 i Jerne,
Ribe amt, søn af gårdejer Christian Friis; g. 29/8
1944 m. Else F., f. Callesen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Roust pr.
Varde 1944; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— såvel lokal s. langturskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Grimstrup kommune foruden en
del kørsel m. kartofler f. egen regning og en del
kørsel m. cement og kalk fra Nordjylland.
Adr. Roust pr. Varde.
Firma: Andreas Friis, Vognmandsforretning,
Roust pr. Varde.
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H. K. Gaarde
vognmand
York

O. K. Gaarde
vognmand
York

C.

H. J. Gaden

vognmand
Frederikshavn

Friis, Arne, vognmand; f. 14/3 1932 i Marstal,
søn af styrmand Christian Friis; g. 23/1 1953 m.
Inger F., f. Neldeberg; chauffør bl. a. h. sviger
faderen fragt- og vognmand Victor Neldeberg,
Ommel pr. Marstal, overtaget dennes forretning
— m. undtagelse af fragtruten — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954; vognpark: 2 last
vogne (5 og 6 tons).
Adr. Ommel pr. Marstal.
Firma: Arne Friis, Vognmandsforretning, Om
mel pr. Marstal.
Friis, Axel, vognmand; f. 14/6 1930 i Næstved,
søn af vognmand Aage Friis; g. 29/10 1955 m.
Ragnhild F., f. Pollmann; udd. i faderens vogn
mandsforretning i Næstved, medindehaver af
samme s. 1954.
Adr. Agade 11, Næstved.
Firma: A. Friis, Vognmandsforretning, Agade
11, Næstved.

Friis, Robert, vognmand; f. 29/10 1919 i Rimsø,
Randers amt, søn af gårdejer Otto Friis; g. 5/12
1953 m. Karen F., f. Urup; chauffør 1937-54,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ulstrup pr.
Feldballe 1954; vognpark: 1 4^-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: udelukkende entreprenørkørsel.
Adr. Ulstrup pr. Feldballe.
Firma: R. Friis, Vognmand, Ulstrup pr. Feldballe.
Fuglsang, Ernst, vognmand; f. 25/1 1911 i Sund
by, Thisted amt, søn af landmand Anders Olsen
Christensen; g. 22/4 1937 m. Sigrid F., f. Larsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skjoldborg
pr. Vildsund Vest 1935; vognpark: 2 lastvogne
(4% og 6 tons) — den ene m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Skjoldborg pr. Vildsund Vest.
Firma: Ernst Fuglsang, Vognmandsforretning,
Skjoldborg pr. Vildsund Vest.
Funch, Nordahl, turistbilejer; f. 28/6 1911 i Bir
ket, Maribo amt, søn af rutebilfører Christian
Funch; g. 13/4 1941 m. Aase F., f. Hviid; etabi.
sig s. selvstændig turistvognmand i Birket 1946,

E. K. Georgsen
vognmand
Veggerby

sideløbende drevet rutebilkørsel m. koncession
på personruten: Birket-Nakskov s. 1952; vogn
park: 2 turistvogne og 1 lillebil.
Adr. Birket pr. Torrig.
Firma: Nordahl Funch, Turistkørsel, Birket pr.
Torrig.
Færch, Lars Christian, vognmand; f. 10/7 1901
i Dronninglund, Hjørring amt, søn af husmand
Chresten Færch; g. 26/12 1934 m. Frida F., f.
Rasmussen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændselshand
ler i Svenstrup J. 1931, løst næringsbrev 1949;
vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet: 15
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Alborg Mælke
kompagni s. 1936; medl. af best. f. Foreningen
af nordjydske Fragt- og Vognmænd s. 1955.
Adr. Skolevej 3, Svenstrup J.
Firma: Chr. Færch, Vognmandsforretning,
Svenstrup J.

Gaarde, Hans Kristensen, vognmand; f. 23/5
1901 i Vejle, søn af formand Mikkel Kristensen
Gaarde; g. 12/11 1929 m. Dorthea G., f. Nielsen;
udd. s. smed, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Vork pr. Egtved 1924; vognpark: 2 benzinlast
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
eksportstaldene og slagterierne i Vejle og Kol
ding foruden en del kørsel f. Vork Brugsfor
ening og en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning — samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Vork-Vejle.
Adr. Vork pr. Egtved.
Firma: Hans Gaarde, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Vork pr. Egtved.
Gaarde, Oluf Kristensen, vognmand; f. 4/12
1936 i Vork, Vejle amt, søn af vognmand Hans
Kristensen Gaarde; udd. v. landvæsen, chauffør
i faderens fragt- og vognmandsforretning i Vork
s. 1954.
Adr. Vork pr. Egtved.
Firma: Hans Gaarde, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Vork pr. Egtved.
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J. Gerts

G. Gertsen

vognmand
Ballum

vognmand
Abyhøj

S. Gjelstrup
vognmand
Vorgod

Gade, Knud Hansen, vognmand; f. 22/2 1922 i
Egtved, Ribe amt, søn af landmand Peter Gade;
g. 29/10 1944 m. Nanny Olivia G., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, selvstændig vognmand i Grind
sted 1938-44, i Vejle (kørsel m. brunkul) 1945-49
og i Viborg 1949, overtaget vognmand Peter
Knudsen’s forretning i Vejle — der er grundlagt
ca. 1900 — 1950; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Boligforeningen »Østerbo«, Vejle, f.
kulhandler Hans Jørgensen, Vejle og f. Vejle
kommune.
Adr. Valløesgade 9, Vejle.
Firma: Knud Gade, Vognmandsforretning,
Valløesgade 9, Vejle.
Gaden, Christian Højmark Jensen, vognmand;
f. 4/6 1916 i Gærum, Hjørring amt, søn af vogn
mand Oluf Jensen Gaden; g. 6/7 1944 m. Erna
J. G., f. Christiansen; medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Frederikshavn 1931-51,
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1951; vognpark: 4 lastvogne (4-7 tons)
— hvoraf 3 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel; vognfordeler f.
den kommunale kørsel i Frederikshavn s. 1950
og næstformd. i Frederikshavn Vognmandsfor
ening s. 1953.
Adr. Søndergade 108, Frederikshavn.
Firma: Jensen Gaden & Søn, Vognmandsfor
retning, Søndergade 108, Frederikshavn.
Georgsen, Ejnar Krogh, vognmand; f. 16/4 1925
i Års, Alborg amt, søn af gårdejer Lars Krogh
Georgsen; g. 1/1 1950 m. Ellen G., f. Olsen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kirketerp pr. Vegger 1949, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Veggerby pr.
Vegger 1951; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel m. sne
plov f. Veggerby kommune samt en del kørsel
m. vej- og byggematerialer fra grusgrav f. egen
regning.
Adr. Veggerby pr. Vegger.
Firma: E. Georgsen, Vognmandsforretning,
Veggerby pr. Vegger.

H. J. Gjertsen
vognmand
Kastrup

Gerts, Jens, vognmand; f. 16/1 1898 i Als, Ål
borg amt, søn af fisker Jens Gerts; g. 16/10 1926
m. Charlotte G., f. Nielsen; efter en del år at
have opholdt sig i U.S.A. etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Ballum 1931; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kreaturer t. Skærbæk Eksportmarked og en del
kørsel m. svin t. Skærbæk Svineslagteri samt
en del kørsel m. grus og sten f. Tønder amts
vejvæsen og f. Ballum kommune; genn. en år
række næstformd. og sen. formd. f. Tønder Amts
Vognmandsforening.
Adr. Ballum.
Firma: Jens Gerts, Vognmandsforretning, Bal
lum.
Gertsen, Gunnar, vognmand; f. 10/12 1908 i
Mårslet, Århus amt, søn af gårdejer Ole Gert
sen; g. 30/10 1938 m. Gudrun G., f. Jensen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Mårslet 1933, løst næringsbrev samt
flyttet forretningen t. Århus 1938 og t. nuværen
de ejendom i Abyhøj 1944; vognpark: 2 lastvogne
(4% og 5 tons) — begge m. vippelad; kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel.
Adr. Carit Etlars Vej 26, Abyhøj.
Firma: Gunnar Gertsen, Vognmandsforretning,
Carit Etlars Vej 26, Abyhøj.

Gissemann, Lydia, vognmand; f. 18/8 1893 i
Kerteminde, datter af fisker Christian Olsen; g.
23/7 1912 m. vognmand P. Gissemann; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Vanløse 1927.
Adr. Skjulhøj Alle 43, Vanløse.
Firma: P. Gissemann, Vognmandsforretning,
Skjulhøj Alle 43, Vanløse.
Givskov, Aage Harding, vognmand; f. 22/9 1903
i Uth, Vejle amt, søn af rentier Valdemar Giv
skov; g. 27/8 1933 m. Magda G., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Voerladegård pr. Skanderborg —
der er grundlagt 1928 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1940; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 11
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruterne:
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S. L. Glass

J. Glintborg

vognmand
Arhus

vognmand
Vils

N. Godtfredsen
vognmand
Toftlund

Voerladegård-Horsens og Voerladegård-Skanderborg.
Adr. Voerladegård pr. Skanderborg.
Firma: Voerladegård Vognmandsforretning v.
Aage Givskov, Voerladegård pr. Skanderborg.
Giørtz, August Carl, vognmand; f. 10/4 1898 i
Haderslev, søn af vognmand Carl Giørtz; g. 17/7
1928 m. Marie G., f. Jepsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1928; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn og 2 flyttebusser; kør
sel: alm. vognmandskørsel samt flytning og mø
belopbevaring; formd. f. Haderslev By’s Vogn
mandsforening 1941-47 og s. 1955.
Adr. Simmerstedvej 31, Haderslev.
Firma: Aug. Carl Giørtz, Vognmands- & Flyt
teforretning, Simmerstedvej 31, Haderslev.
Gjelstrup, Svend, vognmand; f. 24/10 1906 i
Fjaltring, Ringkøbing amt, søn af gårdejer An
ders Gjelstrup; g. 16/3 1937 m. Edith G., f. Niel
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vorgod pr.
Herning 1947; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Vorgod kommune og f. forskellige
håndværksmestre foruden en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Vorgod pr. Herning.
Firma: Svend Gjelstrup, Vognmandsforretning,
Vorgod pr. Herning.

Gjertsen, Henning Jan, vognmand, kørsels
entreprenør; f. 26/9 1922 i Kbhvn., søn af vogn
mand, kørselsentreprenør Ejnar Gjertsen; g. 24/3
1948 m. Gerda G., f. Willemann; overtaget fade
rens vognmandsforretning i Kbhvn. og etabi. sig
s. selvstændig vognmand og kørselsentreprenør
1955; vognpar: 6 enspænder- og 1 tospænder
køretøj samt 1 3%-tons lastvogn; kørsel: udeluk
kende godstransport t. og fra Østerport Station
f. D.S.B.
Adr. Postparken 24, Kastrup.
Firma: Henning Gjertsen, D.S.B. Vognmand,
Østerport Godsekspedition, Østerport Station,
Kbhvn. 0.

J. Gormsen
vognmand
Åbenrå

Glass, Søren Ladefoged, vognmand; f. 11/9
1908 i Arhus, søn af vognmand Laurids Gottlieb
Glass; g. 30/12 1944 m. Tove G., f. Lesner; ansat
i faderens vognmandsforretning i Arhus 1925,
overtaget samme — der er grundlagt 1901 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945, løst næ
ringsbrev 1933; vognpark: 16 lastvogne (3-7 tons)
— hvoraf 8 m. påhængsvogn (3-6 tons) — og 1
blokvogn; kørsel: alm. vognmands- og langturs
kørsel; medl. af best. f. Arhus Vognmandsfor
ening 1938-42 og 1948-52.
Adr. Hellerupvej 1, Arhus.
Firma: L. Glass, Vognmandsforretning, Fre
denstorv 10, Arhus.
Glerup, Christian, vognmand; f. 27/9 1917 i
Bislev sogn, Alborg amt, søn af kartoffelhandler
Anders Glerup; g. 12/12 1940 m. Olga G., f. Sø
rensen; chauffør 1935-38, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hornum 1938; vognpark: 2 lastvogne
— hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 12 tons) — og 1 21-personers
turistomnibus; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt turistkørsel.
Adr. Hornum.
Firma: Chr. Glerup, Vognmandsforretning,
Hornum.

Glintborg, Johannes, vognmand; f. 14/1 1921 i
Øster Assels, Thisted amt, søn af landmand Kri
stian Glintborg; g. 3/10 1943 m. Erna G., f. Knud
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vils
1947; vognpark: 1 lastvogn (3750 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel og
en del kørsel f. Vejerslev-Blistrup kommune.
Adr. Vils.
Firma: Johannes Glintborg, Vognmandsforret
ning, Vils.
Godtfredsen, Niels, vognmand; f. 20/1 1891 i
Abkær pr. Over Jerstal, Haderslev amt, søn af
landmand Lorenz Godtfredsen; g. 1/10 1933 m.
Caroline G., f. Damgaard; udd. i kolonial, grov
varer og isenkram, genn. en årrække selvstæn
dig købmand, etabi. sig s. selvstændig lillebil-
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E. E. Graae

I. Gram

L. P. Gram

E. Gravesen

vognmand
Hvidovre

vognmand
Gram

vognmand
Kolding

vognmand
Spjald

vognmand i Toftlund 1930; medl. af best. f. Cen
tralforeningen af Lillebilforeninger i Danmark
udenfor Kbhvn. s. 1945, formd. f. samme s. 1947,
æresmedl. i Lillebilforeningen f. Toftlund Politi
kreds.
Adr. Herrestedgade, Toftlund.
Firma: Niels Godtfredsen, Lillebilvognmand,
Toftlund.

Gormsen, Jeppe, vognmand; f. 22/1 1906 i Ved
sted, Haderslev amt, søn af landmand Jørgen
Gormsen; g. 29/12 1939 m. Anna Christine G., f.
Berg; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gen
ner 1927, flyttet forretningen t. Åbenrå 1939 og
genm årene udvidet samme t. sideløbende at
omfatte fouragehandel på ind- og udlandet;
vognpark: 2 turistbusser, 2 lastvogne og 1 per
sonvogn foruden eksportpressere t. hø og halm;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
eksportkørsel på udlandet — samt turistkørsel;
formd. f. Åbenrå Amts Vognmandsforening og
medl. af best. f. Ringriderforeningen f. Åbenrå
By og Amt.
Adr. GI. Kongevej 19, Åbenrå.
Firma: Jeppe Gormsen, Vognmandsforretning,
GI. Kongevej 19, Åbenrå.
Graae, Ernst Egon, vognmand; f. 15/6 1928 i
Enderslev, Præstø amt, søn af arbejdsmand Wil
liam Graae; g. 14/6 1952 m. Grethe G., f. Frede
riksen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvid
ovre 1955; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel i forbindelse m. flytning af sommerhuse
og maskiner.
Adr. Perlevej 39, Hvidovre pr. Valby.
Firma: E. Graae, Vognmandsforretning, Perle
vej 39, Hvidovre pr. Valby.
Gram, Inger, vognmand; f. 19/1 1907 i Kastrup
pr. Gram, Haderslev amt, datter af snedker An
dreas Rudolph; overtaget og videreført nuvæ
rende vognmandsforretning i Gram — der er
grundlagt 1931 — s. 1951; vognpark: 1 diesellast
vogn og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn

mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Sydvestjylland s Mørtelværk, Gram samt en
del kørsel m. svin t. A/S J. D. Koopmann’s Svi
neslagteri, Haderslev og en del kørsel m. krea
turer t. Haderslev Eksportmarked foruden en
del kørsel m. sten og grus f. Gram kommune og
en del kørsel m. støbesand og grus f. forskellige
bygmestre i Gram.
Adr. Østergade, Gram.
Firma: Inger Gram, Vognmandsforretning,
Gram.
Gram, Johannes Jensen, vognmand; f. 24/4 1904
i Grønnebæk, Haderslev amt, søn af amtsvejmand Niels Nielsen Gram; g. 12/2 1932 m. Alvine
G., f. Bahnsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Jegerup pr. Vojens
1930, sideløbende indehaver af benzintank m. de
tailsalg f. Dansk Shell i Jegerup; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Haderslev amts vejvæsen og f. Jegerup kom
mune samt en del kørsel m. kreaturer og svin
f. egen regning; brandfoged i Jegerup, fl. a. til
lidshverv.
Adr. Jegerup pr. Vojens.
Firma: Johs. J. Gram, Vognmandsforretning,
Jegerup pr. Vojens.

Gram, Lorenz Petersen, vognmand; f. 2/5 1899
i Oksenvad, Haderslev amt, søn af landmand
Anders Petersen Gram; g. 24/11 1937 m. Mette
Kathrine G., f. Møller; udd. og virket v. land
væsen bl. a. s. herskabskusk h. proprietær Otto
Tingleff, Vonsild t. 1928, iøvrigt soldat u. ver
denskrig 1, kusk h. grosserer Nissen, Kolding
1928-32 og i A/S Trævarefabrikken »Holmsmin
de«, Kolding 1932-47, etabi. sig s. selvstændig
vognmand og brændselshandler i Kolding 1947;
vognpark: 1 lastvogn og 1 spand heste; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Kolding gi. Kirkegård, f. Set. Hedvigs
Klinik, Kolding og f. Kolding Herreds Landbo
forening — samt kørsel m. rustvogn f. Kolding
borgerlige Begravelsesforening; medl. af best. f.
Kolding og Omegns Hesteforsikring og kredsformd. f. Foreningen t. Dyrenes Beskyttelse.
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H. Gravesen

V. Gravesen

H. Green

L. Gregersen

vognmand
Spjald

vognmand
Outrup

vognmand
Frejlev

vognmand
Nørre Broby

Adr. Teglgårdsvej 6, Kolding.
Firma: Lorenz P. Gram, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Teglgårdsvej 6, Kolding.

Adr. Christoffers Alle 60, Søborg.
Firma: J. Graversen, Vognmandsforretning,
Christoffers Alle 60, Søborg.

Gram, Peder, vognmand; f. 8/7 1917 i Føvling,
Ribe amt, søn af cykelhandler Jakob Gram; g.
15/6 1950 m. Marie G., f. Iversen; efter en del år
at have virket s. medhjælper og chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Føvling 1943,
selvstændig vognmand i Løjt Kirkeby s. 1947;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer t. eksporthaller lan
det over samt en del kørsel m. sten og træ på
Tyskland.
Adr. Løjt Kirkeby.
Firma: P. Gram, Vognmandsforretning, Løjt
Kirkeby.

Gravesen, Einar, vognmand; f. 12/4 1906 i
Faster, Ringkøbing amt; g. 6/11 1934 m. Magda
G., f. Jensen; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Spjald 1933, optaget sønnen Henning
Gravesen s. medarbejder i forretningen; vogn
park: 1 benzinlastvogn, 1 diesellastvogn og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport t. Skjern
Eksportstald og en del svinetransport t. Struer
Andels-Svineslagteri foruden en del kørsel f.
Spjald Brugs- og Lokalforening og f. Spjald
kommune og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning; medl. af best. f. Ringkøbing-Skjern.
Vognmandsforening s. 1948.
Adr. Spjald.
Firma: E. Gravesen, Vognmandsforretning*
Spjald.

Graugaard, Vagn Jensen, vognmand; f. 21/6
1932 i Egvad, Ringkøbing amt, søn af bogholder
Broder Jensen Graugaard; g. 20/11 1954 m. Anna
Lise G., f. Clausen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ølgod 1950; vognpar: 1 Mercedesdiesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport t. Ølgod
Eksportsamlestald foruden en del kørsel f. Øl
god Mejeri og f. Ølgod kommune og en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Bjerggade, Ølgod.
Firma: V. J. Graugaard, Vognmandsforretning,
Ølgod.
Graversen, Jens Sørensen, vognmand; f. 22/5
1916 i Ullits, Ålborg amt, søn af gårdejer Chri
stian Graversen; g. 21/10 1939 m. Gerda Julie G.,
f. Rasmussen; udd. og virket bl. a. v. landvæsen,
vognmandschauffør 1937-44, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gladsakse 1944; vognpark:
4 lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn og 1 m.
sættevogn (kørselskapacitet: ca. 45 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis havne
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Rederiet »Anholt« og f. speditionsfirmaet Franck
& Tobiesen — begge Kbhvn.

Gravesen, Henning, vognmand; f. 23/9 1936 i
Spjald, Ringkøbing amt, søn af vognmand Einar
Gravesen; efter en del år at have virket s.
chauffør optaget s. medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Spjald.
Adr. Spjald.
Firma: E. Gravesen, Vognmandsforretning,
Spjald.
Gravesen, Villy, vognmand; f.. 9/7 1924 i Løn
ne, Ribe amt, søn af fisker Knud Gravesen; g.
22/7 1945 m. Anna G., f. Andersen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Outrup 1946, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer fra egen
sand- og grusgrav; vognpark: 2 diesellastvogne
— begge m. påhængsvogn, 1 varevogn, 1 person
vogn og 3 traktorer samt diverse grusgravs
materiel; kørsel: udelukkende langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. materialer fra
egen sand- og grusgrav t. A/S Asfaltfabrikken
»Phønix«, Vejen foruden en del kørsel m. brun
kul, cement og kalk på Nord- og Sydjylland.
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J. Griepentrog

A. E. Grodt

E. Groes-Petersen

R. Grouleff

vognmand
Gammelby

vognmand, speditør
Haderslev

vicepolitiinspektør
Kbhvn. V.

vognmand
Ramten

Adr. Outrup.
Firma: Villy Gravesen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Outrup.
Gravesen, Walter, vognmand; f. 13/1 1912 i
Aggersund, Hjørring amt, søn af blikkenslager
Jens Gravesen; g. 18/9 1938 m. Lilly G., f. Lar
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Løk
ken 1936; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt fragtmandskørsel på
ruten: Løkken-Alborg.
Adr. Alborgvej 2, Løkken.
Firma: Walter Gravesen, Fragt- & Vognmands
forretning, Løkken.

Green, Henry, vognmand; f. 25/8 1909 i Lille
brænde, Maribo amt, søn af gårdejer Hans
Green; g. 27/4 1934 m. Esther G., f. Peterson;
udd. v. landvæsen og sen. drevet produktvogns
forretning, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Torkilstrup pr. Eskilstrup 1938, drevet land
ejendom i Gundslevmagle pr. Eskilstrup 1949-51,
overtaget vognmand Sølvhøj’s forretning i Frejlev 1951, sideløbende indehaver af tankservice
station i Frejlev; vognpark: 2 lastvogne (3% og
5% tons) og 1 lastvogn m. langtømmervogn (9
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis skov- og mælkekørsel.
Adr. Frejlev.
Firma: Vognmandsforretningen »Ekspres« v.
Henry Green, Frejlev.
Gregersen, Anders Christian, vognmand; f.
14/7 1909 i Nørre Sundby, søn af vognmand Lars
Gregersen; g. 19/5 1935 m. Astrid G., f. Jensen;
ansat i faderens vognmandsforretning i Nørre
Sundby 1925, optaget s. kompagnon i samme 1932,
løst næringsbrev og overtaget forretningen —
der er grundlagt 1891 og genn. årene udvidet t.
sideløbende at omfatte mørtelfabrik — Lindholm
Mørtelfabrik — m. tilhørende grusgrav — s. ene
indehaver 1948; vognpark: 6 lastvogne (3^-16
tons) — hvoraf 4 m. påhængsvogn, 1 traktor og 1
gravko; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. BlodalbuminFabrikken N.A.F.A., Nørre Sundby; medl. af

best. f. Ålborg og Nørre Sundby Vognmands
forening s. 1955.
Adr. Torvegade 6, Nørre Sundby.
Firma: L. Gregersen, vognmand, Torvegade 6,
Nørre Sundby.
Gregersen, Carl Sigurd, fragtmand; f. 8/9 1909
i Vordingborg landsogn, Præstø amt, søn af
smed Hans Christian Gregersen; g. 12/11 1939 m.
Anna G., f. Skøtt; last- og rutebilchauffør 192741, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Grenå
1941, løst næringsbrev og overtaget nuværende
fragtmandsforretning i Grenå 1954; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 8
tons); kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Grenå-Kbhvn.
Adr. Havnevej 217, Grenå.
Firma: Carl Gregersen, Fragtruten: GrenåKbhvn., Grenå.

Gregersen, Frank Christian, fragtmand; f. 29/7
1929 i Grenå, søn af fragtmand Peter Greger
sen; g. 2/8 1952 m. Margit G., f. Nielsen; med
hjælper i faderens fragtmandsforretning i Grenå
1945-56, medindehaver af samme s. 1956.
Adr. Havnevej 108, Grenå.
Firma: P. Gregersen & Søn, Fragtmænd, Kyst
vej 18, Grenå.
Gregersen, Laurits, vognmand; f. 18/5 1910 i
Skovby, Odense amt, søn af husmand Lars Chri
stian Gregersen; g. 3/3 1934 m. Esther G., f.
Madsen; udd. og virket v. landvæsen 1924-34,
overtaget vognmand Alfr. Hansen’s forretning i
Nørre Broby og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1934, erhvervet nuværende ejendom i Nør
re Broby 1939; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 14Y* tons);
medl. af best. f. Fyns Stifts Fragt- og Vogn
mandsforening s. 1955.
Adr. Nørre Broby.
Firma: Nørre Broby Vognmandsforretning v.
L. Gregersen, Nørre Broby.

Gregersen, Peter, fragtmand; f. 27/9 1902 i
Ebeltoft, søn af arbejdsmand Hans Christian
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Gregersen; g. 7/5 1927 m. Tove G., f. Nielsen;
udd. s. tømrer, chauffør i nuværende fragt
mandsforretning i Grenå 1925, medindehaver af
samme 1930, eneindehaver s. 1946, optaget søn
nen Frank Christian Gregersen s. medindehaver
af forretningen 1956; vognpark: 1 lastvogn og 1
kølevogn (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Grenå-Rønde-Arhus; medl. af best.
f. Djurslands Vognmandsforening s. 1951, medl.
af best. f. A/S Arhus Lastbilcentral s. 1952,
formd. f. samme s. 1956.
Adr. Kystvej 18, Grenå.
Firma: P. Gregersen & Søn, Fragtmænd, Kyst
vej 18, Grenå.
Greiff, Waldur Heltenberg, vognmand, kom
missionær; f. 28/3 1890 i Kbhvn., søn af snedker
Niels Heltenberg Greiff; g. 5/11 1917 m. Sophie
G., f. Burgwaldt; løst næringsbrev s. vognmand
og kommissionær i Køge 1931; formd. f. Fragt
mandsforeningen »Sjælland« s. 1927 og f. Lands
foreningen Danske Vognmænd s. 1947; dekora
tion: R.
Adr. Quistgårdsvej 11, Køge.
Firma: W. Greiff, Kommissionær, Quistgårds
vej 11, Køge.

Grevy, Alfred, vognmand; f. 16/6 1918 i Låsby,
Skanderborg amt, søn af gårdejer Peter Grevy;
g. 1953 m. Edith G., f. Andersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Flensted pr. Låsby 1943;
vognpark: 1 5 >4-tons lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Flensted Mark pr. Låsby.
Firma: Alfred Grevy, Vognmandsforretning,
Flensted Mark pr. Låsby.
Griepentrog, Julius, vognmand; f. 31/1 1900 i
Varnæs, Åbenrå amt, søn af landmand Louis
Griepentrog; g. 16/12 1927 m. Anna G., f. Gellert;
udd. og virket v. landbrug og fiskeri, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Gammelby pr. Fj el
strup 1927, optaget sønnen Marthin Hansen
Griepentrog s. kompagnon i forretningen; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Haderslev Svineslagteri, f. Kol
ding Svineslagteri og f. Kolding Eksportmarked
samt en del kørsel m. roer t. Kolding Saftsta
tion og en del kørsel m. korn- og foderstoffer f.
forskellige virksomheder foruden en del kørsel
f. Fjelstrup kommune.
Adr. Gammelby pr. Fj elstrup.
Firma: Julius Griepentrog, Vognmandsforret
ning, Gammelby pr. Fj elstrup.

Grimstrup, Peder Jensen, vognmand; f. 15/1
1902 i Dejbjerg, Ringkøbing amt, søn af fhv.
gårdejer Jens Pedersen Grimstrup; g. 5/11 1938
m. Edith G., f. Larsen; lastvognschauffør 192634, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Silke
borg 1934, løst næringsbrev 1941, optaget brode
ren vognmand Aage Pedersen Grimstrup s. kom
pagnon i forretningen 1948; vognpark: 2 5% tons
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (5% tons);

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel m. cement og bygningsmate
riel — samt kontraktkørsel på ruten: SilkeborgAlborg; medl. af best. og af forretningsudvalget
f. Silkeborg Vognmandsforening s. 1952, formd.
f. Lands jagtforeningen af 1923’s Silkeborg afde
ling s. 1947; tildelt F.D.M.s fortjenstmedaille af
2. grad.
Adr. Ansvej 69, Silkeborg.
Firma: Brdr. Grimstrup, Vognmandsforretning,
Silkeborg.
Grodt, Anton Eriksen, vognmand, speditør; f.
13/7 1907 på Louises-Minde i Astrup, Haderslev
amt, søn af gårdejer Erik Grodt; g. 22/7 1934 m.
Ida G., f. Frost; efter en del år at have virket s.
chauffør løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1932, genn. årene
oparbejdet forretningen t. at omfatte såvel per
son- og godstransport s. speditionsvirksomhed,
sideløbende indehaver af ekspeditionslager f.
Sydjylland i Haderslev f. A/S Dunlop Rubber
Co., Kbhvn.; vognpark: 5 lastvogne og 5 person
vogne — hvoraf 2 diesellastvogne m. påhængs
vogn, 1 diesellastvogn m. isoleret tanksættevogn
(12000 liter), 1 benzinlastvogn m. tippelad og på
hængsvogn og 1 benzinlastvogn udelukkende
beregnet t. kørsel på koncessioneret fragtrute
bl. a. f. D.S.B. og f. Haderslev Fragtcentral
samt 4 udlejningsvogne og 1 taxavogn; kørsel:
alm. speditions- og vognmandskørsel — dog for
trinsvis langturskørsel på ind- og udland — dels
f. egen regning og dels f. forskellige virksom
heder; næstformd. f. Haderslev By’s Vognmands
forening, f. Haderslev Fragtcentral og f. Haders
lev Taxa.
Adr. Abenråvej 61, Haderslev.
Firma: A. E. Grodt, Auto-Transport, Nørregade
38, Haderslev.
Groes-Petersen, Erik, vicepolitiinspektør, chef
f. Kbhvn.s politi’s færdselsafdeling, cand. jur.; f.
14/11 1906 på Tunø, Kattegat, søn af sognepræst
V. L. Groes-Petersen; g. 13/11 1954 m. Grethe
G.-P., f. Sardrup; student (Roskilde) 1925, cand.
jur. 1930, derefter sagførerfuldmægtig, politi
betjent i Kbhvn. 1932, inspektionsbetjent 1937,
politikommissær 1938, tjenstgørende s. medhjæl
per h. chefen f. ordenspolitiet 1938-43, chef f.
politistationen »Under Elmene«, Kbhvn. 1943, kst.
vicepolitiinspektør og leder af Kbhvn.s politi’s
udrykningstjeneste og færdselsafdeling 1945, ud
nævnt 1947, chef f. Kbhvn.s politi’s færdsels
afdeling og motorafdeling 1952; formd. f. For
eningen af Politikommissærer m. fl. i Danmark,
f. Kbhvn.s politi’s rådgivende færdselsudvalg,
f. kontroldroskeudvalget, f. kommissionen t. god
kendelse af kørelærere i Kbhvn. og f. skolepatruillerådet, medl. af Rådet f. større Færdsels
sikkerhed, af rigspolitichefen’s rådgivende politi
skoleudvalg, af Kbhvn.s kommune’s arbejdsud
valg vedr. færdsel, af Justitsministeriet’s refleks
udvalg og af Undervisningsministeriet’s udvalg
vedr. færdselsundervisning i skolerne m. fl.; for
fatter t. og udgiver af adskillige faglitterære
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R. Grove

T. H. Grønning

J. E. Gudbergsen

J. V. Gundelach

vognmand, kørelærer
Ulfborg

vognmand
Ranum

vognmand
Bodilsker

fuldmægtig
Kbhvn. K.

pjecer og bøger bl. a. kommentarer til den
gamle og den ny færdselslov; dekoration:
N.St.O.31.
Adr. Virumvej 106 B, Virum.
Institution: Københavns Politi’s Færdselsafde
ling, Stoltenbergsgade 9, Kbhvn. V.
Grouleff, Robert, vognmand; f. 27/1 1923 i
Ørum, Randers amt, søn af landpostbud Johan
nes Grouleff; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ramten 1947; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Ør
bæk Mejeri.
Adr. Ramten.
Firma: Robert Grouleff, Vognmandsforretning,
Ramten.
Grove, Richard, vognmand, kørelærer; f. 9/4
1915 i Vorbasse, Ribe amt, søn af skomager
mester Julius Christian Georg Fiedler Grove; g.
24/11 1944 m. Karen G., f. Vej; tidl. underofficer
v. rytteriet, etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Ulfborg 1946, sideløbende kørelærer
i Ulfborg s. 1952; medl. af best. f. RingkøbingSkjern og Omegns Lillebilforening s. 1947, formd.
f. samme 1950-55, formd. f. Vestjydsk Kørelærer
forening.
Adr. Brams vej, Ulfborg.
Firma: Ulfborg Køreskole & Lillebil, Ulfborg.
Grøndahl, Viggo, vognmand; f. 4/12 1905 i
Østerlars, Bornholm, søn af landmand Anders
Grøndahl; g. 25/2 1934 m. Klara G., f. Tranberg;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Neksø 1941; vognpark: 2 5tons lastvogne — begge m. tippelad og kran;
kørsel: alm. vognmandskørsel; formd. f. Neksø
•og Omegns Vognmandsforening og medl. af best.
f. Centralforeningen af Vognmænd på Bornholm
s. 1955, fl. a. tillidshverv.
Adr. Bryggeristræde 13, Neksø .
Firma: Viggo Grøndahl, Vognmandsforretning,
Bryggeristræde 13, Neksø.

Grønning, Anker, vognmand; f. 19/11 1902 i
Silkeborg, søn af vognmand Anders Grønning; g.

17/11 1929 m. Sofie G., f. Sørensen; løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1944; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons) — hvoraf 1 m påhængsvogn (4 tons) og 1
m. løber (3 tons) — og 1 flyttebus; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Jydsk Telefon-Aktieselskab og f. A/S
Silkeborg Jern- & Stålforretning — samt flyt
ning; næstformd. i Silkeborg Vognmandsforening
1946-48.
Adr. Stadion Alle 3, Silkeborg.
Firma: Silkeborg Flyttetransport v. Anker
Grønning, Stadion Alle 3, Silkeborg.
Grønning, Thomas Holm, vognmand; f. 13/1
1922 i Overlade sogn, Ålborg amt, søn af land
mand Christian Grønning; g. 14/11 1945 m. Dag
ny G., f. Dalsgaard; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ranum 1943; vognpark: 1 diesellast
vogn (4900 kg) og 1 benzinlastvogn (4100 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport og kørsel f. Ranum-Malle kom
mune.
Adr. Vestergade 1, Ranum.
Firma: Holm Grønning, Vognmandsforretning,
Ranum.

Gudbergsen, Jens Edvard, vognmand; f. 11/5
1912 i Bodilsker, Bornholm; g. 4/12 1934 m. Anne
G., f. Hansen; arbejdsmand t. 1948, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Bodilsker 1949; vogn
park: 1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Bodilsker.
Firma: Jens E. Gudbergsen, Vognmandsforret
ning, Bodilsker.

Gundelach, Jørn Vilhelm, fuldmægtig; f. 5/4
1923 i Vejle, søn af overlærer Albert Frederik
Vilhelm Gundelach; g. 2/6 1951 m. Solveig G.,
f. Christoffersen; cand. jur. 1949, derefter fuld
mægtig i Landsforeningen Danske Vognmænd.
Adr. Sønderdalen 4, Søborg.
Organisation: Landsforeningen Danske Vogn
mænd, Jens Kofods Gade 1, Kbhvn. K.

406

J. Gundersen
vognmand
Skovsgård

N. E. Gundersen
vognmand
Brovst

Gundermann, Svend, speditør, vognmand; f.
13/1 1913 i Kbhvn., søn af vognmand Johannes
Henrik Gundermann; g. 1945 m. Hjørdis G., f.
Hermansen; udd. i spedition og rederivirksom
hed, dimittend fra Niels Brock’s Handelsskole i
Kbhvn., ansat i nuværende virksomhed i Kbhvn.
— der er grundlagt af farfaderen vognmand
Jens Peter Gundermann 1885 og omfatter flyt
ning og møbelopbevaring — 1936, p.t. eneinde
haver af samme, løst næringsbrev 1941; medl. af
best. f. Kbhvn.s Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Østerbrogade 226, Kbhvn. 0.
Firma: Svend Gundermann, Flytteforretning,
Holbergsgade 18, Kbhvn. K.

Gundersen, Johan, vognmand; f. 19/7 1888 i
Tranum, Hjørring amt, søn af vognmand Peder
Gundersen; g. 7/8 1914 m. Inger G., f. Mørup;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frøstrup
1916, selvstændig vognmand i Skovsgård s. 1927;
vognpark: 2 diesellastvogne (5 og 6 tons) — den
ene m. påhængsvogn (3 tons), 1 benzinlastvogn
(4 tons) og 2 turistbusser (17 og 25 personer);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt turistkørsel.
Adr. Skovsgård.
Firma: Johan Gundersen, Vognmand, Skovs
gård.

B. Gura

S. Aa. Gullich

vognmand
Kolding

vognmand
Helsingør

Rasmussen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Brovst 1946; vognpark: 1 534-tons diesellast
vogn m. tippelad og påhængsvogn (4 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
firmakørsel og kørsel m. brændsel; medl. af
best. f. Løgstør-Fjerritslev Vognmandsforening
s. 1953.
Adr. Sportsvej 6, Brovst.
Firma: Brovst ny Vognmandsforretning v. N.
E. Gundersen, Brovst.

Gura, Boleslav, vognmand; f. 25/7 1919 i Vons
bæk, Haderslev amt, søn af arbejdsmand Josef
Gura; g. 17/10 1949 m. Ane Margrethe G., f. Nis
sen; udd. s. typograf i Reklametrykkeriet i Ha
derslev 1933-38, chauffør h. vognmand Rich.
Christensen, Kolding 1943-51, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kolding 1951; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 8 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. grosserer Oscar Christensen, Kolding, f.
A.S.K., Kolding og f. Christiansfeld Sæbefabrik
— samt fragtmandskørsel på ruten: KoldingChristiansfeld-Haderslev.
Adr. Bjolderupvej 32, Kolding.
Firma: Godstransporten Kolding-Christiansfeld-Haderslev v. B. Gura, Bjolderupvej 32, Kol
ding.

Gundersen, Niels, vognmand; f. 24/12 1907 i
Hobro, søn af vognmand Chresten Nielsen Gun
dersen; bestyrer af nuværende vognmandsforret
ning i Hobro f. moderen 1924-50, løst næringsbrev
1930, overtaget forretningen — der er grundlagt
af faderen 1897 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950; vognpark: 1 spand heste m.
tilhørende arbejdsvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. D.D.S.F., Hobro; medl. af best. f. Hobro Vogn
mandsforening s. 1953.
Adr. Hegedalsvej 8, Hobro.
Firma: N. Gundersen, Vognmandsforretning,
Hegedalsvej 8, Hobro.

Gullich, Svend Aage, vognmand; f. 10/11 1902
i Stockholm; g. 23/11 1929 m. Ingeborg G., f. Lar
sen; udd. i kolonial, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Helsingør 1929;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. hydraulisk tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast kørsel f. Helsingør kommune; medl.
af best. f. Kronborg Birks Vognmandsforening s.
1940, p. t. næstformd. og sekretær i samme.
Adr. Ryesvej 9, Helsingør.
Firma: S. A. Gullich, Vognmandsforretning,
Ryesvej 9, Helsingør.

Gundersen, Niels Erling, vognmand; f. 18/10
1919 i Frøstrup, Thisted amt, søn af vognmand
Johan Gundersen; g. 9/11 1946 m. Henny G., f.

Haagaard, Aksel Robert, vognmand; f. 6/12
1921 i Ørum, Thisted amt, søn af landmand Ni
colaj Haagaard; g. 30/11 1948 m. Dagmar H., f.
Christensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
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A. R. Haagaard

A. T. N. Haahr

vognmand
Dragsbæk

vognmand
Ølgod

K. C. N. Haahr
vognmand
Ølgod

i Dragsbæk pr. Thisted 1948; vognpark: 1 5-tons
diesellastvogn m. speciel overbygning m. op
hæng t. grise m. m.; kørsel: udelukkende fast
langturskørsel m. fragt- og stykgods på ruten:
Ålborg-Thisted.
Adr. Fjordvej, Dragsbæk pr. Thisted.
Firma: Aksel Haagaard, Vognmandsforretning,
Dragsbæk pr. Thisted.
Haagensen, Hans, vognmand; f. 13/10 1893 i
Klemensker, Bornholm; g. 25/3 1937 m. Johanne
H., f. Jakobsen; chauffør 1920-52, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rønne 1952; vognpark:
1 lastvogn (3700 kg); kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Johnsonsvej 7, Rønne.
Firma: Hans Haagensen, Vognmandsforret
ning, Johnsonsvej 7, Rønne.

Haahr, Aksel Thorvald Nielsen, vognmand; i.
24/9 1909 i Ølgod, Ribe amt. søn af vognmand
Jens Christian Haahr Nielsen; efter en del år at
have virket s. kusk og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Ølgod optaget s. kompagnon i
samme sammen m. broderen vognmand Knud
Christian Nielsen Haahr 1930; vognpark: 2 ben
zinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
og Skjern og en del kørsel m. smør fra andels
mejerierne i Hjedding, Gårde og Lindbjerg t.
Esbjerg Eksporthavn foruden en del kørsel f.
Ølgod Brugsforening og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Vestergade 34, Ølgod.
Firma: Brdr. Haahr, Vognmandsforretning, Øl
god.

Haahr, Knud Christian Nielsen, vognmand; f.
8/8 1906 i Ølgod, Ribe amt, søn af vognmand
Jens Christian Haahr Nielsen; g. 13/1 1931 m.
Metha Marie H., f. Hansen; efter en del år at
have virket s. kusk og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Ølgod optaget s. kompagnon
i samme 1925, optaget broderen vognmand Aksel

E. J. Haals
vognmand
Gudumholm

Thorvald Nielsen Haahr s. kompagnon i forret
ningen 1930; vognpark: 2 benzinlastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene
og slagterierne i Esbjerg og Skjern og en del
kørsel m. smør fra andelsmejerierne i Hjedding,
Gårde og Lindbjerg t. Esbjerg Eksporthavn for
uden en del kørsel f. Ølgod Brugsforening og
en del kørsel m. brændsel f. egen regning; med
stifter af Ribe Amts Vognmandsforening.
Adr. Vestergade 34, Ølgod.
Firma: Brdr. Haahr, Vognmandsforretning, Øl
god.

Haals, Erik Johan, vognmand; f. 4/9 1912 i
Nørre Kongerslev, Alborg amt; g. 4/3 1941 m.
Marguerithe H., f. Madsen; lastvognschauffør
1936-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gudumholm 1946; vognpark: 1 lastvogn (5 tons)
og 1 turistvogn (17 personer); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Gudumholm-Alborg s. 1932.
Adr. Gudumholm.
Firma: Gudumholm Vognmandsforretning v.
Erik Haals, Gudumholm.

Haase, Alfred, vognmand; f. 28/2 1908 i Øster
Hornum, Alborg amt, søn af købmand Jens
Haase; g. 17/11 1935 m. Arla H., f. Bach; last
vogns-, rutebil- og taxachauffør 1926-36, etabi. sig
s. selvstændig vognmand — m. forretning omfat
tende fragtmandskørsel på ruten: Skibsted-Alborg — i Skibsted pr. Kongerslev 1936, selvstæn
dig vognmand først i Vejgård og sen. i Kærby
pr. Ålborg s. 1946; vognpark: 1 5%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. foderstoffer.
Adr. Asylvej 8, Kærby pr. Ålborg.
Firma: Alfr. Haase, Vognmandsforretning,
Asylgade 8, Kærby pr. Alborg.
Haastrup, Arne, vognmand; f. 23/10 1917 i Kol
ding, søn af vognmand Niels Brøndum Haastrup;
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Kolding.
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M. H. Haastrup

J. Hagkiær

J. Hald-Pedersen

H. A. Halkjær

vognmand
Kgs. Lyngby

vognmand
Roskilde

inspektør
Frederiksværk

vognmand
Struer

Adr. Kolding.
Firma: N. Haastrup, Vognmandsforretning,
Parcelvej 4, Kolding.

Haastrup, Helmer, vognmand; f. 30/10 1921 i
Kolding, søn af vognmand Niels Brøndum Haa
strup; medarbejder i faderens vognmandsforret
ning i Kolding.
Adr. Kolding.
Firma: N. Haastrup, Vognmandsforretning,
Parcelvej 4, Kolding.
Haastrup, Helmuth, vognmand; f. 9/5 1918 i
Kbhvn., søn af smed Ludvig Nicolai Haastrup;
g. 25/11 1939 m. Esther H., f. Pedersen; efter en
del år at have virket s. arbejdsmand etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1943; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s Grundejeres
Renholdelsesselskab; medl. af best. f. Vogn
mandsforeningen af 1936, Kbhvn., medl. af le
delsen f. sektionen f. dagrenovationskørsel u.
Kbhvn.s Vognmandsforening.
Adr. Vendersgade 18, Kbhvn. K.
Firma: Helmuth Haastrup, Vognmandsforret
ning, Vendersgade 18, Kbhvn. K.

Haastrup, Max Helge, vognmand; f. 14/5 1913 i
Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af fhv. proprietær på
Lyngbygård Hans Peter Haastrup; g. 5/8 1944
m. Valborg H., f. Christensen; bestået realeksm.
fra Lyngby Statsskole 1930, udd. og virket v.
landvæsen 1930-40, frekventeret Lyngby Land
brugsskole 1934-35, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand på Lyngbygård 1940, selvstændig vogn
mand i Lyngby s. 1951; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 12-14 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Kbhvn.s kommunes skolevæsen, f. Kbhvn.s amts
vejvæsen og f. Kbhvn.s Amts Sygehus i Gen
tofte m. fl.
Adr. Fuglevadsvej 86, Kgs. Lyngby.
Firma: Helge Haastrup, Vognmandsforretning,
Fuglevadsvej 86, Kgs. Lyngby.

Haastrup, Niels Brøndum, vognmand; f. 11/2
1880 i Vester Nebel, Vejle amt, søn af boelsmand
Niels Nielsen Haastrup; g. 12/4 1916 m. Anna H.,
f. Mikkelsen; udd. og virket v. landvæsen t.
1906, kusk h. grosserer C. S. Borch, Kolding 1906
-13, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kol
ding 1913, optaget sønnerne Arne og Helmer
Haastrup s. medarbejdere i forretningen; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn og 1 spand heste; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Kolding og Omegns Foderstoffor
ening, f. A/S I. A. Hansen’s Kalkværk, Kolding,
f. A/S Harald Andersen’s Kafferisteri, Kolding og
f. Kolding gi. Kirkegård; genn. en årrække medl.
af best. f. Kolding Vognmandsforening.
Adr. Parcelvej 4, Kolding.
Firma: N. Haastrup, Vognmandsforretning,
Parcelvej 4, Kolding.
Haferbier, Hjalmar Emil, vognmand; f. 15/10
1916 i Vebbestrup, Alborg amt, søn af gårdejer
Christian Haferbier; g. 10/10 1943 m. Gudrun H.,
f. Sørensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vebbestrup 1938; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel m. smør t. A/S Maypole Dairy Co.,
Alborg foruden en del svinetransport.
Adr. Vebbestrup pr. Doense.
Firma': H. Haferbier, Vognmandsforretning,
Vebbestrup pr. Doense.

Hagensen, Evald Henning, vognmand; f. 14/3
1918 i Thyregod, Vejle amt, søn af bankbestyrer
L. Hagensen; g. 1944 m. Ellen H., f. Skjærlund;
udd. i handel, chauffør 1938-43, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Thyregod 1943; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri og f.
eksportør A. Mortensen, Thyregod.
Adr. Nørregade 4, Thyregod.
Firma: Evald Hagensen, Vognmandsforretning,
Thyregod.
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E. Hamann

Aa. Hansen

Aa. E. Hansen

Aa. H. J. Hansen

vognmand
Fredericia

vognmand
Kalundborg

vognmand
Maribo

vognmand
Kbhvn. S.

Hagkiær, Carl Christian, vognmand; f. 1/9 1889
i Roskilde, søn af vognmand Lars Christian Hag
kiær; g. 6/11 1921 m. Ingeborg H., f. Brøns; genn.
en årrække medhjælper i faderens vognmands
forretning i Roskilde, overtaget samme — der er
grundlagt 1887 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1923, løst næringsbrev 1925; vognpark:
3 lastvogne (3-4 tons) og 2 flyttebusser — begge
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S De dan
ske Spritfabrikker, Roskilde, f. Set. Hans Hospi
tal, Roskilde, f. F.D.B., Roskilde og f. A/S Domi
nion Belting Co., Roskilde — samt flytning.
Adr. Borgerdiget 17-19, Roskilde.
Firma: C. C. Hagkiær, Vognmands- & Flytte
forretning, Borgerdiget 17-19, Roskilde.

Hagkiær, Jørgen, vognmand; f. 13/1 1928 i Ros
kilde, søn af vognmand Carl Christian Hagkiær;
g. 15/6 1951 m. Jill Anna H., f. Møller; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Ros
kilde t. 1953, overtaget samme — der er grund
lagt 1887 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1955, løst næringsbrev 1953; vognpark: 3
lastvogne (3-4 tons) og 2 flyttebusser — begge m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S De danske
Spritfabrikker, Roskilde, f. Set. Hans Hospital,
Roskilde, f. F.D.B., Roskilde og f. A/S Dominion
Belting Co., Roskilde — samt flytning.
Adr. Borgerdiget 17-19, Roskilde.
Firma: C. C. Hagkiær, Vognmands- & Flytte
forretning, Borgerdiget 17-19, Roskilde.
Hald, Emil C., vognmand; f. 4/2 1914 i Nykø
bing M., søn af gartner Anders Hald; g. 11/11
1939 m. Edith H., f. Gravesen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nykøbing M. 1945; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast firmakørsel og en
treprenørkørsel; medl. af best. f. Nykøbing M.
Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Sallingsundvej, Nykøbing M.
Firma: Emil C. Hald, Vognmandsforretning,
Sallingsundvej, Nykøbing M.

Hald, Harald, vognmand; f. 3/10 1909 i Rær,
Thisted amt, søn af møller Anton Hald; g. 31/5
1936 m. Margrethe IL, f. Vestergaard; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rær 1931; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel for
uden en del kørsel m. kreaturer og svin — samt
koncessioneret fragtmandskørsel.
Adr. Rær pr. Thisted.
Firma: Harald Hald, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Rær pr. Thisted.
Hald, Tage, chauffør; f. 6/8 1938 i Rær, Thisted
amt, søn af vognmand Harald Hald; medhjælper
i faderens fragt- og vognmandsforretning i Rær.
Adr. Rær pr. Thisted.
Firma: Harald Hald, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Rær pr. Thisted.
Hald-Pedersen, Jørgen, turistbilejer, inspek
tør, ejendomshandler; f. 24/5 1912 i Ramløse,
Frederiksborg amt, søn af gårdejer P. J. Peder
sen; g. 1/6 1941 m. Ella Marie H.-P., f. Løcke;
udd. og virket v. landvæsen, salgschauffør f.
Usserød Øldepot, Helsinge 1936-39, inspektør i
Frederiksværk f. Nordisk Livs- & Ulykkesfor
sikrings-Akts. s. 1941, sideløbende ejendoms
handler i Frederiksværk, i kompagni m. vogn
mand Arnold Magnussen grundlagt vognmands
forretning omfattende turistkørsel i Frederiks
værk 1948, eneindehaver af samme s. 1950; vogn
park: 1 15-personers Opel Blitz-turistvogn.
Adr. Vinderød Skov 6, Frederiksværk.
Firma: Jørgen Hald-Pedersen, Turistkørsel,
Vinderød Skov 6, Frederiksværk.

Halkjær, Hans Adler, vognmand; f. 16/3 1917
i Gudum, Ringkøbing amt, søn af boelsmand
Otto Halkjær; g. 24/7 1943 m. Hilde Margrethe
H., f. Andresen; udd. og virket v. landvæsen
1931-43, virket v. forskelligt arbejde i Struer
1943-49, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Struer 1949; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 25 tons) —
og 2 traktorer beregnet t. forskelligt jordarbej-
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de; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Struer kommune, f. Struer
Fjerkræslagteri og f. forskellige håndværksme
stre i Struer; medl. af best. f. Struer Vogn
mandsforening s. 1955.
Adr. Torvegade 25, Struer.
Firma: Brdr. Halkjær v. Hans & Adser Halkjær, Vognmandsforretning, Torvegade 25,
Struer.

Hamann, Erik, vognmand; f. 14/5 1920 i Gel
sted, Odense amt, søn af arbejdsformand Karl
Kristian Hamann; g. 16/5 1948 m. Erna Sophie
H., f. Yde; udd. og virket v. landbrug og gart
neri t. 1939, chauffør h. vognmand Lilie, Frede
ricia 1939-50 — herunder dog formand v. skov
arbejde i Sverige 1946-47, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fredericia
1950; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca.
11 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Fredericia kommu
ne og f. forskellige håndværksmestre i Fredericia.
Adr. Bjergegade 10, Fredericia.
Firma: Bjergegade’s Vognmandsforretning v.
Erik Hamann, Bjergegade 10, Fredericia.
Hangaard, Niels Pedersen, vognmand; f. 15/2
1916 i Solbjerg, Thisted amt, søn af landmand
Poul Hangaard; g. 19/8 1938 m. Agnes H., f. Tøfting; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Thorup pr. Solbjerg M. 1946; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel
og en del svine- og kreaturkørsel.
Adr. Thorup pr. Solbjerg M.
Firma: Niels P. Hangaard, Vognmandsforret
ning, Thorup pr. Solbjerg M.
Hansen, Aage, vognmand; f. 4/1 1911 i Kalund
borg, søn af arbejdsmand H. P. Hansen; g. 9/8
1935 m. Gudrun H., f. Madsen; udd. v. landvæ
sen, chauffør 1932-46, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kalundborg 1946;
vognpark: 1 4-tons lastvogn m. hydraulisk tippe
lad; medl. af best. f. Kalundborg Vognmandsfor
ening s. 1949, næstformd. i samme s. 1952.

A. Hansen

A. Hansen

vognmand
Døllefjelde

rutebilejer
Fakse

Adr. Møllestræde 15, Kalundborg.
Firma: Aage Hansen, Vognmandsforretning,
Møllestræde 15, Kalundborg.

Hansen, Aage, direktør, automobilforhandler;
f. 27/5 1920.
Adr. Nykøbing F.
Firma: A/S Th. Ostergaard’s Eftf., Aut. Gene
ral Motors Forhandler, Jernbanegade 15-17, Ny
købing F.
Hansen, Aage, vognmand; f. 12/9 1927 i Gislev,
Svendborg amt, søn af landmand Carl Hansen;
udd. og virket v. landvæsen 1941-46, i kompagni
m. faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gislev 1946, erhvervet nuværende ejendom i
Gislev 1955; vognpark: 2 6-tons lastvogne.
Adr. Gislev.
Firma: Aage Hansen, Vognmandsforretning,
Gislev.

Hansen, Aage, vognmand; vognpark: 1 lillebil;
kørsel: udelukkende lillebilkørsel.
Adr. Snogebæk pr. Neksø.
Firma: Aage Hansen, Vognmand, Snogebæk
pr. Neksø.
Hansen, Aage Ejler, vognmand; f. 28/3 1904 i
Holeby, Maribo amt, søn af gårdejer Jens Han
sen; g. 11/9 1927 m. Dagmar H., f. Petersen; udd.
og virket v. landvæsen 1918-26, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Slemminge pr. Sakskøbing
1926, afhændet nævnte forretning og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Maribo 1931, sen. virket
s. kørelærer, overtaget vognmand Frede Peter
sen’s flytte- og vognmandsforretning i Maribo
1936, erhvervet nuværende ejendom i Maribo
samt opført garager og opbevaringslokaler t.
samme 1950; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons)
— den ene m. påhængsvogn (3% tons), 2 flytte
lifts og 1 flyttebus t. jernbanetransport.
Adr. Refshalevej 1, Maribo.
Firma: Midtlollands Flytteforretning v. A. E.
Hansen, Refshalevej 1, Maribo.
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Hansen, Aage Harald Julius, vognmand; f. 23/7
1909 i Kbhvn., søn af landmand og glaspuster
Hans Harald Hansen; g. 23/1 1937 m. Anna Ma
rie H., f. Thorvaldsen Brix; udd. og virket v.
landvæsen h. faderen t. 1930, ansat i A/S Jens
Villadsen’s Fabrikker, Kastrup 1930-41, i Kbhvn.s
Lufthavn i Kastrup 1941-43 og h. vognmand Chr.
Hansen, Kbhvn. 1943-45, erhvervet distrikt f.
dagrenovationskørsel i Kbhvn. og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1946; kørselskapacitet: ca.
6 tons; fanebærer i Vognmandsforeningen af
1936, Kbhvn.
Adr. Bøhmensgade 16, Kbhvn. S.
Firma: Aage Hansen, Vognmandsforretning,
Bøhmensgade 16, Kbhvn. S.

Hansen, Aage Oskar, vognmand; f. 17/11 1908
i Kbhvn., søn af gæstgiver Johan Julius Hansen;
g. 4/11 1929 m. Ella H., f. Stage; udd. i bager
faget, kusk h. svogeren vognmand Saaby,
Kbhvn. 1931-37, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1937; kørselskapacitet: ca. 7 tons;
kørsel: aim. vognmandskørsel.
Adr. Alandsgade 31, Kbhvn. S.
Firma: Aage Hansen, Vognmandsforretning,
Alandsgade 31, Kbhvn. S.
Hansen, Aage Verner, vognmand; f. 6/11 1923
i Munklinde, Ringkøbing amt, søn af detailhand
ler Niels Christian Hansen; g. 10/10 1947 m. Ester
H., f. Overgaard; udd. v. landvæsen, chauffør h.
vognmand Jens Madsen, Damsbro 1947-49, over
taget nuværende vognmandsforretning i Demstrup pr. Sjørslev — der er grundlagt 1931 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949;
vognpark: 2 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og
1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 18 tons);
kørsel: aim. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Frijsenborg Herre
gårdsmejeri og en del svinetransport foruden en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Demstrup pr. Sjørslev.
Firma: Demstrup Autotransport v. Aage Han
sen, Demstrup pr. Sjørslev.

Hansen, Aksel, vognmand; f. 10/4 1902 i Gør
lev, Holbæk amt, søn af vognmand H. P. Han
sen; g. 7/5 1927 m. Gerda H., f. Bertelsen; udd.
og virket s. medhjælper i faderens vognmands
forretning i Gørlev (grundlagt 1901), etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Gørlev 1948; vogn
park: 8 lastvogne (5-7 tons) — hvoraf 3 m. på
hængsvogn (4-9 tons); medl. af best. f. og kas
serer i Vestsjællands Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Kirkevangen 7, Gørlev.
Firma: Aksel Hansen, Vognmandsforretning,
Gørlev.
Hansen, Aksel, vognmand; f. 29/2 1904 i Slemminge, Maribo amt, søn af gårdejer Peter Han
sen; g. 13/10 1935 m. Ellen H., f. Hansen; udd.
og virket v. landvæsen, studie- og arbejdsophold
i Canada 1927-31, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Døllefjelde pr. Sakskøbing 1934, erhver
vet nuværende ejendom i Døllefjelde 1935, om
bygget samme 1941; vognpark: 3 lastvogne (5-6
tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn (5% og 9 tons)
— og 1 luksus vogn; medl. af best. f. De autori
serede Vognmænd f. Nykøbing F. Slagteri 194856, formd. f. Døllefjelde Brugsforening 1944-56,
medl. af best. f. Selskabet De danske Forsvarsbrødre’s Nysted afdeling.
Adr. Døllefjelde pr. Sakskøbing.
Firma: Aksel Hansen, Døllefjelde Vognmands
forretning, Døllefjelde pr. Sakskøbing.

Hansen, Aksel, rutebilejer; f. 11/4 1905 i Kobberup, Viborg amt, søn af fodermester Christian
Hansen; g. 10/8 1926 m. Alma H., f. Hansen;
chauffør v. D.S.B. 1934-48, overtaget rutebilejer
Chr. Sørensen’s virksomhed i Fakse og etabi.
sig s. selvstændig rutebilejer 1948; vognpark:
4 turist- og rutebiler; kørsel: udelukkende rute
bilkørsel på personruten: Fakse-St. Heddinge
samt turistkørsel.
Adr. Knudsvej 4, Fakse.
Firma: Fakse Turistfart v. Aksel Hansen.
Knudsvej 4, Fakse.
Hansen, Aksel, vognmand; f. 11/4 1909 i Slagel
se, søn af arbejdsmand Lars Fr. Hansen; g.

412

18/12 1942 m. Rigmor H., f. Andersen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Forlev 1950, erhvervet nuværende
ejendom i Forlev s.å.; vognpark: 2 lastvogne
(3% og 5 tons) og 1 droske.
Adr. Hulhøj vej, Forlev.
Firma: Aksel Hansen, Vognmandsforretning,
Forlev.
Hansen, Aksel, vognmand; f. 11/5 1914 i Vallø
by, Præstø amt, søn af skovarbejder Peter Han
sen; g. 28/7 1935 m. Gerda H., f. Hansen; udd. v.
landvæsen, tankpasser 1931-32 og chauffør 193246, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Køge 1946; vognpark: 1 6-tons last
vogn m. påhængsvogn (3% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Juncker’s Savværk, Køge.
Adr. Egøjevej 54, Køge.
Firma: Aksel Hansen, Vognmandsforretning,
Egøje vej 54, Køge.

Hansen, Aksel Reinholdt, vognmand; f. 18/8
1904 i Grønbæk, Viborg amt, søn af tørvefabrikant Hans Christian Hansen; g. 19/9 1926 m.
Emilie H., f. Kjeldsen; chauffør 1922-33, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Engesvang 1933; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 9% tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Engesvang.
Firma: Aksel Hansen, Vognmandsforretning,
Engesvang.

Hansen, Albert, vognmand; f. 14/7 1904 i Rud
købing, søn af vognmand Christian Hansen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Rud
købing — der er grundlagt 1890 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 1 4 24tons lastvogn og 1 spand heste.
Adr. Brogade 11, Rudkøbing.
Firma: Alb. Hansen, Vognmandsforretning,
Brogade 11, Rudkøbing.
Hansen, Albert, vognmand; f. 10/5 1909 i Arby,
Holbæk amt, søn af vognmand Hans Hansen;
g. 10/11 1935 m. Astrid H., f. Hansen; udd. og
virket s. medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Arby, overtaget samme — der er
grundlagt 1929 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947, overtaget den t. forretningen
hørende ejendom 1954; vognpark: 1 5-tons last
vogn.
Adr. Arby pr. Kalundborg.
Firma: Alb. Hansen, Vognmandsforretning,
Arby pr. Kalundborg.
Hansen, Alfred, vognmand; f. 30/5 1902 i Ny
sted landsogn, Maribo amt, søn af parcellist
Carl Hansen; g. 26/10 1930 m. Olga H., f. An
dersen; udd. og virket v. landvæsen 1916-30,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nysted 1930,
erhvervet nuværende ejendom i Nysted s. å., ud
videt de t. ejendommen hørende garager 1953;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — den ene m. på

hængsvogn (3 tons); medl. af best. f. De autori
serede Vognmænd f. Nykøbing F. Slagteri s. 1948.
Adr. Vanthorevej 14, Nysted.
Firma: Alfred Hansen, Vognmandsforretning,
Vanthorevej 14, Nysted.

Hansen, Alfred, vognmand; f. 18/2 1903 i Karrebækstorp, Sorø amt, søn af parcellist Jens
Hansen; g. 26/7 1931 m. Dagmar H., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget vogn
mand Sv. Næsted Nielsen’s forretning i Uger
løse og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1929;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis svine- og kreatur
transport t. D.L.K., Holbæk og t. Ringsted Svine
slagteri; revisor i Holbækegnens Vognmandsfor
ening s. 1934.
Adr. Ringstedvej, Ugerløse.
Firma: Alfred Hansen, Vognmandsforretning,
Ugerløse.
Hansen, Anders Christian Marius, vognmand,
brændselshandler; f. 9/9 1908 i Brahetrolleborg,
Svendborg amt, søn af murer Carl Hansen; g.
14/5 1932 m. Elvira H., f. Stage; udd. v. land
væsen, lastvognschauffør 1928-40, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Odense 1940; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 12 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Middelfartvej 261, Bolbro.
Firma: Anders Hansen, Vognmandsforretning,
Middelfartvej 261, Bolbro.

Hansen, Anders Gudmund Lohmann, vogn
mand; f. 11/6 1913 i Allested, Svendborg amt,
søn af kørelærer Hans Christian Hansen; g. 3/6
1939 m. Maria Ruth L. H., f. Hansen; udd. s.
konditor h. konditor Olaf Hansen, Odense 192832 og sen. virket i faget t. 1934, derefter chauf
før v. persontrafik, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Odense 1938; vognpark: 4 lillebiler
— alle m. radiotelefon; tillidsmd. f. Fyns Lillebilforening’s Odense afdeling.
Adr. Thuresensgade 34, Odense.
Firma: A. G. Lohmann Hansen, Vognmand,
Nedergade 9-11, Odense.
Hansen, Anders Peter, fragt- og vognmand;
f. 20/3 1902 i Skuldelev, Frederiksborg amt, søn
af landmand og købmand Hans Jensen Hansen;
g. 9/8 1925 m. Sophie H., f. Andersen; udd. s.
mejerist, overtaget vognmand Erl. Petersen’s
forretning i Skuldelev og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1926; vognpark: 3 lastvogne (5-6
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten t.
Kbhvn.
Adr. Skuldelev pr. Krogstrup.
Firma: A. P. Hansen, Fragt- & Vognmands
forretning, Skuldelev pr. Krogstrup.
Hansen, Anders Peter, vognmand; f. 30/5 1908
i Agerskov, Haderslev amt, søn af kusk Peter
Hansen; g. 29/3 1936 m. Helga H., f. Jensen; udd.
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v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Agerskov 1933; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturkørsel t. eksportstaldene i Åbenrå,
Haderslev og Skærbæk samt en del kørsel f.
Agerskov kommune.
Adr. Agerskov.
Firma: A. P. Hansen, Vognmandsforretning,
Agerskov.

Hansen, Andreas, vognmand; f. 4/4 1913 i Øster
Løgum, Åbenrå amt, søn af landmand Andreas
Hansen; g. 13/12 1935 m. Johanne Marie H., f.
Nissen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hovslund 1946; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad — og
1 lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Rødekro Mejeri
og f. Øster Løgum kommune.
Adr. Hovslund.
Firma: Andreas Hansen, Vognmandsforretning,
Hovslund.
Hansen, Andreas Christian, vognmand; f. 26/8
1896 i Borris, Ringkøbing amt, søn af snedker
mester Hans Hansen; g. 1/2 1936 m. Anna H., f.
Poulsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bølling pr. Skjern 1930; vognpark: 2 diesellast
vogne — den ene m. påhængsvogn, 1 benzinlast
vogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — såvel lokal s. langturskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg og
Skjern, en del kørsel m. vejmaterialer og vin
terredskaber f. Bølling-Sæding kommune, en
del kørsel mj. byggematerialer t. forskellige
håndværkere i Bølling og en del kørsel m. mer
gel fra forskellige mergellejer foruden en del
kørsel f. Bølling Foderstofforretning og en del
kørsel m. inden- og udenlandsk brændsel f. egen
regning; formd. f. Ringkøbing-Skjern Vogn
mandsforening og f. fragtmandsudvalget i Ring
købing amt, medl. af hovedbest. og af forretnngsudvalget f. Landsforeningen Danske Vognmænd.
Adr. Bølling pr. Skjern.

Firma: A. Chr. Hansen, Vognmand, Bølling pr.
Skjern.

Hansen, Anker, vognmand; f. 21/7 1923 i
Kvong, Ribe amt, søn af arbejdsmand Karl Han
sen; g. 24/5 1949 m. Harriet H., f. Sørensen; genn.
ca. 10 år chauffør h. vognmand Jens Øllgaard,
Strellev pr. Ølgod, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Strellev 1950; vognpark: 1 benzinlast
vogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og kre
aturtransport t. eksportstaldene og slagterierne i
Esbjerg og Ølgod foruden en del kørsel f. Strel
lev Lokalforening og en del kørsel m. form
brændsel f. egen regning.
Adr. Strellev pr. Ølgod.
Firma: Anker Hansen, Vognmandsforretning,
Strellev pr. Ølgod.
Hansen, Anker Magnus, vognmand; f. 4/6 1901
i Nølev, Arhus amt, søn af gårdejer Rasmus
Hansen; g. 29/8 1937 m. Agnes H., f. Andersen;
udd. v. landvæsen, udvandret t. Canada 1926-36,
overtaget nuværende vognmandsforretning i Nø
lev og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Mejeriet »Aholm«,
Odder foruden en del svinetransport.
Adr. Nølev pr. Odder.
Firma: A. Hansen, Vognmandsforretning, Nø
lev pr. Odder.
Hansen, Arne, vognmand; f. 11/5 1917 i Vivild,
Århus amt, søn af landmand N. H. Hansen; g.
16/9 1944 m. Edith H., f. Jensen; virket indenfor
træindustrien t. 1941, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Mårum 1942; vognpark: 1 6-tons
Commer-diesellastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Mårum
Savværk & Emballagefabrik, f. Græsted Sav
værk og f. Græsted-Mårum kommune.
Adr. Mårum.
Firma: Arne Hansen, Vognmandsforretning,
Mårum.
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vognmand
Sønder Felding

vognmand
Holbæk

vognmand
Kbhvn. S.

vognmand
Holtug

Hansen, Arne Christian, vognmand; f. 12/3
1915 i Sønder Felding, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Carl Hansen; g. 26/12 1943 m. Hilda H.,
f. Christensen; efter en del år at have virket s.
chauffør overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Sønder Felding og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1945; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel — herunder bl. a. en del regel
mæssig firmakørsel på Kbhvn. f. A/S Dør- &
Møbelpladefabrikken »Jutlandia« og f. Vindue
fabrikken »Rationel« — begge Sønder Felding
foruden en del kørsel f. Sønder Felding Lokal
forening fra forskellige jydske havne.
Adr. Vesterbyvej, Sønder Felding.
Firma: Arne Hansen, Vognmandsforretning,
Sønder Felding.

Hansen, Arthur, vognmand; f. 22/2 1909 i Far
re, Arhus amt, søn af vognmand Andreas Peter
Hansen; i kompagni m. broderen vognmand
Tage Hansen overtaget faderens vognmandsfor
retning i Farre — der er grundlagt 1898 og tidl.
bl. a. omfattede kørsel m. dagvogn på ruten:
Farre-Silkeborg — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 10 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel og en del kreaturtransport.
Adr. Farre pr. Sporup.
Firma: Farre Vognmandsforretning, Farre pr.
Sporup.
Hansen, Axel, vognmand; f. 15/11 1899 i Hol
bæk, søn af vognmand Peter Hansen; g. 27/3
1940 m. Mary H., f. Ringgaard; medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Holbæk, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Holbæk 1924,
sideløbende overtaget faderens virksomhed nogle
år senere, leverandør af grus, sten og vejma
terialer; vognpark: 10 lastvogne (5-17 tons) —
hvoraf 6 m. hydraulisk tippelad og 5 m. på
hængsvogn (5-10 tons), 1 18-tons blokvogn og 4
flyttebusser; kørsel: alm. vognmands- og entre
prenørkørsel samt flytning og møbelopbevaring;

medinteressent i I/S Holbæk Gravko — der
omfatter 2 gravemaskiner og 1 17-tons blokvogn;
formd. f. Holbæk Vognmandsforening s. 1937 og
medl. af hovedbest. f. Landsforeningen Danske
Vognmænd s. 1947, medl. af best. f. Landsfor
eningen f. Fragt- og Vognmænd s. 1940 og f.
Dansk Møbeltransport Forening s. 1955.
Adr. Markedsgade 8, Holbæk.
Firma: Axel Hansen, Flytte- & Vognmandsfor
retning, Markedsgade 8, Holbæk.

Hansen, Axel, vognmand; vognpark: 1 lillebil;
kørsel: udelukkende lillebilkørsel.
Adr. Snogebæk pr. Neksø.
Firma: Axel Hansen, Vognmand, Snogebæk pr.
Neksø.
Hansen, Axel Carl Harald, vognmand; f. 16/9
1900 i Kbhvn., søn af vognmand Hans Hansen;
g. 17/5 1922 m. Ellen H., f. Halstrøm; udd. og
virket s. elektriker t. 1916, derefter kusk og sen.
chauffør i faderens vognmandsforretning i
Kbhvn., i kompagni m. broderen vognmand Poul
Hansen overtaget samme — der er grundlagt
1898 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949; vognpark: 6 lastvogne (kørselskapacitet:
35-40 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Dansk IltSe Brintfabrik, f. A/S Dansk Esso, f. A/S Chr.
Augustinus’ Fabrikker og f. A/S Sækkelej eKompagniet m. fl. — alle Kbhvn.
Adr. Sundholmsvej 87, Kbhvn. S.
Firma: H. Hansen’s Enke v. Axel & Poul Han
sen, Vognmandsforretning, Hegningen 20, Kbhvn.
S.

Hansen, Axel Eigil, vognmand; f. 17/9 1900 i
Næstved, søn af vognmand R. P. Hansen; over
taget faderens vognmandsforretning i Næstved
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945, genn.
årene omdannet forretningen t. udelukkende at
omfatte flytning og møbelopbevaring; vognpark:
2 flyttebusser — den ene m. påhængsvogn — og
1 2-tons lastvogn.
Adr. Grønvej 8, Næstved.
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vognmand
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Firma: Axel E. Hansen, Flytteforretning,
Grønvej 8, Næstved.

Adr. Østerlars.
Firma: B. Skovgaard Hansen, Vognmandsfor
retning, Østerlars.

Hansen, Bent, vognmand; f. 5/5 1926 i Svend
borg, søn af brygger Carlo G. Hansen; g. 1954
m. Britt H., f. Øberg; genn. en del år chauffør
h. vognmand Carl Skovlund, Svendborg, over
taget vognmand Axel Nielsen’s forretning i Holtug pr. St. Heddinge og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5%
tons) — den ene m. påhængsvogn (4 tons) — og
1 lillebil.
Adr. Holtug pr. St. Heddinge.
Firma: Bent Hansen, Vognmandsforretning,
Holtug pr. St. Heddinge.
Hansen, Bent, fragt- og vognmand; f. 28/2 1932
i Herritslev, Maribo amt, søn af fragt- og vogn
mand Simon Hansen; g. 16/7 1955 m. Ruth H.,
f. Jensen; udd. i handel i Nysted, bestyrer af
faderens fragtrute: Nysted-Kbhvn.s filial i Ny
sted s. 1952; vognpark: 1 lastvogn (6 tons) m.
påhængsvogn (4% tons) og 1 varevogn.
Adr. Skansevej, Nysted.
Firma: Fragtruten: Nysted-Kbhvn. v. Simon
Hansen, Nysted Filial, Nysted.
Hansen, Bent Pauli Heick, vognmand; f. 10/11
1924 i Kbhvn., søn af vognmand Louis Hansen;
g. m. Ruth H., f. Preisler Jensen; udd. s. auto
mekaniker, optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Kbhvn. 1952, videreført
samme efter faderens død 1956; vognpark: 4
lastvogne (2-8 tons) — hvoraf 2 m. tippelad og
1 m. sættevogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Kobbel vænget 63, Brønshøj.
Firma: Louis Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Tagensvej 58, Kbhvn. N.

Hansen, Bent Skovgaard, vognmand; f. 24/8
1926 i Østerlars, Bornholm, søn af hønseriejer
Johannes Hansen; g. 28/7 1953 m. Grethe S. H.,
f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Østerlars 1950; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.

Hansen, Birgitta Martha, vognmand; f. i Oden
se, datter af skræddermester Martin Petersen;
g. 15/11 1914 m. vognmand Waldemar Hansen;
efter ægtefællens død 1944 overtaget og videre
ført dennes vognmandsforretning i Odense —
der er grundlagt 1922; vognpark: 6 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 22 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. genn. 30 år en
del kørsel f. A/S Odense Stålskibsværft.
Adr. Baumgartensvej 37, Odense.
Firma: Wald. Hansen v. Birgitta Hansen,
Vognmandsforretning, Baumgartensvej 37, Oden
se.
Hansen, Buchardt, vognmand; f. 27/7 1912 i
Kbhvn., søn af frugthandler Hans Søren Han
sen; g. 26/7 1936 m. Frida H., f. Jensen; udd. i
handel, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1947; vognpark: 4 5%-tons lastvogne —
hvoraf 2 m. fast tank og 2 m. løs tank; kørsel:
udelukkende kørsel m. olie.
Adr. Roskildevej 199, Kbhvn. Valby.
Firma: Buchardt Hansen, Vognmandsforret
ning, Roskildevej 199, Kbhvn. Valby.
Hansen, Børge Ingemann, vognmand; f. 26/7 1917
i Arhus, søn af husejer Niels Demstrup Hansen;
g. 22/4 1943 m. Gerda H., f. Christensen; chauf
før i Hornslet t. 1940 og h. vognmand Marius
Hansen, Undløse 1940-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Undløse 1945, erhvervet nuværende
ejendom i Undløse og opført garager t. samme
1947; vognpark: 3 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 21 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Holbæk amts vejvæsen og f. A/S
Colas Vejmateriale, Undløse; revisor i Holbækegnens Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Undløse pr. Tølløse.
Firma: Børge I. Hansen, Vognmandsforretning,
Undløse pr. Tølløse.
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vognmand
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direktør
Vejle

C. Hansen
vognmand
Kbhvn. NV.

Hansen, Carl, vognmand; f. 4/9 1915 i Kbhvn.,
søn af vognmand Carl Hansen; g. 29/11 1948 m.
Rita H., f. Olsen; udd. s. mekaniker, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1948; vognpark:
2 lastvogne (5 og 5% tons) — den ene m. tippe
lad; kørsel: aim. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Carlsberg Bryggerierne
foruden en del privat dagrenovationskørsel.
Adr. Ridefogedvej 1, Kbhvn. NV.
Firma: Carl Hansen, Vognmandsforretning,
Ridefogedvej 1, Kbhvn. NV.
Hansen, Carl Aage, vognmand; f. 18/12 1910 i
Mulstrup, Sorø amt, søn af købmand Hans Peter
Hansen; g. 15/1 1933 m. Anna H., f. Nielsen; udd.
og virket indenfor maskin- og automobilbranchen
bl. a. s. rejsemontør, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1948, indtrådt i samarbejde
m. vognmand Niels Aage Majgaard u. firma
navnet: Skandinavisk Fjern transport, Kbhvn.
1950, indtrådt i samarbejde m. vognmand Jens
Børge Langhoff u. firmanavnet: Tricamion, Inter
national Autotransport, Kbhvn. 1955; vognpark:
11 eksportkølevogne (kørselskapacitet: ca. 200
tons); kørsel: udelukkende eksportkørsel på ud
landet.
Adr. Vigerslevvej 274, Kbhvn. Valby.
Firma: Tricamion v. B. Langhoff — Aa. Hansen
— Aa. Majgaard, International Autotransport,
Nyhavn 38, Kbhvn. K.
Hansen, Carl Christian, direktør; f. 3/12 1892 i
Hyllebjerg, Ålborg amt, søn af husmand Mads
Hansen; g. 2/9 1916 m. Nielsine H., f. Christen
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1920 — her
under gårdejer 1916-20, grundlagt personruten:
Løgstør-Alborg 1920 og sen. drevet forskellige
omnibusruter i Jylland og på Fyn, indehaver af
nuværende virksomhed i Vejle s. 1932, iøvrigt
omdannet samme t. aktieselskab 1948; vognpark:
42 rute- og turistbiler; kørsel: udelukkende rute
bilkørsel på personruterne: Vejle-Ribe, VejleEsbjerg, Vejle-Egtved, Vejle-Kolding, VejleVorbasse, Egtved-Gravens-Vejle, Bredsten-Gravens-Kolding og Vejle-Gi. Højen-Jerlev samt
bybuskørsel i Vejle og turistkørsel (»Carlsvog-

C. C. Hansen
vognmand
Odense

nen«); genn. en årrække kredsformd. f. Lands
foreningen Danmarks Bilruter, formd. f. Vejle
Rutebilstation og f. Rutebilstationernes Fælles
virke, medstifter af og næstformd. i Turistvognmændenes Landsorganisation, medl. af best. f.
Kristeligt Dagblad og f. Kristeligt Pressebureau,
medl. af Vejle menighedsråd og medl. af best.
f. Jydsk Børneforsorg, fl. a. tillidshverv, medl.
af Rotary.
Adr. Fredericiavej 16, Vejle.
Firma: A/S Carl Hansen’s Rutebiler, Kirke
torvet 16, Vejle.
Hansen, Carl Christian, vognmand; f. 23/5 1900
i Tommerup, Odense amt, søn af gårdejer Jo
hannes Hansen; g. 18/4 1926 m. Inger Marie H.,
f. Løyche; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Odense 1925;
vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet: 12-14
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. I/S E. Bondo & Co.,
Odense og f. samtlige smørgrossister i Odense;
medl. af best. f. Odense Vognmandslaug s. 1939.
Adr. Palnatokevej 42, Odense.
Firma: C. C. Hansen, Vognmandsforretning,
Palnatokevej 42, Odense.
Hansen, Carl Emil, vognmand; f. 22/11 1917 i
Odense, søn af varmeinstallatør Karl Hansen;
g. 31/5 1942 m. Carla H., f. Thomsen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1945; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Teglbrændervej 5, Kbhvn. NV.
Firma: C. E. Hansen, Vognmandsforretning,
Teglbrændervej 5, Kbhvn. NV.

Hansen, Carl Johan Andreas, rutebilejer; f.
13/4 1930; søn af rutebilejer Viggo Hansen; op
taget s. kompagnon i faderens rutebilforretning
i Brande 1953.
Adr. Brande.
Firma: Viggo Hansen’s Rutebiler, Brande.
Hansen, Carl Th., vognmand; f. 18/11 1914 i
Hundested, Frederiksborg amt, søn af fisker
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Cornelius Hansen; udd. i handel, optaget s. kom
pagnon i broderen vognmand E. Hansen’s lille
bilforretning i Hundested 1936, eneindehaver af
samme s. 1940; vognpark: 2 lillebiler (5 og 7 per
soner).
Adr. Overdrevsvej 10, Hundested.
Firma: Brdr. Hansen’s Biludlejning, Over
drevsvej 10, Hundested.

fer og gødning f. købmændene Evald Sørensen,
Andkær og S. Svane Nielsen, Andkær-Skovby
foruden en del kørsel f. Gauerslund kommune,
en del skovkørsel og en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning.
Adr. Andkær pr. Børkop.
Firma: Carlo Hansen, Vognmandsforretning,
Andkær pr. Børkop.

Hansen, Carl Wilhelm Buch, vognmand; f.
24/9 1900 i Løve, Holbæk amt.
Adr. Nygade 10, Kalundborg.
Firma: C. W. Buch Hansen, Vognmandsforret
ning, Nygade 10, Kalundborg.

Hansen, Carlo Henry, vognmand; f. 14/11 1923
i Køge, søn af vognmand Henry Hansen; g. 17/8
1952 m. Bodil H., f. Abrahamsen; udd. s. slagter,
chauffør v. D.S.B.s bilruter: Kbhvn.-Køge 194852, overtaget faderens vognmands- og brænd
selsforretning i Køge og etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1952, sideløbende overtaget foderstof
handler Marius Christiansen’s brændsels- og fo
derstofforretning i Køge 1953; vognpark: 1 4-tons
lastvogn.
Adr. Uglevej 2, Køge.
Firma: Carlo Hansen, Vognmands-, Brændsels& Foderstofforretning, H. C. Andersens Gade 3,
Køge.

Hansen, Carl-Johan, vognmand; f.. 6/3 1908 i
Gørlev, Holbæk amt, søn af vognmand H. P.
Hansen; g. 13/1 1940 m. Sigrid Helga H., f. Ras
mussen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gørlev 1948; vognpark: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Tjørnehøjsvej 13, Gørlev.
Firma: Carl-Johan Hansen, Vognmandsforret
ning, Gørlev.

Hansen, Carlo, vognmand; f. 6/7 1896 i Lendemark, Møn, søn af bådeejer Ludvig Hansen; g.
12/10 1920 m. Mathilde H., f. Pedersen; udd. og
virket v. landbrug og fiskeri, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sønderby pr. Borre 1925;
vognpark: 2 lastvogne (5% og 6% tons) — den
ene m. påhængsvogn (3 tons); medl. af best. f.
og næstformd. i Møns Vognmandsforening 194250.
Adr. Sønderby pr. Borre.
Firma: Carlo Hansen, Vognmandsforretning,
Sønderby pr. Borre.
Hansen, Carlo, vognmand; f. 22/12 1916 i
Gårslev, Vejle amt, søn af vognmand Carl Han
sen; g. 28/12 1940 m. Erna H., f. Jensen; efter
en del år at have virket s. chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Andkær pr.
Børkop 1937; vognpark: 1 Borgward- og 1 Studebaker-diesellastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. mælk
t. Ildved Mejeri og en del kørsel m. foderstof

Hansen, Carlo Lindekilde, vognmand; f. 26/1
1933 i Odense, søn af vognmand Hans Michael
Lindekilde Hansen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Odense, løst næringsbrev s. vognmand
1954.
Adr. Henriettes-Lyst, Odense.
Firma: J. Hansen & Søn, Vognmandsforret
ning, Henriettes-Lyst, Odense.
Hansen, Charles, vognmand; f. 15/9 1896 i
Brudager, Svendborg amt, søn af træskomand
Hans Peter Hansen; g. 29/11 1925 m. Marie H.,
f. Larsen; udd. og virket v. landvæsen 1910-20,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Brudager
1926, erhvervet nuværende ejendom i Brudager
1935; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) og 1 lille
bil: kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. mælk og foderstoffer for
uden en del svinetransport; i 1 periode medl.
af best. f. Svendborg Amts Vognmandsforening.
Adr. Brudager pr. Vejstrup.
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Firma: Charles Hansen, Vognmandsforretning,
Brudager pr. Vejstrup.
Hansen, Charles, vognmand, depotindehaver;
f. 26/9 1903 på Frdbg., søn af gårdejer L. C. Han
sen; g. 11/12 1927 m. Edith H., f. Magnusson;
udd. v. landvæsen, overtaget vognmand Hans
Christensen’s forretning i Herrestrup og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1927, flyttet forret
ningen t. Vig 1928, sideløbende indehaver af A/S
Bryggeriet »Stjernen«s depot f. Odsherred; vogn
park: 3 lastvogne (4-5 tons); kørsel: alm. vogn
mands- og entreprenørkørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Danmark’s Ægeksport,
Kbhvn. og f. Vig kommune; i perioder formd.
f. Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening —
sidst s. 1949.
Adr. Nygade 21, Vig.
Firma: Ch. Hansen, Vognmandsforretning, Vig.
Hansen, Chresten, vognmand; f. 27/4 1889 i
Kobberup sogn, Viborg amt, søn af arbejds
mand Jacob Hansen; g. 9/4 1917 m. Mette H., f.
Mortensen; løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand og brændselshandler i Ran
ders 1929; vognpark: 2 2>4-tons lastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. A/S Skandinavisk Cycle Indu
stri, Randers; medl. af best. f. Randers Brænd
selshandlerforening af 1933.
Adr. Fabriksstræde 10, Randers.
Firma: Chr. Hansen, Vognmand, Fabriksstræde
10, Randers.

Hansen, Christen, vognmand; f. 14/11 1886 i
Vor Frue sogn, Roskilde amt, søn af parcellist
Ole Hansen; g. 8/7 1911 m. Ida H., f. Petersen;
udd. v. landvæsen, kusk h. vognmand J. Jørgen
sen, Kbhvn. 1910-15, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Roskilde 1915, afhændet en del af
forretningen t. svigersønnen vognmand Carl Lar
sen 1952, tidl. indehaver af LI. Maglegård Skær
vefabrik; vognpark: 1 lastvogn og 1 personvogn;
medl. af best. f. Roskilde Vognmandsforening s.
1927, formd. f. samme 1936-49, medl. af hovedbest. f. Landsforeningen af Fragt- og Vognmænd

C. K. Hansen
vognmand
Kbhvn. N.

1 Danmark 1932-43, kørselsfordeler i Roskilde
kommune, fl. a. tillidshverv.
Adr. Munkebro 7, Roskilde.
Firma: Christen Hansen, Vognmandsforretning,
Munkebro 7, Roskilde.

Hansen, Christian, vognmand; f. 13/3 1890 i
Askeby, Møn, søn af vognmand Hemming Han
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Askeby
1923, overtaget faderens ejendom i Askeby 1926,
indgået i kompagniskab m. broderen vognmand
Jens Peter Hansen 1937; vognpark: 4 lastvogne
(4-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (4 tons).
Adr. Askeby.
Firma: Brdr. Hansen, Vognmandsforretning,
Askeby.
Hansen, Christian, fragt- og vognmand; f. 28/8
1906 i Bogense, søn af gårdejer N. P. Hansen; g.
31/5 1930 m. Marie H., f. Jensen; overtaget vogn
mand Carl Jørgensen’s fragt- og vognmandsfor
retning i Nørreby pr. Bogense og etabi. sig s.
selvstændig fragt- og vognmand 1929; vognpark:
2 lastvogne (4 og 6 tons) og 1 turistvogn (24 per
soner); medl. af best. f. Fyns Stifts Fragt- og
Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Nørreby pr. Bogense.
Firma: Chr. Hansen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Nørreby pr. Bogense.

Hansen, Christian, vognmand; f. 10/10 1909 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af husmand
Peter Hansen; g. 17/7 1937 m. Herdis H., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Dronninglund 1930, selvstændig
vognmand i Alborg s. 1932; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. entreprenører og murer
mestre.
Adr. Peder Skrams Gade 23, Alborg.
Firma: Chr. Hansen, Vognmandsforretning,
Peder Skrams Gade 23, Alborg.

Hansen, Christian, vognmand; f. 15/10 1911 i
Bov, Åbenrå amt, søn af landmand Peder Han
sen; g. 20/10 1941 m. Käthe H., f. Møller; efter
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en del år at have virket bl. a. s. eksportchauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Uge pr.
Tinglev 1947; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel m. formbrændsel, kartof
ler og sten på Tyskland.
Adr. Uge pr. Tinglev.
Firma: Chr. Hansen, Vognmandsforretning,
Uge pr. Tinglev.
Hansen, Christian, vognmand; f. 18/3 1913 i
Bregninge, Ærø, søn af parcellist Rasmus Han
sen; g. 15/12 1939 m. Anna H., f. Pedersen; udd.
og virket v. landvæsen 1927-38, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vindeballe pr. Tranderup,
Ærø 1938, opført nuværende ejendom m. til
hørende garager i Vindeballe 1948; vognpark:
2 lastvogne (4 og 5 tons), 1 turistvogn (21 perso
ner), 1 kleinbus og 1 udlejnings vogn; medl. af
best. f. Svendborg Amts Vognmandsforening s.
1956.
Adr. Vindeballe pr. Tranderup, Ærø.
Firma: Chr. Hansen, Vognmandsforretning,
Vindeballe pr. Tranderup, Ærø.
Hansen, Christian, vognmand; f. 18/5 1913 i
Lyngby, Randers amt, søn af kalkværksbrænder
Mikkel Hansen; g. 26/9 1953 m. Mary H., f. Sø
rensen; udd. v. landvæsen, chauffør i nuværen
de vognmandsforretning i Grenå 1936-52, besty
rer af samme 1952-56, løst næringsbrev samt
overtaget forretningen og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1956; vognpark: 2 lastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
A/S Dansk Frø- & Silo-Selskab, Grenå og f.
Rederiet »Anholt«.
Adr. Kannikegade 18, Grenå.
Firma: Throlle Christensen’s Eftf. v. Chr. Han
sen, Vognmandsforretning, Kannikegade 18,
Grenå.

Hansen, Christian Egebjerg, vognmand; f. 30/7
1916 i Adum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Jens Egebjerg Hansen; g. 14/3 1945 m. Nelly E.
H., f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn

mand i Varde 1946; vognpark: 1 benzinlastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Varde kommune
og f. forskellige bygmestre i Varde.
Adr. Gellerupvej 23 B, Varde.
Firma: Chr. Egebjerg Hansen, Vognmandsfor
retning, Gellerupvej 23 B, Varde.
Hansen, Christian Kanstrup, vognmand; f. 27/3
1910 i Haverslev, Hjørring amt, søn af gårdejer
Hans Peter Hansen; g. 18/6 1939 m. Eva K. H., f.
Gammelgaard; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1941; vognpark: 3 lastvogne (2-3
tons) — hvoraf 2 m. tippelad — og 1 lillebil;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning.
Adr. Smedegade 14, Kbhvn. N.
Firma: Chr. Kanstrup Hansen, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Smedegade 14, Kbhvn. N.
Hansen, Christof, fragt- og vognmand; f. 7/2
1899 i Gloslunde, Maribo amt, søn af gårdejer
Peter Hansen; g. 21/5 1920 m. Agnes H., f. Niel
sen; etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
i Rødby 1936; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
begge m. påhængsvogn (3% og 5% tons); i pe
rioder medl. af best. f. Maribo Amts Fragt- og
Vognmandsforening.
Adr. Kirke Alle 6, Rødby.
Firma: Christof Hansen, Fragt- og Vogn
mandsforretning, Kirke Alle 6, Rødby.

Hansen, Daniel, vognmand; f. 18/2 1911 i Aker,
Bornholm, søn af snedker Hans A. Hansen; g.
13/8 1934 m. Valborg H., f. Vesth; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Åkirkeby 1934; vognpark: 1 3%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer i Åkir
keby og Omegns Vognmandsforening s. 1953,
medl. af best. f. Åkirkeby Brugsforening s. 1949.
Adr. Doktorbakken 9, Åkirkeby.
Firma: Daniel Hansen, Vognmandsforretning,
Doktorbakken 9, Åkirkeby.

Hansen, Eduard Heinrich, vognmand; f. 1/10
1905 i Haderslev, søn af vognmand Anders Han
sen; g. 12/7 1930 m. Jenny H., f. Ritz; efter en
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del år at have virket s. kusk og chauffør i fa
derens vognmandsforretning etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1932; vognpark:
6 lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — så
vel lokal s. langturskørsel — dog fortrinsvis kør
sel m. dagrenovation og kloakrensning m. slam
suger f. Haderslev kommune foruden en del kør
sel f. Maltfabrikken »Fuglsang«, Haderslev og f.
A/S I. S. Christensen, Haderslev.
Adr. Hertug Hans Gade 2, Haderslev.
Firma: Eduard H. Hansen, Vognmandsforret
ning, Hertug Hans Gade 2, Haderslev.

Hansen, Einar, vognmand; f. 10/8 1909 i Åkir
keby, søn af vognmand Johan Hansen; g. 25/9
1941 m. Agnes H., f. Marcher; etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Åkirkeby 1929, side
løbende indehaver af depot f. Neksø Bryggeri i
Åkirkeby; vognpark: 2 5-personers lillebiler, 1
^-tons lastvogn og 1 hestevogn; sekretær i Åkir
keby Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Jernbanegade 42, Åkirkeby.
Firma: Einar Hansen, Vognmandsforretning,
Jernbanegade 42, Åkirkeby.

Hansen, Egon, vognmand; f. 30/4 1919 i Hørve,
Holbæk amt, søn af landmand J. O. Hansen; g.
5/3 1949 m. Ingrid H., f. Larsen; udd. og virket
v. landvæsen, chauffør h. vognmand Chr. Offer
sen, Hørve 1944-47, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hørve 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Vallekildevej, Hørve.
Firma: Egon Hansen, Vognmandsforretning,
Hørve.

Hansen, Einar, vognmand; f. 31/1 1920 i Ty
bjerg, Præstø amt, søn af gårdejer Hans Chri
stian Hansen; g. 16/5 1953 m. Ulla H., f. Peter
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. brød
kusk i Skuderløse, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kongsted pr. Rønnede 1946, erhvervet
nuværende ejendom i Kongsted efter moderen
1953; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 22 tons); medl.
af best. f. Fakse og Omegns Vognmandsforening
s. 1956.
Adr. Kongsted pr. Rønnede.
Firma: Kongsted Vognmandsforretning v. Ei
nar Hansen, Kongsted pr. Rønnede.

Hansen, Egon Anders, vognmand; f. 10/11 1928
i Lov, Præstø amt, søn af gårdejer Fr. Hansen;
g. 14/4 1956 m. Annelise H., f. Rasmussen; udd.
og virket v. landvæsen h. faderen 1942-47, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Lov 1947, erhver
vet den t. forretningen hørende ejendom 1955;
vognpark 2 5%-tons lastvogne — hvoraf 1 m.
tippelad og 1 m. påhængsvogn (5 tons).
Adr. Lov.
Firma: Egon Hansen, Vognmandsforretning,
Lov.

Hansen, Egon Emil, vognmand; f. 2/9 1926 i
Hinnum, Ribe amt, søn af vognmand Jens Han
sen; g. 7/11 1953 m. Edith H., f. Lauridsen; efter
en del år at have virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning i Hinnum optaget s. kom
pagnon i samme.
Adr. Hinnum pr. Løvlund.
Firma: Jens Hansen, Vognmandsforretning,
Hinnum pr. Løvlund.
Hansen, Eigil Christian, vognmand; f. 26/11
1914 i Arhus, søn af sadelmager og tapetserer
Ekhard Hansen; g. 17/4 1938 m. Ragna H., f.
Laursen; grundlagt Arhus Budcentral 1936, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Arhus 1938, sideløbende overtaget Wied’s
Flytteforretning i Arhus — byens ældste i bran
chen — 1952, driver sideløbende speditionsfor
retning i Arhus; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons)
— alle m. påhængsvogn, 1 eksportvogn m. på
hængsvogn (13 tons), 5 flyttebusser og 2 blok
vogne (10 og 12 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel m. skibsgods —
samt flytning og møbeltransport.
Adr. Sjællandsgade 6-8, Arhus.
Firma: Arhus Speditionsforretning, Sjællands
gade 6-8, Arhus.

Hansen, Ejnar, vognmand; f. 11/5 1913 i Vogns
ild, Randers amt, søn af husmand Christian
Hansen; g. 26/12 1944 m. Marie H., f. Jørgensen;
udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. gårdbesty
rer, optaget s. kompagnon i broderen vognmand
Hans Hansen’s forretning i Hygind pr. Ejby
1947; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons).
Adr. Husby pr. Ejby.
Firma: Brdr. Hansen, Husby Vognmandsfor
retning, Husby pr. Ejby.
Hansen, Ejner, vognmand; f. 25/1 1897 i Føns,
Assens amt, søn af skomager Niels Hansen; g.
5/4 1920 m. Astrid H., f. Clausen; arbejdsmand
1912-26, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Middelfart 1926, genn. årene udvidet den t. for
retningen hørende ejendom m. garager samt op
arbejdet forretningen t. at omfatte såvel alm.
lastvogns- og flyttekørsel s. turist-, taxa- og
rustvognskørsel; vognpark: 3 turistbiler (17-30
personer), 2 lastvogne (4 og 5% tons) — den ene
m. påhængsvogn (4 tons), 1 flyttelift, 2 rustvogne
og 1 taxa.
Adr. Assensvej 29, Middelfart.
Firma: Ejner Hansen, Vognmands- & Flytte
forretning, Assensvej 29, Middelfart.
Hansen, Ejner, vognmand; f. 4/5 1920 i Rifbjerg, Langeland, søn af gårdejer Jørgen Peter
Hansen; udd. og virket v. landvæsen 1934-45,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rifbjerg
1945; vognpark: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Rifbjerg pr. Simmerbølle.
Firma: Rifbjerg Vognmandsforretning v. Ejn.
Hansen, Rifbjerg pr. Simmerbølle.
Hansen, Ejner Christian, vognmand; f. 6/7 1910
i Stubberup, Sorø amt, søn af gårdejer Hans
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Peter Hansen; g. 30/6 1934 m. Laura H., f. Jør
gensen; udd. og virket v. landvæsen 1924-34, op
ført nuværende ejendom m. garager i Ærte
bjerg pr. Tjæreby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1934; vognpark: 2 lastvogne (4% og
7 tons); i 3 perioder medl. af best. f. Skelskør og
Omegns Vognmandsforening.
Adr. Ærtebjerg pr. Tjæreby.
Firma: Ejner Hansen, Vognmandsforretning,
Ærtebjerg pr. Tjæreby.

selvstændig rutebilejer i Thisted 1936, overtaget
nuværende rutebilforretning i Hornbæk 1954;
vognpark: 2 rutebiler (31 og 35 personer); kørsel:
udelukkende rutebilkørsel på personruten: Hornbæk-Tikøb-Fredensborg-Hillerød.
Adr. Hornebyvej 4, Hornbæk.
Firma: »De røde Rutebiler« v. Erh. Nystrup
Hansen, Hornbæk.

Hansen, Ejvind Emil, vognmand; f. 28/3 1928 i
Læborg, Ribe amt, søn af arbejdsmand Alfred
Hansen; g. 13/2 1953 m. Anna H., f. Petersen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vejen 1948; vognpark: 1 Volvo-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Jydsk AndelsFoderstofforretning, Vejen og f. forskellige byg
mestre i Vejen.
Adr. Vestermark pr. Vejen.
Firma: Ejvind Hansen, Vognmandsforretning,
Vestermark pr. Vejen.

Hansen, Erik, vognmand; f. 31/7 1918 i Mag
leby, Møn, søn af parcellist Lars Peter Hansen;
g. 31/7 1942 m. Erna H., f. Poulsen; chauffør v.
Hotel St. Klint, Møn samt h. vognmændene Karl
Frederiksen, Stege og Konrad Petersen, Damme
pr. Askeby t. 1944, overtaget vognmand Leif
Christensen’s lillebilforretning i Røddinge pr.
Askeby og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1945, flyttet forretningen t. Askeby s. å. og t.
Stege 1946; vognpark: 1 kleinbus; formd. f. Møns
Lillebilforening 1947-51.
Adr. Storegade 80, Stege.
Firma: Erik Hansen, Vognmand, Storegade 80,
Stege.

Hansen, Elimar, vognmand; f. 8/5 1914 i Gel
sted, Odense amt, søn af vejmand Laurits Han
sen; g. 24/9 1938 m. Kirsten Marie H., f. Ander
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør
bl. a. i firmaet H. J. Hansen, Odense, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Odense 1947; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 8 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kør
sel m. ost og foderstoffer.
Adr. Middelfartvej 61, Odense.
Firma: Elimar Hansen, Vognmandsforretning,
Middelfartvej 61, Odense.

Hansen, Erik Bech, vognmand; f. 30/5 1913 i
Rønne, søn af frisørmester Knud Hansen; g. 7/7
1935 m. Elly B. H., f. Bech; udd. og virket s.
typograf, overtaget svigerfaderen vognmand Th.
Bech’s forretning i Rønne og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 6 lastvogne
(3500-5500 kg) — alle m. tippelad — og 1 vare
vogn (750 kg); formd. f. Rønne Vognmandsfor
ening 1948-50, sekretær i samme s. 1955.
Adr. Dampmøllegade 14, Rønne.
Firma: Bech Hansen’s Vognmandsforretning,
Dampmøllegade 14, Rønne.

Hansen, Elmer, vognmand; vognpark: 1 last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Snogebæk pr. Neksø.
Firma: Elmer Hansen, Snogebæk pr. Neksø.

Hansen, Erik Gustav, vognmand; f. 18/6 1930
i Hinnum, Ribe amt, søn af vognmand Jens
Hansen; efter en del år at have virket s. med
hjælper og chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Hinnum optaget s. kompagnon i sam
me.
Adr. Hinnum pr. Løvlund.
Firma: Jens Hansen, Vognmandsforretning,
Hinnum pr. Løvlund.

Hansen, Erhardt Nystrup, rutebilejer; f. 8/1
1905 i Vangså, Thisted amt, søn af kgl. kørende
landpostbud Niels Nystrup Hansen; g. 1936 m.
Else N. H., f. Østergaard Jepsen; etabi. sig s.

422

E. B. Hansen

E. G. Hansen

E. Hansen

F. Hansen

vognmand
Rønne

vognmand
Hinnum

vognmand
Holbæk

vognmand
Askeby

Hansen, Evald, vognmand; f. 22/7 1902 i Hol
bæk, søn af vognmand Peter Hansen; g. 26/7
1924 m. Olga H., f. Hansen; medhjælper i far
broderen vognmand Chr. Hansen’s forretning i
Holbæk, bestyrer af samme 1926, overtaget for
retningen — der er grundlagt af farfaderen
vognmand Niels Hansen 1872 og overtaget af
farbroderen 1898 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1933, leverandør af grus, sten og vej
materialer; vognpark: 1 personvogn, 8 lastvogne
(5-15 tons) — hvoraf 4 m. påhængsvogn, 1 trak
tor m. 4 påhængsvogne og 2 flyttebusser; kørsel:
alm. vognmands- og entreprenørkørsel samt flyt
ning og møbelopbevaring; medinteressent i I/S
Holbæk Gravko — der omfatter 2 gravemaskiner
og 1 15-tons blokvogn; genn. ca. 10 år kasserer
i Holbæk Vognmandsforening, medl. af best. f.
samme t. 1954, formd. f. Hesteassurancen f. Hol
bæk og Omegn t. dennes ophør.
Adr. Nygade 7, Holbæk.
Firma: Evald Hansen’s Vognmands- & Flytte
forretning, Nygade 7, Holbæk.

Hansen, Flemming, vognmand; f. 17/5 1930 i
Høm, Sorø amt, søn af vognmand Henry Han
sen; genn. en del år medhjælper og chauffør
i faderens vognmandsforretning i Høm, optaget
s. kompagnon i samme 1955.
Adr. Høm pr. Ringsted.
Firma: Henry Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Høm pr. Ringsted.

Hansen, Folmer, vognmand; f. 7/4 1919 i Mag
leby, Møn, søn af vejmand Niels Peter Hansen;
g. 14/12 1944 m. Ingrid H., f. Larsen; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. chauffør h. for
pagter Niels baron Rosenkrantz, Liselund pr.
Borre, overtaget vognmand Jørgen Gottrup
Nielsen’s forretning i Sømarke pr. Borre og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 1 kleinbus.
Adr. Liselund pr. Borre.
Firma: Folmer Hansen, Vognmand, Liselund
pr. Borre.

Hansen, Evald Kjeldsholm, vognmand; f. 25/1
1924 i Slagelse, søn af gårdejer Christian Kjelds
holm Hansen; g. 1947 m. Anny K. H., f. Chri
stiansen; udd. v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Engly Kjeldsholm Hansen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Snertinge
1947; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 14 tons); medl.
af best. f. Nordvestsjælland's Vognmandsfor
ening s. 1951.
Adr. Snertinge.
Firma: Brdr. Kjeldsholm Hansen, Vogn
mandsforretning, Snertinge.

Hansen, Folmer Frands, vognmand; f. 19/12
1916 i Herfølge, Præstø amt, søn af vognmand
H. P. Hansen; g. 11/12 1954 m. Margrethe H., f.
Larsen; udd. v. landvæsen, entreprenørarbejder
og chauffør 1935-44, overtaget vognmand Axel
Christensen’s forretning i Vedskølle samt flyttet
samme t. Køge og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1944; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons)
— den ene m. påhængsvogn — og 1 taxa; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Vallø Mejeri — samt taxakørsel; formd.
f. Køge Taxa s. 1954.
Adr. Vordingborgvej 11, Køge.
Firma: Folmer Hansen, Vognmandsforretning,
Vordingborgvej 11, Køge.

Hansen, Ferdinand, vognmand; f. 31/1 1897 i
Lind, Møn; g. 6/3 1928 m. Anna H., f. Nielsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Askeby 1932; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn; i perioder medl. af best. f. Møns
Vognmandsforening.
Adr. Askeby.
Firma: Fred. Hansen, Vognmandsforretning,
Askeby.

Hansen, Frede Emil, vognmand; f. 4/5 1912 i
Kbhvn., søn af maskinpasser Christen Hansen;
g. 14/9 1935 m. Maja H., f. Hansen; udd. s. gart
ner 1926-30, chauffør i Kbhvn. — bl. a. genn.
17 år h. vognmand C. G. Wessman — 1930-54,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1954; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør-
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sel f. firmaet H. Hansen, Amaliegade, Kbhvn.
Adr. Kentiavej 23, Kbhvn. S.
Firma: Frede Hansen, Vognmandsforretning,
Kentiavej 23, Kbhvn. S.
Hansen, Frederik, vognmand; f. 24/10 1903 i
St. Thorup, Viborg amt, søn af husmand Søren
Hansen; g. 4/8 1946 m. Petra H., f. Peders'en;
udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. bestyrer
af søsteren fru Margrethe Andersen’s bedrift
i Lånum pr. Stoholm og sen. virket v. forskel
ligt arbejde i Skive, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skive 1946; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 9 tons) og 1 udlejnings
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. Skive kommune og
f. A/S Vestjydsk Kul-Import, Skive m. fl.
Adr. Enghavevej 42, Skive.
Firma: Frederik Hansen, Vognmandsforret
ning, Enghavevej 42, Skive.
Hansen, Frode, vognmand; f. 2/9 1931 i Skær
bæk, Tønder amt, søn af vognmand Hans Nis
sen Hansen; g. 25/4 1954 m. Lilli H., f. Jensen;
efter en del år at have virket s. chauffør bl. a.
h. faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand1
i Skærbæk 1955; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis langturskørsel bl. a. m. korn
og foderstoffer f. Jydsk Andels-Foderstofforret
ning, Skærbæk samt m. cement og kalk fra
Nordjylland.
Adr. Nygade, Skærbæk.
Firma: Frode Hansen, Vognmandsforretning,
Skærbæk.

Hansen, Georg, fragtmand; f. 14/8 1902 i
Ormslev, Århus amt, søn af fhv. vognmand An
ders Hansen; g. 10/10 1936 m. Jenny H., f. Mik
kelsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Stil
ling 1933, løst næringsbrev og overtaget nuvæ
rende fragtmandsforretning i Saksild pr. Odder
1946; vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Saksild-Norsminde-Arhus—dog side
løbende en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning.

F. Hansen

G. S. P. Hansen

vognmand
Skærbæk

vognmand
Skovshoved

Adr. Saksild pr. Odder.
Firma: Georg Hansen, Fragtmand, Saksild pr.
Odder.
Hansen, Georg Sofus Peter, vognmand; f. 27/7
1903 i Skovshoved, Kbhvn.s amt, søn af vogn
mand Oluf Anders Peter Hansen; g. 9/12 1928 m.
Ellen Johanne H., f. Petersen; udd. s. mekaniker
i A/S Laur. Knudsen, Kbhvn. 1917-22, ansat i
A/S Burmeister & Wain, Kbhvn. 1922-26 og i
A/S Tuborgs Bryggerier, Hellerup 1926-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skovshoved 1946;
kørselskapacitet: ca. 7 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S C. F. Rich & Sønner, Kbhvn. og f. A/S Tu
borgs Bryggerier, Hellerup; tidl. aktiv fodbold
spiller og s. sådan spillet på henholdsvis S.I.F.s
og B.93’s 1. hold, 13 gange reserve på det danske
fodboldlandshold.
Adr. Søbakken 28, Skovshoved pr. Charlottenlund.
Firma: Georg Hansen, Vognmandsforretning,
Søbakken 28, Skovshoved pr. Charlottenlund.

Hansen, Gerda, vognmand; f. i Nørre Nærå,
Odense amt, datter af gårdejer Jacob Pedersen;
g. 7/4 1914 m. vognmand Lorents Johan Hansen;
efter ægtefællens død 1944 overtaget og videre
ført dennes vognmandsforretning i Arup i sam
arbejde m. sønnen vognmand Jørgen Bjarne
Hansen; vognpark: 3 lastvogne — alle m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 35 tons) — og 1
personvogn.
Adr. Østergade 2, Arup.
Firma: L. J. Hansen, Vognmandsforretning,
Østergade 2, Arup.

Hansen, Gudmund, vognmand; f. 27/11 1917 i
Borlev, Vejle amt, søn af vognmand Hans Han
sen; g. 12/11 1941 m. Anna H., f. Madsen; over
taget faderens fragt- og vognmandsforretning i
Brakker pr. Gravens og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1943; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Kolding
Eksportstald og t. Kolding Svineslagteri foruden
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en del kørsel f. Brakker Brugsforening, f. Ågård
Mejeri og f. Øster Starup kommune — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Brakker-Gravens-Agård-Dons-Kolding; formd. f.
Kolding Omegns Lastbilforening s. 1954, medl. af
best. f. Kolding og Omegns Kreaturtransportforening.
Adr. Brakker pr. Gravens.
Firma: Gudmund Hansen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Brakker pr. Gravens.
Hansen, Gunnar, vognmand; f. 29/7 1918 i Gør
lev, Holbæk amt, søn af maskinpasser Adolf
Hansen; g. 30/4 1954 m. Else H., f. Nielsen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Svenstrup pr. Korsør 1952, erhver
vet nuværende ejendom i Svenstrup samt opført
garager t. samme 1954; vognpark: 1 4%-tons last
vogn.
Adr. Svenstrup pr. Korsør.
Firma: Gunnar Hansen, Vognmandsforretning,
Svenstrup pr. Korsør.

Hansen, Gunnar, vognmand; f. 22/10 1927 i
Brudager, Svendborg amt, søn af vognmand
Charles Hansen; g. 23/5 1953 m. Ellen H., f.
Berntsen; medhjælper og sen. chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Brudager.
Adr. Brudager pr. Vejstrup.
Firma: Charles Hansen, Vognmandsforretning,
Brudager pr. Vejstrup.
Hansen, Gunnar Viggo, vognmand; f. 13/6 1918
i Slet, Århus amt, søn af arbejdsmand Hans
Hansen; g. 1/6 1941 m. Valborg H., f. Poulsen;
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Skæring pr. Hjortshøj og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1945; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Skæring pr. Hjortshøj.
Firma: Gunnar V. Hansen, Vognmandsforret
ning, Skæring pr. Hjortshøj.
Hansen, Gustav, vognmand, entreprenør; f. 7/2
1903 i Stepping, Haderslev amt, søn af gårdejer
Hans Peter Hansen; g. 16/11 1930 m. Hedvig H.,

G. Hansen
vognmand
Rødding

f. Klein; efter en del år at have virket s. med
arbejder i svigerfaderens vognmandsforretning i
Rødding overtaget samme — der sideløbende
omfatter entreprenørvirksomhed m. egen grus
grav — f. egen regning og etabi. sig s. selv
stændig vognmand og entreprenør 1939; vogn
park: 3 lastvogne — alle m. tippelad og den ene
till. m. påhængsvogn, 1 personvogn og 1 traktor
m. jordsluf og læsseskovl samt diverse grus
gravsmateriel; kørsel: alm. vognmands- og en
treprenørkørsel — dog fortrinsvis kørsel f. egen
virksomhed.
Adr. Østergade, Rødding.
Firma: Gustav Hansen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Rødding.

Hansen, Gustav, fragtmand; f. 19/4 1906 i
Smidstrup, Præstø amt, søn af skomager Julius
Hansen; g. 25/10 1931 m. Johanne H., f. Larsen;
chauffør v. Carlsberg Depotet i Præstø 1929-49,
overtaget fragtmand A. thor Straten’s forret
ning i Præstø og etabi. sig s. selvstændig fragt
mand 1949; vognpark: 2 lastvogne (2 og 5 tons);
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Præstø-Kbhvn.
Adr. Vesterbro 10, Præstø.
Firma: Gustav Hansen, Fragtmand, Vesterbro
10, Præstø.

Hansen, Hakon Thomas, vognmand; f. 29/6
1927 i Hundested, Frederiksborg amt, søn af
vognmand Thomas Hansen; g. 2/10 1949 m. Ingrid
H., f. Johansen; udd. og virket s. automekaniker
i Hillerød, optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Hundested 1952.
Adr. Nørregade 81, Hundested.
Firma: Thomas Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Nørregade 81, Hundested.

Hansen, Hans, vognmand, rutebilejer; f. 13/10
1882 i Skærum, Hjørring amt; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Lendum pr. Sindal 1919;
vognpark: 3 lastvogne (2-4 tons) og 4 rutebiler;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt rutebilkørsel
på person ruterne: Sindal-Hjørring og SindalFrederikshavn.
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Adr. Lendum pr. Sindal.
Firma: Hans Hansen, Vognmandsforretning,
Lendum pr. Sindal.
Hansen, Hans, vognmand; f. 22/3 1885 i Vin
ding, Ringkøbing amt, søn af husmand Anders
Christian Hansen; g. 23/5 1914 m. Kathrine Marie
H., f. Nielsen; vognmandskusk 1904-1915, løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende vognmands
forretning i Herning og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1915; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmands- og firmakørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel m. gasværkskoks fra Her
ning Gasværk; medl. af best. f. og sekretær i
Herning Vognmandsforening 1930-53, kasserer i
samme 1940-53.
Adr. Fonnesbechsgade 20, Herning.
Firma: H. Hansen & Søn, Vognmandsforret
ning, Fonnesbechsgade 20, Herning.

Hansen, Hans, entreprenør, vognmand; f. 12/9
1897 i Ørsted, Randers amt, søn af entreprenør
og vognmand Christian Hansen; g. 26/6 1940 m.
Aase H., f. Birch Petersen; i kompagni m. bro
deren entreprenør og vognmand Lauritz Han
sen overtaget faderens entreprenør- og vogn
mandsforretning i Kbhvn. — der er grundlagt
1899 — og etabi. sig s. selvstændig entreprenør
og vognmand 1939; vognpark: 8 lastvogne (3%-5
tons) — alle m. tippelad og specielle m. kran, 1
varevogn og 3 personvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. egen
entreprenørvirksomhed; tidl. medl. af best. f.
Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Hannelund, Rungsted Kyst.
Firma: Chr. Hansen, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Frederikssundsvej 129, Brøns
høj.
Hansen, Hans, vognmand; f. 31/3 1899 i Holm,
Sønderborg amt, søn af gårdejer Hans Hansen;
g. 10/4 1939 m. Anna Margrethe H., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Holm 1926; vognpark: 1
Mercedes-diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør

sel f. Åbenrå Andels-Svineslagteri og f. Sønder
borg Eksportmarked samt en del brændselskør
sel f. egen regning; medl. af best. f. Sønderborg
Amts Vognmandsforening.
Adr. Holm pr. Nordborg.
Firma: Hans Hansen, Vognmandsforretning,
Holm pr. Nordborg.
Hansen, Hans, vognmand; f. 11/12 1901 i Øster
Egesborg, Præstø amt, søn af landmand H. P.
Hansen; g. 1945 m. Margrethe H., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
1 Toksværd pr. Holme-Olstrup 1931; vognpark:
2 5-tons lastvogne — den ene m* påhængsvogn
(kørselskapacitet: ca. 14 tons); medl. af best. f.
Herlufmagle-Glumsø og Omegns Vognmandsfor
ening 1946-48.
Adr. Toksværd pr. Holme-Olstrup.
Firma: Hans Hansen, Vognmandsforretning,
Toksværd pr. Holme-Olstrup.
Hansen, Hans, vognmand; f. 23/11 1910 i Vogn
sild, Randers amt, søn af husmand Christian
Hansen; g. 19/11 1938 m. Martha H., f. Johnsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hygind pr. Ejby 1946, op
taget broderen vognmand Ejnar Hansen, Husby
pr. Ejby s. kompagnon i forretningen 1947;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons).
Adr. Hygind pr. Ejby.
Firma: Brdr. Hansen, Husby Vognmandsforret
ning, Husby pr. Ejby.
Hansen, Hans, vognmand; f. 2/4 1912 i Kbhvn.,
søn af vognmand Christian Edvard Hansen; g.
11/5 1935 m. Ingrid Lykke H., f. Nielsen; udd. s.
bager og konditor, ansat i faderens vognmands
forretning i Kbhvn. (grundlagt 1920) 1931, i kom
pagni m. brødrene medindehaver af samme
1935, eneindehaver af vognmandsforretningens
indenlandske afdeling s. 1956; vognpark: ca. 10
lastvogne (indtil 8 tons).
Adr. Elbagade 23, Kbhvn. S.
Firma: H. Hansen’s Vognmandsforretning, Ved
Amagerbanen 29, Klbhvn. S.
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Hansen, Hans, vognmand; f. 10/3 1918 i Helle
vad, Åbenrå amt, søn af gårdejer Hans Hansen;
g. 26/11 1952 m. Agnes H., f. Tryk; udd. og virket
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
og fouragehandler i Klovtoft pr. Hellevad 1948;
vognpark: 1 lastvogn m. tippelad og 1 lillebil t.
udlejning u. fører; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. Jydsk
Andels-Foderstofforretning, Hellevad — dog for
trinsvis kørsel m. fourage f. egen regning.
Adr. Klovtoft pr. Hellevad.
Firma: Hans Hansen, Vognmandsforretning,
Klovtoft pr. Hellevad, w
Hansen, Hans, vognmand; f. 6/1 1926 i Bording,
Ringkøbing amt, søn af uldhandler Peder Han
sen; g. 24/9 1950 m. Hedvig Marie H., f. Mosegaard; chauffør h. vognmand Viggo Vej vad, Her
ning 1948-53, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Herning 1953; vogn
park : 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 28 tons); kørsel: udelukkende
langturskørsel m. bygningsmaterialer.
Adr. Hjejlegade 13, Herning.
Firma: H. Hansen, Vognmandsforretning,
Hjejlegade 13, Herning.

Hansen, Hans Albert, vognmand; f. 24/4 1887 i
Assens, søn af tømrer Niels Peter Hansen; g.
12/10 1918 m. Emma H., f. Madsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1923; vognpark:
5 lastvogne (2-6 tons) m. og u. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Vejrøgade 11, Kbhvn. 0.
Firma: H. A. Hansen’s Vognmandsforretning,
Vejrøgade 11, Kbhvn. 0.
Hansen, Hans Christian, vognmand; f. 21/6
1896 i Svendborg, søn af vognmand Niels Peter
Hansen; g. 26/11 1921 m. Olga H., f. Pedersen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Svend
borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946;
vognpark: 5 lastvogne (2%-6 tons) — hvoraf 2 m.
påhængsvogn (4% og 9 tons); i perioder medl. af
best. og formd. f. Svendborg Vognmandsforening,

genn. en årrække medl. af hovedbest. f. Lands
foreningen Danske Vognmænd.
Adr. Skattergade 17, Svendborg.
Firma: Chr. Hansen, Vognmandsforretning,
Skattergade 17, Svendborg.
Hansen, Hans Christian, vognmand; f. 19/2
1907 i Øster Højst, Tønder amt, søn af bygmester
Nis Richardt Hansen; g. 18/4 1947 m. Elisabeth
H., f. Hansen; udd. s. bygningshåndværker og
sen. virket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Øster Højst 1926; vognpark: 1 Steyrdiesellastvogn m. påhængsvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel m. koncession på udlandet for
uden en del kørsel m. kreaturer t. Tønder Eks
portmarked og en del kørsel f. Tønder amts
vejvæsen og f. Højst kommune; tidl. formd. f.
Tønder Amts Last- og Lillebilforening.
Adr. Øster Højst.
Firma: Chr. Hansen, Vognmand, Øster Højst.

Hansen, Hans Christian, vognmand.
Adr. Gelsted pr. Herlufmagle.
Firma: Hans Chr. Hansen, Vognmandsforret
ning, Gelsted pr. Herlufmagle.
Hansen, Hans Ingdahl, vognmand; f. 14/6 1908
i Egebjerg, Skanderborg amt, søn af arbejds
mand Frits Oluf Hansen; g. 20/9 1931 m. Marie
H., f. Svejstrup; udd. v. landvæsen og sen. vir
ket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Abyhøj 1931, flyttet forretningen t. nu
værende ejendom i Abyhøj 1950; vognpark: 1
5-tons lastvogn m. tippelad.
Adr. J. Knudsens Vej 4, Abyhøj.
Firma: H. I. Hansen, Vognmandsforretning,
J. Knudsens Vej 4, Abyhøj.

Hansen, Hans Jørgen, vognmand; f. 13/1 1917
i Tinglev, Tønder amt, søn af landmand Hans
Frederik Hansen; g. 27/4 1947 m. Gudrun Elisa
H., f. Christiansen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Uge pr. Tinglev 1943; vognpark: 2
lastvogne og 2 udlejningsvogne; kørsel: alm.
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vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Tønder amt og f. Tinglev kommune m. fl.
Adr. Uge pr. Tinglev.
Firma: Hans J. Hansen, Vognmandsforretning,
Uge pr. Tinglev.
Hansen, Hans Knudsen, vognmand; f. 14/7 1899
i Vester Nebel, Ribe amt, søn af landmand Niels
Clausen Hansen; g. 3/4 1925 m. Kirstine H., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Vester Nebel 1924;
vognpark: 2 benzinlastvogne og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del mælkekørsel t. Bryndum Mejeri og en
del svine- og kreaturtransport t. Esbjerg Eks
portmarked, t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Es
bjerg Andels-Svineslagteri foruden en del kørsel
f. Vester Nebel Brugsforening og f. Vester Nebel
Lokalforening.
Adr. Vester Nebel pr. Esbjerg.
Firma: Hans K. Hansen, Vognmandsforret
ning, Vester Nebel pr. Esbjerg.
Hansen, Hans Kvindebjerg, vognmand; f. 16/2
1899 i Fuirendal, Sorø amt, søn af landpostbud
Rasmus Hansen; g. 16/12 1939 m. Edel Kirstine
Helfrida H., f. Prehn; udd. og virket v. land
væsen t. 1930 og v. gartneri 1930-34, erhvervet
distrikt f. dagrenovationskørsel i Kbhvn. og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1934; kørsels
kapacitet: ca. 5 tons.
Adr. Moldaugade 12, Kbhvn. S.
Firma: Hans Hansen, Vognmand, Moldaugade
12, Kbhvn. S.

Hansen, Hans Marius, vognmand; f. 8/3 1895 i
Svendborg, søn af rentier Hans Laurits Hansen;
efter en del år at have virket bl. a. s. rutebil
chauffør i Sønderborg etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Åbenrå 1939; vognpark: 2 lastvogne
— begge m. påhængsvogn — og 1 personvogn;
kørsel: udelukkende fast kørsel f. A/S De for
enede Teglværker, Egernsund.
Adr. Haderslevvej 62 A, Åbenrå.
Firma: H. M. Hansen, Vognmandsforretning,
Haderslevvej 62 A, Åbenrå.

H. J. Hansen
vognmand
Uge

Hansen, Hans Marius, vognmand; f. 1/6 1904 i
Bredbjerg, Odense amt, søn af gårdejer Hans
Marius Hansen; g. 27/2 1932 m. Astrid H., f. An
dersen Bæk; udd. og virket v. landvæsen t. 1926
samt 1931-33, kontrolassistent 1926-31 og chauffør
h. vognmand H. V. Ahrenkilde, Odense 1933-44,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odense
1944; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. forskellige anlægs
gartnere; medl. af best. f. Odense Vognmandslaug s. 1953.
Adr. Godthåbsgade 25 C, Odense.
Firma: H. M. Hansen, Vognmandsforretning,
Godthåbsgade 25 C, Odense.
Hansen, Hans Michael Lindekilde, vognmand;
f. 8/7 1910 i Odense, søn af vognmand Jens Jør
gen Hansen; g. 24/10 1933 m. Thea Marie L. H.,
f. Christensen; udd. s. grovsmed h. smedemester
J. Mazanti, Odense 1924—29, chauffør i faderens
vognmandsforretning i Odense 1929-33 og for
valter 1933-39, derefter medindehaver af forret
ningen, eneindehaver af samme — der er grund
lagt 1899 — s. 1947; vognpark: 25 lastvogne, 2
traktorer og 2 spand heste (kørselskapacitet: 100
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel af enhver
art.
Adr. Henriettes-Lyst, Odense.
Firma: J. Hansen & Søn, Vognmandsforret
ning, Henriettes-Lyst, Odense.

Hansen, Hans Møller, vognmand; f. 23/2 1924
i Billum, Ribe amt, søn af gårdejer Peder Han
sen; g. 7/9 1948 m. Anna M. H., f. Andersen;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Billum og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1
benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked, t.
Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg Andels Svi
neslagteri foruden en del kørsel f. A/S Dansk
Dammann Asfalt, Esbjerg, f. Ribe amts vej
væsen og f. Billum kommune m. fl. samt en del
kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Billum.
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Firma: Billum Vognmandsforretning v. Hans
Møller Hansen, Billum.
Hansen, Hans Olesen, vognmand; f. 18/4 1923
i Billum, Ribe amt, søn af vognmand Christian
Hansen; g. 9/12 1949 m. Edith H., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Billum 1947,
sideløbende leverandør af sand og sten fra egen
grusgrav samt forhandler af brændsel; vogn
park: 1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked,
t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg AndelsSvineslagteri foruden en del kørsel f. Ribe amts
vejvæsen, f. Billum kommune og f. A/S Dansk
Dammann Asfalt, Esbjerg m. fl.
Adr. Billum.
Firma: Hans O. Hanen, Vognmandsforretning,
Billum.

Hansen, Hans Peder, vognmand; f. 22/7 1901 i
Magleby sogn, Langeland, søn af landmand Chri
stian Hansen; g. 27/5 1941 m. Ella H., f. Clausen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rudkøbing
1948; vognpark: 1 5-tons lastvogn; medl. af best.
f. Langelands Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Humblevej 11, Rudkøbing.
Firma: Peder Hansen, Vognmandsforretning,
Humblevej 11, Rudkøbing.
Hansen, Hans Peter, vognmand; f. 13/3 1895 i
Bisserup, Sorø amt, søn af arbejdsmand Niels
Hansen; g. 1926 m. Ellen H., f. Frederiksen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bisserup
1924; vognpark: 2 lastvogne (2 og 5 tons) og 1
kleinbus.
Adr. Bisserup pr. Rude.
Firma: H. P. Hansen, Vognmandsforretning,
Bisserup pr. Rude.
Hansen, Hans Peter, rutebilejer; f. 30/8 1895 i
Bjørnsholm, Ålborg amt, søn af gårdejer Søren
Hansen; g. 6/7 1923 m. Maria H., f. Holk; etabi.
sig s. selvstændig rutebilejer i Viborg 1921, løst
næringsbrev 1923; vognpark: 5 rute- og 5 turist
biler; kørsel: udelukkende rutebilkørsel på per

H. M. Hansen

H. O. Hansen

vognmand

vognmand

"Rillum

■Rillnm

sonruten: Viborg-Hobro samt turistkørsel; formd.
f. Landsforeningen Danmarks Bilruter’s 3. kreds
og f. A/S Viborg Rutebilstation, kasserer i Rute
bilejernes Arbejdsgiverforening; dekorationer:
M.T.Kha. og N.r.K.M.M.
Adr. Vesterbrogade 16, Viborg.
Firma: Viborg-Hobro Rutebiler v. Peter Han
sen, Vesterbrogade 16, Viborg.
Hansen, Hans Peter Marius, fhv. vognmand;
f. 23/5 1877 i Almind, Vejle amt, søn af landmand
Anders Peter Hansen; g. 1/5 1906 m. Kirstine H.,
f. Mortensen; udd. og virket v. landvæsen t.
1900, kusk h. kammerherre Trap de Thygesen
og sen. h. købmand E. A. Borch, Kolding 190006, selvstændig vognmand — m. forretning ude
lukkende omfattende kørsel m. hestevogn bl. a.
f. Jydsk Telefon — i Kolding 1906-48; genn. 30
år medl. af best. f. Kolding Vognmandsfor
ening — heraf genn. 20 år formd. f. samme, iøvrigt æresmedl. af foreningen, tidl. medl. af hovedbest. f. Centralforeningen af jydske Vognmænd, æresmedl. af samme s. 1953, vurderingsmd. f. Kolding og Omegns Hesteforsikring.
Adr. Kolliinsgade 16, Kolding.
Hansen, Hans Poul, vognmand; f. 22/8 1892 i
Skrydstrup, Haderslev amt, søn af landmand
Jakob Hansen; g. 26/3 1918 m. musiklærerinde
Helga H., f. Rosenkjær; udd. og virket v. land
væsen h. faderen t. 1912, derefter tysk soldat og
herunder flygtet t. Danmark 1915, frekventeret
Grejsdal Landbrugsskole, iøvrigt selvstændig
gårdejer t. 1929, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vamdrup 1929; vognpark: 1 lastvogn (ca.
5 tons) og 1 turistbus (ca. 14 personer); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Vamdrup kommune og en del kreatur
transport — samt turistkørsel.
Adr. Parcelvej 4, Vamdrup.
Firma: Poul Hansen, Vognmandsforretning,
Parcelvej 4, Vamdrup.
Hansen, Hans Poul, vognmand; f. 12/11 1907 i
Reerslev, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Lars
Hansen; g. 31/7 1939 m. Ellen H., f. Jørgensen;
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udd. og virket v. landvæsen, overtaget vogn
mand Vilh. Hansen’s forretning i Tølløse og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1939, opført nuvæ
rende ejendom i Tølløse 1943; vognpark: 2 last
vogne (5 og 6 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kreaturtransport —
samt flytning; medl. af best. f. Holbækegnens
Vognmandsforening s. 1942, kasserer i samme s.
1947.
Adr. Kvarmløsevej 46, Tølløse.
Firma: Poul Hansen, Vognmandsforretning,
Kvarmløsevej 46, Tølløse.
Hansen, Hans Poul, vognmand; f. 16/1 1915 i
Kundby, Holbæk amt, søn af arbejdsmand Jo
hannes Hansen; g. 17/12 1938 m. Julie H., f. Chri
stiansen; efter en del år at have virket s. ar
bejdsmand etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kundby 1954; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast mælkekørsel t. Brokilde Mejeri.
Adr. Kundby pr. Sandby.
Firma: Poul Hansen, Vognmandsforretning,
Kundby pr. Sandby.
Hansen, Hans Thomas, vognmand; f. 27/2 1907
i Rousthøje, Ribe amt, søn af gårdejer Bakken
Hansen; g. 5/10 1933 m. Alma H., f. Christensen;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rousthøje
1926; vognpark: 4 benzinlastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mælk t. Roust Mejeri, en del kørsel m.
kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked og en del
kørsel m. svin t. Esbjerg Andels-Svineslagteri
og t. A/S Varde Svineslagteri foruden en del
kørsel f. Rousthøje Brugsforening, f. Rousthøje
Lokalforening og f. Grimstrup kommune.
Adr. Rousthøje pr. Varde.
Firma: Hans Th. Hansen, Vognmandsforret
ning, Rousthøje pr. Varde.

Hansen, Hans Thomsen, vognmand; f. 27/7 1905
i Esbjerg, søn af skomagermester Thomas Peder
Hansen; g. 22/11 1939 m. Gunhild H., f. Clausen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn

mand i Esbjerg 1931, indehaver af nuværende
vognmandsforretning i Esbjerg s. 1946; vogn
park: 3 benzinlastvogne — hvoraf 2 m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. vejmaterialer f. Esbjerg kom
mune foruden en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Novrupvej 34, Esbjerg.
Firma: Hans Th. Hansen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Novrupvej 34, Esbjerg.
Hansen, Hans Viggo, vognmand; f. 14/1 1904 i
Frenderup, Møn, søn af parcellist Hans Chri
stoffer Hansen; g. 5/12 1925 m. Laura H., f. Chri
stensen; udd. v. landvæsen, sen. chauffør, h.
svogeren vognmand Tolvar Petersen, Lendemark, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lendemark 1924, i kompagni m. broderen vognmand
Kristian Hansen overtaget vognmand Tolvar
Petersen’s forretning 1927, overtaget lillebilfor
retningen f. egen regning 1931 og sen. udvidet
samme t. sideløbende at omfatte turistkørsel,
opført nuværende ejendom m. tilhørende gara
ger i Lendemark 1948; vognpark: 3 turistvogne
(kørselskapacitet: 82 personer) og 1 kleinbus; i
to perioder medl. af best. f. Møns Vognmands
forening.
Adr. Frederiksensvej 12, Lendemark pr. Stege.
Firma: Møns Turistfart v. Viggo Hansen, Len
demark pr. Stege.
Hansen, Hans Vilhelm, vognmand, brændsels
handler; f. 17/4 1906 i Sønder Broby, Svendborg
amt, søn af landmand Anders Hansen; g. 28/3
1934 m. Ida H., f. Hansen; udd. og virket v. land
væsen t. 1933, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Odense 1934, genn. årene udvidet, forret
ningen t. sideløbende at omfatte brændselshan
del og personvognsudlejning; kørselskapacitet:
4 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Middelfartvej 119, Bolbro.
Firma: H. Vilh. Hansen, Vognmandsforretning,
Middelfartvej 119, Bolbro.
Hansen, Harald, vognmand; f. 21/8 1929 i Nørbølling, Ribe amt, søn af vognmand Hans Peter
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Hansen; g. 23/9 1955 m. Gerda Marie H., f. Chri
stensen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Nørbølling og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1950; vognpark: 1
Austin- og 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer og svin t. Kolding Eksport
marked og t. Kolding Svineslagteri foruden en
del kørsel f. Brørup Mejeri, f. Brørup Foderstof
forening, f. Nørbølling Brugsforening og f. Fol
ding kommune.
Adr. Nørbølling pr. Brørup.
Firma: Harald Hansen, Vognmandsforretning,
Nørbølling pr. Brørup.
Hansen, Harald Østergaard, vognmand; f. 25/7
1915 i Jørslev, Præstø amt, søn af gårdejer Hans
Christian Hansen; g. 15/9 1940 m. Asta 0. H., f.
Pedersen; chauffør bl. a. h. vognmændene J.
Koefoed, Køge, Vilh. Nielsen og J. P. Jensen,
Karise 1933-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Karise 1946, sideløbende overtaget vogn
mand J. P Jensen’s forretning i Karise 1948;
vognpark: 3 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (4% tons); medl. af best. f. Fakse
og Omegns Vognmandsforening s. 1955, kasserer
i samme s. 1956.
Adr. Skolegade 47, Karise.
Firma: H. Østergaard, Vognmandsforretning,
Skolegade 47, Karise.
Hansen, Harry Møller, vognmand; f. 8/9 1903 i
Kbhvn., søn af murermester Olaf Rye Møller
Hansen; g. 17/7 1926 m. Agnes M. H., f. Olsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1922; vognpark: 1 5%-tons Bedford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. stykgods.
Adr. Havdrupvej 16, Brønshøj.
Firma: H. Møller Hansen, Vognmandsforret
ning, Havdrupvej 16, Brønshøj.

Hansen, Heine Pilegaard, vognmand; f. 15/5
1920 i Bagenkop, Langeland, søn af bestyrer og
sognefoged Leon Hansen; g. 14/5 1950 m. Else H.,
f. Egmose; chauffør i firmaet Carl Nielsen &

Søn, Kædeby 1939-46, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Bagenkop 1946, erhvervet nuværen
de ejendom m. tilhørende garager i Bagenkop
1950; vognpark: 3 lastvogne (3%-5 tons) — hvor
af 1 m. påhængsvogn (4 tons); medl. af best. f.
Langelands Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Skolegade 11, Bagenkop.
Firma: Heine Hansen, Vognmandsforretning,
Bagenkop.
Hansen, Heinrich, vognmand; f. 17/3 1910 i
Bov, Åbenrå amt, søn af landmand Peter Han
sen; g. 16/10 1942 m. Elisabeth H., f. Thomsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1947; vognpark:
1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
kørsel t. eksportstaldene i Haderslev og Kolding
og f. forskellige kreaturhandlere samt en del
kørsel f. forskellige bygmestre.
Adr. Humlegårdsbæk, Haderslev.
Firma: Heinrich Hansen, Vognmandsforret
ning, Humlegårdsbæk, Haderslev.

Hansen, Helmer, vognmand; f. 24/8 1922 i
Borre, Møn, søn af vognmand Morten Hansen;
g. 1/3 1942 m. Helga H., f. Pedersen; chauffør
1940-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Budsemarke pr. Borre 1946; vognpark: 2 last
vogne (3% og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn (6 tons), 1 turistvogn (25 personer) og 1
personvogn; medl. af best. f. Møns Vognmands
forening s. 1954.
Adr. Budsemarke pr. Borre.
Firma: Helmer Hansen, Vognmandsforretning,
Budsemarke pr. Borre.
Hansen, Henning Birkelund, rutebilejer; f.
3/4 1914 i Roskilde, søn af rutebilejer A. P. Han
sen; g. 17/10 1942 m. Ruth Eleonora B. H., f.
Hansen; student 1933, cand. jur. 1940, sekretær
i Kbhvn.s Magistrat 1941, i Socialministeriet 1942
og i Arbejdsdirektoratet 1943, fuldmægtig i Di
rektoratet f. Sygekassevæsenet 1948-54, medinde
haver af Roskilde Turisttrafik & Rejsebureau;
medl. af best. f. Landsforeningen Danmarks Bil-
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ruter’s 12. kreds og f. I/S Roskilde Rutebilsta
tion.
Adr. Klosterengen 28, Roskilde.
Firma: A. P. Hansen, Roskilde Turisttrafik &
Rejsebureau, Algade 56, Roskilde.
Hansen, Henry, vognmand; f. 8/9 1904 i Mulstrup, Sorø amt, søn af landmand Hans Hansen;
g. 1930 m. Ellen H., f. Mortensen; overtaget
vognmand Emil Andersen’s forretning i Høm pr.
Ringsted og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1930; vognpark: 6 lastvogne — hvoraf 3 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 50 tons); medl.
af best. f. Ringsted og Omegns Vognmandsfor
ening 1931-33.
Adr. Høm pr. Ringsted.
Firma: Henry Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Høm pr. Ringsted.
Hansen, Henry, vognmand, grusgravejer; f.
19/3 1905 i Skarrild, Ringkøbing amt, søn af
landpostbud Karl Hansen; g. 22/2 1937 m. Ninna
H., f. Jensen; efter en del år at have virket s.
chauffør overtaget nuværende ejendom i Sten
derup pr. Krogager og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1943, sideløbende leverandør af mate
rialer fra egen grusgrav; vognpark: 1 Chevrolet-

benzinlastvogn model 1956; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Ansager kommune — dog fortrinsvis kørsel m.
materialer fra egen grusgrav.
Adr. Villa »Højbo«, Stenderup pr. Krogager.
Firma: Henry Hansen, Vognmandsforretning,
Stenderup pr. Krogager.

Hansen, Henry, vognmand; f. 30/3 1921 i Smerup Mark, Præstø amt, søn af vognmand og par
cellist Hans P. Hansen; g. 2/12 1944 m. Bodil H.,
f. Pedersen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
vognmandskusk h. faderen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i St. Torøje pr. Fakse 1946,
erhvervet nuværende ejendom i St. Torøje 1950;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den ene
m. påhængsvogn (4 tons).
Adr. St. Torøje pr. Fakse.
Firma: Henry Hansen, Vognmandsforretning,
St. Torøje pr. Fakse.

Hansen, Henry Birkelund, rutebilejer; f. 19/9
1909 i Roskilde, søn af rutebilejer A. P. Hansen;
g. 31/10 1933 m. Karen Louise B. H., f. Larsen;
udd. s. mekaniker, medindehaver af Roskilde
Turisttrafik & Rejsebureau.
Adr. Bregnevej 18, Roskilde.
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Firma: A. P. Hansen, Roskilde Turisttrafik &
Rejsebureau, Algade 56, Roskilde.
Hansen, Herdin, rutebilejer; f. 20/6 1895 i Sve
rige; g. 2/3 1917 m. Valborg H., f. Petersen; udd.
og virket s. fisker, etabi. sig s. selvstændig rute
bilejer i Hundested 1922; vognpark: 2 rutebiler
(20 og 25 personer); kørsel: udelukkende rute
bilkørsel på personruten: Frederiksværk-Hundested samt turistkørsel; medl. af best. f. A/S
Grenå-Hundested Færgefart og formd. f. forret
ningsudvalget f. samme.
Adr. Pile Allé, Hundested.
Firma: Herdin Hansen, Rutebilejer, Pile Allé,
Hundested.
Hansen, Herluf Falbe, vognmand; f. 3/5 1927 i
Åstrup, Ribe amt, søn af vognmand Hans Han
sen; g. 29/10 1948 m. Vera H., f. Gjerlevsen; efter
en del år at have virket s. chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Glejbjerg
1954; vognpark: 1 Triangel-diesellastvogn m. på
hængsvogn og 1 Austin-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer og svin t. eksportstaldene
og svineslagterierne i Esbjerg og Kolding og en
del kørsel m. smør t. Esbjerg f. Glejbjerg Mejeri
foruden en del kørsel f. Glejbjerg Fjerkræ
slagteri, f. Glejbjerg Lokalforening u. J.A.F. og
f. Astrup kommune.
Adr. Glejbjerg.
Firma: Herluf F. Hansen, Vognmandsforret
ning, Glejbjerg. •
Hansen, Hermann, vognmand, mølleriejer; f.
1/7 1907 i Flensburg, Sydslesvig, søn af skibs
værftsarbejder Søren Sørensen Hansen; g. 28/4
1930 m. Katarina H., f. Holm; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bedsted Lø 1931, genn. årene udvidet forretnin
gen t. sideløbende at omfatte møllerivirksomhed
og handel m. korn og foderstoffer samt brænd
sel — herunder erhvervet henholdsvis Bedsted
Mølle og Ny Bjerndrup Mølle, iøvrigt optaget
sønnerne Søren Peder og Hans Arthur Hansen
s. kompagnoner i forretningen; vognpark: 2 last

vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Bedsted Lø.
Firma: Hermann Hansen, Korn-FoderstofferMotormølle, Bedsted Lø.

Hansen, Hervert, vognmand; f. 27/7 1924 i
Ullemarke, Møn, søn af vognmand Carlo Han
sen; g. 10/8 1947 m. Karen H., f. Nielsen; genn.
en årrække medhjælper i faderens vognmands
forretning i Sønderby pr. Borre, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Sømarke pr. Borre 1950;
vognpark: 1 6-tons lastvogn m. påhængsvogn (5
tons) og 1 personvogn.
Adr. Sømarke pr. Borre.
Firma: Hervert Hansen, Vognmandsforretning,
Sømarke pr. Borre.
Hansen, Hilmer, vognmand; f. 25/2 1918 i Her
følge, Præstø amt, søn af vognmand H. P. Han
sen; g. 14/12 1947 m. Elly H., f. Johansen; ansat
i A/S Juncker’s Savværk, Køge 1935-46. løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Køge 1946; vognpark: 2 lastvogne (5% og 6%
tons) — den ene m. påhængsvogn (3% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Danalith, Kbhvn. samt en
del kørsel m. sneplov f. Roskilde amt; medl. af
best. f. Køge Vognmandsforening.
Adr. Strandvej 34, Køge.
Firma: Hilmer Hansen, Vognmandsforretning,
Strandvej 34, Køge.
Hansen, Hjalmar Harald, vognmand, møller;
f. 20/12 1910 i Stokkemarke, Maribo amt.
Adr. Allerslev.
Firma: Hj. Hansen, Vognmand & Møller,
Allerslev.
Hansen, Holger, vognmand; f. 1/1 1906 i Hol
sted, Ribe amt, søn af landmand Johannes Han
sen; g. 11/8 1935 m. Anna H., f. Winther; efter
en del år at have virket bl. a s. rutebilchauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holsted By
1933; vognpark: 1 Bedford-lastvogn; kørsel: alm-
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vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Holsted kommune m. fl.
Adr. Skolegade, Holsted By.
Firma: Holger Hansen, Vognmandsforretning,
Holsted By.
Hansen, Holger, vognmand; f. 14/9 1917 i Magle
by, Sorø amt, søn af husmand Hans Peder Han
sen; g. 12/10 1938 m. Jenny Valborg H., f. Chri
stiansen; efter en del år at have virket s. kusk
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1944; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s kommune.
Adr. Hanebred 22, Vanløse.
Firma: Holger Hansen, Vognmandsforretning,
Hanebred 22, Vanløse.

Hansen, Holger, vognmand; f. 5/10 1928 i Skær
bæk, Tønder amt, søn af vognmand Hans Nissen
Hansen; g. 26/12 1949 m. Amy H., f. Iversen;
efter en del år at have virket s. chauffør bl. a.
h. faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skærbæk 1951; vognpark: 1 Studebaker-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. A/S Skærbæk Eksportstald
og f. A/S Skærbæk Eksportslagteri samt f. Skær
bæk Planteskole, f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Skærbæk og f. Skærbæk kommune;
medl. af best. f. Tønder Amts Vognmandsfor
ening.
Adr. Melbyvej 29, Skærbæk.
Firma: Holger Hansen, Vognmandsforretning,
Skærbæk.

Hansen, Holger Birkelund, rutebilejer; f. 2/2
1923 i Roskilde, søn af rutebilejer A. P. Hansen;
g. 24/8 1944 m. Alice B. H., f. Petersen; bestået
realeksm. 1940, medindehaver af Roskilde Tu
risttrafik & Rejsebureau.
Adr. Ledagervej 21, Roskilde.
Firma: A. P. Hansen, Roskilde Turisttrafik &
Rejsebureau, Algade 56, Roskilde.
Hansen, Holger Paulsen, vognmand; f. 8/8 1927
i Haderslev, søn af vognmand Lorenz Peter Han

sen; g. 19/2 1949 m. Anna Lise H., f. Wilke; efter
en del år at have virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning i Haderslev bestyrer af
samme f. moderen efter faderens død 1942, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Haderslev 1948;
vognpark: 1 Ford-lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. forskellige bygmestre og entreprenører
i Haderslev.
Adr. Sorgenfri 8, Haderslev.
Firma: H. P. Hansen, Vognmandsforretning,
Sorgenfri 8, Haderslev.

Hansen, Jens, vognmand; f. 6/10 1897 i Hinnum, Ribe amt, søn af landmand Hans Hansen;
g. 9/2 1924 m. Kirstine H., f. Bennetsen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hinnum 1933, optaget sønnerne Egon
Emil og Erik Gustav Hansen s. kompagnoner i
forretningen; vognpark: 2 benzinlastvogne —
den ene m. påhængsvogn — og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f.
Løvlund Mølle foruden en del kørsel f. Grind
sted Betonvarefabrik og f. Grindsted kommune
og en del kørsel f. egen brændsels- og kartoffel
handel samt frøagentur; formd. f. Grindsted og
Omegns Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Hinnum pr. Løvlund.
Firma: Jens Hansen, Vognmandsforretning,
Hinnum pr. Løvlund.
Hansen, Jens Christian, vognmand; f. 20/8 1910
i Ulsted, Alborg amt, søn af rentier Claus Han
sen; g. 20/1 1935 m. Elly H., f. Christensen; udd.
v. landvæsen, lastvognschauffør 1932-34, over
taget nuværende vognmandsforretning i Komdrup og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1934;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Komdrup-Alborg.
Adr. Komdrup.
Firma: Jens Chr. Hansen, Vognmand, Kom
drup.
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Hansen, Jens Johannes, vognmand; f. 11/8 1895
i Ringsted, søn af postbud Jens Peter Hansen; g.
14/11 1919 m. Elna H., f. Schack Larsen; udd. i
handel 1910-13, landvæsenselev 1913-15, sergent
1917, bestyrer af svigerfaderens gård 1918-22,
gårdejer 1922-27, forvalter i Kbhvn. 1927-36, er
hvervet distrikt f. dagrenovationskørsel i Kbhvn.
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1936; kør
selskapacitet: ca. 5 tons; kasserer i Vognmands
foreningen af 1936, Kbhvn. 1945-53, formd. f. sek
tionen af dagrenovationsvognmænd u. Kbhvn.s
Vognmandslaug, bisidder i Kbhvn.s Vognmandslaug s. 1953, fl. a. tillidshverv.
Adr. Trægården 16, Kbhvn. S.
Firma: J. J. Hansen, Vognmandsforretning,
Trægården 16, Kbhvn. S.
Hansen, Jens Peter, vognmand; f. 9/5 1881 i
Bjernede, Sorø amt, søn af baneformand Ole
Hansen; g. 1908 m. Kirstine H., f. Pedersen (død
1946), g. 1952 m. Ella Augusta H., f. Almquist;
udd. og virket v. landvæsen t. 1901, ansat h. køb
mand Georg Hansen, Sorø 1901-05, kusk i Kbhvn.
1905-08, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1908; vognpark: 4 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 28-30 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Sjællandske Tøjhus, f. A/S Nordiske Kabel- &
Trådfabrikker og f. A/S Vølund — alle Kbhvn.
Adr. Blekingegade 1, Kbhvn. S.
Firma: J. P. Hansen, Vognmandsforretning,
Blekingegade 1, Kbhvn. S.
Hansen, Jens Peter, vognmand; f. 17/10 1881 i
Holtug, Præstø amt, søn af hjulmand Jens Fr.
Hansen; g. 22/7 1920 m. Maren Sofie H., f. Han
sen; kusk og chauffør på Gjorslev Gods 1902-21,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holtug 1921,
sideløbende ejer af Holtug Forsamlingshus;
vognpark: 2 lastvogne (3% og 5 tons) — begge
m. påhængsvogn (2^ og 3% tons) — og 1 lillebil.
Adr. Holtug pr. St. Heddinge.
Firma: Peter Hansen, Vognmandsforretning,
Holtug pr. St. Heddinge.

Hansen, Jens Peter, vognmand; f. 3/1 1895 i
Askeby, Møn, søn af vognmand Hemming Han
sen; g. 30/5 1919 m. Emmy H., f. Mortensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Askeby
1926, indgået i kompagniskab m. broderen vogn
mand Christian Hansen 1937; vognpark: 4 last
vogne (4-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (4
tons); medl. af Fanefjord sogneråd 1943-54.
Adr. Askeby.
Firma: Brdr. Hansen, Vognmandsforretning,
Askeby.

Hansen, Jens Peter, vognmand; f. 25/10 1907 i
Billum, Ribe amt, søn af husmand Bertram Karl
Knudsen Hansen; udd. og virket v. landvæsen,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand på Frdbg. 1933; vognpark: 4 lastvogne
og 4 hestekøretøjer; viceoldermd. i Kbhvn.s
Vognmandslaug og formd. f. Centralorganisatio
nen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn.
Adr. Finsensvej 10, Kbhvn. F.
Firma: J. P. Hansen, Vognmandsforretning.,
Howitzvej 60, Kbhvn. F.
Hansen, Jens Peter, vognmand; f. 22/2 1922 i
Alsønderup, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Carl Hansen; g. 20/1 1945 m. Else H., f. Nielsen;
medhjælper h. fragtmand Oluf Hansen, Fredens
borg t. 1941, bestyrer af faderens vognmands
forretning i Alsønderup 1941-44, overtaget sam
me og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Al
sønderup 1944, flyttet forretningen t. nuværende
ejendom i Hillerød og udvidet samme m. garage
1954-55; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
Nordsten’s Jernstøberi & Maskinfabrik, Hille
rød og f. J. C. Tvergaard’s Maskinhandel, Hille
rød.
Adr. Jespersvej 67, Hillerød.
Firma: J. P. Hansen, Vognmandsforretning,
Jespersvej 67, Hillerød.
Hansen, Jens Rasmus, vognmand; f. 5/11 1911
i Sydslesvig, søn af smedemester Niels Jensen
Hansen; g. 28/5 1933 m. Ellen H., f. Clausen; udd.
s. konditor, løst næringsbrev og etabi. sig s.
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selvstændig vognmand i Åbenrå 1951; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. A/S Cimbria Tømmerhandel,
Åbenrå.
Adr. Rugkobbel 8, Åbenrå.
Firma: Jens R. Hansen, Vognmandsforretning,
Rugkobbel 8, Åbenrå.

Hansen, Johan, vognmand; f. 24/11 1883 i
Østermarie, Bornholm, søn af landmand Anders
Hansen; g. 28/10 1908 m. Petra H., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Åkirkeby
1934; vognpark: 1 lillebil.
Adr. Jernbanegade 31, Åkirkeby.
Firma: Johan Hansen, Vognmandsforretning,
Jernbanegade 31, Åkirkeby.
Hansen, Johan Cornelius, vognmand; f. 6/6
1911 i Biersted, Ålborg amt, søn af rentier Tho
mas Christian Hansen; g. 7/9 1935 m. Gerda H.,
f. Andersen Borup; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1929-36, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Åbybro og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1936; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Vestergade 28, Åbybro.
Firma: Johan Hansen, Vognmand. Åbybro.
Hansen, Johannes, vognmand; f. 30/6 1895 i
Holsted, Ribe amt, søn af vognmand August
Hansen; g. 10/2 1924 m. Elvira H., f. Carlsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rødekro
1923, selvstændig turistvognmand i Åbenrå s.
1952; vognpark: 7 turistbusser (37-41 peroner);
kørsel: udelukkende turistkørsel på ind- og ud
land i samarbejde m. Turistbureau »Liechten
stein«, Kbhvn.; tidl. formd. f. Åbenrå Vogn
mandsforening, medl. af repræsentantskabet f.
Turistvognmændenes Landsorganisation og f.
Forsikrings-Aktieselskabet »Trekroner«, Kbhvn.
Adr. Tøndervej 105, Åbenrå.
Firma: Sønderjyden’s Europa-Trafik, Tønder
vej 105, Åbenrå.
Hansen, Johannes, vognmand; f. 27/3 1899 i
Vemmetofte, Præstø amt, søn af skovløber Jør
gen Hansen; g. 30/8 1952 m. Else H., f. Johansen;
overtaget nuværende vognmandsforretning på
Frdbg. og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1928, løst næringsbrev 1930; vognpark: 2 last
vogne (3% og 4 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Godthåbsvej 12, Kbhvn. F.
Firma: Johs. Hansen, Vognmandsforretning,
Godthåbsvej 12, Kbhvn. F.
Hansen, Johannes, vognmand, landmand; f.
23/12 1899 i Herlufsholm, Præstø amt, søn af
vognmand og landmand Peter Hansen; g. 17/12
1935 m. Gerda H., f. Lund; overtaget faderens
landbrug og vognmandsforretning i Herlufsholm
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1928; vogn

park: 3 10-tons lastvogne — alle m. langtømmervogn, 1 traktor og 1 spand heste.
Adr. Sønderdræsset Gård, Herlufsholm pr.
Næstved.
Firma: Johs. Hansen, Vognmandsforretning,
Herlufsholm pr. Næstved.
Hansen, Johannes, vognmand; f. 23/9 1907 i
Stolk, Sydslesvig, søn af vognmand Hans Han
sen; g. 24/7 1937 m. Anna Marie H., f. Sejstrup;
udd. og virket s. maskinarbejder og værktøjs
mager, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Åbenrå 1948; vognpark: 2 kølevogne — hvoraf
1 m. påhængsvogn og 1 m. sættevogn; kørsel:
udelukkende eksportkørsel m. koncession på
Europa.
Adr. Forst Allé 57, Åbenrå.
Firma: Johs. Hansen, Vognmandsforretning,
Forst Allé 57, Åbenrå.

Hansen, Johannes, vognmand; f. 2/6 1908 i Tør
ring, Skanderborg amt, søn af gårdejer Ole Han
sen; g. 5/11 1941 m. Ema H., f. Hansen; udd. v.
landvæsen, chauffør 1940-42, løst næringsbrev
samt overtaget Boest Mølle & Foderstofforret
ning pr. Nørre Snede 1942, udvidet virksom
heden t. sideløbende at omfatte vognmandsfor
retning 1952; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 13 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast svine- og kreaturtransport foruden en
del kørsel m. brændsel f. egen regning; formd.
f. Boest Brugsforening og kasserer f. Boest For
samlingshus.
Adr. Boest pr. Nørre Snede.
Firma: Boest Mølle & Vognmandsforretning,
Boest pr. Nørre Snede.
Hansen, Johannes, vognmand; f. 14/9 1909 i
Hvejsel, Vejle amt, søn af gårdejer Henrik Han
sen; g. 27/9 1946 m. Mary H., f. Jensen; efter en
del år at have virket s. chauffør bl. a. i sviger
faderen vognmand Jensen’s forretning i Balle
pr. Bredsten overtaget samme og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1946; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri og
t. Vejle Eksportstalde foruden en del kørsel f.
Balle Brugsforening og f. Bredsten kommune
samt en del brændselskørsel.
Adr. Balle pr. Bredsten.
Firma: Johs. Hansen, Vognmandsforretning,
Balle pr. Bredsten.

Hansen, Johannes J., automobilforhandler; f.
27/4 1909 i Hillerød.
Adr. Birkemosevej 6, Hillerød.
Firma: Poulsen & Hansen, Aut. S.M.C.-Forhandler, Københavnsvej 10, Hillerød.
Hansen, John Henning, vognmand; f. 24/3 1925
i Kbhvn., søn af chauffør H. M. Hansen; g. 16/9
1948 m. Lilian H., f. Nielsen; efter en del år at
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have virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig
vognmand på Frdbg. 1953; vognpark: 2 lastvogne
(2 og 3% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning.
Adr. Godthåbsvej 36 A, Kbhvn. F.
Firma: John Hansen, Vognmandsforretning,
Godthåbsvej 36 A, Kbhvn. F.
Hansen, Julius, vognmand; f. 21/4 1908 i Herlufmagle, Præstø amt, søn af landpostbud Lars
Hansen; g. 27/4 1934 m. Marie Kristine H., f.
Kristensen; mælkeforhandler i Horsens 1933-44,
løst næringsbrev samt overtaget nuværende
vognmands- og brændselsforretning i Horsens
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; revisor i Horsens Kulhandlerfor
ening.
Adr. Ndr. Kirkegårds Alle 1 A, Horsens.
Firma: Julius Hansen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Ndr. Kirkegårds Alle 1 A, Horsens.
Hansen, Jørgen, vognmand; f. 28/10 1909 i
Strandelhjørn, Haderslev amt, søn af landmand
Andreas Hansen; g. 11/12 1934 m. Marie H., f.
Lorenzen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Over Jerstal 1934; vogn
park: 1 Volvo-benzinlastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Vedsted kommune samt en del kør
sel m. kreaturer t. Haderslev Eksportmarked og
t. Haderslev Svineslagteri.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Jørgen Hansen, Vognmandsforretning,
Over Jerstal.

Hansen, Jørgen, vognmand; f. 8/1 1929 i Esper
gærde, Frederiksborg amt, søn af vognmand H.
J. Hansen; udd. v. handel og sen. virket s. med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Esper
gærde, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1955; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 5 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. A/S Hel
singørs Brændsels- & Trælasthandel.
Adr. Gylfesvej 8, Espergærde.

Firma: J. Hansen, Vognmands- & Flytteforret
ning, Espergærde.

Hansen, Jørgen, vognmand; f. 7/5 1929 i Ka
strup, Præstø amt, søn af brøndgraver Erik
Hansen; g. 12/12 1953 m. Vita H., f. Jensen;
efter en del år at have virket s. chauffør h.
vognmændene Ejn. Andersen og Vald. Nielsen,
Vordingborg overtaget vognmand Gunnar Madsen’s forretning i Nyråd og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 2 4-tons last
vogne.
Adr. Nyråd.
Firma: Jørgen Hansen, Vognmandsforretning,
Nyråd.
Hansen, Jørgen Bjarne, vognmand; f. 19/8 1928
i Arup, Assens amt, søn af vognmand Lorents
Johan Hansen; g. 10/11 1951 m. Petra H., f.
Skøtt; medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Arup, efter faderens død
1944 leder af samme sammen m. moderen fru
Gerda Hansen; vognpark: 3 lastvogne — alle
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 35 tons) —
og 1 personvogn.
Adr. Østergade 2, Arup.
Firma: L. J. Hansen, Vognmandsforretning,
Østergade 2, Arup.
Hansen, Kai Friis, vognmand; f. 7/9 1900 i
Kbhvn., søn af vognmand Bendt Poul Hansen;
g. 18/10 1925 m. Erna F. H., f. Pedersen; ind
trådt s. kompagnon i faderens vognmandsfor
retning i Kbhvn. 1927; vognpark: 12 lastvogne
(1-10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; medl.
af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug og inspek
tør f. laugets stiftelse.
Adr. Prins Valdemars Vej 5, Gentofte.
Firma: B. P. Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Rosenborggade 5, Kbhvn. K.
Hansen, Kaj, vognmand; f. 6/8 1907 i Skel
skør, søn af musiker Christian Hansen; g. 23/1
1929 m. Karla H., f. Jensen; salgschauffør f.
Harboe’s Bryggeri, Skelskør 1931-41, overtaget
nuværende ejendom i Skelskør 1941 og etabi.
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sig s. selvstændig vognmand i Skelskør 1942;
vognpark: 2 5-tons lastvogne; medl. af best. f.
Skelskør og Omegns Vognmandsforening 194754.
Adr. Rådmandsvej 19, Skelskør.
Firma: Kaj Hansen, Vognmandsforretning,
Rådmandsvej 19, Skelskør.

Hansen, Kaj, vognmand; f. 30/3 1911 i Skibinge, Præstø amt, søn af gårdejer Christian Han
sen; g. 1947 m. Helga H., f. Hansen; udd. s.
mejerist, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Klarskov 1946; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 14
tons); medl. af best. f. Vordingborg og Omegns
Vognmandsforening s. 1952, kasserer i samme s.
1953.
Adr. Klarskov.
Firma: Kaj Hansen, Vognmandsforretning,
Klarskov.
Hansen, Kaj August Peter, vognmand; f. 3/9
1910 i Kbhvn., søn af vognmand Emil Christof
fer Hansen; g. 4/8 1931 m. Hildur H., f. Mor
tensen; udd. s. møbelsnedker, optaget s. kom
pagnon i faderens vognmandsforretning i
Kbhvn. 1931; vognpark: 5 lastvogne (3-4% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel og spedition;
medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Vejlegade 9, Kbhvn. 0.
Firma: Emil Hansen, Vognmandsforretning,
Amaliegade 41, Kbhvn. K.
Hansen, Kaj Dam, vognmand; f. 12/6 1924 i
Næstved, søn af vognmand Peter Dam Hansen;
g. 28/2 1953 m. Bente D. H., f. Mollerup; med
hjælper og chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Næstved 1953-56, medindehaver af
samme s. 1956; vognpark: 2 10-tons lastvogne —
begge m. langtømmervogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Sydsjællands Jernforretning, Næstved og f.
forskellige entreprenører.
Adr. Skyttemarksvej 70, Næstved.
Firma: P. Dam Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Gøgestien 6, Næstved.

Hansen, Kaj Luja, vognmand; f. 31/3 1917 i
Lyderslev, Præstø amt, søn af skovløber Hans
Hansen; g. 21/2 1942 m. Ingrid H., f. Hovmand;
udd. og virket v. landvæsen 1931-54, overtaget
vognmand Aage Jørgensen’s forretning m. til
hørende ejendom i Gislev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 5% tons) og 1 udlejningsvogn.
Adr. Gislev.
Firma: Kaj Hansen, Vognmandsforretning,
Gislev.

Hansen, Kaj Søborg, vognmand; f. 1/8 1908 i
Borup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Peter
Martin Hansen; g. 9/11 1932 m. Vera S. H., f.
Petersen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Glostrup 1947; vognpark: 1 3-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel f. A/S Teglværkernes Centralkontor,
Kbhvn.
Adr. Østervej 14 A, Glostrup.
Firma: Kaj Søborg Hansen, Vognmandsforret
ning, Østervej 14 A, Glostrup.
Hansen, Kaj Tage Nygaard, vognmand; f. 23/4
1922 i Herlufmagle, Præstø amt, søn af han
delsmand Valdemar Hansen; g. 8/12 1945 m. Oda
Elly H., f. Lillegaard; udd. og virket v. land
væsen 1936-42, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Herlufmagle 1942, overtaget vognmand
Chr. Andersen’s forretning m. tilhørende ejen
dom i Herlufmagle 1946; vognpark: 3 lastvogne
(5-6 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn (6 og 6%
tons).
Adr. Herlufmagle.
Firma: Tagd Hansenj, Vognmandsforretning,
Herlufmagle.
Hansen, Karl, direktør; f. 26/10 1898 i Åbenrå,
søn af købmand Hans Nissen Hansen; g. 14/10
1951 m. Else H., f. Ruus Poulsen; direktør i A/S
Adams Transport Co., Kbhvn. — der er grund
lagt af generalkonsul R. Ingwersen 1884 og om
fatter flytte- og vognmandsforretning samt spe
ditionsvirksomhed — s. 1950; vognpark: 15 auto-
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busser og lastvogne, 23 omnibusser og påhængs
vogne og 12 flyttelifts; formd. f. sektionen f. in
ternational flytning u. Dansk Møbeltransport
Forening.
Adr. Ved Højgård 8, Bagsværd.
Firma: Adams Transport Co. A/S, Danasvej
30, Kbhvn. V.
Hansen, Karl Ejnar, vognmand; f. 22/10 1919
i Vejle pr. Allested, Svendborg amt, søn af mu
rer Hans Peter Hansen; g. 8/9 1940 m. Edith H.,
f. Andersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1950; vognpark: 2 lastvogne (3 og 5 tons);
kørsel: aim. vognmandskørsel.
Adr. Adelgade 6, Kbhvn. K.
Firma: K. E. Hansen, Vognmandsforretning,
Adelgade 6, Kbhvn. K.

Hansen, Karl Harald, vognmand; f. 30/5 1903
i Kamstrup, Roskilde amt, søn af landmand J.
P. Hansen; g. 6/2 1934 m. Ane Mathilde H., f.
Andersen; udd. og virket v. landvæsen, løst næ
ringsbrev samt overtaget vognmand Bernh. Pe
tersen’s forretning i Roskilde og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1928; vognpark: 2 lille
biler.
Adr. Set. Hans Gade 21, Roskilde.
Firma: Set. Hans Gade’s Lillebil v. Karl H.
Hansen, Set. Hans Gade 23, Roskilde.
Hansen, Karl Johannes, fragt- og vognmand;
f. 23/6 1910 i Lumby, Odense amt; g. 17/7 1948 m.
Else H., f. Rasmussen; overtaget fragt- og vogn
mand Arthur Josefsen’s forretning i Lunde F. og
etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
1956; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons).
Adr. Lunde F.
Firma: Arthur Josefsen’s Eftf. v. Karl Han
sen, Fragt- & Vognmandsforretning, Lunde F.

Hansen, Kjeld, vognmand; f. 13/1 1914 i Kagerup, Frederiksborg amt, søn af vognmand Aksel
Hansen; g. 4/6 1939 m. Inge H., f. Fritzbøger;
genn. en årrække medhjælper i faderens vogn
mandsforretning — oprindeligt beliggende i Ka-

gerup men sen. flyttet t. Veksebo pr. Fredens
borg, løst næringsbrev i Asminderød-Grønholt
kommune og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Fredensborg 1938, sideløbende overtaget fade
rens virksomhed 1944; vognpark: 17 lastvogne
(5-16 tons) — hvoraf 4 m. påhængsvogn og 1 m.
sættevogn, 1 varevogn, 1 traktor og 1 person
vogn; kørsel: alm. vognmands- og entreprenør
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel på udlan
det.
Adr. Solvænget 1, Fredensborg.
Firma: Kjeld Hansen, Vognmandsforretning,
Solvænget 1, Fredensborg.

Hansen, Kjeld Otto, vognmand; f. 2/7 1914 i
Toksværd, Præstø amt, søn af landmand Niels
Peter Hansen; g. 4/11 1945 m. Ingeborg H., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
vognmand Henry Johansen’s forretning i Næs
tved og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel.
Adr. Pilevej 10, Næstved.
Firma: Kjeld Hansen, Vognmandsforretning,
Pilevej 10, Næstved.
Hansen, Knud, vognmand; f. 19/3 1908 i Hille
rød, søn af parcellist Fr. Hansen; g. 23/5 1931 m.
Emmy H., f. Demant; erhvervet ejendom og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Uvelse 1931,
afhændet nævnte forretning samt erhvervet nu
værende ejendom og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hillerød 1945, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte entrepre
nørvirksomhed m. egen grusgrav; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5 tons) — begge m. tippelad —
samt diverse entreprenørmateriel; kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel — herunder
bl. a. en del kørsel s. leverandør t. A/S Det dan
ske Stålvalseværk, Frederiksværk samt t. for
skellige cementvarefabrikker.
Adr. Brickasvej 10, Hillerød.
Firma: Knud Hansen, Vognmandsforretning,
Brickasvej 10, Hillerød.
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K. O. Hansen

K. Hansen

K. Hansen

K. E. Hansen

vognmand
Næstved

vognmand
Hillerød

vognmand
Jerslev

vognmand
Forum

Hansen, Knud, vognmand; f. 26/8 1910 i Hessel
ager, Svendborg amt, søn af købmand Ditlev
Hansen; g. 2/6 1941 m. Edith H., f. Andersen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1931, selvstændig
vognmand og handlende i Hesselager 1931-32 og
chauffør i Bred 1932-34, derefter virket bl. a. s.
jern- og produkthandler, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Odense 1936; kørselskapacitet: 5
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Odense Maskinbyggeri
og f. forskellige entreprenører i Odense.
Adr. Set. Jørgens Gade 216, Odense.
Firma: Knud Hansen, Vognmandsforretning,
Set. Jørgens Gade 216, Odense.
Hansen, Knud, direktør, automobilforhandler;
f. 29/5 1911.
Adr. Nykøbing F.
Firma: A/S Th. Østergaard’s Eftf., Aut. Gene
ral Motors Forhandler, Jernbanegade 15-17, Ny
købing F.

Hansen, Knud, vognmand; f. 28/3 1914 i Nyker,
Bornholm, søn af landmand Ludvig Hansen; g.
15/6 1937 m. Anne Marie H., f. Svendsen; udd.
v. landvæsen og sen. virket s. chauffør bl. a. h.
broderen vognmand Emil Hansen, Neksø, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Neksø 1948; vogn
park: 1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel; formd. f. Neksø og Omegns
Vognmandsforening 1953-55, derefter næstformd.
i samme.
Adr. Nørregade 39, Neksø.
Firma: Knud Hansen, Vognmandsforretning,
Nørregade 39, Neksø.

Hansen, Knud, vognmand; f. 23/9 1919 i Holtug, Præstø amt, søn af vognmand Jens Peter
Hansen; g. 14/12 1946 m. Nanna H., f. Ramlev;
genn. en årrække virket s. chauffør bl. a. h.
faderen samt ansat på mekanikerværksted 194549, overtaget vognmand Svend Olsen’s forret
ning i Magleby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons) — den ene m. påhængsvogn (5 tons).
Adr. Holtug pr. St. Heddinge.

Firma: Knud Hansen, Vognmandsforretning,
Holtug pr. St. Heddinge.

Hansen, Knud, vognmand; f. 22/5 1922 i Vrejlev, Hjørring amt, søn af arbejdsmand H. Chri
stian Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Jerslev J. 1949; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel.
Adr. Borgergade 20, Jerslev J.
Firma: Knud Hansen, Vognmandsforretning,
Jerslev J.
Hansen, Knud Ejner Bagge, vognmand; f. 25/9
1922 i Damsholte sogn, Møn, søn af vognmand
Kristian Hansen; g. 8/5 1948 m. Edel H., f. Jæ
ger; udd. s. mekaniker i Stege, medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Lendemark s.
1943, medindehaver af samme s. 1948.
Adr. Frederiksensvej 13, Lendemark pr. Stege.
Firma: Kr. Hansen & Søn, Vognmandsforret
ning, Lendemark pr. Stege.

Hansen, Knud Erik, vognmand; f. 2/10 1920 i
Esbjerg, søn af vognmand Christian Hansen; g.
8/9 1944 m. Elfrida H., f. Madsen; udd. og vir
ket s. mejerist, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Forum pr. Guldager 1946; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri
foruden en del kørsel f. Brøndum Andelsmejeri
og f. Brøndum kommune og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Forum pr. Guldager.
Firma: K. E. Hansen, Vognmandsforretning.
Forum pr. Guldager.
Hansen, Knud Peter, vognmand; f. 4/5 1916 i
Verst, Ribe amt, søn af møller Thomas Chri
stian Hansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
St. Andst pr. Andst 1951; vognpark: 1 Bedfordbenzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Andst Mejeri,
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K. P. Hansen

L. C. Hansen

L. A. Hansen

L. C. Hansen

vognmand
St. Andst

vognmand
Espergærde

vognmand
Kbhvn. K.

vognmand
Rødovre

f. Andst kommune og f. forskellige bygmestre
— samt godstransport og flytning.
Adr. St. Andst pr. Andst.
Firma: K. P. Hansen, Vognmandsforretning,
St. Andst pr. Andst.
Hansen, Kristian, vognmand; f. 14/1 1897 i
Damsholte sogn, Møn, søn af parcellist Hans
Christoffer Hansen; g. 16/5 1920 m. Zenia H., f.
Knudsen; udd. v. landvæsen, sen. chauffør v.
Stege Tørmælksfabrik, i kompagni m. broderen
vognmand Hans Viggo Hansen overtaget vogn
mand Tolvar Petersen’s forretning i Lendemark
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1927, over
taget virksomheden m. lastvogns- og turistkør
sel f. egen regning 1931, sen. afhændet den t.
forretningen hørende fragtrute: LendemarkKbhvn. t. fragtmand V. Kamph, Stege, opført
nuværende ejendom m. tilhørende garager i
Lendemark 1945; vognpark: 5 lastvogne (5-6
tons) — hvoraf 4 m. påhængsvogn (4-6 tons), 1
turistvogn (28 personer) og 1 lillebil.
Adr. Frederiksensvej 13, Lendemark pr. Stege.
Firma: Kr. Hansen & Søn, Vognmandsforret
ning, Lendemark pr. Stege.

Firma: Kurt N. Hansen, Vognmandsforretning,
Løjt Kirkeby.
Hansen, Lars Christian, vognmand; f. 9/9 1906
i Espergærde, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Lars Hansen; g. 31/5 1941 m. Karen H., f.
Petersen; efter en del år at have virket s. med
hjælper i faderens vognmands- og flytteforret
ning i Espergærde overtaget samme — der er
grundlagt 1899 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1944; vognpark: 2 3-tons lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Frederiksborg amt og f. Tikøb kommune m. fl. — samt flytning; medl. af
best. f. Tikøb Kommunes Vognmandsforening s.
1949.
Adr. Gefionsvej 3, Espergærde.
Firma: Lars Hansen, Vognmands- & Flytte
forretning, Espergærde.

Hansen, Kurt, vognmand; f. 20/10 1927 i Bø
strup, Langeland, søn af kæmner Gerhard Han
sen; g. 30/7 1955 m. Aase H., f. Petersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bøstrup 1953, si
deløbende overtaget vognmand Erik Lund’s for
retning i Bøstrup 1955; vognpark: 2 5-tons last
vogne.
Adr. Bøstrup pr. Lejbølle.
Firma:: Kurt Hansen, Vognmandsforretning,
Bøstrup pr. Lejbølle.

Hansen, Laurids, vognmand; f. 3/9 1922 i Aulum, Ringkøbing amt, søn af arbejdsmand Hans
Hansen; g. 9/7 1950 m. Esther H., f. Maibom An
dersen; lastvognschauffør 1940-45, taxachauffør
i Nørre Sundby 1945-48, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand — m. forretning omfattende last
vognskørsel — i Alborg 1948, løst næringsbrev
1952, grundlagt nuværende lillebilforretning i
sammenslutning m. I/S Ring-Bilen, Alborg 1954;
vognpark: 1 5-personers lillebil (Opel Kapitån
model 1954); medl. af best. f. Ålborg Lillebil
forening og formd. f. I/S Ring-Bilen, Alborg s.
1955.
Adr. Steen Billes Gade 6, Alborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østervangsvej 22, Al
borg.

Hansen, Kurt Niels, vognmand; f. 15/12 1915 i
Løjt, Åbenrå amt, søn af landmand Niels Peter
Hansen; g. 23/6 1940 m. Ingrid H., f. Sibbesen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Løjt Kirke
by 1941; vognpark: 1 lastvogn og 1 varevogn;
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel — dog si
deløbende en del kørsel i forbindelse m. flytning
og andre transporter.
Adr. Løjt Kirkeby.

Hansen, Laurits Anker, vognmand; f. 3/4 1893
i Kbhvn., søn af vognmand H. C. Hansen; g. 4/11
1917 m. Edith Lilly H., f. Hønicke; udd. i fade
rens vognmandsforretning i Kbhvn., medinde
haver af samme — der er grundlagt 1904 — s.
1920; vognpark: 6 lastvogne og 2 hestekøretøjer;
medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Strandboulevarden 73, Kbhvn. 0.
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L. J. Hansen

M. Hansen

M. Hansen

M. R. Hansen

vognmand
Stenstrup

fragt- og vognmand
Stige

vognmand
Herning

vognmand
Århus

Firma: H. Hansen, Vognmandsforretning &
Godsekspedition, Amaliegade 33, Kbhvn. K.
Hansen, Laurits Christian, vognmand; f. 2/9
1886 i Valsølille, Sorø amt, søn af landmand
Niels Peter Hansen; g. 1912 m. Karen Marie H.,
f. Olsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rødovre 1929; vognpark: 7 lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Rødovre kommune og entreprenørfir
maerne Grunnet & Svendsen samt J. Stiirup &
V. Prosch-Jensen — begge Kbhvn.
Adr. Jyllingevej 179, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Laur. Hansen, Vognmandsforretning,
Jyllingevej 179, Rødovre pr. Vanløse.

Hansen, Laurits Johannes, vognmand; f. 4/12
1906 i Stenstrup, Svendborg amt, søn af sten
hugger Jens Hansen; g. 11/4 1930 m. Nanna H.,
f. Fjordside; udd. s. smed, efter en del år at
have virket s. chauffør h. vognmand Rasmus
Larsen, Stenstrup etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Stenstrup, sideløbende leverandør af
vej- og byggematerialer fra egen grusgrav, er
hvervet nuværende ejendom m. tilhørende
værksted og benzintank i Stenstrup 1949; vogn
park 3 lastvogne (4-5 tons), 1 lastvogn m. sætte
vogn og 1 traktor; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Stenstrup
Teglværker — samt møbeltransport t. Kbhvn.
Adr. Stenstrup.
Firma: L. J. Hansen, Vognmandsforretning,
Stenstrup.

Hansen, Lauritz, entreprenør, vognmand; f.
9/12 1895 i Sjørup, Randers amt, søn af entre
prenør og vognmand Christian Hansen; g. 9/5
1933 m. Karen H., f. Munch Jensen; i kompag
ni m. broderen entreprenør og vognmand Hans
Hansen overtaget faderens entreprenør- og
vognmandsforretning i Kbhvn. — der er grund
lagt 1899 — og etabi. sig s. selvstændig entre
prenør og vognmand 1939; vognpark: 8 lastvog
ne (3% -5 tons) — alle m. tippelad og specielle
m. kran, 1 varevogn og 3 personvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel

f. egen entreprenørvirksomhed.
Adr. Strandvejen 855, Springforbi.
Firma: Chr. Hansen, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Frederikssundsvej 129, Brøns
høj.

Hansen, Leif Linné, vognmand; f. 17/9 1926 i
Rødekro, Åbenrå amt, søn af vognmand Johan
nes Hansen; g. 15/2 1952 m. Tove H., f. Johan
sen; bestået realeksm. og sen. udd. i handel,
optaget s. kompagnon i faderens vognmands
forretning i Rødekro 1950, selvstændig turist
vognmand i Åbenrå s. 1952.
Adr. Tøndervej 107, Åbenrå.
Firma: Sønderjyden’s Europa-Trafik, Tønder
vej 105, Åbenrå.
Hansen, Magnus, fragt- og vognmand; f. 9/6
1900 i Søllinge, Svendborg amt, søn af arbejds
mand Anders Hansen; g. 23/12 1928 m. Vera H.,
f. Knudsen; chauffør v. Køstrup Mølle 1922-26,
etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand i
Stige v. Odense 1926, opført nuværende ejendom
m. tilhørende garager i Stige 1930; vognpark: 2
lastvogne (5 og 6 tons); i perioder medl. af best.
f. Fyns Stifts Fragt- og Vognmandsforening —
sidst s. 1954.
Adr. Havnegade 10, Stige F.
Firma: Stige Fragt- & Vognmandsforretning
v. Magnus Hansen, Havnegade 10, Stige F.

Hansen, Magnus, vognmand; f. 10/7 1909 i
Hvidbjerg, Viborg amt, søn af boelsmand Karl
Foged Hansen; g. 18/2 1939 m. Vita H., f. Søgaard; udd. og virket v. landvæsen, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Herning 1946, driver sideløbende brændsels
forretning i Herning; vognpark: 1 2>2-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Sjællandsgade 125, Herning.
Firma: M. Hansen, Vognmands- & Brændsels
forretning, Sjællandsgade 125, Herning.
Hansen, Maltha Raimond, vognmand; f. 5/2
1926 i Århus, søn af kusk Holger Hansen; kusk
og chauffør bl. a. h. vognmand S. Pedersen, Ar-
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M. Hansen

M. Hansen

vognmand
LI. Karlsminde

vognmand
Alsønderup

hus 1944-54, løst næringsbrev og etabi. sig
selvstændig vognmand og brændselshandler
Arhus 1954; vognpark: 1 5>£-tons lastvogn,
spand heste m. tilhørende arbejdsvogne og
droske; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Ole Rømers Gade 40, Arhus.
Firma: Maltha R. Hansen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Ole Rømers Gade 40,
Arhus.

M. O. Hansen
vognmand
Melby

s.
i
1
1

Hansen, Marie Kirstine, rutebilejer; f. 10/4
1887 i Roskilde; efter ægtefællen rutebilejer A.
P. Hansens død 1943 overtaget og videreført den
nes virksomhed i Roskilde (Roskilde Turist
trafik) — der er grundlagt 1919 og er byens æld
ste taxaforretning samt har drevet autoruter s.
1921 — i kompagni m. sønnerne Henry, Henning
og Holger Birkelund Hansen, sideløbende grund
lagt eget rejsebureau i Roskilde (Roskilde Rejse
bureau) 1954; vognpark: 3 rutebiler, 9 turistbiler
og 1 taxa; kørsel: udelukkende rutebilkørsel på
personruterne: Roskilde-Hedehusene-Sengeløse
(nr. 145), Roskilde-Østrup-Ballerup (nr. 146) og
Jyllinge-Østrup-Ballerup (nr. 147) samt turist- og
taxakørsel.
Adr. Algade 56, Roskilde.
Firma: A. P. Hansen, Roskilde Turisttrafik &
Rejsebureau, Algade 56, Roskilde.
Hansen, Marius, vognmand; f. 24/2 1898 i Højelt, Frederiksborg amt, søn af landmand Lars
Hansen; g. 1951 m. Lydia H., f. Petersen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Højelt 1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Højelt pr. Græsted.
Firma: Marius Hansen, Vognmandsforretning,
Højelt pr. Græsted.
Hansen, Marius, vognmand; f. 12/10 1904 i Hun
dested, Frederiksborg amt, søn af landmand Jacob
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, chauffør
1928-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand i LI.
Karlsminde pr. Hundested 1932; vognpark: 2
5-tons lastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
svin t. Frederikssund Andels-Svineslagteri.

M. Hansen
vognmand
Løjt Kirkeby

Adr. LI. Karlsminde pr. Hundested.
Firma: Marius Hansen, Vognmandsforretning,
LI. Karlsminde pr. Hundested.
Hansen, Marius, vognmand; f. 4/8 1920 i Al
sønderup, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Carl Hansen; g. 7/11 1942 m. Carla H., f. Hansen;
genn. en del år medhjælper i og sen. bestyrer
af faderens vognmandsforretning i Alsønderup
samt medhjælper h. vognmand V. P. Larsen,
Alsønderup, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Alsønderup 1945; vognpark: 1 4-tons Ford V.
8-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. forskellige entreprenører og
murermestre.
Adr. Alsønderup pr. Hillerød.
Firma: Marius Hansen, Vognmandsforretning,
Alsønderup pr. Hillerød.

Hansen, Marius Otto, vognmand; f. 16/2 1906
i Allesø, Odense amt, søn af husmand Johannes
Hansen; g. 25/11 1935 m. Inger H., f. Jeppesen;
chauffør h. vognmændene A. Gunthersen og P.
Bjerre, Særslev 1926-36, overtaget vognmand
Vald. Hedemark’s forretning i Melby pr. Jullerup og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1936,
opført nuværende ejendom m. tilhørende gara
ger i Melby 1937, grundlagt Odense Turisttrafik
1947, afhændet samme t. vognmand P. Hovind,
Odense 1955; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 26 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport foruden en del
kørsel m. roer, foderstoffer og brændsel; i 2
perioder medl. af best. f. Fyns Stifts Fragt- og
Vognmandsforening.
Adr. Melby pr. Jullerup.
Firma: Melby Vognmandsforretning v. Marius
Hansen, Melby pr. Jullerup.
Hansen, Martin, vognmand; f. 3/11 1901 i
Sæby, Holbæk amt, søn af vognmand Lars Han
sen; g. 1925 m. Ingeborg H., f. Andersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ruds-Vedby 1947;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
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N. C. Hansen

N. Hansen

N. C. Hansen

N. R. Hansen

vognmand
Terkelsbøl

vognmand
Øster Hæsinge

vognmand
Døstrup

vognmand
Odense

(kørselskapacitet: ca. 22 tons); medl. af best. f.
Vestsjællands Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Slagelsevej 20, Ruds-Vedby.
Firma: Martin Hansen, Vognmandsforretning,
Ruds-Vedby.

Øster Hæsinge pr. Højrup 1936; vognpark: 2
lastvogne (5 og 5% tons).
Adr. Øster Hæsinge pr. Højrup.
Firma: Niels Hansen, Vognmandsforretning,
Øster Hæsinge pr. Højrup.

Hansen, Mathias, vognmand; f. 7/1 1905 i Magstrup, Haderslev amt, søn af fragt- og vognmand
Nis Jepsen Hansen; g. 21/7 1929 m. Margareta H.,
f. Petersen; efter en del år at have virket s.
rutebilchauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Løjt Kirkeby 1927; vognpark: 2 lastvogne
— begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. vej
materialer f. Åbenrå amt og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning; næstformd. i Åbenrå
Amts Vognmandsforening, tidl. i 1 periode formd.
f. samme.
Adr. Løjt Kirkeby.
Firma: Math. Hansen, Vognmandsforretning,
Løjt Kirkeby.

Hansen, Niels Christian, vognmand; f. 3/1 1902
1 Hadsund, Ålborg amt, søn af husmand Søren
Peter Hansen; g. 5/2 1929 m. Elna H., f. Peder
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rørbæk 1924, vejformand f. Rør
bæk kommune 1928-39, bestyrer af nuværende
vognmandsforretning i Døstrup 1939-46, overta
get samme og påny etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf
2 m. tippelad (kørselskapacitet: 14 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Øls-Hørby-Døstrup kommune foruden
en del svine- og kreaturtransport og en del fir
makørsel; formd. f. Hobro Omegns Vognmands
forening s. 1953.
Adr. Døstrup, Himmerland.
%
Firma: N. C. Hansen, Vognmand, Døstrup,
Himmerland.

Hansen, Nicolai Christian, vognmand; f. 18/4
1916 i Bylderup, Tønder amt, søn af gårdejer
Nicolai Hansen; g. 3/9 1948 m. Anni H., f. Møl
ler; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Terkelsbøl
pr. Tinglev 1948; vognpark: 1 Bedf ord-lastvogn
m. Perkins-dieselmotor; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel f. Bylderup-Bov
Svineslagteri og f. Tinglev kommune samt en
del kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen reg
ning; medl. af best. f. Tønder Amts Vognmands
forening.
Adr. Terkelsbøl pr. Tinglev.
Firma: Nicolai Hansen, Vognmandsforretning,
Terkelsbøl pr. Tinglev.
Hansen, Niels, vognmand; f. 16/6 1903 i Kås,
Hjørring amt, søn af gårdejer Anders Hansen;
g. 2/8 1924 m. Signe H., f. Jensen; udd. v. land
væsen, overtaget vognmand Marius Hansen’s
forretning i Bårdesø pr. Otterup og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1929, afhændet samme og
overtaget vognmand Hans Larsen’s forretning i

Hansen, Niels Ejner, vognmand; f. 12/2 1912
i Øster Hornum, Ålborg amt, søn af husmand
Hans Peter Hansen; g. 8/10 1939 m. Gudrun H.,
f. Larsen; udd. og virket v. landvæsen, last
vognschauffør 1933-38, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Visse pr. Gug 1938; vognpark: 1 4tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Ål
borg Andelsmejeri og t. Ålborg Mælkekompag
ni s. 1939.
Adr. Visse pr. Gug.
Firma: Visse Vognmandsforretning v. Niels
Hansen, Visse pr. Gug.

Hansen, Niels Richardt, vognmand; f. 19/6 1909
i Brønserod, Odense amt, søn af landmand Jo
hannes Hansen; g. 3/2 1940 m. Petrine Simonia
H., f. Jacobsen; udd. og virket v. landvæsen t.
1930, frisørmester i Tarup 1930-40, grundlagt bud
central i Odense 1940, udvidet samme m. vogn
mandsforretning og etabi. sig s. selvstændig
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vognmand 1946; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 5% tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel og varetransport.
Adr. Vestre Stationsvej 36, Odense.
Firma: Åløkke Bud- & Vognmandsforretning
v. Rich. Hansen, Vestre Stationsvej 36, Odense.

Hansen, Ole Johnsen, vognmand; f. 23/2 1927 i
Vejrs, Ringkøbing amt, søn af landmand Hans
Georg Hansen; g. 26/10 1949 m. Anna Marie H.,
f. Hansen; udd. og virket v. landvæsen, sen. etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Houmark pr.
Tjæreborg, omdannet forretningen t. udelukken
de at omfatte lastvognskørsel 1951; vognpark: 1
Bedford-benzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. dagrenovation f. Tjæreborg kommune,
en del kørsel m. sand og sten fra entreprenør
Just Jensen’s grusgrav, Tjæreborg og en del
kørsel m. brændsel f. egen regning foruden en
del kørsel f. Esbjerg Andelsmejeri.
Adr. Houmark pr. Tjæreborg.
Firma: Ole Johnsen Hansen, Vognmandsfor
retning, Houmark pr. Tjæreborg.
Hansen, Oskar, vognmand; f. 9/6 1912 på Lan
geland, søn af landmand Peter Hansen; g. 16/10
1931 m. Anna H., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Skagen 1948; vognpark: 1
lastvogn m. sættevogn (9 tons) og 1 lastvogn (5
tons) m. påhængsvogn (5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fisketransport.
Adr. Kong Eriks Vej 24, Skagen.
Firma: Oskar Hansen, Vognmandsforretning,
Kong Eriks Vej 24, Skagen.

Hansen, Osvald, vognmand; f. 28/11 1918 i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Hans
Christian Hansen; g. 14/2 1940 m. Andrea Kri
stine H., f. Pedersen; efter en del år at have
virket v. de jydske brunkullejer etabi. sig. s.
selvstændig vognmand i Kibæk 1945; vognpark:
1 benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Kibæk Cementstøberi og f. Kibæk Gød
ningsforening foruden en del kørsel f. forskel

P. C. Hansen
vognmand
Nørre Bork

lige bygmestre i Kibæk og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Birke Alle 43, Kibæk.
Firma: Osvald Hansen, Vognmandsforretning,
Kibæk.

Hansen, Otto, fragt- og vognmand; f. 16/4 1907
i Ordrup, Holbæk amt, søn af landmand Carl
Hansen; g. 1/11 1936 m. Stefania H., f. Hansen;
udd. v. landvæsen og sen. ansat i Merløse Fo
derstofforretning, overtaget fragt- og vognmand
Svend Jacobsen’s forretning i Stenløse og etabi.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand 1932;
vognpark: 3 lastvogne (4^-6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Stenløse-Kbhvn.
Adr. Stenløse.
Firma: Otto Hansen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Stenløse.
Hansen, Ove Theodor, vognmand; f. 1/9 1927
på Siø, Svendborg amt, søn af landmand Theo
dor Hansen; g. 8/10 1952 m. Maren Elise H., f.
Jørgensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Brandsby pr. Humble 1953; vognpark: 1 5-tons
lastvogn m. påhængsvogn (3% tons).
Adr. Brandsby pr. Humble.
Firma: Brandsby Vognmandsforretning v. Ove
Hansen, Brandsby pr. Humble.
Hansen, Peder Christian, vognmand; f. 17/9
1914 i Nørre Bork, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Hans Hansen; g. 12/10 1940 m. Julie H., f.
Jensen; i kompagni m. vognmand Laurids Chri
stiansen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nørre Bork 1939, sideløbende leverandør af ma
terialer fra egen grusgrav og myremalmleje;
vognpark: 2 Volvo-diesellastvogne og 1 Bedforddiesellastvogn — alle m. påhængsvogn, 2 ben
zinlastvogne — den ene m. påhængsvogn, 1 per
sonvogn og 2 traktorer — den ene m. læsse
skovl; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Esbjerg og Skjern, en del kørsel
m. cement, vejmaterialer og stykgods på Nord-
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og Sydjylland, en del kørsel m. smør og æg t.
Esbjerg Eksporthavn og en del returkørsel m.
korn, foderstoffer og gødning fra Esbjerg t.
Nørre Bork — dog fortrinsvis kørsel m. mate
rialer fra egen grusgrav og myremalmleje.
Adr. Nørre Bork.
Firma: P. Hansen & L. Christiansen, Vogn
mandsforretning, Nørre Bork.
Hansen, Peter, vognmand; f. 31/3 1905 i Hønkys, Åbenrå amt, søn af landmand Peter Han
sen; g. 4/7 1952 m. Elly H., f. Espersen; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rødekro 1927, sidelø
bende indehaver af depot i Rødekro f. A/S Tuborgs Bryggerier og Kongens Bryghus s. 1932;
vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 3 m. påhængs
vogn — og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel m.
kreaturer t. eksportstalde landet over samt kør
sel m. træ, sten og grus på Tyskland.
Adr. Østergade 8, Rødekro.
Firma: Peter Hansen, Vognmandsforretning,
Rødekro.

Hansen, Peter Dam, vognmand; f. 4/1 1885 på
Strynø, Svendborg amt, søn af fiskehandler Pe
ter Hansen; g. 15/5 1921 m. Ellen D. H., f. Han
sen; skibsfører 1909-32, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Næstved 1937; vognpark: 2 10-tons
lastvogne — begge m. langtømmer vogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Sydsjællands Jernforretning, Næst
ved og f. forskellige entreprenører.
Adr. Gøgestien 6, Næstved.
Firma: P. Dam Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Gøgestien 6, Næstved.
Hansen, Peter Edmund Høyer, vognmand; f.
25/11 1905 i Kbhvn., søn af hørkræmmer Hans
Christian Hansen; g. 1/7 1931 m. Karla Marie
Jørgine H. H., f. Olsen; udd. s. kleinsmed 191924, kranfører i A/S Kampmann & Herskind,
Kbhvn. t. 1947, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1947; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 19 tons); kørsel: alm.

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Dansk Voksfabrik, f. Krusøe’s Kulim
port og f. Arnold Petersen’s Maskinfabrik —
alle Kbhvn.
Adr. Prøvestens Alle 2, Kbhvn. S.
Firma: Edm. Høyer Hansen, Vognmandsforret
ning, Prøvestens Alle 2, Kbhvn. S.
Hansen, Peter Emil, vognmand; f. 7/7 1893 i
Kværkeby, Sorø amt, søn af hørkræmmer Chri
stian Hansen; g. 26/10 1920 m. Merry H., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1919; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: udelukkende dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s
Grundejeres Renholdelsesselskab.
Adr. Mosebakken 4, Kbhvn. NV.
Firma: Emil Hansen, Vognmandsforretning,
Mosebakken 4, Kbhvn. NV.

Hansen, Peter Sofus Gerhard, vognmand; f.
14/3 1901 på Frdbg., søn af arbejdsmand Hans
Peter Hansen; g. 12/4 1936 m. Lilly H., f. Mad
sen; udd. s. gartner, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1936; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Johan Kellers Vej 53, Kbhvn. SV.
Firma: G. Hansen, Vognmandsforretning, Jo
han Kellers Vej 53, Kbhvn. SV.
Hansen, Poul, vognmand; f. 20/12 1896 i Helle
bæk, Frederiksborg amt, søn af fiskehandler
Valdemar Hansen; g. 1942 m. Hilma H., f. Danielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand1 i
Ålsgårde 1925; vognpark: 2 drosker; medl. af
best. f. og revisor i Tikøb Vognmandsforening
s. 1953.
Adr. Krogebakke 9, Alsgårde.
Firma: Poul Hansen, Vognmand, Ålsgårde.

Hansen, Poul, vognmand; f. 3/8 1911 i Kbhvn.,
søn af vognmand Hans Hansen; g. 8/9 1935 m.
Jane Olga Eva Elvira H., f. Olsen; udd. og vir
ket s. maskinarbejder t. 1931, derefter chauffør
i faderens vognmandsforretning i Kbhvn., i
kompagni m. broderen vognmand Axel Carl Ha
rald Hansen overtaget samme — der er grund-
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lagt 1898 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 6 lastvogne (kørselskapa
citet: 35-40 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Dansk
Ilt- & Brintfabrik, f. A/S Dansk Esso, f. A/S
Chr. Augustinus’ Fabrikker og f. A/S Sækkelej eKompagniet m. fl. — alle Kbhvn.
Adr. Hegningen 20, Kbhvn. S.
Firma: H. Hansen’s Enke v. Axel & Poul Han
sen, Vognmandsforretning, Hegningen 20, Kø
benhavn. S.
Hansen, Poul, vognmand; f. 15/4 1917 i Annisse, Frederiksborg amt, søn af gårdejer Bern
hard Hansen; g. 17/4 1949 m. Vita H., f. Søren
sen; udd. v. landvæsen, chauffør h. forskellige
vognmænd 1935-42, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Annisse 1942, selvstændig vognmand
i Helsinge s. 1949; vognpark: 1 6-tons Bedf ord
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Linde vej, Helsinge.
Firma: Poul Hansen, Vognmandsforretning,
Helsinge.
Hansen, Poul, vognmand; f. 18/2 1929 i Skagen,
søn af snedkermester Ole Hansen; g. 18/2 1950
m. Margit H., f. Sørensen; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Skagen 1952; vognpark: 1 last
vogn (5000 kg) m. påhængsvogn (5200 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fiske
transport.
Adr. Daphnesvej 3, Skagen.
Firma: Poul Hansen, Vognmandsforretning,
Daphnesvej 3, Skagen.

Hansen, Poul Ejner, vognmand; f. 13/6 1920 i
Gislinge, Holbæk amt, søn af gårdejer Hans
Hansen; g. 20/11 1945 m. Inger Anette H., f. Pe
dersen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
vognmand Peter Jensen’s forretning i Hørve og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel m. gulerødder t.
Kbhvn.s grønttorv.
Adr. Vallekildevej, Hørve.

Firma: Poul E. Hansen, Vognmandsforretning,
Hørve.
Hansen, Poul Erik, vognmand; f. 6/2 1924 i Fre
dericia, søn af lokomotivfører Marius Hansen;
g. 20/11 1948 m. Else H., f. Rasmussen; udd. s.
mekaniker, grundlagt automobiludlejningsforret
ning i Fredericia 1948 og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fredericia 1954; vognpark: 1 last
vogn og 3 udlejningsvogne.
Adr. Vesterbrogade 48, Fredericia.
Firma: Vesterbro’s Biludlejning v. Poul Han
sen, Vesterbrogade 48, Fredericia.

Hansen, Poul Erik, vognmand1; f. 30/1 1926 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af husmand
Ejnar Hansen; g. 30/3 1947 m. Rigmor H., f.
Laursen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1944-50, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Svenstrup J. og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950; vognpark: 2 lastvogne — begge
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 24 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl.a.
en del fast kørsel f. Akafa Fabrikkerne, Sven
strup og f. Flodal Kalkværk foruden en del
langturskørsel.
Adr. GI. Viborgvej, Svenstrup J.
Firma: Poul E. Hansen, Vognmand, Svenstrup
J.

Hansen, Poul Ove, vognmand; f. 14/8 1903 i
Bringstrup, Sorø amt, søn af gårdbestyrer Chri
sten Hansen; g. 10/10 1924 m. Mary H., f. Kuld;
chauffør i Ringsted 1926-28, landtnand 1928-31,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Englerup
pr. Ringsted 1931, flyttet forretningen t. Balstrup
pr. Ringsted 1942; vognpark: 2 lastvogne — beg
ge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 20 tons);
medl. af best. f. Vognmandsforeningen f. Ring
sted og Omegn s. 1933, kasserer 1940-44, næstformd. 1944-50, formd. s. 1950.
Adr. Balstrup pr. Ringsted.
Firma: Ove Hansen, Vognmandsforretning,
Balstrup pr. Ringsted.
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Hansen, Rasmus, vognmand; f. 15/8 1900 i Løs
ning, Vejle amt, søn af gårdejer Anthon Han
sen; g. 29/6 1929 m. Sørine H., f. Sørensen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand — m. forretning omfattende lastvogns- og
lillebilkørsel — i Løsning 1923, omdannet forret
ningen t. udelukkende at omfatte lillebilkørsel
1943, sideløbende aut. kørelærer i Løsning;
vognpark: 1 5-personers lillebil (Opel Kapitän
model 1955); medl. af best. f. Horsens Oplands
Lillebilforening s. 1952, revisor i Kørelærerforeningen’s Horsens afdeling, pantefoged f. Løs
ning kommune s. 1947.
Adr. Østergade, Løsning.
Firma: Rs. Hansen, Vognmand, Løsning.
Hansen, Rasmus Andreas, vognmand; f. 2/5
1905 i Ellerup, Svendborg amt, søn af vognmand
Rasmus Christian Hansen; g. 26/11 1931 m. Ebba
H., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen 191930, overtaget faderens vognmandsforretning i El
lerup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1930, sideløbende indehaver af tankanlæg f. ben
zin og olie i Ellerup; vognpark: 2 lastvogne (4
og 5 tons) og 1 varevogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport — samt fragtmandskørsel på
ruten: Odense-Svendborg; medl. af best. f.
Svendborg Amts Vognmandsforening s. 1936,
formd. f. samme 1939-50, medl. af repræsentant
skabet f. Forsikrings-Aktieselskabet »Trekro
ner«, Kbhvn. s. 1947, medstifter af ForsikringsAktieselskabet »Trekroner«, Kbhvn. og af Oden
se ny Fragtcentral af 1955, initiativtager t. ind
samling af 1300 kr. til en fane t. Svendborg
Amts Vognmandsforening; med'1. af skolekom
missionen i Gudbjerg og kasserer i Gudbjerg
Forsamlingshus, formd. f. Gudbjerg og Omegns
Jagtforening.
Adr. Ellerup pr. Gudbjerg, Sydfyn.
Firma: Rasmus Hansen, Fragt-& Vognmands
forretning, Ellerup pr. Gudbjerg, Sydfyn.

Hansen, Rasmus Peter, vognmand; f. 23/1 1903
i Dunkær, Ærø, søn af gårdejer Mikkel Hansen;
g. 21/4 1933 m. Bodil H., f. Pedersen; udd. og

S. Aa. Hansen
vognmand
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virket v. landvæsen 1917-27, chauffør h. vogn
mand C. E. Petersen, Dunkær 1927-28, i kom
pagni m. mekaniker H. J. Nielsen overtaget
sidstnævntes forretning incl. grusgraven »Bor
ret« — u. firmanavnet: Nielsen & Hansen’s
Vognmandsforretning — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Dunkær 1928, sideløbende
erhvervet grusgraven »Næbet« v. Skjoldnæs 1931
samt grundlagt Ærø Autocentral og Ærø Red
ningskorps i kompagni m. mekaniker H. J. Niel
sen henholdsvis 1933 og 1934, iøvrigt ophævet
kompagniskabet 1945, derefter eneindehaver af
vognmandsforretningen, redningskorpset og grus
gravene, brandinspektør f. landkommunerne på
Ærø s. 1934; vognpark: 3 lastvogne (5-6 tons), 1
brandvogn, 1 kranvogn, 2 ambulancer, 1 person
vogn og 1 gravemaskine foruden diverse grus
gravsmateriel; medl. af best. f. Svendborg Amts
Vognmandsforening s. 1946.
Adr. Dunkær.
Firma: R. Hansen, Vognmandsforretning —
Ærø Redningskorps, Dunkær.
Hansen, Regner, vognmand; f. 17/12 1924 i
Strandby v. Farsø, Alborg amt; g. 5/5 1950 m.
Anna H., f. Kristensen; udd. og virket v. land
væsen, chauffør h. vognmand Gustav Flach,
Fandrup 1946-48, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Svingelbjerg pr. Farsø 1948; vognpark:
2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 13 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel m.
mælk t. Farsø Andelsmejeri.
Adr. Svingelbjerg pr. Farsø.
Firma: Regner Hansen, Vognmandsforretning,
Svingelbjerg pr. Farsø.
Hansen, Siger, vognmand; f. 19/3 1892 i Vrå
by, Præstø amt, søn af landmand Niels Hansen;
g. 1924 m. Anna H., f. Pedersen; udd. v. land
væsen, overtaget vognmand Axel Rasmussen’s
forretning i Gevnø pr. St. Heddinge og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1924; vognpark: 1
5-tons lastvogn.
Adr. Gevnø pr. St. Heddinge.
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Firma: Siger Hansen, Vognmandsforretning,
Gevnø pr. St. Heddinge.
Hansen, Sigurd, vognmand; f. 30/4 1901 i Hvir
ring, Skanderborg amt, søn af boelsmand An
ders Peter Hansen; g. 28/11 1929 m. Anna H.,
f. Jørgensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Flemming 1925; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: FlemmingHorsens; genn. en årrække medl. af best. f.
Horsensegnens Lastbilforening.
Adr. Flemming.
Firma: Flemming Fragt- & Vognmandsforret
ning, Flemming.

Hansen, Simon, fragt- og vognmand; f. 9/6
1905 i Lågerup, Maribo amt, søn af tømrerme
ster Christian Hansen; g. 26/5 1929 m. Albertine
H., f. Mortensen; udd. i tømrerfaget 1919-23 og
sen. virket i faget dels i Danmark og dels i
U.S.A., iøvrigt selvstændig droskevognmand i
U.S.A., etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Herritslev 1929, opført nuværende ejendom i
Herritslev 1939; vognpark: 4 lastvogne (4-6 tons)
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (4% tons) — og 1
flyttelift; kørsel: alm. vognmandskørsel og flyt
ning samt fragtmandskørsel på ruten: NystedKbhvn.; medl. af best. f. Maribo Amts Fragtog Vognmandsforening 1939-41.
Adr. Herritslev.
Firma: Herritslev Transport- & Flytteforret
ning v. Simon Hansen, Herritslev.
Hansen, Sofus Dahlberg, vognmand, turistbil
ejer; f. 13/4 1900 i Everdrup, Præstø amt.
Adr. Kalbyrisvej 95, Næstved.
Firma: S. Dahlberg Hansen, Næstved Turist
fart, Kalbyrisvej 95, Næstved.

Hansen, Svend, vognmand; f. 27/6 1911 i Kvær
keby, Sorø amt, søn af gårdejer Hans Peter
Hansen; g. 25/6 1937 m. Anna Elise H., f. Fre
deriksen; udd. og virket v. landvæsen 1925-35,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kværkeby
1935, flyttet forretningen t. Slimminge pr. Kvær
keby 1937, overtaget nuværende ejendom i Slim
minge efter svigerfaderen og opført garager t.
samme 1943, sideløbende overtaget vognmand
Valentin’s forretning i Kværkeby 1944; vogn
park: 4 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (5-6 tons); i 3 perioder medl. af best.
f. Køge og Omegns Vognmandsforening t. 1954.
Adr. Slimminge pr. Kværkeby.
Firma: Svend Hansen, Vognmandsforretning,
Slimminge pr. Kværkeby.

Hansen, Svend, vognmand; f. 15/2 1912 i Vå
bensted, Maribo amt, søn af parcellist Valdemar
Hansen; g. 2/5 1937 m. Ella H., f. Christensen;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nykøbing
F. 1951; vognpark: 1 lastvogn; medl. af best. f.
Nykøbing F. Vognmandsforening.

Adr. Jes Jessens Gade 107, Nykøbing F.
Firma: Svend Hansen, Vognmandsforretning,
Jes Jessens Gade 107, Nykøbing F.
Hansen, Svend, vognmand; f. 2/4 1920 i Bø
strup, Langeland, søn af landmand Laur. Han
sen; g. 28/5 1950 m. Grete H., f. Damgaard Niel
sen; chauffør 1939-47 og redder v. Falck’s Red
ningskorps’ station i Rudkøbing 1947-54, over
taget nuværende flytteforretning i Rudkøbing
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954;
vognpark: 1 flytteomnibus m. påhængsvogn.
Adr. Ringvejen 19, Rudkøbing.
Firma: Langelands Flytteforretning, Ringvejen
19, Rudkøbing.
Hansen, Svend Aage, vognmand; f. 26/7 1904 i
Silkeborg, søn af fyrbøder Niels Hansen; g. 26/10
1930 m. Emma H., f. Jensen; vognmandskusk
1925-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sil
keborg 1932, løst næringsbrev 1938; vognpark: 1
spand heste m. tilhørende arbejdsvogne samt 1
rustvogn og 1 charabanc; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis skovkørsel; medl.
af best. f. Silkeborg Vognmandsforening 1942-46,
kørselsfordeler f. samme t. 1955.
Adr. Toldbodgade 30, Silkeborg.
Firma: Svend Hansen, Vognmandsforretning,
Toldbodgade 30, Silkeborg.

Hansen, Svend Aage, exam. kørelærer; f. 4/2
1911 i Odense, søn af lagerfunktionær Julius
Hansen; g. 5/1 1935 m. Elisa H., f. Nielsen; udd.
og virket i charcuterie i firmaet P. Hansen,
Odense, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Odense 1932, omdannet forretningen t. udeluk
kende at omfatte droskekørsel 1933 og grundlagt
nuværende køreskole — der omfatter undervis
ning i person- og lastvogns- samt omnibuskørsel
og erhvervsmæssig personbefordring — i Odense
1936; næstformd. i Odense Kørelærerforening
1950-52 og formd. f. samme s. 1954, tidl. medl. af
best. f. Odense Taxa.
Adr. Uglebjergvej 15, Odense.
Firma: Aage Hansen, Exam. Kørelærer, Ugle
bjergvej 15, Odense.

Hansen, Svend Aage, vognmand; f. 2/7 1915 i
Kbhvn., søn af vognmand Laurits Christian Han
sen; g. 1936 m. Else Karen Bodil H., f. Andersen;
udd. i handels- og kontorvirksomhed, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rødovre 1940; vogn
park: 5 lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Rødovre kom
mune og f. entreprenørfirmaerne Grunnet &
Svendsen samt J. Stiirup & V. Prosch-Jensen —
begge Kbhvn.
Adr. Høgholtvej 30, Vanløse.
Firma: Sv. Aa. Hansen, Vognmandsforretning,
Jyllingevej 179, Rødovre pr. Vanløse.
Hansen, Svend Aage, vognmand; f. 23/12 1916 i
Gj esten, Ribe amt, søn af landmand Peter Han
sen; g. 9/6 1945 m. Kamma H., f. Kjeldsen; udd.
og virket v. landvæsen t. 1935, derefter med-
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hjælper i svigerfaderen vognmand E. Kjeldsen’s
virksomhed, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ødis 1944; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. tippelad (kørselskapacitet: ca. 11 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Kolding Andels-Svineslagteri, f.
Kolding Eksportmarked, f. Ødis Mejeri og f.
Ødis kommune — samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Ødis-Kolding; medl.
af best. f. Kolding Omegns Vognmandsforening
s. 1953.
Adr. Ødis.
Firma: Ødis Vognmandsforretning v. Sv. Aa.
Hansen, Ødis.
Hansen, Svend Aage, vognmand; f. 11/2 1918
i Frejlev, Maribo amt, søn af arbejdsmand Pe
ter Hansen; g. 1/4 1938 m. Edith H., f. Jensen;
overtaget vognmand Jens Larsen’s forretning i
Gedser og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den
ene m. påhængsvogn (3% tons) — og 2 udlej
ningsvogne.
Adr. Strandvejen 28, Gedser.
Firma: Sv. Aage Hansen, Vognmandsforret
ning, Gedser.

Hansen, Svend Aage, vognmand; f. 11/6 1928 i
Herning, søn af vognmand Hans Hansen; g. 2/6
1951 m. Inger H., f. Andersen; medhjælper i fa
derens vognmandsforretning i Herning 1946-54,
løst næringsbrev og optaget s. kompagnon i sam
me 1954; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmands- og firmakørsel — dog fortrins
vis fast kørsel m. gasværkskoks fra Herning
Gasværk.
Adr. Fonnesbechsgade 20, Herning.
Firma: H. Hansen & Søn, Vognmandsforret
ning, Fonnesbechsgade 20, Herning.

Hansen, Svend Aage Frederik, vognmand; f.
13/7 1922 i Hvedstrup, Roskilde amt, søn af ar
bejdsmand Niels Peder Hansen; g. 7/5 1948 m.
Ada H., f. Jensen; efter en del år at have vir
ket s. chauffør bl. a. v. eksportkørsel etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Padborg 1951; kørsel:

S. Aa. Hansen
vognmand
Herning

udelukkende eksportkørsel m. koncession på Eu
ropa.
Adr. Nygade 30, Padborg.
Firma: Sv. Aa. Hansen, Vognmandsforretning,
Padborg.

Hansen, Svend Ejner, vognmand; f. 2/11 1920 i
Københoved, Haderslev amt, søn af landmand
Frederik Hansen; g. 13/11 1946 m. Dagny H., f.
Juel; efter en del år at have virket s. chauffør
bl. a. hos vognmand P. Pedersen, Sønder Hy
gum etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kø
benhoved 1946; vognpark: 3 lastvogne og 1 per
sonvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Skodborg Mejeri, f.
Skrave Mejeri og f. Skrave kommune samt en
del kørsel m. kreaturer og svin t. Kolding Eks
portmarked og t. Kolding Svineslagteri.
Adr. Københoved pr. Skodborg J.
Firma: Svend Hansen, Vognmandsforretning,
Københoved pr. Skodborg J.
Hansen, Svend Hovgaard, vognmand; f. 12/8
1909 i Vejlby, Arhus amt, søn af vognmand Hans
Christian Hansen; g. 20/5 1939 m. Karen Mary
H. H., f. Christensen; ansat i faderens vogn
mandsforretning i Vejlby 1925, løst næringsbrev
samt overtaget samme — der er grundlagt 1925
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953;
vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) — begge m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Skejbyvej 16, Vejlby pr. Risskov.
Firma: Svend Hansen, Vognmandsforretning,
Skejbyvej 16, Vejlby pr. Risskov.

Hansen, Svend Thorkild, vognmand; f. 28/1
1912 i Søndersø, Odense amt, søn af snedker
mester M. P. Hansen; g. 10/12 1937 m. Ella Ma
rie H., f. Christensen; udd. og virket v. land
væsen 1926-34, tørvefabrikant 1939-45, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Søndersø 1944, side
løbende leverandør af vej- og støbematerialer
fra egen grusgrav; vognpark: 4 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn, 2 traktorer og 1 gra
vemaskine (kørselskapacitet: ca. 35 tons); medl.
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af best. f. og kasserer i Søndersø Borgerforening
s. 1947.
Adr. Søndersø.
Firma: Svend Hansen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Søndersø.

Hansen, Tage, vognmand, uddeler; f. 15/11 1906 i
Tåstrup, Arhus amt, søn af vognmand Anton Ma
rius Hansen; g. 8/6 1935 m. Mary H., f. Kaae
Rasmussen; udd. i korn- og foderstofhandel, ud
deler f. Harlev Lokalforening s. 1935, sidelø
bende overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Harlev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1936, løst næringsbrev 1940, driver iøvrigt
sideløbende forretning m. korn, foderstoffer og
brændsel f. egen regning; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 18 tons).
Adr. Harlev.
Firma: Tage Hansen, Vognmandsforretning,
Harlev.

Hansen, Svend Thorkild, vognmand; f. 29/6
1912 i Keldby, Møn, søn af landmand Mads Han
sen; g. 8/12 1946 m. Magni H., f. Nielsen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1933, derefter virket bl. a.
v. frugt en gros handel, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Odense 1935; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. A/S Dansk Esso, Odense og f. forskellige
håndværksmestre i Odense.
Adr. Allegade 72, Odense.
Firma: Svend Th. Hansen, Vognmandsforret
ning, Allegade 72, Odense.

Hansen, Svend Trustrup, vognmand; f. 20/7
1917 i Vig, Holbæk amt, søn af gårdejer og
ejendomsmægler Niels Viggo Hansen; g. 3/12
1949 m. Inger T. H., f. Ellebæk Hansen; udd.
v. landvæsen og sen. virket s. chauffør bl. a.
h. vognmand P. Didriksen, Ringsted, overtaget
vognmand Chr. Christensen’s forretning og ejen
dom i Sigersted pr. Fjenneslev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1952; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. på
hængsvogn (4 tons).
Adr. Sigersted pr. Fjenneslev.
Firma: Sigersted Vognmandsforretning v.
Svend Trustrup, Sigersted pr. Fjenneslev.
Hansen, Svend Trøst, vognmand; f. 12/10 1892
i Læborg, Ribe amt, søn af landmand Iver Han
sen; g. 13/6 1919 m. Maren H., f. Clemmensen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Brørup 1947; vogn
park: 1 lillebil (Morris Oxford model 1956);
formd. f. Centralforeningen af Lillebilforeninger
i Danmark’s afd. f. Ribe amt og politikreds, re
visor i Brørup Sygekasse.
Adr. Skolegade 9, Brørup.
Firma: Svend Trøst Hansen’s Lillebilforret
ning, Brørup.

Hansen, Tage, vognmand; f. 13/6 1911 i Farre,
Arhus amt, søn af vognmand Andreas Peter
Hansen; i kompagni m. broderen vognmand Ar
thur Hansen overtaget faderens vognmandsfor
retning i Farre — der er grundlagt 1898 og tidl.
bl. a. omfattede kørsel m. dagvogn på ruten:
Farre-Silkeborg — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 10 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel og en del kreaturtransport.
Adr. Farre pr. Sporup.
Firma: Farre Vognmandsforretning, Farre pr.
Sporup.
Hansen, Tage, vognmand; f. 2/3 1919 i Linde,
Randers amt, søn af gårdejer Hans Madsen
Hansen; g. 6/1 1951 m. Aase H., f. Nielsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Gassum pr. Spentrup 1948; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapaci
tet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Randers Andels-Svineslagteri.
Adr. Gassum pr. Spentrup.
Firma: Tage Hansen, Vognmandsforretning,
Gassum pr. Spentrup.

Hansen, Tage, vognmand; f. 14/5 1920 i Lime,
Viborg amt, søn af landmand Christian Hansen;
g. 14/5 1944 m. Johanne Marie H., f. Larsen;
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efter en del år at have drevet budcentral etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Åbenrå 1946;
vognpark: 2 lastvogne, 1 flyttevogn og 7 udlej
ningsvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning.
Adr. Møllegade 7, Åbenrå.
Firma: Tage Hansen, Vognmands- & Flytte
forretning, Møllegade 7, Åbenrå.
Hansen, Thomas, vognmand; f. 29/3 1888 i
Køng, Præstø amt, søn af fisker Hans Hansen;
g. 12/11 1912 m. Anna Elisabeth H., f. Hansen;
udd. i manufaktur og sen. deltaget i havunder
søgelsesekspedition samt virket v. fiskeri, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hundested 1923,
driver sideløbende køreskole og autoværksted
m. servicestation f. Caltex Oil i Hundested;
vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons), 2 lillebiler (5 og
7 personer) og 1 skolevogn; kørsel: alm. last
vogns- og lillebilkørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Gubben’s Konservesfabrik, Hunde
sted og f. A/S Hundested Motorfabrik samt en
del speciel transport af bundgarn; medl. af best.
f. Nordsjællands Vognmandsforening t. 1952,
p. t. medl. af best. f. Kørelærerforeningen f. Fre
deriksborg Amt og f. Forenede Droskeejere i 8.
Politikreds, tidl. medl. af best. f. A/S Fakse
Ladeplads Bank.
Adr. Nørregade 81, Hundested.
Firma: Thomas Hansen & Søn, Vognmandsfor
retning, Nørregade 81, Hundested.
Hansen, Thorkild, vognmand; f. 11/9 1900 i
Nakskov, søn af vognmand Rasmus Hansen; g.
m. Karen Margrethe H., f. Larsen; udd. og vir
ket s. fotograf, chauffør i Zone-Redningskorpset
1923-30, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nykøbing F. 1934.
Adr. Grønsundsvej 49 B, Nykøbing F.
Firma: Thorkild Hansen, Vognmandsforret
ning, Grønsundsvej 49 B, Nykøbing F.
Hansen, Thorvald Kro jer, vognmand; f. 29/10
1919 i Hasle, søn af landmand Christian Hansen;

etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Hasle
1955; vognpark: 1 lillebil og 1 folkevogn.
Adr. Storegade 99, Hasle.
Firma: Th. Krøjer Hansen, Vognmand, Store
gade 99, Hasle.
Hansen, Viggo, rutebilejer; f. 16/6 1901 i El
tang, Vejle amt, søn af baneformand Andreas
Hansen; g. 7/5 1925 m. Edith H., f. Andersen;
udd. og virket s. mejerist 1916-23, lastbilchauf
før 1923-24, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Vorup 1925, rutebilchauffør h. svigerfaderen
rutebilejer Johan Andersen, Givskud 1927-44,
derefter etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i
Brande, optaget sønnen Carl Johan Andreas
Hansen s. kompagnon i forretningen 1953; vogn
park: 6 rutebiler og 1 lillebil; kørsel: udeluk
kende rutebilkørsel på personruterne: VejleBrande-Herning, Vejle-Grej sdal-Ådal-GivskudGive og Vejle-Fårup Sø-Jelling samt lillebil
kørsel; medl. af best. f. Landsforeningen Dan
marks Bilruter’s 2. kreds s. 1952, medl. af best.
f. Herning Rutebilstation.
Adr. Vejlevej 14, Brande.
Firma: Viggo Hansen’s Rutebiler, Brande.
Hansen, Viggo, fragtmand; f. 18/8 1903 i Over
Viskum, Viborg amt, søn af landmand Vogn
Hansen; g. 6/8 1929 m. Alvilda Nielsine Marie
H., f. Rogild; udd. og virket v. landvæsen, fre
kventeret Skårup Landbrugsskole 1922-23, kon
trolassistent 1923-27, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skive 1927, genn. årene omdannet
forretningen t. udelukkende at omfatte fragt
mandskørsel på ruten: Skive-Ålborg; kørsels
kapacitet: ca. 7 tons.
Adr. Ågade 24, Skive.
Firma: Viggo Hansen, Fragtmand, Ågade 24,
Skive.

Hansen, Viggo, vognmand, fabrikant; f. 3/6
1910 i Sønder Omme, Vejle amt, søn af gårdejer
Hans Hansen; g. 12/8 1937 m. Sonja H., f. Duedahl; efter en del år at have virket dels s.
chauffør i Falck’s Redningskorps og dels s. ru
tebilchauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand
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i Grindsted 1945, sideløbende indehaver af form
brændselsfabrik i Grindsted; vognpark: 2 ben
zinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. korn, foder
stoffer og gødning f. købmand Chr. Thorning,
Grindsted — dog fortrinsvis kørsel f. egen virk
somhed; revisor i Grindsted og Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Vestergade 86, Grindsted.
Firma: Viggo Hansen, Vognmandsforretning
& Formbrændselsfabrik, Grindsted.

Hansen, Villy Bagge, vognmand; f. 31/3 1926
i Lendemark, Møn, søn af vognmand Hans Viggo
Hansen; udd. s. typograf på Møns Folkeblad,
Stege 1942-48, medhjælper i faderens turist- og
vognmandsvirksomhed i Lendemark s. 1949.
Adr. Frederiksensvej 12, Lendemark pr. Stege.
Firma: Møns Turistfart v. Viggo Hansen, Len
demark pr. Stege.
Hansen, William, vognmand; f. 30/3 1902 i
Rutsker, Bornholm, søn af landmand Waldemar
Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Allinge 1926; vognpark: 1 3%-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; med
stifter af og i perioder medl. af best. og formd.
f. Allinge-Sandvig og Omegns Vognmandsfor
ening.
Adr. Pilebroen, Allinge.
Firma: William Hansen, Vognmandsforretning,
Pilebroen, Allinge.

Hansen, Willy Trockmann, vognmand; f. 7/8
1912 i Esbjerg, søn af vognmand Niels Christian
Hansen; g. 26/5 1938 m. Selma H., f. Kirschner
Jensen; udd. s. tømrer, kusk og chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Esbjerg 1933-49,
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1949; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf
1 m. lukket flyttekasse og 1 m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Esbjerg Eksportslagteri, f. A/S
Esbjerg Farve- & Lakfabrik, f. Danske Andels
slagteriers Tarmsalg, Esbjerg og f. A/S E. & C.s

Hønsefoderfabrik, Esbjerg m. fl. — samt flyt
ning.
Adr. Fy nsgade 59, Esbjerg.
Firma: N. C. Hansen’s Vognmandsforretning,
Fynsgade 59, Esbjerg.

Hansen-Thiim, Karl, fragt- og vognmand; f.
17/5 1913 i Vejen, Ribe amt, søn af postbud
Christian Hansen-Thiim; g. 27/4 1940 m. Paula
H.-T., f. Dreyer; efter en del år at have virket
s. taxachauffør etabi. sig s. selvstændig fragtog vognmand i Vejen 1945; vognpark: 1 Bedfordbenzinlastvogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Vejen-Kolding; tidl. medl. af best. f. Kolding Fragtcentral.
Adr. Nørregade 78, Vejen.
Firma: Karl Hansen-Thiim, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Vejen.
Harbo, Egon, vognmand; f. 16/3 1921 i Hansted,
Thisted amt, søn af dykker Jens Harbo; g. 23/10
1949 m. Erna H., f. Pedersen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rær 1945, selvstændig vogn
mand i Hansted s. 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad og påhængsvogn (3% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. staten og f. Hansted Havn
foruden en del kørsel m. brændsel.
Adr. Hansted pr. Thisted.
Firma: Egon Harbo, Vognmandsforretning,
Hansted pr. Thisted.
Harboe, Dines, vognmand; f. 11/4 1893 i Hejis,
Vejle amt, søn af arbejdsmand Jørgen Christian
Harboe; g. 12/6 1914 m. Johanne Pouline H., f.
Jønsson; udd. s. dropskoger v. F.D.B. 1907-13 og
sen. virket s. sådan dels i Kolding og dels i
Kbhvn. t. 1919, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kolding 1919; kørselskapacitet: ca. 5 tons;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Kolding Kulkompagni og f.
Julemærkesanatoriet v. Kolding (genn. 25 år);
medl. af hovedbest. f. Sukkervare- og Chokola
dearbejdernes Forbund i Danmark 1915-21, medl.
af best. f. Kolding Vognmandsforening s. 1920, i
en periode sekretær i samme, stifter af Mosvig
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W. T. Hansen
vognmand
Esbjerg

D. Harboe
vognmand
Kolding

K. Hansen-Thiim
fragt- og vognmand
Vejen

Vandværk, konservativ kandidat t. byrådsval
gene i Kolding.
Adr. Haderslevvej 27, Kolding.
Firma: D. Harboe, Vognmandsforretning,
Haderslevvej 27, Kolding.

Harboe, Hans, vognmand; f. 18/11 1926 i Søn
derborg, søn af kustode Hans Harboe; g. 26/8
1950 m. Edel H., f. Villadsen; udd. i handel m.
jern og stål, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sønderborg 1951; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. bygmester P. Villadsen, Sønderborg.
Adr. Sundquistsgade 32, Sønderborg.
Firma: Hans Harboe, Vognmandsforretning,
Sundquistsgade 32, Sønderborg.
Hartmann, Einar, vognmand; f. 29/3 1913 i
Nivå, Frederiksborg amt, søn af trikotagehand
ler Emil Hartmann; g. 17/11 1935 m. Stefka H.,
f. Flaga; efter en del år at have været ansat på
Nivågård Teglværk etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nivå 1931; vognpark: 1 6-tons Commer-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Karlebo
kommune og f. Nivågård Teglværk.

H. Harboe
vognmand
Sønderborg

Adr. Nivå Strandvej, Nivå.
Firma: Einar Hartmann, Vognmandsforretning,
Nivå.
Hartvigsen, Kaj, vognmand; f. 5/6 1916 i Vin
ding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Christian
Hartvigsen; g. 8/12 1946 m. Ingrid H., f. Jakob
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vinding pr. Sørvad 1936, grundlagt
nuværende vognmandsforretning i Vemb 1945;
vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del kreaturtransport foruden en del kørsel m.
dansk brændsel f. egen regning.
Adr. Vemb.
Firma: Kaj Hartvigsen, Vognmandsforretning,
Vemb.
Haslund-Hansen, E. H. C., vognmand, entre
prenør; f. 10/6 1895 i Kbhvn., søn af vognmand
Mads Lassen Hansen; g. 24/6 1924 m. E. C. C.
H.-H., f. Larsen; indehaver af firmaet Brdr.
Hansen, Kbhvn. — der er grundlagt af faderen
og dennes brødre 1887.
Adr. Kochsvej 25, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Hansen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Kochsvej 25, Kbhvn. V.

E. Hartmann

K. Hartvigsen

M. M. Haslund-Hansen

F. Hasselmann

vognmand
Nivå

vognmand
Vemb

vognmand, sagfører, cand. jur.
Kbhvn. V.

vognmand
Styrtom
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S. Aa. Haugaard
vognmand
Vejgård

E. Hedegaard

M. Hedegaard

vognmand
Borbjerg

vognmand
Øsby

Haslund-Hansen, Mogens Mads, vognmand,
sagfører, cand. jur.; f. 5/6 1925 på Frdbg., søn af
vognmand E. H. C. Haslund-Hansen; g. 24/8
1952 m. Tove H.-H., f. Fisker; cand. jur. 1950,
medindehaver af firmaet Brdr. Hansen, Kbhvn.
— der er grundlagt af bedstefaderen vognmand
Mads Lassen Hansen og dennes brødre 1887.
Adr. Sveasvej 5 A, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Hansen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Kochsvej 25, Kbhvn. V.

Hasselmann, Friedrich, vognmand; f. 26/9 1915
i Sønderborg, søn af ingeniør Friedrich Hassel
mann; g. 1/8 1942 m. Ingrid H., f. Boysen; efter
en del år at have været ansat i A/S Åbenrå
Automobilhandel etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Styrtom pr. Åbenrå 1945; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. A/S Ceres Korn- & Foderstofforret
ning, Åbenrå og f. købmand J. A. Schmidt,
Åbenrå.
Adr. Styrtom pr. Åbenrå.
Firma: Fr. Hasselmann, Vognmandsforretning,
Styrtom pr. Åbenrå.

Haugaard, Svend Aage, vognmand; f. 2/7 1918
i Nørre Tranders, Ålborg amt, søn af ejendoms
mægler Andreas Christoffer Haugaard; g. 26/3
1940 m. Bodil H., f. Jensen; efter en del år at
have virket s. chauffør løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejgård pr.
Ålborg 1938, sideløbende drevet brændselsforret
ning i Vejgård t. 1950; vognpark: 3 flyttebusser;
kørsel: udelukkende møbeltransport og -opbeva
ring.
Adr. Hadsundvej 120, Vejgård pr. Ålborg.
Firma: Ågades Flytteforretning, Vejgård pr.
Ålborg.
Haugbølle, Erhardt, vognmand; f. 21/2 1913 i
Skovlænge sogn, Maribo amt, søn af vognmand
Peter Alfred Haugbølle; g. 5/10 1940 m. Alice H.,
f. Suhr Hansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rødovre 1946; vognpark: 2 5%-tons lastvogne —

C. C. Hedemand
vognmand
Klejtrup

begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Annexgårdsvej 10 B, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Erh. Haugbølle, Vognmandsforretning,
Annexgårdsvej 10 B, Rødovre pr. Vanløse.

Hede, Richardt, vognmand; f. 3/2 1917 i Thi
sted, søn af gårdskarl Agner Hede; g. 13/5 1942
m. Marie H., f. Broch; last- og rutebilchauffør
1934-47, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Århus 1947; vognpark: 4
lastvogne (10-15 tons) — alle m. påhængsvogn;
kørsel: udelukkende langturskørsel; medl. af
best. f. Århus Vognmandsforening s. 1955 samt
næstformd. f. Hammel-Banen’s Lastbilstation.
Adr. Johan Skjoldborgs Vej 5, Abyhøj.
Firma: R. Hede, Vognmands- & Speditionsfor
retning, Johan Skjoldborgs Vej 5, Abyhøj.
Hede, Svend Aage, vognmand; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m.
brændsel.
Adr. Kongensgade 7, Thisted.
Firma: Sv. Aa. Hede, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Thisted.
Hedegaard, Erik, vognmand; f. 26/2 1925 i Bor
bjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Nikolai
Hedegaard; g. 16/10 1950 m. Inger Elisabeth H., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Borbjerg 1948; vognpark:
1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel og en del kørsel f. forskellige hånd
værkere.
Adr. Borbjerg pr. Holstebro.
Firma: E. Hedegaard, Vognmandsforretning,
Borbjerg pr. Holstebro.

Hedegaard, Mads, vognmand; f. 14/11 1902 i
Flovt, Haderslev amt, søn af bygmester Eske
Hedegaard; g. 1930 m. Agnes H., f. Jørgensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Øsby 1924, optaget sønnen Eske Hede
gaard s. kompagnon i forretningen; vognpark:
1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn, 1
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O. Hedemand

H. Hedemann

T. P. Hejn

E. Helbo

vognmand
Lindum

vognmand
Nørre Tversted

vognmand
Albæk

vognmand
Kasted

Scania-Vabis-diesellastvogn m. påhængsvogn, 1
Borgward-diesellastvogn og 1 Bedford-benzinlastvogn m. tippelad samt 2 turistbusser og 1
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. eks
portstaldene i Haderslev og Kolding og en del
kørsel m. svin t. A/S J. D. Koopmann’s Svineslag
teri, Haderslev foruden en del kørsel f. A/S Dansk
Dammann Asfalt og f. Øsby kommune — samt
turist- og lillebilkørsel; næstformd. i Haderslev
Amts Vognmandsforening.
Adr. Øsby.
Firma: M. Hedegaard, Vognmandsforretning,
Øsby.
Hedemand, Chresten Christensen, vognmand;
f. 28/6 1892 i Klejtrup sogn, Viborg amt, søn af
gårdejer Niels Hedemand Christensen; g. 1934
m. Signe H., f. Mark; udd. v. landvæsen, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Klejtrup pr. Hobro 1921; vognpark: 1
4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel t. Hobro
Andelsslagteri s. 1922; formd. f. Hobro Omegns
Vognmandsforening 1934-52.
Adr. Klejtrup pr. Hobro.
Firma: Klejtrup Auto-Vognmandsforretning,
Klejtrup pr. Hobro.
Hedemand, Leif Mark, vognmand; f. 31/5 1935
i Klejtrup, Viborg amt, søn af vognmand Chre
sten Christensen Hedemand; chauffør i faderens
vognmandsforretning i Klejtrup 1953-55, med
indehaver af samme s. 1955.
Adr. Klejtrup pr. Hobro.
Firma: Klejtrup Auto-Vognmandsforretning,
Klejtrup pr. Hobro.

Hedemand, Orla, vognmand; f. 24/8 1926 i Bor
bjerg, Ringkøbing amt, søn af fiskehandler Al
fred Hedemand; g. 2/4 1955 m. Signe Petrea H.,
f. Nielsen Hougaard; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1951-55, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Lindum pr. Onsild og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Lindum pr. Onsild.
Firma: Orla Hedemand, Vognmand, Lindum
pr. Onsild.

Hedemann, Hans, vognmand; f. 16/7 1915 i
Tversted, Hjørring amt; g. 10/12 1941 m. Henny
H., f. Leed; overtaget plejefaderen vognmand
Valdemar Christiansen’s forretning i Tversted
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. sættevogn og
1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 23 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel; næstformd. i
Hjørring Omegns Vognmandsforening.
Adr. Nørre Tversted pr. Tversted.
Firma: Hans Hedemann, Vognmandsforretning,
Nørre Tversted pr. Tversted.
Hegner, Hans, vognmand; f. 1/3 1903 i Bårse,
Præstø amt, søn af arbejdsmand Fr. Hegner; g.
6/11 1927 m. Alma H., f. Hansen; udd. og virket
s. smed, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rye pr. Kirke Såby 1929; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Roskilde amt og f.
Rye-Sonnerup kommune; medl. af best. f. og
kasserer i Roskilde Amts Vognmandsforening
ca. 1938-48.
Adr. Rye pr. Kirke Såby.
Firma: Hans Hegner, Vognmandsforretning,
Rye pr. Kirke Såby.

Heissel, Hans, vognmand; f. 1/2 1899 i Felsted,
Åbenrå amt, søn af landmand Nis Heissel; g.
6/12 1926 m. Anna H., f. Iversen; efter en del år
at have drevet kolonialforretning etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tombøl pr. Felsted 1926,
optaget sønnen Jørgen Heissel s. kompagnon i
forretningen 1953; vognpark: 2 lastvogne, 1 tu
ristbus og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Gråsten Andelsslagteri og f. Åbenrå Eks
portmarked samt en del mælkekørsel og en del
brændselskørsel f. egen regning.
Adr. Tombøl pr. Felsted.
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V. Helbo
vognmand
Hyllested Skovgårde

C. Helle

V. Helledie

A. P. Hemmingsen

vognmand
Gredstedbro

vognmand
Try

vognmand
Bissinge

Firma: Hans Heissel & Søn, Vognmandsforret
ning, Tombøl pr. Felsted.
Heissel, Jørgen, vognmand; f. 11/1 1926 i Tom
bøl, Åbenrå amt, søn af vognmand Hans Heissel;
g. 19/12 1953 m. Marie Cathrine H., f. Veilkiens;
efter en del år at have virket s. medhjælper og
chauffør i faderens vognmandsforretning i Tom
bøl optaget s. kompagnon i samme 1953.
Adr. Tombøl pr. Felsted.
Firma: Hans Heissel & Søn, Vognmandsfor
retning, Tombøl pr. Felsted.
Hejn, Thomas Peder, vognmand; f. 14/8 1913 i
Bramminge, Ribe amt, søn af vognmand Peder
Hejn; g. 26/4 1936 m. Margrethe H., f. Larsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Albæk pr.
Bramminge 1931; vognpark: 2 diesellastvogne —
den ene m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. Es
bjerg Eksportmarked, en del kørsel m. svin t.
Esbjerg Andels-Svineslagteri og t. Esbjerg Eks
portslagteri og en del kørsel m. ost t. Esbjerg
Eksporthavn f. Albæk Mejeri foruden en del
kørsel f. Albæk Lokalforening, f. Albæk kom
mune og f. brugsforeningerne i Albæk, Sneum
og Vong; medl. af best. f. Ribe og Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Albæk pr. Bramminge.
Firma: Th. Hejn, Vognmandsforretning, Albæk
pr. Bramminge.
Helbo, Erik, vognmand; f. 9/11 1933 i Kasted,
Arhus amt, søn af gårdejer Peter Helbo; udd.
dels v. landvæsen og dels s. mekaniker, over
taget nuværende vognmandsforretning i Kasted
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
t. Østerbro Mejeri, Arhus.
Adr. Kasted pr. Arhus.
Firma: Erik Helbo, Vognmandsforretning,
Kasted pr. Århus.

Helbo, Valdemar, vognmand; f. 19/10 1918 i
Hyllested sogn, Randers amt, søn af skovfoged
Peder Helbo; g. 14/5 1943 m. Lilly H., f. Peder
sen; chauffør 1936-44, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hyllested Skovgårde pr. Hyllested
1944; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svinetransport og en del kørsel m.
korn og foderstoffer.
Adr. Hyllested Skovgårde pr. Hyllested.
Firma: Valdemar Helbo, Vognmand, Hyllested
Skovgårde pr. Hyllested.

Helle, Christian, vognmand; f. 9/7 1919 i Lun
de, Ribe amt, søn af gårdejer Thomas Helle; g.
1945 m. Karen Margrethe H., f. Vejrup; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sønder Omme 1943, selvstændig vognmand i
Gredstedbro s. 1945; vognpark: 1 Dodge-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eksportslag
teri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og en del
kørsel m. dagrenovation f. Gredstedbro kommune
foruden en del kørsel f. Hjortlund Brugsforening
m. fl.
Adr. Gredstedbro.
Firma: Chr. Helle, Vognmandsforretning,
Gredstedbro.
Helledie, Niels Jensen, vognmand; f. 9/9 1918 i
Vrensted, Hjørring amt, søn af landmand Simoni
Helledie; g. 12/11 1941 m. Signe H., f. Andersen;
i kompagni m. broderen vognmand Vagner Helle
die etabi. sig s. selvstændig vognmand i Try pr.
Thorshøj 1950; vognpark: 2 lastvogne (4800 og 5800
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kreaturtransport.
Adr. Try pr. Thorshøj.
Firma: Brdr. Helledie, Vognmandsforretning,
Try pr. Thorshøj.
Helledie, Vagner, vognmand; f. 17/2 1930 i Serridslev, Hjørring amt, søn af landmand Simoni
Helledie; i kompagni m. broderen vognmand Niels
Jensen Helledie etabi. sig s. selvstændig vogn-
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K. P. Hemmingsen

R. Hemmingsen

P. Henning

A. Henriksen

vognmand
Kbhvn. 0.

vognmand
Lerbæk

vognmand
Randers

vognmand
Helium

mand i Try pr. Thorshøj 1950; vognpark: 2 last
vogne (4800 og 5800 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Try pr. Thorshøj.
Firma: Brdr. Helledie, Vognmandsforretning,
Try pr. Thorshøj.

Helms, Hans Joakim, garageforpagter, vogn
mand; f. 5/2 1877 i Maribo, søn af distriktslæge
Ludvig Adam Nikolai Helms; g. 17/4 1911 m.
Edle Vilhelmine H., f. Bruun; student fra Nykø
bing F. Katedralskole 1896, derefter udd. og vir
ket v. landvæsen bl. a. s. forpagter og proprie
tær, forpagter af Klostergaragerne og selvstæn
dig lillebilvognmand i Odense s. 1927.
Adr. Oluf Bagers Gade 33, Odense.
Firma: Klostergaragerne’s Bilcentral v. H. J.
Helms, Slotsgade 2, Odense.
Hemmingsen, Anders Poul, vognmand; f. 4/10
1914 i Fanefjord, Møn, søn af parcellist Hem
ming Hemmingsen; g. 29/11 1937 m. Dagny H., f.
Pejtersen; udd. og virket v. landvæsen 1928-35,
derefter chauffør h. svigerfaderen vognmand
Carl Pejtersen, Svendsmark, sen. bestyrer af
vognmandsforretningen, overtaget virksomheden
samt flyttet denne t. Bissinge pr. Stege og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948, erhvervet nu
værende ejendom i Bissinge 1937; vognpark: 3
lastvogne (5-5% tons) — hvoraf 1 m. påhængs
vogn (3 tons); medl. af best. f. Møns Vognmands
forening s. 1948.
Adr. Bissinge pr. Stege.
Firma: Poul Hemmingsen, Vognmandsforret
ning, Bissinge pr. Stege.
Hemmingsen, Karl Peter, vognmand; f. 24/7
1922 i Kbhvn.; g. 1/4 1945 m. Sanny H., f. Han
sen; genn. en del år virket s. chauffør og sen.
ansat v. Kbhvn.s Sporveje, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1952; vognpark: 3
lastvogne (2-4 tons) og 1 flyttebus; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt flytning og møbelopbe
varing.
Adr. Livjægergade 37, Kbhvn. 0.

Firma: K. Hemmingsen’s Møbeltransport, Liv
jægergade 37, Kbhvn. 0.

Hemmingsen, Richardt, vognmand; f. 20/1 1915
i Vestenbæk, Præstø amt.
Adr. Lerbæk pr. Askeby.
Firma: Rich. Hemmingsen, Vognmandsforret
ning, Lerbæk pr. Askeby.
Henning, Peter, vognmand; f. 3/7 1918 i Ørum,
Djursland, Randers amt, søn af gårdejer Marius
Henning; g. 27/8 1944 m. Anna Lise H., f. Bjerregaard-Nielsen; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør bl. a. h. vognmand Henry Christensen,
Kristrup pr. Randers 1939-51, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Randers
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende kontraktkørsel på ruten: RandersSkive-Vinderup-Struer samt fast kørsel f. A/S
De jydske Eddikebryggerier, Randers.
Adr. Fredensgade 4 B, Randers.
Firma: Peter Henning, Vognmand, Fredens
gade 5, Randers.

Henningsen, Ove Martin, vognmand; f. 22/2
1912 i Horslunde, Maribo amt, søn af parcellist
Alfred Henningsen; g. 25/1 1938 m. Ella H., f.
Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen 1926-34,
chauffør h. entreprenør H. K. Rasmussen, Bir
ket pr. Torrig 1935-38, overtaget dennes kørsels
afdeling og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1938; vognpark: 9 lastvogne (5-10 tons) — hvoraf
3 m. påhængsvogn (9 tons) og 2 m. sættevogn, 1
tankvogn og 1 lillebil; tidl. medl. af best. f.
Maribo Amts Vognmandsforening, medl. af Bir
ket sogneråd s. 1950; aktionær i A/S Kragenæs
Savværk og i A/S Birket Mørtelværk.
Adr. Birket pr. Torrig, Lolland.
Firma: Birket Auto-Transport v. M. Henning
sen, Birket pr. Torrig, .Lolland.
Henriksen, Aksel Einer, vognmand; f. 22/9
1894 i Glumsø, Præstø amt, søn af gårdejer Hans
Henriksen; g. 1924 m. Karen Kirstine Elisabeth
H., f. Larsen; udd. v. landvæsen, chauffør 191623, rutebilvognmand i Hornsherred 1923-26 og
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B. F. Henriksen

F. Henriksen

K. Henriksen

N. C. Henriksen

vognmand
Valby

rutebilejer
Skjern

vognmand
Vejen

vognmand
Skibsted

turistvognmand i Kbhvn. 1926-29; kørselskapaci
tet: ca. 4 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel f. håndværksmestre; tidl.
medl. af best. f. Nordre Birks Vognmandsfor
ening.
Adr. Christianehøj 109, Søborg.
Firma: E. Henriksen, Vognmandsforretning,
Christianehøj 109, Søborg.
Henriksen, Anders, vognmand; f. 29/3 1917 i
Helium, Torup sogn, Alborg amt; g. 27/12 1943
m. Ketty H., f. Hansen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Helium 1946;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast gruskørsel f. St. Brøndum-SiemTorup kommune og en del fast mælkekørsel t.
Skørping Andelsmejeri; medl. af best. f. Had
sund og Omegns Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Helium pr. Skørping.
Firma: A. Henriksen, Vognmandsforretning,
Helium pr. Skørping.
Henriksen, Bruno Florian, vognmand; f. 25/4
1901 i Kbhvn.; g. 24/8 1938 m. Karen Margrethe
H., f. Jørgensen; udd. i handel, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Valby 1945; vognpark: 1 3Je
tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Kløverbladsgade 9, Kbhvn. Valby.
Firma: Bruno Henriksen, Vognmandsforret
ning, Kløverbladsgade 9, Kbhvn. Valby.
Henriksen, Carl Martin, vognmand; f. 13/2 1916
i Kærum, Odense amt, søn af landmand Henrik
Andersen Henriksen; g. 1/5 1954 m. Betty H., f.
Jacobsen; udd. og virket v. landvæsen, mælke
handler i Skalbjerg 1945-46, overtaget broderen
vognmand Rasmus Henriksen’s forretning i
Odense og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1951; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S N. C. Bang og f. Carl
Hansen & Søn’s Møbelfabrik — begge Odense.
Adr. Set. Jørgens Gade 119, Odense.
Firma: C. Henriksen, Vognmandsforretning,
Overgade 46, Odense.

Henriksen, Charles, fragtmand; f. 16/10 1904 i
Kbhvn.; g. 1929 m. Valborg H., f. Clausen; udd.
s. mekaniker og sen. virket s. lillebil- og fragt
mandschauffør, overtaget fragtmand P. Birch’s
forretning i Ubby pr. Jerslev S. og etabi. sig s.
selvstændig fragtmand 1947; vognpark: 1 6-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Jerslev-Kbhvn.
Adr. Ubby pr. Jerslev S.
Firma: Ch. Henriksen, Fragtmand, Ubby pr.
Jerslev S.
Henriksen, Frederik, rutebilejer; f. 20/4 1923 i
Lindå, Skanderborg amt, søn af handelsmand
Henning Henriksen; g. 15/2 1947 m. Irma H., f.
Jensen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Silke
borg 1946, overtaget nuværende rutebilvirksom
hed i Skjern 1954; vognpark: 4 rute- og turist
biler (kørselskapacitet: 119 personer); kørsel:
udelukkende rutebilkørsel m. koncession på
personruten: Ringkøbing-Højmark-Lem-SkjernTarm-Ådum-Ølgod samt turistkørsel i Danmark.
Adr. Markedspladsen, Skjern.
Firma: Fr. Henriksen, Rute- & Turistfart,
Skjern.

Henriksen, Harald, vognmand; f. 5/8 1900 i
Ty velse, Præstø amt, søn af gårdejer Hans Hen
riksen; g. 10/6 1934 m. Anna H., f. Pedersen;
udd. v. landvæsen, overtaget vognmand Bjørn
Hansen’s forretning i Hornsherred og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1923, flyttet forretnin
gen t. Roskilde 1934; vognpark: 1 3/^-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Møllehusvej 103, Roskilde.
Firma: H. Henriksen, Vognmandsforretning,
Møllehusvej 103, Roskilde.
Henriksen, Henry William, vognmand; f. 13/4
1915 i Herning, søn af handelsmand Rasmus
Henriksen; g. 29/12 1937 m. Ruth H., f. Amtrup
Nielsen; forretningsfører i nuværende vogn
mandsforretning i Herning — der er grundlagt
af vognmand N. Amtrup Nielsen 1907 — s. 1947;
vognpark: 3 lastvogne — den ene m. påhængs-
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vogn — og 1 flyttelift (kørselskapacitet: 15 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. brændsel f. egen regning —
samt flytning og møbelopbevaring.
Adr. Linde Alle 4, Herning.
Firma: Herning Flytteforretning v. Johanne
Amtrup Nielsen, Herning.

Henriksen, Jens Christian, vognmand; f. 28/11
1904 i Sølyst, Alborg amt, søn af rentier J. P.
Henriksen; g. 1954 m. Ritta H., f. Nielsen; etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Sølyst pr.
Alborg 1926, løst næringsbrev 1929, overgået t.
taxa-sammenslutningen i Alborg 1938; vognpark:
1 taxa (7 personer).
Adr. Ryesgade 34, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Ålborg.
Henriksen, Johannes, vognmand; f. 28/2 1901
i Nykøbing F.; g. 23/12 1927 m. Ellen H., f. An
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bandholm 1935; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5%
tons) — begge m. påhængsvogn (3% og 4 tons) —
og 1 kleinbus; medl. af best. f. Maribo Amts
Fragt- og Vognmandsforening s. 1946.
Adr. Bandholm.
Firma: Johs. Henriksen, Vognmandsforretning,
Bandholm.
Henriksen, Kristian, vognmand; f. 8/9 1914 i
Jordrup, Ribe amt, søn af landmand Peter Hen
riksen; g. 10/5 1940 m. Agnes H., f. Nielsen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vejen 1951; vognpark:
1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Vejen kom
mune og f. forskellige bygmestre i Vejen.
Adr. Grunnetsgade 42, Vejen.
Firma: Kr. Henriksen, Vognmandsforretning,
Grunnetsgade 42, Vejen.
Henriksen, Niels Claus, vognmand; f. 20/11
1925 i Siem, Alborg amt, søn af gårdejer Mag
nus Henriksen; g. 17/6 1950 m. Jytte H., f. Bjer
re; udd. og virket v. landvæsen, last- og rute
bilchauffør 1949-52, overtaget nuværende vogn

mandsforretning i Skibsted pr. Kongerslev og
etabi. sig s. selvtændig vognmand 1952; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel m. landbrugs
produkter.
Adr. Skibsted pr. Kongerslev.
Firma: Claus Henriksen, Vognmandsforret
ning, Skibsted pr. Kongerslev.

Henriksen, Peter Poul, vognmand; f. 23/5 1891
i Klippinge, Præstø amt, søn af vognmand Carl
Henriksen; g. 1917 m. Anna H., f. Hansen; over
taget nuværende vognmandsforretning i Klip
pinge og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1915, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte en gros handel m. brændsel,
olie og æg m. v.; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
begge m. tippelad — og 2 lillebiler; i 2 perioder
medl. af best. f. og kasserer i St. Heddinge og
Omegns Vognmandsforening.
Adr. Klippinge.
Firma: Poul Henriksen, Vognmandsforretning,
Klippinge.
Henriksen, Rasmus Valdemar, vognmand; f.
29/3 1909 i Them, Skanderborg amt, søn af hus
mand Peder Henriksen; g. 21/1 1937 m. Magdalene H., f. Jacobsen; efter en del år at have
været ansat i firmaet N. C. Kloster, Haderslev
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haderslev
1951; vognpark: 2 kølevogne — begge m. på
hængsvogn — og 1 personvogn; kørsel: udeluk
kende eksportkørsel m. koncession på Europa.
Adr. Abenråvej 63, Haderslev.
Firma: R. V. Henriksen, Vognmandsforretning,
Abenråvej 63, Haderslev.
Henriksen, Thorkild, vognmand, brændsels
handler; f. 17/3 1926 i Esbjerg, søn af depotinde
haver Herman Henriksen; g. 15/11 1947 m. Selma
H., f. Fårup Olesen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Esbjerg 1943; vognpark: 2 Bedfordbenzinlastvogne — begge m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Kirkegade 157, Esbjerg.
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Firma: Th. Henriksen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Kirkegade 157, Esbjerg.
Henriksen, Vagn, vognmand; f. 26/1 1928 i
Vinding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Ju
lius Nielsen; g. 28/6 1952 m. Kirsten Marie H.,
f. Bertelsen; udd. v. landvæsen, selvstændig
vognmand i Holstebro 1946-48, grundlagt nuvæ
rende vognmandsforretning i Vinding og påny
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1951; vogn
park: 1 5J4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel m. mergel f. Vestjydsk Mergelselskab, Ring
købing og en del fast firmakørsel foruden en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vinding pr. Sørvad.
Firma: Vagn Henriksen, Vognmandsforret
ning, Vinding pr. Sørvad.

Herbst, Ferdinand, vognmand; f. 27/8 1897 i
Kbhvn., søn af bagermester Christian Herbst;
g. 8/7 1919 m. Gerda H., f. Nielsen; udd. i han
del, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1923; vognpark: 1 1%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Nansensgade 41, Kbhvn. K.
Firma: F. Herbst, Vognmandsforretning, Nan
sensgade 41, Kbhvn. K.

Hermansen, Carlo, vognmand; f. 19/4 1929 i
Øster Snede, Vejle amt, søn af fhv. gårdejer Her
man Hermansen; g. 27/11 1954 m. Metha H., f. Gre
gersen; lastvognschauffør 1950-54, løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmands- og
brændselsforretning i Horsens og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954; vognpark: 2 last
vogne (3><j og 5% tons) — begge m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel m. råskaller.
Adr. Strandgade 30, Horsens.
Firma: Carlo Hermansen, Vognmandsforret
ning, Strandgade 30, Horsens.
Hermansen, Christian Krog, vognmand; f. 16/6
1924 i Dronninglund, Hjørring amt, søn af gård
ejer Poul Hermansen; g. 3/1 1953 m. Christa

K. H., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Dronninglund 1952; vognpark: 1 last
vogn (5200 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Tværgade 2, Dronninglund.
Firma: Chr. Krog Hermansen, Vognmandsfor
retning, Dronninglund.
Hermansen, Hans Jensen, vognmand; f. 1/10
1896 i Varde, søn af vognmand Peder Herman
sen; g. 19/4 1919 m. Agnes Petrea H., f. Peder
sen; efter en del år at have virket s. kusk og
chauffør bl. a. h. faderen etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Brøndum pr. Guldager 1935;
vognpark: 1 Thames-diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked,
t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg AndelsSvineslagteri foruden en del kørsel f. Brøndum
Mejeri og f. købmand A. Schmidt Christensen,
Brøndum m. fl.
Adr. Brøndum pr. Guldager.
Firma: Hans Hermansen, Vognmandsforret
ning, Brøndum pr. Guldager.
Herrestrup, Ove Emilius Albert, vognmand; f.
15/6 1894 i Kbhvn., søn af arbejdsmand Albert
Andreas Herrestrup; g. 26/3 1938 m. Erna Vilhelmine H., f. Andersen; udd. og virket v. land
væsen t. 1913, kranfører i A/S Burmeister &
Wain, Kbhvn. og i A/S Kbhvn.s Flydedok t.
1947, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1947; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. K.T.A.S., f. A/S Emdrup Sæbefabrik og f.
Kbhvn.s kommune — samt tidl. eksportkørsel.
Adr. Venedigvej 13, Kbhvn. S.
Firma: Ove Herrestrup, Vognmandsforretning,
Venedigvej 13, Kbhvn. S.

Herskind, Niels Johannes, vognmand; f. 5/5
1920 i Kbhvn., søn af vognmand Johannes Her
skind; g. 27/10 1946 m. Lilly H., f. Bolgers; udd.
s. mekaniker og sen. bestået maskinisteksm., i
kompagni m. faderen etabi. sig s. selvstændig
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vognmand i Vanløse 1946; vognpark: 3 5-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Skjulhøj Alle 69, Vanløse.
Firma: Johs. Herskind, Vognmandsforretning,
Skjulhøj Alle 36, Vanløse.

Hertz, Anders Ejberg, vognmand; f. 26/1 1901 i
Brønshøj, Kbhvn.s amt, søn af slagtermester
Anders Hertz; g. 14/11 1924 m. Erna H., f. Møl
ler; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1926; vognpark: 1 3>4-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Husumvej 77 A, Brønshøj.
Firma: A. E Hertz, Vognmandsforretning,
Husumvej 77 A, Brønshøj.
Hertz, Johannes Julius, vognmand; f. 24/6 1905
i Herlev, Kbhvn.s amt, søn af slagtermester An
ders Hertz; g. 18/10 1931 m. Anny H., f. Peter
sen; udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1929; vognpark: 4 lastvogne
(4>4-5 tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Sonnerupvej 25, Brønshøj.
Firma: Johs. Hertz, Vognmandsforretning,
Sonnerupvej 25, Brønshøj.
Hesel, Julius, vognmand; f. 22/10 1904 i Hol
stebro, søn af vognmand Søren Hesel; g. 25/3
1937 m. Gerda H., f. Moesgaard Andersen; over
taget faderens vognmandsforretning i Holstebro
— der er grundlagt 1898 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1935; kørselskapacitet: 5 tons;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Holstebro kommune og f. for
skellige håndværksmestre i Holstebro.
Adr. Helgolandsgade 9, Holstebro.
Firma: Julius Hesel, Vognmandsforretning,
Helgolandsgade 9, Holstebro.
Hildebrandt, Hans, vognmand; f. 24/3 1913 i
Barsmark, Åbenrå amt, søn af vognmand Emil
Johan Hildebrandt; g. 12/12 1941 m. Käthe Kri
stine H., f. Matthiesen; efter en del år at have
virket s. medhjælper og chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Barsmark

1937; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast entreprisekørsel f. korn- og
foderstoffirmaet Hans Riis, Åbenrå.
Adr. Barsmark pr. Løjt Kirkeby.
Firma: Hans Hildebrandt, Vognmandsforret
ning, Barsmark pr. Løjt Kirkeby.

Hildebrandt, Titian, vognmand; f. 2/7 1912 i
Kbhvn., søn af brændselshandler Peter Hilde
brandt; g. 10/4 1942 m. Nicoline H., f. Nielsen;
medarbejder i faderens brændselsforretning
1926-30, chauffør 1930-34, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gentofte 1934, selvstændig vogn
mand i Kbhvn. s. 1941; kørselskapacitet: ca. 4
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Kbhvn.s kommune.
Adr. Søborghus Park 4, Søborg.
Firma: T. Hildebrandt, Vognmandsforretning,
Søborghus Park 4, Søborg.

Hindbo, Hans, vognmand; f. 14/11 1926 i Bølling, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Peder
Hindbo; g. 16/4 1949 m. Betty H., f. Agerbo Han
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skjern
1949; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: ude
lukkende entreprisekørsel f. Alkjærsig Teglværk
v. Skjern.
Adr. Park Alle 4, Skjern.
Firma: Hans Hindbo, Vognmandsforretning,
Skjern.

Hindkjær, Jens, vognmand; f. 13/4 1899 i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Anthon
Hindkjær; g. 12/9 1922 m. Larsine H., f. Peder
sen; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1925; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. forskellige murermestre i Her
ning; medl. af best. f. Herning Vognmandsfor
ening s. 1930, p.t. kørselsfordeler i samme.
Adr. Skolegade 25, Herning.
Firma: J. Hindkjær, Vognmand, Skolegade 25,
Herning.
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Hindkjær, Niels Christian, rutebilejer; f. 26/10
1914 i Sinding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Jens Peder Hindkjær; g. 26/12 1941 m. Lilli Mar
grethe H., f. Christiansen; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand — m. forretning omfattende last
vognskørsel — i Herning 1938, selvstændig rute
bilejer — m. forretning omfattende rutebilkør
sel på personruterne: Brande-Ølgod og BrandeSkjem — i Brande 1942-47, grundlagt Odense Tu
risttrafik 1947 og afhændet samme 1948, indehaver
af Glamsbjerg Turisttrafik 1949-54, overtaget nu
værende virksomhed — der omfatter rutebil
kørsel på personruten: Farsø-Ålestrup-Hobro
samt turisttrafik — i Farsø 1954; vognpark: 4
rutebiler (kørselskapacitet: 114 personer).
Adr. Nørregade 58, Farsø.
Firma: Farsø Rutebiler v. Chr. Hindkjær,
Farsø.
Hjaltelin, Alfred Hjalmar, vognmand; f. 10/10
1913 i Lj ørslev, Thisted amt, søn af skomager
Niels Christiansen Hjaltelin; g. 12/6 1935 m. Petra
H., f. Olsen; grundlagt budcentral i Kbhvn. 1939
og vognmandsforretning 1943; vognpark: 1 3-tons
lukket lastvogn og 1 varevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Thingvalla Alle 8, Kbhvn. S.
Firma: A. H. Hjaltelin, Flytte- & Vognmands
forretning, Kålundsgade 8, Kbhvn. V.
Hjelmar, Frank, vognmand; f. 2/12 1922 i
Hjelm, Møn, søn af vognmand Kristian Hjelmar;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør i
faderens vognmandsforretning i Hjelm, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hjelm 1952; vogn
park: 1 4-tons lastvogn.
Adr. Hjelm pr. Stege.
Firma: Frank Hjelmar, Vognmandsforretning,
Hjelm pr. Stege.
Hjelmar, Kristian, vognmand; f. 30/1 1892 i
Hjelm, Møn, søn af møller Hans Jørgen Jensen;
g. 28/1 1921 m. Hilda H., f. Hansen; efter en del
år at have virket s. medhjælper og chauffør h.
broderen i Hjelm Mølle etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hjelm 1930, opført nuværende ejen
dom i Hjelm efter brand 1936; vognpark: 1 5-

tons lastvogn; medl. af best. f. Møns Vognmands
forening s. 1940.
Adr. Hjelm pr. Stege.
Firma: Kr. Hjelmar, Vognmandsforretning,
Hjelm pr. Stege.
Hjerrild, Aage, vognmand; f. 31/10 1907 i Hor
sens, søn af gårdejer Laurids Hansen Nielsen
Hjerrild; g. 14/5 1931 m. Karen Ingeborg H., f.
Andreasen; udd. og virket v. landvæsen, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Horsens 1932, driver sideløbende brænd
selsforretning i Horsens samt entreprenørvirk
somhed m. egen grusgrav; vognpark: 3 5-tons
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad, 2 traktorer m.
5 påhængsvogne (3-5 tons) og 2 flyttelifts; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt flytning; medl. af
best. f. Horsens Vognmandsforening s. 1947, se
kretær i samme s. 1950.
Adr. Frederiksgade 4, Horsens.
Firma: Aage Hjerrild, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Frederiksgade 4, Horsens.
Hjerrild, Karl, vognmand; f. 5/7 1919 i Katterup sogn, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Laurids Hansen Nielsen Hjerrild; g. 24/5 1942 m.
Agnes H., f. Pedersen; udd. og virket v. land
væsen, chauffør h. broderen vognmand Aage
Hjerrild, Horsens 1940-45, løst næringsbrev og
optaget s. kompagnon h. samme 1945, grundlagt
nuværende vognmands- og brændselsforretning
i Horsens 1952; vognpark: 1 5>2-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmands- og entreprenørkørsel;
medl. af best. f. Horsens Kulhandlerforening s.
1954.
Adr. Fabrikvej 37, Horsens.
Firma: Karl Hjerrild, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Fabrikvej 37, Horsens.

Hjort, Andreas, vognmand; f. 17/3 1878 i Ha
derslev, søn af vognmand Christian Hjort; g. 3/2
1907 m. Marie H., f. Schlütter; udd. og virket s.
slagter, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vojens 1924, optaget sønnen Christian Hjort s.
kompagnon i forretningen; vognpark: 2 Bedfordbenzinlastvogne — begge m. påhængsvogn — og
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K. Hjerrild

C. Hjorth

H. H. Hjorth

R. H. Hjorth

vognmand
Horsens

vognmand
Alborg

karetmagermester
Kalundborg

vognmand
Udbyneder

1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
eksportstaldene i Haderslev, Kolding og Åbenrå
og en del kørsel m. kartofler f. firmaet N. C.
Kloster, Haderslev og Over Jerstal foruden en
del kørsel m. roer t. Kolding Saftstation.
Adr. Vojens.
Firma: A. Hjort, Vognmandsforretning, Vojens.

Hjorth, Aage, vognmand; f. 22/3 1898 i Linå,
Skanderborg amt; g. 12/6 1932 m. Klara H., f.
Petersen; udd. v. landvæsen, chauffør 1926-31,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Linå 1931;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Silkeborg Mejeri.
Adr. Linå pr. Silkeborg.
Firma: Aage Hjorth, Vognmand, Linå pr.
Silkeborg.
Hjorth, Christian, vognmand; f. 9/7 1898 i
Hals, Alborg amt, søn af vejmand Jens Chri
stian Hjorth; g. 5/10 1934 m. Magda H., f. Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Alborg 1936, løst næringsbrev 1937; vognpark:
3 lillebiler (1 Kleinbus model 1952, 1 Vauxhall
model 1953 og 1 Opel Kapitån model 1954 —
kørselskapacitet: 18 personer); formd. f. Alborg
Lillebilforening s. 1952.
Adr. Fynsgade 32, Ålborg.
Firma: Hjorth’s Lillebiler, Alborg.

Hjorth, Henri Hans, karetmagermester; f. 6/2
1896 i Slagelse, søn af karetmagermester Carl
Alfred Hjorth; g. 28/12 1923 m. Paula Benedikte
H., f. Laus; løst næringsbrev s. karetmagerme
ster 1938; medl. af best. f. Sammenslutningen af
Karetmagermestre og Karrosseribyggere i Dan
mark.
Adr. Kordilgade 75, Kalundborg.
Firma: Henri Hjorth, Karetmagermester, Ny
gade 6, Kalundborg.
Hjorth, Rasmus Harry, vognmand; f. 9/3 1908
i Vindblæs sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Jens Hjorth; g. 28/11 1948 m. Anna H., f. Chri

stiansen; udd. og virket v. landvæsen, chauffør
1932-34, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Udbyneder pr. Havndal 1934; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons) og 1 5-personers
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del udbringning af gods fra Havn
dal station s. 1934 — samt lillebilkørsel og kørsel
m. skolevogn; medstifter af Hadsund og Omegns
Vognmandsforening 1947, medl. af best. f. samme
t. 1953.
Adr. Udbyneder pr. Havndal.
Firma: Rasmus Hjorth, Vognmand, Udbyneder
pr. Havndal.
Hjortshøj, Aksel, vognmand; f. 21/1 1913 i
Pannerup, Arhus amt, søn af gårdejer Marius
Hjortshøj; g. 6/1 1939 m. Karen H., f. Christen
sen; overtaget nuværende vognmandsforretning
i Trige pr. Arhus og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1937; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf
1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Luxol ke
miske Fabrikker, Trige.
Adr. Trige pr. Arhus.
Firma: A. Hjortshøj, Vognmandsforretning,
Trige pr. Arhus.

Hoffgaard, Holger, fragt- og vognmand; f. 2/8
1898 i Sverige, søn af vognmand J. C. Hoffgaard;
overtaget faderens vognmandsforretning i Tøl
løse og etabi. sig s. selvstændig fragt- og vogn
mand 1935; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m.
koncession.
Adr. Holbækvej 1, Tølløse.
Firma: Holger Hoffgaard, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Tølløse.

Holck, Jenny Valborg Emilie, vognmand; f.
23/3 1894 i Kbhvn., datter af gravør Valdemar
Christian Frederik Holck; g. 11/7 1920 m. vogn
mand Hans Christian Hansen; efter ægtefællens
død 1955 overtaget og videreført dennes vogn
mandsforretning :i Gentofte; kørselskapacitet:
ca. 6 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her-
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A. Hjortshøj

J. V. E. Hoick

J. Aa. Hold

A. B. Holdgaard

vognmand
Trige

vognmand
Søborg

vognmand
Sall

vognmand
Holstebro

under bl. a. en del kørsel f. A/S Tuborgs Bryg
gerier, Hellerup.
Adr. Munkely 9, Søborg.
Firma: H. Chr. Hansen’s Enke’s Vognmands
forretning v. Jenny Holck, Munkely 9, Søborg.

Hold, Johannes Aagaard, vognmand; f. 19/1
1907 i Sall, Viborg amt, søn af gårdejer Niels
Martin Hold; g. 28/6 1953 m. Erna IL, f. Ras
mussen; udd. v. landvæsen, chauffør 1937-42 og
vognmandskusk 1942-51, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Sall og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1951; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Frijsenborg
Herregårdsmejeri foruden en del svine- og kre
aturtransport; medl. af best. f. Sall Sygekasse.
Adr. Sall.
Firma: Aagaard Hold, Vognmandsforretning,
Sall.
Holdgaard, Anders Børge, vognmand; f. 29/7
1920 i Holstebro, søn af vognmand Jens Chri
stian Farsø Knudsen Holdgaard; g. 8/11 1947 m.
Gudrun H., f. Kristensen; ansat v. Glasmagasi
net i Holstebro 1934-39, derefter medarbejder i
faderens vognmandsforretning i Holstebro, med
indehaver af samme — der er grundlagt 1908 —
s. 1946; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet:
12-14 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del dagrenovationskørsel iflg.
kontrakt f. Holstebro kommune foruden en del
kørsel f. forskellige håndværksmestre og f. A/S
Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik.
Adr. Gasværksvej 10, Holstebro.
Firma: Chr. Holdgaard & Søn, Vognmandsfor
retning, Gasværksvej 10, Holstebro.

Holdgaard, Jens Christian Farsø Knudsen,
vognmand; f. 23/3 1884 i Ikast, Ringkøbing amt,
søn af landmand og entreprenør Knud Hold
gaard; g. 12/12 1912 m. Ellen H., f. Sand; udd.
og virket v. landvæsen 1900-08, staldforpagter på
Hotel »Phønix«, Holstebro 1908-17, sideløbende
drevet let kørsel f. rejsende s. 1908, udelukkende
drevet vognmandskørsel s. 1917; vognpark: 3

lastvogne (kørselskapacitet: 12-14 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
dagrenovationskørsel iflg. kontrakt f. Holstebro
kommune foruden en del kørsel f. forskellige
håndværksmestre og f. A/S Holstebro Jern
støberi & Maskinfabrik; tidl. formd. f. Holste
bro Vognmandsforening, medl. af best. f. Bygge
selskabet N.I.O.G.T., Holstebro s. 1922, formd.
f. samme s. 1946.
Adr. Gasværksvej 10, Holstebro.
Firma: Chr. Holdgaard & Søn, Vognmands
forretning, Gasværksvej 10, Holstebro.

Hollesen, Henning, vognmand; f. 22/11 1932 i
Øster Hornum, Ålborg amt, søn af gårdejer Jo
hannes Hollesen; g. 13/7 1955 m. Gudrun H., f.
Kvist; udd. og virket v. landvæsen, løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1955; vognpark: 2 lastvogne (2 og 5
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. A/S Ålborg Jern
støberi.
Adr. Løkkegade 27, Ålborg.
Firma: Carl Sørensen’s Eftf., Vognmandsfor
retning, Løkkegade 27, Ålborg.

Holm, Carl Andreas, vognmand; f. 22/5 1892 i
Rønne, søn af arbejdsleder Peter A. Kristian
Holm; g. 28/3 1917 m. Anna H., f. Zissack; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Rønne 1926 — her
under drevet forretning omfattende persontrans
port 1926-29 og derefter alm. vognmandsforret
ning m. lastvogn; vognpark: 1 3%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel; formd. f. Rønne Vognmandsforening
s. 1950.
Adr. Sigurdsgade 22, Rønne.
Firma: Carl Holm, Vognmandsforretning, Si
gurdsgade 22, Rønne.
Holm, Ejnar, vognmand; f. 25/4 1911 i Alstrup
sogn, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels Andreas
Holm; g. 31/3 1946 m. Lydia H., f. Just; genn.
16 år last-, person- og rutebilchauffør, løst
næringsbrev samt overtaget nuværende lillebil-
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J. C. F. K. Holdgaard

H. Hollesen

vognmand
Holstebro

vognmand
Alborg

C. A. Holm
vognmand
Rønne

forretning i sammenslutning m. I/S Ring-Bilen,
Alborg og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1955; vognpark: 1-5 personers lillebil (Vauxhall
model 1955).
Adr. Heilskovsgade 3, Alborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østervangsvej 22, Al
borg.

Holm, Ejvind, vognmand; f. 22/7 1910 i Allinge,
søn af brændselshandler Emil Holm; g. 23/5 1934
m. Doris H., f. Holm; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Allinge 1932; vognpark: 1 lastvogn
m. tippelad (4 tons) og 2 turistbusser (20 og 21
personer); kørsel: alm. vognmandskørsel samt
turistkørsel; medl. af best. f. Turistvognmændenes Landsorganisation^ Bornholms afdeling.
Adr. Østergade 18, Allinge.
Firma: Ejvind Holm, Vognmandsforretning,
Østergade 18, Allinge.
Holm, Frank, vognmand; f. 7/10 1898; vogn
park: 3 lastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt lillebilkørsel.
Adr. Tejnsvej, Allinge.
Firma: Frank Holm, Vognmandsforretning, Al
linge.
Holm, Gunnar, vognmand; f. 4/9 1923 i Hal
dum, Arhus amt, søn af vognmand Christian
Holm; g. 22/3 1947 m. Edith H., f. Borlund; udd.
v. landvæsen, chauffør h. faderen 1941-47, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Lading pr. Mun
delstrup 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Fajstrup Foderstofforretning
m. fl.
Adr. Lading pr. Mundelstrup.
Firma: Gunnar Holm, Vognmandsforretning,
Lading pr. Mundelstrup.
Holm, Niels Peder, vognmand; f. 12/3 1902 i
Stauning, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens
Pedersen; g. 2/6 1935 m. Alma H., f. Fausing,
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig eksportvognmand i Ringkø
bing 1931, genn. årene udvidet forretningen t.

E. Holm
vognmand
Alborg

sideløbende at omfatte alm. vognmands- og
langturskørsel, iøvrigt optaget sønnen Christian
Holm s. medarbejder i forretningen; vognpark:
1 Mercedes-dieselkølevogn og 1 Mercedes-diesellastvogn — begge m. påhængsvogn — samt 1
Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Ringkøbing Cementvarefabrik, en del langturs
kørsel m. flytning af maskiner på blokvogn s.
speciale, en del fisketransport fra Ringkøbing
og Thyborøn t. Esbjerg, en del kørsel m. land
brugsprodukter t. Esbjerg Eksporthavn og en
del returkørsel m. foderstoffer og gødning fra
Esbjerg t. Ringkøbing — samt eksportkørsel m.
koncession på Europa.
Adr. Herningvej 37, Ringkøbing.
Firma: N. P. Holm, Vognmandsforretning,
Herningvej 37, Ringkøbing.

Holm, Ole, vognmand, automobilforhandler; f.
19/3 1913 i Rønne, søn af maskinmester Niels
Holm; udd. og virket s. mekaniker, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rønne 1940, sideløbende
aut. DOMI-forhandler f. Bornholm; vognpark:
9 lastvogne (4-7 tons) — hvoraf 1 m. langtømmervogn, 1 m. påhængsvogn og 8 m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; revisor i Rønne
Vognmandsforening og i Dansk Arbejdsgiverfor
ening, Bornholm.
Adr. Havnegade 5, Rønne.
Firma: Ole Holm, Vognmandsforretning, Hav
negade 5, Rønne.

Holm, Simon Peter, vognmand; f. 18/11 1889 i
Vejle, søn af vognmand Søren Poulsen Holm*;
g. 29/4 1917 m. Clara Alfrida H., f. Christensen;
udd. og virket i faderens vognmandsforretning
i Vejle, leder af samme 1925, indehaver af for
retningen — der er grundlagt 1888 og sideløben
de omfatter brændselshandel — s. 1942; kørsel:
alm. vognmandskørsel m. hestevogn — herunder
bl. a. en del kørsel f. firmaet Becker-Christen* Vognmand Søren Poulsen Holm var i sin tid medstifter af
og gennem en årrække formand for Vejle Vognmandsforening
samt iøvrigt æresmedlem af samme.
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E. Holm

G. Holm

vognmand
Allinge

vognmand
Lading

O. Holm
vognmand
Rønne

sen, Vejle, f. Vejle kommune og f. Vejle havn;
genn. 10 år medl. af best. f. Vejle Vognmands
forening og i 1 periode næstformd. i samme,
medl. af best. f. og genn. 18 år sekretær i Vejle
Kulhandlerforening.
Adr. Skovgade 49, Vejle.
Firma: S. P. Holm v. S. P. Holm, Vognmands
forretning, Skovgade 49, Vejle.

Holmsgaard, Peter, vognmand; f. 30/1 1900 i
Hals, Alborg amt, søn af fabriksarbejder Jens
Peder Holmsgaard; g. 8/10 1922 m. Margrethe H.,
f. Thygesen; efter en del år at have virket s.
fabriksarbejder løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1925, genn. årene
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
forhandling af brændsel; vognpark: 2 lastvogne
m. flyttelad (4 og 5 tons) — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis flytning; medl. af best. f.
Arhus Vognmandsforening 1949-51, formd. f. Ar
hus Kulhandlerforening 1946-53.
Adr. Lundbyesgade 4, Arhus.
Firma: P. Holmsgaard, Flytte- & Kulforret
ning, Lundbyesgade 4, Arhus.
Holmstrøm, Andreas, vognmand; f. 18/3 1916 i
Roskilde, søn af vognmand Olaf Holmstrøm; g.
14/12 1943 m. Mary H., f. Ludvigsen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1934, derefter chauffør h.
faderen og sen. på »Christiansminde«, i Holte
Flytteforretning og h. vognmand Hans Andersen,
Jægerspris, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand — med forretning om
fattende først droske- og sen. lastvognskørsel —
i Jægerspris 1945; vognpark: 2 diesellastvogne —
begge m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kontrakt
kørsel (fra faderens tid) f. D.L.K., en del kørsel
m. kreaturer og svin t. Frederikssund Slagteri og
en del fast kørsel f. Dansk Skalleeksport, Frede
rikssund foruden en del eksportkørsel over Kor
sør; næstformd. i Vognmandsforeningen f. Frede
rikssund og Omegn.
Adr. Møllevej, Jægerspris.

S. P. Holm
vognmand
Vejle

Firma: Andr. Holmstrøm, Vognmandsforret
ning, Jægerspris.
Holst, Aage Christian, fragt- og vognmand; f.
10/8 1902 i Korsør, søn af toldassistent Christian
Holst; g. 9/2 1928 m. Margrethe H., f. Madsen
Krogh; lastvognschauffør i Korsør Flytteforret
ning 1923-26, etabi. sig s. selvstændig fragtmand
i Korsør 1926, udvidet forretningen t. sideløben
de at omfatte turistkørsel 1927; vognpark: 4 turistvogne og 1 lastvogn; formd. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s afd. f. Sorø amt.
Adr. Suhrsvej 24, Korsør.
Firma: Aa. Holst, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Suhrsvej 24, Korsør.

Holst, Lund, vognmand; f. 3/9 1923 i Jerslev,
Hjørring amt, søn af arbejdsmand Thorvald
Holst; g. 11/6 1950 m. Margit H., f. Thomsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. sneplov;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Toftegade 27, Hjørring.
Firma: Lund Holst, Vognmandsforretning, Tof
tegade 27, Hjørring.

Holst, Peter Clausen, vognmand; f. 2/1 1895 i
Hjerndrup, Haderslev amt, søn af skomager
mester Asmus Holst; g. 3/7 1931 m. Gertrud H.,
f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hjerndrup 1925; vognpark:
1 Studebaker-lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Hjerndrup kommune og en del brændselskørsel
f. egen regning.
Adr. Hjerndrup pr. Christiansfeld.
Firma: Peter Holst, Vognmandsforretning,
Hjerndrup pr. Christiansfeld.
Holst-Nielsen, Niels H., direktør; f. 14/9 1890
i Rødding, Haderslev amt, søn af købmand og
landmand S. M. Nielsen; g. 5/5 1921 m. Inga
H.-N., f. Laursen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. forvalter på forskellige herregårde, for
valter i vognmandsfirmaet Rasmus Hansen’s
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P. Holmsgaard

A. Holmstrøm

L. Holst

P. C. Holst

vognmand
Arhus

vognmand
Jægerspris

vognmand
Hjørring

vognmand
Hjerndrup

Eftf., Kbhvn. 1916, efter firmaets omdannelse t.
aktieselskab u. navnet: De forenede Vognmands
forretninger forvalter i samme 1917, driftsin
spektør 1929, direktør 1938; medl. af best. f.
Kbhvn.s Vognmandslaug 1931-50, viceoldermd. i
samme 1947-50, formd. f. Centralorganisationen
af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn og medl. af
hovedbest. f. Landsforeningen Danske Vogn
mænd 1947-50, initiativtager t. og medstifter af
samt formd. f. Turistvognmændenes Landsorga
nisation 1948, till, formd. f. repræsentantskabet
og forretningsudvalget f. samme.
Adr. Ahlmanns Alle 4, Hellerup.
Firma: De forenede Vognmandsforretninger
A/S, Gasværksvej 6, Kbhvn. V.
Holt, Arne, vognmand; f. 19/11 1924 i Hadsund,
Alborg amt, søn af vognmand Anton Holt; g.
13/12 1952 m. Birte H., f. Jensen; chauffør i fa
derens vognmandsforretning i Hadsund 1944-53,
i kompagni m. broderen vognmand Niels Holt
overtaget samme — der er grundlagt 1944 og side
løbende omfatter entreprenørvirksomhed m. egen
grusgrav og leverancer af bygnings- og vejmate
rialer — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953, sideløbende medindehaver af depot i Had
sund f. A/S Bryggeriet »Thor«, Randers og f.
A/S Singersgas, Arhus; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: 14 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt kontraktkørsel på ruten: Hadsund-Alborg; medl. af best. f. Hadsund og Om
egns Vognmandsforening s. 1953, kasserer i sam
me s. 1954.
Adr. Tykkenkærvej, Hadsund.
Firma: A. Holt’s Vognmandsforretning, Had
sund.
Honoré, Johannes, vognmand, entreprenør; f.
5/5 1915 i Fredericia, søn af avlsbruger Emil Ho
noré; g. 12/5 1939 m. Erna H., f. Ladegaard; udd.
og virket v. landvæsen h. faderen t. 1939, ekstra
arbejder v. D.S.B. 1939-41, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Fredericia 1941, genn. årene ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte en
treprenørvirksomhed m. egen grusgrav og m.
sortereranlæg f. ral på Fredericia Havn m. indog udskibning samt eksport bl. a. t. Tyskland;

vognpark: 7 lastvogne — alle m. hydraulisk
tippelad — og 1 læssetraktor (kørselskapacitet
ca. 40 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S B. P. OlieKompagniet, Fredericia, f. entreprenør Ove
Schrøder, Arhus, f. firmaet Aug. Jørgensen &
Troelsen, Alborg og f. murermester Malthe Sø
rensen & Søn, Fredericia m. fl.; medl. af best.
f. Fredericia Vognmandsforening s. 1955, formd.
f. 10. Bataillon’s Soldaterforening samt næstformd. f. 7. Regiment’s Soldaterforening og f.
De samvirkende Soldaterforeninger i Fredericia,
fl. a. tillidshverv.
Adr. Dronningensgade 56, Fredericia.
Firma: Johs. Honoré, Vognmands- & Entrepre
nørforretning, Dronningensgade 56, Fredericia.

Horn, Hans Kristoffer, vognmand; f. 2/4 1923
i Vejen, Ribe amt, søn af funktionær i A/S Mar
garinefabrikken »Alfa«, Vejen Henrik Horn; g.
1/6 1951 m. Søster H., f. Olesen; udd. og virket
v. landvæsen bl. a. s. forkarl og fodermester
1937-45, derefter ansat i A/S Tagpapfabrikken
»Phønix«, Vejen og sen. på Kolding Hørfabrik,
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Kolding 1954; kørselskapacitet: ca.
5 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Kolding kommune.
Adr. Bellevuegade 37, Kolding.
Firma: Kolding Brændselsforsyning v. Vogn
mand H. Horn, Bellevuegade 37, Kolding.
Hornbæk, Peter, vognmand; f. 28/12 1903 i Her
ning, søn af vognmand Johan Hornbæk; g. 4/6
1933 m. Anna H., f. Poulsen; ansat i faderens
vognmandsforretning i Herning 1918, løst næ
ringsbrev samt overtaget samme — der er
grundlagt 1884 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1927; vognpark: 6 lastvogne — hvoraf
3 m. sættevogn og 3 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 80 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kørsel m. bygningsmaterialer;
formd. f. Herning Vognmandsforening 1950-55.
Adr. Ravnsborggade 25, Herning.
Firma: Peter Hornbæk, Vognmandsforretning.
Herning.
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Hornstrup, Agner Kristian, vognmand; f. 2/1
1906 i Hogager, Ringkøbing amt, søn af vogn
mand Mads Hornstrup; g. 27/9 1936 m. Else H.,
f. Thusgaard; selvstændig vognmand i Holste
bro s. 1951; kørselskapacitet: 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Vald. Birn’s Jernstøberi & Maskin
fabrik og f. Det danske Hedeselskab — begge
Holstebro; revisor i Holstebro Vognmandsfor
ening.
Adr. Sveavej 3, Holstebro.
Firma: Agner Hornstrup, Vognmandsforret
ning, Sveavej 3, Holstebro.

Horsbøl, Kristian, vognmand; f. 20/2 1923 i
Thorstrup, Ribe amt, søn af arbejdsmand An
ders Horsbøl; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Horne pr. Tistrup i kompagni m. broderen vogn
mand Niels Horsbøl 1950; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtransport t.
Esbjerg Eksportmarked og en del svinetransport
t. slagterierne i Esbjerg, Ansager og Varde for
uden en del kørsel f. Horne Brugsforening, f.
Hornelund Foderstofforening, f. Bjerr emose
Indkøbsforening og f. Horne kommune og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Horne pr. Tistrup.
Firma: Brdr. Horsbøl, Vognmandsforretning,
Horne pr. Tistrup.
Horsbøl, Niels, vognmand; f. 26/10 1926 i Thor
strup, Ribe amt, søn af arbejdsmand Anders
Horsbøl; g. m. Ellen Kirstine H., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Kristian Horsbøl etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Horne pr. Tistrup
1950; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport t. Esbjerg Eks
portmarked og en del svinetransport t. slagte
rierne i Esbjerg, Ansager og Varde foruden en
del kørsel f. Horne Brugsforening, f. Hornelund
Foderstof forening, f. Bjerremose Indkøbsfor
ening og f. Horne kommune og en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.
Adr. Horne pr. Tistrup.

Firma: Brdr. Horsbøl, Vognmandsforretning,
Horne pr. Tistrup.

Horsbøll, Richard, vognmand; f. 15/7 1931 i
Adslev sogn, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Magnus Iver Horsbøll; udd. s. tømrer, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Stilling 1954; vogn
park: 1 4 %-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Stilling.
Firma: R. Horsbøll, Vognmandsforretning,
Stilling.
Horsted, Otto Frederik, vognmand; f. 27/4 1910
i Give, Vejle amt, søn af vejmand Jens Horsted;
g. 13/9 1935 m. Margrethe Kirstine H., f. Peder
sen; udd. i handel h. købmand Vogelius, Ølholm
og sen. virket v. landvæsen t. 1933, ansat v.
Cirkus Miehe-Pfånner 1933-34, købmand i Oden
se 1934-36, chauffør og mælkekusk i Odense 193651, salgskusk v. Carlsberg Depotet i Odense 195153, overtaget vognmand Peder Pedersen’s vogn
mands-, flytte- og brændselsforretning i Odense
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S D.E.C., f. A/S Axel Meyer & Co.
og f. Max A. Rasmussen’s Møbelfabrik — alle
Odense — samt flytning.
Adr. Carl Bernhardts Vej 22, Odense.
Firma: Peder Pedersen’s Eftf. v. Otto Horsted,
Vognmandsforretning, H. C. Andersens Gade 67,
Odense.
Horsted, Svend, vognmand; f. 30/10 1913 i Løv
lund, Ribe amt, søn af vognmand og gårdejer
Christian Horsted; g. 21/10 1944 m. Magna Edith
H., f. Bøndergaard; efter en del år at have vir
ket s. chauffør h. faderen overtaget nuværende
vognmandsforretning i Krog pr. Løvlund og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942; vogn
park: 1 diesellastvogn og 1 dieseltraktor; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Løvlund Lokalforening, f. Bil
lund Mejeri, f. murermester S. Christensen, Bil
lund, f. Utoft Plantage & Savværk og f. Grene
kommune foruden en del kørsel f. egen brænd-
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selsfabrikation; medl. af best. f. Grindsted og
Omegns Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Krog pr. Løvlund.
Firma: Svend Horsted, Vognmandsforretning,
Krog pr. Løvlund.

Hougaard, Herluf, vognmand; f. 15/4 1906 i Auning, Randers amt, søn af arbejdsmand Søren
Hougaard; g. 4/11 1940 m. Edin H., f. Andersen;
efter en del år at have virket s. kulchauffør løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Helsingør 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Helsingør kommune; medl. af best. f. Kronborg
Birks Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Sudergade 24, Helsingør.
Firma: Herluf Hougaard, Vognmandsforret
ning, Sudergade 24, Helsingør.
Hovind, Per, vognmand; f. 9/2 1910 i Tvedestrand, Norge, søn af civilingeniør Christian
Gregers Christensen; g. 6/7 1933 m. Ellen H., f.
Jeppesen; bestået mellemskoleeksm. 1926, fre
kventeret Frederiksborg Højskole 1927 og Blå
gård Seminarium 1928, derefter udd. v. landvæ
sen og sen. ejer af »Broløkkegård« på Fyn 193247, grundlagt Odense Turisttrafik og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 4 tu
ristvogne; kørsel: udelukkende turistkørsel på
ind- og udland; formd. f. Turistvognmændenes
Landsorganisation’s Odense afdeling.
Adr. Bergsvej 27, Odense.
Firma: Odense Turisttrafik, Bergsvej 27, Oden
se.

Hummelmose, Johanne, vognmand; f. 6/9 1895
i Hjerm, Ringkøbing amt, datter af gårdejer An
ders Nielsen; g. 14/9 1918 m. vognmand Søren
Christian Hummelmose; efter ægtefællens død
1935 overtaget og videreført dennes vognmands
forretning i Holstebro — der er grundlagt 1921,
optaget sønnen Ove Hummelmose s. kompagnon
i forretningen 1949; kørselskapacitet: ca. 4 tons;
kørsel: udelukkende dagrenovationskørsel iflg.
kontrakt f. Holstebro kommune.

H. Hougaard

P. Hovind

vognmand
Helsingør

vognmand
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Adr. Helgolandsgade 10, Holstebro.
Firma: Hummelmose & Søn v. Johanne & Ove
Hummelmose, Vognmandsforretning, Helgo
landsgade 10, Holstebro.

Hummelmose, Ove, vognmand; f. 6/4 1927 i
Holstebro, søn af vognmand Søren Christian
Hummelmose; g. 2/4 1953 m. Aase H., f. Chri
stensen; bestået realeksm. fra Holstebro Mel
lem- og Realskole 1943, sen. bestået handelsmedhjælpereksm. fra Holstebro Handelsskole,
udd. i isenkram h. isenkræmmer Eduard Melgaard, Holstebro 1943-47, ekspedient 1947-48, op
taget s. kompagnon i moderens vognmandsfor
retning i Holstebro 1949; kørselskapacitet: ca. 4
tons; kørsel: udelukkende dagrenovationskørsel
iflg. kontrakt f. Holstebro kommune; medl. af
best. f. 2. Regiments Soldaterforening.
Adr. Helgolandsgade 19, Holstebro.
Firma: Hummelmose & Søn v. Johanne & Ove
Hummelmose, Vognmandsforretning, Helgo
landsgade 10, Holstebro.
Hundebøl, August Nielsen, vognmand; f. 30/4
1929 i Roost, Tønder amt, søn af landmand Peter
Hundebøl; g. 2/12 1951 m. Else H., f. Rasmussen;
efter en del år- at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Branderup J.
1951; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Branderup Mejeri, f. korn- og foder
stoffirmaet Th. Bojsen, Branderup og f. Brande
rup kommune.
Adr. Branderup J.
Firma: August N. Hundebøl, Vognmandsforret
ning, Branderup J.

Husted, Aage, vognmand; f. 23/9 1897 i Hel
singør, søn af stationsforstander Anders Husted;
g. 15/8 1925 m. Marie H., f. Christiansen; efter en
del år at have faret t. søs udd. v. landvæsen,
sen. forvalter på »Korsebølle«, Langeland t. 1922,
studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1922-29, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Nivå 1930; vogn
park: 1 7-tons Bedford-diesellastvogn, 1 5-tons
Austin-lastvogn og 1 4%-tons Triangel-lastvogn;
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kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Sølyst Teglværk, f. købmand
Reimers, Nivå og f. Karlebo kommune.
Adr. Niverødvej, Nivå.
Firma: Aa. Husted, Vognmandsforretning, Ni
verødvej, Nivå.

Husted, Henrik, vognmand; f. 8/4 1914 i Smidstrup, Vejle amt, søn af landmand Niels Husted;
g. 16/10 1937 m. Emma H., f. Christensen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skovlund 1938, grund
lagt nuværende vognmandsforretning i Krus
bjerg pr. Ølgod 1945; vognpark: 2 benzinlastvcgne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport t. eksportog samlestaldene i Esbjerg og Ølgod foruden en
del kørsel f. Krusbjerg Brugs- og Lokalforening
og f. Ølgod kommune; medl. af best. f. Varde
3g Omegns Vognmandsforening.
Adr. Krusbjerg pr. Ølgod.
Firma: Henrik Husted, Vognmandsforretning,
Krusbjerg pr. Ølgod.
Husted, Henry Nielsen, vognmand; f. 3/2 1898
x Hartford, U.S.A., søn af postbud i U.S.A. Niels
Husted; g. 7/8 1922 m. Henny H., f. Thomsen;
udd. og virket v. landvæsen, ansat h. vognmand
fru Nielsen, Kbhvn. 1922-25, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1925; kørselskapa
citet: ca. 5 tons; kørsel: udelukkende dagrenova
tionskørsel f. Kbhvn.s kommune (distrikt nr. 75).
Adr. Vermlandsgade 76, Kbhvn. S.
Firma: H. Husted, Vognmandsforretning, Verm
landsgade 76, Kbhvn. S.

Huulgaard, Randrup, vognmand; f. 26/5 1909 i
Binderup, Randers amt, søn af gårdejer Jens
Nielsen Huulgaard; g. 12/11 1937 m. Ingeborg H.,
f. Hansen; udd. v. landvæsen og sen. drevet
vognmandsforretning i Randers samt lillebilfor
retning i Havndal, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Alborg 1946, løst næringsbrev 1949; vogn
park: 2 lastvogne (11 og 13 tons) — begge m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
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H. Husted

vognmand
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fortrinsvis langturskørsel bl. a. m. cement f. A/S
Rørdal Cementfabrik.
Adr. Bjørnøgade 23, Alborg.
Firma: Randrup Huulgaard, Vognmandsforret
ning, Bjørnøgade 23, Alborg.
Hvam, Egon Aksel, vognmand; f. 10/6 1912 i
Fårvang, Skanderborg amt, søn af rentier Niels
Hvam; g. m. Jenny H., f. Pedersen; udd. v.
landvæsen, chauffør 1939-46, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Knudstrup pr. Kjellerup
1946, løst næringsbrev 1948; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Knudstrup pr. Kjellerup.
Firma: Egon Hvam, Vognmandsforretning,
Knudstrup pr. Kjellerup.
Hvims, Erling, vognmand; f. 26/11 1911 i Bjerg
by, Hjørring amt, søn af landmand Christian
Hvims; g. 12/6 1935 m. Henny H., f. Clausen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1935; vognpark: 2 lastvogne (6500 og 6900 kg) —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (3300
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer i
Hjørring Vognmandsforening 1943-54, medl. af
best. f. Hjørring Jagtforening.
Adr. Palleskærvej 9, Hjørring.
Firma: Erling Hvims, Vognmandsforretning,
Palleskærvej 9, Hjørring.

Hyberg, Knud, vognmand; f. 9/3 1922 på Frdbg.,
søn af postpakmester C. Hyberg; løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vanløse 1948; vognpark: 1 3-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Thyborøn Allé 87, Vanløse.
Firma: Kn. Hyberg, Vognmandsforretning,
Thyborøn Allé 87, Vanløse.

Hyla, Adolf, vognmand; f. 4/7 1913 i Skrydstrup, Haderslev amt, søn af kusk Simon Hyla;
g. 19/12 1952 m. Inger H., f. Jensen; udd. og virket
v. landvæsen t. 1931, chauffør h. vognmand John
sen, Hoptrup 1931-33, ansat på Hotel »Runddelen«,
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Sønderborg og sen. på Hasle Badehotel 1933-35,
chauffør h. vognmand P. C. Terling, Kolding
1935-39, derefter chauffør h. speditør Holger
Hansen, Kolding og sen. påny h. vognmand P. C.
Terling, Kolding, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kolding 1946, eksportvognmand s. 1947;
kørselskapacitet: ca. 11 tons; kørsel: udelukken
de eksportkørsel på udlandet — herunder bl. a.
en del kørsel f. A.S.K., Kolding, f. A/S Sydjydsk
Cold Stores, Kolding og f. speditør Andr. Andre
sen, Padborg m. fl.
Adr. Alpedalen 8, Kolding.
Firma: Kolding Transporten v. Adolf Hyla,
Alpedalen 8, Kolding.
Hyldahl, Jens Evald, vognmand; f. 29/1 1924 i
Snedsted, Thisted amt, søn af landmand Chri
stian Hyldahl; g. 2/6 1948 m. Grethe H., f. Pe
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nørhå pr. Snedsted 1948; vognpark: 1 diesellast
vogn (5925 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fisketransport foruden en del
kørsel f. Nørhå kommune.
Adr. Nørhå pr. Snedsted.
Firma: Jens E. Hyldahl, Vognmandsforretning,
Nørhå pr. Snedsted.

Hyldelund, Christian, vognmand; f. 23/6 1920 i
Kastrup, Haderslev amt, søn af landmand Peter
Hyldelund; g. 14/11 1942 m. Cathrine H., f. Lo
rentzen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kastrup 1948; vogn
park: 1 Bedford-benzinlastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Østergård Andelsmejeri, Gram, f.
korn- og foderstoffirmaet N. J. Skov, Gram, f.
Gram kommune og f. Haderslev amts vejvæsen.
Adr. Kastrup pr. Gram.
Firma: Chr. Hyldelund, Vognmandsforretning,
Kastrup pr. Gram.
Hylleberg, Villy, vognmand; f. 28/5 1929 i Søn
der Rind, Viborg amt, søn af gårdejer Sigfred
Hylleberg; udd. v. landvæsen, chauffør 1946-49,
overtaget nuværende vognmandsforretning i Al
mind pr. Rindsholm og etabi. sig s. selvstændig

S. Hynkemejer
vognmand
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vognmand 1949; vognpark: 1 5%-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svinetransport.
Adr. Almind pr. Rindsholm.
Firma: Villy Hylleberg, Vognmandsforretning,
Almind pr. Rindsholm.

Hynkemejer, Simon, vognmand; f. 29/3 1913 i
Malt, Ribe amt, søn af landmand Johan Hynke
mejer; g. 25/4 1943 m. Elfrida H., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Maltbæk pr. Brø
rup 1946; vognpark: 1 Bedf ord-lastvogn m. Perkins-dieselmotor og 1 Austin-benzinlastvogn —
den ene m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kreaturer t. Kolding Eksportmarked, en del kør
sel m. svin t. Kolding Svineslagteri og en del
kørsel m. mælk t. Brørup Mejeri foruden en
del kørsel f. Brørup Foderstofforening og f.
Sønderskov Mølle samt en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning; medl. af best. f. Ribe Amts
Vognmandsforening.
Adr. Maltbæk pr. Brørup.
Firma: S. Hynkemejer, Vognmandsforretning,
Maltbæk pr. Brørup.
Høeberg, Henry, vognmand; f. 15/4 1928 i
Bramminge, Ribe amt, søn af vognmand Peter
Høeberg; g. 3/3 1951 m. Olga H., f. Thomsen;
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Bramminge.
Adr. Storegade 60, Bramminge.
Firma: Peter Høeberg & Søn, Vognmandsfor
retning, Bramminge.

Høeberg, Peter, vognmand; f. 1/5 1900 i Arnum, Tønder amt, søn af vognmand Jeppe Høe
berg; g. 2/4 1923 m. Anna H., f. Pedersen; udd.
v. landvæsen og sen. virket s. kusk h. faderen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bramminge
1924, iøvrigt optaget sønnen Henry Høeberg s.
kompagnon i forretningen; vognpark: 2 Bedfordbenzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. vejmaterialer
f. Ribe amts vejvæsen og f. Bramminge kommu-
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ne foruden en del kørsel f. forskellige byg
mestre; genn. en årrække medl. af best. f. Ribe
Amts Vognmandsforening.
Adr. Storegade 60, Bramminge.
Firma: Peter Høeberg & Søn, Vognmandsfor
retning, Bramminge.
Høft, Hermann Gustav Franz, vognmand; f.
29/11 1890 i Pommern, Tyskland, søn af foder
mester Ferdinand Høft; g. 3/11 1912 m. Minna
Dorthea H., f. Freese; udd. v. landvæsen,
sen. selvstændig gårdejer, overtaget nuværende
vognmandsforretning i St. Velling pr. Børkop og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945, optaget
svigersønnen vognmand Jens Axel Terp s. kom
pagnon i forretningen; vognpark: 1 diesellast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport t. eks
portstaldene og slagterierne i Kolding og Vejle
og en del kørsel m. mælk t. Christianshåb Meje
ri, Vejle foruden en del kørsel f. Smidstrup
Brugsforening og f. Smidstrup kommune.
Adr. St. Velling pr. Børkop.
Firma: H. G. F. Høft, Vognmandsforretning,
St. Velling pr. Børkop.

Høholdt, Jacob, vognmand; f. 4/10 1897 i Dron
ninglund, Hjørring amt, søn af karetmager An
ton Larsen; g. 27/12 1925 m. Johanne H., f. Aagaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rørholt 1927; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturkørsel.
Adr. Rørholt.
Firma: Jacob Høholdt, Vognmandsforretning,
Rørholt.
Høj, Marinus Christian, vognmand; f. 1/6 1897
i Vejstrup, Ribe amt, søn af assurandør Hans
Jessen Høj; g. 7/8 1920 m. Karen Christiane H.,
f. Schmidt; udd. s. karetmager i Hejis og sen.
selvstændig karetmager i Vejstrup og Kolding,
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Kol
ding 1948; vognpark: 4 lillebiler — alle m. radio
anlæg — samt 1 skole- og 1 udlejningsvogn;
formd. f. Kolding og Oplands Lillebilforening s.
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1945 og medl. af hovedbest. f. Centralforeningen
af Lillebilvognmænd i Danmark s. 1947.
Adr. Fredensgade 16, Kolding.
Firma: Høj’s Lillebiler v. M. Chr. Høj, Sydbanegade 8, Kolding.

Høj, Niels, vognmand; f. 19/4 1892 i Vostrup,
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Laurids Kri
stian Høj; g. 26/10 1919 m. Sinne H., f. Vad;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vostrup
1931, optaget sønnen Hans Høj s. medarbejder i
forretningen; vognpark: 1 diesellastvogn m. på
hængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1 lillebil; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene
og slagterierne i Esbjerg og Skjern foruden en
del kørsel f. Vostrup Brugs- og Lokalforening
og f. Lønborg kommune m. fl. og en del kørsel
m. brændsel f. egen regning; genn. en årrække
medl. af best. f. Ringkøbing-Skjern Vognmands
forening.
Adr. Vostrup.
Firma: Niels Høj, Vognmandsforretning, Vo
strup.
Højberg, Kaj, vognmand; f. 24/10 1921 i Ha
derslev, søn af fuldmægtig Johan Ludvig Høj
berg; g. 18/6 1949 m. Gunde H., f. Hattesen; efter
en del år at have virket s. eksportchauffør etabi.
sig s. selvstændig eksportvognmand i Esbjerg i
kompagni m. vognmand Arthur Damgaard 1953;
vognpark: 1 Bussing-dieselkølevogn m. påhængs
vogn; kørsel: udelukkende eksportkørsel m. kon
cession på Europa — dog fortrinsvis kørsel m.
fisk på Holland og Belgien f. speditør P. C.
Terling, Esbjerg.
Adr. Marbækvej 5, Esbjerg.
Firma: Continent Trafik v. A. Damgaard &
K. Højberg, Esbjerg.
Højegaard, Kaj Olaf, vognmand; f. 19/11 1914
i Knudsker, Bornholm, søn af landmand Johan
nes Højegaard; g. 24/4 1942 m. Marie H., f. Ol
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Knud
sker 1933, sideløbende drevet maskinstation i
Knudsker s. 1950; vognpark: 3 5-tons lastvogne
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K. Højberg

K. O. Højegaard

vognmand
Esbjerg

vognmand
Knudsker

V. Højlund
vognmand
Ringsted

— alle m. tippelad, 4 traktorer og 2 tærskevær
ker; kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer f.
Knudsker Vandværk.
Adr. Villa »Hjørnet«, Knudsker pr. Rønne.
Firma: Kaj Højegaard, Vognmandsforretning,
Knudsker pr. Rønne.
Højgaard, Henry, vognmand; f. 14/9 1908 i Es
bjerg, søn af vognmand Søren Højgaard; udd.
s. elektriker, overtaget faderens vognmandsfor
retning i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1941; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Jydsk Telefon, Esbjerg og
f. A/S Pollock & Co., Esbjerg.
Adr. Norgesgade 48, Esbjerg.
Firma: H. Højgaard, Vognmandsforretning,
Norgesgade 48, Esbjerg.

Højhus, Christian, vognmand; f. 15/8 1905 i
Videbæk, Ringkøbing amt, søn af arbejdsmand
Peder Højhus; g. 5/6 1932 m. Kristine Marie H.,
f. Andersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ringkøbing 1926; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Ringkøbing kommune foruden
en del kørsel m. bygningsmaterialer f. forskel
lige forretninger i Ringkøbing; genn. ca. 10 år
formd. f. Ringkøbing Vognmandsforening, æresmedl. i Ringkøbing-Skjern Vognmandsforening.
Adr. Herningvej 64, Ringkøbing.
Firma: Chr. Højhus, Vognmandsforretning,
Herningvej 64, Ringkøbing.
Højlund, Valdemar, vognmand; f. 14/6 1902 i
Ringsted, søn af murermester Niels Højlund; g.
17/10 1923 m. Nina H., f. Christensen; chauffør
h. købmand Jul. Petersen, Ringsted 1924-38,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ringsted
1938, løst næringsbrev 1939; vognpark: 1 4-tons
lastvogn m. flyttekasse; kørsel: alm. vognmands
kørsel samt flytning; medl. af best. f. Vogn
mandsforeningen f. Ringsted og Omegn s. 1950.
Adr. Anlægsvej 28, Ringsted.

H. Højmark
vognmand
Gærum

Firma: Vald. Højlund, Ringsted Møbeltrans
port, Anlægsvej 28, Ringsted.
Højmark, Heine, vognmand; f. 6/9 1931 i Flade,
Hjørring amt, søn af gårdejer Chresten Høj
mark; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gæ
rum pr. Frederikshavn 1952; vognpark: 2 6-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Flade-Gærum kom
mune.
Adr. Mølheden, Gærum pr. Frederikshavn.
Firma: Heine Højmark, Vognmandsforretning,
Gærum pr. Frederikshavn.

Høyer, Thorvald, vognmand; f. 21/6 1901 i
Ebeltoft, søn af vognmand og købmand Marius
Høyer; udd. s. mekaniker, mekaniker 1921-31,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ebeltoft
1931, løst næringsbrev 1932; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Strandgårdshøj 41, Ebeltoft.
Firma: Th. Høyer, Vognmand, Strandgårdshø.i
41, Ebeltoft.
Ibsen, Ewald, vognmand, aut. bybud; f. 8/6
1907 i Brande, Vejle amt, søn af vognmand Ib
Christian Ibsen; g. 12/2 1938 m. Thyra I., f. Jen
sen; udd. s. grovsmed 1921-25, derefter medhjæl
per i faderens vognmandsforretning i Brande
(grundlagt 1901) og sen. underforvalter på En
gelsholm, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 192735, derefter påny medhjælper h. faderen og sen.
ansat v. D.S.B., etabi. sig s. selvstændig vogn
mand og aut. bybud i Brande 1946, sideløbende
indehaver af depot f. Brande og omegn f. A/S
Kosangas, Kbhvn.; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Brande
Brugsforening, f. Brande Møbelfabrik og f. Olaf
Povlsen’s Trikotagefabrik, Brande; tidl. medl. af
best. f. Socialdemokratisk Forening i Brande og
genn. 8 år medl. af best. f. Brande Idrætsfor
ening.
Adr. Stationsvej 1, Brande.
Firma: Ewald Ibsen, Vognmand-Aut. Bybud,
Stationsvej 1, Brande.
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E. Isling

A. Iversen

vognmand
Brande

vognmand
Damme

vognmand
Svankjær

Ibsen, Hilmar Lauge Carlo, vognmand'; f. 11/8
1915 i Brande, Vejle amt, søn af vognmand Ib
Christian Ibsen; g. 29/10 1936 m. Kathrine I., f.
Nørregaard; udd. og virket v. landvæsen t. 1932,
derefter medarbejder i faderens vognmandsfor
retning i Brande, overtaget samme — der er
grundlagt 1901 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Vejle Andelsslagteri, f. Brande
Foderstof- og Gødningsforening og f. Dansk
Andels Ægeksport, Brande m. fl.
Adr. Borgergade 20, Brande.
Firma: Hilmar Ibsen, Vognmandsforretning.
Borgergade 20, Brande.
Ipsen, Jens Kofoed, vognmand; f. 2/7 1904 i
Vestermarie, Bornholm, søn af landmand Jens
Peter Ipsen; g. 26/12 1936 m. Agnes K. I., f. Lar
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Klint pr.
Lobbæk 1929, genn. årene omdannet forretnin
gen — der oprindelig omfattede persontransport
og sen. person- og varetransport — t. udelukken
de at omfatte varetransport; vognpark: 2 last
vogne (4 og 4% tons) — begge m. tippelad; tidl.
medl. af best. f. Rønne Vognmandsforening.
Adr. Klint pr. Lobbæk.
Firma: J. Kofoed Ipsen, Vognmandsforretning,
Klint pr. Lobbæk.

Isling, Carl, vognmand; f. 24/2 1895 i Magleby,
Møn, søn af landmand Christian Isling; g. 24/11
1920 m. Bodil I., f. Nielsen; efter en del år at
have drevet landejendom i Damme Skovhave
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lerbæk pr.
Askeby 1923; vognpark: 1 5-tons lastvogn og 2
10-tons lastvogne — begge m. langtømmervogn.
Adr. Lerbæk pr. Askeby.
Firma: Carl Isling, Vognmandsforretning, Ler
bæk pr. Askeby.
Isling, Egon, vognmand; f. 25/11 1924 i Fane
fjord, Møn, søn af vognmand Carl Isling; g. 20/7
1947 m. Elly I., f. Nielsen; medhjælper i fade
rens vognmandsforretning i Lerbæk pr. Askeby

C. Iversen
vognmand
Hirtshals

og sen. chauffør h. vognmand Emil Sølvhøj,
Stubbekøbing, overtaget vognmand Vagner Nielsen’s forretning i Tostenæs pr. Askeby og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951, flyttet forret
ningen t. egen nyopført ejendom m. garager i
Damme pr. Askeby 1952; vognpark: 1 6-tons
lastvogn m. påhængsvogn (3 tons).
Adr. Damme pr. Askeby.
Firma: Egon Isling, Vognmandsforretning,
Damme pr. Askeby.
Iversen, Adolf Peter Julius, vognmand; f. 22/1
1905 i Haderslev, søn af slagter Christian Iver
sen; g. 9/9 1934 m. Helene I., f. Haahr; udd. s.
mekaniker og sen. virket s. chauffør i firmaet
N. C. Kloster, Haderslev, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Haderslev 1928; vognpark: 1
diesellastvogn m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn
m. tippelad og 4 turistbusser; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
samt turistkørsel på ind- og udland.
Adr. Laurids Skaus Gade 38, Haderslev.
Firma: Adolf Iversen, Vognmandsforretning,
Laurids Skaus Gade 38, Haderslev.
Iversen, Alfred, vognmand; f. 8/7 1906 i Sten
bjerg, Nørhå sogn, Thisted amt, søn af fisker
Peter Iversen; g. 12/12 1934 m. Elly I., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i S vank j ær
pr. Bedsted, Thy 1934; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturkørsel, en del
brændselskørsel og en del kørsel f. HvidbjergØrum-Lodbjerg kommune — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: SvankjærThisted; kirkeværge f. Svankjær Kirke.
Adr. Svankjær pr. Bedsted, Thy.
Firma: Alfred Iversen, Fragt- & Vognmands
forretning, Svankjær pr. Bedsted, Thy.

Iversen, Arne, vognmand; f. 17/10 1920 i Ugilt,
Hjørring amt, søn af vognmand Christian Iver
sen; g. 28/10 1944 m. Grethe I., f. Frost; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skallerup pr. Sønderlev 1944; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1
m. tippelad og 2 m. påhængsvogn — og 1 læsse-
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E. Iversen

I. Iversen

I. A. Iversen

vognmand
Vedsted

vognmand
Skodborg

vognmand
Kås

vognmand
Adum

traktor (kørselskapacitet: ca. 25 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Skallerup pr. Sønderlev.
Firma: Arne Iversen, Vognmandsforretning,
Skallerup pr. Sønderlev.
Iversen, Carl, vognmand; f. 20/2 1919 i Sindal,
Hjørring amt, søn af landmand Martin Iversen;
g. 22/3 1945 m. Asta I., f. Nielsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hirtshals 1948; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: ca. 25 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fisketransport;
medstifter af og i perioder medl. af best. f.
Hirtshals Vognmandsforening.
Adr. Margrethevej 5, Hirtshals.
Firma: Carl Iversen, Vognmandsforretning,
Margrethevej 5, Hirtshals.

Iversen, Eduard, vognmand; f. 14/11 1910 i
Toftlund, Haderslev amt, søn af manufaktur
handler Iver Iversen; g. 14/12 1934 m. Christiane
I., f. Skrubel; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vedsted pr. Over Jerstal 1946; vognpark: 1
Chevrolet-lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Vedsted kommune, f. Høgelund Mejeri
og f. forskellige bygmestre.
Adr. Vedsted pr. Over Jerstal.
Firma: Eduard Iversen, Vognmand, Vedsted
pr. Over Jerstal.
Iversen, Ejnar, vognmand; f. 14/12 1891 i Bir
ket, Maribo amt, søn af gårdejer Carsten Iver
sen; g. 16/12 1927 m. Marie I., f. Skeem; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skodborg J. 1925; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel f. Rødding
Svineslagteri og f. Kolding Svineslagteri samt en
del fragtkørsel f. Jydsk Andels-Foderstofforret
ning m. fl.; kasserer i Haderslev Amts Vogn
mandsforening s. 1938.
Adr. Skodborg J.
Firma: Ejnar Iversen, Vognmandsforretning,
Skodborg J.

Iversen, Ingemann, vognmand; f. 12/12 1909 i
Jetsmark kommune, Hjørring amt, søn af vogn
mand Iver Iversen; g. 3/7 1937 m. Else I., f.
Klarborg; i kompagni m. faderen etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Pandrup 1931, flyttet
forretningen t. Kås 1946, sideløbende indehaver
af eget cementstøberi i Kås; vognpark: 1 last
vogn (5225 kg) og 1 turistbus (25 personer); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel — samt turistkørsel; formd.
f. Kås østre Grundejerforening og kasserer i
Kås Borgerforening.
Adr. Nørregade 8, Kås.
Firma: Ingemann Iversen, Vognmandsforret
ning, Kås.
Iversen, Iver Aksel, vognmand; f. 8/5 1914 i
Ådum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Søren
Christian Iversen; g. 4/11 1946 m. Anna I., f.
Madsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Adum 1946; vogn
park: 2 diesellastvogne — begge m. påhængs
vogn — og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg,
Skjern og Ølgod, en del kørsel m. brunkul fra
lejerne i Adum t. I/S Vestkraft, Esbjerg, en del
kørsel m. grovvarer f. Adum Brugsforening og
en del kørsel m. kalk fra Nordjylland foruden
en del kørsel f. Adum kommune.
Adr. Adum pr. Tarm.
Firma: Aksel Iversen, Vognmandsforretning,
Adum pr. Tarm.
Iversen, Jens, vognmand; f. 4/4 1914 i Skræm,
Hjørring amt, søn af landmand Anders Iversen;
g. 22/8 1943 m. Agnethe I., f. Andersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bonderup 1952;
vognpark: 2 lastvogne (3500 og 5600 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel og en del kreaturkørsel; for
md. f. Haverslev Sogns Sygekasse og medl. af
best. f. Bonderup Borger- og Håndværkerfor
ening.
Adr. Bonderup.
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J. Iversen
vognmand
Bonderup

L. C. R. Iversen

N. C. A. Iversen
vognmand
Kbhvn. S.

rutebilejer
Valby

Firma: Jens Iversen, Vognmandsforretning,
Bonderup.

Iversen, Knud, vognmand; f. 13/2 1918 i Ulf
borg, Ringkøbing amt, søn af rentier Iver Iver
sen; g. 11/3 1949 m. Maren I., f. Holm Dideriksen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Idom pr. Holstebro og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del svine- og kreaturtransport for
uden en del kørsel m. dansk brændsel f. egen
regning; medl. af best. f. Holstebroegnens Vogn
mandsforening 1952-56.
Adr. Villa »Nybo«, Idom pr. Holstebro.
Firma: Knud Iversen, Vognmandsforretning,
Idom pr. Holstebro.
Iversen, Lars Christian Richard, rutebilejer;
f. 23/2 1921 i Slagelse, søn af rutebilejer Frede
rik Iversen; g. 23/4 1949 m. Ruth I., f. Jacobsen;
udd. indenfor automobilbranchen bl. a. s. meka
niker, etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i
Kbhvn. 1944*; vognpark: 17 rutebiler; kørsel:
udelukkende rutebilkørsel på personruterne: nr.
136, nr. 137, nr. 138 og nr. 139 samt på natbus
ruten t. Rådhuspladsen i Kbhvn. og på besøgs
ruten: Hvidovre-Rødovre-Kbhvn.s Amtssygehus
i Gentofte foruden turistkørsel på udlandet.
Adr. Lyngvigvej 6, Vanløse.
Firma: »De blå Rutebiler« & »Europa Turist«
v. Lars Iversen, Alholmsvej 20, Kbhvn. Valby.
Iversen, Laurits, vognmand; f. 8/7 1896 i Frøs
lev, Thisted amt, søn af landmand Niels Iversen;
g. 29/12 1932 m. Anna I., f. Nielsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vils 1932; vognpark: 2
lastvogne (2275 og 5200 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
ke- og firmakørsel, en del svine- og kreatur
kørsel og en del kørsel m. sneplov f. Vejerslev* Rutebilejer Lars Iversen kørte — som den første private
rutebilejer — ind i Københavns kommune med busser på ruten:
Alholms Plads—Vesterbrogade den 23. juli 1951.

s. Aa. Iversen
vognmand
Sorring

Blistrup kommune; i perioder medl. af best. f.
Morsø Vognmandsforening, medl. af best. f.
Kystartilleriforeningen’s Morsø kreds.
Adr. Vils.
Firma: Laurits Iversen, Vognmandsforretning,
Vils.

Iversen, Niels Christian Andreas, vognmand; f.
18/5 1887 i Nysum pr. Ravnkilde, Ålborg amt,
søn af møbelhandler Peder Iversen; g. 23/5 1942
m. Gerda Marie I., f. Petersen; udd. og virket
dels v. landvæsen og dels i hotelfaget t. 1909,
ansat v. N.E.S.A. og v. Kbhvn.s Sporveje 190919, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1919; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 9-10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Danske Køb
mænds Han dels-Akts., f. A/S J. Saabye & O.
Lerche og f. Akts. f. Kemisk Industri — alle
Kbhvn.
Adr. Amagerbrogade 24, Kbhvn. S.
Firma: Chr. Iversen, Vognmandsforretning,
Amagerbrogade 24, Kbhvn. S.
Iversen, Svend Aage, vognmand; f. 19/4 1921
i Dallerup, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Iver Hansen Iversen; g. 30/6 1946 m. Ingrid I.,
f. Loudal; chauffør i nuværende fragtmandsfor
retning i Sorring pr. Toustrup — der da ejedes
af Hammelbanen — 1946-54, efter Hammelbanen’s nedlæggelse overtaget forretningen og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruterne:
Silkeborg-Sorring-Arhus og Sorring-Borum-Århus.
Adr. Sorring pr. Toustrup.
Firma: Fragtbilruten: Silkeborg-Sorring-Århus
v. Svend Aage Iversen, Sorring pr. Toustrup.
Jacobsen, Anders Jørgen, vognmand; f. 2/2
1931 i Skæring, Randers amt, søn af vognmand
Jacob Jacobsen; g. 1/11 1953 m. Lis J., f. Vilhelmsen; chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Skæring 1939-52, overtaget samme — der
er grundlagt af faderen 1920 — og etabi. sig s.

477

A. Jacobsen

C. S. Jacobsen

vognmand
Valby

vognmand
Skive

C.

J. Jacobsen
vognmand
Kolding

selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast svine- og kreaturtrans
port foruden en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Skæring pr. Hjortshøj.
Firma: Skæring Vognmandsforretning v. A. J.
Jacobsen, Skæring pr. Hjortshøj.

Jacobsen, Axel, vognmand; f. 12/2 1909 i Kbhvn.,
søn af arbejdsmand Fr. Jacobsen; efter en del
år at have faret t. søs etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Valby 1937, flyttet forretningen t.
nuværende ejendom i Valby 1940 og genn. årene
udvidet samme t. sideløbende at omfatte brænd
selshandel; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vigerslevstræde 9, Kbhvn. Valby.
Firma: Axel Jacobsen, Vognmandsforretning,
Vigerslevstræde 9, Kbhvn. Valby.
Jacobsen, Carl Sigurd, vognmand; f. 21/2 1909
i Svenstrup, Alborg amt, søn af snedker Niels
Christian Jacobsen; g. 1934 m. Helga J., f. Chri
stensen (død 1946), g. 1950 m. Alma J., f. Søren
sen; udd. og virket v. landvæsen 1923-33, der
efter chauffør bl. a. h. vognmand H. Petersen,
Vadum, overtaget dennes forretning og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1934, flyttet forretnin
gen t. Skive 1951; vognpark: 3 lastvogne — hvor
af 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 30-35
tons); kørsel: udelukkende kørsel m. fragt- og
stykgods på ruten: Skive-Kbhvn. — herunder
bl. a. en d'el kørsel f. slagterierne i Skive, Struer
og Holstebro, f. A/S Skive Børstefabrik, f. Skive
Tagpapfabrik, f. A/S Gyro, Skive, f. Motorgår
den, Skive og f. Bryggeriet »Thordal«, Skive
m. fl.
Adr. Skrænten 39, Skive.
Firma: Carl Jacobsen, Vognmandsforretning,
Skrænten 39, Skive.

Jacobsen, Christian Juhl, vognmand; f. 20/12
1890 i Fredericia, søn af mejerist Falle Juhl Ja
cobsen; g. 7/8 1915 m. Anna Eline J. J., f. Peter
sen; kusk h. vognmand Faaborg, Kolding 1906-

E. Jacobsen
vognmand
Glamsbjerg

10, v. D.D.P.A., Kolding 1910-11, h. vognmand
Niels Pedersen, Kolding 1911-12 og h. købmand
Otto Nissen, Kolding 1912-20, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Seest 1921, selvstændig vogn
mand i Kolding s. 1932, sideløbende leverandør af
savsmuld t. slagtere, slagterier og røgerier i Jyl
land og på Fyn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Trævare
fabrikken »Holmsminde«, Kolding samt en del
ægkørsel.
Adr. Bellevuegade 42, Kolding.
Firma: Chr. Juhl Jacobsen, Vognmandsforret
ning, Bellevuegade 42, Kolding.
Jacobsen, Ejnar, vognmand; f. 17/6 1903 i Hjør
ring, søn af vognmand Lars Jacobsen; g. 27/3
1927 m. Ellen J., f. Øster; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Tårs 1930; vognpark: 2 lastvogne
(5 og 5% tons) — den ene m. påhængsvogn (4
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; i perioder
medl. af best. f. Hjørring Omegns Vognmands
forening.
Adr. Bredgade 31, Tårs.
Firma: Ejnar Jacobsen, Vognmandsforretning,
Tårs.

Jacobsen, Ejnar, vognmand; f. 8/10 1918 i
Glamsbjerg, Assens amt, søn af vognmand Ja
cob Jacobsen; g. 14/12 1941 m. Else J., f. Han
sen; efter en del år at have virket s. medhjæl
per og chauffør i faderens vognmandsforretning
i Glamsbjerg etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Glamsbjerg 1946, opført nuværende ejendom
m. tilhørende garager i Glamsbjerg henholdsvis
1943 og 1956; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Teglværksvej 16, Glamsbjerg.
Firma: Ejnar Jensen, Vognmandsforretning,
Glamsbjerg.

Jacobsen, Elvin, vognmand; f. 12/7 1919 i Tri
ge, Arhus amt, søn af husmand Christian Ja
cobsen; g. 16/3 1948 m. Anna-Lise J., f. Peder
sen; udd. v. landvæsen, chauffør 1941-50, over
taget nuværende vognmandsforretning i Trige
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons);

478
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H. Jacobsen

H. Jacobsen

H. Jacobsen

vognmand
Randers

vognmand
Løgstrup

vognmand
Vammen

vognmand
Reerslev

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Spørring Mejeri for
uden en del svinetransport.
Adr. Trige pr. Arhus.
Firma: Elvin Jacobsen, Vognmandsforretning,
Trige pr. Arhus.

Jacobsen, Frants, vognmand; f. 27/10 1897 i
Tvede, Randers amt, søn af vognmand Morten
Jacobsen; g. 22/5 1948 m. Kirstine J., f. Nielsen;
vognmandskusk 1911-26, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Randers
1926; vognpark: 1 spand heste m. tilhørende ar
bejdsvogne; kørsel: udelukkende fast kørsel f.
D.D.S.F., Randers og f. Randers Havn; medl. af
best. f. Randers Vognmandslaug 1933-53, taksationsmd. f. Hesteforsikringen f. Randers By s.
1930, medl. af best. f. Selskabet »De danske Forsvarsbrødre«s Randers afd.
Adr. Vestergrave 44, Randers.
Firma: Frants Jacobsen, Vognmandsforretning,
Vestergrave 44, Randers.
Jacobsen, Frode Angelo, fragt- og vognmand;
f. 25/1 1923 i Albæk, Hjørring amt, søn af land
postbud Erland Jacobsen; g. 15/9 1951 m. Gerda
J., f. Stenstrup Petersen; udd. v. landvæsen,
fængselsbetjent v. Kragskovhede Lejren 1946-50,
overtaget vognmand Anker Christensen’s forret
ning i Saunte og etabi. sig s. selvstændig fragtog vognmand 1955, løst næringsbrev 1956; vogn
park: 2 lastvogne (5 og 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel i forbindelse m. egen brændselsforretning —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Saunte-Kbhvn.
Adr. Saunte.
Firma: Saunte Fragt- & Vognmandsforretning
v. Frode A. Jacobsen, Saunte.
Jacobsen, Hans, vognmand; f. 14/11 1918 i
Skibinge, Præstø amt, søn af gårdejer Peter
Jacobsen; g. 1944 m. Solveig J., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Præstø
1949; vognpark: 1 kleinbus.
Adr. Rådhusstræde 1, Præstø.

Firma: Hans Jacobsen, Vognmand, Rådhus
stræde 1, Præstø.
Jacobsen, Harald, vognmand; f. 8/8 1911 i Tårup. Viborg amt; g. 15/11 1937 m. Elly J., f. Si
monsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Løgstrup 1935; vognpark: 1
lastvogn og 1 kølevogn m. sættevogn (kørsels
kapacitet: 14 tons); kørsel: udelukkende kon
traktkørsel m. kød! og stykgods på ruten: ViborgKbhvn.
Adr. Løgstrup.
Firma: Løgstrup Vognmandsforretning v. H.
Jacobsen, Løgstrup.

Jacobsen, Henry, vognmand; f. 21/9 1908 i
Svendborg, søn af vognmand Mads Jacobsen;
g. 21/4 1935 m. Karna J., f. Rasmussen; over
taget faderens vognmandsforretning i Svendborg
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; medl. af best. f. og se
kretær i Svendborg Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Dronningemaen 16, Svendborg.
Firma: H. Jacobsen, Vognmandsforretning,
Dronningemaen 16, Svendborg.
Jacobsen, Henry, vognmand; f. 20/11 1916 i
Vammen, Viborg amt, søn af vognmand Laurids
Jacobsen; g. 9/2 1952 m. Albertine J., f. Torderup; udd. og virket v. landvæsen 1934-40, chauf
før i faderens vognmandsforretning i Vammen
1940-53, optaget s. kompagnon i samme 1953,
eneindehaver af forretningen — der er grund
lagt af faderen 1901 — s. 1954, sideløbende leve
randør af støbematerialer fra egen sandgrav
samt forhandler af indenlandsk brændsel; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel
og en del kreaturtransport.
Adr. Vammen pr. Viborg.
Firma: Henry Jacobsen, Vognmandsforretning,
Vammen pr. Viborg.

Jacobsen, Holger, vognmand; f. 11/5 1901 i
Vester Skerninge, Svendborg amt, søn af murer
Hans Jørgen Jacobsen; g. 16/12 1927 m. Mar-
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J. P. Jacobsen

P. Jacobsen

vognmand
Hou

vognmand
Lindholm

P. Jacobsen
vognmand
Nykøbing F.

grethe J., f. Nielsen; udd. og virket v. land
væsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Reerslev pr. Ruds-Vedby 1924, erhvervet nu
værende ejendom i Reerslev 1948; vognpark: 1
5-tons lastvogn.
Adr. Reerslev pr. Ruds-Vedby.
Firma: Holger Jacobsen, Vognmandsforretning,
Reerslev pr. Ruds-Vedby.
Jacobsen, Jens Peter, vognmand; f. 5/1 1915 i
Falling sogn, Arhus amt, søn af vognmand Ja
kob Jakobsen; g. 26/11 1939 m. Inger J., f. Olsen;
chauffør h. faderen 1933-47, etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Hou 1947; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 15
tons); kørsel: udelukkende langturskørsel —
dog fortrinsvis kreaturtransport; medstifter af
Odder og Omegns Vognmandsforening 1954,
medl. af best. f. og sekretær i samme.
Adr. Hou.
Firma: J. P. Jacobsen, Vognmandsforretning,
Hou.

Jacobsen, Johannes Lauritz, vognmand; f. 5/2
1902 i Løjt Kirkeby, Åbenrå amt, søn af møller
Christian Jacobsen; g. 14/2 1941 m. Kathrine J.,
f. Poulsen; efter en del år at have virket s.
chauffør bl. a. h. vognmand Johs. Hansen, Røde
kro etabl. sig s. selvstændig vognmand i Løjt
Kirkeby 1937, genn. årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
m. egen grusgrav; vognpark: 2 lastvogne og 2
læssetraktorer; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast entreprisekørsel f.
Åbenrå Andels-Svineslagteri.
Adr. Løjt Kirkeby.
Firma: Johannes Jacobsen, Vognmandsforret
ning, Løjt Kirkeby.
Jacobsen, Marius Truelsen, vognmand; f. 18/9
1920 i Søllerød, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
Jens Peter Jacobsen; g. 30/10 1942 m. Karen J.,
f. Johansen; etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Virum 1941, sideløbende leverandør af slag
ger; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
10-12 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —

S. Aa. Jacobsen
vognmand
Randers

herunder bl. a. en del kørsel f. Lyngby-Tårbæk
kommune og f. forskellige entreprenører.
Adr. Kollevej 1, Virum.
Firma: Marius T. Jacobsen, Vognmandsforret
ning, Kollevej 1, Virum.
Jacobsen, Niels, vognmand.
Adr. Storegade 171, Esbjerg.
Firma: Niels Jacobsen, Eksportvognmand, Sto
regade 171, Esbjerg.

Jacobsen, Niels Bomholt, vognmand; f. 1/6 1904
i Trige, Århus amt, søn af husmand Christian
Jacobsen; g. 30/12 1953 m. Esther Marie J., f.
Svendsen; udd. v. landvæsen, chauffør 1931-34,
etabl. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Skjoldelev pr. Hinnerup 1934, grundlagt nuvæ
rende vognmandsforretning i Trige 1939; vogn
park: 1 lastvogn m. tippelad og påhængsvogn
(kørselskapacitet: 7 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. A/S De forenede Mejerier, Århus.
Adr. Trige pr. Århus.
Firma: Niels Jacobsen, Vognmandsforretning,
Trige pr. Århus.
Jacobsen, Poul, vognmand; f. 20/8 1910 i Sven
strup, Ålborg amt, søn af snedkermester Niels
Christian Jacobsen; g. 28/8 1937 m. Gerda J., f.
Thomsen; chauffør h. vognmand Jens Eriksen,
Svenstrup 1931-43, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Svenstrup 1943, flyttet forretningen t.
Lindholm 1945 og løst næringsbrev 1946; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Kristiansgade 1, Lindholm pr. Nørre
Sundby.
Firma: Poul Jacobsen, Vognmandsforretning,
Kristiansgade 1, Lindholm pr. Nørre Sundby.
Jacobsen, Poul, vognmand; f. 18/11 1911 i Stad
ager, Maribo amt, søn af gårdejer N. J. Jacob
sen; g. 7/5 1939 m. Esther J., f. Nielsen; udd. og
virket v. landvæsen 1925-38, overtaget vogn
mand Johs. Johansen’s forretning i Nykøbing F.
og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1938;
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S. Aa. E. Jacobsen
vognmand
Sundby

T. B. Jacobsen

V. Jacobsen
vognmand
Sejstrup

vognmand
Kibæk

vognpark: 1 5-tons lastvogn m. påhængsvogn (4
tons); medl. af best. f. Maribo Amts Fragt- og
Vognmandsforening s. 1951, i perioder medl. af
best. f. Nykøbing F. Vognmandsforening.
Adr. Østre Alle 67, Nykøbing F.
Firma: Poul Jacobsen, Vognmandsforretning,
Østre Alle 67, Nykøbing F.
Jacobsen, Svend Aage, vognmand; f. 3/7 1919
i Herning, søn af karetmager Vilhelm Emil Ja
cobsen; g. 27/12 1942 m. Elly Marie J., f. Jensen;
lastvognschauffør 1937-55, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Randers — der er grundlagt 1920 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1 4tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning og møbeltransport.
Adr. Ullersvej 14, Randers.
Firma: Svend Aa. Jacobsen, Vognmand, Ul
lersvej 14, Randers.

V. K. Jacobsen
vognmand
Kbhvn. N.

Kibæk og Vorgod Østerby, f. Clasonsborg Gods
pr. Kibæk og f. firmaet Vilh. Merrild & Søn’s
Eftf., Kibæk foruden en del kørsel m. brændsel
f. egen regning; genn. en årrække medl. af best.
f. Hammerum Herreds Vognmandsforening.
Adr. Birke Alle 39, Kibæk.
Firma: Thomas Barslund, Vognmandsforret
ning, Kibæk.
Jacobsen, Valdemar, vognmand; f. 23/1 1909 i
Nørre Fårup, Ribe amt, søn af husmand Søren
Jacobsen; g. 27/10 1933 m. Edel Marie J., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Sejstrup pr. Gredstedbro 1930;
optaget sønnen Verner Jacobsen s. medarbejder
i forretningen; vognpark: 2 Dodge-benzinlastvogne og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. krea
turer og svin t. eksportstaldene og slagterierne
i Esbjerg foruden en del kørsel f. Hunderup
kommune og f. Gredstedbro Lokalforening u.
J.A.F.
Adr. Sejstrup pr. Gredstedbro.
Firma: Vald. Jacobsen, Vognmandsforretning,
Sejstrup pr. Gredstedbro.

Jacobsen, Svend Aage Evald, vognmand; f. 20/4
1910 i Ønslev, Maribo amt, søn af vognmand
Karl Jacobsen; g. 13/12 1933 m. Karen J., f. Chri
stensen; medhjælper og chauffør i faderens
vognmandsforretning i Alstrup pr. Nørre Alslev
1925-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sundby pr. Guldborg 1932, opført nuværende
ejendom m. tilhørende garager i Sundby 1946;
vognpark: 1 lastvogn (6 tons) m. påhængsvogn
(6 tons) og 1 traktor m. læsseanordning.
Adr. Sundby pr. Guldborg.
Firma: Svend Jacobsen, Vognmandsforretning,
Sundby pr. Guldborg.

Jacobsen, Verner, chauffør; f. 16/9 1937 i Sej
strup, Ribe amt, søn af vognmand Valdemar
Jacobsen; chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Sejstrup.
Adr. Sejstrup pr. Gredstedbro.
Firma: Vald. Jacobsen, Vognmandsforretning,
Sejstrup pr. Gredstedbro.

Jacobsen, Thomas Barslund, vognmand; f. 27/11
1914 i Sønder Felding, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Lars Karl Jacobsen; g. 31/8 1940 m.
Gudrun B. J., f. Thomsen; efter en del år at
have virket s. chauffør etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Kibæk 1937; vognpark: 1 Mercedesdiesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis langturskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Sajyka
Kartoffelcentral, Herning, f. Troldhede Plade
industri, f. Jydsk Andels-Foderstofforretning,

Jacobsen, Villiam Kaj, vognmand; f. 4/7 1907
i Herlufmagle, Præstø amt, søn af arbejdsmand
Carl Christian Jacobsen; g. 24/12 1941 m. Thyra
J., f. Pedersen; udd. s. mekaniker, overtaget
vognmand Chr. Emil Hansen’s forretning i
Kbhvn. og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1943; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Gormsgade 2A, Kbhvn. N.
Firma: Villiam Jacobsen, Vognmandsforret
ning, Heimdalsgade 42, Kbhvn. N.
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Jacobsen, Willy, vognmand; f. 23/4 1911 i
Kbhvn., søn af arbejdsmand Peter Jacobsen; g.
22/5 1936 m. Rigmor J., f. Pedersen; efter en del
år at have virket s. chauffør løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1936; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Roarsvej 17, Kbhvn. F.
Firma: Willy Jacobsen, Vognmandsforretning,
Roarsvej 17, Kbhvn. F.

Jaenicke, Jens, vognmand; f. 18/4 1920 i Klip
lev, Åbenrå amt, søn af landmand Herman
Jaenicke; g. 15/9 1941 m. Elise J., f. Byrgel; efter
en del år at have virket s. tørvefabrikant etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Søgård pr. Klip
lev 1948; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Kliplev kom
mune.
Adr. Søgård pr. Kliplev.
Firma: J. Jaenicke, Vognmandsforretning, Sø
gård pr. Kliplev.
Jahnke, Heinrich, vognmand; f. 4/8 1916 i Ul
kebøl, Sønderborg amt, søn af vognmand Hein
rich Jahnke; g. 4/12 1942 m. Marie J., f. Møjsen;
efter en del år at have virket s. kusk og chauf
før i faderens vognmandsforretning i Langdel
pr. Augustenborg overtaget samme — der er
grundlagt 1929 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1940; vognpark: 1 Magirus-diesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast kørsel f. A/S Augustenborg Træ
lasthandel, f. Sønderborg amts vejvæsen og f.
Ulkebøl kommune.
Adr. Langdel pr. Augustenborg.
Firma: H. Jahnke,Vognmandsforretning, Lang
del pr. Augustenborg.

Jakobsen, Aage Ivar, vognmand; f. 21/3 1921 i
Gedved, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Anius Jakobsen; g. 10/2 1946 m. Anna-Lise J., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gedved 1946; vognpark: 1
4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandfckørsel

— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
Horsens Mejeri og t. Horsens Mælkeforsyning.
Adr. Gedved pr. Horsens.
Firma: Aage Jakobsen, Vognmandsforretning,
Gedved pr. Horsens.

Jakobsen, Alfred, vognmand; f. 23/12 1905 i
Vornæs, Tåsinge, søn af husmand Christian
Jakobsen; g. 5/11 1933 m. Ida J., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Strammelse
pr. Svendborg 1934, sideløbende overtaget fragtog vognmand A. Husman’s forretning i Stram
melse 1935; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons);
medl. af best. f. og kasserer i Tåsinge og Thurø
Vognmandsforening s. 1938, formd. f. samme s.
1953.
Adr. Strammelse pr. Svendborg.
Firma: Alfred Jakobsen, Vognmandsforretning,
Strammelse pr. Svendborg.

Jakobsen, Anker Westergaard, vognmand; f.
29/4 1908 i Odder, Arhus amt, søn af rentier
Jens Westergaard Bernhardt Jakobsen; g. 18/12
1938 m. Harriet W. J., f. Calmar; erhvervet kon
cession på fragtruten Odder-Arhus og etabi. sig
s. selvstændig fragtmand i Odder 1934, afhændet
fragtruten og grundlagt Næstved By omnibus
1938, afhændet samme 1940, derefter chauffør v.
international fragtkørsel t. 1945 og kørelærer i
Odder 1945-52, i kompagni m. vognmand Jens
Sørensen overtaget halvparten af nuværende
vognmandsforretning i Odder og påny etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del renovationskørsel f. Od
der by; medstifter af og formd. f. Odder og Om
egns Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Sandager Alle 4, Odder.
Firma: Jens Sørensen & Anker Jakobsen, Vogn
mandsforretning, Odder.
Jakobsen, Arne Jakobi, vognmand; f. 8/10
1928 i Gjerlev, Randers amt, søn af gårdejer
Otto Nikolaj Jakobi Jakobsen; g. 19/3 1955 m.
Ellen J., f. Pedersen; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1950-55, etabi. sig s. selvstændig
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vognmand i Enslev pr. Gjerlev 1955; vognpark:
1 5%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport.
Adr. Enslev pr. Gjerlev J.
Firma: A. Jakobsen, Vognmandsforretning,
Enslev pr. Gjerlev J.
Jakobsen, Børge, vognmand; f. 23/9 1916 i
Faurbo, Holbæk amt, søn af vognmand Ferdi
nand Jakobsen; g. 1/10 1939 m. Elly J., f. Brudd;
udd. s. gartner, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Rødovre 1937; vognpark: 12 lastvogne
(4-7 tons) — alle m. tippelad — og 5 tankvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af best. f.
Kbhvn.s Vognmandsforening af 1955.
Adr. Damhus Boulevard 52, Rødovre pr. Valby.
Firma: F. Jakobsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Damhus Boulevard 52, Rødovre pr. Valby.

Jakobsen, Carl Henning, vognmand; f. 7/9 1927
i Demstrup, Viborg amt, søn af vognmand Lau
rids Bernhard Jakobsen; udd. v. landvæsen og
i mekanikerfaget, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Demstrup 1947, sideløbende forhandler
af fiskeensilage; vognpark: 1 lastvogn og 1 vare
vogn (kørselskapacitet: 5^4 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport.
Adr. Demstrup pr. Sj ørslev.
Firma: C. H. Jakobsen, Vognmandsforretning,
Demstrup pr. Sjørslev.
Jakobsen, Egon Leo, vognmand; f. 23/6 1916 i
Blegind sogn, Arhus amt, søn af rentier Søren
Jakobsen; g. 4/9 1940 m. Anna Margrethe J., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, statshus
mand1 1940-44, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Grundfør pr. Hinnerup 1947; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad (kørselskapacitet:
15 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Grundfør Tegl
værk.
Adr. Grundfør pr. Hinnerup.
Firma: Grundfør Vognmandsforretning v. Egon
Jakobsen, Grundfør pr. Hinnerup.

Jakobsen, Ejnar Søren Kristian, vognmand; f.
27/6 1910 i Vinderup, Ringkøbing amt, søn af
landmand Kresten Jakobsen; g. 22/9 1936 m.
Karla J., f. Lysdahl; udd. og virket v. land
væsen 1922-34, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Rettrup pr. Skive 1934; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10-12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Rettrup Brugsforening, f. Rettrup Lokal
forening, f. Skive Andelsslagteri, f. Skive Eks
portforening, f. Skive Andelsmejeri og f. Brøndum-Hvidbjerg kommune m. fl.
Adr. Rettrup pr. Skive.
Firma: Ejnar Jakobsen, Vognmandsforretning,
Rettrup pr. Skive.

Jakobsen, Ferdinand, vognmand; f. 6/4 1892 i
Kbhvn., søn af gårdejer Aage Jakobsen; g. 13/11
1915 m. Karen J., f. Schrøder; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1934, optaget søn
nen Børge Jakobsen s. kompagnon i forretnin
gen 1939; vognpark: 12 lastvogne (4-7 tons) —
alle m. tippelad — og 5 tankvogne; kørsel: alm..
vognmandskørsel.
Adr. Stærevej 10, Kbhvn. NV.
Firma: F. Jakobsen & Søn, Damhus Boulevard
52, Rødovre pr. Valby.
Jakobsen, Gunner, vognmand; f. 29/11 1921 i
Høver, Arhus amt, søn af arbejdsmand Frede
rik Jakobsen; g. 26/11 1950 m. Gerda J., f. Ros
borg Damgaard; chauffør 1944-50, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Høver 1950, over
taget nuværende vognmandsforretning i Blegind
pr. Hørning 1954; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 7>4 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Aldrup Andelsmejeri og en
del firmakørsel.
Adr. Blegind pr. Hørning.
Firma: Gunner Jakobsen, Vognmandsforret
ning, Blegind pr. Hørning.

Jakobsen, Hans Jørgen, vognmand; f. 4/4 1907
i Egvad, Åbenrå amt, søn af landmand Hans
Jørgen Jakobsen; g. 19/8 1945 m. Falline J., f..
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J. Jakobsen
vognmand
Lydum

K. Jakobsen
vognmand
Alstrup

Schmidt; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hellevad
1934; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Åbenrå Andels-Svine
slagteri, f. A/S Åbenrå Eksportstalde og f. Helle
vad kommune samt f. forskellige korn- og foder
stofforretninger.
Adr. Hellevad.
Firma: Hans Jakobsen, Vognmandsforretning,
Hellevad.

Jakobsen, Jakob, vognmand; f. 15/5 1889 i Gyl
ling, Arhus amt, søn af vognmand Jens Peter
Jakobsen; g. 16/10 1914 m. Anna J., f. Rasmus
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fensten Mark pr. Ørting 1928; vogn
park: 1 4>4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast
svinetransport t. Odder Svineslagteri.
Adr. Fensten Mark pr. Ørting.
Firma: Jakob Jakobsen, Vognmandsforretning,
Fensten Mark pr. Ørting.
Jakobsen, Jens Asger, vognmand; f. 11/7 1916
i Lundby, Maribo amt, søn af vognmand Karl
Jakobsen; g. 16/5 1943 m. Edel J., f. Petersen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Al
strup pr. Nørre Alslev og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1945; vognpark: 1 6-tons lastvogn
m. påhængsvogn (3 tons).
Adr. Alstrup pr. Nørre Alslev.
Firma: Asger Jakobsen, Vognmand, Alstrup
pr. Nørre Alslev.
Jakobsen, Jens Christian, vognmand, produkt
handler; f. 21/10 1915 i Giver, Alborg amt.
Adr. Vestergade 71, Alestrup.
Firma: Jens Jakobsen, Vognmand & Produkt
handler, Alestrup.

Jakobsen, Johannes, vognmand; f. 17/4 1905 i
Sønder Vissing, Skanderborg amt, søn af vej
mand Anders Jakobsen; g. 28/9 1930 m. Magny
J., f. Pasgaard; efter en del år at have virket v.
mølleri overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Lydum pr. Tistrup og etabi. sig s. selv-

K. M. Jakobsen

L. I. E. Jakobsen

vognmand
Klattrup

vognmand
Øster Toreby

stændig vognmand 1930, sideløbende forhandler
af brændsel og af shell-gas f. A/S Dansk Shell,
Kbhvn., vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. Esbjerg Eksport
marked, t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og t.
Skjern Svineslagteri og en del kørsel m. kolonialog grovvarer f. købmændene i Lydum sogn for
uden en del kørsel f. Ly dum Lokalforening u.
J.A.F. og D.A.G. og f. Nørre Nebel-Lydum kom
mune m. fl.
Adr. Lydum pr. Tistrup.
Firma: Lydum Vognmandsforretning v. Johs.
Jakobsen, Ly dum pr. Tistrup.
Jakobsen, Jørgen Bonefeld, vognmand; f. 16/2
1906 i Randers, søn af vognmand Morten Jakob
sen; g. 4/12 1937 m. Kamma B. J., f. Jensen;
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Randers 1924-27, bestyrer af samme f. moderen
1927-36, løst næringsbrev samt overtaget forret
ningen — der er grundlagt af faderen 1900 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1936; vogn
park: 1 5-tons lastvogn og 1 traktor m. 3 sætte
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. A/S Vogn
fabrikken »Scandia«, Randers, f. Randers post
væsen og f. Randers kommune.
Adr. »Laksegården«, Fjordgade, Randers.
Firma: J. Bonefeld Jakobsen, Vognmand,
»Laksegården«, Fjordgade, Randers.

Jakobsen, Karl, vognmand; f. 20/3 1887 i Ønslev, Maribo amt, søn af husmand Christian
Jakobsen; g. 13/9 1908 m. Ingeborg J., f. Persson;
etabi. sig s. selvstændig vognmand1 i Alstrup pr.
Nørre Alslev 1930; vognpark: 1 lillebil; medl. af
best. f. Maribo Amts Fragt- & Vognmandsfor
ening 1927-31.
Adr. Alstrup pr. Nørre Alslev.
Firma: Karl Jakobsen, Vognmand, Alstrup pr.
Nørre Alslev.
Jakobsen, Karl, vognmand; f. 5/11 1922 i Ej
sing, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels Ja
kobsen; g. 2/7 1949 m. Inga J., f. Poulsen; udd.
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M. Jakobsen

P. H. Jakobsen

P. J. Æ. Jakobsen

vognmand
Kastrup

vognmand
Oldrup

vognmand
Øster Toreby

v. landvæsen, chauffør 1946-49, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Mejrup Moseby pr. Holste
bro 1949; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast svineog kreaturtransport og en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning.
Adr. Mejrup Moseby pr. Holstebro.
Firma: Karl Jakobsen, Vognmand, Mejrup Mo
seby pr. Holstebro.
Jakobsen, Knud Marius, vognmand; f. 23/7
1904 i Tiufkær, Vejle amt, søn af husmand An
dreas Jakobsen; g. 20/5 1928 m. Hansigne Marie
J., f. Johansen; overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Klattrup pr. Fredericia og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1927; vogn
park: 1 benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Højen Mejeri, f. Klattrup Brugsforening,
f. Smidstrup kommune og f. F.D.B., Vejle.
Adr. Klattrup pr. Fredericia.
Firma: Knud Jakobsen, Vognmandsforretning,
Klattrup pr. Fredericia.
Jakobsen, Lars Ib Erbo, vognmand; f. 13/12
1928 i Øster Toreby, Maribo amt, søn af vogn
mand Karl V. Jakobsen; medhjælper og sen.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Øster Toreby, viderefører samme — der
er grundlagt i Nykøbing F. 1919 — i kompagni
m. broderen Poul Johan Ærbo Jakobsen, side
løbende leverandør af vejmaterialer fra egen
grusgrav samt indehaver af egen tørvemose;
vognpark: 4 5-tons lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (5 og 9 tons), 1 traktor m. læsse
anordning og 1 gravemaskine.
Adr. Øster Toreby pr. Nykøbing F.
Firma: Brdr. Jakobsen, Vognmandsforretning,
Øster Toreby pr. Nykøbing F.
Jakobsen, Levy Dahl, vognmand; f. 19/4 1907 i
Hørve, Holbæk amt, søn af portør Lars Peter
Jakobsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vindinge pr. Roskilde 1933; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; medl. af best. f. Roskilde Amts Vogn

S. Jakobsen
vognmand
Nykøbing S.

mandsforening 1935-53, formd. f. samme 1950-53.
Adr. Vindinge pr. Roskilde.
Firma: L. Dahl Jakobsen, Vognmandsforret
ning, Vindinge pr. Roskilde.

Jakobsen, Mariane, vognmand; f. 6/8 1891 i
Trangis våg, Færøerne, datter af fisker Johan
Sigurd Petersen Lava; g. 19/8 1923 m. vognmand
Julius Osvald Jakobsen; efter ægtefællens død
1955 overtaget og videreført dennes vognmands
forretning i Kastrup — der er grundlagt 1890 og
tidl. rådede over 26 heste samt var indehaver af
diligencekørslen: Kastrup-Sundby — m. sønnen
Jens Arne Lava Jakobsen s. medarbejder; kør
selskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Dansk Plyds- & Møbelstoffabrik, C. Olesen A/S,
Kastrup s. 1892 foruden en del kørsel f. forskel
lige håndværkere.
Adr. Cypres Alle 1, Kastrup.
Firma: J. O. Jakobsen’s Vognmandsforretning
v. Mariane Jakobsen, Cypres Alle 1, Kastrup.
Jakobsen, Marinus, vognmand; f. 26/5 1900 i
Silkeborg, søn af uldhandler Jakob Jakobsen; g.
6/10 1927 m. Magna J., f. Pedersen; løst nærings
brev s. vognmand og overtaget bybudforretning
i Silkeborg 1920, genn. årene udvidet forretnin
gen t. sideløbende at omfatte vognmands- og
flytteforretning samt møbelopbevaring; vogn
park: 2 4-tons lastvogne — den ene m. tippelad
— og 1 flyttebus; genn. en årrække kasserer og
næstformd. i Silkeborg Vognmandsforening.
Adr. Drewsensvej 40, Silkeborg.
Firma: M. Jakobsen, Vognmand & Bybud,
Drewsensvej 40, Silkeborg.
Jakobsen, Peder Henry, vognmand; f. 29/10
1926 i Blegind, Skanderborg amt, søn af rentier
Søren Jakobsen; g. 8/12 1950 m. Erna J., f. Smith
Laursen; overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Oldrup pr. Hundslund og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1950; vognpark: 1 4%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port.
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S. O. Jakobsen

S. R. P. Jakobsen

V. Jakobsen

C. G. S. Jansen

vognmand
’Tybjerglille

vognmand
Pindstrup

vognmand
Hansted

vognmand
Nørre Nebel

Adr. Oldrup pr. Hundslund.
Firma: Henry Jakobsen, Vognmandsforretning,
Oldrup pr. Hundslund.

Jakobsen, Poul Johan Ærbo, vognmand; f. 29/5
1927 i Øster Toreby, Maribo amt, søn af vogn
mand Karl V. Jacobsen; g. 28/8 1954 m. Helene
J., f. Eriksen; medhjælper og sen. kusk og
chauffør i faderens vognmandsforretning i Øster
Toreby, viderefører samme — der er grundlagt
i Nykøbing F. 1919 — i kompagni m. broderen
vognmand Lars Ib Erbo Jakobsen, sideløbende
leverandør af vejmaterialer fra egen grusgrav
samt indehaver af egen tørvemose; vognpark: 4
5-tons lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (5
og 9 tons), 1 traktor m. læsseanordning og 1
gravemaskine.
Adr. Øster Toreby pr. Nykøbing F.
Firma: Brdr. Jakobsen, Vognmandsforretning,
Øster Toreby pr. Nykøbing F.
Jakobsen, Stig, vognmand; f. 23/6 1926 i Ny
købing S., søn af vognmand Laur. Jakobsen; g.
23/11 1950 m. Kirsten J., f. Stæhr; bestået præliminæreksm. og sen. udnævnt t. løjtnant af re
serven, iøvrigt virket s. medhjælper i faderens
frugtplantage og turistvognmandsvirksomhed i
Nykøbing S., overtaget sidstnævnte og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 2 tu
ristvogne (29 og 14 personer) og 2 udlejningsvogne.
Adr. Dr. Margrethes Vej 5, Nykøbing S.
Firma: Stig Jakobsen, Vognmand, Dr. Mar
grethes Vej 5, Nykøbing S.
Jakobsen, Svend Ove, vognmand; f. 5/3 1906 i
'Tybjerg sogn, Præstø amt, søn af parcellist Jens
Jakobsen; g. 18/6 1949 m. Marie J., f. Andersen;
udd. og virket v. landvæsen 1920-29, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Hjelmsølille 1929,
flyttet forretningen t. Tybjerglille 1945 og ud
videt samme t. sideløbende at omfatte lastvogns
kørsel 1950, iøvrigt sideløbende indehaver af
Ora-tankanlæg i Tybjerglille; vognpark: 1 4tons lastvogn og 1 kleinbus; medl. af best. f. og
sekretær i Herlufmagle-Glumsø og Omegns

Vognmandsforening s. 1947, formd. f. A/S Ty
bjerg Forsamlingshus s. 1952.
Adr. Tybjerglille pr. Herlufmagle.
Firma: Sv. Jakobsen, Vognmandsforretning,
Tybjerglille pr. Herlufmagle.
Jakobsen, Svend Rasmus Peter, vognmand; f.
23/9 1915 i Pindstrup, Randers amt, søn af tøm
rer Karl' August Jakobsen; g. 7/5 1938 m. Inger
Margrethe J., f. Sørensen; udd. s. snedker,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Pindstrup
1934; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Pindstrup Brugsforening — samt flyt
ning.
Adr. Pindstrup.
Firma: Svend Jakobsen, Vognmandsforretning,
Pindstrup.
Jakobsen, Vagn, vognmand; f. 22/6 1918 i Ged
ved, Skanderborg amt, søn af gårdejer Anius
Jakobsen; g. 15/9 1944 m. Aase J., f. Anthony;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hansted pr. Horsens 1947; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
Egedal Andelsmejeri foruden en del kørsel f.
Lundum-Hansted kommune.
Adr. Hansted pr. Horsens.
Firma: Vagn Jakobsen, Vognmandsforretning,
Hansted pr. Horsens.

Janerka, Franz, vognmand; f. 6/8 1910 i Vejlby-Homå kommune, Randers amt, søn af rentier
Adam Janerka; g. 1934 m. Dagny J., f. Johansen;
udd. i tekstilbranchen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Dalsgårde pr. Grenå 1950; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Dalsgårde pr. Grenå.
Firma: Franz Janerka, Vognmandsforretning,
Dalsgårde pr. Grenå.

Jansen, Christian Gunnar Solsø, vognmand; f.
9/3 1917 i Ølstrup, Ringkøbing amt, søn af pen
sionist Niels Jansen; g. 12/11 1944 m. Maren
Margrethe J., f. Brink; efter en del år at have
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F. F. Jellesmark
vognmand
Lemvig

vognmand
Tårs

vognmand
Agersted

virket s. chauffør overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Nørre Nebel og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1943; vognpark: 1 benzinog 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. eksportstaldene og slagterierne i Es
bjerg, Varde og Skjern og en del kørsel m. æg
t. eksport t. Padborg foruden en del kørsel f.
Nørre Nebel Brugs- og Lokalforening u. J.A.F.
og D.A.G. og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Strandvejen, Nørre Nebel.
Firma: Gunnar Jansen, Vognmandsforretning,
Nørre Nebel.

Jellesmark, Frederik Ferdinand, vognmand; f.
4/1 1892 i Ramme, Ringkøbing amt, søn af land
mand Peter Jellesmark; g. m. Dagny J., f. Pe
dersen (død 1927), g. 1929 m. Mette Marie J., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen 1906-14, an
sat h. købmand Abildgaard, Lemvig 1915-18,
etabi. sig s. selvstændig vognmand og bybud i
Lemvig 1918, autovognmand s. 1929, sideløbende
indehaver af Lemvig Mørtelværk, iøvrigt op
taget sønnen Peter Fynbo Jellesmark s. med
arbejder i forretningen; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
30-32 tons) — og 2 traktorer — hvoraf 1 renova
tionstraktor; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Lemvig kom
mune, f. A/S Lemvig Kul-Kompagni, f. A/S Det
danske Gødnings-Kompagni, Lemvig, f. Dansk
Andels-Gødningsforretning, Lemvig og f. for
skellige håndværksmestre — samt tidl. lillebil
kørsel m. 3 vogne; formd. f. Lemvig Vogn
mandsforening og medl. af best. f. Lemvig og
Omegns Vognmandsforening, tidl. medl. af Lem
vig byråd og af Lemvig ligningskommission.
Adr. Svinget 3, Lemvig.
Firma: Fr. Jellesmark, Vognmandsforretning,
Svinget 3, Lemvig.

Jensen, Aage, vognmand; f. 17/10 1896 i Øster
Vrå, Torslev sogn, Hjørring amt, søn af bager
Christen Jensen; g. 20/7 1928 m. Anne J., f. Pe
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i

vognmand
Lysbro

Tårs 1920, optaget sønnen Aage Jensen s. med
arbejder i forretningen 1954; vognpark: 1
tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Sæbyvej 1, Tårs.
Firma: Aage Jensen, Vognmandsforretning,
Sæbyvej 1, Tårs.
Jensen, Aage, vognmand; f. 19/8 1916 i Ørum
sogn, Hjørring amt, søn af landmand Marius
Jensen; g. 28/10 1942 m. Anna J., f. Søndergaard;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Agersted
1955; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turkørsel.
Adr. Søndergade 13, Agersted.
Firma: Aage Jensen, Vognmandsforretning,
Søndergade 13, Agersted.

Jensen, Aage, vognmand; f. 3/3 1918 i Balle,
Viborg amt, søn af arbejdsmand Jens Peter Jen
sen; g. 24/7 1938 m. Ellen J.,_f. Nielsen; privat
chauffør h. fabrikant H. Madsen, A/S Lysbro
Fabrikker, Lysbro pr. Silkeborg 1946-52, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand og brændselshandler i Lysbro pr. Silke
borg 1952; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Herningvej 90, Lysbro pr. Silkeborg.
Firma: Aage Jensen, Vognmandsforretning,
Lysbro pr. Silkeborg.
Jensen, Aage, vognmand; f. 11/2 1919 i Tjære
borg, Ribe amt, søn af vejmand Niels Peter Jen
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tjæreborg 1947; vognpark: 1 Dodgebenzinlastvogn og 1 varevogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel t.
Esbjerg Andelsmejeri, en del kørsel f. Tjære
borg kommune og en del kørsel f. forskellige
murermestre foruden en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Tjæreborg.
Firma: Aage Jensen, Vognmandsforretning,
Tjæreborg.
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Aa. Jensen

Aa. Jensen

A. Jensen

A. Jensen

vognmand
Tjæreborg

vognmand, fabrikant
Brande

vognmand
Arhus

vognmand
Hammel

Jensen, Aage, vognmand, fabrikant; f. 22/3
1920 i Nørre Snede, Skanderborg amt, søn af
gårdejer Jens Peter Jensen; g. 3/1 1943 m. Elly
Marie J., f. Hansen; udd. og virket v. landvæsen
t. 1935, derefter ansat i A/S Imprægneringsan
stalten »Jylland«, Nørre Snede, iøvrigt chauffør
v. Danmarks geologiske Undersøgelser t. 1947,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Brande
1947, sideløbende mørtelfabrikant i Brande s.
1954; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Det danske Hedeselskab, Brande m. fl.
Adr. Chr. Bergs Vej 8, Brande.
Firma: Aage Jensen, Vognmand-Fabrikant,
Chr. Bergs Vej 8, Brande.

Jensen, Aage Jens Peter, vognmand; f. 7/10
1912 i Silkeborg, søn af vognmand Martin Jen
sen; g. 8/11 1936 m. Louise J., f. Jørgensen; kusk
og chauffør i faderens vognmandsforretning i
Silkeborg 1936-43, overtaget samme — der er
grundlagt af faderen 1897 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1943; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Silkeborg Gasværk;
næstformd. i Silkeborg Vognmandsforening s.
1950.
Adr. Drewsensvej 36, Silkeborg.
Firma: M. Jensen & Søn v. Aage Jensen, Vogn
mandsforretning, Drewsensvej 36, Silkeborg.
Jensen, Aage Lindskov, vognmand; f. 19/1 1914
i Bryrup, Skanderborg amt, søn af vognmand
Jens Jensen; g. 27/5 1939 m. Isabella J., f. Rolle;
medhjælper og chauffør i faderens vognmands
forretning i Bryrup 1932-40, optaget s. kompag
non i samme 1940, løst næringsbrev 1945, i kom
pagni m. broderen vognmand Werner Lindskov
Jensen overtaget forretningen — der er grund
lagt af faderen 1912 — 1950, driver sideløbende
savværk og emballagefabrik — der er grundlagt
af faderen 1905 — i Bryrup; vognpark: 1 5-tons
lastvogn og 2 lillebiler (1 Dodge model 1948 og 1
Chevrolet model 1954).
Adr. Bryrup.

Firma: I/S J. Jensen & Sønner, Vognmands
forretning, Bryrup.

Jensen, Adam, vognmand; f. 18/12 1902 i Kbhvn.,
søn af tømrermester Julius Jensen; g. m. Rig
mor J., f. Petersen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rødovre 1922; vognpark: 14 last
vogne (2-12 tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Jyllingevej 166, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Adam Jensen, Vognmandsforretning,
Jyllingevej 166, Rødovre pr. Vanløse.
Jensen, Agner, vognmand; f. 29/3 1912 i Ag
gersborg sogn, Hjørring amt, søn af landmand
Jens Jensen; g. 23/3 1941 m. Lise J., f. Kirch;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Klim 1937;
vognpark: 1 diesellastvogn (4500 kg) m. tippelad
og påhængsvogn (4400 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del kørsel f. Torup-Klim kommune
— samt flytning; medl. af best. f. Løgstør-Fjerritslev Vognmandsforening 1949-53.
Adr. Klim.
Firma: Agner Jensen, Vognmandsforretning,
Klim.
Jensen, Agner Kenno, vognmand; f. 6/4 1918 i
Nørre Snede, Skanderborg amt, søn af vogn
mand Anders Jensen; g. 18/10 1941 m. Dagny J.,
f. Bækgaard; lastvognschauffør 1936-41, kompag
non i faderens vognmandsforretning i Hjøllund
1941-46 og rutebilejer i Arrild 1946-48, overtaget
nuværende vognmandsforretning — m. konces
sion på fragtruten: Horsens-Vejle-Esbjerg — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Horsens
1948; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m.
påhængsvogn (6 tons).
Adr. Kpt. Andersens Gade 45, Horsens.
Firma: K. Jensen, Vognmand, Kpt. Andersens
Gade 45, Horsens.

Jensen, Aksel, vognmand; f. 9/4 1892 i Stjær,
Arhus amt, søn af gårdejer Anthon Jensen; g.
26/11 1915 m. Marie J., f. Fyhn; udd. v. landvæ
sen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Søballe
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pr. Skanderborg 1932, selvstændig vognmand i
Arhus s. 1936; vognpark: 1 3%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. bygningsmaterialer.
Adr. Færøgade 3, Arhus.
Firma: Aksel Jensen, Vognmandsforretning,
Færøgade 3, Arhus.

Jensen, Aksel, vognmand; f. 16/4 1911 i Søby
sogn, Skanderborg amt, søn af rentier Søren
Jensen; g. 16/11 1937 m. Eva Margrethe J., f.
Sørensen; udd. v. landvæsen, gårdejer i Grund
før og Lisbjerg 1938-55, overtaget nuværende
flytte- og vognmandsforretning i Hammel og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 2 lastvogne — begge m. tippelad — og 1
flyttelift (kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del reno
vationskørsel f. Hammel By — samt flytning.
Adr. Hammel.
Firma: Aksel Jensen, Flytte- & Vognmands
forretning, Hammel.
Jensen, Aksel, vognmand, uddeler; f. 12/4 1913
på Bogø, Præstø amt, søn af arbejdsmand Hans
Peter Jensen; g. 1946 m. Inger J., f. Larsen; ud
deler f. Lolland-Falster’s Andels Foderstoffor
ening på Bogø s. 1949, sideløbende etabi. sig s.
selvstændig vognmand på Bogø 1950; vognpark:
1 5-tons lastvogn.
Adr. Bogø, Bogø By.
Firma: Aksel Jensen, Vognmandsforretning,
Bogø, Bogø By.

Jensen, Aksel Vilhelm, vognmand; f. 27/2 1918
i Eg, Ribe amt, søn af vognmand Alfred Mads
Peder Jensen; g. 8/12 1946 m. Eva J., f. Pelsen;
efter en del år at have virket s. chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Eg optaget s. kom
pagnon i samme 1946; vognpark: 2 benzinlast
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport t. eksport
staldene i Esbjerg og Grindsted og en del kørsel
m. formbrændsel, kartofler og mergel foruden
en del kørsel f. Eg Brugs- og Lokalforening og f.
Grindsted kommune.

Adr. Eg.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Eg.
Jensen, Albert, vognmand; f. 9/7 1901 i Kbhvn.,
søn af formand Niels Jensen; g. 19/4 1925 m. Ka
ren J., f. Olsen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hedehusene
1925, flyttet forretningen t. Hvidovre 1954; vogn
park: 3 lastvogne (5-5% tons) — hvoraf 2 m.
tippelad; medstifter af og medl. af best. f. Søn
dre Birks Vognmandsforening, formd. f. samme
1935-43.
Adr. Gadestævnet 8, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Albert Jensen, Vognmandsforretning,
Gadestævnet 8, Hvidovre pr. Valby.

Jensen, Albert, vognmand, f. 13/9 1904 i Tryggelev, Langeland, søn af arbejdsmand Fr. Jen
sen; g. 10/9 1927 m. Helene J., f. Hansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Humble 1946,
sideløbende leverandør af grus og sten fra egen
grusgrav; vognpark: 2 lastvogne (4% og 5 tons).
Adr. Humble.
Firma: Albert Jensen, Vognmandsforretning,
Humble.
Jensen, Albert Hellerup, vognmand; f. 17/9
1912 i Skovshoved, Kbhvn.s amt, søn af vogn
mand Jens Peter Oluf Jensen; g. 18/12 1932 m.
Gudrun J., f. Nielsen; kusk i faderens og sen. i
moderen fru Sandra Jensen’s vognmandsforret
ning i Skovshoved 1926-44, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Skovshoved 1944; vognpark: 2
lastvogne og 1 spand heste (kørselskapacitet: 1012 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. del kørsel f. forskellige håndværks
mestre og gartnere — samt kaperkørsel i DyreAdr. Sophus Bauditz Vej 6, Skovshoved pr.
Charlottenlund.
haven.
Firma: Albert H. Jensen, Vognmandsforret
ning, Sophus Bauditz Vej 6, Skovshoved pr.
Charlottenlund.
Jensen, Albin, vognmand; f. 2/1 1911 i Skæve,
Hjørring amt, søn af murer Marius Jensen; g.
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29/11 1936 m. Helene J., f. Jørgensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rakkeby pr. Hæstrup
1945; vognpark: 1 lastvogn (6 tons) m. påhængs
vogn (3 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturkørsel.
Adr. Rakkeby pr. Hæstrup.
Firma: Albin Jensen, Vognmandsforretning,
Rakkeby pr. Hæstrup.
Jensen, Alex, rutebilejer; f. 11/6 1892 i Hor
sens, søn af entreprenør Jens Christian Jensen;
g. 2/9 1920 m. Carly J., f. Madsen; udd. s. auto
mekaniker og sen. arbejdet på forskellige ma
skinfabrikker og skibsværfter, overtaget auto
mobilruten: Skibby-Roskilde — der oprindelig
blev grundlagt s. aktieselskab 1913 og sen. solgt
t. fabrikant Ferd. Christensen, Roskilde Cyklebørs 1915 — og etabi. sig s. selvstændig rutebil
ejer i Skibby 1917, sideløbende indehaver af ser
vicestation og autoværksted i Skibby samt med
indehaver af Roskilde Omnibusselskab; vogn
park: 13 turist- og rutebiler; kørsel: udelukken
de rutebilkørsel på personruterne: Skibby-Ros
kilde, Ejby-Kirke Hyllinge-Roskilde, LangtvedBramsnæsvig-Ejby-Roskilde og Skibby-VenslevHolbæk — samt turistkørsel; formd. f. Lands
foreningen Danmarks Bilruter’s 12. kreds s. 1944.
Adr. Skibby.
Firma: Skibby Turisttrafik, Skibby.
Jensen, Alexandra Thyra Margrethe, vogn
mand; f. 21/3 1893 i Kbhvn., datter af smed Peter
Jensen; g. 4/5 1913 m. vognmand Jens Peter
Oluf Jensen*; efter ægtefællens død 1936 over
taget og videreført dennes vognmandsforretning
i Skovshoved — der er grundlagt af bedstefade
ren vognmand Ole Jensen ca. 1865 og overtaget
af vognmand Jens Peter Oluf Jensen 1916;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10-12
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. entreprenørfirmaet J. Stiirup og V. Prosch-Jensen, f. A/S Kampsax og f.
A/S Wright, Thomsen & Kier — alle Kbhvn.
* Vognmand Jens Peter Oluf Jensen var i sin tid formand for
Nordre Birks Vognmandsforening.

samt f. A/S Strandvejs-Gasværket, Hellerup og
f. Kbhvn.s amts vejvæsen.
Adr. Sophus Bauditz Vej 6, Skovshoved pr.
Charlottenlund.
Firma: P. Jensen’s Vognmandsforretning v.
Sandra Jensen, Sophus Bauditz Vej 6, Skovs
hoved pr. Charlottenlund.

Jensen, Alf, vognmand; f. 11/10 1913 i Kbhvn.,
søn af gårdejer Carl Jensen; g. 11/10 1933 m.
Minna J., f. Simonsen; udd. v. landvæsen, chauf
før h. købmand C. Reeh, Ballerup 1934-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ballerup 1946;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. hydraulisk tippe
lad og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm. vogn
mands- og entreprenørkørsel.
Adr. Tingvænget 3, Ballerup.
Firma: Alf Jensen, Vognmandsforretning,
Ballerup.
Jensen, Alfred, vognmand; f. 2/7 1898 i Jers
lev, Hjørring amt, søn af vognmand Jacob Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Jers
lev J. 1924; vognpark: 2 lastvogne (3200 og 5200
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Jerslev-Klæstrup-Alborg.
Adr. Boulevarden 23, Jerslev J.
Firma: Alfred Jensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Jerslev J.
Jensen, Alfred, vognmand; f. 12/1 1901 i Nyhus,
Åbenrå amt, søn af arbejdsmand Asmus Jensen;
g. 5/4 1926 m. Margaretha J., f. Hansen; efter en
del år at have virket s. kusk og chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Padborg 1927;
vognpark: 2 eksportvogne — den ene t. auto
mobiltransport i 2 etager — og 3 turistbusser;
kørsel: udelukkende eksportkørsel m. konces
sion på udlandet samt turistkørsel på ind- og
udland; medl. af best. f. Åbenrå Amts Vogn
mandsforening.
Adr. Frøslev vej, Padborg.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Padborg.
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Jensen, Alfred, vognmand; f. 23/2 1903 i Hel
singør, søn af snedker Laur. Jensen; g. m. Else
J., f. Jensen; udd. og virket s. mekaniker, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Helsingør 1926,
løst næringsbrev 1931; vognpark: 1 2%-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel; revisor i
Kronborg Birks Vognmandsforening.
Adr. Chr. Rasmussens Vej 10, Helsingør.
Firma: Alfr. Jensen, Vognmandsforretning,
Chr. Rasmussens Vej 10, Helsingør.
Jensen, Alfred, vognmand; f. 18/6 1905 i Højby,
Holbæk amt, søn af arbejdsmand Anton Jensen;
g. 18/6 1948 m. Bodil J., f. Larsen; udd. og virket
v. landvæsen t. 1925, chauffør v. Odsherred’s De
struktionsanstalt, Nykøbing S. 1925-42, etabl. sig
s. selvstændig vognmand i Nykøbing S. 1942;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: udelukken
de fast kørsel f. A/S Blåkilde Mølles Fabrikker,
Kbhvn.
Adr. Nyledsbakken, Nykøbing S.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Nyledsbakken, Nykøbing S.
Jensen, Alfred, vognmand; f. 13/5 1909 i ØrumSønderlyng, Viborg amt, søn af vognmand Jens
Christian Jensen; g. 22/11 1930 m. Magda J., f.
Frandsen; lastvognschauffør i nuværende vogn
mandsforretning i Randers 1934-46, løst nærings
brev samt overtaget samme og etabl. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 2 lastvogne
(5 og 5% tons); kørsel: udelukkende firmakørsel.
Adr. Schousgade 9, Randers.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Schousgade 9, Randers.
Jensen, Alfred, vognmand1; f. 9/5 1917 i Tåning, Skanderborg amt, søn af husmand Inge
mann Jensen; g. 24/12 1943 m. Fanny J., f. Jen
sen; chauffør 1941-53, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Egebjerg pr. Horsens 1953; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel.
Adr. Egebjerg pr. Horsens.

Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Egebjerg pr. Horsens.

Jensen, Alfred, vognmand; f. 14/7 1921 i Bier
sted, Alborg amt.
Adr. Vester Hassing.
Firma: Vester Hassing Vognmandsforretning
v. Alfr. Jensen, Vester Hassing.
Jensen, Alfred Mads Peder, vognmand; f. 3/2
1891 i Hvejsel, Vejle amt, søn af forpagter An
ker Jensen; g. 28/4 1917 in. Eleonora J., f. Jen
sen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i Eg
1918, optaget sønnen Aksel Vilhelm Jensen s.
kompagnon i forretningen 1946; vognpark: 2
benzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kreaturtransport t. eks
portstaldene i Esbjerg og Grindsted og en del
kørsel m. formbrændsel, kartofler og mergel
foruden en del kørsel f. Eg Brugs- og Lokalfor
ening og f. Grindsted kommune; medstifter af
Ribe Amts Vognmandsforening 1930, sen. medl.
af best. f. Grindsted og Omegns Vognmandsfor
ening, formd. f. samme 1951-56.
Adr. Eg.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Eg.

Jensen, Alfred Martin, vognmand; f. 12/4 1895
i Vejle, søn af vognmand Martin Anders Jensen;
g. 23/6 1922 m. Anna Marie J., f. Madsen; udd. og
virket i faderens vognmandsforretning i Vejle
bl. a. s. fører af diligencen: Vejle-Brande, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Vejle 1929; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: ca. 11 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Vejle Bolte- & Møtrikfabrik, f. A/S Vejle
Mørtelfabrik, f. Jydsk Telefon-Aktieselskab, f.
A/S Schweitzer’s Bogtrykkeri, Vejle, f. A/S
Johs. Christensen, Vejle og f. A/S N. Fr. Peter
sen & Søn, Vejle — samt bybudkørsel.
Adr. Jernbanegade 20, Vejle.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Jernbanegade 20, Vejle.
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Jensen, Alfred Martin, vognmand; f. 21/6 1896 i
Århus, søn af vognmand Chresten Jensen; g. 5/7
1922 m. Erna J., f. Nielsen; vognmandskusk 1912
-19, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Århus
1919, løst næringsbrev 1923, flyttet forretningen
— der sideløbende omfatter brændselshandel —
t. nuværende ejendom i Århus 1938; vognpark:
1 3-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Århus Kulhand
lerforening 1936-54.
Adr. Myggenæsvej 10, Århus.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Myggenæsvej 10, Århus.

Jensen, Anders, vognmand; f. 4/1 1891 i Du
rup, Viborg amt; g. 24/11 1920 m. Ida J., f. Primdahl; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Åsted
pr. Durup 1919; kørselskapacitet: ca. 5 tons;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Skive Andelsslagteri, f. Skive
Kreatureksportforening, f. A/S Andreas Ander
sen, Skive og f. Selde-Asted kommune m. fl.;
tidl. medl. af Åsted sogns menighedsråd og for
md. f. Indre Missions Samfund i Åsted.
Adr. Åsted pr. Durup.
Firma: Anders Jensen & Søn, Vognmandsfor
retning, Åsted pr. Durup.

Jensen, Algy Wolfgang Daugaard, vognmand;
f. 29/10 1915 i Haslev, Sorø amt, søn af vogn
mand J. G. V. Jensen; g. 28/8 1938 m. Ellen D. J.,
f. Jørgensen; udd. i faderens vognmandsforret
ning i Haslev, overtaget samme og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 2 last
vogne (5% og 8% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt flytning; medl. af best. f. Haslev og
Omegns Vognmandsforening s. 1953, formd. f.
samme s. 1955.
Adr. Nordborgvej 12, Haslev.
Firma: Algy Daugaard Jensen, Vognmandsfor
retning, Nordborgvej 12, Haslev.

Jensen, Anders Frederik, vognmand; f. 12/11
1903 i Kundby sogn, Holbæk amt, søn af land
mand Jens Fr. Jensen; g. 22/5 1938 m. Sigrid J.,
f. Hansen; udd. og virket s. tømrer t. 1927,
chauffør h. vognmand Peter Jensen, Vallekilde
1927-29, chauffør og sen. kompagnon h. vogn
mand Johs. Jensen, Grevinge 1929-38, derefter
fortsat vognmand i kompagniskab, selvstændig
vognmand i Tolsager pr. Asnæs s. 1946; vogn
park: 1 4X>-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Odsherreds Fragtog Vognmandsforening s. 1950, i perioder till,
revisor i samme.
Adr. Tolsager pr. Asnæs.
Firma: Anders F. Jensen, Vognmandsforret
ning, Tolsager pr. Asnæs.

Jensen, Anders, vognmand; f. 14/12 1887 i To
strup, Holbæk amt, søn af gårdejer Anders Chri
stian Einrich Jensen; g. 15/3 1914 m. Astrid Min
na Kristine Sofie J., f. Jensen; udd. og virket v.
landvæsen t. 1907, herskabskusk 1904-05, restau
ranttjener i Kbhvn. 1907-09, kusk og staldmester
1909-14, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hel
lerup 1914, optaget sønnen Kai Jensen s. kom
pagnon i forretningen 1955; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel og flytning — herunder bl. a.
en del kørsel f. Glyptoteket, f. Statens Museum
f. Kunst, f. Kunstindustrimuseet og f. Ny Carlsbergfonden m. fl. — alle Kbhvn.
Adr. Esthersvej 45, Hellerup.
Firma: A. Jensen & Søn v. Anders & Kai Jen
sen, Vognmands- & Flytteforretning, Esthersvej
45, Hellerup.

Jensen, Anders Haagen, vognmand; f. 5/12 1912
i Oue, Ålborg amt, søn af landmand Jens Jen
sen; g. 26/5 1934 m. Gudrun H. J., f. Sørensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Voerså
1945; vognpark: 1 lastvogn (5125 kg); kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel på ruten: VoersåAlborg — dog, sideløbende en del fast mælke
kørsel.
Adr. Voerså.
Firma: A. Haagen Jensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Voerså.
Jensen, Anders Kristian, vognmand; f. 16/4
1913 i Sunds, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Christian Gammelager Jensen; g. 16/5 1937 m.
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Ane Marie J., f. Hansen; efter en del år at have
virket s. chauffør optaget s. kompagnon i fade
rens vognmandsforretning i Vorgod pr. Herning
1937; vognpark: 1 Scania Vabis- og 2 Mercedesdiesellastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn —
og 2 lillebiler; kørsel: alm. vognmandskørsel —
såvel lokal s. langturskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport t. og fra eksportstaldene
i Herning, Holstebro og Skjern f. forskellige
eksportører og handelsfolk, en del kreaturtrans
port t. Sønderborg f. forskellige privateksportø
rer og en del svinetransport t. Herning Svine
slagteri foruden en del kørsel f. brugsforenin
gerne i Videbæk og Vorgod Østerby og en del
kørsel f. Videbæk Kartoffelmelsfabrik — samt
lillebilkørsel; næstformd. i Hammerum Herreds
Vognmandsforening.
Adr. Vorgod pr. Herning.
Firma: Chr. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Vorgod pr. Herning.
Jensen, Andreas, vognmand; f. 4/10 1924 i Skivum-Giver kommune, Alborg amt, søn af vogn
mand Anthon Peder Jensen; g. 27/1 1946 m. Rita
J,. f. Lauritzen; lastvognschauffør 1942-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bislev pr. Nibe
1946; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Alborg amt og f.
Bislev kommune.
Adr. Bislev pr. Nibe.
Firma: A. Jensen, Vognmandsforretning, Bislev
pr. Nibe.

Jensen, Anker, speditør, vognmand; f. 29/5
1887 i Randers, søn af vognmand P. C. Jensen;
studie- og arbejdsophold i udlandet 1906-13, løst
næringsbrev og i kompagni m. to brødre etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Randers 1918, ene
indehaver af Randers Flytteforretning s. 1937;
vognpark: 4 5-tons lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (4 og 5 tons) — og 6 lukkede flytte
vogne; kørsel: udelukkende møbeltransport og
-opbevaring; medl. af best. f. Randers Vognmandslaug t. 1953 og f. Dansk Møbeltransport
Forening 1924-54, æresmedl. i sidstnævnte s. 1954.

Adr. St. Voldgade 3, Randers.
Firma: Randers Flytteforretning v. Anker Jen
sen, St. Voldgade 3, Randers.

Jensen, Anker, vognmand; f. 23/9 1921 i Ørsted
sogn, Randers amt, søn af kreaturhandler Jens
Peter Jensen; udd. v. landvæsen, last- og lille
bil- samt taxachauffør 1945-52, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ørsted 1952; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. Tingvej 22, Ørsted.
Firma: Anker Jensen, Vognmand, Ørsted.
Jensen, Anker Laurids, vognmand; f. 31/7 1922
i Vinding, Skanderborg amt, søn af fourage
handler Jørgen Jensen; g. 19/5 1951 m. Elin J., f.
Kristensen; ansat v. D.S.B. 1942-47, løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Horsens — m. tilhørende kørsel s.
dampskibsdrager — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 1 2-tons lastvogn.
Adr. Nybogade 22, Horsens.
Firma: Anker Jensen, Vognmand, Nybogade
22, Horsens.

Jensen, Anker Nyegaard, vognmand; f. 21/7
1924 i Hover, Vejle amt, søn af landmand Tho
mas Peder Jensen; g. 15/6 1946 m. Anna Ingeborg
N. J., f. Jensen; efter en del år at have virket
s. bestyrer af H. P. Olsen’s Kartoffelhandel i
Filskov overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand og kartoffelhandler 1955;
vognpark: 1 Bedford-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
mergel fra forskellige mergellejer og en del
kørsel m. materialer t. og fra forskellige form
brændselsfabrikker — dog fortrinsvis kørsel f.
egen virksomhed.
Adr. Filskov.
Firma: Anker Nyegaard, Vognmand, Filskov.
Jensen, Ankjær, vognmand; f. 2/5 1901 i Voer,
Hjørring amt, søn af landmand Anton Christian
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Olsen; efter en del år at have virket s. jord- og
betonarbejder løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand på Frdbg. 1947; vognpark:
2 4%-tons lastvogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Faistersvej 12, Kbhvn. F.
Firma: Ankjær Jensen, Vognmandsforretning,
Faistersvej 12, Kbhvn. F.
Jensen, Anton, vognmand; f. 8/4 1901 i Resen,
Viborg amt, søn af arbejdsmand Jens Christian
Jensen; g. 30/12 1932 m. Ingeborg Kristine J., f.
Finderup; udd. og virket v. landvæsen 1915-31,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Resen 1931;
kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Skive Mejeri, f. Skive Andelsslagteri, f. Dansk
Andels Kreatureksport, Skive, f. Resen kom
mune og f. forskellige landmænd foruden en del
kørsel m. brændsel f. egen regning; medl. af
Resen menighedsråd, genn. 20 år medl. af best.
f. Indre Mission i Resen.
Adr. Resen pr. Skive.
Firma: Anton Jensen, Vognmandsforretning,
Resen pr. Skive.

Jensen, Arne, vognmand; f. 2/7 1909 i Them
sogn, Skanderborg amt, søn af arbejdsmand
Marius Mathiasen Jensen; g. 26/1 1947 m. Gud
run J., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Elling pr. Horsens
1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport — samt fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Elling-GedvedHorsens.
Adr. Elling pr. Horsens.
Firma: Arne Jensen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Elling pr. Horsens.
Jensen, Arne, vognmand; f. 20/9 1924 i Bramminge, Ribe amt, søn af vognmand Laurids Jen
sen; g. 13/7 1954 m. Elsebeth J., f. Nielsen; udd.
s. mejerist, chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Bramminge 1943-54, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Bramminge og

A. Jensen

A. Jensen

vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Resen

etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn og 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
Esbjerg Eksportmarked og en del kørsel m. svin
t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og t. Esbjerg
Eksportslagteri foruden en del kørsel f. Bram
minge Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G. og f.
Bramminge kommune samt en del kørsel m.
brændsel for egen regning.
Adr. Gabels vej, Bramminge.
Firma: Arne Jensen, Vognmandsforretning,
Bramminge.
Jensen, Arne Geising, vognmand; f. 2/7 1913 i
Kbhvn., søn af vognmand Hans Jensen; g. 4/9
1937 m. Gudrun Edith Valborg G. J., f. Christen
sen; bestået mellemskoleeksm. 1928, derefter
udd. i handel, chauffør og medarbejder i fade
rens vognmandsforretning i Kbhvn. 1932, løst
næringsbrev samt optaget s. kompagnon i for
retningen 1950, eneindehaver af samme — der er
grundlagt 1904 — s. 1953; kørselskapacitet: ca.
4 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. firmaet A. T. Møller &
Co., f. A/S Adolph Holstebroe & Co.s Eftf. og f.
A/S Jørgen Birch & Co.s Eftf. — alle Kbhvn.
Adr. Egilsgade 10, Kbhvn. S.
Firma: H. Jensen’s Vognmandsforretning v.
Arne Geising Jensen, Strandgade 21, Kbhvn. K.
Jensen, Arne Grøndal, vognmand; f. 16/8 1913
i Thyregod, Vejle amt, søn af murer Frederik
Jensen; g. 25/5 1944 m. Marie G. J., f. Laurid
sen; efter en del år at have virket s. handels
mand etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vilslev pr. Gredstedbro 1952; vognpark: 2 benzin
lastvogne og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Kongeådal Mejeri, f. Vilslev Brugsforening og
f. Vilslev kommune foruden en del kørsel m.
mergel og en del kørsel m. svin t. slagterierne
i Esbjerg.
Adr. Vilslev pr. Gredstedbro.
Firma: A. Grøndal Jensen, Vognmandsforret
ning, Vilslev pr. Gredstedbro.
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Jensen, Arne Simon, vognmand; f. 20/4 1923 i
Skivholme, Århus amt, søn af vognmand Jens
Simonsen; g. 29/1 1951 m. Dorthea J., f. Buhl;
medhjælper og chauffør i faderens vognmands
forretning i Sjelle pr. Skovby 1941-55, overtaget
halvparten af samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1955; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Sjelle pr. Skovby, Østjylland.
Firma: Arne Jensen, Vognmandsforretning,
Sjelle pr. Skovby, Østjylland.
Jensen, Arnolf, vognmand; f. 23/1 1928 i Linå,
Skanderborg amt, søn af vejformand Karsten
Ejner Jensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Linå 1948; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Linå Andelsmejeri.
Adr. Linå pr. Silkeborg.
Firma: A. Jensen, Vognmandsforretning, Linå
pr. Silkeborg.
Jensen, Arnst Hede, vognmand; f. 16/3 1910 i
Skjern, Ringkøbing amt, søn af vognmand Jens
Hede Jensen; g. 12/8 1934 m. Marie H. J., f.
Holst; efter en del år at have virket s. kusk og
chauffør i faderens flytte- og vognmandsforret
ning i Grindsted overtaget samme — der har
været i familiens eje i ca. 40 år — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1951, optaget sønnerne
Hans og Peder Hede Jensen s. medarbejdere i
forretningen 1956; vognpark: 2 benzinlastvogne
— den ene m. flyttekasse; kørsel: alm. vogn
mandskørsel og flytning — herunder bl. a. en
del kørsel f. Grindsted kommune, f. A/S Grindstedværket og f. forskellige bygmestre i Grind
sted foruden en del kørsel m. sand fra egen
sandgrav og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Frederiksberg Alle 4, Grindsted.
Firma: Arnst Hede Jensen, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Grindsted.
Jensen, Arthur, vognmand; f. 19/9 1907 i
Mariager, søn af boelsmand Anthon Jensen; g.

5/5 1931 m. Ida J., f. Andersen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ilshøj pr. Øster Tørslev 1933; vognpark: 1 5-tons
lastvogn og 2 udlejningsvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport.
Adr. Ilshøj pr. Øster Tørslev.
Firma: Arthur Jensen, Vognmandsforretning,
Ilshøj pr. Øster Tørslev.
Jensen, August, vognmand; f. 9/8 1903 i Vejl
by, Arhus amt, søn af papdækker Jens Peter
Jensen; g. 15/5 1923 m. Agnes Marie J., f. Jakob
sen; lastvognschauffør 1922-35, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand m. forret
ning Ole Rømers Gade 69, Århus 1935, sideløben
de erhvervet vognmands- og brændselsforretnin
gen Skovvej 99, Århus 1949, flyttet den samlede
virksomhed — der omfatter vognmands- og flyt
teforretning samt brændselshandel — t. nuvæ
rende ejendom i Århus 1953; vognpark: 2
tons lastvogne og 2 lukkede flyttelifts; medl. af
repræsentantskabet f. Århus Vognmandsfor
enings Handelsselskab samt vurderingsmd. f.
Jydsk Husmands-Kreditforening, Ålborg.
Adr. Brendstrupvej 48, Århus.
Firma: Aug. Jensen, Vognmand, Brendstrup
vej 48, Århus.

Jensen, Axel, vognmand; f. 13/7 1894 på Frdbg.,
søn af jernbaneassistent Niels Jensen; udd. s.
mejerist, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. ca. 1924; vognpark: 1 3-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Set. Nikolaj Vej 5 A, Kbhvn. V.
Firma: Axel Jensen, Vognmandsforretning, Set.
Nikolaj Vej 5 A, Kbhvn. V.

Jensen, Axel, vognmand; f. 28/11 1895 i Årup,
Assens amt, søn af vognmand Lars J. Jensen;
g. 8/11 1925 m. Emilie J., f. Rasch; sergent i hæ
ren 1916-20, i kompagni m. brødrene vognmændene Bendix og Alfred Jensen overtaget fade
rens vognmandsforretning i Årup og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1930; vognpark: 3 5tons lastvogne, 1 28-personers turistbus, 1 skole-
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vogn, 4 udlejningsvogne og 2 lukkede flyttelifts;
medl. af best. f. og kasserer i Fyns Stifts Fragtog Vognmandsforening s. 1947, kasserer i og formd. f. samme s. 1956, medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen af Fragt- og Vognmænd i Dan
mark s. 1956, formd. f. Kørelærerforeningen f.
Assens Politikreds.
Adr. Østergade, Arup.
Firma: Arup Vognmandsforretning v. L. J. Jensen’s Sønner, Arup.
Jensen, Axel, vognmand; f. 18/3 1900 i Sven
strup, Odense amt, søn af gårdejer Lars Chri
stian Jensen; g. 26/3 1950 m. Ellen J., f. Greger
sen; udd. og virket v. landvæsen 1914-32, i kom
pagni m. broderen vognmand Johannes Jensen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skovby pr.
Kassemose 1932, efter broderens død 1945 ene
indehaver af forretningen, sideløbende indeha
ver af servicestation m. tankanlæg i Kassemose,
opført nuværende ejendom i Kassemose 1938;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den ene
m. påhængsvogn (4% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis svine- og kreatur
transport; medl. af Skovby sogneråd s. 1950 —
herunder formd. f. vejudvalget m. m., medl. af
best. f. Skovby Brugsforening 1946-55.

A. Jensen

A. Jensen
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Adr. Kassemose.
Firma: Skovby Vognmandsforretning v. Axel
Jensen, Kassemose.

Jensen, Axel Andreas, vognmand; f. 21/2 1909
i Fredericia, søn af arbejdsmand Peter Jensen;
g. 25/4 1937 m. Ellen Dorthea J., f. Pedersen; an
sat i A/S Martin Nielsen, Fredericia 1925-28, der
efter bl. a. t. søs t. 1933, frekventeret Grundtvig’s
Højskole i Lyngby 1931-32 og 1932-33, ansat i
Kødbyen i Kbhvn. 1933-36, grønthandler i Frede
ricia 1936-40, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Fredericia 1938; vognpark: 1 lastvogn (kørsels
kapacitet: ca. 4 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Frede
ricia Mejeri og f. Fredericia kommune.
Adr. Ved Trekanten 3, Fredericia.
Firma: Axel Jensen, Vognmandsforretning, Ved
Trekanten 3, Fredericia.
Jensen, Axel Frederik, vognmand; f. 22/4 1886
i Måløv, Frederiksborg amt, søn af ølhandler
Hans Peter Jensen; g. 28/10 1906 m. Maren Marie
J., f. Hansen; ølkusk h. faderen t. 1908, derefter
chauffør i A/S Taxamotorcompagniet, Kbhvn.,
løst vognmandsborgerskab 1917, erhvervet 1 autodroske v. A/S Taxamotorcompagniet’s likvida-
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tion 1922, sen. erhvervet yderligere 2 autodrosker; medl. af kontroludvalget i Taxa s. 1939.
Adr. Høgholtvej 3, Vanløse.
Firma: Droskecentralen »Taxa«, Rosenørns
Alle 10, Kbhvn. V.

Jensen, Broder, vognmand; f. 9/5 1913 i Øster
Løgum, Åbenrå amt, søn af landmand Peter
Jensen; g. 28/12 1940 m. Johanne J., f. Rasmus
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Åstrup pr.
Haderslev 1939; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Bedford-benzinlastvogn — begge m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal- s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. firmaet
Ernst Jørn, Haderslev, f. Åstrup kommune og f.
Kolding Saftstation samt en del kørsel m. sten
på Tyskland.
Adr. Åstrup Bro pr. Haderslev.
Firma: Broder Jensen, Vognmandsforretning,
Åstrup Bro pr. Haderslev.
Jensen, Børge, vognmand; f. 27/6 1914 i Damsholte, Møn, søn af gårdejer Edvard Jensen; g.
20/7 1935 m. Eli J., f. Møller; udd. og virket v.
landvæsen, overtaget vognmand Leif Christensen’s forretning og ejendom i Røddinge pr. Ste
ge og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938,
sideløbende overtaget A/S Nykøbing F. Bryghus’
depot i Røddinge 1952; vognpark: 3 lastvogne
(3%-5 tons).
Adr. Røddinge pr. Stege.
Firma: Børge Jensen, Vognmandsforretning,
Røddinge pr. Stege.
Jensen, Carl, fragt- og vognmand; f. 3/5 1902 i
Stenmagle, Sorø amt, søn af træskomand N. P.
Jensen; g. 31/7 1926 m. Alma J., f. Sørensen;
udd. og virket s. bager t. 1922, chauffør 1922-23,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holbæk
1923. løst næringsbrev 1928, overtaget fragt- og
vognmand Jacob Jacobsen’s forretning i Holbæk
1954; vognpark: 7 lastvogne (5-15 tons) og 1
rutebil (29 personer); kørsel: alm. vognmands- og
entreprenørkørsel samt fragtmandskørsel m.

koncession på fragtruten: Holbæk-Kbhvn. og
rutebilkørsel m. koncession på personruten: Holbæk-Niløse; medl. af best. f. Holbæk Vogn
mandsforening s. 1936, formd. f. Holbæk og Om
egns Vognmandsforening 1932-36.
Adr. Amtmandsvej 3, Holbæk.
Firma: Jacob Jacobsen’s Eftf. v. Carl Jensen,
Fragt- & Vognmandsforretning, Smedelundsgade
57, Holbæk.

Jensen, Carl, fragt- og vognmand; f. 15/8 1902
i Buerup, Holbæk amt, søn af boelsmand Carl
Jensen; g. 6/1 1929 m. Rigmor J., f. Nielsen;
genn. en del år chauffør dels på »Gyldenholm«
v. Slagelse og dels h. vognmand Alfr. Rasmus
sen, Skelskør, etabi. sig s. selvstændig fragt- og
vognmand i Skelskør 1926; vognpark: 3 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: ca. 24 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Skelskør-Kbhvn.; tidl. genn. 13 år
formd. f. Skelskør og Omegns Vognmandsfor
ening.
Adr. Næstved vej 14, Skelskør.
Firma: Carl Jensen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Næstvedvej 14, Skelskør.

Jensen, Carl, vognmand; f. 15/4 1905 i Seden,
Odense amt, søn af gårdejer Rasmus Jensen; g.
26/10 1937 m. Inger Victoria J., f. Nielsen; udd.
og virket bl. a. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odense 1946; kørsel: alm.
vognmandskørsel; genn. årene erhvervet 3 fyn
ske mesterskaber i boksning og 10 fynske mester
skaber i løb, vinder af Frederiksborgløbet 1934
og dansk mester i marathonløb 1935.
Adr. Marstrandsvej 33, Odense.
Firma: Carl Jensen, Vognmands- & Brændsels
forretning, Marstrandsvej 33, Odense.
Jensen, Carl, vognmand; søn af vognmand
Jens Jensen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Oddense pr. Balling 1956.
Adr. Oddense pr. Balling.
Firma: Jens Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Oddense pr. Balling.
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Jensen, Carl Christian, vognmand; f. 28/10 1905
i Enderslev, Præstø amt, søn af landmand Peder
Jensen; g. 25/10 1941 m. Birtha J., f. Nielsen;
chauffør h. broderen vognmand Johs. Jensen,
Himlingøje 1925-35, overtaget dennes forretning
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1935, flyt
tet forretningen t. egen ejendom i Hårlev 1942;
vognpark: 2 lastvogne (8 og 9 tons) — begge m.
langtømmervogn — og 1 alm. lastvogn (5 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Vallø Stift; medl. af best. f.
Vognmandsforeningen f. Køge og Omegn s. 1950.
Adr. Hovedgaden, Hårlev.
Firma: Carl Jensen, Vognmandsforretning,
Hovedgaden, Hårlev.
Jensen, Carl Heinrich, rutebilejer; f. 30/6 1909
i Ruds-Vedby, Sorø amt, søn af skomager Carl
Christian Jensen; g. 10/3 1943 m. Poula J., f.
Møller; udd. v. landvæsen og sen. virket s. lille
bilchauffør, chauffør h. møller Jens Jensen,
Bjerre, h. vognmand Aage Jensen, Ulstrup, h.
rutebilejer Peter Larsen, Sorø og h. rutebilejer
Frede Spohr, Sorø 1935-41, overtaget person
ruten: Præstø-Næstved og etabi. sig s. selvstæn
dig rutebilejer i Præstø 1941; vognpark: 3 rute
biler (20, 31 og 35 personer) og 4 personvogne t.
udlejning u. fører; medl. af best. f. Landsfor
eningen Danmarks Bilruter’s 5. kreds s. 1950,
medl. af best. f. Næstved Rutebilstation, tidl. i
1 periode formd. f. samme, tidl. medl. af Præstø
byråd.
Adr. Grundtvigsvej 3, Præstø.
Firma: C. H. Jensen, Rutebilejer, Grundtvigs
vej 3, Præstø.
Jensen, Carl Magnus, vognmand, foderstof
handler; f. 3/8 1907 i Vorbasse, Ribe amt, søn af
landmand Jens Carl Jensen; g. 22/12 1930 m.
Karen J., f. Mortensen; udd. v. landvæsen og
sen. drevet lillebilforretning, opført nuværende
ejendom i Glejbjerg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand og foderstofhandler 1930, iøvrigt op
taget sønnen Jens Laurits Jensen s. medarbejder
i forretningen — der sideløbende omfatter han
del m. brændsel, korn og foderstoffer samt

C. Jensen
vognmand
Rø

kunstgødning; vognpark: 1 Thames-diesellastvogn, 1 Chevrolet-benzinlastvogn og 1 traktor m.
tilhørende jord- og sandredskaber; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. egen virksomhed og f. Astrup kommune
foruden en del kørsel m. kreaturer t. Esbjerg
Eksportmarked og en del kørsel m. svin t. Es
bjerg Andels-Svineslagteri; medl. af best. f. Ribe
Amts Vognmandsforening.
Adr. Glejbjerg.
Firma: Carl Jensen, Korn-, Foderstof-& Vogn
mandsforretning, Glejbjerg.
Jensen, Carl Marius, vognmand, brændsels
handler; f. 29/5 1899 i Tjæreborg, Ribe amt, søn
af arbejdsleder Jens Christian Jensen; g. 17/10
1925 m. Petrea J., f. Hansen; genn. 29 år kusk
og chauffør h. vognmand Chr. Hylche, Esbjerg,
overtaget dennes forretning og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 1 lastvogn og
2 spand heste; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Jydsk AndelsFoderstofforretning, Esbjerg, f. A/S E. F. Esmann’s Smøreksport, Esbjerg og f. A/S Eriksen
& Christensen, Esbjerg foruden en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Stormgade 11, Esbjerg.
Firma: C. Marius Jensen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Stormgade 11, Esbjerg.
Jensen, Carl William, vognmand; f. 14/11 1909
i Kbhvn., søn af formand Carl Theodor William
Jensen; g. 20/12 1941 m. Solvejg J., f. Petersen;
genn. 12 år virket i udlandet, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1937; vognpark: 1
4%-tons lastvogn; kørsel: udelukkende dagreno
vationskørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdel
sesselskab.
Adr. P. Knudsens Gade 70, Kbhvn. SV.
Firma: C. W. Jensen, Vognmandsforretning,
P. Knudsens Gade 70, Kbhvn. SV.

Jensen, Charles, vognmand; f. 19/4 1904 i
Østerlars, Bornholm, søn af landmand Jens Jen
sen; g. 30/12 1929 m. Anne J., f. Kure; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rø 1925; vognpark: 1
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lastvogn (3850 kg) m. tippelad og 1 turistbus (20
personer); kørsel: alm. vognmandskørsel samt
turistkørsel; kasserer i Østerlars-Gudhjem-Rø
Vognmandsforening s. 1951, medl. af best. f.
Elektricitetsforeningen f. Rø.
Adr. Rø.
Firma: Charles Jensen, Vognmandsforretning,
Rø.

Jensen, Charles Christen, vognmand, brænd
selshandler; f. 16/3 1903 i Jelling, Vejle amt, søn
af vognmand og gårdejer Niels Jensen; g. 15/3
1929 m. Anna J., f. Skov; udd. v. landvæsen h.
faderen, i kompagni m. faderen grundlagt nu
værende vognmandsforretning i Brejning og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1922, ene
indehaver af forretningen — der sideløbende om
fatter brændselshandel — s. 1942; vognpark: 3
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Den Kellerske Anstalt, Brejning — samt
lillebil-, turist- og omnibuskørsel foruden kør
sel m. rustvogn; medl. af best. f. Vejle Amts
Lastbil- og Vognmandsforening s. 1955, formd. f.
Vejle og Oplands Lillebilforening.
Adr. Brejning.
Firma: Brejning Vognmands- & Brændselsfor
retning v. Charles Jensen, Brejning.
Jensen, Chresten Bang, vognmand; f. 11/8 1916
i Terndrup, Randers amt, søn af møller Jens
Christian Jensen; g. 29/11 1937 m. Esther B. J.,
f. Hjort; medhjælper og chauffør 1934-37, løst
næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Hornslet 1937; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast svineog kreaturtransport foruden en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Rosenholmsvej 23, Hornslet.
Firma: Chr. Bang Jensen, Vognmand, Horn
slet.

Jensen, Christen Møller, vognmand; f. 14/3
1904 i Sjørring sogn, Thisted amt, søn af ar

bejdsmand Mads Møller Jensen; g. 5/5 1928 m.
Anna Magdalene M. J., f. Mortensen; udd. v.
landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand
f. Gammelstrup Teglværk 1939, grundlagt nu
værende fragt- og vognmandsforretning i Underup pr. Horsens 1941; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 8% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. brændsel f. egen regning —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Underup-Horsens.
Adr. Underup pr. Horsens.
Firma: Møller Jensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Underup pr. Horsens.

Jensen, Christian, fragtmand; f. 23/1 1890 i
Vester Alling, Randers amt, søn af gårdejer
Niels Jensen; g. 28/11 1924 m. Nielsine J., f.
Svendsen; chauffør i nuværende fragtmandsfor
retning i Silkeborg 1922-27, løst næringsbrev
samt i kompagni m. fragtmand Peter Riis Ras
mussen overtaget samme — m. tilhørende kon
cession på fragtruten: Silkeborg-Arhus — og
etabl. sig s. selvstændig fragtmand 1927; side
løbende indehaver af agentur i Silkeborg f. A/S
Forsikringsselskabet »Trekroner«, Kbhvn.; vogn
park: 4 lastvogne (4-5 tons); kasserer i Silkeborg
og Omegns Vognmandsforening s. 1940.
Adr. Solvangsvej 7, Silkeborg.
Firma: Autotransporten Silkeborg-Arhus, Chr.
d. 8’s Vej 15, Silkeborg.

Jensen, Christian, vognmand; f. 8/7 1899 i Nør
re Sundby, søn af vognmand Christian Peter
Jensen; g. 3/4 1924 m. Cecilie J., f. Sørensen;
efter en del år at have virket s. medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Hjørring op
taget s. kompagnon i samme 1924, eneindehaver
af forretningen — der er grundlagt 1901 — s.
1930; vognpark: 1 4%-tons lastvogn m. lukket
flyttekasse; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning.
Adr. Toftegade 4, Hjørring.
Firma: Chr. Jensen, Vognmands- & Flyttefor
retning, Toftegade 4, Hjørring.
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Jensen, Christian, vognmand; f. 17/8 1901 i
Skørping, Alborg amt; g. 23/2 1930 m. Rigmor
J., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ars 1939, selvstændig vognmand i Støv
ring s. 1941, driver sideløbende tørvefabrikation
og savværksdrift i Arden; vognpark: 5 lastvogne
— hvoraf 3 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
63 tons) — og 2 traktorer; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel.
Adr. Jernbanegade 28, Støvring.
Firma: Chr. Jensen, Vognmand, Støvring.

Jensen, Christian, vognmand; f. 23/8 1905 i
Hirtshals, Hjørring amt, søn af smedemester
Kresten Jensen; g. 20/11 1933 m. Anne J., f. Østergaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hirtshals 1940; vognpark: 2 2-tons lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. kul og koks — samt flytning; i perio
der medl. af best. f. Hirtshals Vognmandsfor
ening.
Adr. Sandgade 13, Hirtshals.
Firma: Christian Jensen, Vognmands- & Flyt
teforretning, Sandgade 13, Hirtshals.
Jensen, Christian, vognmand; f. 21/7 1912 i
Ikast, Ringkøbing amt, søn af fabrikant Jens
Jensen; g. 5/6 1947 m. Anna Mette J., f. Chri
stensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Ikast 1940, sideløben
de leverandør af materialer fra egen sandgrav;
vognpark: 1 diesellastvogn og 1 transportør;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Ikast kommune og f. forskellige
bygmestre i Ikast foruden en del kørsel m. ma
terialer fra egen sandgrav.
Adr. Nørregade 11, Ikast.
Firma: Chr. Jensen, Vognmandsforretning,
Ikast.

Jensen, Christian, vognmand; f. 14/2 1917 i
Nørre Saltum, Hjørring amt, søn af vognmand
Jens Jacob Jensen; g. 2/11 1940 m. aut. køre
lærer Jane J., f. Knudsen; udd. v. landvæsen og
sen. virket s. chauffør i Risum’s Vognmandsfor

C. 0. Jensen
vognmand
Stoholm

retning i Kalundborg, medindehaver af samme
s. 1940.
Adr. Adelgade 30, Kalundborg.
Firma: Risum’s Vognmandsforretning, Adel
gade 30, Kalundborg.
Jensen, Christian, vognmand; f. 19/2 1924 i
Jerslev, Hjørring amt, søn af arbejdsmand Pe
der Christian Jensen; g. 22/3 1951 m. Ruth J.’ f.
Hørbye-Jørgensen; last- og rutebilchauffør 194751, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Visborg
1951; vognpark: 1 5><-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Visborg.
Firma: Chr. Jensen, Vognmandsforretning,
Visborg.
Jensen, Christian Emanuel, vognmand; f. 12/12
1905 i Røgen, Skanderborg amt, søn af boels
mand Marius Emanuel Jensen; g. 28/10 1937 m.
Anna Margrethe J., f. Frederiksen; last- og rute
bilchauffør 1920-25, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Århus 1930, løst næringsbrev
1931, afhændet lillebilforretningen og overtaget
nuværende vognmandsforretning i Arhus 1941;
vognpark: 2 lastvogne (2 og 3% tons); kørsel:
alm. vognmands- og firmakørsel.
Adr. Otto Ruds Gade 90, Arhus.
Firma: Chr. Jensen, Vognmandsforretning,
Otto Ruds Gade 90, Arhus.

Jensen, Christian Emanuel, vognmand; f. 14/6
1923 i Vejle, søn af vognmand Christian E. Jen
sen; g. 16/11 1946 m. Erna Cecilie J., f. Nielsen;
udd. og virket s. snedker, ansat i faderens vogn
mandsforretning i Vejle 1942, i kompagni m.
broderen vognmand Børge M. Jensen overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1946, eneindehaver af forretningen — der er
grundlagt 1921 — s. 1952; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 12 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Vejle Andelsslagteri, f. Vejle Mælkekompagni og
f. forskellige kulgrossister i Vejle; medl. af best.
f. og sekretær i Vejle Vognmandsforening s.
1954.
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Adr. Svendsgade 133, Vejle.
Firma: Chr. E. Jensen, Vognmandsforretning,
Svendsgade 133, Vejle.

Jensen, Christian Gammelager, vognmand; f.
18/4 1888 i Timring, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Anders Christian Jensen; g. 5/3 1912 m.
Sidsel Marie J., f. Hesselvig; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vorgod pr. Herning 1929,
optaget sønnen Anders Kristian Jensen s. kom
pagnon i forretningen 1937; vognpark: 1 Scania
Vabis- og 2 Mercedes-diesellastvogne — hvoraf
2 m. påhængsvogn — og 2 lillebiler; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel
— herunder bl. a. en del kreaturtransport t. og
fra eksportstaldene i Herning, Holstebro og
Skjern f. forskellige eksportører og handelsfolk,
en del kreaturtransport t. Sønderborg f. for
skellige privateksportører og en del svinetrans
port t. Herning Svineslagteri foruden en del
kørsel f. brugsforeningerne i Videbæk og Vor
god Østerby og en del kørsel f. Videbæk Kar
toffelmelsfabrik — samt lillebilkørsel; formd. f.
Vorgod Borgerforening.
Adr. Vorgod pr. Herning.
Firma: Chr. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Vorgod pr. Herning.
Jensen, Christian Mølgaard, vognmand, fabri
kant; f. 22/3 1911 i Blåhøj, Vejle amt.
Adr. Blåhøj.
Firma: Chr. Mølgaard Jensen, Vognmandsfor
retning & Formbrændselsfabrik, Blåhøj.

Jensen, Christian Nørgaard, vognmand; f. 3/9
1912 i Skibsted-Lyngby kommune, Alborg amt,
søn af husmand Marinus Jensen; g. 26/10 1941 m.
Maren N. J., f. Norup; udd. og virket v. land
væsen, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Terndrup og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1938; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kreatur- og svinetransport
— samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Terndrup-Ålborg s. 1945; medl. af
best. f. Foreningen af nordjydske Fragt- og
Vognmænd s. 1945.
Adr. Bælumvej, Terndrup.
Firma: Chr. Nørgaard, Vognmand, Terndrup.
Jensen, Christian Peter, vognmand; f. 1/4 1908
i Brønderslev, søn af arbejdsmand J. C. Jensen;
g. 1942 m. Marie Dusine J., f. Carlsen; etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Vejgård pr.
Alborg 1939, løst næringsbrev og overgået t.
taxa-sammenslutningen i Ålborg 1950; vogn
park: 1 taxa (5 personer).
Adr. Bjørnøgade 11, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.

Jensen, Christian Thornvig, vognmand; f. 17/1
1920 i Herning, søn af vognmand Niels Thornvig
Jensen; g. 6/5 1945 m. Grethe T. J., f. Dahl; løst
næringsbrev og optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Herning 1947; vognpark:

3 lastvogne — alle m. tippelad (kørselskapacitet:
15 tons) — og 2 spand heste m. tilhørende ar
bejdsvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del renovationskørsel f. Her
ning kommune.
Adr. Godthåbsvej 75, Herning.
Firma: Thornvig Jensen & Søn, Vognmands
forretning, Herning.

Jensen, Christian Vinsten, vognmand; f. 25/7
1911 i Simmerbølle, Langeland, søn af husmand
Jens Martin Jensen; g. 26/12 1938 m. Minna J.,
f. Eriksen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Peløkke pr. Rudkøbing 1946; vognpark: 1 6-tons
lastvogn; i 2 perioder medl. af best. f. Lange
lands Vognmandsforening — sidst s. 1956, p. t.
kasserer i samme.
Adr. Peløkke pr. Rudkøbing.
Firma: Chr. Vinsten Jensen, Vognmandsforret
ning, Peløkke pr. Rudkøbing.

Jensen, Christian Østergaard, vognmand; f.
28/8 1915 i Gammelstrup, Viborg amt, søn af
gårdejer Anton Jensen; g. 11/10 1940 m. Irmgard
0. J., f. Finderup; udd. og virket v. landvæsen
1929-35, derefter chauffør bl. a. h. vognmand
Andreas Nielsen, Mønsted, ansat v. Ravnstrup
Mølle & Savværk 1940-46, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Stoholm 1946; kørselskapacitet:
ca. 7 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Skive Andelsslagteri,
f. Skive Kreatureksportforening, f. Stoholm
Mølle, f. Lundsgård Teglværk, f. Gammelstrup
Gødningsforening, f. Kobberup kommune og f.
forskellige landmænd.
Adr. Stoholm, Jylland.
Firma: Chr. Østergaard, Vognmandsforretning,
Stoholm, Jylland.
Jensen, Daniel Madsin, vognmand; f. 20/3 1903
i Frederikshavn, søn af arbejdsmand Lars Chri
stian Jensen; g. 4/6 1927 m. Petra J., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig taxavognmand i Alborg
1941, løst næringsbrev 1943; vognpark: 1 5-personers taxavogn (Vauxhall model 1952); medl. af
best. f. Alborg Taxa 1948-50.
Adr. Niels Juels Gade 15, Ålborg.
Firma: Ålborg Taxa, Vingårdsgade 17, Ålborg.

Jensen, David, vognmand; f. 27/9 1911 i Torslev
sogn, Hjørring amt, søn af cementstøber Marius
Jensen; g. 27/10 1935 m. Anna J., f. Josefsen Ris
ager; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Thors
høj 1944, sideløbende indehaver af eget cement
støberi i Thorshøj; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kreaturtransport; i perioder medl. af
best. f. Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening.
Adr. Lendumvej, Thorshøj.
Firma: David Jensen, Vognmandsforretning,
Thorshøj.

Jensen, Edle Kirstine, vognmand; f. 3/5 1891 i
Nørre Sundby, datter af vognmand Christian
Jensen; løst næringsbrev samt overtaget fade
rens vognmandsforretning i Nørre Sundby —
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der er grundlagt 1889 — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1950; vognpark: 3 spand heste;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørregade 7, Nørre Sundby.
Firma: Chr. Jensen’s Vognmandsforretning,
Nørregade 7, Nørre Sundby.

Jensen, Edvard Peter, vognmand; f. 27/10 1908
i Asminderød, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Axel Jensen; g. 7/9 1934 m. Dagny J., f.
Christensen; efter en del år at have virket s.
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Fredensborg overtaget samme — der er grund
lagt 1903 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1940; vognpark: 2 lastvogne — begge m.
langtømmervogn, 2 7-tons lastvogne — den ene
m. læssekran og begge m. tippelad — og 1 trak
tor; kørsel: udelukkende skovkørsel m. udslæbning af træ t. fast vej; medl. af best. f. Hillerød
og Omegns Vognmandsforening s. 1947, næstformd. i samme s. 1949.
Adr. Rogårdsvej 1, Fredensborg.
Firma: Axel Jensen v. Edv. Jensen, Vogn
mandsforretning, Rogårdsvej 1, Fredensborg.
Jensen, Egon Grønhøj, vognmand; f. 15/10 1922
i Oue, Alborg amt, søn af arbejdsmand Andreas
Jensen; g. 17/10 1943 m. Vanda J., f. Jacobsen;
lastvognschauffør 1940-53, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Vive pr. Hadsund 1953; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Vive pr. Hadsund.
Firma: Egon Jensen, Vognmandsforretning,
Vive pr. Hadsund.
Jensen, Eigil, vognmand; f. 3/5 1926 i Hallund,
Hjørring amt, søn af lærer Jens Th. Jensen; g.
27/9 1947 m. Dagmar J., f. Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hallund 1951; vognpark:
1 4-tons lastvogn og 1 6-personers lillebil; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel — samt lillebilkørsel.
Adr. Hallund pr. Brønderslev.

Firma: Eigil Jensen, Vognmandsforretning,
Hallund pr. Brønderslev.
Jensen, Eigil Mathis, vognmand; f. 22/4 1932 i
Billund, Ribe amt, søn af vognmand og kørelæ
rer Jakob Peter Jensen; efter en del år at have
virket s. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Billund optaget s. kompagnon i samme
1953.
Adr. Billund.
Firma: P. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Billund.

Jensen, Eilif Kjeldgaard, vognmand; f. 4/5 1922
i Kundby, Holbæk amt.
Adr. Marke pr. Mørkøv.
Firma: E. Kjeldgaard Jensen, Vognmandsfor
retning, Marke pr. Mørkøv.
Jensen, Einar, vognmand; f. 5/4 1908 i Tylstrup,
Alborg amt, søn af baneformand Anders Chri
stian Jensen; g. 26/4 1931 m. Agathe Marie J.,
f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Tylstrup 1929; vognpark: 2 lastvogne (4 og 6
tons) — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængs
vogn (3% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fast firmakørsel; medl. af best. f.
Tylstrup Borgerforening t. 1953.
Adr. Vestergade 12, Tylstrup.
Firma: Einar Jensen, Vognmandsforretning,
Tylstrup.

Jensen, Einar, vognmand.
Adr. Adelgade 34, Assens.
Firma: Einar Jensen, Vognmand, Adelgade 34,
Assens.
Jensen, Ejler, vognmand; f. 2/6 1911 i OustedTåning kommune, Skanderborg amt, søn af fhv.
gårdejer Peter Møller Jensen; g. 3/6 1939 m.
Esther J., f. Dam Jensen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hovedgård
1939, afhændet forretningen 1945 men påny over
taget samme 1952; vognpark: 1 4-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
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herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Tvingstrup Andelsmejeri.
Adr. Vestergade, Hovedgård.
Firma: Ejler Jensen, Vognmandsforretning,
Hovedgård.

Barde-Vorgod Andelsmejeri og f. forskellige
håndværkere.
Adr. Barde pr. Herning.
Firma: Ejnar Jensen, Vognmandsforretning,
Barde pr. Herning.

Jensen, Ejler Mathias, vognmand; f. 8/3 1925 i
Høm, Sorø amt, søn af fodermester Frode Jen
sen; g. 17/5 1948 m. Alice J., f. Olsen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1946, værnepligtig v. Gar
dehusarregimentet 1946-47, chauffør h. fragtmand
Th. Olsen, Ringsted 1947-48, i kompagni m. vogn
mand Anders Ejner Nielsen overtaget vognmand
Fr. Madsen’s forretning i Jyderup og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1948, ophævet kompag
niskabet og delt forretningen 1951; vognpark: 1
5-tons lastvogn og 1 blokvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Holbæk amts vejvæsen samt en del sommerhus
transport f. Lynggårdens Savværk og f. A/S
Skarridsø Savværk.
Adr. Tværvej 3, Jyderup.
Firma: Ejler Jensen, Vognmandsforretning,
Jyderup.

Jensen, Ejnar Ebert, vognmand; f. 4/3 1892 i
Alborg, søn af vognmand Jens Jensen; g. 2/8 1919
m. Agnes J., f. Hansen; ansat i faderens vogn
mandsforretning i Alborg 1915, løst næringsbrev
samt i kompagni m. broderen Karlo Gøtterup
Jensen overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1934; vognpark: 8 lastvogne
(2-534 tons) og 3 hestekøretøjer; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. D.S.B. s. 1893; formd. f. Alborg og Nørre
Sundby Vognmandsforening og f. Jernbanens
Vognmænd i Danmark.
Adr. Boulevarden 25, Alborg.
Firma: Jens Jensen & Sønner, Vognmandsfor
retning, Godsbanegården, Alborg.

Jensen, Ejnar, vognmand; f. 8/10 1901 i Tårs,
Hjørring amt, søn af landmand N. Christian Jen
sen; g. 4/4 1929 m. Ellen J., f. Nielsen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Vrå 1933; vognpark:
1 lastvogn (3700 kg); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kreaturtransport; medstif
ter af og medl. af best. f. Vrå og Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Nørregade 1, Vrå.
Firma: Ejnar Jensen, Vognmandsforretning,
Nørregade 1, Vrå.
Jensen, Ejnar, vognmand; f. 19/12 1913 i Rindum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Peder
Christian Jensen; g. 28/2 1936 m. Anna J., f. Jen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Barde pr.
Herning 1951; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. brændsel f. egen regning foruden
en del kørsel f. Videbæk Kartoffelmelsfabrik, f.

Jensen, Ejnar Hasselholm, fragt- og vogn
mand, kommissionær; f. 30/4 1906 i Kvanløse,
Holbæk amt, søn af gårdejer L. P. Jensen; g.
30/8 1930 m. Helga H. J., f. Pedersen; udd. og
virket bl. a. s. mekaniker, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Glostrup 1947; vognpark: 3 last
vogne (2-6 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragt- og kommissionskørsel på ruten:
Glostrup-Kbhvn.
Adr. Nyvej 19, Glostrup.
Firma: E. Hasselholm Jensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Nyvej 19, Glostrup.
Jensen, Ejner Christian, vognmand; f. 12/2 1913
i Kolding, søn af vognmand Christian Frederik
Jensen; g. m. Rigmor J., f. Christiansen; ansat
h. fabrikant Th. Thøgersen, Kolding og iøvrigt
udd. i tekstilbranchen, derefter medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Kolding, sam
men m. broderen vognmand K. E. Jensen besty
rer af samme 1944-55, i kompagni m. broderen
overtaget forretningen — der er grundlagt af
bedstefaderen vognmand Fr. H. Jensen 1882 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1956; vogn-

503

E. H. Jensen

E. G. Jensen

E. Jensen

E. L. Jensen

fragt- og vognmand
Glostrup

vognmand
Valby

vognmand
Odense

vognmand
Hjørring

park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel og flytning — her
under bl. a. en del kørsel f. A/S Kolding Eks
portslagteri, f. A/S Kolding Eksport-Kompagni
og f. firmaet Hans Krøller & Co., Kolding samt
en del kørsel f. samtlige pianoforretninger i Kol
ding.
Adr. Teglgårdsvej 32, Kolding.
Firma: Chr. F. Jensen v. K. E. & E. C. Jensen,
Vognmands- & Flytteforretning, Teglgårdsvej
32, Kolding.

Jensen, Ejvind, vognmand; f. 30/3 1920 i Vrå
sogn, Hjørring amt, søn af landmand Anton Jen
sen; g. 17/8 1943 m. Edith J., f. Madsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Povlstrup pr. Vrå
1946; vognpark: 2 lastvogne (3800 og 5250 kg) —
den ene m. påhængsvogn (4350 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast mælke
kørsel — samt fragtmandskørsel på ruten: Povlstrup-Alborg; medstifter af og medl. af best. f.
Vrå og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Povlstrup pr. Vrå.
Firma: Ejvind Jensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Povlstrup pr. Vrå.
Jensen, Elith Gottlieb, vognmand; f. 21/1 1897
i Kbhvn., søn af skorstensfejer Gottlieb Simon
sen Jensen; g. 4/9 1921 m. Edith Charlotta J., f.
Ohlsson; løst næringsbrev s. taxavognmand i
Kbhvn. 1948.
Adr. Carl Langes Vej 41, Kbhvn. Valby.
Firma: Droskecentralen »Taxa«, Rosenørns
Alle 10, Kbhvn. V.
Jensen, Emil, vognmand; f. 24/4 1893 i Kbhvn.,
søn af købmand Hannibal Bering; g. 2/5 1920 m.
Clara J., f. Rasmussen; udd. i smedefaget h.
smedemester P. C. Nielsen, Balling og sen. an
sat s. svend i forskellige virksomheder bl. a. i
A/S Smith & Co., Odense, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Odense 1922, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte brænd
selshandel; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. A/S De danske

Spritfabrikker, Odense (genn. 25 år) og f. for
skellige andre virksomheder i Odense.
Adr. Set. Jørgens Gade 12, Odense.
Firma: Emil Jensen, Vognmandsforretning,
Set. Jørgens Gade 12, Odense.
Jensen, Erik, entreprenør, vognmand; f. 15/8
1902 i Kbhvn., søn af landmand Frederik Jen
sen; g. 1933 m. Ragnhild J., f. Jensen (død 1952);
formand i Kbhvn.s Vandforsyning, overtaget
Holmegård’s Cementstøberi i Hvidovre og etabi.
sig s. selvstændig entreprenør og vognmand
1936; vognpark: 2 lastvogne (3% og 6 tons) —
den ene m. tippelad — og 5 betonblandemaski
ner; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Kløverprisvej 3, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Holmegård’s Cementstøberi v. Erik
Jensen, Kløverprisvej 3, Hvidovre pr. Valby.
Jensen, Erik, vognmand; f. 12/3 1908 i Nibe,
søn af fhv. fisker Peter Jensen; g. 23/2 1935 m.
Anie J., f. Kragh; lastvognschauffør 1931-40,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kølby pr.
Løgstør 1940, fyttet forretningen t. Barmer 1941
og grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Godthåb J. 1943; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons) og 1 kleinbus model 1954;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt lillebilkørsel.
Adr. Godthåb J.
Firma: Erik Jensen, Vognmand, Godthåb J.

Jensen, Erik, vognmand; f. 3/5 1926 i Arhus,
søn af vognmand Christian Møller Jensen; g.
28/4 1946 m. Anna J., f. Hansen; chauffør 194452, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Bjerre pr. Bråskov og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1952; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons) og 1 kleinbus model 1954;
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
t. Horsens Mejeri.
Adr. Bjerre pr. Bråskov.
Firma: Erik Jensen, Vognmandsforretning,
Bjerre pr. Bråskov.
Jensen, Erik Diirr, vognmand; f. 2/9 1935 i
Lyngs, Thisted amt, søn af vognmand Vilhelm
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Jensen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Floulev pr. Hvidbjerg s. 1952.
Adr. Floulev pr. Hvidbjerg.
Firma: Vilh. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Floulev pr. Hvidbjerg.
Jensen, Erik Leo, vognmand; f. 8/8 1928 i Øster
Vrå, Hjørring amt, søn af landmand Albertus
Jensen; g. 28/7 1951 m. Edel J., f. Taasti; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hjørring 1955;
vognpark: 1 lastvogn (3700 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
mælk.
Adr. Toftegade 21 B, Hjørring.
Firma: Leo Jensen, Vognmandsforretning,
Toftegade 21 B, Hjørring.

Jensen, Erik Søndergaard, vognmand; f. 3/6
1917 i Jetsmark sogn, Hjørring amt, søn af land
mand Christian Jensen; g. 1946 m. Gerda S. J.,
f. Larsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Børglum pr. Vrå 1946; vognpark: 2 lastvogne
(5 og 6 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport og en
del kørsel f. Børglum-Furreby kommune; medl.
af best. f. Lands jagtforeningen af 1923.
Adr. Børglum pr. Vrå.
Firma: Erik Søndergaard Jensen, Vognmands
forretning, Børglum pr. Vrå.
Jensen, Erling, vognmand; f. 1/1 1914 i Mosevrå, Oksby sogn, Ribe amt, søn af husmand Jør
gen Hansen Jensen; g. 27/3 1940 m. Marie J., f.
Jørgensen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ho pr. Oksbøl 1942; vognpark: 1 benzin- og 2
diesellastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eks
portslagteri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri
og en del kørsel m. korn, foderstoffer og gød
ning f. Ho Brugsforening foruden en del kørsel
f. Ho-Oksby kommune og en del kørsel m. in
denlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Ho pr. Oksbøl.

Firma: Erling Jensen, Vognmandsforretning,
Ho pr. Oksbøl.

Jensen, Erling, vognmand; f. 25/12 1922 i Ser
ridslev, Hjørring amt, søn af landmand Lars
Jensen; g. 23/4 1946 m. Inge J., f. Nielsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Serridslev 1949;
vognpark: 1 lastvogn (6050 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreaturkør
sel samt fast firmakørsel foruden en del kørsel
f. Serridslev kommune.
Adr. Serridslev.
Firma: Erling Jensen, Vognmandsforretning,
Serridslev.
Jensen, Erling, vognmand; f. 23/9 1926 i Askov,
Ribe amt, søn af arbejdsmand Hans Poulsen
Jensen; g. 24/3 1951 m. Ellen J., f. Nielsen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Malt pr. Vejen 1952;
vognpark: 1 Triangel-diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Vejen Andelsmejeri, f. Malt kommune og
f. forskellige korn- og foderstofforretninger
samt bygmestre.
Adr. Malt pr. Vejen.
Firma: Erling Jensen, Vognmandsforretning,
Malt pr. Vejen.
Jensen, Ernst Anders, vognmand; f. 28/9 1898
i Vallerød, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Christen Jensen; g. 17/11 1929 m. Elisabeth J., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
vognmand Waage Jensen’s forretning i Rung
sted og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1924,
flyttet forretningen t. egen nybygning i Vallerød
1944, løst næringsbrev 1953; vognpark: 2 last
vogne (4 og 5 tons) — begge m. hydraulisk tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Hørsholm kommune.
Adr. Bolbrovej 102, Vallerød pr. Rungsted
Kyst.
Firma: Ernst Jensen, Vognmandsforretning,
Vallerød pr. Rungsted Kyst.
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Jensen, Evald, vognmand; f. 21/6 1905 i Flade,
Hjørring amt, søn af landmand Jens Peter Jen
sen; g. 14/11 1930 m. Maia Dorthea J., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gærum pr.
Frederikshavn 1933; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
22 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kreaturtransport; i perioder medl. af
best. f. Vendsyssel Fragt- og Vognmandsfor
ening, formd. f. Fragtmandscentralen i Frede
rikshavn.
Adr. Gærum pr. Frederikshavn.
Firma: Evald Jensen, Vognmandsforretning,
Gærum pr. Frederikshavn.

Jensen, Evald, vognmand; f. 17/10 1918 i Ullits,
Alborg amt, søn af rentier Søren Jensen; g. 4/2
1945 m. Tove J., f. Hansen; lastvogns- og dro
skechauffør 1943-54, forpagter af nuværende lil
lebilforretning. i Alborg s. 1954; vognpark: 1 8personers lillebil (Folkebus model 1952).
Adr. Kayerødsgade 44, Alborg.
Firma: Hjorth’s Lillebiler, Alborg.
Jensen, Evald Bergkvist, vognmand; f. 9/1 1926
i Nørre Omme, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
August Bergkvist Jensen; g. 29/6 1952 m. Ruth
J., f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, i kom
pagni m. broderen vognmand Oskar Jensen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ølgod 1946,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
entreprenørvirksomhed m. egen grusgrav og
formbrændselsfabrik — t. Lindbjerg pr. Ølgod
1947; vognpark: 1 diesel- og 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport t. eksport- og samlestaldene i Esbjerg og Ølgod og en del svine
transport t. Esbjerg Andelsslagteri foruden en
del kørsel f. Lindbjerg Brugs- og Lokalforening,
f. Lindbjerg Mejeri og f. egen grusgrav og form
brændselsvirksomhed.
Adr. Lindbjerg pr. Ølgod.
Firma: Brdr. Jensen, Vognmandsforretning,
Lindbjerg pr. Ølgod.

Jensen, Evald Primdahl, vognmand; søn af
vognmand Anders Jensen; medindehaver af fa
derens vognmandsforretning i Asted pr. Durup.
Adr. Asted pr. Durup.
Firma: Anders Jensen & Søn, Vognmandsfor
retning, Asted pr. Durup.
Jensen, Folmer, vognmand; f. 8/9 1922 i Holme,
Arhus amt, søn af vognmand Niels Julius Jen
sen; g. 20/11 1943 m. Inger J., f. Sørensen; udd.
og virket s. snedker, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Højbjerg 1945; vognpark: 1 5-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandsog entreprenørkørsel.
Adr. Rosenvangs Alle 192, Højbjerg.
Firma: Folmer’s Autotransport v. Folmer Jen
sen, Højbjerg.

Jensen, Frands Ferdinand, vognmand; f. 23/2
1895 i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Ferdinand Jensen; g. 17/4 1953 m. Alma J., f.
Christensen; udd. i kolonial og sen. drevet selv
stændig kolonialhandel, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hvide Sande pr. Ringkøbing 1923,
optaget sønnen Svend Aage Jensen s. kompag
non i forretningen 1949; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport t. eksportstaldene og slagterierne i
Ringkøbing og Skjern, en del kørsel f. klit- og
vandbygningsvæsenet og f. Holmslands kommu
ne og en del kørsel m. brændsel f. egen regning
— samt langturskørsel m. fiskemel fra A/S Hvi
de Sande Olie- & Fiskemelsfabrik t. Arhus og
Vejle; medl. af best. f. Redningsfonden af 1951.
Adr. Hvide Sande pr. Ringkøbing.
Firma: Frands F. Jensen & Søn, Vognmands
forretning, Hvide Sande pr. Ringkøbing.
Jensen, Frede Weidemann, vognmand; f. 14/1
1915 i Kaltred, Holbæk amt.
Adr. Fjenneslev.
Firma: Frede Jensen, Vognmand, Fjenneslev.
Jensen, Frederik, vognmand; f. 21/7 1888 i
Frederikshavn, søn af snedker Hans Jensen; g.
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9/5 1919 m. Edel J., f. Thomsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Frederikshavn 1919, optaget
sønnerne Henning og Gunner Jensen s. med
arbejdere i forretningen; vognpark: 5 lastvogne
(5-5^ tons) — den ene m. sættevogn (10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Visbergsgade 3, Frederikshavn.
Firma: Frederik Jensen, Vognmandsforretning,
Visbergsgade 3, Frederikshavn.
Jensen, Frits, vognmand; f. 22/9 1914 i Kjellerup, Viborg amt, søn af smedemester Jens Chri
stian Jensen; g. 27/2 1938 m. Mette J., f. Bækgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Grejs
dal 1939, løst næringsbrev og grundlagt nuvæ
rende vognmands- og flytteforretning i Herning
1940; vognpark: 1 4-tons lastvogn og 1 flyttelift;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning og
møbelopbevaring.
Adr. Museumsgade 4, Herning.
Firma: Frits’ Flytteforretning v. Frits Jensen,
Museumsgade 4, Herning.

Jensen, Frits, vognmand; f. 6/9 1921 på Fur,
Viborg amt, søn af landmand Thøger Jensen; g.
6/9 1946 m. Helga J., f. Larsen; udd. og virket v.
landvæsen, drevet mælkeudsalg en detail 1944-47,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Stenløse
1947; vognpark: 2 5-tons lastvogne m. hydraulisk
tippelad; medl. af best. f. Vognmandsforeningen
f. Frederikssund og Omegn s. 1953.
Adr. Stenløse.
Firma: Frits Jensen, Vognmandsforretning,
Stenløse.
Jensen, Frode, vognmand; f. 4/4 1921 i Strandby-Farsø kommune, Alborg amt, søn af vogn
mand Jens Peter Jensen; g. 7/3 1943 m. Ellen
Marie J., f. Regnar; chauffør h. faderen 1939-42
og i Fandrup Tømmerhandel 1942-52, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Ullits 1952, sidelø
bende overtaget vognmand J. A. Madsen’s for
retning i Ullits 1954; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 21
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragt

mandskørsel m. koncession på fragtruten: UllitsAlborg.
Adr. Ullits.
Firma: Frode Nielsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Ullits.
Jensen, Georg, vognmand; f. 19/6 1908 i Aker
sogn, Bornholm, søn af gårdejer Alfred Jensen;
g. 14/9 1932 m. Else J., f. Svendsen; udd. v. land
væsen, chauffør 1932-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Neksø 1945; vognpark: 1 4%-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel; sekretær i Neksø og Omegns Vognmands
forening s. 1955.
Adr. Hedtoftsvej 1, Neksø.
Firma: Georg Jensen, Vognmandsforretning,
Hedtoftsvej 1, Neksø.

Jensen, Georg Marius, vognmand; f. 14/1 1911
i Vissenbjerg, Odense amt, søn af landmand
Jens Jensen; g. 15/9 1940 m. Erna J., f. Hansen;
efter en del år at have virket s. arbejdsmand
og sen. s. fabriksarbejder v. Otterup Gevær
fabrik etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hjadstrup pr. Kappendrup 1946, sideløbende le
verandør af grus og sten fra egen grusgrav, op
ført nuværende ejendom m. tilhørende garager
i Hjadstrup 1949; vognpark: 2 lastvogne (4 og
6 tons) og 1 traktor.
Adr. Hjadstrup pr. Kappendrup.
Firma: Hjadstrup Vognmandsforretning v. M.
Jensen, Hjadstrup pr. Kappendrup.
Jensen, Georg Ulf, vognmand; f. 12/4 1902 i
Vejle, søn af vognmand Hans Jensen; g. 9/10
1930 m. Erna J., f. Iversen; udd. s. smed, med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Vejle
1923-48, overtaget samme — der er grundlagt
1898 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948; vognpark: 1 5-tons lastvogn og 2 spand
heste; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. A/S De danske Blodfoderfabrikker, Vejle og f. Jydsk Andels-Foder
stofforretning, Vejle; medl. af best. f. Vejle
Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Jernbanegade 8, Vejle.
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Firma: Georg Ulf Jensen, Vognmandsforret
ning, Jernbanegade 8, Vejle.

Firma: Gunnar Jensen, Vognmandsforretning,
Grimstrup pr. Esbjerg.

Jensen, Gerhard, vognmand; f. 2/3 1913 i Hør
dum, Thisted amt, søn af vognmand Christian
Jensen; g. 6/4 1939 m. Erna J., f. Andersen;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Hør
dum 1931-55, overtaget halvdelen af samme og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 1 diesellastvogn (5350 kg) m. tippelad og
påhængsvogn (3350 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del entreprenørkør
sel og en del kørsel f. Skyum-Hørdum kommune
— samt flytning; medl. af best. f. Hørdum Idræts
forening.
Adr. Hørdum.
Firma: Gerh. Jensen, Vognmandsforretning,
Hørdum.

Jensen, Gunnar Evald, vognmand; f. 17/3 1914
i Øster Nykirke, Vejle amt, søn af boelsmand
Marinus Jensen; g. 6/6 1941 m. Sigrid J., f. Ol
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Tinnet pr. Vonge og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1953; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Vejle An
dels-Svineslagteri og t. Vejle Eksportstald for
uden en del kørsel f. F.D.B., Vejle, f. Vonge
Mølle, f. Tinnet Brugsforening og f. Øster Ny
kirke kommune.
Adr. Tinnet pr. Vonge.
Firma: Gunnar Jensen, Vognmandsforretning,
Tinnet pr. Vonge.

Jensen, Gunnar, vognmand; f. 2/4 1916 i Fjenneslev, Sorø amt, søn af vognmand Jacob Jen
sen; løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ringsted 1937, optaget broderen
vognmand Egon Jensen s. kompagnon i forret
ningen 1945; vognpark: 1 4-tons lastvogn m. hy
draulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Amtstuegården, Ringsted.
Firma: Brdr. E. & G. Jensen, Vognmandsfor
retning, Amtstuegården, Ringsted.

Jensen, Gunnar Nørgaard, vognmand; f. 26/12
1916 i Frejlev, Alborg amt, søn af gårdejer Anthon Nørgaard Jensen; g. 26/1 1941 m. Magda
Ingeborg N. J., f. Jensen Niss; vognmandschauf
før 1937-44, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hasseris pr. Ålborg 1944,
genn. årene udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte brændselshandel; vognpark: 2 last
vogne (5 og 5% tons) — den ene m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel m. dagrenovation f. Hasseris
Grundejerforening samt langturskørsel.
Adr. Rønnevej 10, Hasseris pr. Ålborg.
Firma: G. Nørgaard Jensen, Vognmandsforret
ning, Rønnevej 10, Hasseris pr. Ålborg.

Jensen, Gunnar, vognmand; f. 1/7 1922 i Grim
strup, Ribe amt, søn af vognmand og gårdejer
Nicolaj Jensen; g. 10/4 1948 m. Gyda J., f. Jør
gensen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Grim
strup 1948; vognpark: 2 benzinlastvogne — den
ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
Esbjerg Eksportmarked, en del kørsel m. svin t.
Esbjerg Andels-Svineslagteri og en del kørsel
m. vejmaterialer f. Grimstrup kommune og f.
Ribe amts vejvæsen foruden en del kørsel f.
Grimstrup Brugsforening og en del kørsel m.
indenlandsk brændsel.
Adr. Grimstrup pr. Esbjerg.

Jensen, Gunner, vognmand; f. 17/6 1904 i Siem,
Ålborg amt, søn af rentier Alfred Jensen; g.
28/11 1928 m. Mathilde J., f. Pedersen; vogn
mandskusk 1922-23, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skørping 1928, flyttet forretningen
t. Fræer pr. Skørping 1931; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Fræer pr. Skørping.
Firma: Gunner Jensen, Vognmandsforretning,
Fræer pr. Skørping.
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G. Jensen

G. V. Jensen

G. Jensen

vognmand
Hasseris

vognmand
Fræer

vognmand
Glostrup

vognmand
Agård

Jensen, Gunner V., vognmand; f. 23/1 1926 i
Kbhvn., søn af formand Peder Valdemar Jen
sen; g. 23/4 1955 m. Mary J., f. Jochumsen; efter
en del år at have virket s. chauffør f. Carlsberg
Depotet i Glostrup etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Glostrup 1953; vognpark: 1 4%-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis renovationskørsel f. Glostrup kommune.
Adr. Glentevej 41, Glostrup.
Firma: G. V. Jensen, Vognmandsforretning,
Erdalsvej 7, Glostrup.

Jensen, Gustav, vognmand; f. 25/8 1933 i Øster
Snede, Vejle amt, søn af gårdejer Niels Chri
stian Jensen; g. 25/6 1955 m. Klara Margit J.,
f. Friis; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Agård og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1955; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. mergel fra forskellige mergellejer f.
I/S Lind & Jørgensen, Vejle, en del kørsel f.
Agård Mejeri og f. Øster Starup kommune og
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Ågård.
Firma: Gustav Jensen, Vognmandsforretning,
Agård.
Jensen, Hans, vognmand; f. 29/1 1895 i Maglebylille, Kbhvn.s amt, søn af landmand Lauritz
Jensen; g. 20/5 1921 m. Anna Marie J., f. Winther
Andersen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1913; vognpark: 6 lastvogne (2-12 tons)
og 1 personvogn: kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Gothersgade 161, Kbhvn. K.
Firma: Hans Jensen’s Vognmandsforretning,
Gothersgade 161, Kbhvn. K.
Jensen, Hans, vognmand; f. 28/5 1899 i Råbjerg
sogn, Hjørring amt, søn af landmand Jens Jen
sen; g. 17/4 1924 m. Eleonore Sofie J., f. Geisnæs; etabl. sig s. selvstændig vognmand i Ska
gen 1924; vognpark: 2 5%-tons lastvogne og 2
spand heste; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fisketransport; medstifter af og
medl. af best. f. Skagens Vognmandsforening s.
1949.

Adr. Daphnesvej 23 A, Skagen.
Firma: Hans Jensen, Vognmandsforretning,
Daphnesvej 23 A, Skagen.

Jensen, Hans, vognmand; f. 17/6 1902 i Mandemarke, Møn; g. 4/6 1923 m. Gudrun J., f. Iver
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Budsemarke pr. Borre
1930, erhvervet nuværende ejendom i Budse
marke 1925; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5%
tons) — den ene m. påhængsvogn (5 tons); med
stifter af og i 1 periode medl. af best. f. Møns
Vognmandsforening.
Adr. Budsemarke pr. Borre.
Firma: Hans Jensen, Vognmandsforretning,
Budsemarke pr. Borre.
Jensen, Hans, vognmand; f. 8/3 1913 i Skør
ping, Alborg amt, søn af vognmand Jens Peter
Jensen; medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Skørping 1931-38, bestyrer af
samme f. moderen 1938-47, overtaget forretnin
gen — der er grundlagt af faderen 1908 — og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad (kør
selskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel; medstifter af Skørping-Arden Vogn
mandsforening 1946, p. t. næstformd. i samme.
Adr. Egholmsvej 7, Skørping.
Firma: Hans Jensen, Vognmandsforretning,
Skørping.

Jensen, Hans Aage, vognmand; f. 12/7 1908 i
Toksværd, Præstø amt, søn af gårdejer Johan
nes Jensen; g. 1/9 1942 m. Esther J., f. Jørgen
sen; udd. v. landvæsen og sen. forpagter af fa
derens gård i Toksværd, ejer af samme 1942-46,
overtaget vognmand Svend Olsen’s forretning i
Haslev og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1946, flyttet forretningen t. egen ejendom i Toks
værd 1947; vognpark: 2 6-tons diesellastvogne
— den ene m. påhængsvogn (6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis smør- og
ostekørsel fra 18 mejerier samt kørsel t. omeg
nens brugsforeninger.
Adr. Toksværd pr. Holme-Olstrup.
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H. Jensen

H. Aa. Jensen

H. A. Jensen

vognmand
Skagen

vognmand
Budsemarke

vognmand
Toksværd

vognmand
Næstved

Adr. Egeskov pr. Fredericia.
Firma: H. Chr. Jensen, Vognmandsforretning,
Egeskov pr. Fredericia.

Firma: Hans Aage Jensen, Vognmandsforret
ning, Toksværd pr. Holme-Olstrup.
Jensen, Hans Aksel, vognmand; f. 16/9 1899 i
Næstved, søn af vognmand Anders Jensen; g.
10/8 1929 m. Hedvig J., f. Larsen; medhjælper
og sen. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Næstved 1913-39, i kompagni m. søsteren
Anna Jensen overtaget samme — der er grund
lagt 1891 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1939, eneindehaver af forretningen s. 1952;
vognpark: 5 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 1 m.
hydraulisk tippelad og 3 m. påhængsvogn (3%5% tons), 1 taxa og 2 rustvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt flytning; medl. af best.
f. og revisor i Næstved Taxa.
Adr. Karrebækvej 1, LI. Næstved pr. Næstved.
Firma: Vognmandsgården, Anders Jensen,
Karrebækvej 1, LI. Næstved pr. Næstved.
Jensen, Hans Bøgh, vognmand; f. 13/6 1911 i
Astrup, Ribe amt, søn af vognmandskusk Her
mann Bøgh Jensen; g. 20/11 1938 m. Anna B. J.,
f. Gudiksen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gørding 1935; vognpark: 1 Bedford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer og svin t. Esbjerg
Eksportmarked og t. Esbjerg Andels-Svineslag
teri foruden en del kørsel f. Gørding kommune,
f. Gørding Mølle, f. Gørding Trælasthandel og
f. brændselshandler J. M. Wolthers, Gørding.
Adr. Nørregade, Gørding.
Firma: H. Bøgh Jensen, Vognmandsforretning,
Gørding.
Jensen, Hans Christian, vognmand; f. 25/7 1904
i Egeskov, Vejle amt, søn af gårdejer Jens Jen
sen; g. 17/7 1943 m. Anna J., f. Pedersen;. udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Egeskov 1936; vognpark: 1 Bedford
lastvogn m. Perkins-dieselmotor; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Nordisk Nestlé, Fredericia foruden
en del kørsel f. Vejlby kommune og en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.

Jensen, Hans Christian, vognmand; f. 13/2 1910
i Guderup, Sorø amt, søn af gårdejer H. P. Jen
sen; g. 29/5 1936 m. Gerda J., f. Christensen;
udd. v. landvæsen, gårdejer i Guderup 1936-55,
overtaget vognmand Ole Severinsen’s forretning
i Næstved og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1955; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Set. Mortens Gade 13, Næstved.
Firma: Ole Severinsen’s Eftf. v. H. C. Jensen,
Vognmandsforretning, Set. Mortens Gade 13,
Næstved.
Jensen, Hans Emil Martin, vognmand; f. 10/9
1915 i Vejle, søn af vognmand Aage Christian
Martin Jensen; g. 16/11 1940 m. Aase J., f. Niemann; udd. og virket i faderens vognmandsfor
retning i Vejle, bestyrer af samme — der er
grundlagt af bedstefaderen vognmand Martin
Jensen 1888 — f. moderen fru Amalie Jensen s.
1953; vognpark: 2 lastvogne og 2 spand heste
(kørselskapacitet: ca. 20 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S C. M. Hess’ Fabrikker, Vejle, f. A/S Vejle
Dampmølle, f. A/S Vejle Mørtelfabrik, f. A/S
Vejle Bolte- & Møtrikfabrik og f. A/S Vejle Træ
last- & Kulkompagni m. fl.
Adr. Vedelsgade 18, Vejle.
Firma: Aage Jensen’s Vognmandsforretning,
Nørregade 5, Vejle.

Jensen, Hans Georg Dam, vognmand; f. 30/12
1904 i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
H. P. Jensen; g. 11/8 1937 m. Mette Marie D. J.,
f. Madsen; overtaget faderens vognmandsforret
ning i Hellerup — der er grundlagt 1884 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; kørsels
kapacitet: ca. 3 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Strandvejs-Gasværket, Hellerup.
Adr. Tranegårdsvej 45, Hellerup.
Firma: Hans Dam Jensen, Vognmandsforret
ning, Tranegårdsvej 45, Hellerup.
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H. C. Jensen

H. E. M. Jensen

vognmand
Gørding

H. H. Jensen

vognmand
Næstved

vognmand
Vejle

vognmand
Karlby

Jensen, Hans Henrik, vognmand; f. 28/1 1909 i
Åbybro, Hjørring amt, søn af boelsmand Jens
Madsen Jensen; g. 8/11 1935 m. Marie J., f. Sø
rensen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1932-35, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Karlby pr. Hornslet — der er grundlagt
1916 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1935; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 16 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast svine- og kreaturtransport foruden en del
firmakørsel; medl. af best. f. Randersegnens
Vognmandsforening s. 1949, medl. af best. f.
Randers Fragtmandshal.
Adr. Karlby pr. Hornslet.
Firma: Hans Jensen, Vognmand, Karlby pr.
Hornslet.
Jensen, Hans Karl, vognmand; f. 3/9 1910 i
Borg, Tønder amt, søn af landmand Iver Ander
sen Jensen; g. 13/10 1939 m. Anna J., f. Bennedsen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Harres pr.
Bredebro 1937; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Tøn
der og Skærbæk samt en del kørsel m. svin t.
Tønder Andelsslagteri foruden en del kørsel f.

H. K. Jensen

H. L. Jensen

vognmand
Harres

vognmand
Vejrup

Jydsk Andels-Foderstofforretning, Åbenrå og f.
Brede kommune.
Adr. Harres pr. Bredebro.
Firma: Karl Jensen, Vognmandsforretning,
Harres pr. Bredebro.
Jensen, Hans Lund, vognmand; f. 13/9 1918 i
Gørding, Ribe amt, søn af landmand Niels Chri
stian Jensen; g. 2/11 1941 m. Meta J., f. Ved
sted; udd. v. landvæsen og sen. drevet lillebil
forretning, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Vejrup og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 1 Bedford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. mergel f. entreprenør Vagn
Christensen, Varde og en del kørsel f. Vejrup
kommune m. fl.
Adr. Vejrup.
Firma: H. Lund Jensen, Vognmandsforretning,
Vejrup.

Jensen, Hans Otto, fragt- og vognmand; f.
20/12 1883 i Sneslev, Sorø amt, søn af stenhug
ger Fr. Jensen; g. 26/9 1909 m. Ellen Margrethe
J., f. Nielsen; efter en del år at have virket s.
kusk etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haslev
1909, udvidet forretningen t. sideløbende at om
fatte fragtmandskørsel på Kbhvn. 1924; vogn-

H. O. Jensen
fragt- og vognmand
Haslev
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H. O. Jensen
vognmand
Jebjerg

H. P. Jensen

H. P. Jensen

H. Jensen

H. E. Jensen

vognmand
Vanløse

vognmand
Holme-Olstrup

vognmand
Povlsker

vognmand
Søborg

park: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 23 tons); i perioder medl. af
best. f. Haslev og Omegns Vognmandsforening
— sidst s. 1955.
Adr. Vestergade 20, Haslev.
Firma: H. O. Jensen & J. Nyegaard, Fragt- &
Vognmandsforretning, Vestergade 20, Haslev.

Jensen, Hans Otto, vognmand; f. 26/11 1930 i
Jebjerg, Viborg amt, søn af vognmand Jørgen
Christian Jensen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Jebjerg s. 1945, medindehaver
af samme s. 1956.
Adr. Jebjerg.
Firma: Jørgen Jensen & Søn, Vognmandsfor
retning, Jebjerg.
Jensen, Hans Peder, vognmand; f. 1/9 1910 i
Vedtofte, Odense amt, søn af vognmand Christian
Jensen; g. 28/12 1939 m. Edith J., f. Brasholt;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1937; vognpark: 8 lastvogne (3%-7 tons) — alle
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Murersven
denes Akts., Kbhvn., f. Jord- & Betonarbejder
nes Akts., Kbhvn. og f. entreprenørfirmaet E.
Pihl & Søn, Kbhvn.
Adr. Kongsdalvej 31, Vanløse.
Firma: Hans Jensen, Vognmandsforretning,
Kongsdalvej 31, Vanløse.
Jensen, Hans Poul, vognmand; f. 2/5 1912 i
Holme-Olstrup, Præstø amt, søn af baneformand
Christian Jensen; g. 2/2 1939 m. Mary J., f. Ro
senhagen; udd. v. land- og skovbrug og sen.
virket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Holme-Olstrup 1942, opført nuværende
ejendom i Holme-Olstrup 1945; vognpark: 1 6tons lastvogn m. tippelad; medl. af best. f. Herlufniagle-Glumsø og Omegns Vognmandsfor
ening s. 1947.
Adr. Holme-Olstrup.
Firma: Poul Jensen, Vognmandsforretning,
Holme-Olstrup.

Jensen, Hans Wilhelm, vognmand; f. 5/12 1923
i Fjelsted, Randers amt, søn af gårdejer Martin
Jensen; udd. v. landvæsen, i kompagni m. bro
deren vognmand Elmer Jensen overtaget nu
værende vognmandsforretning i Fj elsted og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947, ene
indehaver af samme s. 1952; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 22% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport.
Adr. Fj elsted pr. Mariager.
Firma: Fjelsted Autotransport v. Hans Jen
sen, Fj elsted pr. Mariager.
Jensen, Harald, vognmand; f. 27/3 1904 i Ny
ker, Bornholm, søn af arbejdsmand Hans P. Jen
sen; g. 15/2 1938 m. Alice J., f. Kjøller; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Vang 1931, selvstæn
dig vognmand i Hasle s. 1944; vognpark: 1 4fo
tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Sandbakkegade 9, Hasle.
Firma: Harald Jensen, Vognmandsforretning,
Sandbakkegade 9, Hasle.
Jensen, Harald, vognmand; f. 7/5 1907 i Povl
sker, Bornholm, søn af landmand Johannes Jen
sen; g. 10/7 1938 m. Ragnhild J., f. Hoffland;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Povlsker
1934; vognpark: 2 lastvogne (3300 og 4600 kg) —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Povlsker pr. Neksø.
Firma: Harald Jensen, Vognmandsforretning,
Povlsker pr. Neksø.

Jensen, Harald Emil, vognmand; f. 1/7 1901 i
Grønholt, Frederiksborg amt, søn af parcellist
Jens Rasmus Jensen; g. 12/12 1927 m. Jensine J.,
f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1922,
derefter virket v. forskelligt arbejde t. 1926,
chauffør — bl. a. genn. 24 år i entreprenørfir
maet Andersen & Brammer, Lyngby — 1926-54,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Søborg
1954; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kørsel: alm.
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H. Jensen

H. Jensen

H. Jensen

vognmand
Grejs

vognmand
Hundested

vognmand
Roskilde

vognmand
Bjerge

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. vognmand H. O. Andersen, Gentofte og f.
Boligselskabet »Lejerbo«, Kbhvn. m. fl.; genn.
10 år formd. f. Søborg Lejerforening.
Adr. Søborg Hovedgade 6 A, Søborg.
Firma: H. E. Jensen, Vognmandsforretning,
Søborg Hovedgade 6 A, Søborg.

Jensen, Harald Martin, vognmand; f. 17/2 1921
i Hedensted, Vejle amt, søn af gårdejer Morten
Jensen; g. 4/8 1951 m. Ingrid Marie J., f. de
ment; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Hedensted 1948, selvstændig
vognmand og brændselshandler i Grejs pr. Grejs
dal s. 1949; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Vejle & Omegns
Andels-Svineslagteri.
Adr. Grejs pr. Grejsdal.
Firma: Harald Jensen, Vognmandsforretning,
Grejs pr. Grejsdal.
Jensen, Hardi, vognmand; f. 27/5 1907 i Tårs
sogn, Hjørring amt, søn af landmand Lars Peter
Jensen; g. 28/10 1936 m. Esther J., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Mosbjerg
pr. Tolne 1939; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kreatur- og varetransport; formd. f.
Spareforeningen »Julens Glæde« i Mosbjerg.
Adr. Mosbjerg pr. Tolne.
Firma: Hardi Jensen, Vognmandsforretning,
Mosbjerg pr. Tolne.
Jensen, Harke, vognmand; f. 17/3 1907 i Tøn
der, søn af kontorist Harke Jensen; g. 24/5 1936
m. Ebba J., f. Hansen; udd. og virket s. auto
mekaniker t. 1926, lillebil- og lastvognschauffør
1926-36, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hundested 1936; vognpark: 2 4-tons lastvogne —
den ene m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Frederiksborg amts vejvæsen samt en del
brændselskørsel f. Hundested Gasværk og f. for
skellige købmænd.
Adr. Søndergade 90, Hundested.

Firma: Harke Jensen, Vognmandsforretning,
Søndergade 90, Hundested.

Jensen, Harry, vognmand; f. 28/11 1910 i Tjære
by, Roskilde amt, søn af revisor i F.D.B. Emil
Jensen; g. 17/8 1935 m. Edith J., f. Christensen;
udd. v. landvæsen, chauffør 1930-35, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Roskilde 1935, løst næ
ringsbrev 1939; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons) — begge m. hydraulisk tippelad; kørsel:
udelukkende fast kørsel f. Roskilde amts vej
væsen; kasserer i Roskilde Vognmandsforening
s. 1949.
Adr. Vindingevej 59, Roskilde.
Firma: Harry Jensen, Vognmandsforretning,
Vindingevej 59, Roskilde.
Jensen, Harry, vognmand; f. 20/12 1914 i Værs
lev, Holbæk amt, søn af graver Niels Christian
Jensen; g. 5/5 1944 m. Ellen Eny J., f. Jensen;
udd. og virket v. landvæsen 1929-39, chauffør
1939-43, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bjerge pr. St. Fuglede 1943, erhvervet nuvæ
rende ejendom i Bjerge 1944, sen. opført garager
t. samme; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons);
medl. af best. f. Nordvestsjællands Vognmands
forening s. 1952.
Adr. Bjerge pr. St. Fuglede.
Firma: Harry Jensen, Vognmandsforretning,
Bjerge pr. St. Fuglede.
Jensen, Harry, vognmand; f. 18/10 1918 i Vand
borg, Ringkøbing amt, søn af arbejdsmand Jens
Knudsen Jensen; g. 6/5 1945 m. Helga J., f. Tidemann; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rødekro
1944; vognpark: 3 diesellastvogne — hvoraf 2 m.
påhængsvogn og 1 m. sættevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Rødekro Savværk og f. Maltcentralen
i Rødekro samt en del kørsel m. kartofler bl. a.
på Tyskland f. Sønderjydsk Kartoffelsektion,
Rødekro.
Adr. Vestergade, Rødekro.
Firma: Harry Jensen, Vognmandsforretning,
Rødekro.
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Jensen, Harry, vognmand; f. 9/2 1919 i Viskum
sogn, Viborg amt, søn af husejer Jens Peter Jen
sen; g. 2/10 1945 m. Carla J., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejrumbro
1947; vognpark; 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Thorsager Savværk, f. Vejrumbro Gød
ningsforening og f. købmand J. P. Thorsen, Vej
rumbro m. fl.
Adr. Vejrumbro.
Firma: Harry Jensen, Vognmandsforretning,
Vejrumbro.

Jensen, Harry Charles, vognmand; f. 23/12
1907 i Tjæreby, Sorø amt, søn af landmand Jens
Sofus Jensen; g. 11/5 1941 m. Kirstine Marie J.,
f. Svenningsen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1945; vognpark: 2 5-tons lastvogne m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Hyltebro 2, Kbhvn. N.
Firma: Harry Jensen, Vognmandsforretning,
Hyltebro 2, Kbhvn. N.

Jensen, Harry Emil, vognmand; f. 11/6 1920 i
Grove, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens
Jensen; g. 24/10 1948 m. Ellen J., f. Larsen; udd.
v. landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Nimtofte og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 3 lastvogne — alle
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 45 tons); kør
sel: udelukkende langturskørsel; medl. af best.
f. Djurslands Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Nimtofte.
Firma: Harry Jensen, Vognmand, Nimtofte.
Jensen, Hartvig, vognmand; f. 21/7 1907 i Fre
derikssund, søn af tømrermester Lars Peter Jen
sen; g. 15/3 1933 m. Johanne J., f. Poulsen; udd.
i handel og sen. virket s. chauffør, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1943; vognpark:
1 3%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel; alm.
vognmandskørsel.
Adr. Carstensgade 9, Kbhvn. V.
Firma: Hartvig Jensen, Vognmandsforretning,
Carstensgade 9, Kbhvn. V.

Jensen, Haugaard, vognmand; f. 12/8 1917 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af smedemester
Holger Jensen; g. 19/12 1941 m. Anna J., f. Poul
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand — m.
forretning omfattende persontransport — i Thorup pr. Dronninglund 1936, omdannet forretnin
gen t. udelukkende at omfatte kørsel m. last
vogne 1946; vognpark: 1 5-tons diesellastvogn og
1 5-tons benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Thorup pr. Dronninglund.
Firma: Haugaard Jensen, Vognmandsforret
ning, Thorup pr. Dronninglund.
Jensen, Henning, vognmand; f. 20/9 1908 i St.
Merløse, Holbæk amt, søn af landpostbud S. P.
Jensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sorø 1937; vognpark: 2 lastvogne og 1 flyttevogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning og
møbelopbevaring; medl. af best. f. og kasserer
i Vognmandsforeningen f. Sorø og Omegn.
Adr. Absalonsgade 20, Sorø.
Firma: Sorø Flytte- & Vognmandsforretning,
Absalonsgade 20, Sorø.
Jensen, Henning, vognmand; f. 23/1 1913 i Hør
by, Hjørring amt, søn af landmand Christian
Jensen; g. 8/11 1946 m. Helga J., f. Chemnitz;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Badskær pr.
Dybvad 1941; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Badskær pr. Dybvad.
Firma: Henning Jensen, Vognmandsforretning,
Badskær pr. Dybvad.
Jensen, Henning Bak, vognmand; f. 10/3 1925
i Sundby M., Thisted amt, søn af teglværksbe
styrer Peter Kr. Jensen; g. 20/3 1951 m. Vita
B. J., f. Blaabjerg; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Øster Jølby pr. Erslev 1952; vognpark:
1 lastvogn (4600 kg) m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel og
en del kørsel f. Thisted amt (m. sneplov) og L
Galtrup-Øster Jølby kommune.
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Adr. Øster Jølby pr. Erslev.
Firma: H. Bak Jensen, Vognmandsforretning,
Øster Jølby pr. Erslev.

Jensen, Henry, vognmand; f. 30/8 1905 i Skør
ping, Alborg amt, søn af skovbetjent Asger
Magne Jensen; g. 1936 m. Anine J., f. Mikkel
sen; last- og lillebilchauffør 1930-46, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Visborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Visborg.
Firma: Henry Jensen, Vognmandsforretning,
Visborg.

Jensen, Henry, vognmand; f. 2/5 1911 i Øse,
Ribe amt, søn af vognmand Jens Christian Jen
sen; g. 9/2 1940 m. Elna J., f. Pedersen; efter en
del år at have virket s. chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Norden
skov 1939; vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmar
ked og t. Varde Levékvægmarked foruden en
del kørsel f. købmand N. Knudsen, Nordenskov,
f. Øse kommune og f. Ribe amts vejvæsen.
Adr. Nordenskov.
Firma: Henry Jensen, Vognmandsforretning,
Nordenskov.
Jensen, Henry, vognmand; f. 26/3 1915 i Ejby,
Assens amt, søn af arbejdsmand Thomas Jen
sen; g. 1/11 1936 m. Erna J., f. Jacobsen; udd.
og virket v. landvæsen 1929-35, chauffør h. vogn
mand Axel Jensen, Kassemose pr. Bogense 193546 og i kulfirmaet A. C. Hansen jun., Middelfart
1946-48, overtaget vognmand Otto Rasmussen’s
forretning i Ejby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948, erhvervet nuværende ejendom i
Ejby 1952; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons)
og 1 udlejnings vogn.
Adr. GI. Ejby pr. Ejby.
Firma: Henry Jensen, Vognmandsforretning,
GI. Ejby pr. Ejby.

Jensen, Henry, vognmand; f. 3/2 1917 i Bor
ding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Mourids
Jensen; g. 13/9 1947 m. Inger J., f. Randbæk;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Spjald 1945, udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte lastvognskørsel 1949; vognpark: 1
diesellastvogn og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
vejmaterialer f. Spjald kommune.
Adr. Spjald.
Firma: Henry Jensen, Vognmandsforretning,
Spjald.

Jensen, Herluf Hedegaard, vognmand; f. 19/12
1921 i Nørre Felding, Ringkøbing amt, søn af
handelsmand Peder Jensen; g. 6/12 1947 m. Nan
na J., f. Andersen; medhjælper og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Nørre Felding
1936-52, overtaget samme — der er grundlagt
1920 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 1 lastvogn m. tippelad og på
hængsvogn (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast svine- og kreaturtransport og en del kør
sel m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Vingtoft pr. Nørre Felding.
Firma: Herluf Jensen, Vognmandsforretning,
Vingtoft pr. Nørre Felding.
Jensen, Herman, vognmand; f. 26/1 1906 i
Fensmark, Præstø amt, søn af arbejdsmand Niels
Christian Jensen; g. 6/7 1929 m. Gerda J., f. Sø
rensen; efter en del år at have virket s. chauf
før bl. a. h. vognmændene Fr. Larsen og Fr.
Nielsen, Næstved etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Næstved 1946; vognpark: 1 4%-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Åderup Cementvarefabrik
og f. forskellige murermestre.
Adr. Gormsvej 3, Næstved.
Firma: Herm. Jensen, Vognmandsforretning,
Gormsvej 3, Næstved.

Jensen, Herman, vognmand; f. 27/6 1912 i Aså,
Hjørring amt; g. 23/3 1937 m. Kristine J., f.
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Larsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Aså 1946; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturkørsel.
Adr. Havnegade 15, Aså.
Firma: Herm. Jensen, Vognmandsforretning,
Havnegade 15, Aså.
Jensen, Hjalmar, vognmand; f. 14/11 1914 i
Reerslev, Holbæk amt, søn af gartner Laur.
Jensen; g. 1943 m. Carla J., f. Nielsen; brød
kusk 1931-36, overtaget vognmand Lars Mortensen’s lillebilforretning i Reerslev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1936, flyttet forretnin
gen t. Ruds-Vedby 1947; vognpark: 1 7-personers
lillebil.
Adr. Rudsgade 27, Ruds-Vedby.
Firma: Hj. Jensen, Vognmand, Ruds-Vedby.

Jensen, Holger, vognmand; f. 9/9 1898 i Laven,
Skanderborg amt, søn af landpostbud Jens Peter
Jensen; g. 21/6 1925 m. Martha Ingeborg J., f.
Hansen; udd. v. landvæsen, teglværkschauffør
1920-35, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Lysbro pr. Silkeborg og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1935, løst næringsbrev 1937;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — speciale: transport af damørre
der.
Adr. Vestre Ringvej 21, Lysbro pr. Silkeborg.
Firma: Lysbro Vognmandsforretning, Lysbro
pr. Silkeborg.

Jensen, Holger, vognmand; f. 23/4 1916 i Røs
næs, Holbæk amt, søn af husmand Peter Jensen;
g. 10/12 1941 m. Ingrid J., f. Bengtzon; udd. og
virket bl. a. v. landvæsen, løst næringsbrev samt
overtaget vognmand C. Rønnest’s forretning i
Kalundborg og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1946; vognpark: 1 taxa og 1 lillebil.
Adr. Hestehavebakken, Kalundborg.
Firma: Holger Jensen, Vognmand, Hestehave
bakken, Kalundborg.
Jensen, Holger, vognmand; f. 24/3 1918 i Sin
ding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Alfred

Jensen; g. 15/9 1944 m. Helene J., f. Hansen;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget nuværende vognmandsforretning i Snejbjerg pr. Herning og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1949; vognpark: 1 Mercedes- og 1
Dodge-diesellastvogn — begge m. påhængsvogn
— og 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Herning Eksportstald og
t. Herning Svineslagteri, en del kørsel m. smør
og ost fra mejerierne i Nøvling, Tjørring, Snejbjerg og Havnstrup t. Esbjerg Eksporthavn, en
del kørsel m. ost fra Snejbjerg Mejeri t. Lun
derskov og en del kørsel m. vejmaterialer f.
Ringkøbing amts vejvæsen og f. Snejbjerg kom
mune foruden en del kørsel f. Snejbjerg Foder
stofforening u. Ringkøbing Amts Vareindkøbs
forening og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Snejbjerg pr. Herning.
Firma: Holger Jensen, Vognmandsforretning,
Snejbjerg pr. Herning.
Jensen, Holger, vognmand; f. 18/7 1923 i Bov,
Åbenrå amt, søn af speditør, vognmand Jens
Jensen; g. 16/5 1947 m. Elfride J., f. Petersen;
udd. s. speditør i faderens forretning i Padborg
og sen. frekventeret Den jydske Handelshøj
skole i Arhus, derefter påny ansat i faderens
forretning i Padborg, medindehaver og daglig
leder af samme — der udelukkende omfatter
eksportkørsel og spedition — s. 1953.
Adr. Bovvej, Padborg.
Firma: Jens Jensen I/S, Spedition, Padborg.

Jensen, Holger, vognmand; f. 7/9 1923 i Sall,
Viborg amt, søn af gårdejer Hans Jensen; g. 2/12
1951 m. Elna J., f. Sørensen; udd. v. landvæsen,
overtaget nuværende vognmandsforretning i La
ven — der er grundlagt 1924 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 5%tons lastvogn; kørsel: udelukkende fast firma
kørsel; formd. f. Laven Håndværker- og Bor
gerforening.
Adr. Laven.
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Firma: Laven Vognmandsforretning v. H. Jen
sen, Laven.

Firma: Immanuel Jensen, Vognmandsforret
ning, Hodde pr. Tistrup.

Jensen, Holger, vognmand; f. 26/9 1923 i Tolne,
Hjørring amt, søn af landmand Simon Jensen;
g. 24/5 1953 m. Maja J., f. Nielsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Fluebjerg pr. Tolne
1945; vognpark: 2 lastvogne (5 og 5% tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Fluebjerg pr. Tolne.
Firma: Holger Jensen, Vognmandsforretning,
Fluebjerg pr. Tolne.

Jensen, Ingemann, vognmand; f. 3/2 1910 i
Understed, Hjørring amt, søn af landmand Jens
Peter Jensen; g. 7/8 1943 m. Ellen J., f. Christen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Under
sted 1934, selvstændig vognmand i Frederiks
havn s. 1943; vognpark: 3 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 16 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer i Frede
rikshavn Vognmandsforening s. 1948.
Adr. Møllehus Alle 32, Frederikshavn.
Firma: Ingemann Jensen, Vognmandsforret
ning, Møllehus Alle 32, Frederikshavn.

Jensen, Immanuel, vognmand; f. 8/7 1929 i
Sønder Omme, Vejle amt; g. 18/11 1951 m. Ninna
J., f. Tonnesen; udd. og virket v. landvæsen,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Hodde pr. Tistrup og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
og Ansager foruden en del kørsel f. Hodde
Brugsforening, f. Hodde Lokalforening og f.
Hodde kommune.
Adr. Hodde pr. Tistrup.
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Jensen, Jakob Peter, vognmand, kørelærer; f.
7/7 1902 i Randbøl, Vejle amt, søn af gårdejer
Andreas Jensen; g. 14/5 1926 m. Jensine Katrine
J., f. Bjerg; udd. v. landvæsen og sen. drevet
selvstændigt landbrug, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Billund og etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand 1938, udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte lastvogns
kørsel 1944, aut. kørelærer i Billund s. 1948, iøvrigt optaget sønnen Eigil Mathis Jensen s. kom
pagnon i forretningen — der sideløbende om-

J. P. Jensen
vognmand, kørelærer
Billund
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fatter formbrændselsfabrik — 1953; vognpark: 1
diesellastvogn m. påhængsvogn, 1 benzinlast
vogn og 1 Vauxhall-skolevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. egen virk
somhed foruden en del kørsel f. Ribe amts vej
væsen, f. Grene kommune og f. grosserer Gra
vers Krogh, Billund — samt skolekørsel.
Adr. Billund.
Firma: P. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Billund.

en del kørsel f. Skive Andelsslagteri, f. Skive
Kreatureksportforening, f. Oddense Brugsfor
ening, f. Oddense Gødnings- og Foderstoffor
ening, f. Oddense kommune og f. Viborg amts
vejvæsen m. fl.; genn. en årrække formd. f.
Skiveegnens Autovognmandsforening, formd. f.
Skive Lastbilcentral, tidl. medl. af Oddense
sogneråd.
Adr. Oddense pr. Balling.
Firma: Jens Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Oddense pr. Balling.

Jensen, Jane, aut. kørelærer; f. i Kalundborg,
datter af vognmand N. P. Knudsen; g. 2/11 1940
m. vognmand Christian Jensen; udd. og erhver
vet autorisation s. kørelærer i Kalundborg 1950,
derefter medindehaver af Risum’s Vognmands
forretning i Kalundborg.
Adr. Adelgade 30, Kalundborg.
Firma: Risum’s Vognmandsforretning, Adel
gade 30, Kalundborg.

Jensen, Jens, vognmand; f. 19/7 1898 i Kong
sted, Præstø amt, søn af gårdejer Hans Christian
Jensen; g. 21/11 1923 m. Laura J., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, forsamlingshusvært i Fensmark
1923-36, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Fensmark 1926 — herunder drevet forretning
omfattende rutebilkørsel s. 1928 og forretning
omfattende lastvognskørsel hovedsagelig f. A/S
Holmegårds Glasværk s. 1932; vognpark: 4 last
vogne (5-6 tons), 2 turistbiler (20 og 30 person
ner) og 1 taxa; i perioder medl. af best. f.
Landsforeningen Danmarks Bilruter’s 5. kreds
— sidst s. 1951.
Adr. Holmegårdsvej 64, Fensmark pr. HolmeOlstrup.
Firma: Jens Jensen, Vognmandsforretning,
Fensmark pr. Holm e-Olstrup.

Jensen, Jens, speditør, vognmand; f. 17/7 1892
1 Adsbøl, Åbenrå amt, søn af kirketjener v. Bov
Kirke Hans Jensen; g. m. Camilla J., f. Jørgen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Padborg 1922, genn. årene udvidet forretningen t.
udelukkende at omfatte eksportkørsel og spedi
tion — herunder bl. a. opført eget kølehus t. op
bevaring af eksportvarer i Padborg 1937 og egen
lagerbygning m. banetilslutning v. Padborg Sta
tion 1942 samt iøvrigt opført moderne garager
og kontorbygninger i Padborg, optaget sønnen
Holger Jensen s. medindehaver af forretningen
1953; vognpark: 6 eksportvogne — alle m. kon
cession på udlandet.
Adr. Bovvej, Padborg.
Firma: Jens Jensen I/S, Spedition, Padborg.
Jensen, Jens, vognmand; f. 18/2 1895 i Hind
borg, Viborg amt, søn af landmand Jens Peter
Jensen; g. 11/2 1919 m. Nicoline J., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Oddense
pr. Balling 1918; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 35-40 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.

Jensen, Jens, vognmand, tør vefabrikant; f. 24/3
1912 i Jetsmark kommune, Hjørring amt, søn af
landmand Otto Jensen; g. 1936 m. Nora J., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Udholt 1936, selvstændig vognmand i Kås s. 1944;
vognpark: 1 diesellastvogn (4600 kg) m. påhængs
vogn (9125 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del brændselskørsel og en del
fisketransport.
Adr. Nørregade 39, Kås.
Firma: Jens Jensen, Vognmandsforretning,
Kås.

Jensen, Jens, vognmand; f. 6/5 1918 i SkivumGiver kommune, Ålborg amt, søn af vognmand
Anthon Peder Jensen; g. 23/11 1947 m. Erna J.,
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f. Nielsen; udd. i kolonial, bestyrer af nuvæ
rende vognmandsforretning i Vegger f. mode
ren 1940-46, overtaget samme — der er grund
lagt af faderen 1913 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 21 tons) — og 1 lillebil; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel (snerydning og sandspredning)
f. Alborg amts 2. distrikt foruden en del kørsel
t. slagterierne i Nibe og Nørre Sundby; medl.
af best. f. Vesthimmerlands Vognmandsforening
1950-52.
Adr. Vegger.
Firma: J. Jensen, Vognmand, Vegger.

Jensen, Jens, vognmand; f. 4/10 1922 i Tand
slet, Sønderborg amt, søn af snedkermester Hans
Jensen; g. 15/11 1942 m. Sofie J., f. Rasmussen;
udd. og virket i mejeribranchen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Svenstrup 1946; vogn
park: 1 lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Svenstrup Mejeri, f. Svenstrup kommune og f.
forskellige bygmestre samt en del brændsels
kørsel.
Adr. Svenstrup, Als.
Firma: Jens Jensen, Vognmandsforretning,
Svenstrup, Als.
Jensen, Jens A., vognmand; vognpark: diverse
lastvogne m. tilhørende påhængsvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
firmakørsel; næstformd. i Thisted Vognmands
forening.
Adr. Grydetorv 2, Thisted.
Firma: Jens A. Jensen, Vognmandsforretning,
Thisted.
Jensen, Jens Aage, vognmand; f. 26/4 1933, søn
af vognmand Laurits Martin Jensen; medarbej
der i faderens fragt- og vognmandsforretning i
Holstebro.
Adr. Dalgasvej 9, Holstebro.
Firma: Laurits M. Jensen, Vognmand, Dalgas
vej 9, Holstebro.

Jensen, Jens Abild, vognmand; f. 17/10 1914
i Foldby, Arhus amt, søn af rentier Christian
Abild Jensen; g. 6/4 1945 m. Emma Marie A. J.,
f. Rasmussen; overtaget nuværende vognmands
forretning i Thorsø og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1945; vognpark: 1 5%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Thorsø.
Firma: Thorsø Vognmandsforretning v. J.
Abild Jensen, Thorsø.
Jensen, Jens Alfred, vognmand; f. 23/11 1903
i Øster Bording, Viborg amt, søn af arbejds
mand Hans Karl Jensen; g. 12/5 1929 m. Inge
borg J., f. Andersen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Øster Bording
1929, auto vognmand s. 1950; vognpark: 1 5%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Sin
ding Andelsmejeri s. 1940.
Adr. Øster Bording.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Øster Bording.
Jensen, Jens Anker, vognmand; f. 22/12 1927
i Toustrup, Skanderborg amt, søn af boelsmand
Niels Marius Jensen; overtaget nuværende
vognmandsforretning i Elbæk pr. Søvind — der
er grundlagt 1928 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954, løst næringsbrev 1956; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport.
Adr. Elbæk pr. Søvind.
Firma: J. Anker Jensen, Vognmandsforret
ning, Elbæk pr. Søvind.
Jensen, Jens Carl, vognmand; f. 17/6 1915 i
Lillenor, Århus amt, søn af fhv. vognmand Jens
Jensen; g. 4/11 1944 m. Karen J., f. Hesselbjerg;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Mal
ling 1933-35, optaget s. kompagnon i samme
1935, eneindehaver af forretningen — der er
grundlagt 1928 — s. 1942, sideløbende leveran
dør af vej- og byggematerialer fra egen grus-
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grav; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. tip
pelad (kørselskapacitet: 16 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Malling.
Firma: J. C. Jensen, Vognmandsforretning,
Malling.
Jensen, Jens Christian, vognmand; f. 30/10 1888
i Grenå, søn af snedker Bertel Jensen; g. 6/3
1916 m. Ane Marie J., f. Hansen; udd. v. land
væsen og sen. virket bl. a. som øldepotindehaver
og brændselshandler, sluttelig etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odense; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9 tons).
Adr. Bjergegade 36, Odense.
Firma: J. Chr. Jensen, Vognmandsforretning,
Bjergegade 36, Odense.
Jensen, Jens Christian, vognmand; f. 20/4 1899
i Vorupør sogn, Thisted amt, søn af landmand
Jens Jensen; g. 14/10 1934 m. Ane Kirstine J.,
f. Præstegaard; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vorupør 1920; vognpark: 2 5-tons last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængs
vogn (4 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en del
fisketransport — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Vorupør-Thisted s. 1927;
medl. af best. f. Thisted Amts Vognmandsfor
ening s. 1952.
Adr. Nørre Vorupør pr. Sjørring.
Firma: N. Chr. Jensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Nørre Vorupør pr. Sjørring.
Jensen, Jens Christian Kroer, vognmand; f.
f. 21/9 1881 i Arhus, søn af vognmand Mikkel
Jensen; g. 15/11 1913 m. Margrethe K. J., f.
Nielsen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Arhus 1899-1913, løst næringsbrev og
optaget s. kompagnon i samme 1913, eneinde
haver af forretningen — der er grundlagt 1881
— s. 1929; vognpark: 3 lastvogne (2%-7>^ tons)
— hvoraf 1 m. påhængsvogn, 2 autorustvogne
og 3 spand heste m. tilhørende arbejdsvogne,
rustvogne, brudekaret, charabanc og landauer;
medl. af best. f. og sekretær i Arhus Vognmands

forening 1916, formd. f. samme 1920-24, derefter
i perioder påny medl. af best. f. og genn. en
årrække revisor i foreningen, medl. af den kom
binerede mønstringskommission i Arhus 1913-50.
Adr. Rosensgade 30, Arhus.
Firma: M. Jensen v. J. C. Kroer Jensen, Vogn
mandsforretning, Rosensgade 30, Arhus.
Jensen, Jens Cornelius, vognmand; f. 13/3 1909
i Arrild, Tønder amt, søn af ledvogter Julius
Carl Jensen; g. 28/2 1944 m. Andrea J., f. Ander
sen; genn. en årrække virket s. chauffør, over
taget nuværende vognmandsforretning i Jernvedlund pr. Gredstedbro og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1948; vognpark: 1 Thamesbenzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eks
portslagteri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri
foruden en del kørsel f. Jern vedlund kommune
og f. forskellige bygmestre samt en del kørsel
m. mergel og m. brændsel f. egen regning.
Adr. Jernvedlund pr. Gredstedbro.
Firma: J. Cornelius Jensen, Vognmandsforret
ning, Jernvedlund pr. Gredstedbro.

Jensen, Jens Dahl, vognmand; f. 11/2 1907 i
Heltborg, Thisted amt, søn af bager Jens Peter
Jensen; g. 15/11 1931 m. Elna D. J., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bedsted,
Thy 1930; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis svineog kreaturtransport — samt fragtmandskørsel på
ruten: Bedsted-Thisted.
Adr. Tværgade 4, Bedsted, Thy.
Firma: J. Dahl Jensen, Vognmandsforretning,
Bedsted, Thy.

Jensen, Jens Emanuel, vognmand; f. 1/3 1908 i
Tolstrup, Hjørring amt, søn af landmand Jens
Jensen; g. 19/12 1939 m. Emilie J., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Serridslev
og sen. i Brønderslev 1937, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte entrepre
nørvirksomhed m. egen grusgrav; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. på^
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hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 19 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturkørsel; medl. af best. f. Brønderslev
og Omegns Vognmandsforening 1948-54.
Adr. St. Blichers Gade 21, Brønderslev. .
Firma: Jens E. Jensen, Vognmandsforretning,
St. Blichers Gade 21, Brønderslev.

Jensen, Jens Erik, vognmand; f. 20/12 1931 i
Skagen, søn af vognmand Christian Jensen; g.
28/5 1955 m. Kamma J., f. Christensen; chauffør
i faderens vognmandsforretning i Skagen 195055, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skagen
1955; vognpark: 1 lastvogn (6600 kg) m. påhængs
vogn (6000 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fisketransport.
Adr. J. P. Jacobsens Vej 4, Skagen.
Firma: Jens Erik Jensen, Vognmandsforret
ning, J. P. Jacobsens Vej 4, Skagen.
Jensen, Jens Hansen, vognmand; f. 28/10 1906 i
Guldager, Ribe amt, søn af uddeler Christian
Jensen; g. 24/5 1924 m. Hertha J., f. Foiireiter;
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Brøndum pr. Guldager og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1933, optaget sønnen Erling Jen
sen s. medarbejder i forretningen; vognpark: 1
benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked, t.
Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg AndelsSvineslagteri foruden en del kørsel f. A/S Es
bjerg Mælkeforsyning, f. Ribe amts vejvæsen og
f. Brøndum-Vester Nebel kommune og en del
kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Brøndum pr. Guldager.
Firma: Jens Jensen, Vognmandsforretning,
Brøndum pr. Guldager.
Jensen, Jens Hansen, vognmand; f. 3/3 1911 i
Mou, Alborg amt, søn af gårdejer Gunder Peter
Jensen; g. 14/7 1943 m. Else J., f. Jensen; last
vognschauffør 1929-40 og chauffør på person
ruten: Mou-Dokkedal-Alborg 1940-51, løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Alborg og etabi. sig s. selv

stændig vognmand 1951; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Stengade 7 A, Alborg.
Firma: Jens H. Jensen, Vognmandsforretning,
Stengade 7 A, Alborg.

Jensen, Jens Jakob Hannibal, vognmand; f.
29/10 1896 i Dronninglund, Hjørring amt, søn af
landmand Jens Jensen; g. 25/1 1918 m. Ragnhild
J., f. Christiansen; udd. s. cementstøber, etabi.
sig s. selvstændig vognmand m. forretning om
fattende lastvognskørsel i Rønne 1936, side
løbende drevet lillebilforretning i Rønne s. 1939
samt bybus- og turistkørsel m. koncession på
byruterne og flyvepladsen i Rønne s. 1945; vogn
park: 2 lastvogne, 4 busser og 1 lillebil; genn. en
årrække formd. f. Rønne Vognmandsforening.
Adr. Knudsvej 2, Rønne.
Firma: J. J. Hannibal Jensen, Vognmandsfor
retning, Knudsvej 2, Rønne.
Jensen, Jens Kirkegaard, vognmand; f. 29/8
1906 i Aulum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Anders Christian Jensen; g. 12/10 1938 m. Ellen
Kirstine J., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Aulum 1925, genn. årene om
dannet forretningen t. udelukkende at omfatte
lastvognskørsel; vognpark: 1 Scania Vabis-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel på Alborg og Ar
hus f. forskellige købmænd i Aulum foruden en
del kørsel m. vejmaterialer f. Aulum kommune;
medl. af best. f. Hammerum Herreds Vogn
mandsforening.
Adr. Søndergade 1, Aulum.
Firma: Jens Jensen, Vognmandsforretning,
Aulum.
Jensen, Jens Klim, vognmand; f. 5/10 1924 i
Hundstrup, Thisted amt, søn af landmand Ejnar
Klim Jensen; g. 22/7 1947 m. Gunhild K. J., f.
Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hundstrup 1946; vognpark: 2 lastvogne (4900 og
5400 kg) — den ene m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea-
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turtransport — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Hjardemål-HundstrupThisted.
Adr. Hundstrup.
Firma: Jens Klim, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Hundstrup.

Jensen, Jens Laurids, vognmand; f. 21/10 1923
i Skibet sogn, Vejle amt, søn af gårdejer Theo
dor Christian Jensen; g. 6/10 1951 m. Dora J., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sorring pr. Toustrup 1947; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
18% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svinetransport og en del fast
firmakørsel.
Adr. Sorring pr. Toustrup.
Firma: Jens L. Jensen, Vognmandsforretning,
Sorring pr. Toustrup.
Jensen, Jens Laurits, vognmand; f. 14/7 1911 i
Ellidshøj, Alborg amt, søn af snedkermester Poul
Nielsen Jensen; g. 4/3 1934 m. Hylleborg J., f.
Jørgensen; chauffør bl. a. h. vognmand Jens F.
Nielsen, Alborg 1934-54, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alborg
1954; vognpark: 2 lastvogne (3 og 4 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Alborg kommune samt f. forskel
lige kolonialgrossister og mølleoplag i Alborg.
Adr. Islandsgade 3, Alborg.
Firma: Jens L. Jensen, Vognmandsforretning,
Islandsgade 3, Alborg.
Jensen, Jens Marius, vognmand; f. 12/10 1905 i
Dejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Mads
Christian Jensen; g. 20/8 1929 m. Agnes J., f.
Olesen; efter en del år at have virket s. lillebil
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skjern 1929, optaget sønnerne Henning Vagn og
Svend Erik Jensen s. medarbejdere i forretnin
gen; vognpark: 2 diesellastvogne — begge m. på
hængsvogn — og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Skjern kom
mune og f. Ringkøbing amts vejvæsen foruden

J. P. C. Jensen
vognmand
Skive

en del kørsel m. kalk fra Nordjylland, en del
kørsel m. brunkul på Nord- og Sydjylland og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning; medl. af
best. f. og genn. ca. 8 år kasserer i RingkøbingSkjern Vognmandsforening.
Adr. Vestergade 33, Skjern.
Firma: J. M. Jensen & Sønner, Vognmands
forretning, Vestergade 33, Skjern.

Jensen, Jens Michael Kjær, vognmand; f. 22/5
1903 i Hatting, Vejle amt, søn af gårdejer Anton
Kjær Jensen; g. 24/1 1926 m. Gudrun K. J., f.
Skjellerup; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1931-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Mariager 1932, løst næringsbrev 1938, sideløben
de leverandør af bygge- og vejmaterialer fra
egen grusgrav og af mergel fra eget mergelleje;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippelad —
og 1 gravemaskine; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del entreprisekørsel;
medl. af Mariager byråd s. 1946, formd. f. Mari
ager By og Omegns Bibliotek.
Adr. Østergade 14, Mariager.
Firma: Mariager Autotransport v. J. M. Kjær
Jensen, Mariager.
Jensen, Jens Møller, vognmand; f. 18/8 1906 i
Brønderslev, søn af landmand Johan Jensen; g.
12/10 1934 m. Harriet J., f. Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Brønderslev 1935; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel m.
gods f. D.S.B.; medstifter af og medl. af best. f.
Brønderslev og Omegns Vognmandsforening,
tidl. næstformd. og kasserer i samme.
Adr. Fælledvej 50, Brønderslev.
Firma: Møller Jensen, Vognmandsforretning,
Fælledvej 50, Brønderslev.
Jensen, Jens Peter, vognmand; f. 13/3 1899 i
Hald, Viborg amt, søn af vognmand og land
mand Anders Jensen; g. 25/11 1929 m. Dagny J.,
f. Skov; udd. v. landvæsen og sen. virket s. med
arbejder h. faderen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i GI. Hald 1923, selvstændig vogn
mand i Hald s. 1929; vognpark: 2 lastvogne —
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den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 16-18
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Skive Andelsslagteri, f.
Skive Kreatureksportforening, f. A/S J. Christensen’s Trælasthandel, Skive, f. A/S Skive
Korn- & Foderstofforretning, f. A/S Højslev
Teglværker, f. Ørslevkloster kommune og f. Vi
borg amts vejvæsen m. fl.;genn. en årrække
medl. af best. f. Skiveegnens Autovognmands
forening, medl. af Ørslevkloster sogneråd s. 1950.
Adr. Hald pr. Højslev.
Firma: Peter Jensen, Vognmandsforretning,
Hald pr. Højslev.

Jensen, Jens Peter, vognmand; f. 4/9 1901 i LI.
Asmild, Viborg amt, søn af husmand Niels Munk
Jensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i LI. Asmild 1939; vognpark:
1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast renovations
kørsel i Overlund pr. Viborg.
Adr. LI. Asmild, Tapdrup pr. Viborg.
Firma: J. P. Jensen, Vognmandsforretning, LI.
Asmild, Tapdrup pr. Viborg.
Jensen, Jens Peter, vognmand; f. 15/4 1909 i
Frederikshavn, søn af husmand Godtfred Jen
sen; g. 23/9 1944 m. Jenny J., f. Mortensen; udd.
v. landvæsen, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ans 1945, sideløbende
forhandler af brændsel og fourage; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 16 tons) — og 1 5-personers lillebil
(Citroén model 1951); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel
og en del kørsel m. mejeriprodukter.
Adr. Ansgård, Ans By.
Firma: Ans Au to transport v. J. P. Jensen,
Ansgård, Ans By.

Jensen, Jens Peter, vognmand; f. 23/5 1919 i
Sjelle, Arhus amt, søn af boelsmand Alfred Jen
sen; g. 15/10 1939 m. Edith J., f. Møller; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i Skovby 1938, udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1946 og

turistkørsel 1955; vognpark: 1 5-tons lastvogn, 1
7-personers lillebil (Vanguard model 1949) og 1
27-personers turistbus (Bedford model 1947); kør
sel: alm. vognmandskørsel samt lillebil- og tu
ristkørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel m.
elever t. Skivholme-Skovby Fællesskole.
Adr. Skovby, Østjylland.
Firma: Peter’s Biler v. J. Peter Jensen, Skov
by, Østjylland.
Jensen, Jens Peter, vognmand; f. 4/3 1920 i
Oddense, Viborg amt, søn af vognmand Jens
Jensen; g. 24/3 1945 m. Anna J., f. Nørgaard;
udd. i mekanikerfaget, chauffør 1940-46, over
taget nuværende vognmandsforretning i Løg
strup og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946,
sideløbende leverandør af vej- og byggemateria
ler; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel
og en del svine- og kreaturtransport; revisor i
Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening.
Adr. Løgstrup.
Firma: J. P. Jensen, Vognmandsforretning,
Løgstrup.

Jensen, Jens Peter Christian, vognmand; f. 15/4
1896 i Skive landsogn, Viborg amt, søn af vogn
mand Christen Jensen; g. 2/5 1920 m. Anna Elisa
beth J., f. Jensen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Skive s. 1910, overtaget sam
me — der er grundlagt 1907 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1920; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Skive kommune foruden en del kørsel
f. Skive Møbelfabrik, f. Skive Tagpapfabrik og
f. A/S Skive Børstefabrik m. fl. — samt rutebil
kørsel på personruten: Skive-Holstebro 1922-27;
genn. en årrække medl. af best. f. Skive Vogn
mandsforening, genn. ca. 30 år medl. af best. f.
Afholdsforeningen »Det blå Kors«, Skive.
Adr. Vindevej 30, Skive.
Firma: J. P. Jensen, Vognmandsforretning,
Vindevej 30, Skive.
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Jensen, Jens Søren, vognmand; f. 11/8 1898 i
Pederstrup, Viborg amt, søn af slagtermester
Søren Jensen; g. 18/10 1931 m. Karla J., f. Lar
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Pederstrup 1930; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel og en del
svine- og ægtransport.
Adr. Pederstrup pr. Kjellerup.
Firma: J. Jensen, Vognmandsforretning, Peder
strup pr. Kjellerup.
Jensen, Johan, vognmand; f. 27/11 1917 i Len
dum sogn, Hjørring amt, søn af landmand Niels
Jensen; g. 10/7 1954 m. Ellen J., f. Sørensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skibsby pr.
Hjørring 1946; vognpark: 1 lastvogn (3850 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel.
Adr. Skibsby pr. Hjørring.
Firma: Johan Jensen, Vognmandsforretning,
Skibsby pr. Hjørring.

Jensen, Johan Peter, vognmand; f. 2/8 1891 i
Nørup, Vejle amt, søn af fabriksarbejder Mads
Jensen; g. 1918 m. Anna J., f. Nielsen (død 1951);
udd. og virket v. landvæsen t. 1911, kusk h.
vognmand Laur. Jørgensen, Vejle t. 1936, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vejle 1937; vogn
park: 2 spand heste m. tilhørende vogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Windfeld-Hansen’s Bomulds
spinderi, Vejle og f. Vejle Havn; tidl. genn. en
årrække medl. af best. f. Vejle Vognmandsfor
ening.
Adr. Krogen 4, Vejle.
Firma: Johan P. Jensen, Vognmandsforretning,
Krogen 4, Vejle.
Jensen, Johannes, vognmand; f. 2/4 1881 i
Valsølille, Sorø amt, søn af husejer Jens Jensen;
g. 7/6 1903 m. Ulla J., f. Møller; udd. i kolonial,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand på Frdbg. 1914; vognpark: 3 last
vogne (4-7 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Gartnernes
Fællesindkøb, Kbhvn.
Adr. Peter Bangs Vej 116, Kbhvn. F.
Firma: J. Jensen, Vognmandsforretning, Peter
Bangs Vej 116, Kbhvn. F.
Jensen, Johannes, vognmand; f. 19/2 1889 i
Holmsland, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Peder Jensen; g. m. Karen J., f. Thygesen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kloster pr. Ring
købing 1928, optaget sønnen Peder Jensen s.
kompagnon i forretningen 1953; vognpark: 2 die
sellastvogne — begge m. påhængsvogn — og 1
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport t. eksport
staldene i Åbenrå, Holstebro og Ringkøbing og
en del svinetransport t. slagterierne i Struer og
Skjern foruden en del kørsel f. Kloster Brugs
forening og f. Holmsland kommune og en del

kørsel m. inden- og udenlandsk brændsel samt
m. tagrør f. egen regning.
Adr. Kloster pr. Ringkøbing.
Firma: Johs. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Kloster pr. Ringkøbing.
Jensen, Johannes, vognmand; f. 16/2 1894 i
Manstrup, Hjørring amt, søn af hestehandler
Peder Christian Jensen; g. 1925 m. Mie J., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Arden 1926; vognpark: 1 7-personers lillebil (kleinbus).
Adr. Vestergade 20, Arden.
Firma: Johs. Jensen, Lillebilvognmand, Arden.

Jensen, Johannes, vognmand; f. 25/12 1897 i
Tuse, Holbæk amt, søn af skomager M. Fr. Jen
sen; g. 12/12 1926 m. Karen J., f. Hansen; udd. i
kolonial 1912-16, kommis 1916-26 og selvstændig
købmand i Holbæk 1926-29, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holbæk
1929; vognpark: 1 3%-tons Bedford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmands- og entreprenørkørsel;
medl. af best. f. Holbæk Vognmandsforening s.
1946.
Adr. Kalundborgvej 77, Holbæk.
Firma: Johs. Jensen, Vognmandsforretning,
Kalundborgvej 77, Holbæk.
Jensen, Johannes, vognmand; f. 31/5 1903 i Ka
lundborg, søn af skomager Jul. Jensen; g. 12/5
1933 m. Ellen J., f. Pedersen; udd. s. skibsbygger,
taxachauffør 1927-50, etabi. sig s. selvstændig
taxavognmand i Kalundborg 1950; formd. f. Ka
lundborg Taxa s. 1954.
Adr. Bethesdagade 3, Kalundborg.
Firma: Taxa-Centralen, Havnepladsen,
Kalundborg.
Jensen, Johannes, vognmand; f. 17/7 1910 i Gel
sted, Odense amt, søn af skovarbejder Laurits
Jensen; g. 30/9 1955 m. Anna J., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ørslev pr. Ejby
1948; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons).
Adr. Ørslev pr. Ejby.
Firma: Johs. Jensen, Vognmandsforretning,
Ørslev pr. Ejby.

Jensen, Johannes, vognmand; f. 28/10 1912 i
Væhr-Nebel kommune, Skanderborg amt, søn af
gårdejer Sofus Jensen; g. 15/7 1944 m. Dagny J.,
f. Hansen; overtaget nuværende fragt- og vogn
mandsforretning i Lundum og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1944; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Lundum-Horsens.
Adr. Lundum.
Firma: Johs. Jensen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Lundum.

Jensen, Johannes Edvard, vognmand; f. 8/12
1910 i Bording sogn, Skanderborg amt, søn af
gårdejer Andreas Jensen; g. 19/12 1941 m. Erna
J., f. Rask; udd. v. landvæsen, chauffør i nu-
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værende vognmandsforretning i Pårup pr. En
gesvang 1930-34, overtaget samme og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1934; vognpark: 5 last
vogne — hvoraf 2 m. tippelad og 4 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 59 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt langturskørsel.
Adr. Pårup pr. Engesvang.
Firma: Johs. Jensen, Vognmandsforretning,
Pårup pr. Engesvang.

Jensen, Johannes Gammelgaard, vognmand; f.
25/9 1921 i Skåde, Århus amt, søn af slagter
mester Aksel Martin Gammelgaard Jensen; udd.
v. landvæsen, chauffør 1941-46, i kompagni m.
vognmand Egon Mogensen grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Langballe pr. Mårslet og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad (kør
selskapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
A/S De forenede Teglværker, Arhus.
Adr. Langballe pr. Mårslet.
Firma: Mogensen & Jensen, Vognmandsforret
ning, Langballe pr. Mårslet.

Jensen, Johannes Martin, vognmand; f. 20/3
1911 i Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af funktionær
u. Gentofte kommune Hans Jensen; g. 10/2 1934
m. Ebba Ragnhild Anna J., f. Larsen; ansat h.
mekaniker Kaj Jørgensen, Ordrup 1926-28, chauf
før og flyttearbejder h. vognmand J. Ebbesen,
Ordrup 1928-33 og 1939-45, chauffør v. Christiansholms Maskinsnedkeri, Ordrup 1933-38 og pri
vatchauffør h. grevinde Moltke, Klampenborg
1938-39, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Ordrup 1945; vognpark: 2 lukkede flytteomnibus
ser den ene m. lukket påhængsvogn — og 1
varevogn (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel og flyttetransport — herunder
bl. a. en del kørsel f. Ordrup Tømmerhandel, f.
A/S Valdemar Andersen, Klampenborg og f. for
skellige læger samt genn. en årrække transport
af fyrværkeri over hele Danmark f. Universal
Reklame, Kbhvn.
Adr. Ordrupvej 96, Ordrup pr. Charlottenlund.

Firma: Ordrup Flytteforretning v. Johs. Jen
sen, Ordrupvej 96, Ordrup pr. Charlottenlund..
Jensen, Julius Ludvig, vognmand; f. 22/7 1908
i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af landpostbud
Jens Michael Jensen; g. 18/11 1945 m. Helga J.,
f. Sørensen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Urup 1938, selvstændig vognmand i Ølgod s.
1945, sideløbende leverandør af formbrændsel
fra egen formbrændselsfabrik; vognpark: 1 ben
zinlastvogn, 1 diesellastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Grindsted
Eksportstald og t. Andels-Svineslagteriet »Midt
jylland«, Grindsted — dog fortrinsvis kørsel f.
egen virksomhed.
Adr. Slotsgade 15, Ølgod.
Firma: Julius Jensen, Vognmandsforretning &
Formbrændselsfabrik, Ølgod.

Jensen, Juul, vognmand; f. 17/11 1922 i Brøn
derslev, søn af vognmand Johan Jensen; g. 27/5
1950 m. Karna J., f. Nielsen; i kompagni m. fa
deren etabl. sig s. selvstændig vognmand i Hal
lund pr. Brønderslev 1946; vognpark: 1 5-tons
diesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel.
Adr. Hallund pr. Brønderslev.
Firma: Johan Jensen & Søn, Vognmandsfor
retning, Hallund pr. Brønderslev.
Jensen, Jørgen, vognmand; f. 3/5 1914 i Ribe.
Adr. Tangevej 50, Ribe.
Firma: Jørgen Jensen, Vognmandsforretning,
Tangevej 50, Ribe.

Jensen, Jørgen Christian, vognmand; f. 25/3
1898 i Hem, Viborg amt, søn af gårdejer Niels
Christian Jensen; g. 30/5 1921 m. Anna J., f.
Mehlsen; udd. v. landvæsen, gårdejer 1921-28,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Jebjerg
1928, optaget sønnen Hans Otto Jensen s. kom
pagnon i forretningen 1956; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 20-25 tons) — og 1 udlejnings vogn; kørsel:
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alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Jebjerg-Lyby kommune, f. Viborg amts
vejvæsen, f. Skive Andelsslagteri, f. Holstebro
Svineslagteri, f. Skive Kreatureksportforening,
f. A/S Andreas Andersen, Skive og f. A/S J.
Christensen’s Trælasthandel, Skive m. fl.
Adr. Jebjerg.
Firma: Jørgen Jensen & Søn, Vognmandsfor
retning, Jebjerg.

Jensen, Kai, vognmand; f. 20/10 1922 i Helle
rup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Anders Jen
sen; g. 20/3 1949 m. Edith J., f. Hansen; ansat på
Søborg Vognfjederfabrik 1937-38, udd. s. maskin
arbejder i A/S Atlas, Kbhvn. 1938-42 og sen. vir
ket v. faget t. 1944, derefter medarbejder i fade
rens vognmands- og flytteforretning i Hellerup,
optaget s. kompagnon i samme 1955; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel og flytning — herunder
bl. a. en del kørsel f. Glyptoteket, f. Statens Mu
seum f. Kunst, f. Kunstindustrimuseet og f. Ny
Carlsbergfondet m. fl. — alle Kbhvn.
Adr. Hellerupvej 52, Hellerup.
Firma: A. Jensen & Søn, v. Anders & Kai Jen
sen, Vognmands- & Flytteforretning, Esthersvej
45, Hellerup.
Jensen, Kai, vognmand; f. i Kbhvn., søn af
arbejdsmand Sigfred Jensen; g. 1937 m. Inger
Marie J., f. Rasmussen; ansat v. Kbhvn.s kom
mune t. 1943, derefter medhjælper i svigerfade
rens vognmandsforretning i Vordingborg, med
indehaver af samme s. 1953; vognpark: 1 3-tons
lastvogn og 1 hestekøretøj.
Adr. Primulavej 16, Vordingborg.
Firma: N. P. Rasmussen & Kai Jensen, Vogn
mandsforretning, Vordingborg.
Jensen, Kaj, vognmand; f. 16/12 1905 i Bodils
ker, Bornholm, søn af landmand Jacob Jensen;
g. 26/10 1951 m. Bertha J., f. Hjorth; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Østermarie 1929; vognpark: 2 4-tons lastvogne —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel; i perioder medl. af best. f. Svaneke og Om
egns Vognmandsforening.

Adr. Lundsvej 12, Østermarie.
Firma: Kaj Jensen, Vognmandsforretning,
Lundsvej 12, Østermarie.
Jensen, Kaj, vognmand; f. 18/9 1909 i Vråby,
Præstø amt, søn af landmand Hans Jensen; g.
7/2 1932 m. Gudrun J., f. Hansen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vråby 1930; vognpark: 3 lastvogne (4 og 5 tons).
Adr. Vråby pr. Hårlev.
Firma: Kaj Jensen, Vognmandsforretning,
Vråby pr. Hårlev.
Jensen, Kaj, vognmand; f. 9/6 1917 i Hund
strup, Svendborg amt, søn af mælkehandler
Johs. Jensen; g. 6/4 1947 m. Marie J., f. Laursen;
medhjælper og chauffør v. Skårup Mejeri 193245, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Svend
borg 1947, sideløbende indehaver af nuværende
købmandsforretning f. villakvarteret i Svendborg
s. 1947; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) og 1
lastvogn m. sættevogn (8 tons).
Adr. Grev Schacks Vej 34, Svendborg.
Firma: Kaj Jensen, Vognmandsforretning,
Grev Schacks Vej 34, Svendborg.
Jensen, Kaj Leonhard, vognmand; f. 1/5 1936 i
Gudum, Ringkøbing amt, søn af vognmand Peder
Jensen; udd. v. landvæsen, medhjælper i fade
rens vognmandsforretning i Ølby pr. Struer 1953
-55, optaget s. kompagnon i samme 1955.
Adr. Ølby pr. Struer.
Firma: Peder Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Ølby pr. Struer.

Jensen, Karl Aage, vognmand; f. 7/6 1906 i
Tvingstrup, Skanderborg amt, søn af banefor
mand Jens Peter Jensen; g. 11/7 1943 m. Carla
Agnethe J., f. Laursen; udd. v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning i Tving
strup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1930; vognpark: 1 4%-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport foruden en del
kørsel m. brændsel f. egen regning; formd. f.
Tvingstrup Vandværk.
Adr. Tvingstrup.
Firma: Aage Jensen, Vognmand, Tvingstrup.
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Jensen, Karl Abild, vognmand; f. 6/4 1906 i
Tiist, Århus amt, søn af arbejdsmand Søren
Abild Jensen; g. 28/10 1934 m. Poula A. J., f. Els
borg Jensen; chauffør h. murermester Klostergaard, Arhus 1938-46, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Arhus 1946; vogn
park: 2 3-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. murer
mestre.
Adr. Absalonsgade 21, Århus.
Firma: K. Abild Jensen, Vognmandsforretning,
Absalonsgade 21, Århus.
Jensen, Karl August, vognmand; f. 16/5 1917 i
Øster Hassing, Ålborg amt, søn af partikulier
Jens Christian Jensen; g. 16/11 1945 m. Varia J.,
f. Bønnelykke; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Gandrup — der
er grundlagt 1927 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel i forbindelse m. sandspredning
og snerydning f. Ålborg amts vejvæsen og f.
Vester og Øster Hassing kommune foruden en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Gandrup.
Firma: Karl Jensen, Vognmandsforretning,
Gandrup.

Jensen, Karl Christian, vognmand; f. 2/2 1921
i Harndrup, Assens amt, søn af fragt- og vogn
mand Laurits Christian Jensen; g. 30/9 1949 m.
Anna J., f. Petersen; medhjælper og chauffør i
faderens fragt- og vognmandsforretning i Harn
drup 1945-55, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Harndrup 1955, opført nuværende ejendom i
Harndrup 1954; vognpark: 2 lastvogne (4 og 6
tons) — den ene m. tipeplad.
Adr. Skovvejen, Harndrup.
Firma: K. C. Jensen, Vognmandsforretning,
Harndrup.
Jensen, Karl Sønderby, vognmand; f. 19/10
1914 i Harboøre, Ringkøbing amt, søn af fisker
Jens Georg Jensen; g. 18/7 1944 m. Julie S. J., f.
Pedersen; efter en del år at have virket s.

chauffør overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Videbæk og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1952; vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kartofler t. Videbæk Kartoffelmels
fabrik og en del kørsel m. materialer t. Videbæk
Formbrændselsfabrik foruden en del kørsel f.
Videbæk kommune, f. Ringkøbing amts vej
væsen og f. forskellige brunkulsentreprenører
og en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vester Alle, Videbæk.
Firma: Karl Sønderby, Vognmandsforretning,
Videbæk.

Jensen, Knud, vognmand; f. 8/8 1904 i Jyderup,
Vig sogn, Holbæk amt, søn af handelsmand Hen
rik Jensen; g. 7/7 1936 m. Johanne J., f. Jensen;
chauffør h. købmand Chr. Larsen, Frenderup
1927-33, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Her
restrup pr. Grevinge 1933, erhvervet nuværende
ejendom i Herrestrup 1936; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport t. Kbhvn. f.
handelsmand A. P. Jensen, Herrestrup; medl. af
best. f. Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening
1941-49 og s. 1954, i 2 perioder kasserer i og formd. f. samme.
Adr. Herrestrup pr. Grevinge.
Firma: Knud Jensen, Vognmandsforretning,
Herrestrup pr. Grevinge.
Jensen, Knud, vognmand; f. 30/10 1929 i Vorupør sogn, Thisted amt, søn af vognmand Jens
Christian Jensen; medhjælper i faderens fragtog vognmandsforretning i Nørre Vorupør pr.
Sjørring.
Adr. Nørre Vorupør pr. Sjørring.
Firma: J. Chr. Jensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Nørre Vorupør pr. Sjørring.
Jensen, Knud Aage, vognmand; f. 1/7 1912 i
Kværkeby, Sorø amt, søn af landmand Frits
Jensen; g. m. Ingrid J., f. Nielsen; udd. v. land
væsen og sen. drevet selvstændig landejendom i
Birkede, overtaget vognmand Sofus Pedersen’s
forretning i Slimminge pr. Kværkeby og etabi.
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sig s. selvstændig vognmand i 1951; vognpark: 2
5-tons lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Køge og Ringsted.
Adr. Slimminge pr. Kværkeby.
Firma: Knud Jensen, Vognmandsforretning,
Slimminge pr. Kværkeby.

Jensen, Knud Andreas, vognmand; f. 21/1 1912
i Vestermarie, Bornholm, søn af gårdejer Hen
rik Peter Mathias Jensen; g. 22/12 1946 m. Grethe
J., f. Petersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Valby 1955; vognpark: 1 6-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Trekronergade 117, Kbhvn. Valby.
Firma: Knud Jensen, Vognmandsforretning,
Trekronergade 117, Kbhvn. Valby.
Jensen, Knud Egon, vognmand; f. 12/7 1914 i
Søborg v. Gilleleje, Frederiksborg amt, søn af
vognmand Noah Jensen; g. 5/5 1940 m. Mary J.,
f. Melchert; udd. s. bager, ansat i faderens
vognmandsforretning i Kbhvn. 1944, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 1 4%-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: udelukkende fast kørsel f. Kbhvn.s
Grundejeres Renholdelsesselskab.
Adr. Revalsgade 13, Kbhvn. V.
Firma: Egon Jensen, Vognmandsforretning,
Revalsgade 13, Kbhvn. V.
Jensen, Knud Erik, vognmand; f. 7/11 1923 i
Kolding, søn af vognmand Christian Frederik
Jensen; g. 28/9 1952 m. Anna Marie J., f. Thai
sen; bud bl. a. h. fabrikant Th. Thøgersen, Kol
ding t. 1940, derfter udd. i faderens vognmands
forretning i Kolding, sammen m. broderen vogn
mand E. C. Jensen bestyrer af samme 1944-55, i
kompagni m. broderen overtaget forretningen —
der er grundlagt af bedstefaderen vognmand Fr.
H. Jensen 1882 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1956; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel og flytning — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Kolding Eksportslagteri, f. A/S Kol
ding Eksport-Kompagni og f. firmaet Hans Krøl

ler & Co., Kolding samt en del kørsel f. samt
lige pianoforretninger i Kolding.
Adr. Teglgårdsvej 32, Kolding.
Firma: Chr. F. Jensen v. K. E. & E. C. Jen
sen, Vognmands- & Flytteforretning, Teglgårds
vej 32, Kolding.
Jensen, Kristen, vognmand; f. 29/7 1917 i Klim,
Thisted amt, søn af gårdejer Otto Jensen; g. 1/1
1943 m. Inger J., f. Bach; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Klim 1947, sideløbende benzin
forhandler i Klim f. Dansk Esso s. 1955; vogn
park: 1 diesellastvogn (6150 kg) m. tippelad og
påhængsvogn (8750 kg) og 1 benzinlastvogn (4700
kg) m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel, en del
fisketransport og en del kørsel f. Thisted amt og
f. Torup-Klim kommune.
Adr. Klim.
Firma: Kristen Jensen, Vognmandsforretning,
Klim.
Jensen, Kristen Keiniche, vognmand; f. 12/2
1901 i Mullerup, Holbæk amt, søn af gårdejer
Søren Jensen; g. 1927 m. Ellen J., f. Jacobsen;
etabi. sig s. selvstamdig vognmand i Mullerup
1925; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 18 tons); medl.
af best. f. Vestsjællands Vognmandsforening, i
perioder næstformd. og kasserer i samme, formd.
1943-48.
Adr. Mullerup pr. Slagelse.
Firma: Kristen Jensen, Vognmandsforretning,
Mullerup pr. Slagelse.

Jensen, Kristen Kristian, vognmand; f. 23/2
1905 i Hørmested, Hjørring amt, søn af land
mand Jens Christian Jensen; g. 2/8 1931 m. Dag
ny J., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skagen 1931; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
29 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fisketransport; medl. af best. f. Ska
gens Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Vinkelvej 18, Skagen.
Firma: Kristen Kristian Jensen, Vognmands
forretning, Vinkelvej 18, Skagen.
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vognmand
Torrild

vognmand
Tobøl

L. Jensen
vognmand
Viby J.

Jensen, Kristian, vognmand; f. 20/12 1897 i
Hyllebjerg, Ålborg amt, søn af købmand Hans
Christian Nielsen Jensen; g. 1926 m. Elisabeth J.,
f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Overlade 1922; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Overlade Lokalforening og f. Overlade
Brugsforening — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Overlade-Alborg s. 1927;
medl. af best. f. Foreningen af nordjydske Fragtog Vognmænd 1933-52, formd. f. samme 1937-52,
medl. af Overlade sogneråd 1943-50, sognerådsformd. 1946-50.
Adr. Overlade.
Firma: Kr. Jensen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Overlade.
Jensen, Kristian, vognmand; f. 6/3 1913 i
Resen, Ringkøbing amt, søn af husmand Jens
Peter Jensen; g. 16/5 1937 m. Lily Viola J., f. Nygaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Struer 1939; vognpark: 1 lastvogn m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Struer Fiskeeksport og f. Jydsk AndelsFoderstof forretning, Struer m. fl.; medl. af best.
f. Struer Vognmandsforening s. 1951.
Adr. Struergårdsvej 17, Struer.
Firma: Kr. Jensen, Vognmandsforretning,
Struergårdsvej 17, Struer.
Jensen, Kristian, vognmand; f. 27/4 1922 i
Kongsted, Holbæk amt, søn af gårdejer Johannes
Jensen; g. 1945 m. Else J., f. Christensen; udd.
v. landvæsen, overtaget vognmand Louis Schlesvig’s forretning i Niløse pr. Dianalund og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1944; vognpark: 2 5tons lastvogne; i 3 perioder medl. af best. f.
Sorø og Omegns Vognmandsforening — sidst s.
1953.
Adr. Niløse pr. Dianalund.
Firma: Kr. Jensen, Vognmandsforretning, Ni
løse pr. Dianalund.

Jensen, Kristian Møller, vognmand; f. 17/11
1901 i Torrild, Arhus amt, søn af møller og vogn

L. C. Jensen
fragt- og vognmand
Harndrup

mand Peter Jensen; g. 1929 m. Erna M. J., f.
Madsen; kusk og chauffør i faderens fragt- og
vognmandsforretning i Torrild 1915-35, over
taget samme — der er grundlagt 1901 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1935; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruterne: TorrildArhus og Torrild-Odder.
Adr. Torrild pr. Odder.
Firma: Kr. Møller Jensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Torrild pr. Odder.

Jensen, Lars Peter, vognmand; f. 26/9 1914 i
Skæve, Hjørring amt, søn af landmand Anders
Christian Jensen; g. 25/10 1938 m. Othilia J., f.
Larsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Klokkerholm 1932, selvstændig vognmand i Pandrup s. 1934; vognpark: 1 lastvogn (6150 kg) m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. Hjørring amt samt firma
kørsel; medl. af best. f. Brønderslev og Omegns
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Søndergade 19, Pandrup.
Firma: L. P. Jensen, Vognmandsforretning,
Pandrup.
Jensen, Laurids, vognmand; f. 1/8 1902 i Tobøl,
Ribe amt, søn af husmand Jens Hansen Jensen;
g. 29/4 1926 m. Hedvig J., f. Lund; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Tobøl 1931; vognpark: 2
Volvo-benzinlastvogne — den ene m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. Esbjerg Eks
portmarked og en del kørsel m. svin t. Esbjerg
Andels-Svineslagteri og t. Esbjerg Eksportslag
teri foruden en del kørsel f. Tobøl Brugsfor
ening, f. Tobøl Mejeri og f. Føvling kommune
samt en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Tobøl pr. Føvling.
Firma: Tobøl Vognmandsforretning v. Laurids
Jensen, Tobøl pr. Føvling.
Jensen, Laurits, vognmand; f. 30/3 1901 i Alling
sogn, Skanderborg amt, søn af kulhandler Søren
Rasmus Jensen; g. 1/6 1933 m. Edna J., f. Wester-
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L. Jensen

M. Jensen

M. G. Jensen

vognmand
Nyker

vognmand
Hasle

vognmand
Alborg

vognmand
Fræer

Adr. Dalgasvej 9, Holstebro.
Firma: Laurits M. Jensen, Vognmand, Dalgas
vej 9, Holstebro.

gaard; udd. i kolonial, ansat i nuværende brænd
sels- og vognmandsforretning i Viby J. 1936, løst
næringsbrev samt overtaget samme og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1937; vognpark: 2 last
vogne (2 og 3% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel; medl. af best. f. og sekretær i Arhus Kul
handlerforening s. 1953, vognfordeler i Viby
Vognmandsforening 1952-54.
Adr. Nordbyvej 3, Viby J.
Firma: Viby Brændselsforretning v. Laur.
Jensen, Nordbyvej 3, Viby J.
Jensen, Laurits Christian, fragt- og vognmand;
f. 12/4 1888 i Hornslet sogn, Randers amt, søn af
dræningsmester Lars Jensen; g. 29/4 1915 m.
Kathrine J., f. Hansen; udd. og virket v. land
væsen t. 1920, etabi. sig s. selvstændig fragt- og
vognmand i Harndrup 1920; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskør
sel m. koncession på fragtruten: HarndrupOdense s. 1927; medstifter af og medl. af best. f.
Fyns Stifts Vognmandsforening s. 1927, kasserer
i samme 1928-38 og formd. f. foreningen 1938-52,
medl. af hovedbest. f. Fyns Stifts Fragt- og
Vognmandsforening 1938-52, formd. f. Vestre
Varecentral, Odense 1936-55.
Adr. Harndrup.
Firma: Fragtbilen: Harndrup-Odense v. L. Chr.
Jensen, Harndrup.
Jensen, Laurits Martin, vognmand; f. 4/12 1904
i Villerup, Thisted amt, søn af landmand Kristen
Peder Jensen; g. 19/5 1927 m. Karen Marie J., f.
Jensen; udd. v. landvæsen, gårdejer 1927-55,
overtaget fragtruten: Holstebro-Kbhvn. og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Holstebro 1955;
kørselskapacitet: ca. 13 tons; kørsel: udelukken
de fragtmandskørsel på ruten: Holstebro-Kbhvn.
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Vald.
Birn’s Jernstøberi & Maskinfabrik, Holstebro, f.
A/S Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik, f.
Lind’s kemiske Fabrikker, Holstebro, f. A/S
Frdbg. Jernstøberi & Maskinfabrik, Kbhvn., f.
A/S B. P. Olie-Kompagniet, Kbhvn., f. A.K.I.,
Kbhvn. og f. A/S Glud & Marstrand’s Fabrik
ker, Kbhvn. m. fl.

Jensen, Laurs, vognmand; f. 26/7 1898 i Sorring, Skanderborg amt, søn af gårdejer Hans
Marius Jensen; g. 2/5 1924 m. Nielsine J., f. Sø
rensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sorring 1925; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapaci
tet: 10 tons) og 1 27-personers turistvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt turistkørsel.
Adr. Sorring pr. Toustrup.
Firma: Laurs Jensen, Vognmandsforretning,
Sorring pr. Toustrup.

Jensen, Leif M., vognmand; f. 2/11 1917 i
Kbhvn., søn af depotindehaver Oluf M. Jensen;
g. 5/9 1942 m. Anna J., f. Hald; udd. og virket s.
slagter og pølsemager, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Brønshøj 1942, flyttet forretningen t.
Glostrup 1946 og genn. årene udvidet samme t.
sideløbende at omfatte brændselshandel; vogn
park: 2 5-tons slambiler, 3 5-tons lastvogne og 2
olietankvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. brændsel, grus,
sten og slagger samt mekanisk rensning af
rendestensbrønde, septictanks og ajlebeholdere
m. v.; formd. f. Søndre Birks Vognmandsforening
og næstformd. i Søndre Birks Kulhandlerfor
ening.
Adr. Lunddalsvej 9, Glostrup.
Firma: Leif M. Jensen, Vognmandsforretning,
Lunddalsvej 9, Glostrup.
Jensen, Lorenz, vognmand; f. 4/7 1899 i Rød
ding, Haderslev amt, søn af skrædder Jacob
Jensen; g. 4/4 1930 m. Mary J., f. Marcher; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Nyker 1930; vogn
park: 3 lastvogne (3%-5 tons) — alle m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer i Kle
mensker Vognmandsforening s. 1935, medl. af
best. f. Nyker Brugsforening.
Adr. Nyker.
Firma: Lorenz Jensen, Vognmandsforretning,
Nyker.
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vognmand
Kbhvn. S.

vognmand
Assentoft

M. Jensen
vognmand
Frederikshavn

Jensen, Louis, vognmand; f. 25/4 1915 i Hasle,
søn af kusk Sigfred Jensen; g. 16/10 1944 m.
Esther J., f. Lind; chauffør 1933-49, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hasle 1949; vognpark:
1 6-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. sten.
Adr. Østergade 3, Hasle.
Firma: Louis Jensen, Vognmandsforretning,
Østergade 3, Hasle.
Jensen, Magnus, vognmand; f. 9/1 1908 i Ved
sted, Hjørring amt, søn af bagermester Jens
Peder Jensen; g. 2/10 1943 m. Ellinor J., f. Overgaard; udd. s. bager, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ålborg 1953; vogn
park: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. entrepernører og murermestre.
Adr. Fynsgade 20, Ålborg.
Firma: Magnus Jensen, Vognmandsforretning,
Fynsgade 20, Ålborg.
Jensen, Magnus, vognmand; f. 14/8 1912 i Jets
mark, Hjørring amt, søn af fiskehandler Jens
Jensen; g. 1936 m. Karen Margrethe J., f. Mo
gensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1940; vognpark: 5 lastvogne (2-5 tons)
samt diverse varevogne og -motorcykler; kør
sel: alm. vognmands- og bybudkørsel m. styk
godskørsel s. speciale.
Adr. Nygårdsvej 6, Kbhvn. 0.
Firma: Ekso Transport v. Magnus Jensen, Ny
gårdsvej 6, Kbhvn. 0.
Jensen, Magnus Gunnar, vognmand; f. 10/7
1915 i Buderup sogn, Ålborg amt, søn af fhv.
gårdejer Jens Andreas Jensen; g. 1939 m. Elly
J., f. Larsen; udd. v. landvæsen, løst nærings
brev s. detailhandler 1939, etabi. sig s. selvstæn
dig lillebilvognmand i Fræer pr. Skørping 1946;
vognpark: 1 5-personers lillebil (Fiat model 1952).
Adr. Fræer pr. Skørping.
Firma: Fræer Lillebilforretning, Fræer pr.
Skørping.
Jensen, Magnus Holger, vognmand; f. 17/1 1913
i Lintrup, Haderslev amt, søn af vognmand

M. Jensen
vognmand
Haunstrup

Chresten Jensen; g. 8/5 1940 m. Elly J., f. Mad
sen; udd. s. mekaniker og sen. virket s. chauffør
h. faderen, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Rødding og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1939; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. svin og kreaturer t. Rødding Andels
slagteri og kørsel fra samme t. eksporthavn samt
kørsel m. kreaturer t. Kolding Eksportmarked;
vicebrandchef i Rødding.
Adr. Kongevej, Rødding.
Firma: Holger Jensen, Vognmandsforretning,
Rødding.

Jensen, Manfred, vognmand; f. 11/6 1911 i
Silkeborg, søn af svejser Otto Jensen; g. 10/10
1937 m. Astrid Inger J., f. Rasmussen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1932, mælke en gros kusk
1932-40, etabi. sig s. selvstændig vognmand — m.
forretning omfattende lastvognskørsel — i
Kbhvn. 1940, udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte lillebilkørsel 1949 og omdannet sam
me t. udelukkende at omfatte lillebilkørsel 1955,
tilsluttet Aladdin Bilen.
Adr. Brigadevej 7, Kbhvn. S.
Firma: Aladdin Bilen, Burmeistersgade 1 A,
Kbhvn. K.
Jensen, Marinus, vognmand; f. 24/2 1899 i Hørmested sogn, Hjørring amt, søn af gårdejer Tho
mas Peter Jensen; g. 29/3 1921 m. Kathinka J., f.
Kristensen; udd. v. landvæsen, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Assentoft pr. Volk
Mølle og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1944; vognpark: 1 5><-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende fast kørsel f. I/S Kødfoderfabrikken
»Kronjyden«, Essenbæk pr. Randers.
Adr. Assentoft pr. Volk Mølle.
Firma: Marinus Jensen, Vognmandsforretning,
Assentoft pr. Volk Mølle.
Jensen, Marius, vognmand; f. 13/10 1899 i Nør
re Ørslev, Maribo amt, søn af vognmand Rasmus
Jensen; g. 27/1 1930 m. Ingeborg J., f. Palle
(død); etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sys-
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M. Jensen

N. Jensen

vognmand
Esbjerg

vognmand
Filskov

vognmand
Gedsted

vognmand
Nonbo

tofte pr. Nykøbing F. 1930; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9 tons).
Adr. Systofte pr. Nykøbing F.
Firma: Marius Jensen, Vognmandsforretning,
Systofte pr. Nykøbing F.
Jensen, Marius, vognmand; f. 27/10 1900 i Ørding, Thisted amt, søn af dampskibsdrager i
D.F.D.S. Christian Jensen; g. 1933 m. Gudrun J.,
f. Olsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nykøbing M. 1922; vognpark: 2 lastvogne (2 og
4% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel og en del
kørsel f. Nykøbing M. kommune; sekretær i Ny
købing M. Vognmandsforening t. 1946.
Adr. Højbro 1, Nykøbing M.
Firma: Marius Jensen, Vognmandsforretning,
Højbro 1, Nykøbing M.
Jensen, Marius, vognmand; f. 20/8 1904 i LI.
Værløse, Kbhvn.s amt, søn af gasværksbestyrer
Jens Jensen; g. 3/7 1928 m. Inga J., f. Mørck;
medhjælper i svigerfaderen vognmand Mørck’s
forretning i Frederikshavn 1928-48, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948; vognpark: 4 lastvogne (4-6 tons) — den ene
m. tippelad — og 2 trucks — begge m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fisketransport og en del kørsel f.
Hjørring amt (snerydning og grusning); medl. af
best. f. Frederikshavn Vognmandsforening s.
1951.
Adr. Høyersgade 7, Frederikshavn.
Firma: Marius Jensen, Vognmandsforretning,
Høyersgade 7, Frederikshavn.
Jensen, Marius, vognmand; f. 6/9 1908 i Gandrup, Alborg amt, søn af snedkermester Niels
Christian Jensen; g. 1933 m. Jensine Johanne J.,
f. Justesen; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Øster Hassing
pr. Gandrup og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1932; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Øster Hassing pr. Gandrup.
Firma: Marius Jensen, Vognmandsforretning,
Øster Hassing pr. Gandrup.

Jensen, Martin, vognmand; f. 6/6 1915 i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens Han
sen Jensen; g. 17/2 1939 m. Dagny J., f. Vig
Nielsen; overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Haunstrup pr. Herning og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1938; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. Herning Eksportstald og t.
Herning Svineslagteri foruden en del kørsel f.
Sajyka Kartoffelcentral, Herning og f. Videbæk
Kartoffelmelsfabrik.
Adr. Haunstrup pr. Herning.
Firma: Martin Jensen, Vognmandsforretning,
Haunstrup pr. Herning.
Jensen, Martin, vognmand; f. 8/12 1925 i Skivum-Giver kommune, Alborg amt, søn af vogn
mand Anthon Peder Jensen; g. 27/2 1952 m. Hen
ny J., f. Andersen; lastvognschauffør h. faderen
1943-52, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skørbæk pr. Halkær 1952; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 11 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Blære-Ej drup kommune.
Adr. Skørbæk pr. Halkær.
Firma: Martin Jensen, Vognmandsforretning,
Skørbæk pr. Halkær.

Jensen, Martin Urup, vognmand; f. 30/5 1910 i
Esbjerg, søn af entreprenør Niels Th. Jensen; g.
24/7 1938 m. Johanne J., f. Sørensen; efter en del
år at have virket i faderens entreprenørvirksom
hed i Esbjerg etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Esbjerg 1938; vognpark: 4 diesellastvogne —
alle m. påhængsvogn — og 2 benzinlastvogne —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — såvel lokal s. langturskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. sand og sten f. Esbjerg
kommune og en del kørsel m. vej- og bygge
materialer t. forskellige entreprenører foruden
en del kørsel m. brunkul f. egen regning.
Adr. Strandby Plads 1, Esbjerg.
Firma: Martin Jensen, Vognmandsforretning,
Strandby Plads 1, Esbjerg.
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Jensen, Max, vognmand; f. 13/5 1911 i Nørup,
Vejle amt, søn af gårdejer Mads Jensen; g. 27/3
1949 m. Julie J., f. Troelsen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Filskov 1945; vognpark: 1 benzin- og 1 diesel
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
Grindsted Eksportstald og t. Andels-Svineslag
teriet »Midtjylland«, Grindsted og en del kørsel
m. formbrændsel f. forskellige fabrikker for
uden en del kørsel m. mergel og en del kørsel
f. Filskov Lokalforening og f. Filskov kommune.
Adr. Filskov.
Firma: Max Jensen, Vognmandsforretning,
Filskov.
Jensen, Monrad, vognmand; f. 16/10 1906 i
Louns sogn, Alborg amt, søn af købmand An
dreas Jensen; g. 1/6 1937 m. Margrethe J., f. Jør
gensen; eksportchauffør h. vognmand Martin
Pedersen, Hvalpsund 1930-36, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Gedsted og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1936; vognpark: 1
5><-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del kreaturtransport.
Adr. Gedsted.
Firma: Monrad Jensen, Vognmandsforretning,
Gedsted.
Jensen, Niels, vognmand; f. 9/5 1892 i Sønder
Rind, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Jensen;
g. 20/5 1920 m. Ingrid J., f. Svendsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Nonbo pr. Viborg 1920, autovognmand s. 1929,
sideløbende leverandør af mergel fra eget mer
gelleje; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1 m.
påhængsvogn og 1 m. langtømmervogn (kørsels
kapacitet: 33 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del tømmertransport —
samt kontraktkørsel på ruterne: Viborg-Horsens
og Viborg-Odense; medstifter af og formd. f.
Viborgegnens Fragt- & Vognmandsforening s.
1938, sen. till. medl. af hovedbest. f. Landsfor
eningen Danske Vognmænd; medl. af DollerupFinderup-Ravnstrup sogneråd 1950-54 og af Dollerup-Finderup-Ravnstrup menighedsråd s. 1946.

Adr. Nonbo pr. Viborg.
Firma: Niels Jensen, Vognmandsforretning,
Nonbo pr. Viborg.

Jensen, Niels, vognmand; f. 13/6 1896 i Them
sogn, Skanderborg amt, søn af gårdejer Johan
Jensen; g. 6/5 1921 m. Jenny J., f. Krogh; vogn
mandskusk 1914-26, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Saltenskov pr. Them 1926, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Stilling 1944;
vognpark: 1 4%-tons lastvogn og 1 14-personers
turistbus; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. A/S Chr. M. Elgaard,
Stilling og f. Skanderborg amt — samt turist
kørsel.
Adr. Stilling.
Firma: Niels Jensen, Vognmand, Stilling.

Jensen, Niels, vognmand; f. 13/1 1904 i Havers
lev, Hjørring amt, søn af tømrer Søren Jensen;
g. 21/11 1929 m. Sofie J., f. Zimmer; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Bonderup 1932, selv
stændig vognmand i Fjerritslev s. 1948, side
løbende indehaver af eget grusværk m. læsse
maskine og silo i Fjerritslev; vognpark: 1 diesel
lastvogn (4800 kg) m. påhængsvogn (4500 kg) og
1 benzinlastvogn (6000 kg) m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
firmakørsel.
Adr. Aggersund vej 23, Fjerritslev.
Firma: Niels Jensen, Vognmandsforretning,
Fjerritslev.
Jensen, Niels, vognmand, kørelærer; f. 5/1
1909 i Hellested, Præstø amt, søn af gårdejer Ole
Jensen; g. 6/5 1937 m. Emmy J., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
og kørelærer i Karise 1935, afhændet nævnte
forretning og grundlagt nuværende vognmands
forretning og køreskole i Haslev 1948; vognpark:
2 turistvogne, 2 skolevogne og 3 udlejnings vog
ne; medl. af best. f. Præstø Amts Kørelærerfor
ening 1951-55.
Adr. Præstevænget 14, Haslev.
Firma: Niels Jensen, Turistfart & Køreskole,
Præstevænget 14, Haslev.
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Jensen, Niels, vognmand; f. 7/9 1911 i Vid
strup, Viborg amt, søn af gårdejer Søren Jen
sen; g. 1/6 1937 m. Helene J., f. Jørgensen; udd.
v. landvæsen, chauffør h. vognmand Winther
Madsen, Rønde 1932-46, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Rønde og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1946; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Rønde-Arhus.
Adr. Rønde.
Firma: Rønde Vognmandsforretning v. N. Jen
sen, Rønde.

Jensen, Niels, vognmand; f. 8/4 1921 i Viborg,
søn af vognmand Poul Christian Jensen; g. 6/9
1946 m. Lily J., f. Hansen; overtaget faderens
vognmandsforretning i Viborg — der er grund
lagt af bedstefaderen vognmand Niels Christian
Jensen — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1947; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 16 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Chr. Weirsøe & Sønner, Viborg,
f. Vestre Landsret, Viborg og f. Viborg kom
mune m. fl.; medl. af best. f. og næstformd. i
Viborg Vognmandsforening.
Adr. Set. Nikolai Gade 19, Viborg.
Firma: Niels Jensen, Vognmandsforretning,
Set. Nikolai Gade 19, Viborg.

sideløbende omfatter brændselshandel — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948, løst
næringsbrev 1949; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 8 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel f. Tiist Teglværk og f. Lega Produkt,
Tiist.
Adr. Tiist pr. Mundelstrup.
Firma: Tiist Brændsels- & Vognmandsforret
ning, Tiist pr. Mundelstrup.
Jensen, Niels Alfred, vognmand; f. 25/4 1890 i
Kbhvn., søn af vognmand Anton Jensen; g. 13/5
1931 m. Anna J., f. Juhl; udd. og virket s.
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Kbhvn., medindehaver af samme 1915, eneinde
haver af forretningen — der er grundlagt 1890 —
s. 1926; vognpark: 1 lastvogn og 1 flyttebus; kør
sel: alm. vognmandskørsel samt flytning og mø
belopbevaring.
Adr. Faksegade 7, Kbhvn. 0.
Firma: Alfred Jensen, Vognmandsforretning,
Faksegade 7, Kbhvn. 0.

Jensen, Niels, vognmand; f. 30/1 1926 i Skør
ping, Alborg amt, søn af vognmand Christian
Jensen; g. 6/5 1950 m. Henny J., f. Nielsen;
chauffør h. faderen 1944-55, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Støvring 1955; vogn
park: 1 Ford Taunus-lillebil og 1 kleinbus (kør
selskapacitet: 11 personer).
Adr. Borups Alle 2, Støvring.
Firma: Niels Jensen, Vognmand, Støvring.

Jensen, Niels Anders, vognmand; f. 10/2 1910 i
Grinderslev, Viborg amt, søn af rentier Chri
stian Jensen; g. 14/5 1942 m. Astrid Kristine J.,
f. Bro; udd. v. landvæsen, chauffør 1928-48, over
taget nuværende vognmandsforretning i Han
bjerg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. tippelad
(kørselskapacitet: 12 tons) — og 1 5-personers
lillebil (Ford Mainline model 1954); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del svine- og kreaturtransport
foruden en del kørsel m. dansk brændsel f. egen
regning.
Adr. Hanbjerg.
Firma: N. A. Jensen, Vognmandsforretning,
Hanbjerg.

Jensen, Niels, vognmand; f. 19/6 1926 i Tiist,
Arhus amt, søn af vognmand Viggo Jensen; g.
5/5 1951 m. Grethe J., f. Johansen; kusk og chauf
før i faderens vognmandsforretning i Tiist 194148, overtaget samme — der er grundlagt 1908 og

Jensen, Niels Bøgh, vognmand; f. 23/6 1905 i
Rold, Ålborg amt, søn af træskomager Søren
Jensen; g. 1936 m. Betty B. J., f. Grøndahl; udd.
v. landvæsen, lillebilchauffør 1932-35, overtaget
nuværende lillebilforretning i Rold og etabi. sig
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s. selvstændig vognmand 1935; vognpark: 2 lille
biler (5 og 8 personer); medl. af best. f. og kas
serer i Alborg Amts Lillebilforening s. 1953, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Rold pr. Arden.
Firma: Rold Lillebiler v. Niels Bøgh Jensen,
Rold pr. Arden.
Jensen, Niels Christian, vognmand; f. 8/9 1897
i Herfølge, Præstø amt, søn af vognmand og
landmand Jens Jensen; g. 17/9 1921 m. Anna Ma
rie J., f. Jakobsen; udd. v. landvæsen 1911-14,
kusk i Søllerød 1914-15, i Holte 1915-18 og v.
Søllerød Sanatorium 1918-19, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Holte 1919, sideløbende for
handler af formsand og brændsel, iøvrigt D.S.B.vognmand 1921; kørselskapacitet: ca. 4 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Øverød Maskinsnedkeri og f. for
skellige håndværksmestre og gartnere.
Adr. Skolevej 6, Holte.
Firma: N. C. Jensen, Vognmandsforretning,
Skolevej 6, Holte.
Jensen, Niels Christian, vognmand; f. 25/9 1912
i Nordenskov, Ribe amt, søn af vognmand Jens
Christian Jensen; g. 23/10 1943 m. Ester J., f.
Larsen; efter en del år at have virket s. chauf
før h. faderen etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Nordenskov 1939; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene
og slagterierne i Esbjerg og Varde og en del
kørsel f. Øse Brugsforening — dog fortrinsvis
kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f. Nor
denskov Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G.
Adr. Nordenskov.
Firma: Niels Chr. Jensen, Vognmandsforret
ning, Nordenskov.

Jensen, Niels Christian, vognmand; f. 5/12 1922
i Voerladegard sogn, Skanderborg amt, søn af
husmand Johan Peter Jensen; g. 11/12 1949 m.
Gudrun J., f. Kristensen; udd. v. landvæsen,
chauffør h. vognmand Axel Sørensen, Sønder

Vissing 1945-54, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Vinding og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Søbæk Andels
mejeri og en del svinetransport.
Adr. Vinding.
Firma: N. Chr. Jensen, Vognmandsforretning,
Vinding.

Jensen, Niels Erik, vognmand; f. 16/11 1923 i
Næstved, søn af vognmand Niels Jørgen Jensen;
g. 13/12 1947 m. Dagny J., f. Frederiksen; udd. i
faderens vognmandsforretning i Næstved, over
taget samme — der er grundlagt ca. 1890 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast dagrenova
tionskørsel.
Adr. Kalbyrisvej 69, Næstved.
Firma: Niels Erik Jensen, Vognmandsforret
ning, Kalbyrisvej 69, Næstved.
Jensen, Niels Johannes, vognmand; f. 22/3 1900
i Tølløse, Holbæk amt.
Adr. Døjringe.
Firma: Niels Johs. Jensen, Vognmandsforret
ning, Døjringe.

Jensen, Niels Julius, vognmand, brændsels
handler; f. 12/4 1896 i Holme, Arhus amt, søn af
husmand Jens Jensen; g. 20/11 1921 m. Anna J.,
f. Hougaard; ansat v. F.D.B.s Fabrikker i Arhus
1920-41, løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig vognmand og brændselshandler i Høj
bjerg 1941; vognpark: 1 5%-tons lastvogn og 1
varevogn; medl. af best. f. Holme-Tranbjerg
Vognmandsforening s. 1951, formd. f. samme
1952-53 og s. 1955.
Adr. Holmevej 164, Højbjerg.
Firma: N. Jensen, Vognmands- & Brændsels
forretning, Holmevej 164, Højbjerg.

Jensen, Niels Jørgen, vognmand; f. 7/5 1911 i
Voldby pr. Hammel, Skanderborg amt, søn af
vognmand Karl Jensen; g. 17/9 1944 m. Marie
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Kristine J., f. Hansen; vognmandskusk og chauf
før 1925-43, overtaget faderens vognmandsforret
ning i Voldby — der er grundlagt af bedstefade
ren vognmand N. P. Jensen 1888 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1943; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. 7 gartnerier foruden en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Voldby pr. Hammel.
Firma: N. J. Jensen, Vognmand, Voldby pr.
Hammel.
Jensen, Niels Karl, vognmand; f. 16/4 1911 i
Bloustrød, Frederiksborg amt, søn af landmand
Lars Thomas Jensen; g. 1/7 1934 m. Ingeborg
Kirstine J., f. Christensen; udd. og virket v.
landvæsen bl. a. h. faderen 1925-34, erhvervet
distrikt f. dagrenovationskørsel i Kbhvn. og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1934; kørsels
kapacitet: ca. 5 tons; medstifter af Vognmands
foreningen af 1936, Kbhvn., medl. af forældre
rådet f. Det danske Spejderkorps’ 5. Sønderbro
Trop, Kbhvn.
Adr. Cypernsvej 20, Kbhvn. S.
Firma: N. K. Jensen, Vognmandsforretning,
Cypernsvej 20, Kbhvn. S.

Jensen, Niels Marius, vognmand, fabrikant; f.
5/12 1915 i Ringgive, Vejle amt, søn af gårdejer
Jens Olsen Jensen; g. 14/11 1945 m. Tove J., f.
Lauridsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
og formbrændselsfabrikant i Grønbjerg pr. Fil
skov 1946; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. mergel f. entreprenør Christensen,
Varde foruden en del kørsel f. Ringgive kom
mune og en del kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Grønbjerg pr. Filskov.
Firma: Niels M. Jensen, Vognmandsforretning
& Formbrændselsfabrik, Grønbjerg pr. Filskov.
Jensen, Niels Peder, vognmand; f. 30/8 1911 i
Arhus, søn af snedker Aage Marius Jensen; g.
10/2 1935 m. Laura Johanne J., f. Larsen; udd.
s. bager, lastvognschauffør 1930-38, ansat v. Ar

O.

E. S. Jensen
vognmand
Over Jerstal

hus Sporveje 1938-46, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Højbjerg og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 5 tons) — begge m. tippelad og den ene
till. m. påhængsvogn (2 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del renova
tionskørsel f. Holme-Tranbjerg kommune samt
en del fast mælkekørsel t. A/S De forenede Meje
rier, Arhus; formd. f. Holme-Tranbjerg Vogn
mandsforening 1951-53, påny medl. af best. f.
samme s. 1955, medl. af best. f. Arhus og Om
egns Vognmandsforening s. 1953.
Adr. M. C. Holsts Vej 3, Skåde pr. Højbjerg.
Firma: Højbjerg Vognmandsforretning, M. C.
Holsts Vej 3, Skåde pr. Højbjerg.
Jensen, Niels Peter, exam. kørelærer; f. 25/10
1909 i Slet, Århus amt, søn af tømmerhandler
Christian Jensen; g. 23/4 1938 m. statsprøvet
musikpædagog Mary J., f. Nielsen; udd. i han
del h. købmand Johs. Sørensen, Ormslev 192327 og sen. bestået afgs.eksm. fra Den jydske
Handelshøjskole i Arhus 1929, iøvrigt udd. i mu
sik og virket s. professionel musiker m. engage
menter over hele landet t. 1948, selvstændig
vognmand og rutebilejer i Hammel 1930-34, inde
haver af nuværende køreskole i Odense — der
omfatter undervisning i person- og lastvognssamt omnibuskørsel og erhvervsmæssig person
befordring — s. 1946, till, assistent v. Odense By
orkester; kasserer i Odense Kørelærerforening s.
1945.
Adr. Munkebjergvej 15, Odense.
Firma: N. P. Jensen, Exam. Kørelærer, Mun
kebjergvej 15, Odense.
Jensen, Niels Peter Otto, fragtmand; f. 14/4
1903 i Fløng sogn, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer
Jens Jensen; g. 1933 m. Dora J., f. Hansen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig fragt
mand i St. Merløse 1929; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: St. Merløse-Kbhvn.
Adr. St. Merløse.
Firma: Otto Jensen, Fragtmand, St. Merløse.
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Jensen, Niels Thornvig, vognmand; f. 7/9 1897
i Herning, søn af vognmand Christian Thornvig Jensen; g. 22/11 1918 m. Ester T. J., f. Jeppe
sen; medhjælper i faderens vognmandsforretning
i Herning 1915-19, overtaget samme — der er
grundlagt af faderen — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1919; vognpark: 3 lastvogne — alle
m. tippelad (kørselskapacitet: 15 tons) — og 2
spand heste m. tilhørende arbejdsvogne; kørsel:
aim. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
renovationskørsel f. Herning kommune.
Adr. Godthåbsvej 73, Herning.
Firma: Thorn vig Jensen & Søn, Vognmands
forretning, Herning.

Jensen, Olaf, vognmand; f. 27/7 1909 i Vallerup, Holbæk amt, søn af landmand Jens Jen
sen; g. 14/11 1936 m. Anny J., f. Jensen; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. salgschauffør v.
Ågerup Bageri, overtaget vognmand Vilh. Jørgensen’s forretning i Eskebjerg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1934, flyttet forretningen
t. Føllenslev 1943 og erhvervet nuværende ejen
dom i Føllenslev 1951; vognpark: 2 lastvogne (3%
og 5% tons).
Adr. Føllenslev.
Firma: Olaf Jensen, Vognmandsforretning,
Føllenslev.
Jensen, Olaf, vognmand; f. 2/7 1918 i Kbhvn.,
søn af restauratør Viggo Jensen; g. 21/3 1945 m.
Milred J., f. Rasmussen; genn. en årrække chauf
før bl. a. i Hørve og Røsnæs, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sønder Nyrup pr. Kalund
borg 1946, opført nuværende ejendom m. garager
i Sønder Nyrup 1948, sideløbende leverandør af
vejmaterialer fra egen grusgrav; vognpark: 4
lastvogne (3-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn
(3 tons), 1 flyttelift og 2 kreaturlifts.
Adr. Sønder Nyrup pr. Kalundborg.
Firma: Røsnæs Flytteforretning v. Olaf Jen
sen, Sønder Nyrup pr. Kalundborg.
Jensen, Olaj Elius Søren, vognmand; f. 24/11
1907 i Skørring, Randers amt, søn af vognmand
Frederik Christian Jensen; g. 19/4 1936 m. Else

O. Jensen
vognmand
Lindbjerg

J., f. Ravnskær; udd. v. landvæsen og sen. virket
s. kusk i faderens vognmandsforretning i Over
Jerstal, medindehaver af samme 1930, eneinde
haver af forretningen og selvstændig vognmand
s. 1938; vognpark: 1 Blitz-lastvogn m. sætte- og
skovvogn og 1 personvogn; kørsel: udelukkende
skovkørsel — såvel lokal s. langturskørsel — f.
Bevtoft ny Savværk.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Olaj Jensen, Vognmandsforretning,
Over Jerstal.
Jensen, Oluf, vognmand; f. 7/5 1903 i Benløse,
Sorø amt.
Adr. Mulstrup pr. Ringsted.
Firma: Oluf Jensen, Vognmandsforretning,
Mulstrup pr. Ringsted.

Jensen, Oluf Peder, vognmand; f. 28/1 1902 i
Alsønderup, Frederiksborg amt, søn af landmand
Peder Andreas Jensen; g. 4/2 1934 m. Edele J.,
f. Kruse; chauffør h. vognmand Jens Nielsen,
Tistrup 1927-37, overtaget dennes forretning og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937; vogn
park: 2 benzinlastvogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport t. Esbjerg Eksportmarked, t. Es
bjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg Andels-Svine
slagteri og en del mergelkørsel foruden en del
kørsel f. Tistrup Brugsforening, f. Tistrup Lokal
forening og f. Tistrup Mølle m. fl.
Adr. Storegade, Tistrup.
Firma: Oluf Jensen, Vognmandsforretning, Ti
strup.
Jensen, Orla, vognmand; f. 21/4 1915 i Vester
Hassing, Alborg amt, søn af murermester Tho
mas Jensen; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende lillebilforretning i Terndrup — der er
grundlagt 1929 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 3 lillebiler (1 Folkebus model 1953, 1 Citroén model 1950 og 1 Ford
Customline model 1955 — kørselskapacitet: 16
personer).
Adr. Terndrup.
Firma: Terndrup Lillebilforretning v. Orla
Jensen, Terndrup.
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Jensen, Oscar, vognmand; f. 22/7 1905 i Højs
lev, Viborg amt, søn af slagtermester Marinus
Jensen; g. 6/7 1930 m. Mette Johanne J., f. Dupont; udd. s. mejerist og sen. virket bl. a. s.
chauffør h. entreprenør P. O. Petersen, Vejle
samt s. væver, i kompagni m. vognmand Svend
Stylsvig Jeppesen etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vejle 1948; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: ca. 30 tons) — hvoraf den ene kø
rer f. egen regning; kørsel: udelukkende lang
turs- og eksportkørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel f. A/S Anders Bach, Vejle.
Adr. Helgesvej 11, Vejle.
Firma: O. Jensen & Co., Langtursvognmænd,
Helgesvej 11, Vejle.

Jensen, Oskar, vognmand; f. 9/2 1923 i Nørre
Omme, Ringkøbing amt, søn af gårdejer August
Bergkvist Jensen; g. 9/8 1951 m. Inger J., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Evald Bergkvist Jensen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ølgod 1946,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
entreprenørvirksomhed m. egen grusgrav og
formbrændselsfabrik — t. Lindbjerg pr. Ølgod
1947; vognpark: 1 diesel- og 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport t. eksport- og samlestaldene i Esbjerg og Ølgod og en del svine
transport t. Esbjerg Andelsslagteri foruden en
del kørsel f. Lindbjerg Brugs- og Lokalforening,
f. Lindbjerg Mejeri og f. egen grusgrav og form
brændselsvirksomhed.
Adr. Lindbjerg pr. Ølgod.
Firma: Brdr. Jensen, Vognmandsforretning,
Lindbjerg pr. Ølgod.
Jensen, Osvald Valdemar, vognmand; f. 24/8
1879 i Kbhvn., søn af murer Peter Jensen; g. m.
Karen J., f. Lange; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1904; vognpark: 3 spand
heste; kørsel: udelukkende kreaturtransport.
Adr. Amerikavej 11, Kbhvn. V.
Firma: Osvald Jensen, Kbhvn.s Kreaturtrans
port, Amerikavej 11, Kbhvn. V.

O. M. Jensen
vognmand
Vinding

Jensen, Otto, vognmand; f. 23/5 1901 i Vester
Hostrup, Ribe amt, søn af gårdejer Ingvard M.
Jensen; g. 29/1 1927 m. Maren Katrine J., f.
Thomsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kokspang pr. Varde 1926; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Alslev Mejeri og f.
Alslev-Hostrup kommune foruden en del mer
gelkørsel.
Adr. Kokspang pr. Varde.
Firma: Otto Jensen, Vognmandsforretning,
Kokspang pr. Varde.
Jensen, Otto, fragt- og vognmand; f. 14/4 1903
i Marbjerg, Kbhvn.s amt, søn af landmand Jens
Jensen; g. 13/5 1932 m. Dora J., f. Hansen; udd.
v. landvæsen, overtaget fragt- og vognmand
Aage Hansen’s forretning i St. Merløse og etabi.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand 1929;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: udeluk
kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: St. Merløse-Kbhvn.
Adr. St. Merløse.
Firma: Otto Jensen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, St. Merløse.

Jensen, Otto, vognmand; f. 8/11 1904 i Rude,
Sorø amt, søn af murer Christen Jensen; g. 1928
m. Eva J., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rude 1928, flyttet forretningen t.
Flakkebjerg 1948; vognpark: 2 lastvogne (4 og 7
tons).
Adr. Flakkebjerg.
Firma: Otto Jensen, Vognmandsforretning,
Flakkebjerg.
Jensen, Otto, vognmand; f. 10/2 1912 i Vemmelev, Sorø amt, søn af landmand Christian Jen
sen; g. 4/8 1940 m. Marie Kristine J., f. Hansen;
udd. v. landvæsen og sen. virket bl. a. s. chauf
før h. vognmand Vald. Petersen, Bidstrup, over
taget vognmand Viggo Jensen’s forretning i Sla
gelse og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1943; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel; medl. af best.
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f. Vognmandsforeningen f. Slagelse og Omegn s.
1956.
Adr. GI. Enghavevej 2, Ny Holmstrup pr. Sla
gelse.
Firma: Otto Jensen, Vognmandsforretning, Ny
Holmstrup pr. Slagelse.
Jensen, Otto, vognmand; f. 21/10 1913 i Ry,
Skanderborg amt; g. 10/11 1934 m. Dagny J., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, chauffør 1948-52,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ørskov pr.
Tvingstrup 1952; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Tvingstrup Andels
mejeri.
Adr. Ørskov pr. Tvingstrup.
Firma: Otto Jensen, Vognmandsforretning, Ør
skov pr. Tvingstrup.
Jensen, Otto, vognmand; f. 25/6 1914 i Aulum,
Ringkøbing amt, søn af fhv. gårdejer Anders
Peder Jensen; g. 5/11 1939 m. Elvira J., f. Mouritsen; last- og turistvognschauffør 1932-45, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Herning 1945; vognpark: 2 6-tons last
vogne — den ene m. påhængsvogn (4% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel f. A/S Asfaltfabrikken »Colas«, Her
ning og f. Ringkøbing amts vejvæsen.
Adr. Jeppe Aakjærs Vej 12, Herning.
Firma: Otto Jensen, Vognmand, Jeppe Aa
kjærs Vej 12, Herning.

Jensen, Otto, vognmand.
Adr. Kraghsvej 4, Hjørring.
Firma: Otto Jensen, Vognmandsforretning,
Hjørring.
Jensen, Otto Marius, vognmand; f. 6/4 1904 i
Korning, Skanderborg amt, søn af gårdejer Jens
Christian Jensen; g. 28/10 1939 m. Hertha Ella J.,
f. Juul; kontrolassistent 1929-39, gårdejer 1939-52,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Vinding og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport.

Adr. Vinding.
Firma: Vinding Vognmandsforretning v. Otto
Jensen, Vinding.
Jensen, Otto Rybel Eiberg, vognmand; f. 30/12
1898 i Skovshoved, Kbhvn.s amt, søn af vogn
mand Jørgen Eiberg Jensen; g. 5/2 1933 m. Har
riet Thora Petra E. J., f. Raaschou; medarbej
der i faderens vognmandsforretning i Skovsho
ved s. 1913, eneindehaver af samme — der er
grundlagt af bedstefaderen vognmand Jørgen
Eiberg Jensen ca. 1850 — s. 1944; vognpark: 7
vogne m. en bestand af 10 heste; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S William Boas, Kbhvn. og f. Gentofte
kommune — dog fortrinsvis kaperkørsel i Dyre
haven.
Adr. Teglgårdsvej 4, Skovshoved pr. Charlottenlund.
Firma: Otto Jensen, Vognmandsforretning,
Teglgårdsvej 4, Skovshoved pr. Charlottenlund.

Jensen, Ove Emil, vognmand; f. 16/3 1897 i
Tuse, Holbæk amt, søn af forpagter Peter Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. for
pagter t. 1921, frekventeret Høng Højskole 191314 og Lyngby Landbrugsskole 1915-16; kørsels
kapacitet: ca. 4 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del entreprisekørsel
m. staldgødning f. A/S Tuborgs Bryggerier s.
1921; genn. en årrække medl. af best. f. Nordre
Birks Vognmandsforening, revisor i samme s.
1956.
Adr. Rebekkavej 33, Hellerup.
Firma: Ove Jensen, Vognmandsforretning, Re
bekkavej 33, Hellerup.
Jensen, Ove Jørgen, vognmand; f. 13/8 1903 i
Skjoldrup, Maribo amt, søn af landmand Peter
Jensen; g. 1/8 1937 m. Ingeborg J., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Maglebræn
de pr. Stubbekøbing 1940; vognpark: 2 5-tons
lastvogne.
Adr. Maglebrænde pr. Stubbekøbing.
Firma: Ove Jensen, Vognmandsforretning,
Maglebrænde pr. Stubbekøbing.
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Jensen, Peder, vognmand; f. 25/3 1909 i Jestrup,
Thisted amt, søn af gårdejer Anders Christian
Jensen; g. 10/5 1932 m. Klara J., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, gårdejer 1932-43, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Ølby pr. Struer
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943, op
taget sønnen Kaj Leonhard Jensen s. kompagnon
i forretningen 1955; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekør
sel t. Fousing Andelsmejeri og en del svine- og
kreaturtransport foruden en del kørsel m. in
denlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Ølby pr. Struer.
Firma: Peder Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Ølby pr. Struer.
Jensen, Peder, vognmand; f. 31/7 1918 i Klo
ster, Ringkøbing amt, søn af vognmand Johan
nes Jensen; g. m. Martha J., f. Madsen; efter en
del år at have virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning i Kloster optaget s. kom
pagnon i samme 1953; vognpark: 2 diesellast
vogne — begge m. påhængsvogn — og 1 lillebil;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport t. eksportstaldene i
Åbenrå, Holstebro og Ringkøbing og en del
svinetransport t. slagterierne i Struer og Skjern
foruden en del kørsel f. Kloster Brugsforening
og f. Holmsland kommune og en del kørsel m.
inden- og udenlandsk brændsel samt m. tagrør
f. egen regning.
Adr. Kloster pr. Ringkøbing.
Firma: Johs. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Kloster pr. Ringkøbing.

Jensen, Peder Christian, vognmand; f. 3/2 1893
i Øster Brønderslev, Hjørring amt, søn af gård
ejer Lars Jensen; g. 31/5 1918 m. Ingrid J., f.
Hansen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Ry og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1928; vognpark: 1 3fo
tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Liebings Plads 10, Ry.
Firma: Chr. Jensen, Vognmand, Ry.

Jensen, Peder Erik Søndergaard, vognmand;
f. 15/9 1925 i Blenstrup, Alborg amt, søn af træ
handler Poul Jensen; etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Blenstrup 1949; vognpark: 1
7-personers Folkebus model 1953 og 1 16-personers Citroén-turistbus model 1949; kørsel: ude
lukkende lillebilkørsel foruden en del fast kør
sel m. elever t. og fra Skørping Borger- og Real
skole.
Adr. Blenstrup.
Firma: Blenstrup Lillebil v. Erik Jensen,
Blenstrup.
Jensen, Per Ingemann, vognmand; f. 31/5 1928
i Greve Strand, Roskilde amt.
Adr. Greve Strandvej 10, Greve Strand.
Firma: Per Ingemann Jensen, Vognmandsfor
retning, Greve Strand.

Jensen, Peter, vognmand; f. 23/6 1887 i Lystrup,
Frederiksborg amt, søn af arbejdsmand Anders
Jensen; g. 14/5 1910 m. Kirsten J., f. Nielsen;
udd v. landvæsen og sen. ansat i Kalundborg
Tømmerhandel, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kalundborg 1917; vogn
park: 5 lastvogne (2-5 tons); formd. f. Kalund
borg Vognmandsforening 1936-50 og s. 1951.
Adr. Skibbrogade 12 A, Kalundborg.
Firma: Peter Jensen, Vognmandsforretning,
Skibbrogade 12 A, Kalundborg.

Jensen, Peter, vognmand; f. 29/1 1904 i Stenum,
Hjørring amt, søn af vognmand Niels Jensen; g.
9/3 1928 m. Helga J., f. Knudsen; overtaget fade
rens vognmandsforretning i Brønderslev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1941; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 6 tons) — den ene m. på
hængsvogn (3% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel; medl. af best. f. Brønderslev og Omegns
Vognmandsforening 1950-54, næstformd. i sam
me 1954-56, iøvrigt vognfordeler i Brønderslev.
Adr. Holbergsgade 1, Brønderslev.
Firma: Peter Jensen, Vognmandsforretning,
Holbergsgade 1, Brønderslev.
Jensen, Peter, vognmand; f. 9/11 1923 i Askov,
Ribe amt, søn af landmand Thue Jensen; g. 17/5
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1947 m. Edith J., f. Nielsen; efter en del år at
have virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Brørup 1947; vognpark: 3 diesellast
vogne m. tilhørende påhængsvogne og langtømmervogne t. skovbrug; kørsel: alm. vognmands
kørsel samt langturskørsel på ind- og udland —
herunder bl. a. en del kørsel f. Sydjydsk Træ
imprægnering, Langeskov pr. Brørup og en del
kørsel m. brændsel, korn og foderstoffer foruden
en del kørsel m. kreaturer og svin t. Kolding
Eksportmarked og t. Kolding Svineslagteri.
Adr. Ladelundvej, Brørup.
Firma: Peter Jensen, Vognmandsforretning,
Brørup.
Jensen, Peter Bang, vognmand; f. 26/3 1909 i
Hornslet, Randers amt, søn af møller Jens Chri
stian Jensen; g. 9/12 1933 m. Marie Margrethe
B. J., f. Eskildsen; udd. v. mølleri, løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmandsfor
retning — der sideløbende omfatter mølleri m.
egen vandmølle samt handel m. korn og foder
stoffer — i Hadsten og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1938; vognpark: 8 lastvogne — hvor
af 6 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 94 tons);
kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. Kollerup Mølle pr. Hadsten.
Firma: P. Bang Jensen, Vognmand, Kollerup
Mølle pr. Hadsten.
Jensen, Peter Blenstrup, vognmand; f. 10/1
1908 i Blenstrup kommune, Randers amt, søn af
arbejdsmand Anders Christian Jensen; g. 14/6
1942 m. Anna B. J., f. Pedersen; udd. v. land
væsen, lastvognschauffør h. entreprenør Olsen,
Mellerup pr. Randers 1933-43, overtaget nuvæ
rende fragt- og vognmandsforretning i Støvring
pr. Randers og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1943; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
udelukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Støvring-Harridslev-Randers.
Adr. Støvring pr. Randers.
Firma: P. Blenstrup, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Støvring pr. Randers.
Jensen, Peter Holger, vognmand; f. 15/1 1927 i
Vesterbølle, Viborg amt, søn af husmand Marius

Jensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Vesterbølle 1952; vognpark: 1
4/^-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. mælk t.
Gedsted Andelsmejeri.
Adr. Vesterbølle pr. Gedsted.
Firma: P. Jensen, Vognmandsforretning, Ve
sterbølle pr. Gedsted.
Jensen, Peter Johannes, vognmand; f. 21/9
1899 i Sorø, søn af parcellist Christian Jensen; g.
25/1 1924 m. Gudrun J., f. Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Slagelse 1928; vognpark:
3 lastvogne (3^4-4^ tons).
Adr. Gækkelundsvej 1, Slagelse.
Firma: Johs. Jensen, Vognmandsforretning,
Gækkelundsvej 1, Slagelse.
Jensen, Peter Johannes, vognmand; f. 6/3 1920
i Næstelsø, Præstø amt, søn af arbejdsmand
Kresten Jensen; g. 7/11 1945 m. Eli J., f. Peter
sen; udd. og virket v. landvæsen, chauffør i
Næstved og sen. h. vognmand Hans Andersen,
Jægerspris 1943-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Oppe-Sundby pr. Frederikssund 1946;
vognpark: 4 diesellastvogne — hvoraf 2 m. tippe
lad og 3 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
45 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. korn- og foderstof
fer f. A/S Nielsen & Smith, Glostrup samt en
del kørsel f. Frederiksborg amt og f. Oppe-Sund
by kommune m. fl.
Adr. Roskildevej 150, Oppe-Sundby Villaby pr.
Fredrikssund.
Firma: Johs. Jensen, Vognmandsforretning,
Roskildevej 150, Oppe-Sundby Villaby pr. Frede
rikssund.
Jensen, Peter Kristian, vognmand; f. 30/9 1902
i Skanderborg, søn af vognmand Jens Jensen; g.
1/4 1926 m. Minna J., f. Christensen; kusk i fa
derens vognmandsforretning i Skanderborg 1916
-20, gårdskarl 1920-22 og chauffør 1923-24, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skanderborg 1924, sideløbende overtaget
faderens vognmandsforretning i Skanderborg
1939; vognpark: 8 lastvogne (4%-6>< tons) —
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hvoraf 4 m. påhængsvogn — og 1 traktor; kør
sel: alm. vognmandskørsel samt fragtmandskør
sel m. koncession på fragtruten: SkanderborgArhus; medl. af best. f. Arhus Omegns Fragtog Vognmandsforening 1927-37 og f. Arhus Fragt
mandscentral s. 1939.
Adr. Adelgade 32, Skanderborg.
Firma: P. Jensen, Vognmand, Adelgade 32,
Skanderborg.
Jensen, Peter Rudolf, vognmand; f. 3/12 1889 i
Tornby, Hjørring amt, søn af lærer Niels Jen
sen; g. 28/4 1913 m. Ingeborg Louise J., f. Han
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Torn
by 1935; vognpark: 2 lastvogne (5 og 5% tons) —
den ene m. påhængsvogn (7y2 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Tornby.
Firma: P. R. Jensen, Vognmandsforretning,
Tornby.

Jensen, Peter Valdemar, vognmand; f. 22/12
1899 i Strøby, Præstø amt, søn af vognmand H.
P. Jensen; g. 1924 m. Kamilla J., f. Hansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Strøby 1924; vogn
park: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Strøby.
Firma: Peter V. Jensen, Vognmandsforretning,
Strøby.

Jensen, Poul Erik, vognmand; f. 18/6 1916 i
Roskilde, søn af vognmand Hans Jensen; g. 15/3
1942 m. Oda J., f. Nielsen; udd. s. mekaniker,
ansat i faderens vognmandsforretning i Roskilde
1936, løst næringsbrev og optaget s. kompagnon
i samme 1937, eneindehaver af forretningen s.
1955; vognpark: 2 4-tons lastvogne — begge m.
hydraulisk tippelad, 1 7-tons lastvogn m. langtømmervogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
K.T.A.S., f. A/S Roskilde Trælasthandel og f.
firmaet Kemp & Lauritzen, Roskilde samt f. for
skellige murermestre og brændselshandlere.
Adr. Vestergade 15, Roskilde.
Firma: Hans Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Vestergade 15, Roskilde.

Jensen, Poul Henrik, vognmand; f. i Ørslev,
Holbæk amt, søn af landmand Johannes Jen
sen; g. 1946 m. Esther J., f. Christoffersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Tågerup pr. Skellebjerg 1946; vognpark: 1 4-tons lastvogn.
Adr. Tågerup pr. Skellebjerg.
Firma: Poul Jensen, Vognmandsforretning,
Tågerup pr. Skellebjerg.

Jensen, Preben Fogh, vognmand; f. 15/2 1931 i
Næstved, søn af vognmand Hans Aksel Jensen;
g. 22/6 1955 m. Elna J., f. Westh Mortensen; udd.
i handel, medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Næstved — der er grundlagt af farfade
ren vognmand Anders Jensen 1891 — s. 1950.
Adr. Karrebækvej 1, LI. Næstved pr. Næstved.
Firma: Vognmandsgården, Anders Jensen, Kar
rebækvej 1, LI. Næstved pr. Næstved.
Jensen, Rasmus Christian, vognmand; f. 16/4
1918 i Løjt Kirkeby, Åbenrå amt, søn af land
mand Rasmus Christian Jensen; g. 15/3 1942 m.
Agnete J., f. Møller; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gram 1948;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Andelsmejeriet »Østergård«, Gram og f. Gram
kommune.
Adr. Sønderby vej, Gram.
Firma: Rasmus Jensen, Vognmandsforretning,
Gram.
Jensen, Richard Emanuel, vognmand; f. 30/3
1919 i Juelsminde, Vejle amt, søn af skovarbej
der Ludvig Emanuel Jensen; g. 28/10 1951 m.
Bodil J., f. Rasmussen; sømand t. 1942, trans
portarbejder og chauffør 1942-46, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Juelsminde 1946, løst
næringbrev 1947; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 2 m. tippelad og 2 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 28 tons); kørsel: udelukkende en
treprenørkørsel m. 1 lastvogn og langturskørsel
m. 2 lastvogne; initiativtager t. oprettelsen af
Foreningen af danske Langtursvognmænd, se
kretær i samme s. 1955.
Adr. Strandhuse, Juelsminde.
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Firma: Rich. E. Jensen, Vognmand, Juels
minde.

Firma: S. Lynggaard Jensen, Vognmandsfor
retning, Erslev.

Jensen, Robert Karsten, vognmand; f. 7/12
1916 i Øster Hornum, Alborg amt, søn af ar
bejdsmand Anders Jensen; g. 4/2 1945 m. Esther
J., f. Rubæk; last- og lillebilchauffør 1936-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i St. Restrup
pr. Sønderholm 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. sneplov f. Alborg amt
(Nibe-Skalborg distrikt).
Adr. St. Restrup pr. Sønderholm.
Firma: Robert Jensen, Vognmandsforretning,
St. Restrup pr. Sønderholm.

Jensen, Sigfred, vognmand; f. 24/8 1910 i Tæbring, Thisted amt, søn af landmand Jens Chri
stian Jensen; g. 15/12 1936 m. Kirstine J., f. Yde;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Krik pr.
Vestervig 1955; vognpark: 2 lastvogne (2300 og
2700 kg) — den ene m. tippelad og påhængsvogn
(3100 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fisketransport og en del kør
sel f. Vestervig-Agger kommune.
Adr. Krik pr. Vestervig.
Firma: Sigfred Jensen, Vognmandsforretning,
Krik pr. Vestervig.

Jensen, Rudolph Niels, vognmand; f. 16/4 1905
i Kolding, søn af vognmand Jens Jensen; g. 17/11
1935 m. Betty Johanne J., f. Bertelsen; udd. i fa
derens vognmandsforretning i Kolding, optaget
s. kompagnon i samme 1928, eneindehaver af
forretningen — der er grundlagt 1910 — s. 1930;
vognpark: 5 lastvogne og 1 spand heste (kørsels
kapacitet: ca. 26 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Brdr. Volkerts Fabrikker, Kolding, f. Kolding
Saftstation, f. A/S Jydsk Såsæd & Korneksport,
Kolding, f. F.D.B., Kolding og f. A/S Sydjydsk
Korn- & Foderstof-Kompagni, Kolding — samt
møbeltransport; medl. af best. f. Kolding Vogn
mandsforening s. 1937, formd. f. samme s. 1953,
till, formd. f. Kolding og Omegns Hesteforsik
ring.
Adr. Borgergade 13, Kolding.
Firma: Kolding Flytte- & Vognmandsforret
ning v. Rudolph Jensen, Borgergade 13, Kolding.
Jensen, Severin Lynggaard, vognmand; f. 18/5
1913 i Flade, Thisted amt, søn af smed Søren
Jensen; g. 20/3 1936 m. Magda L J., f. Thorsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Erslev 1947;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Tødsø-Erslev kommune og en del svineog kreaturkørsel.
Adr. Erslev.

Jensen, Sigurd, fragtmand, kommissionær; f.
15/2 1896 i Kbhvn., søn af skomager J. P. Jensen;
g. 12/3 1927 m. Irma J., f. Rasmussen; udd. og
virket v. landvæsen, chauffør h. fragtmand P.
Larsen, Holbæk 1922-32, etabi. sig s. selvstændig
fragtmand i Holbæk 1932, løst næringsbrev 1950;
vognpark: 2 lastvogne (2% og 5 tons); kørsel:
udelukkende fragtmandskørsel på ruten: Holbæk-Kbhvn.
Adr. Smedelundsgade 31, Holbæk.
Firma: Sigurd Jensen, Kommissionær, Smede
lundsgade 31, Holbæk.
Jensen, Sigvald, vognmand; f. 29/5 1911 i Ager
bæk, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Madsen
Jensen; g. 18/5 1934 m. Elisabeth J., f. Jensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Glejbjerg 1937, sideløbende med
indehaver af Glejbjerg Kartoffelcentral; vogn
park: 1 Mercedes-diesellastvogn og 1 Olympiabenzinvarevogn t. fragtkørsel; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Glejbjerg Kartoffelcentral, en del kørsel m. sand
fra egen sandgrav t. Astrup kommune, en del
kørsel m. myremalm t. Esbjerg Eksporthavn og
en del mergelkørsel.
Adr. Glejbjerg.
Firma: Sigvald Jensen, Vognmandsforretning,
Glejbjerg.
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Jensen, Siliam, vognmand; f. 2/3 1919 i Hør
dum, Thisted amt, søn af vognmand Christian
Jensen; g. 11/8 1946 m. Esther J., f. Andersen;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Hør
dum 1937-55, overtaget halvdelen af samme og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 1 2-tons lukket lastvogn; kørsel: udeluk
kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Hørdum-Thisted samt postkørsel på post
ruten: Hørdum-Koldby-Skyum; medl. af best. f.
Hørdum Afholdsforening.
Adr. Hørdum.
Firma: Siliam Jensen, Fragt- og Vognmands
forretning, Hørdum.
Jensen, Sofus Frederik, vognmand; f. 2/9 1896 i
Kbhvn., søn af handelsmand Christian Jensen; g.
2/2 1935 m. Else Johanne J., f. Larsen; foder
mester 1913-35, løst næringsbrev samt overtaget
vognmand Holger Sørensen’s forretning i Ring
sted og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1925;
vognpark: 3 5-tons lastvogne — den ene m. hy
draulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kreaturtransport t.
Ringsted og Kbhvn. (genn. 25 år) foruden en del
kørsel f. Sorø amts vejvæsen.
Adr. Balstrupvej 3, Ringsted.
Firma: Sofus Jensen, Vognmandsforretning,
Balstrupvej 3, Ringsted.
Jensen, Sophus, vognmand; f. 29/11 1894 i Hem,
Viborg amt, søn af gårdejer Niels Christian
Jensen; g. 21/12 1919 m. Astrid J., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holstebro
1920; kørselskapacitet: 4 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Holstebro kommune og f. Randers Malt- & Me
lassefabrik m. fl.; formd. f. Holstebro Vogn
mandsforening 1947-54.
Adr. Vestergade 23, Holstebro.
Firma: Sophus Jensen, N. F. Nielsen’s Vogn
mandsforretning, Vestergade 23, Holstebro.

Jensen, Sven-Egon Hedegaard, vognmand; f.
24/9 1925 i Nørre Felding, Ringkøbing amt, søn
af gårdejer og handelsmand Peter Jensen; g.

S. Aa. Jensen
vognmand
Næsby

10/11 1946 m. Karen Margrethe J., f. Stjernholm
Andersen; chauffør 1943-47, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sønder Resen pr. Karup
1947, selvstændig vognmand i Skave pr. Holste
bro 1948-49, grundlagt nuværende vognmands
forretning i Vind 1949, sideløbende forhandler af
brændsel samt leverandør af vej- og byggema
terialer fra egen grusgrav; vognpark: 1 last
vogn m. tippelad og påhængsvogn (kørselskapa
citet: 1% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vind.
Firma: Sven-Egon Jensen, Vognmandsforret
ning, Vind.

Jensen, Svend, vognmand; f. 7/9 1913 i Kbhvn.,
søn af landmand Christian Jensen; g. 4/12 1949
m. Johanne J., f. Petersen; udd. og virket v.
landvæsen t. 1937, studie- og arbejdsophold i
Argentina 1937-46, fængselsbetjent 1946-48 og
brødkusk 1948-49, overtaget vognmand Jørgen
Johansen’s forretning i Lønholt pr. Fredensborg
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 1 5-tons Triangel-diesellastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Lønholt Brugsforening og f. Toft
Mejeri.
Adr. Lønholt pr. Fredensborg.
Firma: Svend Jensen, Vognmandsforretning,
Lønholt pr. Fredensborg.
Jensen, Svend, vognmand; f. 9/4 1915 i Såby,
Holbæk amt, søn af husmand Jens Søren Jen
sen; g. 12/10 1940 m. Orly J., f. Hansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Valby 1947; vogn
park: 2 lastvogne (3 og 4% tons) — den ene m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del privat dagrenovationskørsel.
Adr. Lyshøj Alle 14, Kbhvn. Valby.
Firma: Svend Jensen, Vognmandsforretning,
Lyshøj Alle 14, Kbhvn. Valby.
Jensen, Svend Aage, vognmand, tørvefabrikant; f. 24/9 1908 i Knudstrup, Holbæk amt, søn
af møller Sofus Jensen; g. 1932 m. Ruth J., f.
Jørgensen; udd. s. møller, overtaget Knudstrup
Mølle samt etabi. sig s. selvstændig vognmand
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og tørvefabrikant i Knudstrup 1947; vognpark:
1 5-tons lastvogn.
Adr. Knudstrup pr. Løve.
Firma: Svend Jensen, Vognmand & Tørvefa
brikant, Knudstrup pr. Løve.

Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 19/12 1912
i Kolding; g. 1/11 1942 m. Marie J., f. Jørgensen;
udd. v. landvæsen og sen. drevet selvstændigt
landbrug, kartoffelhandler og gartner 1939-48,
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Græsted 1948; vognpark: 1 10-tons
lastvogn m. påhængsvogn og 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. Græsted Andelsmejeri og f. Søborg
Andelsmejeri; kasserer i Nordsjællands Vogn
mandsforening s. 1950.
Adr. Larsensvej 3, Græsted.
Firma: Sv. Aa. Jensen, Vognmandsforretning,
Græsted.
Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 18/2 1915 i
Nørre Sundby, søn af fiskehandler Jens Jensen;
g. 27/1 1945 m. Edel J., f. Almbæk; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1942; vognpark:
4 lastvogne, 17 varevogne og 25 motorcykler;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt budkørsel;
medl. af best. f. Budcentral-Indehaver Forenin
gen.
Adr. Ved Bellahøj 1, Brønshøj.
Firma: Ekso Transport v. Sv. Jensen, Åbenrå
20, Kbhvn. K.

Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 15/6 1916 i
Ranum, Alborg amt, søn af vognmand Anton
M. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Næsby pr. Ranum 1953; vognpark: 1 lastvogn
(5250 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel og en del
kørsel f. Ranum-Malle kommune.
Adr. Næsby pr. Ranum.
Firma: Svend Aage Jensen, Vognmandsforret
ning, Næsby pr. Ranum.
Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 3/8 1920 i
Vrads sogn, Skanderborg amt, søn af vognmand

S. A. K. N. Jensen
vognmand
Kbhvn. 0.

Anders Jensen; g. 18/4 1946 m. Ethel Marie J.,
f. Madsen; medhjælper og chauffør 1938-46, over
taget nuværende vognmandsforretning i Hj øl
lund — der er grundlagt af faderen 1920 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 4 lastvogne — alle m. påhængsvogn, 1
lastvogn m. langtømmervogn og 1 personvogn t.
forretningsbrug (kørselskapacitet: 60 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del speciel transport af tømmer og master og
iøvrigt en del fast kørsel f. forskellige savvær
ker og skovbrug — samt langturskørsel.
Adr. Hj øllund.
Firma: Hjøllund Vognmandsforretning v. Sv.
Aa. Jensen, Hjøllund.

Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 19/5 1921 i
Vejlby, Arhus amt, søn af vognmand Jens Jen
sen; g. 8/4 1945 m. Anny J., f. Bossow; udd. s.
elektriker, ansat i faderens vognmandsforret
ning i Vejlby 1943-53, løst næringsbrev samt
overtaget samme — der sideløbende omfatter
brændselshandel — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1953; vognpark: 2 lastvogne (3 og 4
tons).
Adr. Smedegade 6, Vejlby pr. Risskov.
Firma: Sv. Aa. Jensen, Vognmand, Smedegade
6, Vejlby pr. Risskov.
Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 11/8 1924 i
Ho, Ribe amt, søn af landmand Karsten Jensen;
g. 11/8 1952 m. Asta J., f. Nielsen; efter en del
år at have virket s. chauffør overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Lifstrup pr. Es
bjerg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked,
t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg Andels
slagteri foruden en del kørsel f. Esbjerg ny An
delsmejeri, f. Lifstrup Lokalforening og f. Ve
ster Nebel kommune.
Adr. Lifstrup pr. Esbjerg.
Firma: Sv. Aa. Jensen, Vognmandsforretning,
Lifstrup pr. Esbjerg.
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Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 14/9 1926 i
Kolind, Randers amt, søn af arbejdsmand Ejner
Christian Jensen; g. 10/12 1949 m. Valborg J., f.
Knudsen; lastvognschauffør 1944-53, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kolind 1953; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel m.
mælk t. Kolind Andelsmejeri foruden en del
firmakørsel.
Adr. Mejeri vej, Kolind.
Firma: Sv. Aa. Jensen, Vognmandsforretning,
Kolind.
Jensen, Svend Aage, vognmand; f. 10/12 1928
i Argab, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Frands Ferdinand Jensen; g. 19/7 1952 m. Ruth
J., f. Enevoldsen; efter en del år at have virket
s. chauffør i faderens vognmandsforretning i
Hvide Sande pr. Ringkøbing optaget s. kom
pagnon i samme 1949; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn, kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport t. eksportstaldene og slagterierne i
Ringkøbing og Skjern, en del kørsel f. klit- og
vandbygningsvæsenet og f. Holmslands kom
mune og en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning — samt langturskørsel m. fiskemel fra A/S
Hvide Sande Olie- & Fiskemelsfabrik t. Arhus
og Vejle.
Adr. Hvide Sande pr. Ringkøbing.
Firma: Frands F. Jensen & Søn, Vognmands
forretning, Hvide Sande pr. Ringkøbing.
Jensen, Svend Albert Kaj Niels, vognmand;
f. 24/7 1901 i Kbhvn., søn af direktør Hans Chri
stian Jensen; g. 14/5 1932 m. Inge J., f. Bronée;
udd. s. kok, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1923; vognpark: 1 2-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel; suppleant t. best. f.
Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Vejrøgade 5, Kbhvn. 0.
Firma: Svend Jensen, Vognmandsforretning,
Vejrøgade 5, Kbhvn. 0.
Jensen, Svend Borup, vognmand; f. 17/3 1905
i Lemvig, søn af snedker Christian Borup Jen-

S. C. Jensen
vognmand
Lj ørslev

sen; g. 23/5 1945 m. Magdalene B. J., f. Pleva;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Glostrup 1946,
løst næringsbrev 1953; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt møbeltransport.
Adr. Ingersvej 1, Glostrup.
Firma: Borup’s Møbeltransport v. Sv. Borup
Jensen, Ingersvej 1, Glostrup.
Jensen, Svend Ejvind, vognmand; f. 25/2 1923
i Lindum, Viborg amt, søn af husmand Marius
Jensen; g. 25/2 1952 m. Aase J., f. Christensen;
udd. v. landvæsen, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Lindum og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1951; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn og 1 7-personers lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. mælk t. Onsild Andelsmejeri — samt
lillebilkørsel.
Adr. Lindum pr. Onsild.
Firma: Svend Jensen, Vognmand, Lindum pr.
Onsild.
Jensen, Svend Everd, vognmand; f. 20/1 1916
i Brenderup, Odense amt, søn af fhv. vognmand
Anders Peter Jensen; g. 8/3 1938 m. Elly Kirstine
J., f. Nielsen; lastvognschauffør 1934-50, løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Silkeborg 1950; vognpark: 1 4-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Højtoftevej 5, Silkeborg.
Firma: Sv. Jensen, Vognmand, Højtoftevej 5,
Silkeborg.

Jensen, Svend Ivar, vognmand; f. 10/7 1912 i
Frederikshavn, søn af handelsrejsende Carl Emil
Jensen; g. 6/1 1941 m. Marie J., f. Pedersen;
taxachauffør h. vognmand Kjærgaard Andersen,
Alborg 1933-54, løst næringsbrev samt overtaget
dennes forretning og etabi. sig s. selvstændig
taxavognmand 1954; vognpark: 1 5-personers
taxavogn (Humber model 1953); medl. af kon
troludvalget f. Alborg Taxa.
Adr. Islandsgade 10, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
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Hjørring amt; medl. af best. f. Morsø Vogn
mandsforening.
Adr. Centrum, Ljørslev pr. Nykøbing M.
Firma: Søren Chr. Jensen, Vognmandsforret
ning, Centrum, Ljørslev pr. Nykøbing M.

Jensen, Svend Kastberg, vognmand; f. 2/7 1914
i Ringkøbing, søn af vognmand Theodor Jensen;
g. 26/12 1938 m. Ellen K. J., f. Hansen; efter en
del år at have virket s. kusk og chauffør i fa
derens vognmandsforretning i Ringkøbing løst
næringsbrev og optaget s. kompagnon i samme
1943, eneindehaver af forretningen s. 1946; vogn
park: 1 benzinlastvogn m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Ringkøbing Isværk og en del kør
sel m. brændsel f. egen regning — samt møbel
transport.
Adr. Vestergade 9, Ringkøbing.
Firma: Th. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Vestergade 9, Ringkøbing.

Jensen, Søren Karlsen, vognmand; f. 14/11 1909
i Arhus, søn af gårdejer Jens Madsen Jensen;
g. 19/9 1937 m. Ellen J., f. Jensen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Voldby pr. Hammel 1932, sideløbende grundlagt
Voldby Cementstøberi & Kalkmørtel værk 1946;
vognpark: 5 lastvogne — hvoraf 4 m. tippelad
(kørselskapacitet: 26 tons).
Adr. Voldby pr. Hammel.
Firma: Voldby Vognmandsforretning v. Søren
K. Jensen, Voldby pr. Hammel.

Jensen, Svend Ove, vognmand; f. 22/2 1899 i
Svendborg, søn af parcellist Niels Jensen; g. 1/10
1950 m. Inger J., f. Pedersen; udd. og virket v.
landvæsen 1913-40, overtaget vognmand Simon
Frederiksen’s forretning i Slæbæk pr. Kirkeby
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1940, flyt
tet forretningen t. egen ny erhvervet ejendom i
Kirkeby 1948, sideløbende leverandør af sten og
grus fra egen grusgrav; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: 15 tons); medl. af best. f.
Svendborg Amts Vognmandsforening s. 1944.
Adr. Kirkeby.
Firma: Svend Jensen, Vognmandsforretning,
Kirkeby.

Jensen, Søren Peter, vognmand; f. 13/10 1903
1 Hjørring, søn af teglbrænder J. Christian Jen
sen; g. 25/1 1931 m. Mary J., f. Mortensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Øster Brønderslev
pr. Brønderslev 1936; vognpark: 1 lastvogn (5200
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel og en del kreatur
kørsel.
Adr. Øster Brønderslev pr. Brønderslev.
Firma: S. P. Jensen, Vognmandsforretning,
Øster Brønderslev pr. Brønderslev.
Jensen, Søren Rasmussen, vognmand; f. 12/11
1920 i GI. Ry, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Niels Jensen; g. 20/2 1949 m. Gudrun J., f. Sø
rensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Tulstrup pr. Ry 1946; vognpark:
2 lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa
citet: 8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport foruden en del firmakørsel; medl. af
best. f. Tulstrup Borgerforening.
Adr. Tulstrup pr. Ry.
Firma: Søren R. Jensen, Vognmandsforretning,
Tulstrup pr. Ry.

Jensen, Søren, vognmand; f. 4/4 1908 i Bro
ager, Sønderborg amt, søn af møller Laurits
Christian Jensen; g. 8/6 1940 m. Hedvig J., f.
Sørensen Hømlund; udd. s. elektromekaniker og
sen. virket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Sønderborg 1942, eksportvognmand
s. 1947; vognpark: 1 M.A.N.-diesellastvogn m.
påhængsvogn (kølevogn); kørsel: udelukkende
eksportkørsel m. koncession på Europa.
Adr. Kj ærvej 9, Sønderborg.
Firma: Søren Jensen, Vognmandsforretning,
Kj ærvej 9, Sønderborg.
Jensen, Søren, vognmand; f. 2/5 1910 i Tranum,
Thisted amt, søn af landmand Jens Andreas
Jensen; g. 3/1 1936 m. Edith J., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Udholm 1938, selv
stændig vognmand i Hune pr. Blokhus s. 1945;
vognpark: 1 diesellastvogn (5750 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport og en del fast firmakørsel.
Adr. Hune pr. Blokhus.
Firma: Søren Jensen, Vognmandsforretning,
Hune pr. Blokhus.
Jensen, Søren Christian, vognmand; f. 28/4 1919
i Øster Assels, Thisted amt, søn af landmand
Niels Jensen; g. 12/8 1950 m. Ester J., f. Møller;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Centrum,
Ljørslev pr. Nykøbing M. 1948; vognpark: 1
diesellastvogn (5100 kg), 1 benzinlastvogn (4300
kg) og 1 udlejnings vogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturkørsel og en del kørsel m. sneplov f.

Jensen, Søren Stanly, vognmand; f. 18/6 1909
i Torrild, Arhus amt; g. 21/3 1935 m. Jenny J., f.
Meldgaard; last- og lillebilchauffør 1927-38, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Allelev pr. Tru
strup 1938, flyttet forretningen og samtidig
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Lyngby pr. Trustrup 1943; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 8 tons) og 1 20-personers tu
ristbus; kørsel: alm. vognmandskørsel samt tu
ristkørsel; medl. af best. f. Djurslands Vogn
mandsforening 1950-55.
Adr. Lyngby pr. Trustrup.
Firma: Stanly Jensen, Vognmandsforretning,
Lyngby pr. Trustrup.

Jensen, Tage, vognmand; f. 8/1 1921 i Brønders
lev, søn af cementstøber Jens Peter Jensen; g.
25/5 1946 m. Lis J., f. Jensen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Flauenskjold 1944; vogn
park: 2 lastvogne (5250 og 5650 kg) — begge m.
tippelad og den ene till. m. påhængsvogn (3350
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kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kreaturkørsel.
Adr. Vestergade 9, Flauenskjold.
Firma: Tage Jensen, Vognmandsforretning,
Flauenskjold.

Jensen, Tage, vognmand; f. 4/10 1923 i Skæve
sogn, Hjørring amt, søn af landmand Harald
Jensen; g. 16/12 1950 m. Christa J., f. Christen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hel
ium 1951; vognpark: 1 lastvogn (5100 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel og en del firmakørsel; formd.
f. Helium Borgerforening.
Adr. Helium.
Firma: Tage Jensen, Vognmandsforretning,
Helium.
Jensen, Tage Busk, vognmand; f. 14/8 1914 i
Auning, Randers amt, søn af boelsmand Johan
nes Jensen; g. 3/12 1944 m. Asta Margrethe J.,
f. Jensen; udd. v. landvæsen, chauffør 1941-45,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Auning
1945; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport foruden en del firma
kørsel.
Adr. Auning.
Firma: Tage Jensen, Vognmandsforretning,
Auning.

Jensen, Tage Faber, vognmand; f. 4/6 1911 i
Trustrup, Randers amt, søn af vognmand Peter
Jensen; g. m. Helga J., f. Christensen; overtaget
faderens vognmandsforretning i Trustrup — del
er grundlagt 1909 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1953; vognpark: 3 lastvogne — hvor
af 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 28 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport —. samt langturskørsel.
Adr. Trustrup.
Firma: Tage Jensen, Vognmand, Trustrup.
Jensen, Theodor, vognmand; f. 11/5 1907
Sønder Felding, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Jens Christian Jensen; g. 29/9 1940 m. Ma

rie J., f. Olsen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i Hemmet 1929, omdannet forretningen t.
udelukkende at omfatte lastvognskørsel 1933;
vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. Esbjerg Eksport
marked, t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg
Andels-Svineslagteri og en del kørsel m. kolo
nial- og grovvarer f. Hemmet Brugs-, Lokalog Gødningsforening foruden en del kørsel f.
Hemmet kommune og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Hemmet.
Firma: Th. Jensen, Vognmandsforretning,
Hemmet.
Jensen, Thomas, vognmand; f. 10/7 1901 i Horsens-Hammer kommune, Alborg amt; g. 25/11
1928 m. Erna J., f. Pedersen; chauffør bl. a. v.
Lindholm Teglværk t. 1939, gårdejer 1942-47,
løst næringsbrev s. vognmand 1940, overtaget
nuværende vognmandsforretning — der er
grundlagt 1895 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Alborg 1948; vognpark: 2 lastvogne
og 2 traktorer — begge m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. D.F.D.S. og f. Jydsk Andels Foderstof
forretning, Alborg.
Adr. Nyhavnsgade 24, Alborg.
Firma: Th. Jensen, Vognmand, Nyhavnsgade
24, Alborg.
Jensen, Thomas, vognmand; f. 20/2 1911 i LI.
Arden, Alborg amt; g. 14/11 1943 m. Mariane J.,
f. Bach; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Arden 1945; vogn
park: 1 8-personers lillebil (kleinbus).
Adr. Mejerivej 15, Arden.
Firma: Thomas Jensen, Arden Lillebil, Arden.
Jensen, Thomas, vognmand, kørselsentrepre
nør; f. 13/6 1918 i Gørding, Ribe amt, søn af
handelsmand Hans Jensen; g. 30/7 1954 m. Kamma J., f. Frydensberg; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gørding 1946; kørsel: alm. vogn-
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mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. brunkul t. I/S
Vestkraft, Esbjerg og t. Sønderjyllands Høj
spændingsværk, Åbenrå foruden en del kørsel
f. Gørding kommune og f. Gørding Tømmerhan
del m. fl.
Adr. Søndergade, Gørding.
Firma: Th. Jensen, Vognmandsforretning, Gør
ding.

Jensen, Thomas, vognmand; f. 4/9 1922 i Udby,
Odense amt, søn af fisker Rudolf Jensen; g.
15/7 1951 m. Bodil J., f. Jensen; efter en del år
at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Brenderup i kompagni m.
broderen vognmand Villy Jensen 1947, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Vork pr. Egt
ved 1951; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Ødsted Mejeri og f. Egtved kommune
foruden en del kørsel m. indenlandsk brændsel
f. egen regning.
Adr. Vork pr. Egtved.
Firma: Th. Jensen, Vognmandsforretning,
Vork pr. Egtved.
Jensen, Thomas Peter, vognmand; f. 10/11 1924
i Nørager pr. Vivild, Randers amt, søn af vogn
mand Marinus Jensen; g. 2/6 1945 m. Esther J.,
f. Sørensen; udd. v. landvæsen, optaget s. kom
pagnon i faderens vognmandsforretning i As
sentoft pr. Volk Mølle 1944.
Adr. Assentoft pr. Volk Mølle.
Firma: Marinus Jensen, Vognmandsforretning,
Assentoft pr. Volk Mølle.

Jensen, Thorvald, vognmand; f. 21/5 1887 i
Lading, Arhus amt, søn af lærer Jens Jensen;
g. 30/5 1917 m. Sofie J., f. Rasmussen; løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Århus 1921; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. maskingods.
Adr. Gerlachsgade 1, Arhus.
Firma: Th. Jensen, Vognmandsforretning, Ger
lachsgade 1, Arhus.

V. Jensen
vognmand
Holbæk

Jensen, Thorvald, vognmand; f. 29/4 1900 i
Tårs, Hjørring amt, søn af landmand Carl Jen
sen; g. 7/3 1941 m. Amalie J., f. Nielsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Øster Vrå 1941;
vognpark: 2 lastvogne (4% og 5% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreatur
transport; medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og
Vognmandsforening og f. Øster Vrå Håndvær
ker- og Borgerforening.
Adr. Møllegade 1, Øster Vrå.
Firma: Thorvald Jensen, Vognmandsforretning,
Øster Vrå.
Jensen, Vagn Holmer, vognmand; f. 21/5 1919
i Hatting sogn, Vejle amt, søn af vognmand Ma
rius Christian Jensen; g. 1949 m. Anna Marie
H. J., f. Andersen; chauffør 1937-47, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Hatting —
der er grundlagt 1923 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Hatting.
Firma: Vagn Holmer Jensen, Vognmandsfor
retning, Hatting.

Jensen, Vagn Skov, vognmand; f. 3/4 1933 i
Hald, Viborg amt, søn af vognmand Jens Peter
Jensen; medarbejder i faderens vognmandsfor
retning i Hald.
Adr. Hald pr. Højslev.
Firma: Peter Jensen, Vognmandsforretning,
Hald pr. Højslev.
Jensen, Valdemar, vognmand; f. 11/7 1886 i
Fjenneslev, Sorø amt.
Adr. Fjenneslev.
Firma: Vald. Jensen, Vognmand, Fjenneslev.
Jensen, Valdemar, vognmand; f. 16/6 1893 i
Refs Vindinge, Svendborg amt, søn af gårdejer
Carl Jensen; g. 19/3 1947 m. Ella J., f. Christen
sen; udd. s. mejerist, mælkehandler f. Tuse
Mejeri i Holbæk 1923-43, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Holbæk 1943; vognpark: 1 3-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her-
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under bl. a. en del fast mælkekørsel f. Holbæk
Mejeri; medl. af best. f. Holbæk Vognmandsfor
ening s. 1947, næstformd. i samme s. 1950.
Adr. Kalundborgvej 157, Holbæk.
Firma: Vald. Jensen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Kalundborgvej 157, Holbæk.

1947, till, indehaver af maskinstation i Roskilde;
vognpark: 1 traktor m. påhængsvogn (3% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Poppel Alle 48, Roskilde.
Firma: Valther Jensen, Vognmandsforretning,
Poppel Alle 48, Roskilde.

Jensen, Valdemar, vognmand; f. 16/10 1902 i
Hornborg, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Jens Jakob Jensen; g. 24/9 1926 m. Birtha J.,
f. Knudsen, udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Hornborg — der
er grundlagt 1872 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1925, driver sideløbende teltudlej
ningsforretning — u. firmanavnet: Vald. Jensen’s Teltudlejning — i Hornborg; vognpark: 6
lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad og 3 m. på
hængsvogn, 1 varevogn og 1 personvogn (kør
selskapacitet: 55 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt langturskørsel og fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Hornborg-Horsens
s. 1928; formd. f. Foreningen af danske Langtursvognmænd og medl. af hovedbest. f. Lands
foreningen Danske Vognmænd, medl. af Hvirring-Hornborg sogneråd s. 1950.
Adr. Hornborg pr. Flemming.
Firma: Vald. Jensen, Vognmand, Hornborg pr.
Flemming.

Jensen, Verner, vognmand; f. 2/1 1912 i Viby,
Arhus amt, søn af fhv. mælkehandler Anton
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Viby 1934, flyttet forretningen t. egen ejendom
i Viby 1943; vognpark: 3 lastvogne (2-4 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Kirkevej 18, Viby J.
Firma: Verner Jensen, Vognmandsforretning,
Kirkevej 18, Viby J.

Jensen, Valdemar, vognmand; f. 26/3 1916 Set.
Hans sogn, Hjørring amt, søn af landmand Kre
sten Jensen; g. 14/10 1943 m. Lilly J., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Thorshøj
1947; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel
f. Horshave Cementstøberi.
Adr. Villa »Lykkebo«, Thorshøj.
Firma: Valdemar Jensen, Vognmandsforret
ning, Thorshøj.
Jensen, Valther, vognmand; f. 13/6 1911 i Ros
kilde, søn af arbejdsmand Lars Christian Jensen;
g. 14/12 1935 m. Ragna J., f. Nielsen; virket s.
arbejdsmand t. 1946, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Roskilde 1946, sideløbende overtaget
vognmand Fr. Jørgensen’s forretning i Roskilde

Jensen, Verner, vognmand; f. 2/9 1926 i Lyngs,
Thisted amt, søn af vognmand Christian M.
Jensen; g. 3/5 1952 m. Edith J., f. Jensen; over
taget faderens vognmandsforretning i Lyngs og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952; vogn
park: 2 lastvogne (4400 og 5400 kg) — begge m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis svine- og kreatur- samt fragt- og
asfaltkørsel foruden en del kørsel f. Thisted
amts vejvæsen og f. Hvidbjerg-Lyngs kommune.
Adr. Lyngs.
Firma: Verner Jensen, Vognmandsforretning,
Lyngs.

Jensen, Verner Kjeldsen, vognmand; f. 20/1
1911 i Dråby, Randers amt, søn af arbejdsmand
Marinus Kjeldsen Jensen; g. 21/8 1941 m. Jenny
K. J., f. Jørgensen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Dråby 1937; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Ebeltoft Andelsmejeri.
Adr. Dråby pr. Ebeltoft.
Firma: Verner Jensen, Vognmandsforretning,
Dråby pr. Ebeltoft.
Jensen, Viggo, vognmand; f. 22/10 1908 i Seest,
Vejle amt, søn af murermester Niels Jensen;
g. m. Anna Lillian Solveig J., f. Christiansen;
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udd. s. maler i A/S Tuborgs Bryggerier, Hellerup,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvidovre 1945,
sen. flyttet forretningen t. nuværende ejendom
i Hvidovre samt genn. årene udvidet samme t.
sideløbende at omfatte brændselshandel m. filial
GI. Køge Landevej 294, Hvidovre pr. Valby;
vognpark: 4 lastvogne (2-6 tons); medl. af best. f.
Søndre Birks Vognmandsforening.
Adr. Berners Vænge 28, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Viggo Jensen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Kløverprisvej 10, Hvidovre pr.
Valby.

Jensen, Viggo, vognmand; f. 9/10 1909 i Hers
lev, Roskilde amt, søn af arbejdsmand N. P.
Jensen; g. 6/5 1933 m. Ingeborg J., f. Poulsen;
fabriksarbejder t. 1936, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Roskilde 1932, løst nærings
brev 1933, udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte lastvognskørsel 1947; vognpark: 1 5tons lastvogn og 1 taxa; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Ny
mølle Skærvefabrik.
Adr. Klintevej 1, Roskilde.
Firma: Viggo Jensen, Vognmandsforretning,
Klintevej 1, Roskilde.

Jensen, Viggo, vognmand; f. 12/1 1926 i Øse,
Ribe amt, søn af vognmand Jens Christian Jen
sen; g. 15/5 1954 m. Kirsten J., f. Sørensen; efter
en del år at have virket s. chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Norden
skov 1953; vognpark: 1 diesellastvogn og 1 kom
bineret person- og udlejnings vogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport t. Esbjerg Eksportmarked foruden
en del kørsel f. Nordenskov Lokalforening u.
J.A.F. og D.A.G., f. Øse kommune og f. Ribe
amts vejvæsen.
Adr. Nordenskov.
Firma: Viggo Jensen, Vognmandsforretning,
Nordenskov.
Jensen, Viggo Frode, vognmand; f. 25/10 1908
i Skjørring v. Mørke, Randers amt, søn af sadel
magermester Anders Jensen; g. 5/11 1933 m.
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Dorthea J., f. Christensen; løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hadsund
1952, sideløbende medindehaver af Mølgården’s
Briketfabrik v. Hadsund; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
17 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del langturstransport.
Adr. Timandsvej 10, Hadsund.
Firma: Viggo Jensen, Vognmandsforretning,
Timandsvej 10, Hadsund.
Jensen, Vilhelm, vognmand; f. 6/12 1906 i
Lyngs, Thisted amt, søn af vognmand Christian
M. Jensen; g. 20/5 1933 m. Anne Marie J., f.
Dürr; i kompagni m. faderen etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Lyngs 1931, ophævet kom
pagniskabet og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Thisted 1939, flyttet forretningen t. Flou
lev pr. Hvidbjerg 1943; vognpark: 1 diesellast
vogn (4700 kg) m. påhængsvogn (6000 kg) og 1
benzinlastvogn (3500 kg) m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælke- og firmakørsel foruden en del kørsel f.
Hvidbjerg-Lyngs kommune.
Adr. Floulev pr. Hvidbjerg.
Firma: Vilh. Jensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Floulev pr. Hvidbjerg.
Jensen, Villy, vognmand; f. 15/3 1902 i Tejn,
Bornholm, søn af fisker Christian Jensen; g. 16/5
1931 m. Edith J., f. Møller; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Tejn 1929; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn m. tippelad, 1 6-personers lillebil og 3
turistbusser; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
turist- og lillebilkørsel.
Adr. Strandvejen, Tejn.
Firma: Villy Jensen, Vognmandsforretning,
Tejn.
Jensen, Villy Krogsbæk, vognmand; f. 5/2 1920
i Krogsbæk sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Søren Mikkelsen Jensen; g. 29/4 1946 m. Lilly
K. J., f. Rasmussen; udd. og virket v. landvæsen,
løst næringsbrev samt overtaget nuværende
vognmandsforretning i Arhus og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 2 3%-
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tons lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vilh. Bechs Vej 74, Rosenvang pr. Århus.
Firma: V. Krogsbæk Jensen, Vognmandsfor
retning, Vilh. Bechs Vej 74, Rosenvang pr. År
hus.

Jensen, Werner, vognmand, kørelærer; f. 30/3
1912 i Bastrup, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Th. V. Jensen; g. 15/10 1937 m. Ingrid J.,
f. Simonsen; udd. s. automekaniker, drevet selv
stændigt autoværksted i Frederikssund 1933-46,
overtaget faderens vognmandsforretning i Fre
derikssund og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1946, løst næringsbrev s. automekaniker
1933 og s. vognmand 1947; vognpark: 3 drosker
og 1 kombineret droske og skolevogn.
Adr. Fredensgade 2, Frederikssund.
Firma: Werner Jensen, Vognmand, Fredens
gade 2, Frederikssund.
Jensen, Werner, vognmand; f. 9/4 1924 i Kisserup, Roskilde amt, søn af parcellist Peter Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kisserup 1947; vognpark: 1 4%-tons lastvogn og 1
traktor m. påhængsvogn og tilhørende markred
skaber; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Såby-Kisserup kom
mune; i 2 perioder medl. af best. f. Roskilde
Amts Vognmandsforening — sidst s. 1954.
Adr. Kisserup pr. Hvalsø.
Firma: W. Jensen, Vognmandsforretning, Kis
serup pr. Hvalsø.
Jensen, Werner Lindskov, vognmand; f. 10/3
1915 i Bryrup, Skanderborg amt, søn af vogn
mand Jens Jensen; g. 11/11 1939 m. Ellen J., f.
Wagner; medhjælper og chauffør i faderens
vognmandsforretning i Bryrup 1933-40, optaget s.
kompagnon i samme 1940, løst næringsbrev 1945,
i kompagni m. broderen vognmand Aage Lind
skov Jensen overtaget forretningen — der er
grundlagt af faderen 1912 — 1950, driver side
løbende savværk og emballagefabrik — der er
grundlagt af faderen 1905 — i Bryrup; vognpark:
1 5-tons lastvogn og 2 lillebiler (1 Dodge model
1948 og 1 Chevrolet. model 1954).

A. Jeppesen
fragt- og vognmand
Begtrup

Adr. Bryrup.
Firma: I/S J. Jensen & Sønner, Vognmands
forretning, Bryrup.
Jensen, Wilhelm, vognmand; f. 16/7 1904 i Hus
by, Sydslesvig, søn af blikkenslager Ferdinand
Carsten Jensen; g. 15/8 1940 m. Elise J., f. Peder
sen; efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kidskelund pr.
Padborg 1949; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel fra egen grusgrav t. for
skellige bygmestre.
Adr. Kidskelund pr. Padborg.
Firma: Wilhelm Jensen, Vognmandsforretning,
Kidskelund pr. Padborg.
Jensen, William Pedersen, vognmand; f. 11/8
1914 i Ribe, søn af gårdejer Martin Jensen; g.
29/10 1937 m. Hansigne J., f. Lauridsen; efter en
del år at have virket s. chauffør overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Hej nsvig og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1938, sideløbende
leverandør af mørtel fra eget mørtelværk og af
materialer fra egen sandgrav; vognpark: 2
diesellastvogne — den ene m. påhængsvogn, 2
benzinlastvogne og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport t. eksportstaldene i Kolding og
Grindsted og en del kørsel m. smør fra Hejnsvig
Mejeri t. Esbjerg Eksporthavn foruden en del
kørsel f. Hejnsvig kommune.
Adr. Hej nsvig.
Firma: William Jensen, Vognmandsforretning,
Hejnsvig.

Jentoft, Willy, vognmand, kørelærer; f. 24/9
1907 i Fårevejle, Holbæk amt, søn af cykelhand
ler H. P. Jentoft; g. 25/7 1943 m. Grethe J., f.
Hansen; udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Jyderup 1933; vognpark: 1
lillebil, 1 skolevogn og 2 udlejningsvogne.
Adr. Holbækvej 143, Jyderup.
Firma: Willy Jentoft, Vognmand, Holbækvej
143, Jyderup.

552

H. P. Jeppesen
vognmand
Liseleje

J. Jeppesen
vognmand
Lynge By

Jeppesen, Alfred, fragt- og vognmand; f. 24/7
1898 i Sjelle, Århus amt, søn af gårdejer Hans
Jørgen Jeppesen; g. 24/5 1925 m. Karen J., f.
Pedersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vistoft pr. Knebel 1925,
flyttet forretningen — der sideløbende omfatter
brændselshandel — t. Begtrup pr. Knebel 1939;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 16% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
svinetransport t. Ebeltoft Andelssvineslagteri s.
1925 foruden en del kreaturtransport t. Århus
Kvægtorv — samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Vistoft-Arhus s. 1932; medl.
af best. f. Århus Omegns Fragt- og Vognmands
forening og f. A/S Århus Fragtmandscentral.
Adr. Begtrup pr. Knebel.
Firma: Alfred Jeppesen, Fragt- & Vognmands
forretning, Begtrup pr. Knebel.
Jeppesen, Frederik Robert, vognmand; f. 25/2
1906 i Onsved, Frederiksborg amt, søn af gård
ejer Hans Jeppesen; g. 9/4 1929 m. Esther J.,
f. Christensen; udd. v. landvæsen, drevet lillebil
forretning og landbrug i Sigerslevvester 1936-38,
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Hille
rød 1938; vognpark: 1 7-personers Chevroletlillebil og 1 5-personers Opel Kapitån-lillebil.
Adr. Harløsevej 24, Hillerød.
Firma: Slotsbilen v. Robert Jeppesen, Frederiksværkgade 4, Hillerød.
Jeppesen, Hans Peter, vognmand; f. 28/7 1916
i Fredericia, søn af arbejdsmand Oluf Jeppesen;
g. 19/4 1939 m. Grethe J., f. Mortensen; genn. en
årrække virket dels s. arbejdsmand og dels s.
skovarbejder, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Melby 1945, flyttet forretningen t. egen nyer
hvervet ejendom i Liseleje samt opført garager
t. samme 1953, driver sideløbende grøntforret
ning i Liseleje; vognpark: 1 4-tons lastvogn og
1 kleinbus; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
droskekørsel.
Adr. Liseleje.
Firma: H. P. Jeppesen, Liseleje-Bilen, Liseleje.

J. M. Jeppesen

T. Jeppesen

vognmand
Brøndsted

vognmand
Spøttrup

Jeppesen, Jakob Nielsen, vognmand; f. 4/7 1893
i Jels, Haderslev amt, søn af landmand Niels
Jeppesen; g. 18/9 1921 m. Laura Martine J., f.
Jakobsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kolding 1923; vognpark: 3
lastvogne (kørselskapacitet: 16 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Kolding Vogn
mandsforening 1939-53.
Adr. Fredensgade 3, Kolding.
Firma: J. N. Jeppesen, Vognmandsforretning,
Fredensgade 3, Kolding.
Jeppesen, Johannes, vognmand; f. 3/10 1908 i
Vesterborg, Maribo amt; g. 14/5 1938 m. Eva J.,
f. David-Jensen; udd. v. landvæsen, chauffør v.
Fredensborg Mejeri 1930-34, v. Helsingør Mæl
kekompagni 1934-35 og h. dyrlæge Ludvig, Fre
densborg 1935-37, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Lynge 1937; vognpark: 2 lastvogne (5%
og 6% tons) — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Jens Villadsen’s Fabrikker, Lynge.
Adr. Lynge By pr. Lynge.
Firma: Johs. Jeppesen, Vognmandsforretning,
Lynge By pr. Lynge.

Jeppesen, Johannes Marinus, vognmand, brænd
selshandler; f. 10/4 1912 i Brøndsted, Vejle amt,
søn af husmand Hans Peder Jeppesen; g. 29/5
1937 m. Kristine J., f. Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Brøndsted pr. Pjed
sted 1938, driver sideløbende brændselsforret
ning i Brøndsted; vognpark: 1 Ford-benzinlastvogn model 1955; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Nordisk
Nestlé, Fredericia og f. Gauerslund kommune
foruden en del kørsel m. kiselgur fra forskellige
lejer.
Adr. Brøndsted pr. Pjedsted.
Firma: Johs. Jeppesen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Brøndsted pr. Pjedsted.
Jeppesen, Niels Søren, vognmand; f. 9/10 1922
i Nørre Sandager, Odense amt, søn af landmand
Niels Jeppesen; g. 9/9 1949 m. Gerda J., f. Ras
mussen; chauffør 1942-48, i kompagni m. vogn-
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A. Jepsen

C. O. Jepsen

C. O. Jespersen

S. P. Jespersen

vognmand
Randers

vognmand
Fredericia

vognmand
Almind

vognmand
Nørre Fårup

mand V. Stillund etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skamby 1948, eneindehaver af forretnin
gen s. 1949, opført nuværende ejendom i Skam
by 1951; vognpark: 2 lastvogne (4% og 5 tons)
— den ene m. påhængsvogn (7 tons).
Adr. Skamby.
Firma: Niels Jeppesen, Vognmandsforretning,
Skamby.
Jeppesen, Svend Stylsvig, vognmand; f. 27/4
1909 i Lindknud, Ribe amt, søn af vognmand og
landmand Jeppe Jeppesen; g. 5/7 1931 m. Ketty
J., f. Jensen; udd. v. landvæsen og sen. virket
bl. a. s. chauffør v. Gøding Mølle, i kompagni
m. vognmand Oscar Jensen etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vejle 1948; vognpark: 1
lastvogn (kørselskapacitet: ca. 15 tons); kørsel:
udelukkende langturs- og eksportkørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel f. A/S Anders Bach, Vejle.
Adr. Fredensgade 9, Vejle.
Firma: O. Jensen & Co., Langtursvognmænd,
Helgesvej 11, Vejle.
Jeppesen, Tage, vognmand; f. 17/9 1930 i Spot
trup, Viborg amt, søn af husmand Niels Peter
Jeppesen; g. 9/10 1954 m. Grethe Kirstine J.,
f. Kristiansen; udd. og virket v. landvæsen
1944-48, chauffør h. vognmand Magnus Nautrup,
Spottrup 1948-54 og h. vognmand Jakob Søgaard,
Spottrup 1954, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Spottrup 1954; kørselskapacitet: ca. 5
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Rødding Brugsforening,
f. A/S Rødding Købmandshandel og f. Rødding
kommune foruden en del mælke- og brændsels
kørsel.
Adr. Spottrup.
Firma: Tage Jeppesen, Vognmandsforretning,
Spottrup.

Jepsen, Anker, vognmand; f. 3/3 1911 i GjesingNørager kommune, Randers amt, søn af boels
mand Vilhelm Jepsen; g. 22/5 1941 m. Helga J.,
f. Blumensaadt Rasmussen; lastvognschauffør
1929-39, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Randers 1939; vognpark: 2

lastvogne (4 og 5 tons); kørsel: udelukkende fast
kørsel f. Kødfoderfabrikken »Kron jyden«, Ran
ders s. 1939; medl. af best. f. Randers Vogn
mandsforening s. 1948, kasserer i samme s. 1954.
Adr. Gethersvej 10, Randers.
Firma: Anker Jepsen, Vognmandsforretning,
Gethersvej 10, Randers.
Jepsen, Carl Otto, vognmand; f. 27/3 1926 i
Fredericia, søn af fabriksarbejder i A/S Dansk
Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik, Fredericia
Julius Zakarias Jepsen; privatchauffør og sen.
chauffør h. vognmand Anker Hansen, Fredericia
1944-47, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Fredericia 1947; vognpark: 2 lastvogne og 1 lille
bil (kørselskapacitet: ca. 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Fredericia Margarinefabrik, f. Landbo
mejeriet i Fredericia, f. A/S C. W. Loehr’s Salt
import, Fredericia og f. Arbejdernes Brugsfor
ening i Fredericia.
Adr. Egeskovvej 92, Fredericia.
Firma: Carl Otto Jepsen, Vognmandsforret
ning, Egeskovvej 92, Fredericia.
Jepsen, Jens Peter, vognmand; f. 2/12 1921 i
Lindknud, Ribe amt, søn af gårdejer Anton Jep
sen; g. 12/6 1948 m. Anna J., f. Andersen; efter
en del år at have drevet lillebilforretning i Lind
knud etabi. sig s. selvstændig vognmand i Da
rum pr. Bramminge 1950; vognpark: 1 Dodgediesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S E. & C.s
Hønsefoderfabrik, Esbjerg.
Adr. Darum pr. Bramminge.
Firma: Jens P. Jepsen, Vognmandsforretning,
Darum pr. Bramminge.
Jepsen, Karl Grue, vognmand; f. 31/12 1904 i
Malt, Ribe amt, søn af gårdejer Jeppe Johannes
Jepsen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i No og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1931; vognpark: 2
diesellastvogne — den ene m. påhængsvogn, 1
benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi-
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A. Jessen

E. Jessen

H. Jessen

H. Jessen

vognmand
Vejrup

vognmand
Vejrup

vognmand
Gårde

vognmand
Tinghøj

ne- og kreaturtransport t. Ringkøbing Eksport
stald og t. Struer Andels-Svineslagteri og en del
kørsel m. grovvarer f. No Brugs- og Lokalfor
ening foruden en del kørsel f. No og Ringkøbing
kommuner og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. No.
Firma: K. G. Jepsen, Vognmandsforretning,
No.
Jepsen, Peter, vognmand; f. 2/12 1909 i Vorupør, Thisted amt, søn af vognmand Christian
Jepsen; g. 21/9 1941 m. Elna J., f. Frost; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Sønderhå 1941,
flyttet forretningen t. Gettrup 1943 og t. Vester
vig 1950; vognpark: 1 diesellastvogn (5300 kg)
m. påhængsvogn (8400 kg) og 2 benzinlastvogne
(3400 og 4400 kg) — den ene m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel og en del kreaturkørsel foruden
en del kørsel f. Vestervig-Agger kommune.
Adr. Vestergade 43, Vestervig.
Firma: Peter Jepsen, Vognmandsforretning,
Vestervig.

Jespersen, Aage Bernhard, vognmand; f. 30/5
1902 i Silkeborg, søn af vognmand Marius Jes
persen; g. 11/9 1924 m. Kristiane J., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ry 1923;
vognpark: 1 lastvogn.
Adr. Strungesvej 8, Ry.
Firma: Aage Jespersen, Vognmandsforretning,
Ry.

Jespersen, Christian, vognmand; f. 15/12 1904
i Snedsted, Thisted amt, søn af landmand Poul
Jespersen; g. 7/4 1929 m. Marie J., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Snedsted
1946; vognpark: 1 diesellastvogn (5300 kg) m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport og en del
kørsel f. Snedsted kommune.
Adr. Snedsted.
Firma: Chr. Jespersen, Vognmandsforretning,
Snedsted.

Jespersen, Christian Ove, vognmand; f. 23/9
1916 i Vejrum, Viborg amt, søn af gårdejer Mads
Jespersen; g. 29/6 1940 m. Lilly Agnethe J., f.
Poulsen; udd. v. landvæsen, chauffør 1942-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Almind pr.
Rindsholm 1946; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del fast firma
kørsel foruden en del kørsel m. indenlandsk
brændsel f. egen regning.
Adr. Almind pr. Rindsholm.
Firma: Ove Jespersen, Vognmandsforretning,
Almind pr. Rindsholm.

Jespersen, Hans Christian, vognmand; f. 6/11
1911 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Morten Jespersen; g. 20/10 1943 m. Dagny Chri
stine J., f. Bech; efter genn. ca. 25 år at have
virket s. kusk og chauffør h. faderen etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hjerting 1955; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del mælkekørsel t.
Esbjerg ny Andelsmejeri og en del svine- og
kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked, t.
Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg Andels
slagteri foruden en del kørsel f. Hjerting kom
mune og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Guldagervej 4, Hjerting.
Firma: Hans Jespersen, Vognmandsforretning,
Hjerting.
Jespersen, Hartvig, vognmand; f. 19/12 1912 i
Kollerup, Thisted amt, søn af murermester Jens
Jespersen; g. 1948 m. Anna J., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Arentsminde 1939, løst næringsbrev og grundlagt
nuværende lillebilforretning i Kærby pr. Alborg
1949, overgået t. lillebilsammenslutningen I/S
Ring-Bilen, Alborg 1951; kasserer i Alborg Lille
bilforening s. 1953.
Adr. Søndre Alle 20, Alborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østerbro 97, Ålborg.
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I. Jessen

N. Jessen

V. Jessen

vognmand
Rugbjerg

vognmand
Gråsten

vognmand
Hjordkær

Jespersen, Svend Peter, vognmand; f. 17/11
1922 i Gøttrup, Thisted amt, søn af landmand
Christian Jespersen; g. 5/11 1945 m. Lydia J., f.
Simonsen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nørre Fårup pr. Ribe 1948; vognpark: 1 benzinog 1 diesellastvogn — den sidste m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. kreaturer og svin t. Es
bjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eksportslagte
ri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og en del
kørsel m. vejmaterialer f. Fårup kommune for
uden en del langturskørsel på Nordjylland.
Adr. Nørre Fårup pr. Ribe.
Firma: P. Jespersen, Vognmandsforretning,
Nørre Fårup pr. Ribe.
Jessen, Andreas, vognmand; f. 30/10 1919 i
Vilsbæk, Åbenrå amt, søn af landmand Lorenz
Jessen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vilsbæk 1947; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. grus og sten
f. Kliplev kommune og en del kørsel m. korn
og foderstoffer f. Holbøl Mølle.
Adr. Vilsbæk pr. Kliplev.
Firma: Andr. Jessen, Vognmandsforretning,
Vilsbæk pr. Kliplev.
Jessen, Arne, vognmand; f. 1/11 1910 i Gørding,
Ribe amt, søn af vognmand Mads Jessen*; g.
16/9 1934 m. Marie Kirstine J., f. Pedersen; efter
en del år at have virket s. kusk og chauffør h.
faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vejrup i kompagni m. broderen vognmand Ej
nar Jessen 1950; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. kreaturer og svin t. eksportstaldene og
svineslagterierne i Esbjerg og Kolding og en del
kørsel m. korn og foderstoffer foruden en del
kørsel f. Vejrup kommune m. fl.
Adr. Vejrup.
* Vognmand Mads Jessen drev gennem ca. 50 år vognmands
forretning i Vejrup og var medstifter af og æresmedlem i Ribe
Amts Vognmandsforening.

V. B. Jessen
vognmand
Arre

Firma: Brdr. Jessen, Vognmandsforretning,
Vejrup.
Jessen, Christian Cohr Lomhoit, vognmand; f.
18/2 1911 i Fredericia, søn af vognmand Peter
Lomhoit Jessen; g. 9/5 1941 m. Edith J., f. Hess
Andersen; udd. og virket s. kusk og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Fredericia, med
indehaver af samme 1935, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1910 — s. 1951;
vognpark: 7 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 35
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Dansk Shell, Frede
ricia, f. Dansk Købestævne, Fredericia og f. Fre
dericia Havn samt en del kørsel m. dagrenova
tion i Fredericia foruden en del kørsel f. for
skellige entreprenører og håndværksmestre i
Fredericia; næstformd. i Fredericia Vognmands
forening 1938-54.
Adr. Vendersgade 55, Fredericia.
Firma: Peter Jessen & Søn v. Chr. Jessen,
Vognmandsforretning, Vendersgade 55, Frederiria.

Jessen, Ejnar, vognmand; f. 25/8 1908 i Gør
ding, Ribe amt, søn af vognmand Mads Jessen;
g. 7/3 1937 m. Elna J., f. Thomsen; efter en del
år at have virket s. kusk og chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejrup i
kompagni m. broderen vognmand Arne Jessen
1950; vognpark: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn
og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer
og svin t. eksportstaldene og svineslagterierne i
Esbjerg og Kolding og en del kørsel m. korn og
foderstoffer foruden en del kørsel f. Vejrup
kommune m. fl.; medl. af best. f. Ribe Amts
Vognmandsforening, medl. af Vejrup sogneråd.
Adr. Vejrup.
Firma: Brdr. Jessen, Vognmandsforretning,
Vejrup.
Jessen, Harry, vognmand; f. 7/1 1911 i Kvong,
Ribe amt, søn af gårdejer Henrik Frandsen Jes
sen; g. 5/12 1941 m. Karen Kathrine J., f. Søren
sen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget nu-
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V. Jessen
vognmand
Endrup

V. Jessing
vognmand, speditør
Kruså

værende vognmandsforretning i Gårde og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1939; vognpark: 1
diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport t. Es
bjerg Eksportstald, t. Esbjerg Eksportslagteri og
t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og en del krea
turtransport t. Ølgod Samlestald foruden en del
kørsel f. Gårde Brugs- og Lokalforening og f.
Gårde Tømmerhandel og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning; medl. af best. f. Var
de og Omegns Vognmandsforening, medl. af Ti
strup sogneråd.
Adr. Gårde.
Firma: Harry Jessen, Vognmandsforretning,
Gårde.
Jessen, Holger, vognmand; f. 14/5 1904 i Varde,
søn af gårdejer Jeppe Jessen; g. 10/10 1936 m.
Marie Birgitte J., f. Ohlsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Tinghøj pr. Varde 1931;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. eksportstal
dene og slagterierne i Esbjerg, Varde og Ans
ager og en del kørsel m. vejmaterialer f. Varde
landsogns kommune.
Adr. Tinghøj pr. Varde.
Firma: Holger Jessen, Vognmandsforretning,
Tinghøj pr. Varde.
Jessen, Iver, vognmand; f. 12/10 1919 i Øster
Løgum, Åbenrå amt, søn af møller Iver Jessen;
g. 29/5 1943 m. Bothilde Marie J., f. Schlütter;
udd. og virket s. kontorist, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rugbjerg pr. Hovslund
1946; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Åbenrå amts vejvæ
sen og f. Øster Løgum kommune.
Adr. Rugbjerg pr. Hovslund.
Firma: Iver Jessen, Vognmandsforretning,
Rugbjerg pr. Hovslund.

Jessen, Jeppe, vognmand: f. 24/3 1901 i Faster,
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Morten Jessen;

L. P. Jochimsen

N. P. Jochumsen

vognmand
Gråsten

vognmand
Helium

g. 5/5 1929 m. Kirstine J., f. Christensen; over
taget nuværende vognmandsforretning i Spjald
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport og en del kørsel f. Spjald kom
mune m. fl.
Adr. Spjald.
Firma: Jeppe Jessen, Vognmandsforretning,
Spjald.
Jessen, Niels, vognmand; f. 28/4 1918 i Rise,
Åbenrå amt, søn af arbejdsmand Lorentz Jessen;
g. 26/7 1942 m. Christine J., f. Andersen; efter en
del år at have virket s. medhjælper og chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gråsten
1950; vognpark: 1 lastvogn, 1 lillebil og 1 traktor
m. graveklo; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. statsskovene
i Åbenrå amt, f. Åbenrå amts vejvæsen og f.
Gråsten kommune — samt lillebilkørsel.
Adr. Havnegade 23, Gråsten.
Firma: Niels Jessen, Vognmandsforretning,
Gråsten.
Jessen, Valdemar, vognmand; f. 1/1 1915 i
Bjolderup, Åbenrå amt, søn af landmand Lorenz
Jessen; g. 7/10 1944 m. Elly J., f. Toft; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hjordkær 1948; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Nybøl Mejeri og f. firmaet C. Carstensen,
Bylderup-Bov.
Adr. Hjordkær.
Firma: Vald. Jessen, Vognmandsforretning,
Hjordkær.
Jessen, Valdemar Boesen, vognmand; f. 9/6
1915 i Vejrup, Ribe amt, søn af vognmand Mads
Jessen; g. 5/7 1950 m. Kirstine J., f. Rahbek;
efter en del år at have virket s. chauffør h.
faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Arre pr. Varde 1944; vognpark: 1 Triangel-diesellastvogn m. påhængsvogn og 2 benzinlast
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
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kørsel m. kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked
og en del kørsel m. svin t. Esbjerg AndelsSvineslagteri foruden en del kørsel f. Arre kom
mune, f. Ribe amts vejvæsen og f. Arre Lokal
forening samt en del kørsel m. kalk fra Nord
jylland; kasserer i Ribe Amts Vognmandsfor
ening.
Adr. Arre pr. Varde.
Firma: Arre Vognmandsforretning v. V. Boesen Jessen, Arre pr. Varde.

Jessen, Villads Beyer, vognmand; f. 15/12 1911
i Varde, søn af gårdejer Jeppe Jessen; g. 1/6
1941 m. Mildred J., f. Nielsen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Orten pr. Varde 1945; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del entreprenørkørsel f. entreprenør Christen
sen, Varde foruden en del kørsel f. Varde Meje
ri, f. Orten Brugsforening og f. Orten Teglværk;
medl. af best. f. Orten Brugsforening.
Adr. Orten pr. Varde.
Firma: Villads Jessen, Vognmandsforretning,
Orten pr. Varde.
Jessen, Villy, vognmand; søn af vognmand
Jeppe Jessen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Spjald.
Adr. Spjald.
Firma: Jeppe Jessen, Vognmandsforretning,
Spjald.

Jessen, Vinhardt, vognmand; f. 2/8 1900 i Føvling, Ribe amt, søn af vognmand Mads Jessen;
g. 2/4 1931 m. Mary J., f. Nielsen; efter en del
år at have virket s. kusk og chauffør h. faderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Endrup pr.
Bramminge 1927; vognpark: 2 Bedford-benzinlastvogne og 1 Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer og svin t. Esbjerg Eksport
marked og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri for
uden en del kørsel f. Vester Nykirke kommune,
f. Ribe amts vejvæsen, f. Endrup Brugsforening
og f. Endrup Lokalforening u. J.A.F.

C. Johannsen

H. Johannsen

vognmand
Bredebro

vognmand
Kruså

Adr. Endrup pr. Bramminge.
Firma: Vinhardt Jessen, Vognmandsforretning,
Endrup pr. Bramminge.
Jessing, Verner, vognmand, speditør; f. 17/1
1925 i Kruså, Åbenrå amt, søn af grænsevagt
mester Hans Jessing; udd. og virket s. speditør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand og speditør
i Kruså 1949; kørsel: udelukkende eksportkørsel
m. kølevogne på Europa; formd. f. Foreningen
af danske Eksportvognmænd’s 3. kreds.
Adr. Kruså pr. Padborg.
Firma: Verner Jessing, Vognmandsforretning,
Kruså pr. Padborg.

Jochimsen, Lorenz Peter, vognmand; f. 8/5
1912 i Felsted, Åbenrå amt, søn af landmand og
gæstgiver Jørgen Jochimsen; g. 16/12 1939 m.
Anna J., f. Christensen; efter en del år at have
virket s. medhjælper og chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Gråsten 1939; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Åbenrå amts vejvæsen samt f. for
skellige bygmestre og kornfirmaer.
Adr. Ahlefeldsvej 34, Gråsten.
Firma: Lorenz Peter Jochimsen, Vognmands
forretning, Gråsten.
Jochumsen, Niels Peder, vognmand; f. 16/12
1895 i Fræer sogn, Alborg amt, søn af gårdejer
Jens Peder Jochumsen; g. 15/3 1917 m. Elisabeth
Marie J., f. Nielsen; udd. og virket s. smed,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helium pr.
Skørping 1921; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 17 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel og en del fast kørsel m.
sneplov f. St. Brøndum-Siem-Torup kommune.
Adr. Helium pr. Skørping.
Firma: N. P. Jochumsen, Vognmandsforret
ning, Helium pr. Skørping.

Johannessen, Svend Højen, vognmand; f. 15/9
1909 i Kollerup, Vejle amt, søn af rentier Hans
Højen Johannessen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kollerup
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1953; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel t. Jelling Mejeri og en del kørsel m. sand
og grus t. forskellige håndværkere foruden en
del kørsel m. fourage f. egen regning.
Adr. Kollerup pr. Jelling.
Firma: Svend H. Johannessen, Vognmandsfor
retning, Kollerup pr. Jelling.

Johannsen, Anton, vognmand; f. 31/3 1902 i
Møgeltønder, Tønder amt, søn af snedkermester
Andreas Johannsen; g. 15/10 1937 m. Marie J., f.
Ballhorn; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Frøslev pr. Padborg 1937; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Bov kommune.
Adr. Frøslev pr. Padborg.
Firma: Anton Johannsen, Vognmandsforret
ning, Frøslev pr. Padborg.

Johannsen, Christian, vognmand; f. 5/1 1925 i
Harres, Tønder amt, søn af landmand Johan
Johannsen; g. 12/11 1950 m. Erna J., f. Mikkel
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bredebro
1949; vognpark: 1 Volvo-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Sønder
jylland samt en del kørsel m. sand og grus f.
Tønder amts vejvæsen og f. Brede kommune.
Adr. Kirkegade, Bredebro.
Firma: Chr. Johannsen, Vognmandsforretning,
Bredebro.
Johannsen, Gerhard Frederik, vognmand; f.
15/3 1930 i Kliplev, Åbenrå amt, søn af arbejds
mand Jens Johannsen; g. 29/10 1954 m. Ingrid
J., f. Rudolf; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Potterhus pr. Kliplev 1951; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Kliplev Mejeri.
Adr. Potterhus pr. Kliplev.
Firma: G. F. Johannsen, Vognmandsforretning,
Potterhus pr. Kliplev.

Johannsen, Heinrich, vognmand; f. 17/3 1906 i
Kruså, Åbenrå amt, søn af landmand Jørgen
Peter Johannsen; g. 17/11 1928 m. Helene J., f.
Potckai; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kruså 1924, optaget sønnen Jørgen Johannsen s.
kompagnon i forretningen; vognpark: 2 køle
vogne og 1 lastvogn; kørsel: udelukkende eks
portkørsel m. koncession på Europa — dog side
løbende en del indenlandsk kørsel.
Adr. Kruså pr. Padborg.
Firma: Heinrich Johannsen, Vognmandsforret
ning, Kruså pr. Padborg.
Johannsen, Jørgen, vognmand; f. 31/1 1929 i
Kruså, Åbenrå amt, søn af vognmand Heinrich
Johannsen; g. 17/7 1953 m. Edith J., f. Smith;
udd. og virket s. speditør bl. a. v. møbelspedition
i Flensburg og sen. optaget s. kompagnon i fade
rens vognmandsforretning i Kruså.
Adr. Kruså pr. Padborg.
Firma: Heinrich Johannsen, Vognmandsforret
ning, Kruså pr. Padborg.
Johannsen, Peter, vognmand; f. 10/1 1908 i
Tved, Tønder amt, søn af vognmand Jens Jo
hannsen; g. 24/5 1932 m. Martha Christine J., f.
Petersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kliplev 1929; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel f.
Kliplev Mejeri — samt eksportkørsel på udlan
det; medl. af best. f. Åbenrå Amts Vognmands
forening.
Adr. Kliplev.
Firma: P. Johannsen, Vognmandsforretning,
Kliplev.

Johannsen, Theodor, vognmand; f. 2/1 1926 i
Felsted. Åbenrå amt, søn af vejmand Niels Jo
hannsen; g. 19/4 1952 m. Myrna J., f. Henriksen;
efter en del år at have virket s. medhjælper og
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Felsted 1951; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast entreprisekørsel f.
Felsted Korn- & Foderstofforretning, f. Felsted
Mejeri og f. Felsted kommune.
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Adr. Felsted.
Firma: Th. Johannsen, Vognmandsforretning,
Felsted.
Johansen, Adolf Marinus, vognmand; f. 6/3
1905 i Erritsø, Vejle amt, søn af landmand Chri
stian Johansen; g. 3/3 1928 m. Elsebeth J., f.
Rothgordt; udd. i isenkram og sen. virket s.
kusk og chauffør i Esbjerg, etabi. sig s. selv
stændig vognmand og brændselshandler i Es
bjerg 1945; vognpark: 1 Morris-benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. forskellige bygmestre i Esbjerg
foruden en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Nørregade 106, Esbjerg.
Firma: Adolf Johansen, Flytte- & Vognmands
forretning, Nørregade 106, Esbjerg.

Johansen, Alfred Viktor, vognmand; f. 29/11
1904 i Ryde, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Jens Johansen; g. 10/5 1935 m. Dagmar J., f.
Iversen; udd. og virket v. landvæsen t. 1928,
dragon 1925-26, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ryde 1928; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: 12-14 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Ringkøbing amts vejvæsen, f. Ryde kommune og
f. murermester Johs. Nygaard, Ryde Kirkeby
foruden en del kørsel f. slagterierne i Struer,
Herning og Holstebro og en del kreaturtrans
port; medstifter af og medl. af best. f. Holstebroegnens Vognmandsforening s. 1946, næstformd. i samme s. 1951, medl. af Ryde sogneråd
s. 1954.
Adr. Ryde Kirkeby pr. Vinderup.
Firma: Alfred Johansen, Vognmandsforret
ning, Ryde Kirkeby pr. Vinderup.
Johansen, Anders Oluf, vognmand; f. 6/12 1898
i Voldum, Randers amt; g. 10/4 1927 m. Johanne
J., f. Jørgensen; forpagtet vognmand Oluf Christensen’s forretning i Rudkøbing 1927, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1931; vognpark: 6 lastvogne (3-6 tons); kørsel:

alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
renovationskørsel i Rudkøbing.
Adr. Strandgade 4, Rudkøbing.
Firma: A. O. Johansen, Vognmandsforretning,
Strandgade 4, Rudkøbing.
Johansen, Anne Kristine, vognmand; f. 20/10
1900 i Thise, Hjørring amt, datter af landmand
Christian Marius Christensen; g. 6/4 1925 m.
vognmand Carl Emanuel Johansen (død 1954);
efter ægtefællens død overtaget og videreført
dennes vognmandsforretning i Kbhvn.; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Ole Jørgensens Gade 14, Kbhvn. N.
Firma: Autotransporten »Mimer«, Ole Jørgen
sens Gade 14, Kbhvn. N.

Johansen, Arne, vognmand; f. 9/1 1927 i Humble, Langeland, søn af frugtavler Christian Jo
hansen; g. 28/5 1949 m. Tove J., f. Rasmussen;
udd. og virket v. landvæsen samt faret t. søs
1941-50, arbejdsmand 1950-52, forpagtet faderens
jord og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kulepile pr. Rudkøbing 1952; vognpark: 1 3%tons lastvogn.
Adr. Kulepile pr. Rudkøbing.
Firma: Arne Johansen, Vognmandsforretning,
Kulepile pr. Rudkøbing.
Johansen, Bent, vognmand; f. 4/1 1932 i Sal
ten, Skanderborg amt; g. 5/3 1952 m. Lissy J., f.
Pedersen; chauffør 1950-53, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Them 1953; vognpark: 1
5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
A/S Stassano Mejeriet, Silkeborg og en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Them.
Firma: Bent Johansen, Vognmandsforretning,
Them.
Johansen, Bernt Høgsberg, vognmand; f. 19/11
1928 i Bøvlingbjerg, Ringkøbing amt, søn af
smedemester Aage Laurits Johansen; g. 6/6 1954
m. Ellen J., f. Daugaard Nielsen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fit-
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ting pr. Vorbasse 1951; vognpark: 1 Dodge-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Fitting Brugs
forening, f. Fitting Kartoffelcentral og f. Vor
basse kommune.
Adr. Fitting pr. Vorbasse.
Firma: Bernt Johansen, Vognmandsforretning,
Fitting pr. Vorbasse.
Johansen, Carl Christian, vognmand; f. 26/3
1919 i Voer sogn, Hjørring amt, søn af gårdejer
Hans Jørgen Johansen; g. 20/8 1946 m. Esther J.,
f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Østerled pr. Dronninglund 1940; vognpark: 1
4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Østerled pr. Dronninglund.
Firma: C. C. Johansen, Vognmandsforretning,
Østerled pr. Dronninglund.

Johansen, Carl Johan, vognmand.
Adr. Andreas Bjørns Gade 3, Kbhvn. K.
Firma: C. Johansen, Vognmand, Andreas
Bjørns Gade 3, Kbhvn. K.

Johansen, Christian, vognmand.
Adr. Østergade 32, Hjørring.
Firma: Chr. Johansen, Vognmandsforretning,
Hjørring.
Johansen, Christian Jørgen, vognmand; f. 15/5
1891 i Kbhvn., søn af arbejdsmand Christian
Jørgen Johansen; g. 22/7 1944 m. Elly Asta J., f.
Rosburg; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1920; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kør
sel: udelukkende dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s
Grundejeres Renholdelsesselskab; medl. af sek
tionen f. dagrenovationskørsel u. Kbhvn.s Vogn
mandsforening.
Adr. Ægirsgade 76, Kbhvn. N.
Firma: Chr. Johansen, Vognmandsforretning,
Ægirsgade 76, Kbhvn. N.
Johansen, Christian Lund, vognmand; f. 4/7 1919
i Brovst, Hjørring amt, søn af landmand Martin
Johansen; g. 21/6 1946 m. Elisa J., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kollerup

J. Johansen
vognmand
Vester Aby

pr. Fjerritslev 1945, sideløbende indehaver af
egen grusgrav i Kollerup; vognpark: 2 4-tons
lastvogne — begge m. tippelad og den ene till,
m. påhængsvogn (5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Løgstør-Fjerritslev
Vognmandsforening s. 1953, medl. af best. f. Kollerup-Fjerritslev Jagtforening og formd. f. Kol
lerup Husflidsforening s. 1944.
Adr. Kollerup pr. Fjerritslev.
Firma: Chr. L. Johansen, Vognmandsforret
ning, Kollerup pr. Fjerritslev.
Johansen, Ejnar, vognmand; f. 10/10 1895 i Jy
derup, Holbæk amt, søn af vognmand Hans Jo
hansen; g. 30/10 1926 m. Johanne J., f. Jensen;
udd. s. mejerist, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Jerslev S. 1922, erhvervet nuværende
ejendom i Jerslev og opført garager t. samme
1940; vognpark: 2 6-tons lastvogne.
Adr. Jerslev S.
Firma: Ejnar Johansen, Vognmandsforretning,
Jerslev S.
Johansen, Emil, vognmand; f. 20/11 1909 i Mou,
Alborg amt, søn af husmand Eluf Johansen; g.
30/4 1933 m. Mette J., f. Nielsen; chauffør 1927-29,
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Mou
1929, udvidet forretningen t. sideløbende at om
fatte lastvognskørsel 1930; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 9 tons)
— og 2 lillebiler (kørselskapacitet: 10 personer).
Adr. Mou, Himmerland.
Firma: Emil Johansen, Vognmandsforretning,
Mou, Himmerland.
Johansen, Friis, vognmand; f. 7/11 1914 i Linde
sogn, Randers amt, søn af vognmand Anton Jo
hansen; g. 19/4 1941 m. Elna F. J., f. Lentz;
vognmandskusk 1932-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hadsten 1945; vognpark: 1 7-tons
lastvogn og 1 flyttebus; kørsel: alm. vognmands
kørsel— dog fortrinsvis fast firmakørsel — samt
flytning og møbeltransport.
Adr. Vissingvej 2, Hadsten.
Firma: Hadsten Flytte- & Vognmandsforret
ning v. Friis Johansen, Hadsten.
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Johansen, Grenog, vognmand; f. 26/2 1897 i
Jyderup, Holbæk amt, søn af vognmand Hans
Johansen; g. 1/12 1929 m. Ester J., f. Johnsen;
udd. og virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Jerslev S., overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1927;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn.
Adr. Jerslev S.
Firma: Grenog Johansen, Vognmandsforret
ning, Jerslev S.

Johansen, Henry, vognmand; f. 23/8 1909 i
Humble, Langeland, søn af gårdejer og vogn
mand Christian Johansen; g. 30/10 1938 m. Jo
hanne J., f. Clausen; udd. og virket v. land
væsen 1923-34, chauffør h. vognmand Peter Niel
sen, St. Snøde 1934-35, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Humble 1936, erhvervet nuværende
ejendom i Humble 1938; vognpark: 2 lastvogne
(5 og 7 tons) — den ene m. påhængsvogn (3%
tons); medl. af best. f. Humble Vandværk s. 1953.
Adr. Humble.
Firma: Henry Johansen, Vognmandsforretning,
Humble.
Johansen, Jens Peter, vognmand; f. 1/2 1916 i
Glæsborg, Randers amt, søn af arbejdsmand
Holger Johansen; g. 2/11 1938 m. Tolva J., f. Jen
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Sivested pr. Kolind1 1946; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel f. Fabriken
»Dangalus«, Sivested.
Adr. Sivested pr. Kolind.
Firma: J. P. Johansen, Vognmandsforretning,
Sivested pr. Kolind.
Johansen, Johannes, vognmand; f. 24/10 1888 i
Gudbjerg, Svendborg amt, søn af husmand Peter
Johansen; g. 19/11 1910 m. Anna Margrethe J., f.
Knudsen; drevet landejendom v. Ringe og på
Thurø og sen. i Gudbjerg 1910-18, derefter på
begyndt vognmandskørsel m. heste, påbegyndt
vognmandskørsel m. lastvogne i Vester Aby 1931;
vognpark: 2 lastvogne (4% og 5% tons); kørsel:

N. M. Johansen

P. Johansen
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alm. vognmandskørsel samt fast fragtmandskør
sel t. Svendborg og Odense.
Adr. Vester Aby.
Firma: Johs. Johansen, Fragt- & Vognmands
forretning, Vester Aby.
Johansen, Johannes, vognmand, kørelærer; f.
13/6 1910 i Hårbølle, Møn, søn af arbejdsmand L.
P. Johansen; g. 1939 m. Mary J., f. Petersen;
udd. v. landvæsen, chauffør 1933-45, etabi. sig s.
selvstændig kørelærer i Damme pr. Askeby 1945,
lillebilvognmand i Damme s. 1946; vognpark: 1
lillebil.
Adr. Damme pr. Askeby.
Firma: Johs. Johansen, Vognmand & Køre
lærer, Damme pr. Askeby.
Johansen, Knud, vognmand; f. 20/9 1917 i Vor
dingborg, søn af vognmand Julius Johansen; g.
1944 m. Lizzi J., f. Petersen; i kompagni m. bro
deren vognmand Mogens Johansen overtaget
faderens flytte- og vognmandsforretning i Vor
dingborg — der er grundlagt 1904 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5% tons) — den ene m. påhængs
vogn — og 2 flyttelifts.
Adr. Valdemarsgade 19, Vordingborg.
Firma: Julius Johansen & Sønner, Flytte- &
Vognmandsforretning, Vordingborg.

Johansen, Kristian, vognmand; f. 5/1 1903 i
Tåstrup, Kbhvn.s amt, søn af arbejdsmand Karl
Peter Johansen; efter en del år at have virket
s. arbejdsmand etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tåstrup 1929; vognpark: 3 lastvogne (4-6.
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Søndre Birks Vognmandsforening 1939-40.
Adr. Ludvig Hegners Alle 39, Tåstrup.
Firma: K. Johansen, Vognmandsforretning,.
Ludvig Hegners Alle 39, Tåstrup.
Johansen, Martin, rutebilejer; f. 23/8 1910 i
Hylleholt, Præstø amt, søn af væver A. C. Jo
hansen; g. 10/11 1940 m. Mary J., f. Nielsen;
selvstændig vognmand — m. forretning omfat
tende lastvognskørsel — i Fakse Ladeplads 1933-
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V. Johansen
vognmand
Nørre Asmindrup

V. Johansen
vognmand
Såby

C. Johnsen
vognmand
Roskilde

43, grundlagt personruten: Fakse LadepladsHasle v og etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i
Fakse Ladeplads 1949; vognpark: 3 turist- og
rutebiler.
Adr. Strandvejen 70, Fakse Ladeplads.
Firma: Fakse Ladeplads Turistfart v. Mart.
Johansen, Fakse Ladeplads.
Johansen, Mogens, vognmand; f. 9/12 1912 i
Vordingborg, søn af vognmand Julius Johansen;
g. 1942 m. Katrine J., f. Rasmussen; i kompagni
m. broderen vognmand Knud Johansen over
taget faderens flytte- og vognmandsforretning i
Vordingborg — der er grundlagt 1904 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5% tons) — den ene m. påhængs
vogn— og 2 flyttelifts; medl. af best. f. Vording
borg og Omegns Vognmandsforening, næstformd.
i samme s. 1954.
Adr. Valdemarsgade 19, Vordingborg.
Firma: Julius Johansen & Sønner, Flytte- &
Vognmandsforretning, Vordingborg.

J. Johnsen
vognmand
Ørbæk

Firma: Oskar Johansen, Vognmandsforretning,
Volstrup pr. Sæby.

Johansen, Ove Gerner Rydahl, vognmand,
brændselshandler; f. 14/5 1918 i Kbhvn.
Adr. Pindosvej 20, Kbhvn. S.
Firma: Ove Johansen, Vognmandsforretning,
Pindosvej 20, Kbhvn. S.
Johansen, Peter, vognmand; f. 26/9 1917 i GI.
Rye, Skanderborg amt, søn af vognmand Søren
Peter Johansen; g. 17/11 1940 m. Inger Marie J.,
f. Frantsen; udd. i faderens vognmandsforret
ning i GI. Rye, sen. medindehaver af samme,
overtaget forretningen f. egen regning og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1942, selvstændig
vognmand i Dorf pr. Flauenskjold s. 1944; vogn
park: 1 lastvogn (5100 kg) m. påhængsvogn (3200
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturkørsel; næstformd. i Vend
syssel Fragt- og Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Dorf pr. Flauenskjold.
Firma: Peter Johansen, Vognmandsforretning,
Dorf pr. Flauenskjold.

Johansen, Niels Midtgaard, vognmand; f. 24/6
1920 i Gørding, Ribe amt, søn af landmand Jens
Johansen; g. 30/9 1944 m. Margrethe J., f. Berg;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skads pr. Esbjerg
1950; vognpark: 1 Chevrolet-benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. mælk t. Esbjerg Andelsmejeri, en
del kørsel m. kreaturer t. Esbjerg Eksportmar
ked, en del kørsel m. svin t. Esbjerg AndelsSvineslagteri og t. Esbjerg Eksportslagteri og en
del kørsel m. korn og foderstoffer f. Jydsk Andels-Foderstofforretning’s afd. i Skads foruden
en del kørsel f. Skads kommune.
Adr. Skads pr. Esbjerg.
Firma: Niels Johansen, Vognmandsforretning,
Skads pr. Esbjerg.

Johansen, Svend Aage, vognmand; f. 2/7 1913
i Næstved, søn af arbejdsmand Fr. Johansen; g.
14/10 1939 m. Alice Inga J., f. Sørensen; chauffør
h. vognmand A. G. Jensen, Køng 1931-33 og h.
vognmand Fr. Nielsen, Næstved 1933-43, over
taget vognmand Kædegaard’s forretning i Rislev
pr. Næstved og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1943, opført nuværende ejendom m. gara
ger i Næstved 1946; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
24 tons).
Adr. Ejlersvej 5, Næstved.
Firma: Sv. Aa. Johansen, Vognmandsforret
ning, Ejlersvej 5, Næstved.

Johansen, Oskar, vognmand; f. 9/10 1912; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Volstrup pr. Sæby
1945; vognpark: 2 lastvogne (4100 og 5300 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Volstrup pr. Sæby.

Johansen, Valdemar, vognmand; f. 27/10 1897
i Nørre Asmindrup, Holbæk amt, søn af sko
mager Hans Johansen; g. 21/12 1923 m. Agnes J.,
f. Petersen; udd. og virket v. landvæsen t. 1923,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nørre As
mindrup 1924, overtaget faderens ejendom i
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K. V. Johnsen

A. Jonasen

P. S. Jonasen

vognmand
Bramminge

vognmand
Bryrup

vognmand
Bryrup

Nørre Asmindrup 1945 samt iøvrigt ombygget og
udvidet samme m. garager; vognpark: 4 last
vogne (4-5 tons) — alle m. tippelad og aftagelig
flyttekasse samt 2 m. påhængsvogn (3 tons) —
og 1 7-personers personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. D.L.K., Holbæk og en del kreaturtransport t.
Odsherreds Andels-Svineslagteri, Nykøbing S. —
samt flytning; medl. af best. f. Odsherreds Fragtog Vognmandsforening 1936-38.
Adr. Nørre Asmindrup.
Firma: Vald. Johansen, Asmindrup Flyttefor
retning, Nørre Asmindrup.
Johansen, Viggo, vognmand; f. 30/3 1920 i Ul
dum, Vejle amt, søn af husmand Arne Johansen;
g. 16/9 1944 m. Marie J., f. Hauge; udd. v. land
væsen, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Såby pr. Østbirk og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1945; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport og en
del kørsel f. Østbirk-Yding kommune.
Adr. Såby pr. Østbirk.
Firma: Viggo Johansen, Vognmand, Såby pr.
Østbirk.
Johnsen, Carl, vognmand; f. 30/7 1913 i Roskil
de, søn af plejer Carl Johnsen; g. 12/5 1938 m.
Bodil J., f. Larsen; udd. og virket i Hans Winther’s Læderhandel, Roskilde t. 1940, derefter
ansat h. entreprenør Børge Rasmussen, Roskilde,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Roskilde 1945; vognpark: 1 3-tons
Ford-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bøgevej 13, Roskilde.
Firma: Carl Johnsen, Vognmandsforretning,
Bøgevej 13, Roskilde.

Johnsen, Helge, vognmand; f. 26/8 1926 i Åge
rup, Holbæk amt, søn af statshusmand H. V.
Johnsen; g. 18/9 1949 m. Karen J., f. Olesen; udd.
og virket v. landvæsen t. 1948, drevet selvstæn
dig landejendom 1949-55, overtaget vognmand
Svend Kaare Johansen’s forretning i Stestrup
pr. Kirke Eskilstrup og etabi. sig s. selvstændig

P.

J. A. Jonassen
vognmand
Kbhvn. S.

vognmand 1955; vognpark: 1 5%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. købmand G. Nielsen, Stestrup,
f. købmand H. Petersen, Kirke Eskilstrup og f.
Stestrup Andelsmejeri m. fl.
Adr. Stestrup pr. Kirke Eskilstrup.
Firma: Helge Johnsen, Vognmandsforretning,
Stestrup pr. Kirke Eskilstrup.

Johnsen, Johannes, vognmand; f. 11/5 1912 i
Ørbæk, Ringkøbing amt, søn af gårdejer John
Ørbæk Johnsen; g. 25/5 1938 m. Elna J., f. Møl
ler; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
vognmand Gunnar Møller’s forretning i Ørbæk
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937,
grundlagt nuværende vognmandsforretning i Ør
bæk 1946; vognpark: 1 Scania Vabis-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel m. fiskefoder f.
forskellige damkulturer i omegnen af Hoven og
Ørbæk foruden en del kørsel m. kalk og cement
fra Nordjylland.
Adr. Ørbæk pr. Tarm.
Firma: Johs. Johnsen, Vognmandsforretning,
Ørbæk pr. Tarm.
Johnsen, Knud Valdemar, vognmand; f. 23/11
1902 i Sønder Vium, Ringkøbing amt, søn af
smedemester Carl Vilhelm Johnsen; g. 13/5 1928
m. Edith J., f. Sørensen; udd. s. automekaniker
og sen. drevet selvstændigt autoværksted, etabi.
sig s. selvstændig turistvognmand i Bramminge
1944; vognpark: 2 turistbusser og 3 udlejnings
vogne; kørsel: udelukkende turistkørsel på indog udland; kredsformd. f. Turistvognmændenes
Landsorganisation’s afd. f. Ribe amt.
Adr. Adelgade 4, Bramminge.
Firma: Bramminge Turistfart v. K. V. John
sen, Bramminge.
Jonasen, Anders, vognmand; f. 14/6 1902 i Bry
rup, Skanderborg amt, søn af gårdejer og køb
mand Laus Jonasen; g. 26/11 1933 m. Karen J.,
f. Iversen; udd. v. landvæsen, vognmandskusk
og chauffør 1920-28, i kompagni m. broderen
vognmand Peder Sofus Jonasen etabi. sig s. selv-
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vognmand
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vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Tønder

vognmand
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stændig vognmand i Bryrup 1928, ophævet kom
pagniskabet og delt forretningen 1937; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Bryrup-Horsens;
medl. af best. f. Horsensegnens Lastbilforening
s. 1953.
Adr. Bryrup.
Firma: A. Jonasen, Fragt- og Vognmandsfor
retning, Bryrup.

sen; g. 1937 m. Karen J., f. Mathiesen; udd. v.
landvæsen, overtaget vognmand Emil Jensen’s
forretning i Nyrup pr. Sandved og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1937; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (3 tons);
medl. af best. f. Kvislemark-Fyrendal Hus
mandsforening.
Adr. Nyrup pr. Sandved.
Firma: Poul Jonassen, Vognmandsforretning,
Nyrup pr. Sandved.

Jonasen, Peder Sofus, vognmand; f. 8/4 1900 i
Bryrup, Skanderborg amt, søn af gårdejer og
købmand Laus Jonasen; g. 23/1 1931 m. Mar
grethe J., f. Oksfeldt; udd. v. landvæsen, vogn
mandskusk 1918-28, i kompagni m. broderen
vognmand Anders Jonasen etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Bryrup 1928, ophævet kompag
niskabet og delt forretningen 1937, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer samt for
handler af indenlandsk brændsel; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 24 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel og
en del svinetransport; revisor i Horsensegnens
Lastbilforening.
Adr. Bryrup.
Firma: Sofus Jonasen, Vognmandsforretning,
Bryrup.

Jonasson, Ejner, vognmand; f. 4/6 1900 i Kbhvn.,
søn af vognmand Oscar Jonasson; g. 29/8 1935
m. Esther J., f. Bjørkmann; udd. s. mekaniker,
i kompagni m. broderen vognmand Poul Jonas
son overtaget faderens vognmandsforretning på
Frdbg. — der er grundlagt 1899 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1940, sideløbende inde
haver af servicestation på Frdbg.; vognpark: 8
lastvogne (3^2-5% tons) — hvoraf en del m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Damparken 7, Rødovre pr. Valby.
Firma: Oscar Jonasson, Vognmandsforretning,
H. V. Nyholms Vej 21, Kbhvn. F.

Jonassen, Peter Julius Algot, vognmand; f. 5/11
1899 i Kbhvn., søn af vognmand Peter Jonassen;
g. 28/11 1920 m. Minna Laura Anna J., f. Christophersen; udd. og virket s. medarbejder i fa
derens i 1915 grundlagte vognmandsforretning i
Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1923; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel:
udelukkende dagrenovationskørsel; formd. f.
Vognmandsforeningen af 1936, Kbhvn. s. 1953.
Adr. Østerdalsgade 4, Kbhvn. S.
Firma: P. Jonassen, Vognmandsforretning,
Østerdalsgade 4, Kbhvn. S.
Jonassen, Poul, vognmand; f. 30/10 1914 i Vor
dingborg, søn af banearbejder Rasmus Jonas

Jonasson, Poul, vognmand; f. 21/12 1903 i
Kbhvn., søn af vognmand Oscar Jonasson; g.
28/4 1945 m. Ketty J., f. Hansen; i kompagni m.
broderen vognmand Ejner Jonasson overtaget
faderens vognmandsforretning på Frdbg. — der
er grundlagt 1899 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1940; vognpark: 8 lastvogne (3>£-5^
tons) — hvoraf en del m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. H. V. Nyholms Vej 21, Kbhvn. F.
Firma: Oscar Jonasson, Vognmandsforretning.
H. V. Nyholms Vej 21, Kbhvn. F.

Jordt, Holger, vognmand; f. 10/8 1924 i Møgel
tønder, Tønder amt, søn af opsynsmand Hans
Peter Jordt; g. 17/12 1949 m. Willys J., f. Borg;
efter en del år at have virket s. chauffør etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Tønder 1949;
vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn m. påhængs
vogn; kørsel: udelukkende langturskørsel på ind-
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Tønder

direktør
Odense

vognmand
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og udland — herunder bl. a. en del kørsel m.
myremalm f. Dansk Mangansulfat Fabrik, Bjolderup samt en del kørsel m. cement, sten, grus
og formbrændsel på Tyskland.
Adr. Vidågade 24, Tønder.
Firma: Holger Jordt, Vognmandsforretning,
Vidågade 24, Tønder.
Jordt, Niels Jørgen, vognmand; f. 7/8 1903 i
Højer, Tønder amt, søn af vognmand Jens Peter
Jordt; g. 5/11 1939 m. Erika Christiane J., f.
Dideriksen; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Sølsted pr. Visby overtaget samme og
etabi. sig s. selvstændig vognmand (3. genera
tion) 1928; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn
m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn m. tippelad
og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Tønder An
delsslagteri, f. A/S Jens Villadsen’s Asfaltfabrik,
Sølsted pr. Visby, f. Tønder amts vejvæsen og
f. Abild kommune foruden en del kørsel m.
kreaturer t. de sønderjydske eksportsstalde;
genn. en årrække medl. af best. f. Tønder Amts
Vognmandsforening.
Adr. Sølsted pr. Visby, Sønderjylland.
Firma: Niels Jørgen Jordt, Vognmandsforret
ning, Sølsted pr. Visby, Sønderjylland.
Jordt, Oskar, vognmand, entreprenør; f. 7/4
1914 i Højer, Tønder amt, søn af vognmand Jens
Peter Jordt; g. 1/12 1944 m. Hansigne J., f. Han
sen; udd. i kolonial og sen. virket bl. a. s. eksport
chauffør i faderens vognmandsforretning i Sølsted
pr. Visby, etabi. sig s. selvstændig vognmand m.
forretning omfattende eksportkørsel m. kølevogn
— i Tønder 1943, genn. årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
m. vejarbejder f. Tønder kommune og f. 4 om
egnskommuner; vognpark: 1 Mercedes-diesellast
vogn m. påhængsvogn (12 tons), 1 Triangel-last
vogn m. Perkins-dieselmotor og tippelad samt
påhængsvogn (6 tons), 1 Dodge-benzinlastvogn m.
tippelad, 1 personvogn og 1 Fordson Major
traktor samt 1 vej tromle, 1 gravemaskine og di
verse entreprenørmateriel; kørsel: alm. vogn

J. Juhl
vognmand
Haderslev

mands- og entreprenørkørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. egen virksomhed foruden en del kørsel
f. A/S Jens Villadsen’s Asfaltfabrikker, f. Tøn
der amts vejvæsen og f. Tønder kommune; næstformd. i Tønder Amts Vognmandsforening.
Adr. Nordre Landevej, Tønder.
Firma: Oskar Jordt, Vognmands- & Entrepre
nørforretning, Nordre Landevej, Tønder.

Josefsen, Arthur, direktør; f. 27/9 1902 i Ejstrupholm, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Peter Josefsen; g. 27/9 1925 m. Anna J., f. Han
sen; etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
i Lunde F. 1925, direktør f. A/S Odense Fragt
central s. 1955; formd. f. Fyns Stifts Fragt- og
Vognmandsforening og medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen af Fragt- og Vognmænd i Dan
mark 1952-56.
Adr. Vestre Stationsvej 7, Odense.
Firma: A/S Odense Fragtcentral, Odense.
Josefsen, Georg, vognmand; f. 26/9 1924 i Hvid
bjerg, Thisted amt, søn af landmand Jeppe Jo
sefsen; g. 28/12 1955 m. Ingrid J., f. Nielsen; i
kompagni m. broderen vognmand Poul Christian
Josefsen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Flade pr. Nykøbing M. 1951, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Sønder Dråby pr. Ny
købing M. 1955; vognpark: 1 lastvogn (3700 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel og en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Sønder Dråby pr. Nykøbing M.
Firma: Sønder Dråby Vognmandsforretning,
Sønder Dråby pr. Nykøbing M.
Josefsen, Hilding, vognmand; f. 19/4 1900 i
Ødis, Vejle amt, søn af smed Valfred Josefsen;
g. 7/2 1925 m. Dusine J., f. Schmidt; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Haderslev 1929, optaget
sønnen Vagn Josefsen s. kompagnon i forretnin
gen; vognpark: 1 benzinlastvogn m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Hydor, Haderslev.
Adr. Naffet 44, Haderslev.
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M. C. Juhl

vognmand
Øster Lindet

vognmand
Malt

Firma: H. Josefsen,
Naffet 44, Haderslev.

Vognmandsforretning,

S. N. Julius
vognmand
Ribe

Josefsen, Poul Christian, vognmand; f. 19/12
1922 i Hvidbjerg, Thisted amt, søn af landmand
Jeppe Josefsen; g. 6/11 1946 m. Gudrun J., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Flade pr. Nykøbing M. 1946; vognpark: 2 4-tons
lastvogne — den ene m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel og
en del kørsel f. Flade-Sønder Dråby kommune;
medl. af best. f. Flade Brugsforening.
Adr. Flade pr. Nykøbing M.
Firma: Flade Vognmandsforretning, Flade pr.
Nykøbing M.
Josefsen, Vagn, vognmand; søn af vognmand
Hilding Josefsen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Haderslev.
Adr. Haderslev.
Firma: H. Josefsen, Vognmandsforretning.
Naffet 44, Haderslev.

Josiassen, Viggo, vognmand; f. 8/1 1907 i Vis
toft, Randers amt, søn af gårdejer Josias Niel
sen Josiassen; g. 17/11 1934 m. Alma J., f. Chri
stensen; udd. og virket s. slagter, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1931, løst næ
ringsbrev 1934; vognpark: 3 lastvogne (2-4%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. grossister — samt møbeltrans
port.
Adr. Trøjborgvej 2 B, Arhus.
Firma: Viggo Josiassen, Vognmandsforretning,
Sjællandsgade 15, Århus.
Juelsen, Hans, vognmand; f. 21/12 1917 i Var
de, søn af avlsbruger Juel Juelsen; g. 16/5 1944
m. Marie J., f. Christensen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Varde 1946; vognpark: 2
benzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Varde Andels
mejeri og en del kørsel m. mergel fra forskellige
lejer i Vestjylland.
Adr. Slotsgade 6, Varde.

J. K. Junker
vognmand
Hej nsvig

Firma: Hans Juelsen, Vognmandsforretning,
Slotsgade 6, Varde.
Juhl, Christian, vognmand; f. 10/3 1895 i Bæk
ke, Ribe amt, søn af vognmand Iver Juhl; g.
23/7 1921 m. Margrethe J., f. Bister; efter en del
år at have virket s. kusk i faderens vognmands
forretning etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Haderslev 1918; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel f. Haderslev Gasværk;
kasserer i Haderslev By’s Vognmandsforening.
Adr. Fælleslykkevej 2, Haderslev.
Firma: Chr. Juhl, Vognmandsforretning, Fæl
leslykkevej 2, Haderslev.
Juhl, Hans Christian, chauffør; søn af vogn
mand Johannes Juhl; chauffør i moderen vogn
mand Jensine Juhl’s forretning i Haderslev.
Adr. Haderslev.
Firma: J. Juhl, Vognmandsforretning, Fælles
lykkevej 14, Haderslev.
Juhl, Jensine, vognmand; f. 24/9 1896 i Haders
lev; g. m. vognmand Johannes Juhl; efter ægte
fællens død 1943 overtaget og videreført dennes
vognmandsforretning i Haderslev; vognpark: 1
benzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Haderslev kommune.
Adr. Fælleslykkevej 14, Haderslev.
Firma: J. Juhl, Vognmandsforretning, Fælles
lykkevej 14, Haderslev.
Juhl, Johannes, vognmand; f. 4/12 1914 i Skra
ve, Haderslev amt, søn af vognmand Bent Juhl;
g. 28/11 1942 m. Thyra J., f. Dahl; efter en del
år at have virket s. chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Øster Lindet optaget s. kom
pagnon i samme, overtaget forretningen — der
er grundlagt 1924 — f. egen regning og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn, 1 Bedford-benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Andels-Kartoffelmelsfabrikken »Sønder
jylland«, Toftlund, f. Øster Lindet Brugsforening
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G. F. M. Justesen

H. Justesen

vognmand
Vesterhede

vognmand
Havndal

vognmand
Korsør

P. Justesen
vognmand
Grønfeldt

og f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Øster
Lindet samt en del kørsel m. svin t. Rødding
Andelsslagteri og en del kørsel m. sten på Tysk
land f. Egvad Sten- & Grusværk, Hellevad.
Adr. Øster Lindet.
Firma: Johs. Juhl, Vognmandsforretning,
Øster Lindet.

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mergel f. entreprenør Christensen, Varde
og en del kørsel m. formbrændsel f. egen reg
ning foruden en del kørsel f. Hej nsvig kommune.
Adr. Hej nsvig.
Firma: Jens Junker, Vognmandsforretning,
Hej nsvig.

Juhl, Martin Christian, vognmand; f. 14/3 1916
i Gesten, Ribe amt, søn af entreprenør Jørgen
Juhl; g. 31/3 1936 m. Kristine J., f. Friis; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Malt pr. Brørup 1949;
vognpark: 1 Thames-diesellastvogn, 1 traktor m.
læsseskovl og 1 gravko samt diverse grusgravs
materiel; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. materialer fra
egen grusgrav foruden en del kørsel f. Brørup
Mejeri, f. A/S Karl Olesen, Gramsminde og f.
Malt kommune.
Adr. Malt pr. Brørup.
Firma: Martin Juhl, Vognmandsforretning,
Malt pr. Brørup.

Junker, Jørgen Kolbech, vognmand; f. 13/7
1928 i Hejnsvig, Ribe amt, søn af slagter Aksel
Marius Junker; g. 15/12 1951 m. Ruth J., f. Pagaard; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vesterhede
pr. Hejnsvig 1950; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn og 1 udlejnings vogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. brunkul
fra lejerne i Studsgård og Søby t. kraftværker
ne i Skærbæk og på Fyn og en del kørsel m.
mergel f. entreprenør Christensen, Varde for
uden en del kørsel m. formbrændsel og en del
kørsel f. Vesterhede Mejeri.
Adr. Vesterhede pc Hejnsvig.
Firma: Jørgen Junker, Vognmandsforretning,
Vesterhede pr. Hejnsvig.

Julius, Svend Nielsen, vognmand; f. 17/7 1917
i Hviding, Tønder amt, søn af landmand Frede
rik Julius; g. 27/9 1941 m. Ingeborg J., f. Beck;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ribe 1947; vogn
park: 1 benzin- og 1 diesellastvogn — den sidste
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Ribe
Jernstøberi, f. Ribe Stampemølle, f. Ribe Træ
lasthandel og f. Ribe kommune foruden en del
kørsel m. sand og sten t. forskellige bygmestre
i Ribe — samt langturskørsel.
Adr. Parkvej 24, Ribe.
Firma: Svend N. Julius, Vognmandsforretning,
Parkvej 24, Ribe.

Junker, Jens Kolbech, vognmand; f. 10/12 1923
i Hovborg, Ribe amt, søn af slagter Aksel Mari
nus Junker; g. 25/7 1947 m. Dagny J., f. Jørgen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hejnsvig
1947; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.

Justesen, Carl Villiam, vognmand; f. 28/10 1918
i Liid sogn, Thisted amt, søn af fisker Thomas
Justesen; g. 15/5 1945 m. Mathilde J., f. Førby;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Østerild
1947; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport.
Adr. Hjardemålvej, Østerild.
Firma: Carl V. Justesen, Vognmandsforret
ning, Østerild.
Justesen, Erik, vognmand; f. 16/5 1913 i Få
borg, søn af vognmand Just Justesen; g. 28/12
1940 m. Jenny J., f. Christensen; overtaget fade
rens flytte- og vognmandsforretning i Fåborg —
der er grundlagt 1910 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1943; vognpark: 2 4-tons last
vogne og 2 flyttevogne; genn. en årrække medl.
af best. og formd. f. Fåborg og Omegns Vogn
mandsforening.
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Adr. Priorensgade 11, Fåborg.
Firma: Just Justesen, Flytte- & Vognmands
forretning, Priorensgade 11, Fåborg.
Justesen, Gunnar Færch Møller, vognmand; f.
14/9 1927 i Seide, Viborg amt, søn af gårdbesty
rer Jens Møller Justesen; g. 8/9 1950 m. Elna J.,
f. Jensen; lastvognschauffør 1945-52, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Havndal og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kontraktkørsel
m. mælk t. Havndal Mejeri; medl. af best. f.
Hadsund og Omegns Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Havndal.
Firma: G. Justesen, Vognmand, Havndal.

Justesen, Hans, vognmand; f. 15/7 1920 i Kor
sør, søn af vognmand Peter Karl Justesen; g.
14/12 1941 m. Rita J., f. Hansen; medhjælper h.
moderen i faderens vognmands- og flytteforret
ning i Korsør 1936—45, overtaget samme — der
er ca. 200 år gammel — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1945; vognpark: 9 lastvogne (3-6
tons) — hvoraf 6 m. påhængsvogn (6-9 tons), 1
traktor, 2 flyttevogne og 2 flyttelifts.
Adr. Kirkepladsen 1, Korsør.
Firma: Korsør Vognmands- & Flytteforret
ning, P. K. Justesen, Kirkepladsen 1, Korsør.
Justesen, Poul, vognmand; f. 11/5 1923 i Grin
derslev, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Møl
ler Justesen; g. 5/5 1949 m. Dagny J., f. Ramsdal; last-, turist- og lillebilchauffør 1941-48,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hovedgård
1948, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Vrinners og flyttet samme t. Grønfeldt pr.
Femmøller 1955; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 8% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Grønfeldt Andelsmejeri —
samt langturskørsel m. kreaturer bl. a. t. Arhus
Kvægtorv.
Adr. Grønfeldt pr. Femmøller.
Firma: Poul Justesen, Vognmandsforretning,
Grønfeldt pr. Femmøller.

Juul, Gunner, vognmand; f. 19/2 1930 i Dortheasminde pr. Uldum, Skanderborg amt, søn af
gårdejer Axel Juul; udd. v. landvæsen, i kom
pagni m. broderen vognmand1 Verner Juul
overtaget nuværende vognmandsforretning i Ul
dum og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippelad
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel og en del svine- og kreaturtransport —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Uldum-Horsens.
Adr. Uldum.
Firma: Brdr. Juul, Vognmandsforretning, Ul
dum.
Juul, Verner, vognmand; f. 8/3 1920 i Dortheasminde pr. Uldum, Skanderborg amt, søn af
gårdejer Axel Juul; udd. v. landvæsen, i kom
pagni m. broderen vognmand Gunner Juul over
taget nuværende vognmandsforretning i Uldum
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippelad
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel og en del svine- og kreaturtransport —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Uldum-Horsens.
Adr. Uldum.
Firma: Brdr. Juul, Vognmandsforretning, Ul
dum.
Jürgensen, Alfred, vognmand; f. 27/3 1900 i
Ballerup, Kbhvn.s amt, søn af landmand Franz
Jürgensen; g. 19/10 1928 m. Agnes J., f. Christen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ballerup 1941; vogn
park: 1 5-tons lastvogn m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. forskellige murermestre i
Ballerup-Måløv kommune.
Adr. Linde Alle 13, Ballerup.
Firma: Alfred Jürgensen, Vognmandsforret
ning, Ballerup.
Jürgensen, Toni, vognmand; f. 26/4 1926 i Sot
trup Mark, Tønder amt, søn af gårdejer Paul
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Jürgensen; udd. og virket v. landvæsen, etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Stemmild pr. Bylderup-Bov 1953; vognpark: 1 benzin-lastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. eks
portstaldene i Sønderjylland og en del kørsel m.
myremalm t. Åbenrå m. m.
Adr. Stemmild pr. Bylderup-Bov.
Firma: Toni Jürgensen, Vognmandsforretning,
Stemmild pr. Bylderup-Bov.
Jørgensen, Aage M., vognmand; f. 25/3 1889 i
Roskilde, søn af vognmand Lars Jørgensen; g.
24/5 1919 m. Anna Marie J., f. Pedersen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Ros
kilde, medindehaver af samme — der er grund
lagt 1896 — 1914, eneindehaver s. 1931, optaget
sønnen Werner G. Jørgensen s. kompagnon i
forretningen 1947; vognpark: 7 lastvogne (4-7
tons) og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. murer
mestrene H. Schledermann og Rasmus Sørensen,
Roskilde, f. Roskilde amts vejvæsen, f. Otto
Bønnelycke’s Trælastforretning, Roskilde og f.
A/S Ledreborg Tømmerhandel, Roskilde; med
stifter af Landsforeningen af Fragt- og Vognmænd samt i 2 perioder formd. f. Roskilde Vogn
mandsforening.
Adr. Fruegade 10, Roskilde.
Firma: L. Jørgensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Fruegade 10, Roskilde.
Jørgensen, Aksel, vognmand; f. 25/3 1920 i
Nakskov, søn af vognmand Peter Jørgensen; g.
29/10 1944 m. Inge J., f. Tranekjær Larsen; med
indehaver af faderens vognmandsforretning i
Nakskov s. 1951.
Adr. Perlestikkergade 14, Nakskov.
Firma: P. Jørgensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Fruegade 22, Nakskov.
Jørgensen, Aksel Johannes, vognmand; f. 13/1
1924 i Herlufmagle, Præstø amt, søn af gård
ejer C. B. Christensen; g. 21/3 1944 m. Else Signe
Elise J., f. Olhoff Mortensen; ansat v. E. Mohr’s
Radiofabrik, Kbhvn. 1938-43, fyrpasser i A/S

B. Jørgensen
vognmand
Svaneke

Jens Villadsen’s Fabrikker, Kastrup 1943-50,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Kastrup
1951; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
A/S Jens Villadsen’s Fabrikker, Kastrup.
Adr. Spicas Alle 36, Tårnby pr. Kastrup.
Firma: Johs. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Spicas Alle 36, Tårnby pr. Kastrup.
Jørgensen, Alfred Møller, vognmand, gårdejer;
f. 24/12 1908 i Erritsø, Vejle amt, søn af gårdejer
Mads Møller Jørgensen; g. 22/11 1935 m. Johanne
M. J., f. Lilie; udd. og virket v. gartneri og land
brug t. 1934, derefter chauffør dels h. vognmand
Winther, Snoghøj og dels h. vogmand Lilie, Fre
dericia, forpagtet svigermoderens landbrug og
etabl. sig s. selvstændig vognmand på Hannerupgård pr. Fredericia 1935; vognpark: 1 lastvogn
(kørselskapacitet: ca. 5 tons), 1 traktor og 1 taxa;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S B. P. Olie-Kompagniet, Fre
dericia, f. korn- og foderstoffirmaet Hans Gram,
Fredericia, f. købmand P. M. Pallesen, Fredericia
og f. Fredericia kommune.
Adr. Hannerupgård pr. Fredericia.
Firma: A. Møller Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Hannerupgård pr. Fredericia.
Jørgensen, Anker, vognmand; f. 9/3 1910 i Vir
ring sogn, Randers amt, søn af overbaneformand
Carl Jørgensen; g. 4/12 1937 m. Agnethe J., f.
Vestergaard; chauffør i A/S N. Kjær, Mørke
1934-46, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
JMørke 1946, sideløbende indehaver af service
station m. tankanlajg f. Dansk Esso i Mørke;
vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 11 tons); kørsel: udelukkende fast
kørsel m. kreaturer f. Mørke Eksportslagteri.
Adr. Mørke.
Firma: Anker Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Mørke.
Jørgensen, August, vognmand; f. 15/3 1911 i
Sønderborg, søn af arbejdsmand Ernst Gustaf
Jørgensen; g. 15/3 1946 m. Katarina J., f. Han
sen; udd. s. konditor og sen. virket bl. a. s. eks-
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portchauffør h. vognmand P. C. Terling, Kol
ding, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Søn
derborg 1950; vognpark: 2 lastvogne — begge m.
tippelad og m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Sønderborg amts vejvæsen og f. entreprenør
Stenderup-Jensen, Sønderborg samt en del kør
sel m. asfalt f. A/S Wright, Thomsen & Kier;
medl. af brandværnet i Sønderborg.
Adr. Rojumvej 38, Sønderborg.
Firma: Sønderborg Autotransport, Rojumvej
38, Sønderborg.

Jørgensen, Axel Elstrøm, vognmand; f. 5/1
1915 i Horsens, søn af fiskeskipper Jens Jørgen
sen; g. 4/4 1942 m. Eline E. J., f. Christiansen;
efter en del år at have drevet fiskeri m. egen
kutter på Esbjerg etabi. sig s. selvstændig eks
port- og taxavognmand i Esbjerg, udelukkende
eksportvognmand s. 1949; vognpark: 1 Mercedesdieselkølevogn m. påhængsvogn; kørsel: ude
lukkende eksportkørsel m. koncession på Europa
— dog fortrinsvis kørsel på Holland og Belgien.
Adr. Hjerting vej 28, Esbjerg.
Firma: A. Elstrøm Jørgensen, Eksportvogn
mand, Hjerting vej 28, Esbjerg.
Jørgensen, Børge, vognmand; f. 15/5 1920 i
Svaneke, søn af fisker Peter Jørgensen; g. 26/12
1941 m. Else J., f. Poulsen; chauffør 1938-41,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Svaneke
1941; vognpark: 2 lastvogne (3% og 5 tons) —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel; medl. af best. f. Svaneke og Omegns Vogn
mandsforening s. 1951.
Adr. Fiskergade 11, Svaneke.
Firma: Børge Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Fiskergade 11, Svaneke.

Jørgensen, Carl Emil, vognmand; f. 5/3 1913 i
St. Heddinge, Præstø amt, søn af træarbejder
Niels Jørgensen; efter en del år at have virket
s. fabriksarbejder etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Hastrup pr. Køge 1945; vognpark:
2 lillebiler (5 og 7 personer).
Adr. Vordingborgvej 20, Hastrup pr. Køge.

Firma: Carl Jørgensen, Vognmand, Vording
borgvej 20, Hastrup pr. Køge.
Jørgensen, Christian, vognmand; f. 11/10 1901
i Øster Alling, Randers amt, søn af murermester
Christian Jørgensen; g. 16/10 1928 m. Mette Kir
stine J., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Øster Alling 1925;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport.
Adr. Øster Alling pr. Auning.
Firma: Chr. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Øster Alling pr. Auning.

Jørgensen, Christian Ejner, vognmand; f. 17/11
1896 i Skjellebjerg, Holbæk amt, søn af husmand
og handelsmand Lars Jørgensen; g. 6/5 1922 m.
Edel Magda J., f. Jensen; ansat i den kgl. stald
1913-20, derefter bestyrer af svigerfaderen vogn
mand J. L. Jensen’s forretning i Arhus, over
taget samme — der er grundlagt 1896 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1930, løst nærings
brev 1932; vognpark: 10 lastvogne (2-8 tons) —
hvoraf 1 m. løber og 3 m. påhængsvogn; medl.
af best. f. Århus Vognmandsforening s. 1930,
p. t. næstformd. i samme.
Adr. Frederiks Alle 112, Arhus.
Firma: Ejner Jørgensen, Vognmandsforretning,
Frederiks Alle 112, Arhus.
Jørgensen, Edvard, vognmand; f. 27/5 1914 i
Hårby, Odense amt, søn af gårdejer Jørgen
Jørgensen; efter en del år at have virket s.
chauffør h. vognmand Ejner Jørgensen, Skalle
bjerg pr. Hårby etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hårby 1935, erhvervet nuværende ejen
dom i Hårby samt opført garager t. samme 1942;
vognpark: 3 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (3 tons), 2 turistvogne (14 og 27
personer) og 1 personvogn; medl. af best. f. og
kasserer i Vognmandsforeningen f. Assens og
Omegn s. 1952.
Adr. Assensvej 10, Hårby.
Firma: Hårby Vognmandsforretning v. Edvard
Jørgensen, Hårby.
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Jørgensen, Edvard Henrik, vognmand; f. 3/4
1905 i Eggeslevmagle, Sorø amt, søn af vogn
mand Jacob Jørgensen; udd. og virket v. land
væsen, overtaget broderens vognmandsforret
ning i Skelskør — der er grundlagt 1922 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1932; vogn
park: 3 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 21 tons); medl. af best. f.
Skelskør og Omegns Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Sorøvej 6, Skelskør.
Firma: Edvard Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Sorøvej 6, Skelskør.
Jørgensen, Ejnar, vognmand; f. 24/3 1908 i
Langstrup, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Jørgen Jørgensen; efter en del år at have virket
s. rutebilchauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Langstrup 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn.
Adr. Langstrup pr. Fredensborg.
Firma: E. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Langstrup pr. Fredensborg.
Jørgensen, Ejnar, vognmand; f. 25/5 1911 i
Hundstrup, Svendborg amt, søn af teglbrænder
og landmand Jørgen Jørgensen; g. 21/11 1936 m.
Thyra J., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Stenstrup 1946; vognpark: 2 last
vogne (4 og 5 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. Sten
strup Mejeri og f. Stenstrup Teglværker.
Adr. Stenstrup.
Firma: Ejnar Jørgensen, Vognmandsforretning,
Stenstrup.
Jørgensen, Ejner, vognmand; f. 19/11 1902 i Volstrup, Hjørring amt, søn af landmand Christian
Jørgensen; g. 28/2 1936 m. Eleonora J., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Syvsten pr.
Sæby 1933; vognpark: 1 lastvogn (5200 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturkørsel; genn. en årrække revisor i
Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening.
Adr. Syvsten pr. Sæby.
Firma: Ejner Jørgensen, Vognmandsforretning,
Syvsten pr. Sæby.

Jørgensen, Ejner, vognmand; f. 13/1 1894 i
Nørre Jernløse, Holbæk amt, søn af herskabs
kusk August Jørgensen; g. 29/5 1920 m. Betty J.,
f. Mogensen; tidl. tømrermester og savværksejer
i Jylland, grundlagt vognmandsforretning i Es
bjerg og etabi. sig s. selvstændig vognmand
og eksportvognmand 1927*, i kompagni m. vogn
mand Marius Hansen overtaget Hvidovre Rute
biler 1944; vognpark: 28 rutebiler og 2 turist
vogne; kørsel: udelukkende rutebil- og turist
kørsel; tidl. genn. 5 år formd. f. Eksportvogn
mændenes Landsorganisation, formd. f. Lands
foreningen Danmarks Bilruter’s 9. kreds (Kbhvn.s
amt), medl. af Trafikkommissionen f. Kbhvn. og
Omegn.
Adr. Solskrænten 37, Kbhvn. Valby.
Firma: Hvidovre Rutebiler, GI. Køge Landevej
113, Kbhvn. Valby.

Jørgensen, Elvin Anker, vognmand; f. 7/6 1924
i Brejning, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jør
gen Jørgensen; g. 26/4 1954 m. Hanne J., f.
Mørch; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vide
bæk 1954; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Videbæk kommune og f. Videbæk Kar
toffelmelsfabrik foruden en del kørsel m. in
denlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Hylkesvej, Videbæk.
Firma: Elvin Jørgensen, Vognmandsforretning,
Videbæk.
Jørgensen, Emil, vognmand; f. 24/8 1900 i Ul
strup, Holbæk amt, søn af ølhandler Hans Chri
stian Jørgensen; g. 21/10 1928 m. Olga J., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1919, stald
mester h. købmand Schiøtt, Kalundborg 1919-42,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kalundborg 1943; vognpark: 3 last
vogne (2)4-5 24 tons); kørsel: alm. vognmands* Vognmand Ejner J ørgensen, der gennem sin savværksvirk
somhed i Jylland var kommet ind på at fremstille fiskekasser, var
den første danske vognmand, der i 1927 påbegyndte eksportkørsel
m. fisk på Tyskland og Schweiz.
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kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. D.S.B.
og f. Kalundborg kommune og en del kørsel på
Kbhvn. f. A/S Motorfabrikken »Bukh«, Kalund
borg — samt flytning; medl. af best. f. Kalund
borg Vognmandsforening 1950-52, derefter revi
sor i samme.
Adr. Elmegade 5, Kalundborg.
Firma: Emil Jørgensen, Vognmandsforretning,
Elmegade 5, Kalundborg.

F. Jørgensen

F. Jørgensen

vognmand
Fjelsted

vognmand
Lændemark

ringsbrev s. benzinhandler 1933; vognpark: 1
2-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Mejeriet »Godt
håb«, Køge.
Adr. Kirkestræde 6, Køge.
Firma: Ernst Jørgensen, Vognmandsforretning,
Kirkestræde 6, Køge.

Jørgensen, Erik, vognmand; f. 18/3 1912 i Ve
stenskov, Haderslev amt, søn af handelsmand
Hans Jørgensen; g. 30/4 1936 m. Käthe J., f. Lo
renzen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Christiansfeld 1942; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn og 1 Borgward-diesellastvogn — begge
m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende langturs
kørsel — dog fortrinsvis kreaturkørsel t. danske
eksportstalde og svinekørsel t. Kolding Svine
slagteri samt oliekørsel f. Margarinefabrikken
»Christiansfeld« og f. Christiansfeld Sæbefabrik.
Adr. Lindegade 4, Christiansfeld.
Firma: Erik Jørgensen, Vognmandsforretning,
Lindegade 4, Christiansfeld.

Jørgensen, Erik, vognmand; f. 22/9 1912 i Hille
rød, søn af murerformand N. P. Jørgensen; g.
15/7 1934 m. Asta J., f. Simonsen; udd. v. land
væsen, chauffør h. broderen fragtmand Johs.
Jørgensen, Frederikssund 1930-46, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kirke Værløse pr. Vær
løse 1946, sideløbende kørelærer i Værløse s.
1955; vognpark: 1 6-tons Mercedes-lastvogn m.
hydraulisk tippelad og 1 skolevogn; kørsel: ude
lukkende fast kørsel — ca. 400 tons pr. dag —
f. A/S Farum Sten- & Gruskompagni.
Adr. Kirke Værløse pr. Værløse.
Firma: Erik Jørgensen, Vognmandsforretning,
Kirke Værløse pr. Værløse.
Jørgensen, Ernst, vognmand; f. 12/12 1912 i
Roskilde, søn af remisearbejder Johan Jørgen
sen; g. 6/3 1943 m. Gudrun J., f. Petersen; genn.
ca. 10 år drevet servicestation i Køge, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Køge 1947, løst næ

Jørgensen, Ernst Christian, vognmand; f. 22/6
1928 i Boeslunde, Sorø amt, søn af vognmand
Alfred Martin Jørgensen; g. 24/2 1955 m. Aase
J., f. Rasmussen; udd. og virket s. medhjælper
i faderens vognmandsforretning og tørvemose i
Boeslunde, sen. traktorfører v. maskinstationen
i Boeslunde, overtaget faderens vognmandsfor
retning i Boeslunde og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1956; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
den ene m. påhængsvogn (5 tons); medl. af
best. f. Skelskør og Omegns Vognmandsforening
s. 1956.
Adr. Boeslunde.
Firma: Ernst Jørgensen, Vognmandsforretning,
Boeslunde.
Jørgensen, Ferdinand, vognmand; f. 2/11 1917
i Fj elsted, Assens amt, søn af vognmand Valde
mar Jørgensen; g. 19/10 1941 m. Elna J., f. Torbensen; udd. s. karetmager, overtaget faderens
vognmandsforretning i Fjelsted og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949, sideløbende leveran
dør af vejmaterialer fra egen grusgrav og af
mørtel fra eget mørtelværk; vognpark: 3 last
vogne (5-6 tons).
Adr. Fj elsted pr. Harndrup.
Firma: Ferd. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Fj elsted pr. Harndrup.
Jørgensen, Frede, vognmand; f. 6/9 1920 i Rut
sker, Bornholm, søn af landmand Janus Jørgen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rønne
1945, selvstændig vognmand i Rutsker s. 1947;
vognpark: 1 5-personers lillebil og 1 20-personers
turistbil; kørsel: udelukkende turist- og lillebil
kørsel.
Adr. Rutsker pr. Hasle.
Firma: Frede Jørgensen, Vognmand, Rutsker
pr. Hasle.
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Jørgensen, Frederik, vognmand; f. 4/7 1920 i
Løgumkloster, Tønder amt, søn af handelsmand
Peter M. Jørgensen; g. 18/11 1943 m. Christine J.,
f. Hansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lændemark pr. Bylderup-Bov 1946; vognpark: 1
Austin-benzinlastvogn og 1 Triangel-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. A/S Åbenrå
Eksportstalde samt en del kørsel m. korn og
foderstoffer f. Jydsk Andels-Foderstofforretning,
Bylderup-Bov foruden en del kørsel f. Bylderup
kommune og en del kørsel m. indenlandsk
brændsel f. egen regning.
Adr. Lændemark pr. Bylderup-Bov.
Firma: F. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Lændemark pr. Bylderup-Bov.
Jørgensen, Gunnar, vognmand; f. 21/1 1912 i
Skelhøje, Viborg amt; g. 5/4 1940 m. Anna J., f.
Madsen; udd. s. mejerist, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejgåard
pr. Ålborg 1945; vognpark: 3 lastvogne (3%-5
tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Hadsundvej 95, Vejgård pr. Ålborg.
Firma: Gunnar Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Hadsundvej 95, Vejgård pr. Ålborg.

Jørgensen, Hans, vognmand; f. 10/6 1895 i Alme, Frederiksborg amt, søn af gårdejer Edv.
Jørgensen; g.'13/12 1937 m. Marie J., f. Christen
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. vogn
mandskusk, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Helsinge 1934; vognpark: 2 lastvogne (3 og 4
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel m. mælk f. Statens For
søgsmejeri v. Hillerød samt en del kørsel f. for
skellige slagterier, kreaturhandlere og land
mænd; kørselsfordeler i Helsinge-Valby kom
mune.
Adr. Østergade 88, Helsinge.
Firma: Hans Jørgensen, Vognmandsforretning,
Østergade 88, Helsinge.
Jørgensen, Hans, rutebilejer; f. 21/5 1899 i Lyn
ge, Frederiksborg amt, søn af gårdejer N. H.

Jørgensen; udd. v. landvæsen, rutebilchauffør
1923-28, overtaget personruten: Sorø-DianalundRuds Vedby og etabi. sig s. selvstændig rutebil
ejer 1928; vognpark: 2 dieselrutebiler; tidl. i
perioder formd. f. Landsforeningen Danmarks
Bilruter’s 13. kreds.
Adr. Skjalm Hvides Vej 9, Sorø.
Firma: Hans Jørgensen, Rutebilejer, Skjalm
Hvides Vej 9, Sorø.
Jørgensen, Hans, vognmand; f. 18/4 1901 i Tyr
strup, Haderslev amt, søn af landmand og vogn
mand Mads Jessen Jørgensen; g. 9/7 1927 m.
Camilla J., f. Hansen; udd. og virket v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tag
kær pr. Christiansfeld 1946, optaget sønnen
Svend Aage Jørgensen s. kompagnon i forret
ningen; vognpark: 1 Commer-diesellastvogn m.
påhængsvogn og 1 Austin-lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Haderslev amts vejvæsen,
f. Tyrstrup kommune og f. Tyrstrup Andels
mejeri samt en del kørsel m. roer f. Kolding
Saftstation.
Adr. Tagkær pr. Christiansfeld.
Firma: Hans Jørgensen, Vognmandsforretning,
Tagkær pr. Christiansfeld.

Jørgensen, Hans, vognmand; f. 29/4 1914 i
Stevning, Sønderborg amt, søn af arbejdsmand
Jørgen Jørgensen; g. 9/12 1943 m. Helene J., f.
Christensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Stolbro pr. Guderup 1937; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m.
påhængsvogn og 1 m. tippelad — og 1 person
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Sønderborg amts vej
væsen og f. Egen kommune samt en del kreatur
kørsel t. sønderjydske eksportstalde.
Adr. Stolbro pr. Guderup.
Firma: Hans Jørgensen, Vognmandsforretning,
Stolbro pr. Guderup.
Jørgensen, Hans, vognmand; f. 5/7 1917 i Stjær,
Århus amt, søn af boelsmand Jørgen Marius
Jørgensen; g. 27/11 1945 m. Ethel J., f. Schmidt;
udd. v. landvæsen, chauffør 1937-38, etabi. sig
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s. selvstændig lillebilvognmand i Grønfeld pr.
Femmøller 1938, udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte lastvognskørsel 1947, afhæn
det lillebilforretningen og flyttet lastbilforret
ningen t. Glatved pr. Balle 1949; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 19 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del langturstransport.
Adr. Glatved pr. Balle.
Firma: H. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Glatved pr. Balle.

Jørgensen, Hans Christian, vognmand; f. 3/4
1895 i Stoustrup, Vejle amt, søn af vognmand
og slagtermester Anders Jørgensen; g. 4/1 1925
m. Ingeborg J., f. Petersen; udd. i faderens slag
ter- og vognmandsforretning i Fredericia, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1925; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: ca. 11 tons), 2 rustvogne og 1 spand heste;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. D.F.D.S. og f. mæglerfirmaet
W. Brøchner-Mortensen & Søn, Fredericia —
samt rustvognskørsel m. auto- og hesterustvogne;
genn. 16 år medl. af best. f. Fredericia Vogn
mandsforening, formd. f. samme s. 1955.
Adr. Rådhustorvet, Fredericia.
Firma: H. Chr. Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Rådhustorvet, Fredericia.
Jørgensen, Hans Christian, vognmand; f. 24/5
1920 i Egen, Sønderborg amt, søn af karetmager
Sofus Jørgensen; g. 1955 m. Inger J., f. Hemmingsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Halskov pr. Horbelev 1947, flyttet forretningen
t. Karleby 1951; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf
1 m. påhængsvogn og 1 m. sættevogn (kørsels
kapacitet: 29 tons).
Adr. Karleby.
Firma: Hans Jørgensen, Vognmandsforretning,
Karleby.

Jørgensen, Harald Steen, vognmand; f. 24/9
1917 i Sjørslev, Viborg amt, søn af gårdejer
Jakob Madsen Jørgensen; g. 20/5 1951 m. Mary
J., f. Jensen; udd. v. landvæsen, chauffør 1943-

45, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Almtoft pr. Kjellerup 1945; vognpark: 1 5><-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel foruden en
del kørsel f. forskellige entreprenører.
Adr. Almtoft pr. Kjellerup.
Firma: Harald Jørgensen, Vognmand, Almtoft
pr. Kjellerup.

Jørgensen, Harry, vognmand; f. 30/7 1910 i
Vester Skerninge, Svendborg amt, søn af vogn
mand Rasmus Jørgensen; g. 8/4 1943 m. Carla
J., f. Poulsen; udd. i kolonial 1924-28, derefter
chauffør i faderens vognmandsforretning i Ve
ster Skerninge, overtaget samme — der er
grundlagt 1920 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1941; vognpark: 3 lastvogne (kørsels
kapacitet: 13 tons); medl. af best. f. Svendborg
Amts Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Vester Skerninge.
Firma: H. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Vester Skerninge.
Jørgensen, Helge, vognmand, kartoffelhandler;
f. 1/9 1912 i Rønne, søn af gårdejer Georg An
dreas Jørgensen; g. 20/10 1934 m. Sigrid J., f.
Nielsen; ansat på Rønne Andelsslagteri 1928-32
og på Holbæk Andelsslagteri 1932-43, chauffør
i svigerfaderen vognmand Jens Nielsen’s forret
ning i Holbæk 1943-49, løst næringsbrev samt
overtaget samme — der sideløbende omfatter
kartoffelhandel en gros — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1949; vognpark: 2 lastvogne
(2 og 5 tons).
Adr. Hørhaven 10, Holbæk.
Firma: Helge Jørgensen, Vognmand-Kartoffelhandler, Vestergade 1, Holbæk.
Jørgensen, Helge, vognmand; f. 30/4 1918 i
Helsingør, søn af depotindehaver Frits Jørgen
sen; g. 10/4 1941 m. Gunvør J., f. Dahl-Christiansen; medhjælper i faderens virksomhed — Carls
berg Depotet — i Helsingør, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helsingør
1939; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den
ene m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende fast
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kørsel f. Carlsberg Depotet i Helsingør og f. A/S
Gummifabrikken »Tretorn«, Helsingør.
Adr. Mads Holms Vej 5 B, Helsingør.
Firma: Helge Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Mads Holms Vej 5 B, Helsingør.
Jørgensen, Henning Pauli, vognmand; f. 14/11
1925 i Græsted, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Laurids Jørgensen; g. 1/1 1953 m. Grethe
J., f. Jensen; ansat h. faderen 1940-51, chauffør
h. vognmand A. Christensen, Lyngby 1951-55,
løst næringsbrev samt overtaget vognmand Hans
Jensen’s forretning i Alborg og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1955; vognpark: 2 3%-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Poul Buås’ Vej 17, Alborg.
Firma: Henning Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Poul Buås’ Vej 17, Alborg.
Jørgensen, Herbert, vognmand; f. 27/9 1919 i
Elling, Hjørring amt, søn af landmand Thomas
Jørgensen; g. 19/11 1941 m. Ellen J., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frederiks
havn 1946; vognpark: 1 4-tons lastvogn og 1
spand heste; kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Frederikshavn Vognmandsfor
ening s. 1949.
Adr. Rimmensgade 17, Frederikshavn.
Firma: Herbert Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Rimmensgade 17, Frederikshavn.
Jørgensen, Holger, vognmand; f. 13/5 1930 i
Voldby, Randers amt, søn af husmand Valdemar
Peder Jørgensen; overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Hammelev pr. Grenå og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport og en del firmakørsel; formd. f. Ham
melev Idrætsforening.
Adr. Hammelev pr. Grenå.
Firma: Holger Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Hammelev pr. Grenå.

Jørgensen, Jens, vognmand; f. 14/5 1893 i Fole,
Haderslev amt, søn af gårdejer Chresten Jør

J. Jørgensen
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gensen; g. 31/10 1922 m. Nomine J., f. Nicolajsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Fole — m. forretning
omfattende rutebilkørsel på personruten: GramRibe — 1921, genn. årene omdannet forretningen
t. at omfatte lillebilkørsel og s. 1928 t. udeluk
kende at omfatte lastvognskørsel, iøvrigt optaget
sønnen Svend Bahne Jørgensen s. kompagnon i
forretningen; vognpark: 1 Thames-lastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
eksportstaldene i Kolding og Haderslev og en
del kørsel m. svin t. Rødding Andelslagteri for
uden en del kørsel m. grus og sten f. Fole kom
mune.
Adr. Fole.
Firma: Jens Jørgensens & Søn, Vognmands
forretning, Fole.
Jørgensen, Jens, vognmand; f. 17/3 1897 i Mel
by, Frederiksborg amt, søn af parcellist Peter
Jørgensen; g. 12/5 1922 m. Hedda J., f. Skoog;
vognmandskusk i Frederiksværk og sen. ansat v.
Frederiksværk-Banen 1919-24, chauffør 1924-30,
overtaget broderen vognmand Chr. Jørgensen’s
forretning i Melby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1930, erhvervet nuværende ejendom
i Melby 1933; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel samt droskekørsel
1930-40; vognfordeler i Melby kommune, tidl.
medl. af best. f. Nordsjællands Vognmandsfor
ening.
Adr. Melby.
Firma: Jens Jørgensen, Vognmandsforretning,
Melby.
Jørgensen, Jens, vognmand; f. 15/12 1905 i
Holmskov, Sønderborg amt, søn af gårdejer Jør
gen Jørgensen; g. 3/9 1929 m. Thea J., f. Han
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Elstrup pr. Guderup
1930; vognpark: 1 lastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel fra egen grusgrav t. Egen kommune og
t. forskellige bygmestre.
Adr. Elstrup pr. Guderup.
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Firma: Jens Jørgensen, Vognmandsforretning,
Elstrup pr. Guderup.

Jørgensen, Jens, vognmand; f. 4/10 1922 i Rakkeby, Hjørring amt, søn af gårdejer Karl Jør
gensen; g. 25/5 1947 m. Mary J., f. Mogensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1948; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m. tippelad
og påhængsvogn (4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — om sommeren dog fortrinsvis
firmakørsel og om vinteren kørsel m. brændsel;
medl. af best. f. Hjørring Vognmandsforening s.
1955.
Adr. Bagterpvej 62, Hjørring.
Firma: Jens Jørgensen, Vognmandsforretning,
Bagterpvej 62, Hjørring.
Jørgensen, Jens Peter Bech, vognmand, sogne
foged; f. 27/10 1907 i Jegstrup, Viborg amt, søn
af gårdejer Jørgen Jørgensen; g. 3/5 1935 m.
Ellen J., f. Kjellerup; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Romlund pr.
Ravnstrup 1930; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 15 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. brændsel f. egen regning;
sognefoged f. Romlund sogn.
Adr. Romlund pr. Ravnstrup.
Firma: J. P. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Romlund pr. Ravnstrup.
Jørgensen, Jens Sofus Marinus Boris, vogn
mand; f. 16/12 1895 i Søsum, Frederiksborg amt,
søn af tømrermester Niels Vilhelm Jørgensen;
g. 16/12 1928 m. Etty Mary B. J., f. Madsen;
udd. og virket bl. a. v. landvæsen t. 1918, vogn
mandskusk i Kbhvn. 1918-26, handelsmand 192628, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1928; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Carl Nielsen, Kbhvn. og f. Kbhvn.s
kommune m. fl.; medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug 1950-52.
Adr. Kingstonvej 12, Kbhvn. S.
Firma: Boris’ Vognmandsforretning, Kingston
vej 12, Kbhvn. S.

Jørgensen, Johan, vognmand; f. 13/10 1922 i
Sundby sogn, Alborg amt, søn af vognmand Jo
han Bent Jørgensen; chauffør 1940-44, løst næ
ringsbrev og i kompagni m. broderen vognmand
Knud Jørgensen etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Alborg 1944, ophævet kompagni
skabet og overtaget halvparten af forretningen
f. egen regning 1955; vognpark: 3 lillebiler (kør
selskapacitet: 15 personer); medl. af best. f. Ål
borg Lillebilforening s. 1955.
Adr. Saltholmsgade 4, Ålborg.
Firma: Løkkegades Lillebiler, Løkkegade 14,
Ålborg.

Jørgensen, Johannes, vognmand; f. 6/9 1899 i
Ubby, Holbæk amt, søn af købmand Jens Chri
stian Jørgensen; g. 1924 m. Karla J., f. Gjelstrup; udd. i handel, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ruds-Vedby 1924; vognpark: 2 6tons lastvogne, 1 27-personers turistbus og 2
lillebiler; medl. af best. f. Vestsjællands Vogn
mandsforening.
Adr. Kalundborgvej 10, Ruds-Vedby.
Firma: Johs. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Ruds-Vedby.
Jørgensen, Johannes Julius, vognmand; f. 10/4
1900 i Finderup, Holbæk amt, søn af smedeme
ster Carl Vilhelm Jørgensen; g. 30/5 1931 m.
Jenny Cecilie J., f. Larsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. (i kompagni m.
vognmand N. R. N. Skovsen, Herlev) 1939; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s Grundejeres
Renholdelsesselskab.
Adr. Sønder Boulevard 43, Kbhvn. V.
Firma: Skovsen & Jørgensen, Vognmandsfor
retning, Sønder Boulevard 43, Kbhvn. V.
Jørgensen, Jørgen, fragtmand; f. 26/6 1892 i
Kongsted, Præstø amt, søn af gårdejer N. P.
Jørgensen; g. 1916 m. Karen J., f. Christiansen;
etabi. sig s. selvstændig fragtmand i Kongsted
1921; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Kongsted-Kbhvn.
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Adr. Kongsted pr. Rønnede.
Firma: Jørgen Jørgensen, Fragtmand, Kong
sted pr. Rønnede.

Jørgensen, Jørgen, vognmand; f. 5/3 1901 i Bro
ager, Sønderborg amt, søn af arbejdsmand Johan
Henrik Jørgensen; g. 2/12 1928 m. Marie J., f. Pe
tersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bovrup 1924; vognpark: 2 lastvogne og 2 personvogne
— de sidste t. udlejning henholdsvis m. og u.
fører; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Åbenrå Andels-Svine
slagteri og f. Gråsten Andelsslagteri samt en del
kreaturkørsel f. A/S Åbenrå Eksportstalde.
Adr. Bovrup.
Firma: Jørgen Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Bovrup.
Jørgensen, Jørgen, vognmand; f. 8/5 1904 i
Rise, Svendborg amt, søn af gårdejer Jørgen Th.
Jørgensen; g. 1/10 1929 m. Esther J., f. Pihl;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Føns pr.
Nørre Åby 1937, flyttet forretningen t. Asperup
pr. Nørre Åby 1939 og t. Skovløkke pr. Nørre
Aby 1948; vognpark: 2 lastvogne — begge m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 20 tons).
Adr. Skovløkke pr. Nørre Åby.
Firma: Jørgen Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Skovløkke pr. Nørre Åby.
Jørgensen, Jørgen Edvard, vognmand; f. 13/1
1921 i Helsinge, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Hans Jørgensen; g. 27/1 1942 m. Alma J.,
f. Olsen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
medhjælper i faderens vognmandsforretning,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helsinge
1947, flyttet forretningen t. egen nyerhvervet
ejendom i Helsinge 1949; vognpark: 1 5-tons Austin-lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
m. mælk f. Statens Forsøgsmejeri v. Hillerød
samt en del kørsel f. forskellige entreprenører.
Adr. Skolegade, Helsinge.
Firma: Jørgen Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Helsinge.

Jørgensen, Jørgen Laurits, fhv. vognmand; f.
30/9 1881 i Ballerup. Kbhvn.s amt, søn af gård
ejer Lars Jørgensen; g. 2/7 1905 m. Andrea J.,
f. Olsen; udd. og virket v. landvæsen t. 1905,
mejeriejer i Kbhvn. 1905-16, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gladsakse 1918, optaget
sønnen vognmand Poul Gerhard Jørgensen s.
medindehaver af forretningen 1943, overdraget
forretningen t. sønnen 1947.
Adr. Buddingevej 234, Søborg.
Jørgensen, Kaj, vognmand; f. 10/2 1913 på
Endelave, Skanderborg amt, søn af rentier Thor
vald Jørgensen; g. 9/7 1949 m. Elly Margrethe
J., f. Jørgensen; overtaget nuværende fragt- og
vognmandsforretning i Kragelund pr. Løsning
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948;
vognpark: 1 5-tons lastvogn og 1 udlejnings
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten Kragelund-Vejle.
Adr. Kragelund pr. Løsning.
Firma: Kaj Jørgensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Kragelund pr. Løsning.
Jørgensen, Karl, vognmand; f. 21/8 1909 i Nørre
Borup sogn, Randers amt, søn af rentier Erik
Jørgensen; g. 1/5 1934 m. Karen J., f. Justesen;
last- og rutebilchauffør i nuværende virksom
hed i Randers 1928-43, løst næringsbrev samt
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1943; vognpark: 3 5-tons lastvogne;
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Randers-Arhus — der er
grundlagt 1922 s. den første fragtrute på nævnte
strækning; medl. af best. f. Randers Vognmands
forening og f. Randers Fragtmandshal s. 1954.
Adr. Violvej 14, Randers.
Firma: Karl Jørgensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Violvej 14, Randers.
Jørgensen, Karl Anton, vognmand; f. 29/8
1892 i Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
Niels Peter Jørgensen; g. 20/2 1916 m. Marie J.,
f. Olsen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Skovshoved 1906-15, derefter bestyrer
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af samme f. moderen, overtaget forretningen —
der er grundlagt 1889 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1932; kørselskapacitet: ca. 5
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. murermester H. Nissen,
Ordrup, f. murermester J. Risgaard, Kbhvn. og
f. forskellige gartnere — samt kaperkørsel i
Dyrehaven m. 3 heste og 1 kalechevogn og 1
landauer; medstifter af og formd. f. Nordre
Birks Kaperklub s. 1934, genn. 25 år medl. af
hovedbest. f. Livsforsikringsforeningen af Heste
i Kbhvn.s Amt, vurderingsmd. s. 1922, revisor i
Nordre Birks Vognmandsforening.
Adr. Nordvestvej 5, Skovshoved pr. Charlottenlund.
Firma: Karl Jørgensen, Vognmandsforretning,
Nordvestvej 5, Skovshoved pr. Charlottenlund.
Jørgensen, Karl Gustav, vognmand; f. 4/3 1909
i Værslev, Holbæk amt, søn af arbejdsmand
Jens Peter Jørgensen; g. 1941 m. Inga J., f.
Christensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Viskinge pr. Svebølle
1938; vognpark: 1 4-tons lastvogn.
Adr. Viskinge pr. Svebølle.
Firma: K. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Viskinge pr. Svebølle.

Jørgensen, Karl Johan, vognmand; f. 19/7 1908
i Skals, Viborg amt, søn af fhv. gårdejer og
fisker Jørgen Pedersen Jørgensen; g. 8/2 1939
m. Jonna J., f. Pedersen; overtaget svigerfade
rens vognmandsforretning i Sundstrup pr. Vi
borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Engvejle Andels
mejeri, Låstrup pr. Skals og en del svinetrans
port.
Adr. Sundstrup pr. Viborg.
Firma: Karl Jørgensen, Vognmand, Sundstrup
pr. Viborg.

Jørgensen, Karl Kristian, direktør, vognmand;
f. 6/11 1889 i Kbhvn., søn af vognmand Christian
Philip Jørgensen; g. 21/11 1950 m. Karen J., f.

Hansen; udd. s. købmand og herunder frekven
teret Købmandsskolen i Kbhvn., løst nærings
brev s. vognmand 1921; vognpark: 2 drosker;
formd. f. Foreningen af Automobildroskeejere
i Danmark og f. Automobildroskeejerforeningen
»Droskecentralen Taxa«, Kbhvn.
Adr. Ved Bellahøj 7, Brønshøj.
Firma: Droskecentralen »Taxa«, Rosenørns
Alle 10, Kbhvn. V.

Jørgensen, Knud, vognmand; f. 9/9 1921 i
Brylle, Odense amt, søn af lærer Aage Jørgen
sen; g. 8/11 1947 m. Annelise J., f. Petersen;
ansat v. rigspolitiet i Kbhvn. og Helsingør 194346, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Smid
strup Strand pr. Gilleleje 1946, udvidet forret
ningen — der oprindelig udelukkende omfattede
lastvognskørsel — t. sideløbende at omfatte
taxakørsel 1953; vognpark: 2 lastvogne (4 og 4%
tons) — den ene m. påhængsvogn (3 tons) — og
1 taxa-kleinbus; medl. af best. f. Forenede
Droskeejere i 7. Politikreds s. 1954.
Adr. Smidstrup Strand pr. Gilleleje.
Firma: Knud Jørgensen, Vognmandsforretning,
Smidstrup Strand pr. Gilleleje.
Jørgensen, Knud Erik, vognmand; f. 8/8 1923
i Ibsker, Bornholm, søn af fisker Christian Peter
Jørgensen; g. 4/1 1954 m. Inger J., f. Rask;
chauffør 1946-51, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Svaneke 1951; vognpark: 1 lillebil og 1
turistvogn (22 personer); kørsel: udelukkende
lillebil- og turistkørsel.
Adr. Skovgade 5, Svaneke.
Firma: Knud Erik Jørgensen, Vognmandsfor
retning, Skovgade 5, Svaneke.
Jørgensen, Knud Henrik, vognmand; f. 7/1 1926
i Skive, søn af landmand Henrik Jørgensen; g.
30/12 1955 m. Tove Kirsten J., f. Mortensen;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget nuværende vognmandsforretning i Ans
ager og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955;
vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kolonial- og grovvarer f. købmand H. Th. Nis*
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sen og f. møller Magnus Østergaard — begge
Ansager, en del kørsel m. mejeriprodukter fra
Ansager Mejeri t. Esbjerg Eksporthavn og en
del kørsel m. korn, foderstoffer og gødning fra
Esbjerg t. forskellige købmænd i Ansager for
uden en del kørsel f. Ansager kommune og en
del kørsel m. mergel fra forskellige mergellejer.
Adr. Nørre Alle, Ansager.
Firma: Knud H. Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Ansager.
Jørgensen, Kristian Marinus, vognmand; f. 7/7
1914 i Vilsted, Alborg amt, søn af rentier Johan
Jørgensen; g. 25/5 1947 m. Jenny J., f. Hammer;
lastvognschauffør 1932-47, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Østrup og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1947; vognpark: 1 7Ga
tens lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt kontraktkørsel på ruten: Østrup-Alborg;
medl. af best. f. Vesthimmerlands Vognmands
forening s. 1954.
Adr. Østrup.
Firma: Kristian Jørgensen, Østrup Vognmands
forretning, Østrup.
Jørgensen, Lars Georg, vognmand; f. 31/5 1911
i Valore, Præstø amt, søn af gårdejer Laur. Jør
gensen; g. 17/10 1942 m. Aase Anna J., f. Jør
gensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør v. Viby Brugsforening, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rorup pr. Lejre 1943;
vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. mælk foruden en del kørsel f. Øm
Brugsforening og f. Bondeskov Brugsforening
samt en del kørsel m. kreaturer t. Roskilde og
Kbhvn.; i 2 perioder medl. af best. f. Roskilde
Amts Vognmandsforening, kasserer i samme s.
1955.
Adr. Rorup pr. Lejre.
Firma: Georg Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Rorup pr. Lejre.
Jørgensen, Laurits, vognmand; f. 24/9 1907 på
Jegindø, Thisted amt, søn af murer Jørgen Chri
stian Jørgensen; g. 1934 m. Anna Sørine J., f.

Nielsen; etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand på Jegindø 1927, udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1931;
vognpark: 2 lastvogne (5300 og 6500 kg) — begge
m. tippelad og den ene till. m. påhængsvogn
(5000 kg), 2 lillebiler (5 og 8 personer) og 1 ud
lejningsvogn (6 personer); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fiske- og
kreaturtransport — samt lillebilkørsel.
Adr. Jegindø pr. Hvidbjerg.
Firma: Laur. Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Jegindø pr. Hvidbjerg.
Jørgensen, Lund Willy, vognmand; f. 3/10 1915
i Hørby, Hjørring amt, søn af arbejdsmand Carl
Jørgensen; g. 16/12 1939 m. Karen J., f. Peder
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frede
rikshavn 1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Klitgårdsvej 12, Frederikshavn.
Firma: Lund Willy Jørgensen, Vognmandsfor
retning, Klitgårdsvej 12, Frederikshavn.
Jørgensen, Michael Vinther, vognmand; f. 21/12
1921 i Søvind, Arhus amt, søn af rentier Jens
Vinther Jørgensen; g. 20/11 1944 m. Edith V. J.,
f. Laursen; udd. og virket v. landvæsen t. 1944
og v. mølleri 1944-47, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tylstrup 1947, grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Vranum pr. Viborg 1954;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. tømrermester Chr. Jacobsen, Almind pr.
Rindsholm.
Adr. Vranum pr. Viborg.
Firma: Michael V. Jørgensen, Vognmandsfor
retning, Vranum pr. Viborg.

Jørgensen, Niels Christian, vognmand; f. 7/4
1902 i Vejlby pr. Fredericia, Vejle amt, søn af
møller Jørgen Jørgensen; g. 9/2 1934 m. Ella J.,
f. Laursen; udd. v. landbrug og mølleri, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Rårup 1934; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad (kør
selskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis svine- og kreaturtrans-
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port — samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruterne: Rårup-Horsens og Rårup-Vejle.
Adr. Rårup.
Firma: Chr. Jørgensen, Vognmand, Rårup.
Jørgensen, Niels Oluf, vognmand; f. 27/1 1883
i Slagslunde, Frederiksborg amt, søn af husejer
Søren Jørgensen; g. 3/11 1907 m. Maren J., f.
Pedersen (død); vognmandskusk 1902-27, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1912; kør
sel: udelukkende ligtransport m. rustvogne.
Adr. Vanløse Byvej 22, Vanløse.
Firma: O. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Vanløse Byvej 22, Vanløse.
Jørgensen, Niels Peter, vognmand; f. 1/4 1929
i Vissenbjerg, Odense amt, søn af landmand Hans
Morten Jørgensen; g. 30/11 1952 m. Britta J., f.
Pedersen; overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Nykøbing M. og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1953; vognpark: 1 5-tons diesel
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel f. Nykøbing M. kommune
samt langturskørsel på ruten: Nykøbing M.Skive-Arhus.
Adr. Fjordgade 7, Nykøbing M.
Firma: N. P. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Fjordgade 7, Nykøbing M.

Jørgensen, Ole, fragt- og vognmand; f. 10/6
1871 i Skævinge, Frederiksborg amt, søn af par
cellist Jørgen Jørgensen; g. 7/6 1903 m. Ida J., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand1 i Gentofte 1901, iøvrigt optaget
sønnen Svend Aage Jørgensen s. medarbejder i
forretningen; vognpark: 2 lastvogne og 1 heste
vogn t. kaperkørsel i Dyrehaven; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel på ru
ten: Gentofte-Kbhvn.; tidl. medl. af best. f. Nor
dre Birks Vognmandsforening.
Adr. Tjørnegårds vej 20, Gentofte.
Firma: Ole Jørgensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Tjørnegårdsvej 20, Gentofte.
Jørgensen, Oluf Frederik, vognmand; f. 11/8
1904 i Hjørlund, Frederiksborg amt, søn af land

mand Peter Anton Jørgensen; g. 10/8 1928 m.
Paula Astrid J., f. Pedersen (død 1948); etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Frederikssund
1922, flyttet forretningen t. Kbhvn. 1926; vogn
park: 2 4%-tons lastvogne — den ene m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del privat dagrenovationskørsel.
Adr. Kagsvang 17, Brønshøj.
Firma: O. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Kagsvang 17, Brønshøj.
Jørgensen, Ove, vognmand; f. 7/1 1909 i Vester
marie, Bornholm, søn af postbud Jørgen Jørgen
sen; g. 31/12 1933 m. Ebba J., f. Munch; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Klemensker 1935; vognpark: 3 last
vogne (3%-5 tons) — alle m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel; formd. f. Klemensker
Vognmandsforening og medl. af best. f. Central
foreningen af Vognmænd på Bornholm s. 1945.
Adr. Østergade 9, Klemensker.
Firma: Ove Jørgensen, Vognmandsforretning,
Østergade 9, Klemensker.
Jørgensen, Peter, vognmand; f. 17/2 1888 i
Branderslev, Maribo amt, søn af gårdejer An
dreas Jørgensen; g. 17/5 1919 m. Martha J., f.
Black; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nak
skov 1914; vognpark: 4 lastvogne (2%-6 tons) —
alle m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (3 tons);
i perioder medl. af best. f. Nakskov Vognmands
forening.
Adr. Fruegade 22, Nakskov.
Firma: P. Jørgensen & Søn, Vognmandsforret
ning, Fruegade 22, Nakskov.

Jørgensen, Peter, vognmand; f. 1/8 1906 i Vollerup, Sønderborg amt, søn af murer Peter Jør
gensen; g. 15/5 1936 m. Anna J., f. Sthuer; efter
en del år at have virket s. rutebilchauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vollerup 1946;
vognpark: 1 Perkins-diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Sønderborg amt og f. Ulkebøl kommune
samt f. A/S Fyens Andels-Foderstofforretning,
Sønderborg og f. forskellige bygmestre.
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Adr. Vollerup.
Firma: Peter Jørgensen, Vognmandsforretning,
Vollerup.
Jørgensen, Poul, vognmand; f. 18/3 1916 i Flød
strup, Svendborg amt, søn af vognmand Vilhelm
Jørgensen; g. 20/2 1938 m. Erna J., f. Jensen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Stubberup pr. Martofte og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1942; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
tons).
Adr. Stubberup pr. Martofte.
Firma: Poul Jørgensen, Vognmandsforretning,
Stubberup pr. Martofte.
Jørgensen, Poul, vognmand; f. 22/2 1921 i Ege
bjerg, Holbæk amt, søn af landmand Henrik
Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1942,
chauffør h. skovfoged Chr. Sørensen, Kildehu
sene 1942-44, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Nykøbing S. 1944; vognpark: 2 5-tons lastvogne
— begge m. aftagelig flyttekasse og m. påhængs
vogn (2% og 5 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel samt flytning; medl. af best. f. Odsherreds
Fragt- og Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Egebjergvej 41, Nykøbing S.
Firma: Nykøbing S. Flytteforretning v. Poul
Jørgensen, Egebjergvej 41, Nykøbing S.
Jørgensen, Poul Gerhard, vognmand; f. 20/10
1914 i Kbhvn., søn af vognmand Jørgen Laurits
Jørgensen; udd. i handel h. købmand A. C. Niel
sen, Hellerup 1928-31, derefter medarbejder i fa
derens vognmandsforretning i Gladsakse, med
indehaver af samme 1943, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1918 — s. 1947;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10-12
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Kbhvn.s Mørtelvær
ker, f. A/S Ny Kalkbrænderi, Kbhvn., f. A/S
Søborg Trælasthandel og f. A/S Edv. Storr, Hel
lerup m. fl.
Adr. Buddingevej 234, Søborg.
Firma: P. G. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Buddingevej 234, Søborg.
Jørgensen, Povl, vognmand; f. 2/6 1907 i
Kbhvn., søn af antikvitetshandler Otto Emil

S. E. Jørgensen
vognmand
Vandel

Christian Jørgensen; g. 26/9 1948 m. Inga J., f.
Jensen; udd. i handel, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1932; vognpark: 7 lastvogne
(1-5 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Ved Sønderport 20, Kbhvn. S.
Firma: Transportkompagniet, Nyhavn 55,
Kbhvn. K.
Jørgensen, Preben Gudmund, vognmand; f.
9/5 1926 i Rørby, Holbæk amt, søn af gårdejer
Christian Jørgensen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør h. vognmand Holger Peter
sen, Ubby, overtaget vognmand Peter Rasmussen’s forretning i Illerup pr. Kalundborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 2 lastvogne (4% og 6 tons) — den ene m.
tippelad — og 2 kreaturlifts; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en betydelig
kreaturtransport.
Adr. Illerup pr. Kalundborg.
Firma: P. G. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Illerup pr. Kalundborg.
Jørgensen, Rasmus Peter, vognmand; f. 20/11
1906 i Gudme sogn, Svendborg amt, søn af land
mand Jørgen Jørgensen; g. 20/11 1931 m. Hed
vig J., f. Andersen; udd. og virket v. landvæsen
1920-47, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
S Vindinge F. 1947; vognpark: 2 lastvogne (4^
og 5% tons).
Adr. Svindinge F.
Firma: Rasmus Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Svindinge F.
Jørgensen, Rudolf, rutebilejer; f. 8/8 1893 i
Hagested, Holbæk amt, søn af gårdejer Chri
stian Jørgensen; g. 1920 m. Ellen J., f. Jensen;
udd. dels v. landvæsen og dels t. søs, etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Nykøbing S.
1916, omdannet forretningen t. udelukkende at
omfatte rutebilkørsel m. koncession på person
ruten: Nykøbing S.-Egebjerg-Holbæk 1926 og
grundlagt »Hurtigbussen« t. Kbhvn. i samarbejde
m. rutebilejerne Niels Jacob og Oluf Valdemar
Nielsen, Rørvig og A/S Odsherred Jernbane 1953;
vognpark: 7 rutebiler.
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S. S. Jørgensen
vognmand
Hadsten

S. Aa. Jørgensen
vognmand
Rutsker

S. Aa. Jørgensen
vognmand
Helium

Adr. Vesterbro 27, Nykøbing S.
Firma: Rud. Jørgensen, Rutebilejer, Vesterbro
27, Nykøbing S.

Jørgensen, Sofus Emil, vognmand; f. 8/6 1913
i Nørup, Vejle amt, søn af landmand Rasmus
Jørgensen; g. 27/5 1945 m. Gerda J., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget vognmandsforretning i Gammelby og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1942, indehaver af
nuværende vognmandsforretning i Vandel s.
1945; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. kreaturer t. forskellige jydske eksport
stalde, en del kørsel m. svin t. Vejle & Omegns
Andels-Svineslagteri og en del kørsel t. forskel
lige brugsforeninger i Vejle amt f. F.D.B., Vejle.
Adr. Vandel.
Firma: Sofus Jørgensen, Vognmandsforretning,
Vandel.
Jørgensen, Sophus Sigvald, vognmand; f. 29/4
1898 i Tøstrup v. Nimtofte, Randers amt, søn
af arbejdsmand Anders Peter Jørgensen; g. 1/3
1925 m. Oda J., f. Jensen; overtaget nuværende
vognmandsforretning i Hadsten — der er grund
lagt 1910 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1927; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 22 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. A/S Hadsten Mølle.
Adr. Vesselbjergvej 25, Hadsten.
Firma: Sophus S. Jørgensen, Vognmand, Had
sten.
Jørgensen, Svend, vognmand; f. 30/12 1928 i
Snostrup, Frederiksborg amt, søn af landmand
Axel Jørgensen; g. m. Inge J., f. Rasmussen;
udd. og virket v. handel, vægter 1951-52, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i GI. Ølstykke pr.
Ølstykke 1952, flyttet forretningen t. Frederiks
sund 1955; vognpark: 1 5-tons Bedf ord-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Roskildevej, Frederikssund.
Firma: Svend Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Roskildevej, Frederikssund.

S. Aa. Jørgensen
vognmand
Tagkær

Jørgensen, Svend Aage, vognmand; f. 22/11
1917 i Rutsker, Bornholm, søn af landmand Ja
nus Jørgensen; g. 29/10 1944 m. Sigrid J., f. Mo
gensen; efter en del år at have virket s. sten
hugger etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rut
sker 1944; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel; medl. af best. f. Klemensker Vognmands
forening s. 1953.
Adr. Rutsker pr. Hasle.
Firma: Sv. Aa. Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Rutsker pr. Hasle.

Jørgensen, Svend Aage, vognmand; f. 1/6 1922
i Vrensted, Hjørring amt, søn af landmand Vil
helm Jørgensen; g. 23/3 1954 m. Eva J., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helium
1950; vognpark: 1 lastvogn (4950 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast mælke
kørsel og fast kørsel t. A/S Nordisk Nestlé,
Hjørring.
Adr. Helium.
Firma: Svend Aage Jørgensen, Vognmandsfor
retning, Helium.
Jørgensen, Svend Aage, vognmand; f. 7/12 1929
i Tyrstrup, Haderslev amt, søn af vognmand
Hans Jørgensen; efter en del år at have virket
s. chauffør i faderens vognmandsforretning i
Tagkær pr. Christiansfeld optaget s. kompagnon
i samme.
Adr. Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Firma: Hans Jørgensen, Vognmandsforretning,
Tagkær pr. Christiansfeld.

Jørgensen, Svend Bahne, vognmand; f. 19/2
1924 i Fole, Haderslev amt, søn af vognmand
Jens Jørgensen; g. 21/5 1949 m. Anna J., f.
Grosbøl Nielsen; udd. og virket v. landvæsen
og sen. optaget s. kompagnon i faderens vogn
mandsforretning i Fole.
Adr. Fole.
Firma: Jens Jørgensen & Søn, Vognmandsfor
retning, Fole.
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S. B. Jørgensen
vognmand
Fole

V. C. Jørgensen
vognmand
Mollerup

T. C. Jørgensen
vognmand
Roost

V. Jørgensen
vognmand
Vemb

Jørgensen, Søren Brix, vognmand; f. 16/9 1919
i Enslev, Randers amt, søn af husejer Jørgen
Jensen Jørgensen; g. 28/11 1943 m. Ingeborg B.
J., f. Schmidt; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1942-48, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Råby pr. Dalbyover og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948, løst nærings
brev 1952; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 15 tons) — og
1 udlejningsvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. RåbySødring kommune og f. Randers amt foruden
en del svine- og kreaturtransport og en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Råby pr. Dalbyover.
Firma: S. B. Jørgensen, Råby Vognmandsfor
retning, Råby pr. Dalbyover.

Adr. Mollerup pr. Ørum-Sønderlyng.
Firma: Mollerup Vognmandsforretning v.
Vagn Jørgensen, Mollerup pr. Ørum-Sønderlyng.

Jørgensen, Thomas Christensen, vognmand; f.
20/12 1921 i Roost, Tønder amt, søn af handels
mand Peter Jørgensen; g. 21/11 1955 m. Ruth J.,
f. Hansen; udd. og virket v. landvæsen, i kom
pagni m. broderen Jef Jørgensen etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Roost 1947, overtaget
forretningen f. egen regning 1949; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Branderup Mej
eri og f. korn- og foderstoffirmaet Th. Bojsen,
Branderup samt en del kørsel m. sten og grus
fra egen grusgrav.
Adr. Roost pr. Branderup J.
Firma: Th. Jørgensen, Vognmandsforretning,
Roost pr. Branderup J.

Jørgensen, Verner, vognmand; f. 26/G 1927 i
Vemb, Ringkøbing amt, søn af vognmand Thor
vald Jørgensen; g. 30/5 1954 m. Grethe J., f.
Christensen; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Vemb 1945-53, overtaget samme —
der er grundlagt 1921 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1953; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
16 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Vemb Brugs
forening og f. Vemb Lokalforening, en del svineog kreaturtransport og en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning.
Adr. Nørregade 51, Vemb.
Firma: Verner Jørgensen, Vognmand, Vemb.

Jørgensen, Vagn Christian, vognmand; f. 7/10
1927 i Foulum, Viborg amt, søn af cykelhandler
Arthur Jørgensen; g. 9/5 1953 m. Grethe J., f.
Vestergaard; udd. v. landvæsen, chauffør 194653, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Mollerup pr. Ørum-Sønderlyng og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1953, sideløbende leve
randør af vej- og byggematerialer; vognpark:
1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 8
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. A/S Nordisk
Nestlé, Randers.

Jørgensen, Viggo, fragt- og vognmand, kom
missionær; f. 3/8 1897 i Rødvig, Præstø amt, søn
af tømrermester J. P. Jørgensen; g. 1929 m. Rig
mor J., f. Hansen; chauffør i London 1915-20 og
rutebilchauffør i Danmark 1920-25, etabi. sig s.
selvstændig fragt- og vognmand i Rødvig, Stevns
1925; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 8 tons).
Adr. Rødvig, Stevns.
Firma: Viggo Jørgensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Rødvig, Stevns.

Jørgensen, Valdemar, vognmand; f. 6/6 1899 i
Hørby, Hjørring amt, søn af landmand Christian
Jørgensen; g. 25/11 1924 m. Elna J., f. Rasmus
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Karup
pr. Sæby 1946, optaget sønnen Knud Jørgensen
s. medarbejder i forretningen; vognpark: 2 last
vogne (4850 og 5125 kg) — den ene m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturkørsel.
Adr. Karup pr. Sæby.
Firma: Valdemar Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Karup pr. Sæby.
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V.

Jørgensen
vognmand
Rutsker

A. Kaagaard
vognmand
Hørdum

E. Kaagaard
vognmand
Hørdum

Jørgensen, Viggo, vognmand; f. 16/2 1911 i Rut
sker, Bornholm, søn af landmand Julius Jør
gensen; g. 20/11 1936 m. Else Marie J., f. Kofoed; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rut
sker 1946; vognpark: 1 lastvogn (3600 kg) m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Klemensker Vognmandsforening og f.
Rutsker Forsamlingshus.
Adr. Vanghytten, Rutsker pr. Hasle.
Firma: Viggo Jørgensen, Vognmandsforret
ning, Rutsker pr. Hasle.
Jørgensen, Viggo, vognmand; f. 28/9 1925 i
Korning, Vejle amt, søn af boelsmand Anthon
Hansen Jørgensen; udd. v. landvæsen, chauffør
1949-51, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Korning 1951; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
t. Andelsmejeriet »Krongård«, Løsning.
Adr. Korning pr. Hatting.
Firma: Viggo Jørgensen, Vognmand, Korning
pr. Hatting.

Kaagaard, Anders, vognmand; f. 26/4 1901 i
Arup, Thisted amt, søn af landmand Christian
Kaagaard; g. 22/11 1925 m. Marie K., f. Jensen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Hørdum
1925, sideløbende kørelærer i Hørdum s. 1928;
vognpark: 2 lastvogne (4% og 7 tons) — hvoraf
1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (7 tons), 1
udlejningsvogn (6 personer) og 1 skolevogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
svine- og kreaturkørsel samt kørsel f. Thisted
amt og f. Skyum-Hørdum kommune; medl. af
best. f. Thisted Amts Vognmandsforening s. 1928,
formd. f. samme s. 1934, medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen Danske Vognmænd og formd.
f. sammes 2. kreds s. 1948, medl. af best. f. Thi
sted Amts Kørelærerforening s. 1953.
Adr. Hørdum.
Firma: Anders Kaagaard, Vognmandsforret
ning, Hørdum.
Kaagaard, Eigil, vognmand; f. 19/6 1931 i Hør
dum, Thisted amt, søn af vognmand Anders Kaa

V. Kahr
vognmand
Ommestrup

gaard; medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Hørdum.
Adr. Hørdum.
Firma: Anders Kaagaard, Vognmandsforret
ning, Hørdum.

Kahr, Verner, vognmand; f. 12/8 1917 i ØrumDjurs, Randers amt, søn af vognmand Valdemar
Kahr; g. 23/11 1941 m. Kirsten K., f. Sørensen;
udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Mørke 1941 — herunder D.S.B.-vogn
mand 1941-52, driver sideløbende handel m. svin
og heste, iøvrigt indehaver af depot i Mørke
f. A/S Tuborgs Bryggerier og Kongens Bryg
hus, Kbhvn.; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast svine- og kreaturtransport.
Adr. Ommestrup pr. Mørke.
Firma: V. Kahr, Vognmand, Ommestrup pr.
Mørke.
Kalstrup, Jens, vognmand; f. 13/3 1925 i Søn
derholm, Alborg amt, søn af fhv. gårdejer An
ders Kalstrup; g. 29/5 1946 m. Esther K., f. Pe
dersen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Vadum og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 6-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel t. forskel
lige mælkeudsalg i Alborg.
Adr. Vadum.
Firma: Jens Kalstrup, Vognmandsforretning,
Vadum.
Kammann, Heinrich Christian, vognmand; f.
11/4 1912 i Ketting, Sønderborg amt, søn af ar
bejdsmand Heinrich Kammann; g. 8/5 1940 m.
Kathrine K., f. From; udd. v. landvæsen og sen.
virket bl. a. s. eksportchauffør samt s. chauffør
i Falck’s Redningskorps, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kruså pr. Padborg 1947; kørsel:
udelukkende eksportkørsel m. koncession på
Europa.
Adr. Kruså pr. Padborg.
Firma: H. Kammann, Vognmandsforretning,
Kruså pr. Padborg.
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J. Kalstrup

N. C. Kanstrup

O. Karlsmose

E. Kartz

vognmand
Vadum

vognmand
Stege

vognmand
Aulum

vognmand
Åbenrå

Kamph, Victor, fragt- og vognmand; f. 28/11
1891 i Stege; overtaget fragt- og vognmand Niels
Kanstrup’s fragtforretning m. tilhørende kon
cession på fragtruten: Stege-Kbhvn. og etabi.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand i Stege
1941, sideløbende automobilforhandler m. eget
værksted og servicestation i Stege; vognpark: 10
lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 7 m. påhængsvogn
(3%-10 tons).
Adr. Stege.
Firma: Victor Kamph, Fragt- & Vognmands
forretning, Stege.

Kannegaard, Alfred, vognmand; f. 26/3 1893 i
Ebeltoft; g. 25/3 1921 m. Karen K., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen, gårdejer 1921-52, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Uggelhuse 1952; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Uggelhuse.
Firma: A. Kannegaard, Vognmandsforretning,
Uggelhuse.

Kanstrup, Grete, vognmand; g. 12/1 1930 m.
vognmand Niels Kanstrup; efter ægtefællens
død 1941 overtaget og videreført dennes vogn
mandsforretning i Stege — der er grundlagt af
farfaderen vognmand Christian Kanstrup ca.
1835, videreført af faderen vognmand Christian
Kanstrup 1880 og overtaget af vognmand Niels
Kanstrup — der sideløbende overtog fragtruten:
Stege-Kbhvn. — 1920, iøvrigt afhændet fragt
ruten t. fragtmand V. Kamph, Stege 1941 samt
optaget sønnen vognmand Niels Christian Kan
strup s. medindehaver af vognmandsforretnin
gen; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — hvoraf
1 m. påhængsvogn (5 tons), 2 traktorer og 1
spand heste.
Adr. Storegade 38, Stege.
Firma: Niels Kanstrup’s Vognmandsforretning,
Stege.
Kanstrup, Niels Christian, vognmand; f. 6/2
1931 i Stege, søn af vognmand Niels Kanstrup;
g. 18/4 1953 m. Edith K., f. Jacobsen; udd. s.
mekaniker, medindehaver af faderens vogn
mandsforretning i Stege s. 1953.

Adr. Storegade 38, Stege.
Firma: Niels Kanstrup’s Vognmandsforretning,
Stege.

Karlsmose, Otto, vognmand; f. 20/7 1916 i Au
lum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels
Karlsmose; g. 31/1 1943 m. Astrid Viola K., f.
Møller; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Aulum og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942, auto
vognmand s. 1948; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn model 1955; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. dag
renovation og vejmaterialer f. Aulum kommune;
medl. af det kommunale ungdomsnævn i Aulum
kommune.
Adr. Danmarksgade 35, Aulum.
Firma: Otto Karlsmose, Vognmandsforretning,
Aulum.

Kartz, Edvard, vognmand; f. 9/11 1909 i Ukrai
ne, søn af landmand Julius Kartz; g. 21/3 1940
m. Eline K., f. Jepsen Steg; efter en del år at
have virket s. chauffør bl. a. h. vognmand Th.
Thomsen, Åbenrå etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Åbenrå 1952; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
ingeniør Senius Rasmussen, Åbenrå, f. bygme
strene Holst & Kruse, Åbenrå og f. Åbenrå kom
mune.
Adr. Posekærvej 29, Åbenrå.
Firma: E. Kartz, Vognmandsforretning, Pose
kærvej 29, Åbenrå.

Kassentoft, Børge,, vognmand; f. 11/4 1920 i
Brejning, Ringkøbing amt, søn af landmand
Niels Marinus Nielsen; g. 25/10 1947 m. Gerda
K., f. Johansen; efter en del år at have virket
s. slagter etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Opsund pr. Videbæk 1947; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. vejmaterialer f.
Brejning kommune, en del kørsel m. bygnings
materialer t. forskellige håndværkere og en del
kørsel m. kolonial- og grovvarer f. Opsund
Brugsforening foruden en del kørsel f. Videbæk
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B. Kassentoft

R. Kastebo

G. Kastholm

A. Kastrup

vognmand
Opsund

vognmand
Brøndbyøster

vognmand, autoudlejer
Kbhvn. V.

vognmand
Holeby

Mejeri og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Opsund pr. Videbæk.
Firma: Børge Kassentoft, Vognmandsforret
ning, Opsund pr. Videbæk.
Kastebo, Rasmus, vognmand; f. 4/1 1896 i Hår
by, Odense amt, søn af boelsmand Søren Han
sen; g. 21/3 1923 m. Emilie Sabine K., f. Nielsen;
chauffør 1919-47, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Brøndbyøster pr. Glostrup 1947; vogn
park: 3 lastvogne (3-4 34 tons) — hvoraf 2 m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Brøndbyøstervej 80, Brøndbyøster pr.
Glostrup.
Firma: R. Kastebo, Vognmandsforretning,
Brøndbyøstervej 80, Brøndbyøster pr. Glostrup.
Kastholm, Georg, vognmand, autoudlejer; f.
22/1 1896 i Tølløse, Holbæk amt, søn af maskinfabrikant, elektricitetsværksejer Niels Peter Jør
gensen; g. 10/4 1946 m. Erna K., f. Johansen;
udd. s. elektriker 1910-14 og sen. virket s. sådan
bl. a. v. forskellige elektricitetsværksanlæg 1.1922,
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Kbhvn. 1922, udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte autoudlejning og tankanlæg f. Dansk
Shell 1928; medl. af best. f. Auto-Udlejer For
eningen 1928, kasserer i samme s. 1945, formd.
f. Landsforeningen af Udlejere af Motorkøre
tøjer u. Fører s. 1950 og f. Dansk Autoudlejer
Union s. 1956, medstifter af og medl. af best. f.
Udlejernes gensidige Forsikringsselskab 1953,
formd. f. samme s. 1955.
Adr. Dr. Abildgårds Alle 7, Kbhvn. V.
Firma: Kastholm Autoudlejning v. G. Kast
holm, H. C. Ørsteds Vej 50, Kbhvn. V.

Kastrup, Alfred, vognmand; f. 27/11 1911 i
Gørlev, Sorø amt, søn af vognmand Niels Juel
Kastrup; g. 27/12 1937 m. Gudrun K., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen 1925-34, derefter
optaget s. kompagnon i faderens vognmandsfor
retning i Holeby, eneindehaver af samme s. 1950;
vognpark: 2 5%-tons lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (4% tons) — og 2 lillebiler; med
stifter af Rødby og Omegns Vognmandsforening.

Adr. Vestervej 40, Holeby.
Firma: Holeby Vognmandsforretning v. Alfr.
Kastrup, Holeby.
Kastrup, Christian, fragt- og vognmand; f.
9/11 1904 i Dannemare, Maribo amt, søn af vogn
mand Niels Juel Kastrup; g. 20/5 1934 m. Ella K.,
f. Pilemand; udd. og virket v. landvæsen 191828, medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Holeby 1928-34 og chauffør i
A/S Ota, Nakskov 1934-46, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Brandstrup pr. Vester Tirsted
1947, erhvervet nuværende ejendom i Brand
strup 1946; vognpark: 2 5-tons lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt fragtmandskørsel på
ruten: Rødby-Nakskov; medl. af best. f. Rødby
og Omegns Vognmandsforening s. 1948.
Adr. Brandstrup pr. Vester Tirsted.
Firma: Chr. Kastrup, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Brandstrup pr. Vester Tirsted.

Kibsgaard, Poul Jensen, vognmand; f. 3/5 1896
i Solbjerg, Thisted amt, søn af cykelhandler
Kristian Kibsgaard; g. 1926 m. Anna K., f. Poul
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sol
bjerg M. 1924; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
den ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport; medl. af best. f. Morsø Vogn
mandsforening s. 1935.
Adr. Solbjerg M.
Firma: Poul Kibsgaard, Vognmandsforretning,
Solbjerg M.
Kielstrup, Christian Christensen, vognmand; f.
9/10 1910 i Vejle, søn af trædrejer Jens Peter
Kielstrup; g. 18/6 1939 m. Ingrid K., f. Jørgen
sen; lagerist i firmaet Brdr. Sørensen, Vejle t.
1931, derefter taxachauffør og sen. ansat i A/S
Vejle Sålelæderfabrik, etabi. sig s. selvstændig
vognmand — m. forretning omfattende last
vognskørsel bl. a. f. Gartnernes Aktieselskab,
Vejle og f. Vejle kommune — og brændsels
handler i Vejle 1947, sideløbende taxavognmand
i Vejle s. 1955; kørselskapacitet: ca. 5 tons; medl.
af best. f. og sekretær i Vejle Vognmandsfor
ening 1953-55.
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C. C. Kielstrup

L. Kildebakke

G. Kirk

J. P. Kirkeby

vognmand
Vejle

vognmand
Alsgårde

vognmand
Hudevad

vognmand
Esbjerg

Adr. Bardenflethsgade 3, Vejle.
Firma: Chr. Kielstrup, Vognmandsforretning,
Bardenflethsgade 3, Vejle.

Kildebakke, Laurits, vognmand; f. 21/4 1897 i
Borsholm, Frederiksborg amt, søn af vejmand
Laurits Kildebakke; g. 27/9 1936 m. Gudrun K.,
f. Christensen; udd. s. gartner, chauffør 1920-26,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ellekilde
1926, flyttet forretningen t. egen ejendom i Als
gårde 1936; vognpark: 3 5-tons lastvogne og 2
drosker; medl. af best. f. Tikøb Vognmandsfor
ening, formd. f. samme 1950-52, næstformd. f.
Tikøb Sogns Droskeforening.
Adr. Nordre Strandvej 219, Alsgårde.
Firma: L. Kildebakke, Vognmandsforretning,
Alsgårde.

Kildegaard, Hans, vognmand; f. 23/10 1905 i
Humlebæk, Frederiksborg amt, søn af gartner
Peter Kildegaard; g. 1928 m. Anna K., f. Niel
sen; udd. s. gartner, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Humlebæk 1927; vognpark: 2 dro
sker; medl. af best. f. Nordsjællands Droskeejerforening s. 1941.
Adr. GI. Strandvej 104, Humlebæk.
Firma: H. Kildegaard, Vognmand, Humlebæk.
Kirk, Gunnar, vognmand; f. 17/4 1914 i Sønder
Nærå, Odense amt, søn af vognmand Th. Kirk;
g. 10/12 1948 m. Jytte K., f. Andersen; medhjæl
per og sen. chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Hudevad pr. Arslev 1930-46, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hudevad 1946, side
løbende forpagter af grusgrav m. tilhørende ma
teriel, opført nuværende ejendom m. tilhørende
garager i Hudevad 1948; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 5 tons).
Adr. Hudevad pr. Årslev.
Firma: Gunnar Kirk, Vognmandsforretning,
Hudevad pr. Arslev.
Kirkeby, Holger, vognmand; f. 19/1 1896 i
Fjaltring, Ringkøbing amt, søn af købmand Jens
Kirkeby; g. 2/11 1925 m. Anny K., f. Eriksen;
udd. t. søs, etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn

mand i Kbhvn. 1927, selvstændig eksportvogn
mand i Esbjerg s. 1930; vognpark: 1 Magirus
Deutz-dieselkølevogn m. påhængsvogn; kørsel:
udelukkende eksportkørsel m. koncession på
Europa — dog fortrinsvis kørsel på Tyskland.
Adr. Peder Skrams Gade 16, Esbjerg.
Firma: Holger Kirkeby, Eksportvognmand,
Peder Skrams Gade 16, Esbjerg.
Kirkeby, Jens Peter, vognmand; f. 17/1 1922 i
Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Jens
Kirkeby; g. 28/6 1945 m. Gerda K., f. Nielsen;
udd. i kolonial, optaget s. kompagnon i faderens
eksportvognmandsforretning i Esbjerg 1942, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig eks
portvognmand 1951; vognpark: 1 Magirus Deutzdiesellastvogn m. sættevogn; kørsel: udeluk
kende eksportkørsel m. koncession på Europa —
dog fortrinsvis kørsel m. fisk og landbrugspro
dukter.
Adr. N. J. Poulsens Vej 1, Esbjerg.
Firma: Jens Kirkeby & Søn, Vognmandsforret
ning, N. J. Poulsens Vej 1, Esbjerg.

Kirkegaard, Frede, vognmand; f. 22/3 1919 i
Vindum, Viborg amt, søn af gårdejer Andreas
Kirkegaard; g. 30/4 1942 m. Gudrun K., f. Han
sen; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Abyhøj og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende kontraktkørsel på ruten: Arhus-Hobro.
Adr. Jeppe Akjærs Vej 29, Abyhøj.
Firma: Frede Kirkegaard, Vognmandsforret
ning, Jeppe Akjærs Vej 29, Abyhøj.

Kirkegaard, Martin, driftsleder; f. 21/9 1912 i
Skjern, Ringkøbing amt, søn af handelsmand og
kommissionær Eskild Kirkegaard; g. 25/9 1938
m. Maja K., f. Overgaard; genn. en årrække
virket s. rutebilchauffør bl. a. genn. ca. 16 år
på personruten: Skjern-Tarm-Nørre Nebel,
driftsleder f. samme s. 1941; vognpark: 5 omni
busser og 1 lastvogn (kørselskapacitet: 167 per
soner); kørsel: udelukkende rutebilkørsel m.
koncession på personruten: Skjern-Tarm-Nørre
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M. Kirkegaard

T. Kirkegaard

R. Kjeldal

H. T. Kjeldsen

driftsleder
Tarm

vognmand
Vrenderup

vognmand
Regnemark

vognmand
Ebeltoft

Nebel samt turistkørsel på ind- og udland; 2
gange tildelt Landsforeningen Danmarks Bilruter’s diplom; dekorationer: D.r.K.H. og N.r.K.
H.
Adr. Møllevej 4, Tarm.
Firma: I/S Skjern-Tarm-Nørre Nebel Rutebi
ler, Tarm.

Kirkegaard, Peter Mortensen, vognmand; f. 7/1
1888 i Ejstrup, Alborg amt, søn af husmand
Morten Andersen; g. 28/9 1915 m. Karen K., f.
Olsen; udd. v. landvæsen og sen. frekventeret
Køng Højskole, studie- og arbejdsophold v.
mejeribrug i U.S.A. 1911-14, etabi. sig s. selv
stændig vognmand og fouragehandler i Odense
1918; vognpark: 10 lastvogne og 2 spand heste
(kørselskapacitet: ca. 70 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kul f. Odense Gasværk; oldermd. f. Odense
Vognmandslaug 1928-51, medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen Danske Vognmænd t. 1951 og
formd. f. Fyns Stifts Vognmandsforening t. 1955,
i perioder medl. af Odense byråd.
Adr. Nørrebro 132, Odense.
Firma: P. Kirkegaard’s Vognmands- & Foura
geforretning, Nørrebro 132, Odense.
Kirkegaard, Tage, vognmand; f. 15/3 1924 i Få
borg, Ribe amt, søn af gårdejer Anders H. Kir
kegaard; g. 23/11 1955 m. Elva K., f. Jacobsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vrenderup, Fåborg pr. Varde 1947;
vognpark: 1 Opel Blitz- og 1 Austin-benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Fåborg
kommune og f. Fåborg Mejeri foruden en del
kørsel f. egen formbrændselsfabrik.
Adr. Vrenderup, Fåborg pr. Varde.
Firma: Tage Kirkegaard, Vognmandsforret
ning, Vrenderup, Fåborg pr. Varde.
Kjeldal, Risom, vognmand; f. 13/8 1909 i Vemb,
Ringkøbing amt, søn af landmand Christian
Kjeldal; g. 1938 m. Lydia K., f. Johansen; i
kompagni m. vognmand Rich. Bjørnstad etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Urup 1929, over

taget forretningen f. egen regning 1931 og flyttet
samme t. Regnemark pr. Borup 1932, iøvrigt ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte en
treprenørvirksomhed m. egen grusgrav og mør
telværk; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 23 tons).
Adr. Regnemark pr. Borup.
Firma: Regnemark Grusgrav & Mørtelværk,
Vognmands- & Entreprenørforretning v. R. Kjel
dal, Regnemark pr. Borup.
Kjeldsen, Holger Thylstrup, vognmand; f. 27/6
1914 i Alsø, Randers amt, søn af skræddermester
Niels Jensen Kjeldsen; g. 3/11 1944 m. Johanne K.,
f. Krogh; udd. v. landvæsen, overtaget nuværen
de fragt- og vognmandsforretning i Ebeltoft og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 9 tons); kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: EbeltoftKbhvn.
Adr. Søndergade 34, Ebeltoft.
Firma: Holger Kjeldsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Søndergade 34, Ebeltoft.

Kjeldsen, Magni Gunnar, vognmand; f. 7/2 1908
i Saksild, Århus amt, søn af vognmand Kjeld
Kjeldsen; g. 15/5 1937 m. Ella Kirstine K., f.
Hansen; udd. v. landvæsen, i kompagni m. fade
ren etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejle
1931, leder af forretningen — hvori 3 brødre er
medarbejdere — f. moderen fru Marie Kjeldsen
efter faderens død 1951; vognpark: 5 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 35 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S De danske Bomuldsspinderier, Vejle, f.
Vejle Stavfabrik og f. Jydsk Rullegardinfabrik,
Vejle m. fl. — samt fragtmandskørsel på ruten:
Vejle-Svendborg s. 1955.
Adr. Vardevej 20, Vejle.
Firma: K. Kjeldsen, Vognmandsforretning,
Vejle.
Kjeldsen, Oskar, vognmand; f. 22/9 1894 i Alsø
sogn, Randers amt, søn af gårdejer Rasmus
Kjeldsen; g. 7/5 1920 m. Olivia K., f. Bilde; udd.
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M. G. Kjeldsen
vognmand
Vejle

O. Kjeldsen
vognmand
Kolind

v. landvæsen, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende vognmands- og brændselsforretning i
Kolind og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1920; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport; genn. en årrække medl. af
best. f. og kasserer i Djurslands Vognmandsfor
ening, kirkeværge f. Kolind Kirke og medl. af
best. f. Kolind Elværk, fl. a. tillidshverv.
Adr. Kolind.
Firma: O. Kjeldsen & Søn, Vognmands- &
Brændselsforretning, Kolind.

Kjeldsen, Rasmus Bilde, vognmand; f. 19/3
1923 i Kolind, Randers amt, søn af vognmand
Oskar Kjeldsen; g. 5/6 1949 m. Marie B. K., f.
Nielsen; udd. s. kontorist på kæmnerkontor, løst
næringsbrev og optaget s. kompagnon i faderens
vognmands- og brændselsforretning i Kolind
1946; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport; medl. af best. f. Djurs
lands Vognmandsforening s. 1952, kasserer og se
kretær i samme s. 1954, medl. af best. f. Kolind
Håndværker- og Borgerforening s. 1953.
Adr. Kolind.
Firma: O. Kjeldsen & Søn, Vognmands- &
Brændselsforretning, Kolind.
Kjellund, Aksel, direktør; f. 21/12 1896 i
Kværndrup, Svendborg amt; g. 13/7 1928 m. Ka
ren K., f. Johnsen; student (Odense) 1914, udd. i
handel i firmaet C. J. Boserup, Fakse 1914-17,
forrettet tjeneste s. reserveintendant i hæren,
ansat i Transatlantisk Compagni, Kbhvn. 1919,
studie- og arbejdsophold i Spanien 1919, i Portu
gal 1921 og i Frankrig 1924, bogholder i A/S
Citroén Automobiles, Kbhvn. 1924, prokurist i
samme 1935, direktør s. 1940; medl. af best. f.
Sammenslutningen af Automobilfabrikanter og
Importører 1946, formd. f. samme s. 1955, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Rådhusvej 8, Charlottenlund.
Firma: A/S Citroén Automobiles, Sydhavns
gade 16, Kbhvn. SV.

R. B. Kjeldsen

K. Kjellund

vognmand
Kolind

vognmand
Vanløse

Kjellund, Kaj, vognmand; f. 7/4 1906 i Kværn
drup, Svendborg amt, søn af proprietær Niels
Peter Petersen; g. 2/7 1930 m. Marie K., f. Cortsen; udd. i trælastbranchen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1930; medl. af best.
f. Kbhvn.s Vognmandslaug s. 1944, viceoldermd.
i samme og formd. f. Centralorganisationen af
Vognmænd i Kbhvn. og Omegn 1951-54, medl. af
hovedbest. f. Landsforeningen DanskeVognmænd
s. 1954, medl. af repræsentantskabet f. Dansk
Arbejdsgiverforening og f. Kbhvn.s Håndvær
kerforening.
Adr. Søndervigvej 12, Vanløse.
Firma: Kaj Kjellund, Jyllingevej 70, Vanløse.

Kjær, Laurits, vognmand; f. 13/12 1891 i Bredebro, Tønder amt, søn af dyrlæge Nis Kjær;
g. 5/8 1921 m. Dorthea K., f. Schwartzer; udd.
og virket v. landvajsen, grundlagt nuværende
vognmandsforretning m. forlystelsespark i Skær
bæk og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1925;
vognpark: 1 lastvogn m. 6 påhængsvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog i sæsonen for
trinsvis kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Havevej, Skærbæk.
Firma: Laur. Kjær, Vognmandsforretning &
Forlystelsespark, Skærbæk.

Kjær, Marius, vognmand; f. 18/10 1890 i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Christian
Kjær; g. 2/12 1920 m. Maren K., f. Uldall Jep
sen; udd. og virket v. landvæsen 1904-20, over
taget vognmand H. C. Marxen’s forretning i
Middelfart — der er grundlagt 1900 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1920; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5 tons) og 1 personvogn; medl.
af best. f. og sekreta^r i Middelfart Vognmands^
forening s. 1931, medl. af Middelfart byråd s.
1945, fl. a. tillidshverv.
Adr. Østergade 7, Middelfart.
Firma: M. Kjær, Vognmandsforretning, Øster
gade 7, Middelfart.
Kjær, Peter, vognmand; f. 24/3 1906 i Hader
slev, søn af kedel- og maskinpasser Nis Kjær;
g. 11/3 1932 m. Meta K., f. Reinholdt; udd. og
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L. Kjær

P. Kjær

vognmand
Skærbæk

vognmand
Haderslev

C. Kjærgaard
vognmand
Øster Hvidbjerg

virket v. farvehandel, derefter chauffør i for
skellige brændselsforretninger, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1946; vognpark:
1 Bedford-lastvogn og 1 Chevrolet-lastvogn —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Haderslev
kommune, f. forskellige entreprenører v. om
kørselsvejen v. Haderslev og f. forskellige byg
mestre m. fl.
Adr. Skinkelsvej 8, Haderslev.
Firma: P. Kjær, Vognmandsforretning, Skin
kelsvej 8, Haderslev.

Kjærgaard, Alfred, vognmand; f. 28/6 1892 i
Hørdum, Thisted amt, søn af gårdejer Christian
Kjærgaard; g. 11/8 1920 m. Johanne K., f. FoghNielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bedsted, Thy 1918, driver sideløbende selvstæn
digt landbrug (20 tdr. land) i Bedsted; vognpark:
3 lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa
citet: ca. 12% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel,
en del svine- og kreaturkørsel og en del kørsei
f. Bedsted-Grurup kommune; medl. af best. f.
Thisted Amts Vognmandsforening 1942-44.
Adr. Thistedvej, Bedsted, Thy.
Firma: Alfred Kjærgaard, Vognmandsforret
ning, Bedsted, Thy. Kjærgaard, Christian, vognmand; f. 21/5 1903 i
Øster Hvidbjerg, Thisted amt, søn af vognmand
Peter Kjærgaard; g. 22/9 1929 m. Christine K.,
f. Horsager; overtaget faderens vognmandsfor
retning i Øster Hvidbjerg og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1926; vognpark: 1 lastvogn
(3500 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturkørsel, en
del fast firmakørsel og en del kørsel f. KarbyHvidbjerg-Redsted kommune; medl. af best. f.
Morsø Vognmandsforening t. 1939.
Adr. Øster Hvidbjerg pr. Redsted M.
Firma: Chr. Kjærgaard, Vognmandsforretning,
Øster Hvidbjerg pr. Redsted M.
Kjærgaard, Christian, vognmand; f. 2/10 1924
i Bedsted, Thisted amt, søn af vognmand Lau

K. Kjærgaard
rutebilejer
Skjern

rits Kjærgaard; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Bedsted, Thy.
Adr. Bedsted, Thy.
Firma: Laurits Kjærgaard, Vognmandsforret
ning, Bedsted Thy.

Kjærgaard, Frede, vognmand; f. 1/3 1939 i
Øster Hvidbjerg, Thisted amt, søn af vognmand
Christian Kjærgaard; medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Øster Hvidbjerg.
Adr. Øster Hvidbjerg pr. Redsted M.
Firma: Chr. Kjærgaard, Vognmandsforretning,
Øster Hvidbjerg pr. Redsted M.
Kjærgaard, Knud, rutebilejer; f. 2/3 1919 i
Skjern, Ringkøbing amt, søn af rutebilejer og
postbud Chresten Kjærgaard Christensen; g. 10/7
1948 m. Julie K., f. Nielsen; efter genn. ca. 16
år at have virket s. rutebilchauffør overtaget
nuværende rutebilforretning i Skjern efter fa
deren og etabi. sig s. selvstændig rutebilejer
1956; vognpark: 2 omnibusser (21 og 27 personer);
kørsel: udelukkende rutebilkørsel m. koncession
på personruten: Skjern-Stauning-Velling-Ringkøbing samt turistkørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Skjern Idræts-Forening.
Adr. Svinget, Skjern.
Firma: Knud Kjærgaard, Rutebilejer, Svinget,
Skjern.

Kjærgaard, Laurits, vognmand; f. 4/10 1884 i
Heltborg sogn, Thisted amt, søn af gårdejer
Christian Kjærgaard; g. 25/7 1921 m. Theodora
K., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Bedsted, Thy 1910; vognpark: 2 4-tons last
vogne, 1 spand heste og 1 lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Bedsted-Grurup kommune.
Adr. Østergade 22, Bedsted, Thy.
Firma: Laurits Kjærgaard, Vognmandsforret
ning, Bedsted, Thy.
Kjærgaard, Niels Jørgen, vognmand; f. 23/2
1934 i Bedsted, Thisted amt, søn af vognmand
Laurits Kjærgaard; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Bedsted, Thy.
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T. Kjølholm

J. Klausen

K. E. Klausen

vognmand
Brønderslev

vognmand
Arre

vognmand
Arre

Adr. Bedsted, Thy.
Firma: Laurits Kjærgaard, Vognmandsforret
ning, Bedsted, Thy.
Kjølby, Jens Høgh, vognmand; f. 10/11 1906 i
Sundby, Alborg amt, søn af rentier Niels Peter
Kjølby Nielsen; g. 5/7 1936 m. Else K., f. Kristi
ansen; chauffør i nuværende vognmandsforret
ning i Nøvling pr. Alborg 1934-36, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1936; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. mælk t. Ålborg Andelsmejeri.
Adr. Nøvling pr. Alborg.
Firma: Jens Høgh Kjølby, Vognmandsforret
ning, Nøvling pr. Alborg.

Kjølholm, Kresten, vognmand; søn af vogn
mand Thinus Kjølholm; g. m. Karen K., f. Ingvardsen; medarbejder i faderens vognmandsfor
retning i Brønderslev s. 1940.
Adr. Søndergade, Brønderslev.
Firma: Thinus Kjølholm, Vognmandsforretning,
Dammens Mark, Brønderslev.

Kjølholm, Thinus, vognmand; f. 27/9 1888 i
Brønderslev, søn af gårdejer Kresten Kjølholm;
g. 8/4 1939 m. Kirsten K., f. Christensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Brønderslev 1926;
vognpark: 2 diesellastvogne — hvoraf 1 m. sæt
tevogn og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
20 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis firmakørsel; medstifter af og formd.
f. Brønderslev og Omegns Vognmandsforening
t. 1947, genn. ca. 11 år formd. f. Brønderslev
Andelsmejeri.
Adr. Dammens Mark, Brønderslev.
Firma: Thinus Kjølholm, Vognmandsforretning,
Dammens Mark, Brønderslev.
Kjøller, Axel, vognmand; vognpark: 1 heste
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Doktorbakken, Åkirkeby.
Firma: Axel Kjøller, Vognmandsforretning,
Åkirkeby.

O. Klausen
vognmand
Urup

Kjølsen, Hans Hammer, direktør, civilingeniør;
f. 14/1 1891 i Kbhvn., søn af kaptajn, bureauchef
R. H. Kjølsen; student 1910, cand. polyt. 1916,
ingeniør i A/S Sodafabrikkerne, Kbhvn. 1916-18,
sekretær i Industrirådet 1918, direktør f. A/S
Rødby Havns Stål- & Jernindustri 1918-21, kon
torchef i Michelin Pneumatik General-Agentur,
Kbhvn. 1921-22, salgschef i A/S Trolle & Yde,
Kbhvn., 1922-24, afdelingschef h. F. Biilow &
Co., Kbhvn. 1925-27, direktionssekretær i A/S
Glud & Marstrand’s Fabrikker, Kbhvn. 1927-28,
direktør f. A/S Dansk Blikemballage Fabrik,
Kbhvn. 1928-30, fabriksrepræsentant i Danmark
f. A/B Automobilfabrikken »Volvo«, Goteborg
1930-33, direktør for Autogummi-Forhandler-Foreningen, Kbhvn. s. 1933, till, direktør f. Dan
marks Automobil-Forhandler-Forening, Kbhvn.
1939-48, teknisk sekretær i Motorbranchens Fæl
lesråd s. 1939; genn. en årrække medl. af best. f.
Dansk Ingeniørforening’s sektion f. automobil
teknik og -trafik samt næstformd. f. sammes
industrisektion, medl. af nævnet vedr. omsæt
ningsafgift af motorkøretøjer s. 1943; forfatter t.
»Alternative Metoder«, »Transportens Beliggen
hedslære«, »Kan vore Veje tåle Bilkørslen« og
»Fortøjsgeometri og Dækslid« samt t. diverse
tidsskriftartikler; redaktør af tidskriftet »Dæk
og Slange« s. 1949, tidl. redaktør af bladet »Bil
og Motor«.
Adr. Brolæggerstræde 13, Kbhvn. K.
Organisation: Autogummi-Forhandler-Foreningen, Amaliegade 22 A, Kbhvn. K.

Klausen, Jens, vognmand; f. 10/1 1897 i Fårup,
Ribe amt, søn af gårdejer Ole Klausen; g. 27/3
1923 m. Alma K., f. Pedersen; udd. og-virket s.
bygningshåndværker (murer), etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Arre pr. Varde 1944, op
taget sønnen Kai Egon Klausen s. medarbejder i
forretningen; vognpark: 1 Steyr-diesellastvogn
m. påhængsvogn og 1 Bedford-benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. eksportstaldene og slagte
rierne i Esbjerg og Varde og en del kørsel m.
brunkul t. forskellige elværker i Sydjylland for-
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V. Klausen

P. Klentz

A. P. Klingenberg

J. Kliver

vognmand
Dianalund

vognmand
Kbhvn. N.

vognmand
Abild

vognmand
Marstrup

uden en del kørsel f. Arre kommune og f. for
skellige håndværkere.
Adr. Arre pr. Varde.
Firma: Jens Klausen, Vognmandsforretning,
Arre pr. Varde.

Klausen, Kai Egon, vognmand; f. 18/1 1924 i
Vejrup, Ribe amt, søn af vognmand Jens Klau
sen; g. 28/3 1950 m. Kirstine Bothilde K., f. Kri
stensen; medarbejder i faderens vognmandsfor
retning i Arre pr. Varde.
Adr. Arre pr. Varde.
Firma: Jens Klausen, Vognmandsforretning,
Arre pr. Varde.

Klausen, Olaf, vognmand; f. 7/7 1917 i Urup,
Ribe amt, søn af gårdejer Klaus Jensen Klau
sen; g. 22/12 1946 m. Maren K., f. Nielsen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Urup 1946; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Grindsted kom
mune, f. købmand Søren Nielsen, Urup og f. for
skellige formbrændselsfabrikker foruden en del
kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Urup pr. Eg
Firma: Olaf Klausen, Vognmandsforretning,
Urup pr. Eg.
Klausen, Valdemar, vognmand; f. 7/1 1897 i
Niløse, Holbæk amt, søn af landmand Carl Klau
sen; g. 18/5 1929 m. Hansine K., f. Olsen; udd. og
virket v. landvæsen, overtaget vognmand, skov
foged Johansen’s forretning i Dianalund og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1924, opført
nuværende ejendom i Dianalund 1926; vognpark:
4 lastvogne (4-6 tons) — hvoraf 2 m. påhængs
vogn (5 tons), 2 lastvogne — begge m. langtømmervogn (6 tons), 2 traktorer og 2 spand heste; i
2 perioder medl. af best. f. Sorø og Omegns
Vognmandsforening.
Adr. Birkevej 5, Dianalund.
Firma: Vald. Klausen, Vognmandsforretning,
Dianalund.

Klentz, Poul, vognmand; f. 31/10 1902 i Kbhvn.
søn af vognmand Valdemar Klentz; g. 4/1 1939
m. Flora K., f. Sandberg; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1936; vognpark: 2 last
vogne (2 og 5 tons) — begge m. tippelad; kørsel:
udelukkende privat dagrenovationskørsel.
Adr. Tagensvej 90, Kbhvn. N.
Firma: P. Klentz, Vognmandsforretning,
Tagensvej 90, Kbhvn. N.
Klinge, Erik, vognmand; f. 22/10 1913 i Høj
bjerg sogn, Viborg amt, søn af proprietær Aage
Nicolaj Jessen Klinge; g. 12/11 1939 m. Clara K.,
f. Kruse; udd. v. landvæsen, rute- og lastbil
chauffør 1939-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Arhus 1946, grundlagt nuværende vogn
mandsforretning i Knebel 1949; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 6%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel t. Thorup Andels
mejeri foruden en del svinetransport t. Ebeltoft
Andelssvineslagteri.
Adr. Knebel Bro pr. Knebel.
Firma: Erik Klinge, Vognmandsforretning,
Knebel Bro pr. Knebel.
Klingenberg, Andreas Peter, vognmand; f.
26/10 1904 i Abild, Tønder amt, søn af gårdejer
Johannes Jessen Klingenberg; g. 9/2 1929 m. Jensigne K., f. Lorenzen; udd. og virket v. landvæ
sen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Abild
1937, optaget sønnen Jens Madsen Klingenberg
s. kompagnon i forretningen; vognpark: 1 Bedford-lastvogn m. Perkins-dieselmotor og på
hængsvogn (8 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — såvel lokal s. langturskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. kreaturer t. eksportstal
dene i Sønderjylland, Esbjerg og Kolding samt
en del kørsel m. sand og sten f. Abild kommune
foruden en del kørsel m. materialer m. konces
sion på Tyskland; formd. f. Abild Vandværk.
Adr. Abild pr. Tønder.
Firma: Andreas Klingenberg, Vognmandsfor
retning, Abild pr. Tønder.
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A. H. Klockmann

J. P. Kloster

N. C. Kloster

H. C. Klüver

vognmand
Vejen

speditør
Haderslev

vognmand, eks- og importør
Haderslev

vognmand, kulhandler
Vejle

Klit, Karl Evald, vognmand; vognpark: 1 last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Havnestræde 5, Thisted.
Firma: Karl Klit, Vognmandsforretning, Thi
sted.

i Hasle, søn af købmand Ludvig Kloe; g. 6/11
1927 m. Edith K., f. Hansen; udd. s. elektriker,
etabi. sig s. selvstændig vognmand og kørelærer
i Neksø 1937; vognpark: 1 lillebil (kombineret
lillebil og skolevogn) og 1 udlejnings vogn; kør
sel: udelukkende lillebil- og skolekørsel.
Adr. Bredgade 5, Neksø.
Firma: Ove Kloe, Autokøreskole & Lillebilfor
retning, Bredgade 5, Neksø.

Kliver, John, vognmand; f. 5/8 1889 i Marstrup,
Haderslev amt, søn af landmand Martin Thom
sen Kliver; g. 12/2 1919 m. Anni K., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Marstrup 1923; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad — og 1 person
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S J. D. Koopmann’s
Svineslagteri, Haderslev, f. Haderslev amts vej
væsen og f. Hoptrup kommune samt en del kør
sel m. sukkerroer t. Kolding Saftstation m. m.;
formd. f. Marstrup Vandværk.
Adr. Marstrup.
Firma: John Kliver, Vognmandsforretning,
Marstrup.

Klockmann, August Heinrich, vognmand; f.
25/11 1908 i Vejen, Ribe amt, søn af rentier Iver
H. Klockmann; g. 30/4 1931 m. Helga K., f. Lund;
efter en del år at have virket s. kusk og chauf
før i faderens vognmandsforretning i Vejen
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1933, optaget sønnerne Iver og Bent
Klockmann s. medarbejdere i forretningen;
vognpark: 2 Scania Vabis-diesellastvogne — den
ene m. påhængsvogn, 1 Bedford-lastvogn m.
Perkins-dieselmotor og 1 Chevrolet-lillebil mo
del 1953; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Tagpapfabrikken »Phønix«, Vejen,
f. Vejen kommune og f. Ribe amts vejvæsen for
uden en del kørsel m. korn og foderstoffer f.
Vejen Foderstofforening og f. A/S Gjesten
Korn- & Foderstofforretning — samt lillebil
kørsel.
Adr. Jernbanegade 2, Vejen.
Firma: August Klockmann, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Vejen.
Kloe, Ove, vognmand, kørelærer; f. 30/11 1895

Kloster, Jakob Peter, speditør; f. 6/2 1925 i
Haderslev, søn af vognmand, eks- og importør
Niels Christian Kloster; g. 13/6 1949 m. Tove K.,
f. Jensen; udd. i isenkram og sen. ansat i BurWain og Nordisk Diesel, Kbhvn., frekventeret
Handelshøjskolen i Kbhvn., studie- og arbejds
ophold i England og Tyskland, sen. optaget i
faderens forretning i Haderslev, løst nærings
brev og grundlagt nuværende virksomhed i Ha
derslev — m. afdelinger i Flensburg, Hamburg
og Berlin og omfattende international transport
og spedition — hovedsagelig international lande
vejstrafik — 1953, direktør f. Haderslev AutoDiesel A/S, forhandler f. Magirus-Deutz.
Adr. H. P. Hanssens Vej 10, Haderslev.
Firma: Spedition Kloster, Internationale Trans
porter & Spedition, Haderslev.

Kloster, Niels Christian, vognmand, eks- og
importør; f. 29/3 1893 i Over Jerstal, Haderslev
amt, søn af landmand Jacob Nielsen Kloster; g.
m. Marie Margrethe K., f. Petersen (død); grund
lagt nuværende forretning — omfattende eksport
af levende kreaturer og svin — i Haderslev 1913,
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
eksport af slagteriprodukter 1920, grundlagt vogn
mandsforretning — omfattende international
transport — i Haderslev 1924, grundlagt frugt
en gros forretning m. import af sydfrugter i Ha
derslev 1925, sen. grundlagt kartoffeleksportfor
retning i Over Jerstal, løst næringsbrev 1913;
vognpark: 15 kølevogne — hvoraf 5 m. maskinel
køling — og 5 åbne vogne.
Adr. Sønderottinggade 14, Haderslev.
Firma: N. C. Kloster, Import-Eksport, Haders
lev.
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Aa. H. Knudsen

A. Knudsen

A. Knudsen

E. Knudsen

vognmand
Odense

vognmand
Vester Lindet

vognmand
Christiansfeld

vognmand
Toftlund

Klüver, Henrik Cilius, vognmand, kulhandler;
f. 20/6 1899 i Vejle, søn af vognmand Magnus
Ditlev Klüver; g. 31/12 1924 m. Marie K., f. Ludvigsen; udd. i smedefaget h. smedemester Pe
tersen, Vejle 1913-15, ansat h. hestehandler Mar
tin Petersen, Vejle 1915-17 og h. vognmand Aage
Jensen, Vejle 1917-22, formand i A/S Chr.
Schjøth’s Eftf., Vejle 1922-28, medhjælper i fade
rens vognmandsforretning i Vejle (grundlagt af
bedstefaderen ca. 1880) 1928-33 og kusk i A/S
Johan Andersen’s Trælastforretning, Vejle 193344, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejle
1945, udvidet forretningen t. sideløbende at om
fatte brændselsforretning 1946 og iøvrigt optaget
sønnen Aage Klüver s. medarbejder i virksom
heden; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 14 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Johan Andersen’s Jernhandel,
Vejle, f. A/S Johan Andersen’s Trælastforret
ning, Vejle og f. firmaet Becker-Christensen,
Vejle m. fl.; tidl. medl. af best. f. Vejle Kul
handlerforening.
Adr. Staldgårdsgade 17, Vejle.
Firma: H. C. Klüver’s Vognmands- & Brænd
selsforretning v. H. C. Klüver, Staldgårdsgade
17, Vejle.

Knudsen, Aage Henry, vognmand; f. 4/12 1907
i Odense, søn af vognmand Laurits Frederik
Knudsen; g. 7/5 1949 m. Lilly K., f. Andreassen;
ansat i faderens vognmandsforretning i Odense
1923, sen. medindehaver af samme, løst nærings
brev 1932; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Betonstøberiet »Spe
cialbeton«. Odense, f. Dansk Ægforretning,
Odense og f. firmaet Brdr. Henriksen, Odense
samt f. forskellige entreprenører, gartnere og
håndværksmestre i Odense.
Adr. Nyborgvej 170, Odense.
Firma: L. Knudsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Nyborgvej 170, Odense.

Knudsen, Alfred, vognmand; f. 26/6 1897 i Høj
rup pr. Taulov, Vejle amt, søn af møller Mads

Knudsen; g. 25/4 1922 m. Karen K., f. Simonsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vester Lindet pr. Gram
1925; vognpark: 1 benzinlastvogn og 1 person
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. svin t. Rødding Svine
slagteri og en del kørsel m. kreaturer t. Kolding
Eksportmarked samt en del kørsel m. korn og
foderstoffer f. A/S Julius Nielsen, Vojens for
uden en del kørsel f. Gram kommune.
Adr. Vester Lindet pr. Gram.
Firma: Alfred Knudsen, Vognmandsforretning,
Vester Lindet pr. Gram.

Knudsen, Andreas, vognmand, depotindehaver;
f. 27/1 1887 i Langkær, Haderslev amt, søn af
gårdejer Andreas Knudsen; g. 23/3 1913 m. Ce
cilie K., f. Rudebæk; udd. v. landvæsen, del
taget i verdenskrig 1 1914-18, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Christiansfeld 1919, side
løbende indehaver af depot i Christiansfeld f.
A/S Tuborgs Bryggerier og Kongens Bryghus,
Kbhvn.; vognpark: 1 diesellastvogn m. påhængs
vogn og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. A/S Nicolai Outzen, Haderslev, f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Christiansfeld kommune.
Adr. Kongensgade, Christiansfeld.
Firma: Andr. Knudsen, Vognmandsforretning,
Christiansfeld.

Knudsen, Edvard, vognmand; f. 4/8 1914 i
Vamdrup, Ribe amt, søn af arbejdsmand Jørgen
Knudsen; g. 14/11 1943 m. Ingeborg K., f. Gejl;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget nuværende vognmandsforretning i Toft
lund og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945;
vognpark: 1 diesellastvogn og 2 benzinlastvogne
— hvoraf 2 lastvogne m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. sand og sten samt sneplov f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Toftlund kommune.
Adr. Østergade, Toftlund.
Firma: E. Knudsen, Vognmandsforretning,
Toftlund.
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E. Knudsen

E. Knudsen

J. B. Knudsen

J. C. Knudsen

vognmand
Arslev

vognmand
Dybdal

vognmand
Bur

vognmand
Hej nsvig

Knudsen, Ejner, vognmand; f. 26/11 1910 i
Skødstrup, Randers amt, søn af arbejdsmand
Knud Christian Knudsen; g. 14/5 1933 m. Frede
rikke K., f. Degn; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Årslev pr. Brabrand
1947; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad (kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mælke
kørsel t. Vesterbro Mejeri, Århus foruden en del
kørsel m. brændsel f. egen regning.
Ådr. Årslev pr. Brabrand.
Firma: Ejner Knudsen, Vognmandsforretning,
Årslev pr. Brabrand.
Knudsen, Evald, vognmand; f. 3/6 1916 i Østerlars, Bornholm, søn af vognmand Karl Knud
sen; g. 2/6 1941 m. Johanne K., f. Pedersen; efter
en del år at have virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Østerlars 1941; vognpark: 2 lille
biler; kørsel: alm. lillebilkørsel.
Adr. Dybdal pr. Østerlars.
Firma: Evald Knudsen, Vognmandsforretning,
Dybdal pr. Østerlars.
Knudsen, Hads, vognmand; f. 13/11 1914 i
Nørre Tranders, Ålborg amt, søn af gårdejer og
restauratør Anders Knudsen; g. 2/1 1937 m. Elna
K., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen bl. a.
s. herregårdsforvalter, gårdejer 1938-39, derefter
ansat i forskellige kbhvn.ske entreprenørfirmaer,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gladsakse
1946; vognpark: 18 lastvogne, 2 blokvogne og 1
værkstedsvogn (kørselskapacitet: 185-200 tons);
kørsel: alm. vognmands- og entreprenørkørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Wright,
Thomsen & Kier, Kbhvn., f. A/S Chr. Isleff &
Co., Kbhvn., f. entreprenørfirmaet J. Stiirup &
V. Prosch-Jensen, Kbhvn. og f. A/S Carl Niel
sen, Odense m. fl.: medl. af best. f. Nordre Birks
Vognmandsforening s. 1953, næstformd. i samme
s. 1955.
Adr. Haspegårdsvej 16, Søborg.
Firma: Gladsakse Vognmandsforretning v.
Hans Knudsen, Haspegårdsvej 16, Søborg.

Knudsen, Hans Gydesen, vognmand; f. 29/6
1935 i Fredericia, søn af landmand Christian
Knudsen; udd. og virket v. land- og mosebrug,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øgelund pr.
Filskov 1950; vognpark: 2 benzinlastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. entreprenørfirmaet Lind & Jørgen
sen, Vejle foruden en del kørsel m. kartofler og
m. formbrændsel f. egen regning.
Adr. Øgelund pr. Filskov.
Firma: Hans Knudsen, Vognmandsforretning,
Øgelund pr. Filskov.
Knudsen, Jens Bertel, vognmand; f. 4/1 1911 i
Ølgod, Ribe amt, søn af gårdejer Knud Martin
Knudsen; g. 8/7 1934 m. Nanna Sofie K., f. Jen
sen; chauffør h. købmand Johan Chr. Hansen,
Bur 1935-55, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Bur 1955; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Bur.
Firma: Jens Knudsen, Vognmandsforretning,
Bur.

Knudsen, Jens Christian, vognmand; f. 24/8
1904 i Hejnsvig, Ribe amt.
Adr. Hej nsvig.
Firma: Jens Knudsen, Vognmandsforretning,
Hejnsvig.
Knudsen, Johannes Anders Christian, vogn
mand; f. 20/9 1899 i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt,
søn af vognmand Anders Christen Knudsen; g.
1926 m. Agda K., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rødovre 1943; vognpark: 2
hestevogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis privat dagrenovationskørsel.
Adr. Årslevvej 6, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Johs. Knudsen, Vognmandsforretning,
Årslevvej 6, Rødovre pr. Vanløse.
Knudsen, Karl, vognmand; f. 10/6 1887 i Rut
sker, Bornholm, søn af vognmand Morten Knud
sen; g. 3/4 1914 m. Dagny K., f. Bohn; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Østerlars 1910, af-
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vognmand
Køng

vognmand
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vognmand
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hændet forretningens lastvognskørsel t. sønnen
Villy Knudsen 1946; vognpark: 1 hestevogn
(langtømmervogn) og 1 traktor; kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Østerlars-RøGudhjem Vognmandsforening 1935-53.
Adr. Østerlars.
Firma: Karl Knudsen, Vognmandsforretning,
Østerlars.

Knudsen, Karl, vognmand; f. 3/12 1905 i Tolne,
Hjørring amt, søn af gårdejer Marius Knudsen;
g. 18/5 1930 m. Jenny K., f. Olsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Morild 1937, selvstændig
vognmand i Lendum pr. Sindal s. 1951; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: ca. 11 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis fast mælkekørsel t. Kon
denseringsfabrikken »Nestlé«, Hjørring; medl. af
best. f. Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening
s. 1938.
Adr. Østergade 17, Lendum pr. Sindal.
Firma: Karl Knudsen, Vognmandsforretning,
Lendum pr. Sindal.

Adr. Vorbasse.
Firma: Karly Knudsen, Vognmandsforretning,
Vorbasse.

Knudsen, Knud, vognmand; f. 24/11 1929 i Dølby, Viborg amt, søn af gårdejer Einar Otto
Christian Knudsen; udd. og virket v. landvæsen
1944-47, derefter medarbejder h. broderen vogn
mand Arne Knudsen, Dølbyvad, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Dølbyvad 1952; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 20-25 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Holstebro Svineslagteri, f. Skive Andels
slagteri, f. Skive Kreatureksportforening, f. A/S
Andreas Andersen, Skive, f. A/S Skive Korn- &
Foderstofforretning, f. A/S Colas Vejmateriale,
Djeld pr. Vinderup og f. Hem-Hindborg-Dølby
kommune m. fl.
Adr. Dølbyvad pr. Skive.
Firma: Dølby Autotransport v. Brdr. Knudsen,
Dølbyvad pr. Skive.

Knudsen, Karl Trier, vognmand; f. 27/7 1908 i
Nørre Broby, Svendborg amt, søn af landmand
Anders Christian Knudsen; efter en del år at
have virket s. chauffør bl. a. v. Nørre Broby
Bryggeri etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Køng pr. Glamsbjerg 1947.
Adr. Køng pr. Glamsbjerg.
Firma: Trier Knudsen, Vognmandsforretning,
Køng pr. Glamsbjerg.

Knudsen, Knud Andreas, vognmand; f. 25/1
1905 i Nørre Broby, Svendborg amt, søn af land
mand Anders Christian Knudsen; g. 20/5 1929 m.
Martha K., f. Rasmussen; overtaget svogeren
vognmand Vald. Hansen’s forretning m. tilhøren
de ejendom i Nørre Broby og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1929; vognpark: 1 5-tons last
vogn.
Adr. Nørre Broby.
Firma: Andr. Knudsen, Vognmandsforretning,
Nørre Broby.

Knudsen, Karly, vognmand; f. 17/5 1914 i Fol
ding, Ribe amt, søn af skrædder Thomas Knud
sen; g. 2/12 1938 m. Anna K., f. Kristensen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vorbasse 1934; vogn
park: 1 Bedford-benzinlastvogn: kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. vejmaterialer f. Vorbasse kommune, f.
Ribe amts vejvæsen og f. A/S Tagpapfabrikken
»Phønix«, Vejen foruden en del kørsel m. kar
tofler og fourage f. egen regning.

Knudsen, Laurits, vognmand; f. 24/12 1917 i
Næsbyhoved-Broby, Odense amt, søn af gård
ejer Anders Christian Knudsen; g. 14/11 1942 m.
Agnete K., f. Saxtoft; udd. s. mekaniker i Oden
se, drevet autoværksted i Harndrup 1946-48,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Næsby
hoved-Broby 1948; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Næsbyhoved-Broby pr. Næsby F.
Firma: Laur. Knudsen, Vognmandsforretning,
Næsbyhoved-Broby pr. Næsby F.
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Nørre Broby

L. Knudsen
vognmand
Næsbyhoved-Broby

Knudsen, Laurits Frederik, vognmand; f. 13/4
1881 i Ringe, Svendborg amt, søn af arbejdsmand
Knud Eriksen; g. m. Larsmine Katarina Marie
K., f. Kingo Hansen; udd. og virket s. bager i
Odense t. 1905, kusk v. Ejby Mejeri 1905-16, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Odense 1916, sen.
optaget sønnen Aage Henry Knudsen s. kompag
non i forretningen; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Beton
støberiet »Specialbeton«, Odense, f. Dansk Æg
forretning, Odense og f. firmaet Brdr. Henrik
sen, Odense samt f. forskellige entreprenører,
gartnere og håndværksmestre i Odense.
Adr. Nyborgvej 170, Odense.
Firma: L. Knudsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Nyborgvej 170, Odense.
Knudsen, Leo Laurids Møller, vognmand; f. 3/7
1912 i Vester Nykirke, Ribe amt.
Adr. Albæk pr. Bramminge.
Firma: Leo Knudsen, Vognmandsforretning,
Albæk pr. Bramminge.

Knudsen, Niels Tønder, vognmand; f. 14/8 1914
i Ribe, søn af landmand Andreas Brorsen Knud
sen; g. 9/10 1940 m. Ruth K., f. Hansen; efter en
del år at have virket s. savskærer etabi. sig s.

N. T. Knudsen
vognmand
Ribe

S. Knudsen
vognmand
Herluflille

L. F. Knudsen

L. L. M. Knudsen

vognmand
Odense

vognmand
Albæk

selvstændig vognmand i Ribe 1944; vognpark: 2
diesellastvogne — begge m. påhængsvogn, 1 ben
zinlastvogn og 1 varevogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Ribe Stampe
mølle, f. Ribe Trælasthandel og f. entreprenør
K. Styrup, Ribe foruden en del kørsel m. kul t.
Nordjylland og en del kørsel m. kalk fra Gug t.
Sønderjylland.
Adr. Idræts Alle 4, Ribe.
Firma: Niels Knudsen, Vognmandsforretning,
Idræts Alle 4, Ribe.

Knudsen, Svend, vognmand; f. 16/10 1915 i Herlufmagle, Præstø amt, søn af vognmand Sofus
Knudsen; g. 27/11 1942 m. Erna K., f. Bohmann;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Herlufmagle 1933-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Herluflille pr. Herlufmagle 1946; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn m. tippelad; medl. af
best. f. Herlufmagle-Glumsø og Omegns Vogn
mandsforening s. 1951, formd. f. samme s. 1955.
Adr. Herluflille pr. Herlufmagle.
Firma: Sv. Knudsen, Vognmandsforretning,
Herluflille pr. Herlufmagle.

Knudsen, Svend Børge, vognmand; f. 12/6 1920
i Rø, Bornholm, søn af vejmand Hans Anthon

S. B. Knudsen
vognmand
Gødvad

S. O. Knudsen
vognmand
Glostrup

V. Knudsen

A. Knudsgaard

H. Knudsgaard

H. Kofod

vognmand
Østerlars

vognmand
Vester Hornum

vognmand
Vester Homum

vognmand
Arsballe

Knudsen; g. 22/10 1949 m. Vera K., f. JensenVæng; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rønne 1946,
grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Gødvad pr. Resenbro 1947; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. A/S De jydske
Mørtelværker, Arhus, en del fast mælkekørsel t.
Silkeborg Andelsmejeri og en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Gødvad pr. Resenbro.
Firma: Gødvad Vognmandsforretning v. Svend
Knudsen, Gødvad pr. Resenbro.

Knudsen, Svend Oskar, vognmand; f. 20/11
1914 i Sakskøbing, søn af restauratør Sofus
Knudsen; g. 20/11 1938 m. Ellen K., f. Pedersen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Glostrup 1949;
vognpark: 1 4%-tons lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Birkehøj 7, Glostrup.
Firma: Svend O. Knudsen, Vognmandsforret
ning, Birkehøj 7, Glostrup.

mand i Østerlars 1946, driver sideløbende ma
skinstation i Østerlars; vognpark: 3 lastvogne
(4-6 tons) — alle m. tippelad, 3 traktorer — hvor
af 1 m. læsseskovl og 1 m. påhængsvogn m. tip
pelad — og 1 tærskeværk; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Østerlars-RøGudhjem Vognmandsforening s. 1951.
Adr. Østerlars.
Firma: Villy Knudsen, Vognmandsforretning,
Østerlars.

Knudsgaard, Anker, vognmand; f. 10/1 1918 i
Vester Hornum, Alborg amt, søn af vognmand
Georg Ingvard Knudsgaard; g. 15/3 1953 m. Anna
Kathrine K., f. Bech; udd. v. landvæsen, i kom
pagni m. broderen vognmand Henning Knuds
gaard overtaget faderens vognmandsforretning i
Vester Hornum — der er grundlagt 1923 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vester Hornum.
Firma: Brdr. Knudsgaard, Vognmandsforret
ning, Vester Hornum.

Knudsen, Valdemar, vognmand; f. 20/1 1929 i
Hundstrup, Thisted amt, søn af vognmand Niels
Knudsen; g. 1/6 1952 m. Gerda K., f. Christen
sen; overtaget faderens vognmandsforretning i
Hundstrup og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1950; vognpark: 2 diesellastvogne (5200 og
5400 kg) — den ene m. påhængsvogn (4500 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreatur- og svinekørsel — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Hundstrup-Thisted.
Adr. Hundstrup.
Firma: Vald. Knudsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Hundstrup.

Knudsgaard, Henning, vognmand; f. 26/9 1920
i Vester Hornum, Alborg amt, søn af vognmand
Georg Ingvard Knudsgaard; udd. v. landvæsen,
chauffør i faderens vognmandsforretning i Vester
Hornum 1939-41, bestyrer af samme f. moderen
1941-43, i kompagni m. broderen vognmand An
ker Knudsgaard overtaget forretningen — der er
grundlagt af faderen 1923 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1943; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Vesthimmerlands
Vognmandsforening s. 1954, medl. af best. f.
Vester Hornum Idrætsforening 1940-56.
Adr. Vester Hornum.
Firma: Brdr. Knudsgaard, Vognmandsforret
ning, Vester Hornum.

Knudsen, Villy, vognmand; f. 22/3 1918 i Øster
lars, Bornholm, søn af vognmand Karl Knudsen;
g. 14/5 1949 m. Margit K., f. Hansen; efter en
del år at have virket s. chauffør i faderens vogn
mandsforretning etabi. sig s. selvstændig vogn

Koch, Henry, vognmand; f. 8/10 1923 i Magle
by, Langeland, søn af arbejdsmand Anton Koch;
g. 30/3 1956 m. Karen K., f. Paamand; overtaget
vognmand Leo Jensen’s forretning i Nordenbro
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vognmand
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vognmand
Kbhvn. V.

og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn.
Adr. Nordenbro.
Firma: Henry Koch, Vognmandsforretning,
Nordenbro.
Kodbøl, Anders, vognmand; f. 23/5 1906 i Øl
god, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Kodbøl; g.
22/12 1929 m. Mette K., f. Christensen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Oksbøl og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; vogn
park: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport t. Es
bjerg Eksportmarked foruden en del kørsel f.
Ribe amts vejvæsen, f. Oksbøl kommune og f.
militærlejren i Oksbøl.
Adr. Oksbøl.
Firma: Anders Kodbøl, Vognmandsforretning,
Oksbøl.
Kodbøl, Gunnar, vognmand; søn af vognmand
Anders Kodbøl; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Oksbøl.
Adr. Oksbøl.
Firma: Anders Kodbøl, Vognmandsforretning,
Oksbøl.

Kofod, Herluf, vognmand, f. 15/8 1926 i Kle
mensker, Bornholm, søn af vognmand Karl Ko
foed; g. 24/1 1951 m. Kirsten K., f. Holm; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Klemensker 1949,
selvstændig vognmand i Arsballe pr. Rønne s.
1951; vognpark: 1 lastvogn (4075 kg) m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af best. f.
Skyttekreds 23, Bornholm u. De danske Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger.
Adr. Arsballe pr. Rønne.
Firma: Herluf Kofod, Vognmandsforretning,
Arsballe pr. Rønne.
Kofod, Johannes, vognmand; f. 28/8 1904 i Åby
pr. Abyhøj, Århus amt, søn af møller Hans
Peter Kofod; g. 26/10 1929 m. Agnes Marie K., f.
Andreasen; lastvognschauffør 1922-44, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Gjøl pr. Åby

bro og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944;
vognpark: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Gjøl pr. Åbybro.
Firma: Johs. Kofod, Vognmandsforretning,
Gjøl pr. Åbybro.
Kofoed, Anthon, vognmand; f. 7/3 1896 i Olsker,
Bornholm, søn af landmand Karl Kofoed; g.
16/8 1927 m. Ellen K., f. Jørgensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Olsker 1925; vognpark:
1 5-tons lastvogn m. tippelad, 1 6-personers lille
bil og 2 turistbusser (21 og 28 personer); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt lillebil- og turist
kørsel.
Adr. Olsker pr. Tejn.
Firma: Anthon Kofoed, Vognmandsforretning,
Olsker pr. Tejn.
Kofoed, Frede, chauffør; f. i Rønne, søn af
vognmand Vilhelm Kofoed; chauffør i faderens
vognmandsforretning i Rønne s. 1949.
Adr. LI. Madses Gade 40, Rønne.
Firma: Vilh. Kofoed, Vognmandsforretning,
LI. Madses Gade 40, Rønne.

Kofoed, Johannes, vognmand; vognpark: 1
hestevogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel m. tømmer.
Adr. Ringhøj, Åkirkeby.
Firma: Johs. Kofoed, Vognmandsforretning,
Åkirkeby.
Kofoed, Karl, vognmand; f. 13/6 1903 i Klemen
sker, Bornholm, søn af landmand Otto Kofoed;
g. 17/4 1925 m. Mary K., f. Frederiksen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Klemensker 1938;
vognpark: 1 6-personers lillebil.
Adr. Nyvang, Klemensker.
Firma: Karl Kofoed, Vognmand, Nyvang,
Klemensker.
Kofoed, Karl Aage, vognmand; f. 16/2 1919 i
Hasle, søn af arbejdsmand Ludvig Kofoed; g.
16/2 1952 m. Grete K., f. Rasmussen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv-
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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stændig vognmand i Kbhvn. 1950; vognpark: 1
2-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. GI. Kongevej 33 B, Kbhvn. V.
Firma: K. Kofoed, Vognmandsforretning, GI.
Kongevej 33 B, Kbhvn. V.

Kofoed, Vilhelm, vognmand; f. 18/3 1892 i Røn
ne, søn af skomager Hans Pedersen; g. 28/12 1926
m. Dagny K., f. Byder; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rønne 1920; vognpark: 2 lastvogne
(3% og 4 tons) — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. LI. Madses Gade 40, Rønne.
Firma: Vilh. Kofoed, Vognmandsforretning,
LI. Madses Gade 40, Rønne.
Kokspang, Svend Aage, vognmand; f. 13/7 1904
i Flade, Hjørring amt, søn af værkfører Karl
Heinrich Kokspang; g. 3/8 1928 m. Ebba Karla
K., f. Larsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1924; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kør
sel: udelukkende fast kørsel f. A/S Teglværker
nes Centralkontor, Kbhvn.; tidl. medl. af best. f.
National Templar Ordenen i Danmark.
Adr. Islevhusvej 66, Brønshøj.
Firma: Sv. Kokspang, Vognmandsforretning,
Islevhusvej 66, Brønshøj.
Konrad, Jens, vognmand; f. 22/10 1905 i Nød
ager, Randers amt, søn af fhv. gårdejer Anders
Severin Konrad; g. 29/12 1934 m. Herdis K., f.
Olesen; udd. og virket v. landvæsen, gårdejer
s. 1941, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Silkeborg 1932, sideløbende
leverandør af støbesand fra egen sandgrav;
vognpark: 5 lastvogne (5-9 tons) — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (6 tons) — og 1 traktor m. læsse
skovl; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Søholt Alle 21, Silkeborg.
Firma: Jens Konrad, Vognmand, Søholt Alle
21, Silkeborg.

Konradsen, Jens Bjerrum, vognmand; f. 17/10
1915 i Skærup, Vejle amt, søn af vognmand Mi
chael Bjerrum Konradsen; g. 14/11 1943 m. Kir
sten K., f. Møller Lauritsen; udd. v. landvæsen

I. Korup
vognmand
Assentorp

og sen. virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Børkop, overtaget samme —
der er grundlagt 1929 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1943; kørselskapacitet: ca. 6
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Vejle Mælkekompagni, f.
Børkop Foderstofforening, f. Børkop Mejeri og
f. Gauerslund kommune; medl. af best. f. Børkop
Idrætsforening og genn. 8 år næstformd. i Vejle
Amts Gymnastikforening.
Adr. Østergade, Børkop.
Firma: Jens Konradsen, Vognmandsforretning,
Børkop.
Korsbæk, Knud, vognmand; f. 23/12 1922 i Tor
slev sogn, Hjørring amt, søn af landmand Niels
Madsen Korsbæk; g. 3/9 1955 m. Olga K., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Attrup pr. Skovsgård 1947; vognpark: 2 last
vogne (5 og 6 tons) — den ene m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport.
Adr. Attrup pr. Skovsgård.
Firma: Knud Korsbæk, Vognmandsforretning,
Attrup pr. Skovsgård.
Korsgaard, Poul, vognmand; f. 12/11 1923 i
Gudnæs Strand, Thisted amt, søn af vognmand
Thomas Jensen Korsgaard; g. 10/10 1953 m.
Kamma K., f. Nielsen; overtaget faderens fragtog vognmandsforretning i Gudnæs Strand og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtransport
— samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Gudnæs-Skyum-Thisted.
Adr. Gudnæs Strand pr. Hørdum.
Firma: Poul Korsgaard, Fragt- & Vognmands
forretning, Gudnæs Strand pr. Hørdum.

Kortbæk, Kristian Vangsgaard, vognmand; f.
24/9 1904 i Tødsø, Thisted amt, søn af gårdejer
Kresten Kortbæk Jensen Nør; g. 10/7 1935 m.
Dorthea Kirstine K., f. Hangaard; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Solbjerg M. 1936; vogn
park: 2 diesellastvogne (5 og 7 tons) — den ene
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N. P. Koue

K. Kozak

A. Krag-Hansen

H. Krestensen

vognmand
Nielstrup

vognmand
Herning

vognmand
Brønshøj

vognmand
Mylund

m. tippelad — og 1 benzinlastvogn (5 tons) m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel og en del
svine- og kreaturtransport; formd. f. Morsø
Vognmandsforening s. 1946.
Adr. Solbjerg M.
Firma: Kr. Vangsgaard Kortbæk, Vognmands
forretning, Solbjerg M.
Korup, Ingemann, vognmand; f. 12/3 1920 i
Hejringe, Maribo amt, søn af vejmand Anton
Korup; g. 8/11 1947 m. Karla I. K., f. Christen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Assentorp pr. Stenlille
1945; vognpark: 1 5%-tons lastvogn.
Adr. Assentorp pr. Stenlille.
Firma: Ingemann Korup, Vognmandsforretning,
Assentorp pr. Stenlille.

Koue, Niels Peter, vognmand; f. 6/6 1900 i
Randers, søn af gårdejer Laust Nielsen Koue; g.
8/12 1939 m. Kirsten K., f. Davidsen (død); udd.
v. landvæsen, chauffør i broderen vognmand
Aage Koue’s forretning i Nielstrup pr. Randers
1936-39, overtaget samme — der er grundlagt
1932 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1939; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport foruden
en del kørsel m. brændsel f. egen regning; medl.
af best. f. Randersegnens Vognmandsforening s.
1956.
Adr. Nielstrup pr. Randers.
Firma: N. P. Koue, Vognmandsforretning,
Nielstrup pr. Randers.

Kozak, Karl, vognmand; f. 29/10 1921 i Vorbasse, Ribe amt, søn af fisker Poul Christian
Christensen; g. 7/5 1944 m. Kamma K., f. Jensen;
entreprenørformand 1944-54, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1954; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 16 tons)*; kørsel:
alm. vognmands- og entreprenørkørsel.
* Vognmand Karl Kozak er endvidere medindehaver af 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 12 tons).

Adr. Thorsgade 3, Herning.
Firma: K. Kozak, Vognmandsforretning, Thors
gade 3, Herning.

Kraack, Henry, vognmand; f. 8/6 1923 i Humle
bæk, Frederiksborg amt, søn af vognmand Hein
rich Kraack; udd. s. automekaniker, medhjælper
i faderens vognmandsforretning i Humlebæk
1948-55, derefter medindehaver af samme (4.
generation); vognpark: 3 lastvogne (kørsels
kapacitet: 16 tons) og 2 drosker.
Adr. GI. Strandvej 136, Humlebæk.
Firma: Kraack’s Vognmandsforretning, Humle
bæk.
Krabsen, Karl Dusinus, vognmand; f. 11/4 1905
i Ardestrup, Alborg amt, søn af husmand Niels
Krabsen; g. 1934 m. Ella K., f. Larsen; overtaget
nuværende taxaforretning i Ålborg og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1934, løst næringsbrev
1936; vognpark: 1 taxa (5 personer); i 2 perioder
medl. af best. f. Alborg Taxa.
Adr. Reberbansgade 44, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.

Krag-Hansen, August, vognmand; f. 16/8 1907 i
Kbhvn., søn af vognmand Lauritz Hansen; g.
19/7 1931 m. Gerda K.-H., f. Olsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1935; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bakkekammen 20, Brønshøj.
Firma: A. Krag-Hansen, Vognmandsforretning,
Bakkekammen 20, Brønshøj.

Kragelund, Jens, vognmand; f. 7/2 1921 i Vebbestrup sogn, Alborg amt, søn af gårdejer Niels
Kragelund; g. 1945 m. Karen K., f. Balling-Olesen; udd. s. mekaniker, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Rold pr. Arden og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1941, sideløbende
indehaver af eget autoværksted i Rold s. 1945
samt aut. Mercedes-Benz-forhandler s. 1952;
vognpark: 5 lastvogne — hvoraf 4 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 48 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel,— dog fortrinsvis langturskør
sel.
Adr. Rold pr. Arden.
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M. P. Kring

A. Kristensen

C. Kristensen

E. Kristensen

vognmand, uddeler
Højen

vognmand
Erdrup

vognmand
Jernvedlund

vognmand
Ry omgård

Firma: Jens Kragelund, Rold Vognmandsfor
retning, Rold pr. Arden.

Kragelund, Niels, vognmand; f. 30/12 1891 i
Sønderup, Ålborg amt, søn af købmand Jens
Peder Jensen; g. 6/10 1921 m. Ermegaard K., f.
Rasmussen; vognmandskusk 1909-14, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Suldrup 1914, driver
sideløbende entreprenørvirksomhed m. salg af
vej- og byggematerialer fra egen grusgrav i Sul
drup; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tip
pelad og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 21
tons); medstifter af Foreningen af nordjydske
Fragt- og Vognmænd 1927, medl. af best. f. sam
me og f Suldrup Brugsforening.
Adr. Suldrup.
Firma: Niels Kragelund, Vognmandsforretning,
Suldrup.
Kragh, Poul, vognmand; f. 5/2 1923 i Vording
borg, søn af gårdejer Hans Kragh; g. 8/5 1948 m.
Grethe K., f. Larsen; udd. v. landvæsen, over
taget vognmand Svend Olsen’s forretning i Has
lev og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948;
vognpark: 2 5>£-tons lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (5 tons); medl. af best. f. og kasse
rer i Haslev & Omegns Vognmandsforening 1951
-52.
Adr. Bråbyvej, Haslev.
Firma: Poul Kragh, Vognmandsforretning, Brå
byvej, Haslev.
Krestensen, Hans, vognmand; f. 5/11 1911 i
Jerslev, Hjørring amt, søn af landmand Kresten
Marinus Krestensen; g. 16/4 1935 m. Gudrun K.,
f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Mylund 1934; vognpark: 2 lastvogne (3 og 5 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel og en del kreaturtrans
port.
Adr. Mylund
Firma: Hans Krestensen, Vognmandsforretning,
Mylund.

Kring, Mads Peder, vognmand, uddeler; f. 1/6
1898 i Gauerslund sogn, Vejle amt, søn af gård

ejer Søren Peder Kring; g. 5/2 1926 m. Ellen K.,
f. Sørensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Højen pr. Vejle
1925, sideløbende uddeler f. Højen Foderstoffor
ening s. 1935; vognpark: 1 benzinlastvogn og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Højen Foderstof
forening foruden en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Vejle;
medl. af Højen sogneråd s. 1953, medl. af Højen
menighedsråd.
Adr. Højen pr. Vejle.
Firma: M. P. Kring, Vognmandsforretning,
Højen pr. Vejle.
Kristensen, Akton, vognmand; f. 22/2 1902 i
Hinnerup, Arhus amt, søn af landpostbud Marius
Andreas Kristensen; g. 2/11 1930 m. Hedvig K.,
f. Madsen; efter en del år at have virket v. de
jydske mergelbaner etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skovlund pr. Mølby 1935; vognpark:
2 benzinlastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked og t.
Ansager Andels-Slagteri foruden en del kørsel f.
Ansager kommune, f. Skovlund Brugsforening
og f. Skovlund Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G.
og en del kørsel m. brændsel f. egen regning;
medstifter af Varde og Omegns Vognmands
forening.
Adr. Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
Firma: Akton Kristensen, Vognmandsforret
ning, Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.

Kristensen, Alfred Vilhelm, vognmand; f. 14/6
1906 i Ring, Randers amt, søn af statshusmand
Mikkel Kristensen; g. 23/10 1941 m. Gudrun K.,
f. Bonde; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ring 1934, overtaget nu
værende vognmandsforretning — der sideløben
de omfatter brændselshandel — i Fausing pr.
Allingåbro 1941, løst næringsbrev 1955; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport; medl. af best.
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E. G. Kristensen
vognmand
Nivå

H.

R. Kristensen

vognmand
Nørre Kirkeby

f. og sekretær i Randersegnens Vognmandsfor
ening s. 1947.
Adr. Fausing pr. Allingåbro.
Firma: Vilh. Kristensen, Vognmandsforretning,
Fausing pr. Allingåbro.
Kristensen, Anker, vognmand; f. 28/7 1909 i
Grundfør, Arhus amt, søn af murermester Ma
rinus Kristensen; g. 15/1 1933 m. Elna K., f. Møl
ler; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Boulstrup 1932; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Boulstrup.
Firma: Anker Kristensen, Vognmandsforret
ning, Boulstrup.

Kristensen, Arne, vognmand; f. 3/3 1926 i Erdrup, Sorø amt, søn af gårdejer Jørgen Kristen
sen; udd. v. landvæsen og sen. forpagter af fa
derens gård i Erdrup, i kompagni m. brødrene
Svend Aage og Jørgen Peter Kristensen etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Erdrup 1952;
vognpark: 2 lastvogne (3% og 5 tons).
Adr. Erdrup, Lundforlund pr. Slagelse.
Firma: Brdr. Kristensen’s Vognmandsforret
ning, Erdrup, Lundforlund pr. Slagelse.
Kristensen, Carlo, vognmand; f. 21/12 1921 i
Lyne, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chresten
Jensen Kristensen; g. 26/11 1943 m. Anna K., f.
Madsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Jernvedlund pr. Gredstedbro 1950; vognpark: 2 Volvo-benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer og svin t. eksport
staldene og svineslagterierne i Esbjerg og Kol
ding foruden en del kørsel f. Jernvedlund kom
mune og en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Jernvedlund pr. Gredstedbro.
Firma: Carlo Kristensen, Vognmandsforret
ning, Jernvedlund pr. Gredstedbro.

Kristensen, Carlo Anton, vognmand; f. 5/2 1917
i Vestrup, Albæk sogn, Randers amt, søn af hus
mand Rasmus Kristensen; g. 23/4 1941 m. Ellen

I. Kristensen

J. P. Kristensen

vognmand
Ølgod

vognmand
Hejnsvig

K., f. Andersen; udd. v. landvæsen, chauffør og
vognmand 1935-45, grundlagt nuværende vogn
mandsforretning i Sønder Onsild 1945, sideløben
de leverandør af vej- og byggematerialer fra
egen grusgrav; vognpark: 2 lastvogne — begge
m. tippelad, 1 kølevogn m. påhængsvogn og 1
traktor m. læsseaggregat (kørselskapacitet: 29
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt eks
portkørsel.
Adr. Sønder Onsild.
Firma: Carlo Kristensen, Vognmand, Sønder
Onsild.

Kristensen, Egon, vognmand; f. 29/9 1926 i
Gjesing, Randers amt, søn af vognmand Kristian
Kristensen; g. 5/3 1948 m. Rita K., f. Hansen;
medhjælper og chauffør h. faderen 1940-49, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ryomgård 1949;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 23 tons); kørsel: udelukkende
langturskørsel.
Adr. Skovvej 11, Ryomgård.
Firma: Egon Kristensen, Vognmandsforretning,
Ryomgård.
Kristensen, Erik Gunnar, vognmand; f. 9/2 1914
i Asminderød, Frederiksborg amt, søn af ar
bejdsmand J. P. Kristensen; g. 23/12 1941 m. Mar
git K., f. Engstrøm; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nivå 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Karlebo kommune og f.
Allerød Teglværk m. fl.
Adr. Stations vej, Nivå.
Firma: Gunnar Kristensen, Vognmandsforret
ning, Nivå.
Kristensen, Harald Roed, vognmand; f. 1/9
1908 i Jenslev, Roskilde amt, søn af parcellist
Peter Kristensen; g. 24/11 1934 m. Edith K., f.
Ibsen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauf
før h. svigerfaderen vognmand Vilh. Ibsen,
Øster Kippinge (den ældste vognmandsforret
ning på Falster), etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Nørre Kirkeby pr. Nørre Alslev 1934, op
ført nuværende ejendom i Nørre Kirkeby s. å.;
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J. P. Kristensen

K. Kristensen

K. J. K. Kristensen

K. Kristensen

vognmand
Erdrup

vognmand
Jegindø

vognmand
Odder

vognmand
Struer

vognpark: 3 5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (3 tons); medl. af best. f. Maribo
Amts Fragt- og Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Nørre Kirkeby pr. Nørre Alslev.
Firma: Harald Kristensen, Vognmandsforret
ning, Nørre Kirkeby pr. Nørre Alslev.
Kristensen, Ingustinus, vognmand; f. 17/7 1901
i Ordum, Ringkøbing amt, søn af landmand Jør
gen Peter Kristensen; g. 1924 m. Anna K., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand —
m. forretning omfattende fragtmandskørsel på
ruten: Ølgod-Varde — i Ølgod 1920, lillebilvogn
mand i Ølgod 1921-23, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Ølgod 1928, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer fra egen
sandgrav; vognpark: 1 diesellastvogn og diverse
sandgravsmateriel; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kørsel m. vej- og bygge
materialer fra egen sandgrav t. forskellige byg
mestre, håndværkere og cementstøberier i Øl
god; medl. af Ølgod sogneråd.
Adr. Vestergade 58, Ølgod.
Firma: Ing. Kristensen, Vognmandsforretning,
Ølgod.

Kristensen, Jens Peter, vognmand; f. 18/6 1922
i Hejnsvig, Ribe amt, søn af landmand Mikkel
Kristensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hejnsvig 1949;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
mergel f. entreprenør Christensen, Varde og en
del kørsel m. formbrændsel f. forskellige form
brændselsfabrikker.
Adr. Hejnsvig.
Firma: Peter Kristensen, Vognmandsforret
ning, Hejnsvig.
Kristensen, Josef, vognmand; f. 30/1 1903 i Erslev, Thisted amt, søn af landmand Poul Kristen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Erslev
1939; vognpark: 1 lastvogn (3325 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport og en del kørsel f. Tødsø-Erslev
kommune.

Adr. Erslev.
Firma: Josef Kristensen, Vognmandsforretning,
Erslev.

Kristensen, Julius, vognmand; f. 17/5 1892 i
Flintinge, Maribo amt, søn af landmand Kresten
Rasmussen; g. 31/10 1915 m. Bodil K., f. Hansen;
udd. og virket s. møller, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nysted 1922, selvstændig taxavogn
mand i Nykøbing F. s. 1929; vognpark: 1 taxa;
formd. f. Nykøbing F. Taxa 1951-55.
Adr. Jernbanegade 3, Nykøbing F.
Firma: Julius Kristensen, Vognmandsforret
ning, Jernbanegade 3, Nykøbing F.
Kristensen, Jørgen Peter, vognmand; f. 14/3
1933 i Erdrup, Sorø amt, søn af gårdejer Jørgen
Kristensen; udd. v. landvæsen og sen. forpagter
af faderens gård i Erdrup, i kompagni m. brød
rene Arne og Svend Aage Kristensen etabi. sig
s. selvstændig vognmand , i Erdrup 1952; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 5 tons).
Adr. Erdrup, Lundforlund pr. Slagelse.
Firma: Brdr. Kristensen’s Vognmandsforret
ning, Erdrup, Lundforlund pr. Slagelse.

Kristensen, Kaj, vognmand; f. 19/9 1927 i
Stagstrup, Thisted amt, søn af landmand Chri
stian Jensen Kristensen; g. 8/2 1953 m. Rosa K.,
f. Poulsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Jegindø pr. Hvidbjerg 1953; vognpark: 2 last
vogne (2000 og 5000 kg) — den ene m. påhængs
vogn (3300 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fiske-, mælke- og krea
turtransport foruden en del kørsel f. Jegindø
kommune.
Adr. Jegindø pr. Hvidbjerg.
Firma: Kaj Kristensen, Vognmandsforretning,
Jegindø pr. Hvidbjerg.
Kristensen, Karl Jørgen Kragh, vognmand; f.
22/10 1918 i Dyrby, Randers amt, søn af gårdejer
Jens Kragh Kristensen; g. 10/10 1950 m. Anna
K. K., f. Eriksen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Odder 1948; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn-
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K. A. Kristensen

K. P. M. Kristensen

vognmand
Fåborg

vognmand
Grønfeldt

N. Kristensen
vognmand
Nørager

mandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Odder Andelsmejeri foruden en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Snærildvej, Odder.
Firma: Karl J. Kragh, Vognmandsforretning,
Odder.
Kristensen, Kresten, vognmand; f. 9/4 1900 i
Nødager sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Anton Kristensen; g. 1926 m. Kirstine K., f.
Trælle; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Kolind 1926, grund
lagt nuværende vognmandsforretning i Kolind
1930; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Kolind.
Firma: K. Kristensen, Vognmand, Kolind.
Kristensen, Kristian, vognmand; f. 26/10 1922
i Lem, Viborg amt, søn af gårdejer Harald Kri
stensen; g. 16/8 1952 m. Gerda K., f. Larsen;
udd. og virket v. landvæsen 1936-46, selvstæn
dig vognmand i Lem 1946-48, bestyrer på Sønder
Abildgård i Lem 1948-50, kølevognschauffør i
Esbjerg 1950-53, overtaget vognmand Axel Povlsen’s forretning i Struer — der er grundlagt af
vognmand Berg 1929 — og påny etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1953; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 18-20 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt fragtmandskørsel på ruten: LemvigStruer-Arhus; medl. af best. f. Struer Vogn
mandsforening s. 1956.
Adr. Danmarksgade 44, Struer.
Firma: Kristian Kristensen, Vognmand, Dan
marksgade 44, Struer.

O. Kristensen
vognmand
Lillerød

Jens P. Jensen Kristensen; g. 17/12 1927 m.
Astrid K., f. Sørensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fåborg 1934, sideløbende drevet
brændselsforretning i Fåborg s. 1949; vognpark:
2 lastvogne — begge m. langtømmervogn (8 og
10 tons); i perioder medl. af best. f. Svendborg
Amts Vognmandsforening, revisor i Fåborg og
Omegns Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Assensvej 72, Fåborg.
Firma: Assensvejens Vognmands- & Brænd
selsforretning v. K. A. Kristensen, Fåborg.
Kristensen, Kristian Peter Møller, vognmand;
f. 10/11 1915 i Agersnap, Ribe amt, søn af land
mand Anton Marinus Møller Kristensen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Grønfeldt pr. Ølgod
1946; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport t. eksportstaldene i Esbjerg og Øl
god, en del kørsel m. korn og foderstoffer f.
møller H. C. Thyregod, Ølgod og en del kørsel
m. kolonial- og grovvarer f. Grønfeldt Brugsfor
ening.
Adr. Grønfeldt pr. Ølgod.
Firma: Kr. Møller Kristensen, Vognmandsfor
retning, Grønfeldt pr. Ølgod.

Kristensen, Kristian, vognmand; vognpark: 2
lastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Skyum pr. Hørdum.
Firma: Kristian Kristensen, Vognmandsforret
ning, Skyum pr. Hørdum.

Kristensen, Kristian Severin, vognmand; f.
22/1 1902 i Hvidbjerg, Thisted amt, søn af land
mand Peder Kristian Kristensen; g. 8/6 1924 m.
Marie K., f. Gosvig; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Karby 1925; vognpark: 1 benzinlast
vogn (3500 kg) og 1 diesellastvogn (5000 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport og en del fast
firmakørsel — samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Næssund-Nykøbing M.; med
stifter af og medl. af best. f. Morsø Vognmands
forening.
Adr. Karby.
Firma: Kristian Kristensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Karby.

Kristensen, Kristian Andreas, vognmand; f.
28/9 1899 i Harre, Viborg amt, søn af husmand

Kristensen, Niels, vognmand; f. 28/2 1926 i
Binderup, Alborg amt, søn af kreaturhandler
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P. K. Kristensen

vognmand
Sj ørring

vognmand
Nyborg

S. H. Kristensen
vognmand
Aglimt

Kristian Kristensen; g. 24/9 1949 m. Edith Mar
grethe K., f. Madsen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Nørager 1947;
vognpark: 5 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad
og 4 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 66 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport — samt langturskørsel.
Adr. Nørager.
Firma: Brdr. Kristensen’s Vognmandsforret
ning v. Niels Kristensen, Nørager.

Kristensen, Ole, vognmand; f. 3/4 1917 i Ganløse, Frederiksborg amt, søn af smedemester N.
P. Kristensen; g. 16/11 1941 m. Edith K., f. An
dersen; udd. og virket s. smed og mekaniker,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lillerød pr.
Allerød 1943, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte handel m. brændsel samt
erhvervet den t. forretningen hørende ejendom
1949; vognpark: 2 lastvogne (2 og 4 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Stig Ravn & Co., Termotex-Emballagefabrikken, Herlev — samt flytning.
Adr. GI. Allerødvej 18, Lillerød pr. Allerød.
Firma: Ole Kristensen, Lillerød Budcentral, GI.
Allerødvej 18, Lillerød pr. Allerød.
Kristensen, Osvald Bach, vognmand; f. 19/1
1917 i Ertebølle, Alborg amt, søn af fisker Niels
Kristensen; g. 21/11 1943 m. Rosa Marie B. K.,
f. Næsborg; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Støvring 1945; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel:
udelukkende kørsel i forbindelse m. opkøb og
transport af fiskefoder t. ørreddamme.
Adr. Ålborgvej 20, Støvring.
Firma: O. Bach Kristensen, Vognmand, Støv
ring.

Kristensen, Otto Johannes, vognmand; f. 3/10
1917 i Svingelbjerg, Viborg amt, søn af fhv.
vognmand Thomas Kristensen; g. 28/7 1940 m.
Anna K., f. Jensen; chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Møldrup 1936-40, overtaget
samme — der er grundlagt 1927 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1940, sideløbende

S. Aa. Kristensen
vognmand
Erdrup

leverandør af bygge- og vejmaterialer fra egen
grusgrav samt forhandler af indenlandsk brænd
sel; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad (kørselskapacitet: 10% tons) — og 1 traktor
m. læsseaggregat; kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Møldrup Borger- og Håndvær
kerforening.
Adr. Møldrup.
Firma: Johs. Kristensen, Vognmand, Møldrup.

Kristensen, Peder, vognmand; f. 7/8 1927, søn
af vognmand Kristian Severin Kristensen; med
arbejder i faderens fragt- og vognmandsforret
ning i Karby.
Adr. Karby.
Firma: Kristian Kristensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Karby.

Kristensen, Peter, vognmand; f. 2/9 1925 i Hør
dum, Thisted amt, søn af slagter Kristen Kri
stensen; g. 29/7 1950 m. Johanne K., f. Poulsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sjørring
1948; vognpark: 1 diesellastvogn (4800 kg), 1 ben
zinlastvogn (5500 kg) m. tippelad og 1 udlejnings
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel, en del
kreatur- og svinekørsel og en del kørsel f. Sjørring-Torsted kommune.
Adr. Sjørring.
Firma: Peter Kristensen, Vognmandsforret
ning, Sjørring.
Kristensen, Peter Kristian, vognmand; f. 29/8
1914 i Tørring, Vejle amt, søn af arbejdsmand
Søren Peter Kristensen; g. 28/10 1935 m. Johanne
Marie K., f. Hansen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nyborg 1949; vognpark: 2 lastvogne
(4>4 og 5% tons) og 1 varevogn; medl. af best.
f. Nyborg Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Nørre Voldgade 61, Nyborg.
Firma: Kr. Kristensen, Vognmandsforretning,
Øster Voldgade 85, Nyborg.
Kristensen, Sigurd Højgaard, vognmand; f.
21/2 1928 i Smørum, Kbhvn.s amt, søn af land
mand Laurids Kristensen; udd. og virket v.
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S. P. Kristensen

vognmand
Kolind

vognmand
Tæbring

A. A. Kristiansen
vognmand
Kolding

landvæsen, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Filskov og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 1 benzinlastvogn:
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Vestjydsk Mergelselskab, Ring
købing og en del kørsel f. forskellige form
brændselsfabrikker.
Adr. Aglimt pr. Filskov.
Firma: Sigurd Højgaard, Vognmandsforret
ning, Aglimt pr. Filskov.
Kristensen, Svend, vognmand; f. 26/7 1916 i
Sindal, Hjørring amt, søn af landmand Karl Kri
stensen; g. 8/2 1946 m. Elna K., f. Østergaard;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1946; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den
ene m. påhængsvogn (4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel; kasserer i Hjørring Vognmands
forening s. 1955.
Adr. Rolighedsvej 7, Hjørring.
Firma: Svend Kristensen, Vognmandsforret
ning, Roligheds vej 7, Hjørring.
Kristensen, Svend Aage, vognmand; f. 3/2 1930
i Erdrup, Sorø amt, søn af gårdejer Jørgen
Kristensen; udd. v. landvæsen og sen. forpagter
af faderens gård i Erdrup, i kompagni m. brød
rene Arne og Jørgen Peter Kristensen etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Erdrup 1952; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 5 tons).
Adr. Erdrup, Lundforlund pr. Slagelse.
Firma: Brdr. Kristensen’s Vognmandsforret
ning, Erdrup, Lundforlund pr. Slagelse.
Kristensen, Søren Kristian, vognmand; f. 25/5
1904 i Ejerslev, Thisted amt, søn af vognmand
Peder Christian Kristensen; overtaget faderens
vognmandsforretning i Nykøbing M. og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1945; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis entreprenørkørsel; formd. f. Ny
købing M. Vognmandsforening s. 1945.
Adr. Ågade 12, Nykøbing M.
Firma: Søren Kr. Kristensen, Vognmandsfor
retning, Agade 12, Nykøbing M.

E. K. Kristiansen
vognmand
Mygdal

Kristensen, Søren Peter, vognmand; f. 26/7
1904 i Nødager sogn, Randers amt, søn af gård
ejer Anton Kristensen; g. 1935 m. Karen K., f.
Pedersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Kolind 1930; vogn
park: 1 7-personers lillebil.
Adr. Kolind.
Firma: S. P. Kristensen, Lillebilvognmand,
Kolind.
Kristensen, Søren Peter, vognmand; f. 23/1 1915
i Rakkeby, Thisted amt, søn af landpostbud Kri
sten Kristensen; g. 11/11 1949 m. Esther K., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tæbring pr. Nykøbing M. 1936; vognpark: 2 last
vogne (3700 og 5000 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælke- og
firmakørsel og en del svine- og kreaturkørsel.
Adr. Tæbring pr. Nykøbing M.
Firma: Søren Kristensen, Vognmandsforret
ning, Tæbring pr. Nykøbing M.

Kristiansen, Alfred Arendal, vognmand; f. 2/11
1916 i Lindknud, Ribe amt, søn af pantefoged
Anton Kristiansen; g. 8/8 1941 m. Clara K., f.
Christensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1935,
ansat på Skødebjerg Tørvefabrik 1935-38, chauf
før h. vognmand J. Christensen, Kolding 1938-40
og h. vognmand Johs. Jensen’s Enke, Kolding
1940-41, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Kolding — der er grundlagt 1930 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1941; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 12 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. grosserer Ejnar Jensen, Kol
ding, f. brændselshandler Chr. Jørgensen, Kol
ding og f. Kolding Realskole.
Adr. Tøndervej 99, Kolding.
Firma: Alfred Kristiansen, Vognmandsforret
ning, Tøndervej 99, Kolding.
Kristiansen, Edmund, vognmand; f. 23/6 1903
i Glamsbjerg, Assens amt, søn af vognmand
Christian M. Kristiansen; g. m. Edith K., f. Pe
tersen; medhjælper og sen. kusk i faderens
vognmandsforretning i Glamsbjerg, overtaget
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J. Kristiansen

vognmand
Mårslet

vognmand
Strellev

K. A. Kristiansen
vognmand
Mårslet

samme — der er grundlagt i forrige århundrede
— m. tilhørende ejendom og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1925; vognpark: 7 lastvogne
(5-6 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn (5 og 6
tons); medl. af best. f. Glamsbjerg-Foreningen
1944-53.
Adr. Nørregade 54, Glamsbjerg.
Firma: Glamsbjerg Vognmandsforretning v.
Edm. Kristiansen, Glamsbjerg.

Kristiansen, Erhardt Kruse, vognmand; f. 13/9
1906 i Sejlstrup, Hjørring amt, søn af arbejds
mand Christian Peter Kristiansen; g. 2/1 1929 m.
Kirstine K., f. Christensen; overtaget nuværende
vognmandsforretning i Mygdal pr. Hjørring —
der er grundlagt af vognmand Johan Henriksen
1925 og har været drevet af brødrene vognmændene Møller og Frits Kristiansen 1935-46 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946, optaget
sønnen Svend Kristiansen s. medarbejder i for
retningen; vognpark: 3 5-tons lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturkørsel samt en del fast kørsel f. Konden
seringsfabrikken »Nestlé«, Hjørring; medl. af
best. f. Hjørring Omegns Vognmandsforening.
Adr. Mygdal pr. Hjørring.
Firma: Mygdal Vognmandsforretning v. Er
hardt Kristiansen, Mygdal pr. Hjørring.
Kristiansen, Erik, vognmand; f. 16/6 1931 i
Mårslet, Århus amt, søn af vognmand Karl An
ker Kristiansen; g. 9/8 1952 m. Rigmor K., f. An
dersen; medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Mårslet 1946-55, optaget s. kompagnon i
samme 1955.
Adr. Mårslet.
Firma: Mårslet Vognmandsforretning, Mårslet.
Kristiansen, Juel, vognmand; f. 24/12 1909 i
Brande, Vejle amt, søn af landmand Jens Kri
stian Thimsen Kristiansen; g. 1/8 1936 m. Alma
K., f. Oggesen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Strellev pr. Ølgod 1947; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Vestjydsk Mergel

K. Kristiansen
vognmand
Gedsted

selskab, Ringkøbing, f. Strellev kommune og f.
forskellige håndværkere.
Adr. Strellev pr. Ølgod.
Firma: Juel Kristiansen, Vognmandsforret
ning, Strellev pr. Ølgod.

Kristiansen, Karl Anker, vognmand; f. 7/1 1903
i Mårslet, Arhus amt, søn af vognmand Peder
Kristiansen; g. 25/8 1924 m. Marie K., f. Kristen
sen; medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Mårslet 1921-26, overtaget samme — der
er grundlagt 1880 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1926, optaget sønnen Erik Kristiansen
s. kompagnon i forretningen 1955; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa
citet: 11 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. mælk t. A/S De
forenede Mejerier, Arhus foruden en del svineog kreaturtransport.
Adr. Mårslet.
Firma: Mårslet Vognmandsforretning, Mårslet.
Kristiansen, Kresten, vognmand; f. 13/5 1891 i
Fjelsø, Viborg amt, søn af gårdejer Peter Kri
stiansen; g. 14/10 1921 m. Kirstine K., f. Bjerregaard; vognmandskusk 1910-20, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gedsted 1920, løst nærings
brev 1935, driver sideløbende brændselsforret
ning i Gedsted; vognpark: 1 5%-tons lastvogn;
kørsel: udelukkende fast firmakørsel; formd. f.
Gedsted Håndværker- og Borgerforening 193051.
Adr. Gedsted.
Firma: K. Kristiansen, Vognmandsforretning,
Gedsted.
Kristiansen, Peter, vognmand; f. 22/12 1917 i
Dronninglund sogn, Hjørring amt, søn af vogn
mand Alfred Kristiansen; g. 14/12 1941 m. Karen
K., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand først i Kornum og sen. i Serridslev 1946;
vognpark: 1 lastvogn (6200 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Serridslev kommune samt en del fast fir
ma- og mælkekørsel; medl. af best. f. Serridslev
Sogns Afholdsforening.
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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Adr. Serridslev.
Firma: Peter Kristiansen, Vognmandsforret
ning, Serridslev.

Kristiansen, Peter Kristian, vognmand; f. 18/1
1901 i Østbirk, Skanderborg amt, søn af skov
foged Kresten Peter Kristiansen; g. 23/11 1929
m. Hulda K., f. Høgdal Klausen; chauffør h.
vognmand Hans Sørensen, Egebjerg pr. Horsens
1931-54, overtaget dennes forretning og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1954; vognpark: 1 4tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel i forbindelse m.
sandspredning og snerydning f. Skanderborg
amt; medl. af best. f. Egebjerg Brugsforening.
Adr. Egebjerg pr. Horsens.
Firma: P. Kristiansen, Vognmand, Egebjerg
pr. Horsens.
Kristiansen, Thorvald, vognmand; f. 4/6 1912 i
Vrejlev sogn, Hjørring amt, søn af landmand
Valdemar Kristiansen; g. 30/8 1935 m. Edith K.,
f. Madsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Øster Vrå 1949; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast mælkekørsel samt en del kreaturkørsel.
Adr. Østergade 16, Øster Vrå.
Firma: Thorvald Kristiansen, Vognmandsfor
retning, Øster Vrå.

Kristoffersen, Axel, vognmand; f. 27/1 1919 i
Kbhvn., søn af vægter Hans Kristoffersen; g. m.
Johanne Margrethe K., f. Bloch; etabi. sig s.
s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1946; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdelsessel
skab.
Adr. Ernst Meyers Gade 4, Kbhvn. V.
Firma: Axel Kristoffersen, Vognmandsforret
ning, Ernst Meyers Gade 4, Kbhvn. V.

Kristoff ersen, Hans Kristian, vognmand; f.
18/6 1897 i Arhus, søn af vognmand Kristian
Kristoffersen; g. 14/8 1926 m. Metha K., f. Marcussen; udd. i handel, bestået afgs.eksm. fra Den

jydske Handelshøjskole i Arhus 1912, bestyrer af
nuværende vognmandsforretning i Arhus f. mo
deren s. 1921, løst næringsbrev og overtaget
samme — der er grundlagt 1901 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 26 last
vogne (3-5 tons) og 2 spand heste; kørsel: ude
lukkende fragtgodskørsel f. D.S.B. samt dag
renovationskørsel f. Arhus og Viby kommuner;
formd. f. Arhus Vognmandsforening s. 1945,
formd. f. Centralforeningen af jydske Vogn
mandsforeninger og medl. af best. f. Forenin
gen af Jernbanevognmænd i Danmark, medl. af
hovedbest. f. Dansk Arbejdsgiverforening, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Nordbygård, Viby J.
Firma: K. Kristoffersen, D.S.B.Vognmand, År
hus Fragtgodsekspedition, Arhus.

Kristoffersen, Jens, vognmand; f. 11/11 1912 i
Jetsmark, Hjørring amt, søn af tørvefabrikant
Frederik Kristoffersen; g. 28/4 1935 m. Erna K.,
f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sindal 1951, optaget sønnen Poul Ole Kristoffer
sen s. medarbejder i forretningen; vognpark: 2
lastvogne (4 og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn (4 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Fynsgade 21, Sindal.
Firma: Jens Kristoffersen, Vognmandsforret
ning, Sindal.

Kristoffersen, Rasmus, vognmand; f. 24/7 1899
i Arhus, søn af vognmand Kristian Kristoffer
sen; g. 4/1 1923 m. Johanne K., f. Kajhøj Peter
sen; udd. i smedefaget, bestyrer af nuværende
vognmandsforretning i Arhus f. moderen s. 1919,
medarbejder i samme m. broderen vognmand
Hans Kristian Kristoffersen s. indehaver s. 1946;
vognpark: 26 lastvogne (3-5 tons) og 2 spand
heste; kørsel: udelukkende fragtgodskørsel f.
D.S.B. samt dagrenovationskørsel f. Arhus og
Viby kommuner.
Adr. Absalonsgade 25, Arhus.
Firma: K. Kristoffersen, D.S.B.Vognmand, Ar
hus Fragtgodsekspedition, Arhus.
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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Krog, H., vognmand; f. 18/12 1913 i Charlottenlund, Kbhvn.s amt, søn af grosserer Nicolaj
Georg Krog; g. 7/4 1947 m. Helen K., f. Milred;
udd. i kontorvirksomhed m. ansættelse i A/S
Vilh. Nellemann og i A/S Ford Motor Company,
Kbhvn., optaget s. kompagnon i broderens virk
somhed i Kbhvn. 1932, eneindehaver af samme
— der er grundlagt 1926 og omfatter køreskole
samt autoudlejning — s. 1949, udvidet virksom
heden m. »drivertrainer« — det første anlæg af
sin art i Danmark — 1956; formd. f. Dansk
Autoudlejer Union’s afdeling 1 s. 1950, i perioder
medl. af forskellige nævn og forhandlingsudvalg
indenfor kørelærerstanden og autoudlejerne.
Adr. Ellesøpark 24, Vedbæk.
Firma: Krog’s Køreskole, Løngangsstræde 39,
Kbhvn. K.

Krogh, Aage, vognmand; f. 3/5 1890 i Nykøbing
M., søn af vognmand Peder Krogh; g. 22/4 1921
m. Pouline K., f. Poulsen; overtaget faderens
vognmandsforretning i Nykøbing M. og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1932; vognpark: 1 2-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtkørsel f.
D.S.B.; kasserer i Nykøbing M. Vognmandsfor
ening.
Adr. Munkegade 5, Nykøbing M.
Firma: Aage Krogh, Jernbanevognmand, Mun
kegade 5, Nykøbing M.
Krogh, Arne, vognmand; f. 8/12 1926 i Hørdum,
Thisted amt, søn af vognmand Johannes Jensen
Krogh; g. 23/8 1953 m. Valborg K., f. Christen
sen; chauffør i faderens vognmandsforretning i
Hørdum 1946-55, derefter medindehaver af sam
me; vognpark: 1 lastvogn (4875 kg) m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel, en del svine- og kreatur
kørsel og en del kørsel f. Thisted amt og f. Skyum-Hørdum kommune.
Adr. Koldby pr. Hørdum.
Firma: J. Krogh & Søn, Vognmandsforretning,
Koldby, pr. Hørdum.
Krogh, Hans Peter, vognmand; f. 9/11 1928 i
Vinge sogn, Skanderborg amt, søn af arbejds

mand Søren Krogh; g. 11/5 1955 m. Ellinor K.,
f. Ingerslev Christensen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Jexen pr.
Stilling 1951; vognpark: 1 4%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Jexen pr. Stilling.
Firma: Hans Krogh, Vognmandsforretning,
Jexen pr. Stilling.

Krogh, Henrik, vognmand; f. 4/9 1892 i Thisted,
søn af vognmand Peter Krogh; g. 13/12 1925 m.
Else K., f. Westergaard; overtaget faderens
vognmandsforretning i Thisted og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1937, driver iøvrigt side
løbende hestehandel; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis fast firmakørsel; formd. f.
Thisted Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Nørregade 41, Thisted.
Firma: Henrik Krogh, Vognmandsforretning,
Nørregade 41, Thisted.
Krogh, Johannes Jensen, vognmand; f. 5/2 1898
i Villerslev, Thisted amt, søn af vognmand Jens
Krogh; g. 10/8 1924 m. Maren K., f. Søgaard;
overtaget faderens vognmandsforretning i Hør
dum og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1919;
vognpark: 1 lastv_gn (4875 kg) m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel, en del svine- og kreatur
kørsel og en del kørsel f. Thisted amt og f. Skyum-Hørdum kommune; medl. af Skyum-Hørdum
sogneråd s. 1943, kirkeværge f. Hørdum kirke og
medl. af Skyum-Hørdum menighedsråd, næstformd. f. A/S Hurup Svineslagteri, iøvrigt med
stil ter af Thisted Amts Vognmandsforening.
Adr. Nørregård, Hørdum.
Firma: J. Krogh & Søn, Vognmandsforretning,
Hørdum.

Krogh, Martinus, vognmand; f. 23/10 1904 i
Vonsild, Vejle amt, søn af vognmand og entre
prenør Christian Krogh; g. 3/6 1934 m. Anna K.,
f. Sørensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Tagkær pr. Christiansfeld
1931; vognpark: 1 Ford-lastvogn; kørsel: alm.
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vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. forskellige korn- og foderstofforretninger
samt en del brændselskørsel f. egen regning.
Adr. Tagkær pr. Christiansfeld.
Firma: Martinus Krogh, Vognmandsforretning,
Tagkær pr. Christiansfeld.
Krogh, Peter, vognmand.
Adr. Palleskærvej 3, Hjørring.
Firma: Peter Krogh, Vognmandsforretning,
Hjørring.
Krogsgaard, Christen, vognmand; f. i Oppelstrup, Ålborg amt.
Adr. Nedergade 30, Ebeltoft.
Firma: Christen’s Lillebil v. Christen Krogs
gaard, Ebeltoft.
Krogsgaard, Kristian, vognmand; f. 21/8 1907 i
Thise, Hjørring amt, søn af kroejer Kristen
Krogsgaard; g. 1934 m. Johanne Marie K., f. Lar
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Thise
1933; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kreaturtransport.
Adr. Thise pr. Manna.
Firma: Kr. Krogsgaard, Vognmandsforretning,
Thise pr. Manna.
Krogsgaard, Marinus, vognmand; f. 25/4 1889 i
Aggersund, Hjørring amt, søn af landpostbud
Lars Krogsgaard; g. 21/6 1914 m. Karen K., f.
Eriksen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bonderup 1930, genn. årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte fouragehandel og en
treprenørvirksomhed m. egen grusgrav samt
tørvefabrikation; vognpark: 5 benzin- og diesel
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad, 1 m. sætte
vogn og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 38 tons) — og 1 gravko; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel, en del kreaturkørsel og en del kørsel f.
Haverslev-Bejstrup kommune; formd. f. LøgstørFjerritslev Vognmandsforening s. 1947, medl. af
best. f. Bonderup Håndværker- og Borgerfor
ening og f. Han Herreders Elektricitetsforening,

H. A. Krogshave
vognmand
Alborg

medl. af Haverslev-Bejstrup kommunes sund
hedskommission.
Adr. Bonderup.
Firma: M. Krogsgaard, Vognmandsforretning,
Bonderup.

Krogshave, Helmer Andersen, vognmand; f.
23/3 1925 i Dronninglund sogn, Hjørring amt, søn
af gårdejer Søren Sørensen; g. 23/10 1950 m. Ane
Elise K., f. Jensen; langturschauffør h. vogn
mand Konrad Christensen, Ålborg 1945-53, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ålborg 1953, løst
næringsbrev 1955; vognpark: 3 lastvogne — alle
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel m. kølevogn
på Kbhvn. f. nordjydske slagterier.
Adr. Holbergsgade 6, Ålborg.
Firma: H. Krogshave, Vognmandsforretning,
Holbergsgade 6, Ålborg.
Krogshave, Tage, vognmand; f. 24/11 1924 i
Klokkerholm, Hjørring amt, søn af gårdejer Jens
Krogshave; g. 11/11 1951 m. Helga K., f. Johan
sen; i kompagni rn. vognmand Svend Nørgaard
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Hadsund og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. tippe
lad og 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 23
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Hadsund-Mariager
Gødningskalkværk, Stevn pr. Hadsund.
Adr. Østergårde pr. Hadsund.
Firma: Svend Nørgaard — Tage Krogshave,
Vognmandsforretning, Hadsund.
Kroli-Jensen, Henning, vognmand; f. 21/6 1904
på Frdbg., søn af vognmand Alfred Jensen; g.
25/7 1951 m. Ilse K.-J., f. Carlsen; udd. v. land
væsen, forpagter af forskellige gårde i Frankrig
1927-38, derefter studie- og arbejdsophold i Eng
land og sen. inspektør på »Frihedslund« på Sjæl
land, i kompagni m. faderen overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Kbhvn. og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1940, eneindehaver af
samme s. 1950, sideløbende overtaget vognmand
Hans Munk’s forretning i Hvidovre 1955; vogn-
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park: 11 lastvogne (4-7 tons) — hvoraf en del m.
tippelad, 1 tankvogn og 1 spand heste; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. A/S Den kgl. Porcelainsfabrik, Kbhvn.,
f. Kongens Bryghus, Kbhvn., f. A/S Harald Simonsen’s Eftf., Kbhvn., f. Dansk Kul Central,
Kbhvn. og f. A/S Union-Kul, Kbhvn.; suppleant
t. best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Frederiksberg Alle 82, Kbhvn. V.
Firma: Alfred Jensen & Søn A/S, Vognmands
forretning, Dronning Olgas Vej 18, Kbhvn. F.

Kruse, Ejner, vognmand; f. 24/7 1892 i Gyl
ling, Arhus amt, søn af skovfoged Søren Chri
stian Kruse; g. 6/11 1916 m. Karen K., f. Søren
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hørning 1944, optaget sønnen Vagn
Kruse s. kompagnon i forretningen 1955; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Hørning Mejeri og en del renova
tionskørsel f. Hørning By.
Adr. Hørning.
Firma: E. Kruse & Søn, Vognmandsforretning,
Hørning.
Kruse Evald, vognmand; f. 6/4 1917 i Gundslev,
Maribo amt, søn af landmand Hans Kruse; g. 7/7
1951 m. Ruth K., f. Jensen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nykøbing F. 1951; vognpark: 1 turistbus, 1 taxa
og 1 jeep.
Adr. Nørre Boulevard 19, Nykøbing F.
Firma: E. Kruse, Vognmandsforretning, Nørre
Boulevard 19, Nykøbing F.
Kruse, Laurits Nis Lind Bogø, vognmand; f.
14/6 1918 i Randbøl, Vejle amt, søn af amtsvej
mand Hans Kruse; g. 25/8 1951 m. Edith K., f.
Jepsen; udd. og virket v. landvæsen t. 1938, lille
bilvognmand i Verst 1938-40, derefter bl. a. chauf
før t. 1944, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kolding 1944; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. bygmester Bertel Nielsen, Vejle samt f.
forskellige håndværksmestre i Kolding.

Adr. Agtrupvej 40, Kolding.
Firma: L. Kruse, Vognmandsforretning, Ag
trupvej 40, Kolding.

Kruse, Mette, vognmand; f. 22/11 1903 i Vorbasse, Ribe amt; efter ægtefællen vognmand
Laurids Kruse’s død 1952 overtaget og videre
ført dennes vognmandsforretning i Egtved;
vognpark: 2 diesellastvogne — den ene m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — så
vel lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Egtved kommune og f. Egtved Træ
lasthandel foruden en del kørsel m. kalk og ce
ment fra Nordjylland og en del kørsel m. brun
kul på Nord- og Sydjylland.
Adr. Egtved.
Firma: Laurids Kruse’s Vognmandsforretning
v. Mette Kruse, Egtved.
Kruse, Vagn, vognmand; f. 4/6 1929 i Hørning,
Skanderborg amt, søn af vognmand Ejner Kru
se; g. 31/5 1952 m. Anna Marie K., f. Herskind;
udd. v. landvæsen, medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Hørning 1947-55, optaget s.
kompagnon i samme 1955.
Adr. Hørning.
Firma: E. Kruse & Søn, Vognmandsforretning,
Hørning.
Kråfting, Peter Heinrich, vognmand; f. 18/5
1905 i Flensburg, Sydslesvig, søn af murer N.
Kråfting; g. 15/10 1955 m. Anna Maria K., f.
Julius; efter en del år at have virket s. bus
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hvidovre 1943; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Hellbergsvej 1 A, Hvidovre pr. Valby.
Firma: P. Kråfting, Vognmandsforretning,
Hellbergsvej 1 A, Hvidovre pr. Valby.

Krøll, Marie, vognmand; f. 29/11 1888 i Kbhvn.,
datter af børstenbinder Christian Petersen; g.
13/2 1910 m. vognmand Martin Krøll (død 1941);
efter ægtefællens død overtaget og videreført
dennes vognmandsforretning i Kbhvn. — der er
grundlagt 1913; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
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tons), 2 turistbiler og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt turistkørsel.
Adr. Set. Hans Gades Passage 1, Kbhvn. N.
Firma: Krøll’s Turisttrafik, Set. Hans Gades
Passage 1, Kbhvn. N.
Krøll, William Jahns, vognmand; f. 7/1 1920 i
Kbhvn., søn af vognmand Martin Krøll; udd. s.
mekaniker, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1953, viderefører sammen m. moderen
fru Marie Krøll efter faderens død dennes vogn
mandsforretning i Kbhvn. — der er grundlagt
1913; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons), 2 tu
ristbiler og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt turistkørsel.
Adr. Lygten 3 C, Kbhvn. N.
Firma: Krøll’s Turisttrafik, Set. Hans Gades
Passage 1, Kbhvn. N.

Kubert, Einar Nielsen, rutebilejer; f. 14/1 1901
i Boeslunde, Sorø amt, søn af handelsmand Sigvard Nielsen; g. 26/5 1925 m. Elna K., f. Hviid;
diligencekusk 1916-18, virket v. landvæsen 191820, turist- og dagvognschauffør 1920-26, indeha
ver af fragtruten: Skelskør-Slagelse 1926-29,
lillebilvognmand i Slagelse 1929-32 og benzin
forhandler i Slagelse 1932-50, indehaver af per
sonruten: Slagelse-Vemmelev-Frølunde-Korsør
samt drevet turistfart i Slagelse s. 1950; vogn
park: 3 rute- og turistbiler (20-28 personer);
medl. af best. f. og kasserer i Centralforeningen
af Benzinforhandlere i Danmark 1937-48, formd.
f. samme 1948-50.
Adr. Svendsgade 8, Slagelse.
Firma: E. Kubert, Rutebilejer, Svendsgade 8,
Slagelse.

Kubert, Frans Rudolf, rutebilchauffør; f. 6/10
1926 i Boeslunde, Sorø amt, søn af rutebilejer
Einar Nielsen Kubert; g. 23/12 1949 m. Birtha
K., f. Petersen; udd. s. glarmester i Slagelse,
medarbejder i faderens rutebil- og turistfart i
Slagelse s. 1948.
Adr. Bredegade 33, Slagelse.
Firma: E. Kubert, Rutebilejer, Svendsgade 8,
Slagelse.

Kubicki, Adam, vognmand; f. 1/11 1912 i Voldum sogn, Randers amt, søn af cementarbejder
Wadislaw Kubicki; g. 17/10 1937 m. Stanislawa
K., f. Stempien; etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Alborg 1933, løst næringsbrev
1935, overgået t. taxa-sammenslutningen i Al
borg 1952; vognpark: 1 5-personers taxavogn
(Chevrolet model 1954); medstifter af I/S RingBilen, Alborg 1938.
Adr. Thorsgade 9, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.

Kudsk, Hans Hansen, vognmand; f. 15/7 1895 i
Hammelev, Haderslev amt, søn af togfører Falle
Kudsk; g. 15/8 1941 m. Elli K., f. Christensen; i
kompagni m. broderen vognmand Michael Kudsk
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haderslev
1926, overtaget forretningen f. egen regning 1939;
vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f.
Eksport-Maltfabrikken »Fuglsang«, Haderslev og
f. Haderslev kommune m. fl.; medl. af Haders
lev nævningeting.
Adr. Lindedal 8, Haderslev.
Firma: Hans H. Kudsk, Vognmandsforretning,
Lindedal 8, Haderslev.
Kudsk, Hans Morten, vognmand; f. 14/2 1928 i
Kastrup, Haderslev amt, søn af gårdejer Kresten
Kudsk; g. 23/12 1951 m. Ebba K., f. Levring; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Kastrup 1947, om
dannet forretningen t. udelukkende at omfatte
lastvognskørsel 1950, eksportvognmand s. 1956;
vognpark: 1 Henschel-lastvogn m. påhængsvogn;
kørsel: udelukkende langturskørsel bl. a. m.
stykgods og cement samt eksportkørsel på ud
landet.
Adr. Kastrup pr. Gram.
Firma: H. M. Kudsk, Vognmandsforretning,
Kastrup pr. Gram.
Kudsk, Holger Jakobsen, vognmand, entrepre
nør; f. 18/8 1925 i Nustrup, Haderslev amt, søn af
handelsmand Herluf Kudsk; g. 4/9 1954 m. Rosa
K., f. Sønderskov-Sørensen; udd. og virket v.
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landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
og entreprenør m. egen sand- og grusgrav i Ka
strup pr. Gram 1948, sideløbende leverandør af
indenlandsk brændsel samt indehaver af depot
i Kastrup f. A/S Albani Bryggerierne, Odense;
vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn og 2 trak
torer — den ene m. læsseskovl; kørsel: udeluk
kende kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Kastrup pr. Gram.
Firma: Holger Kudsk, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Kastrup pr. Gram.
Kummelfeldt, Christian, vognmand; f. 5/4 1910
i Grapi, Haderslev amt, søn af skovløber Henrik
Kummelfeldt; g. 20/10 1935 m. Anna K., f. Hun
debøl; udd. t. søs, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Fole 1947, driver sideløbende entrepre
nørvirksomhed m. egen sandgrav i Fole; vogn
park: 1 diesellastvogn og 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Gram Mejeri m. fl.
Adr. Fole.
Firma: Chr. Kummelfeldt, Vognmandsforret
ning, Fole.
Kusch, August, vognmand; f. 3/5 1910 i Hop
trup, Haderslev amt, søn af arbejdsmand August
Kusch; g. 18/1 1941 m. Kirstine K., f. Nissen;
udd. v. land- og skovbrug, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Hoptrup 1935; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
sand og grus f. Hoptrup kommune samt en del
kørsel m. korn og foderstoffer f. A/S I. S. Chri
stensen, Haderslev.
Adr. Hoptrup.
Firma: Aug. Kusch, Vognmandsforretning,
Hoptrup.
Kvejborg, Jørgen, vognmand; f. 13/4 1933 i
i Sønderhå, Thisted amt, søn af gårdejer Chri
sten Kvejborg; overtaget vognmand Vangsgaard’s
forretning i Sønderhå og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1955; vognpark: 1 4-tons lastvogn
og 1 5-personers udlejningsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kørsel f. Sønderhå-Hørsted kommune.

Adr. Hegnsgård, Sønderhå pr. Hørdum.
Firma: Jørgen Kvejborg,Vognmandsforretning,
Sønderhå pr. Hørdum.
Kyndesen, Aage Møller, vognmand; f. 9/9 1911 i
Nørre Omme, Ringkøbing amt, søn af landmand
Kynde Møller Kyndesen; g. 3/5 1934 m. Guntha
K., f. Godt; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vester Sottrup 1946, optaget
sønnen Hans Kynde Møller Kyndesen s. kom
pagnon i forretningen; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. tippelad og påhængsvogn — og 1 per
sonvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Sønderborg
amts vejvæsen og f. Sottrup kommune samt en
del kørsel f. Jydsk Andels-Foderstofforretning,
Sønderborg foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning; medl. af best. f. Sønderborg Amts
Vognmandsforening.
Adr. Vester Sottrup.
Firma: Aage Kyndesen, Vognmandsforretning,
Vester Sottrup.

Kærgaard, Anders, vognmand; f. 15/6 1898 i
Vester Jølby, Thisted amt, søn af landmand Mik
kel Kærgaard; g. 6/8 1925 m. Marianne K., f.
Dissing; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vester Jølby 1922; vognpark: 1 lastvogn (4300 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport og en del kørsel f. Dragstrup-Skallerup kommune; medl. af Dragstrup
sogneråd og kommunekasserer i Dragstrup 1940
-46.
Adr. Vester Jølby pr. Erslev.
Firma: Anders Kærgaard, Vognmandsforret
ning, Vester Jølby pr. Erslev.

Kærgaard, Kristen, vognmand; f. 9/12 1901 i
Hesselbjerg, Thisted amt, søn af molerarbejder
Thomas Kærgaard; g. 13/10 1938 m. Dagmar K.,
f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Mollerup pr. Nykøbing M. 1947; vognpark: 1
diesellastvogn (6000 kg) og 1 benzinlastvogn (3200
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel, en del svine- og
kreaturkørsel og en del kørsel f. Frøslev-Molle-
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rup kommune; medl. af Frøslev-Mollerup sogne
råd s. 1950, medl. af skolekommissionen og af
menighedsrådet i Frøslev-Mollerup kommune
samt formd. f. forældrenævnet i samme, kasse
rer f. Indre Mission i Frøslev-Mollerup.
Adr. Mollerup pr. Nykøbing M.
Firma: Kr. Kærgaard, Vognmandsforretning,
Mollerup pr. Nykøbing M.

1942 m. Anna K., f. Kofoed; chauffør 1928-41,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Strøby pr.
Åkirkeby 1941; vognpark: 3 5-tons lastvogne —
alle m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Åkirkeby Vognmandsforening s.
1953.
Adr. Strøby pr. Åkirkeby.
Firma: Ejvind Køhlert, Vognmandsforretning,
Strøby pr. Åkirkeby.

Kærgaard, Vagn, chauffør; f. 9/4 1930 i Vester
Jølby, Thisted amt, søn af vognmand Anders
Kærgaard; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Vester Jølby s. 1951.
Adr. Vester Jølby pr. Erslev.
Firma: Anders Kærgaard, Vognmandsforret
ning, Vester Jølby pr. Erslev.
Kærlin, Paul Rikard, vognmand, kørelærer; f.
27/6 1904 i Holbæk, søn af overportør Hans Pe
ter Hansen; g. 21/4 1933 m. Astrid Erna K., f.
Nielsen; udd. s. mekaniker, løst vognmandsbor
gerskab i Kbhvn. 1925; vognpark: 3 turistbiler.
Adr. Set. Knuds Vej 4, Kbhvn. V.
Firma: Københavns Bus-Kompagni, Nyropsgade 2, Kbhvn. V.
Køhier, Peder, vognmand; f. 8/3 1913 i Ringe,
Svendborg amt, søn af ejendomsmægler Jens
Køhier; g. 24/11 1944 m. Else Margrethe K., f.
Stjernegaard; efter en del år at have virket s.
privatchauffør bl. a. f. grosserer A. C. Bang,
Kbhvn., f. direktør Erik Wiberg, Kbhvn. og f.
overretssagfører C. J. With-Seidelin, Kbhvn.
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brændsels
handler i Rungsted 1949; vognpark: 2 lastvogne
(2 og 5 tons) — begge m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Hørsholm kommune.
Adr. Hørsholmvej 2, Rungsted pr. Rungsted
Kyst.
Firma: Peder Køhier, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Hørsholmvej 2, Rungsted pr.
Rungsted Kyst.
Køhlert, Ejvind, vognmand; f. 6/7 1911 i Åkir
keby, søn af landmand Harald Køhlert; g. 27/2

Kølbæk, Johannes, vognmand; f. 11/9 1909 i
Rødding, Vildbjerg sogn, Ringkøbing amt, søn
af gårdejer Jesper Kølbæk; g. 27/5 1944 m. Em
ma K., f. Frølund; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Borris 1947;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Borris Mejeri og f. Borris kommune foruden en
del kørsel m. indenlandsk brændsel.
Adr. Borris.
Firma: Johs. Kølbæk, Vognmandsforretning,
Borris.
Køppen, Arthur Christian, vognmand; f. 26/4
1900 i Kbhvn., søn af arbejdsmand Jens Køppen;
g. 2/7 1926 m. Asta Karla K., f. Jacobsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1924;
vognpark: 1 3-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Bjarkesvej 6, Kbhvn. F.
Firma: Vognmandsforretningen »Auto-Claus«,
Bjarkesvej 6, Kbhvn. F.
Ladefoged, Jens Peter, vognmand; f. 5/9 1897
i Hesselager, Svendborg amt, søn af gårdejer
Rasmus Ladefoged; g. 1932 m. Simona L., f.
Pedersen; udd. og virket v. landvæsen 1911-29,
overtaget Tuborg’s Depot samt fragtmandsrute i
Hesselager og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1929; vognpark: 2 lastvogne (4% og 5 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
grise- og foderstoftransport; medl. af best. f. og
kasserer i Svendborg Amts Vognmandsforening
s. 1939.
Adr. Vormark pr. Hesselager.
Firma: Jens P. Ladefoged, Vognmandsforret
ning, Vormark pr. Hesselager.
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J. Kølbæk
vognmand
Borris

P. Lagoni
vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Vormark

Lage, Johan Jensen, vognmand; f. 23/10 1910 i
Rurup, Haderslev amt, søn af smed Jørgen Lage;
g. 14/6 1933 m. Anni L., f. Johansen; efter en del
år at have virket s. medhjælper og chauffør
bl. a. v. eksportkørsel etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kruså 1952; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel på Tyskland.
Adr. Kruså pr. Padborg.
Firma: J. Lage, Vognmandsforretning, Kruså
pr. Padborg.

Lagoni, Peter, vognmand; f. 10/2 1915 i Nørre
Løgum, Tønder amt, søn af landmand Hans La
goni; g. 5/6 1938 m. Marie L., f. Brink; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Løgumgårde pr. Løgumkloster 1945;
vognpark: 1 Bedford-lastvogn m. Perkins-dieselmotor og påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — såvel lokal s. langturskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. korn og foderstof
fer f. Løgumgårde Mølle samt en del kørsel f.
Tønder amts vejvæsen og f. Nørre Løgum kom
mune m. fl.
Adr. Løgumgårde pr. Løgumkloster.
Firma: Peter Lagoni, Vognmandsforretning,
Løgumgårde pr. Løgumkloster.
Lambertsen, Kristen Jørgensen, vognmand; f.
7/10 1895 i Horne, Ribe amt, søn af gårdejer
Lambert Lambertsen; g. 30/12 1930 m. Emma L.,
f. Christensen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haltrup pr.
Nordenskov 1930; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. mælk t. Nordenskov Mejeri
foruden en del kørsel f. Nordenskov Lokalfor
ening og f. Øse kommune m. fl.
Adr. Haltrup pr. Nordenskov.
Firma: Kristen J. Lambertsen, Vognmandsfor
retning, Haltrup pr. Nordenskov.

Landgrebe, Christian, vognmand; f. 21/2 1896
i Ajstrup, Alborg amt, søn af husmand Vilhelm
Landgrebe; g. 3/4 1923 m. Kathrine L., f. Jensen-Nielsen; udd. v. landvæsen, selvstændig
vognmand i Kraghede pr.^ Tylstrup 1918-24,

vognmand
Løgumgårde

grundlagt nuværende fragt- og vognmandsfor
retning i Nørhalne pr. Vadum 1924; vognpark:
4 lastvogne (kørselskapacitet: 18 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Pindstrup Mosebrug foruden en
del svine- og kreaturtransport — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Nørhalne-Alborg s. 1927.
Adr. Nørhalne pr. Vadum.
Firma: Chr. Landgrebe, Vognmand, Nørhalne
pr. Vadum.
Landgrebe, Thorvald, vognmand; f. 11/4 1890 i
Øster Brønderslev, Hjørring amt, søn af gård
ejer Vilhelm Landgrebe; g. 27/11 1931 m. Gudrun
L., f. Hylleberg; overtaget vognmand H. P. Hansen’s forretning i Alborg og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1916; vognpark: 6 lastvogne*
(3%-5% tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kør
sel m. bygningsmaterialer; genn. en årrække
medl. af best. f. Ålborg og Nørre Sundby Vogn
mandsforening.
Adr. Fredericiagade 4, Ålborg.
Firma: Th. Landgrebe, Vognmand, Fredericia
gade 4, Ålborg.
Langballe, Jens, vognmand; f. 28/5 1907 i Må
bjerg, Ringkøbing amt, søn af landmand Karl
Kvium Langballe Nielsen; g. 13/10 1935 m. Elisa
beth Petrea L., f. Nielsen; udd. og virket v.
landvæsen bl. a. h. faderen t. 1929, drevet rute
bilkørsel på personruterne: Brande-Kibæk og
Brande-Skjern 1931-40 samt indehaver af auto
værksted i Brande 1940-45, etabi. sig s. selvstæn
dig langtursvognmand i Brande 1945; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 26 tons); kør
sel: udelukkende langturskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Thorvald Pedersen’s
Finerfabrik, Odense og f. I/S Skærbækværket
samt iøvrigt en del kørsel på udlandet.
Adr. Bjerglide 2, Brande.
Firma: Jens Langballe, Langtursvognmand,
Bjerglide 2, Brande.
* Vognmand Thorvald Landgrebe var den første vognmand
i Ålborg, der tog automobilet i brug til lastkørsel.
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K. J. Lambertsen
vognmand
Haltrup

C. Landgrebe
vognmand
Nørhalne

Langhoff, Jens Børge, vognmand; f. 14/7 1920
i Alsted, Sorø amt, søn af taxavognmand Hans
Ludvig Langhoff; g. 3/5 1952 m. Tove L., f. Jør
gensen; udd. og virket indenfor montør- og maskinbranchen, etabi. sig s. selvstændig eksport
vognmand i Kbhvn. 1947; vognpark: 2 eksport
kølevogne og 1 kølevogn; kørsel: eksportkørsel
på udlandet; medindehaver af firmaet »Tricamion«, International Autotransport, Kbhvn. —
der råder over 11 eksportkølevogne; formd. f.
kreds 1 u. Foreningen af danske Eksportvogn
mænd, medl. af best. f. A/S Transitgården,
Kruså og f. Transfrigoroute Danmark; dekora
tioner: M.T.Kha. og D.r.K.M.
Adr. Marienborg Alle 22, Søborg.
Firma: Børge Langhoff, International Trans
port, Marienborg Alle 22, Søborg.

J. Langballe

J. B. Langhoff

vognmand
Brande

vognmand
Søborg

Adr. Øgelund pr. Filskov.
Firma: E. Langkjær, Vognmandsforretning &
Formbrændselsfabrik, Øgelund pr. Filskov.

Larsen, Aage, vognmand; f. 3/4 1902 i Rutsker,
Bornholm; g. 30/11 1934 m. Edith L., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Østerlars 1928; vognpark: 2
lastvogne (4850 og 5600 kg) — begge m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; formd. f. Østerlars-Gudhjem-Rø Vognmandsforening og kasse
rer i Centralforeningen af Vognmænd på Born
holm s. 1951, medl. af Østerlars-Gudhjem sogne
råd s. 1949 — herunder formd. f. vejudvalget
samt medl. af husleje- og bolignævnet, till. medl.
af best. f. Østerlars Transformatorforening.
Adr. Østerlars.
Firma: Aage Larsen, Vognmandsforretning,
Østerlars.

Langholm, Geert, vognmand; f. 31/7 1917 i
Hemmed, Randers amt, søn af sognefoged Chri
stian Langholm; g. 25/12 1938 m. Aase L., f.
Sørensen; chauffør 1935-37, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Gjerrild og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1937, løst næringsbrev
1940, driver sideløbende brændselsforretning i
Gjerrild; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
tippelad (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. foderstoffer og en del kreaturtrans
port; medl. af best. f. Djurslands Vognmands
forening s. 1954.
Adr. Gjerrild.
Firma: Geert Langholm, Vognmandsforretning,
Gjerrild.

Larsen, Aage, turistbilejer; f. 16/4 1902 i Bran
derslev, Maribo amt, søn af møller Christian
Larsen; g. 15/6 1944 m. Ella L., f. Nielsen; udd.
og virket v. landvæsen 1916-26, overtaget Nak
skov Bybus samt grundlagt Nakskov Turistfart
og Vestlollands Rejsebureau 1926, erhvervet nu
værende ejendom i Nakskov 1939 og opført nu
værende garager i Nakskov 1951; vognpark: 3
30-personers turistbiler og 1 kleinbus; medstifter
af og genn. en årrække medl. af best. f. Turistvognmændenes Landsorganisation.
Adr. Maribovej 59, Nakskov.
Firma: Nakskov Turistfart, Maribovej 59, Nak
skov.

Langkjær, Eli Martinus, vognmand, fabrikant;
f. 2/3 1922 i Filskov, Vejle amt, søn af grosserer
og fabrikant Anders Hansen Langkjær; g. 22/2
1953 m. Alice L., f. Steffensen; efter en del år
at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand og formbrændselsfabrikant i
Øgelund pr. Filskov 1942; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. egen virksomhed foruden
en del kørsel m. mergel fra forskellige mergel
lejer.

Larsen, Aage, vognmand; f. 5/4 1903 i Sindal,
Hjørring amt, søn af gårdejer Søren Larsen; g.
21/1 1934 m. Christa L., f. Nielsen; udd. i kolo
nialbranchen og sen. drevet selvstændig kolo
nialforretning, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende forretning — der er grundlagt ca.
1838 og er Alborgs ældste vognmandsforretning
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 5 lastvogne (3^-5 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel
bl. a. f. A/S Alborg Værft, f. A/S Dansk Eternit-
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Aa. Larsen

vognmand, fabrikant
Øgelund

vognmand
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vognmand
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vognmand
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Fabrik, Ålborg og f. A/S Cementfabrikken »Dan
mark«, Ålborg; medl. af best. f. Ålborg og Nørre
Sundby Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Danmarksgade 84, Ålborg.
Firma: Lundbye’s Eftf. v. Aage Larsen, Vogn
mandsforretning, Ålborg.
Larsen, Aage, vognmand; f. 10/4 1908 i Hylleholt, Præstø amt, søn af vognmand Christian
Larsen; g. 20/11 1934 m. Anna L., f. Kallesøe; udd.
i faderens vognmandsforretning i Fakse Lade
plads, overtaget samme — der er grundlagt 1906
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1939;
vognpark: 2 lastvogne (3% og 4 tons) — den ene
m. påhængsvogn (3% tons) — og 1 lillebil; medl.
af best. f. og kasserer i Fakse og Omegns Vognmandslaug s. 1942.
Adr. Lærkevej 2, Fakse Ladeplads.
Firma: Aage Larsen, Vognmandsforretning,
Fakse Ladeplads.

Larsen, Aage, vognmand; f. 8/11 1912 i SlotsBjergby, Sorø amt, søn af arbejdsmand Chri
stian Larsen; overtaget vognmand Evald Hansen’s forretning i Reerslev pr. Ruds-Vedby og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945; vogn
park: 1 6-tons lastvogn.
Adr. Reerslev pr. Ruds-Vedby.
Firma: Aage Larsen, Vognmandsforretning,
Reerslev pr. Ruds-Vedby.

Larsen, Aage, vognmand; f. 29/7 1915 i Sindal,
Hjørring amt, søn af landmand Lars Larsen; g.
28/11 1943 m. Irma L., f. Larsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sindal 1949; vognpark: 1
lastvogn (5350 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørregade 12, Sindal.
Firma: Aage Larsen, Vognmandsforretning,
Nørregade 12, Sindal.
Larsen, Aage, vognmand; f. 21/10 1918 i Storvorde, Ålborg amt, søn af arbejdsmand Jens
Alfred Larsen; g. 2/12 1944 m. Ester L., f. Poul
sen; udd. og virket v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1943-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Sejlflod 1946, udvidet forretningen v.

overtagelse af anden vognmandsforretning i
Sejlflod 1949; vognpark: 3 lastvogne (kørselska
pacitet: 14 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel i forbin
delse m. snerydning f. Sejlflod kommune.
Adr. Sejlflod.
Firma: Sejlflod Vognmandsforretning v. Aage
Larsen, Sejlflod.
Larsen, Aage Armand, vognmand; f. 2/3 1920
i Pedersborg, Sorø amt, søn af chauffør Fr. Lar
sen; virket v. skovbrug og gartneri, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Topshøj pr. Sorø 1946;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons).
Adr. Topshøj pr. Sorø.
Firma: Armand Larsen, Vognmandsforretning,
Topshøj pr. Sorø.
Larsen, Aage Rasmus, vognmand; f. 5/12 1904
i Brahetrolleborg, Svendborg amt, søn af køb
mand Laur. Christian Larsen; g. 1926 m. Marie
L., f. Hovohovska; udd. v. landvæsen, foder
mester 1926-37, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Årby pr. Kalundborg 1937; vognpark: 3
lastvogne (3-6 tons) — alle m. hydraulisk tippe
lad; medl. af best. f. Nordvestsjællands Vogn
mandsforening s. 1943, formd. f. samme s. 1950.
Adr. Årby pr. Kalundborg.
Firma: Aa. Rs. Larsen, Vognmandsforretning,
Årby pr. Kalundborg.

Larsen, Agner, vognmand; f. 3/5 1913 i Skør
ping, Ålborg amt, søn af cementstøber Lars
Christian Larsen; g. 21/2 1942 m. Maren L., f.
Christensen; lastvognschauffør 1937-47, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Arden og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 4 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 3
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 33 tons); kør
sel: udelukkende fast kørsel f. Rold Skov’s Sav
værk; medl. af best. f. Skørping-Arden Vogn
mandsforening s. 1950, formd. f. samme s. 1951.
Adr. Blåkilde vej, Arden.
Firma: Agner Larsen, Vognmandsforretning,
Arden.
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A. M. Larsen
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vognmand
Nyrup

Larsen, Aksel, vognmand; f. 9/9 1907 i Aså,
Hjørring amt; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Melholt pr. Aså 1934; vognpark: 1 last
vogn (5250 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og Vogn
mandsforening.
Adr. Melholt pr. Aså.
Firma: Aksel Larsen, Vognmandsforretning,
Melholt pr. Aså.
Larsen, Aksel, vognmand; f. 4/1 1918 i Nyrup,
Sorø amt, søn af vognmand Lars Larsen; g. 9/10
1948 m. Else L., f. Knudsen; udd. og virket v.
landvæsen på forskellige store gårde bl. a. s.
underforvalter, sen. medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Nyrup, optaget s. kom
pagnon i samme 1952; vognpark: 1 5%-tons last
vogn.
Adr. Nyrup.
Firma: A. & L. Larsen, Vognmandsforretning,
Nyrup.
Larsen, Aksel Marinus, vognmand; f. 19/12 1912
i Follerup, Vejle amt, søn af vejmand Lars Lar
sen; g. 8/6 1942 m. Kirsten L., f. Skou; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Follerup 1946; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. mælk
t. Pjedsted Mejeri, en del kørsel m. roer t.
Kolding Saftstation, en del kørsel m. slagger f.
I/S Skærbækværket og en del kørsel m. vej
materialer f. Vejle amts vejvæsen og f. Herslev
kommune foruden en del kørsel f. Pj edsted Fo
derstofforretning og f. entreprenør E. A. Kjær,
Taulov.
Adr. Follerup pr. Fredericia.
Firma: Aksel Larsen, Vognmandsforretning,
Follerup pr. Fredericia.
Larsen, Alfred, vognmand; f. 5/9 1894 i Tver
sted, Hjørring amt, søn af landmand Peter Lar
sen; g. 26/11 1920 m. Abelone Marie L., f. Ander
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1917, der
efter kusk i Jelling og sen. landmand i Farre,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Farre 1922;

A. Larsen
vognmand
Farre

vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 11
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Give kommune, f. Farre
Brugsforening og f. Farre Foderstofforening m.
fl.
Adr. Farre.
Firma: Alfred Larsen, Vognmandsforretning,
Farre.
Larsen, Alfred Aksel, vognmand; f. 2/1 1905 i
Hørve, Holbæk amt, søn af fodermester Mads
Larsen; g. 9/5 1931 m. Hanne L., f. Willadsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rødovre
1945; vognpark: 1 4-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Rønneholmsvej 2, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: A. Larsen, Vognmandsforretning, Røn
neholmsvej 2, Rødovre pr. Vanløse.

Larsen, Anders Kristian, vognmand; f. 17/12
1910 i Trøstrup, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Peder Larsen; udd. og virket v. landvæsen, i
kompagni m. broderen vognmand Ejnar Larsen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vindelev pr.
Jelling 1946; vognpark: 1 diesellastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel t. Vejle Eksportstalde og t. Vejle & Om
egns Andels-Svineslagteri og en del kørsel f.
Kollerup-Vindelev kommune og f. Vindelev
Brugsforening foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Vindelev pr. Jelling.
Firma: Brdr. Larsen, Vognmandsforretning,
Vindelev pr. Jelling.
Larsen, Andreas, direktør; f. 4/2 1893 på Frdbg.,
søn af assistent v. D.S.B. Lars Peter Larsen; g.
18/10 1914 m. Jacobine L., f. Mikkelsen; efter
en del år at have vsaret ansat v. D.S.B. etabi. sig
s. selvstændig fragt- og vognmand i TrørødVedbæk-Nærum-Skodsborg 1919, driftsleder v.
Kbhvn.s Fragtmandshal 1950, direktør f. samme
s. 1955; formd. f. Gentofte Kommunes Autodrosker 1920-23 og medl. af best. f. Fragtmandsfor
eningen »Sjælland« 1947-50, medl. af Søllerød
sogneråd 1947-50.
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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Adr. Rundforbivej 2, Trørød pr. Vedbæk.
Firma: Kbhvn.s Fragtmandshal, Halmtorvet 17,
Kbhvn. V.

Larsen, Annæus, vognmand; f. 7/10 1899 i
Vokslev, Ålborg amt, søn af tækkemand Jens
Larsen Tolstrup; g. 13/1 1924 m. Nielsine L., f.
Georgsen; i kompagni m. vognmand Oskar An
dersen Præstegaard overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Ars og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1947; vognpark: 1 2^4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast renovationskørsel f. Ars by.
Adr. Stejlmosevej 6, Ars.
Firma: Larsen & Præstegaard, Vognmands- &
Renovationsforretning Ars.
Larsen, Anton Søndergaard, vognmand; f. 24/12
1921 i Føvling sogn, Skanderborg amt, søn af
vognmand Thomas Jensen Larsen; g. 7/11 1953
m. Viola S. L., f. Christensen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Frederiks 1947, grundlagt
nuværende vognmandsforretning i Randers 1948;
vognpark: 2 6-tons lastvogne — begge m. på
hængsvogn (6% og 7 tons) — og 1 %-tons vare
vogn; kørsel: udelukkende kontraktkørsel på ru
ten: Randers-Odense; medstifter af og formd. f.
Randers Fragtmandsforening samt medl. af best.
f. Randers Fragtmandshal s. 1955.
Adr. Hermann Stillings Vej 39, Randers.
Firma: Randers Godstransport v. A. Sønder
gaard Larsen, Hermann Stillings Vej 39, Ran
ders.
Larsen, Arne, vognmand; f. 8/4 1916 i Thor
sted, Ringkøbing amt, søn af landmand Jens
Peder Larsen; g. 23/6 1940 m. Olga L., f. Brogaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tim
1953; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport og en del kørsel f. Tim
kommune m. fl.
Adr. Tim.
Firma: Arne Larsen, Vognmandsforretning,
Tim.

Larsen, Arnold Ejner, vognmand; f. 1/12 1918
i Skørpinge, Sorø amt, søn af handelsmand
Ferd. Larsen; g. 1948 m. Vera L., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gimlinge
pr. Flakkebjerg 1944; vognpark: 2 lastvogne (4
og 5 tons) — begge m. tippelad; medl. af best. f.
Skelskør og Omegns Vognmandsforening s. 1952,
kasserer i samme s. 1956.
Adr. Gimlinge pr. Flakkebjerg.
Firma: Ejner Larsen, Vognmandsforretning,
Gimlinge pr. Flakkebjerg.
Larsen, Børge Th., vognmand; f. 6/6 1922 i As
minderød, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Anders Peter Larsen; g. 20/11 1948 m. Lissi L.,
f. Larsen; udd. og virket v. landvæsen t. 1942,
frekventeret Ryslinge Højskole 1942-43, chauffør
v. Tuborg Depotet i Hørby 1944-45 og sergent
v. artilleriet 1946-48, overtaget vognmand Aa.
Torsbakke’s lastvogns- og flytteforretning i Fre
derikssund og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1948; vognpark: 2 5-tons lastvogne — hvor
af 1 m. hydraulisk tippelad og 1 m. aftagelig
flyttekasse; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Frederiksborg amts
vejvæsen og f. A/S Nordisk Flaskegas, Køge —
samt flytning.
Adr. Mågevej 14, Frederikssund.
Firma: Børge Th. Larsen, Vognmands- & Flyt
teforretning, Mågevej 14, Frederikssund.

Larsen, Carl, vognmand; f. 9/9 1902 i Ramløse,
Frederiksborg amt, søn af købmand Niels Lud
vig Larsen; g. 28/2 1926 m. Asta L., f. Sørensen;
udd. v. handel, chauffør 1921-28, ansat v. Frede
rikssund Svineslagteri 1929-34, chauffør v. Tuborg
Depotet i Helsinge 1934-37, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Ramløse 1937; vognpark: 2 Bedford-lastvogne(3>4 og5>£ tons); kørsel: alm.vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Ramløse Kassefabrik samt en del svinetransport
t. Frederikssund og Hillerød; kørselsfordeler i
Ramløse-Annisse kommune.
Adr. Ramløse pr. Helsinge.
Firma: Carl Larsen, Vognmandsforretning,
Ramløse pr. Helsinge.
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Larsen, Carl, vognmand; f. 8/7 1920 i Horserød,
Frederiksborg amt, søn af gårdejer H. C. Lar
sen; g. 12/6 1948 m. Esther L., f. Hansen; udd.
v. landvæsen, fængselsbetjent 1946-48 og med
hjælper i svigerfaderen vognmand Christen Hansen’s forretning i Roskilde 1948-52, overtaget en
del af sidstnævnte og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1952; vognpark: 5 lastvogne (4-6 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. D.S.B., f. Roskilde amt og f.
Roskilde kommune m. fl.; medl. af best. f. Ros
kilde Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Helligkorsvej 22, Roskilde.
Firma: Carl Larsen, Vognmandsforretning,
Helligkorsvej 22, Roskilde.

Larsen, Carl Evald, vognmand; f. 15/2 1908 i
Kongsmark, Sorø amt, søn af gårdejer Lars Pe
ter Larsen; g. 11/10 1931 m. Dagny L., f. Han
sen; udd. og virket v. landvæsen 1923-30, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kirke Stillinge pr.
Slagelse 1930, opført nuværende ejendom m.
garager i Kirke Stillinge 1936; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: ca. 26 tons); revisor i Slagelse og Omegns
Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Kirke Stillinge pr. Slagelse.
Firma: Evald Larsen, Vognmandsforretning,
Kirke Stillinge pr. Slagelse.
Larsen, Carl Johan, vognmand; f. 5/1 1916 i
Biersted sogn, Alborg amt, søn af vognmand
Lars Christian Larsen; g. 5/4 1942 m. Estrid L.,
f. Christensen; chauffør i faderens vognmands
forretning i Nørhalne pr. Vadum 1934-44, over
taget samme — der er grundlagt 1918 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1944; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Nørhalne-Alborg.
Adr. Nørhalne pr. Vadum.
Firma: Johan Larsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Nørhalne pr. Vadum.

Larsen, Carl Madsen, vognmand; f. 21/4 1911 i
LI. Lyngby, Frederiksborg amt, søn af landmand
Lars Nielsen Larsen; g. 21/4 1936 m. Hedvig L.,

C.
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f. Haagensen; efter en del år at have virket bl. a.
s. rutebilchauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Frederiksværk 1946; vognpark: 2 last
vogne (4 og 5 tons) — begge m. hydraulisk tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af best.
f. Nordsjællands Vognmandsforening.
Adr. Vinderød Skov 91, Frederiksværk.
Firma: Carl Larsen, Vognmandsforretning,
Vinderød Skov 91, Frederiksværk.
Larsen, Carl Valdemar, vognmand; f. 9/4 1908
i Hjallese, Odense amt, søn af papirarbejder
Rasmus Larsen; g. 15/11 1930 m. Marie Kirstine
L., f. Hansen; udd. v. landvæsen, ansat i A/S
Odense Stålskibsværft 1928-30, h. forskellige en
treprenører — bl. a. i entreprenørfirmaet Peter
Hansen & Søn, Odense — 1930-33, i A/S H. Ras
mussen & Co.s Jernstøberi, Odense 1933-39 og
v. Odense kommune 1939-46, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odense 1946; vognpark: 3
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 13 tons): kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. murermester Laur. Sand, Odense; medl.
af best. f. Odense Vognmandslaug s. 1951.
Adr. Borchsvej 1, Bolbro.
Firma: Carl Larsen, Vognmandsforretning,
Borchsvej 1, Bolbro.

Larsen, Carl Vilhelm, vognmand; f. 27/5 1901
i Solbjerg, Sorø amt.
Adr. Havrebjerg.
Firma: Carl Larsen, Vognmandsforretning,
Havrebjerg.
Larsen, Christian, vognmand; f. 28/3 1902 i
Tuse, Holbæk amt, søn af boelsmand Niels Lar
sen; g. 13/11 1926 m. Ellen L., f. Hansen; udd.
og virket v. landvsesen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Glostrup 1927, flyttet forretningen
t. nuværende ejendom i Glostrup 1942; vogn
park: 4 alm. lastvogne (3H-6 tons) — hvoraf 3
m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (5 tons), 1 last
vogn m. sættevogn (8 tons) og 1 kranvogn (4
tons); medl. af best. f. Søndre Birks Vognmands
forening samt forind, f. sammes filantropiske
fond.
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Adr. Egevej 6, Glostrup.
Firma: Chr. Larsen, Vognmandsforretning,
Egevej 6, Glostrup.

Larsen, Christian, vognmand; f. 30/9 1913 i
Ramløse, Frederiksborg amt, søn af parcellist
Johannes Larsen; g. 28/1 1944 m. Grethe L., f.
Detlefsen; udd. v. landvæsen, chauffør h. vognmændene Aage Gudmandsen og Oluf Corneliussen, Tisvildeleje 1933-49, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Holløse pr. Vejby 1949; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 5 tons).
Adr. Holløse pr. Vejby.
Firma: Chr. Larsen. Vognmandsforretning,
Holløse pr. Vejby.
Larsen, Christian, vognmand; f. 17/11 1921 i
Sejlstrup, Hjørring amt, søn af landmand Lars
Christian Larsen; g. 20/5 1946 m. Erna L., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lønstrup 1946; vognpark: 2 5-tons lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport; medl. af best. f. Hjørring Om
egns Vognmandsforening 1949-55.
Adr. Lønstrup.
Firma: Chr. Larsen, Vognmandsforretning,
Lønstrup.

Larsen, David, vognmand; f. 10/5 1927 i Mandemark, Møn, søn af arbejdsmand Jul. Larsen;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør h.
vognmand Folmer Hansen, Magleby pr. Borre,
overtaget dennes lastvognsforretning og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1
6-tons lastvogn.
Adr. Magleby pr. Borre.
Firma: David Larsen, Vognmandsforretning,
Magleby pr. Borre.

Larsen, Egon, vognmand; f. 7/9 1924 i Biltris,
Kbhvn.s amt, søn af fhv. gårdejer Peter Larsen;
g. 13/5 1950 m. Bodil L., f. Jørgensen; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. chauffør h. vogn
mand H. J. Hansen, Kirke Hyllinge, overtaget
dennes forretning og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950, opført nuværende garager i Kir

E. Larsen
vognmand
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ke Hyllinge 1954; vognpark: 2 6-tons diesellast
vogne — hvoraf 1 m. 3-vejs tippelad og 1 m.
påhængsvogn (5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport foruden en del kørsel f. Kirke Hyl
linge Foderstofforening og f. Kirke HyllingeLyndby kommune m. fl.; medl. af best. f. Roskil
de Amts Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Kirke Hyllinge.
Firma: Egon Larsen, Vognmandsforretning,
Kirke Hyllinge.

Larsen, Ejner, vognmand; f. 19/1 1922 i Trøstrup, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Peder
Larsen; g. 21/4 1951 m. Anni Christine L., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, i kompagni
m. broderen vognmand Anders Kristian Larsen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vindelev
pr. Jelling 1946; vognpark: 1 diesellastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel t. Vejle Eksportstalde og t. Vejle &
Omegns Andels-Svineslagteri og en del kørsel
f. Kollerup-Vindelev kommune og f. Vindelev
Brugsforening foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Kongsvej 9, Grejsdal.
Firma: Brdr. Larsen, Vognmandsforretning,
Vindelev pr. Jelling.
Larsen, Emil, vognmand; f. 7/10 1909 i Hejhsvig, Ribe amt, søn af landmand Lars Larsen; g.
18/11 1934 m. Metha L., f. Sørensen; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ribe 1934; vognpark: 2
benzinlastvogne — den ene m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Ribe og Omegns Foderstofforening og
f. Ribe kommune m. fl.; medl. af best. f. Ribe
og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Holmevej 17, Ribe.
Firma: Emil Larsen, Vognmandsforretning,
Holmevej 17, Ribe.
Larsen, Emil, vognmand; f. 13/10 1909 i Dalby,
Sorø amt, søn af vognmand Hans Larsen; g. 1945
m. Nina L., f. Olsen; overtaget faderens vogn-
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mandsforretning i Dalby og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1943; vognpark: 2 lastvogne (4
og 5 tons).
Adr. Dalby pr. Haslev.
Firma: Emil Larsen, Vognmandsforretning,
Dalby pr. Haslev.

Larsen, Erik, vognmand; f. 23/11 1893 i Nibe,
søn af vognmand Søren Nielsen Larsen; g. 26/11
1927 m. Frida L., f. Gotfredsen; student 1913,
udd. og virket v. handel 1913-23, ansat i nuvæ
rende vognmandsforretning i Ålborg 1923, med
indehaver af samme 1930, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1864 — s. 1940;
vognpark: 8 lastvogne (4-5% tons) — hvoraf 1
m. påhængsvogn — og 2 spand heste; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt møbeltransport;
genn. en årrække formd. f. Ålborg og Nørre
Sundby Vognmandsforening og f. Centralfor
eningen af jydske Vognmandsforeninger, medl.
af best. f. Dansk Møbeltransport Forening s.
1928, fl. a. tillidshverv.
Adr. Kjellerupsgade 5, Ålborg.
Firma: Ålborg ny Vognmandsforretning v.
Erik Larsen, Kjellerupsgade 5, Ålborg.
Larsen, Erik Skovbo, vognmand; f. 22/8 1932 i
Kauslunde, Odense amt, søn af vognmand Fre
derik Larsen; g. 21/8 1954 m. Inger L., f. Baun
Christensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kauslunde 1956; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Kauslunde.
Firma: Erik Larsen, Vognmand, Kauslunde.

Larsen, Erling Christian Mosegaard, vogn
mand; f. 10/12 1920 i Spørring, Århus amt, søn
af uddeler Martin Larsen; udd. i handel og sen.
virket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Brøndbyøster pr. Glostrup 1940; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Stolpevej 1, Brøndbyøster pr. Glostrup.
Firma: E. Larsen, Vognmandsforretning,
Brøndbyøster pr. Glostrup.

Larsen, Frederik, vognmand, gårdejer; f. 16/12
1880 i Lekkende, Præstø amt.
Adr. Aderupvej 51, Næstved.
Firma: Fr. Larsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Aderupvej 51, Næstved.

Larsen, Frederik, vognmand; f. 1/10 1890 i Sorterup, Sorø amt, søn af smed Lars Christian
Larsen; g. 15/2 1919 m. Emilie L., f. Nielsen;
chauffør 1910-19, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Slagelse 1919; vognpark: 5 lastvogne (4-6
tons) — hvoraf 4 m. påhængsvogn (4-9 tons); i
perioder medl. af best. f. Vognmandsforeningen
f. Slagelse og Omegn.
Adr. Vestergade 15, Slagelse.
Firma: Fr. Larsen & Sønner, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Vestergade 15, Slagelse.
Larsen, Frederik, vognmand; f. 7/3 1895 i
Roerslev, Odense amt, søn af husmand Christian
Larsen; g. 8/5 1923 m. Margrethe L., f. Skovbo;
udd. og virket v. landvæsen 1906-31, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kauslunde 1931; vogn
park: 1 lillebil.
Adr. Kauslunde.
Firma: Fr. Larsen, Vognmand, Kauslunde.

Larsen, Frits Edmund, vognmand; f. 13/3 1904
i Tølløse, Holbæk amt, søn af landpostbud An
ders Larsen; g. 21/11 1929 m. Ella L., f. Jepsen;
chauffør 1923-26, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tølløse 1926, afhændet forretningens last
vognsafdeling t. sønnen vognmand Preben Egon
Christian Larsen 1953 og derefter udelukkende
drevet lillebilforretning; vognpark: 1 5-personers personvogn.
Adr. Jernbane vej 10, Tølløse.
Firma: Frits Larsen, Vognmand, Jernbanevej
10, Tølløse.

Larsen, Godtfred, vognmand; f. 26/12 1926 i
Stadil, Ringkøbing amt, søn af hotelejer Lars
Knudsen Larsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vemb 1952, sideløbende overtaget anden
vognmandsforretning i Vemb samt optaget vognmændene Agner Larsen og Lauge Jørgensen s.
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kompagnoner i forretningen 1954; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 27 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Vemb.
Firma: Godtfred Larsen, Vognmandsforretning,
Vemb.

Larsen, Gustav, vognmand; f. 1/11 1919 i Hørve,
Holbæk amt, søn af gårdejer Carl Larsen; g.
4/6 1949 m. Ingrid L., f. Jensen; udd. v. land
væsen, chauffør h. vognmand Johs. Angell, Hør
ve 1944-54, overtaget vognmand Johs. Sørensen’s
forretning i Sandby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Kundby Mejeri og f. Sandby
Brugsforening.
Adr. Sandby.
Firma: Gustav Larsen, Vognmandsforretning,
Sandby.
Larsen, Hans, fragt- og vognmand; f. 30/4 1910
på Frdbg., søn af jord- og betonarbejder H. F.
Larsen; g. 8/7 1934 m. Karen L., f. Mortensen;
etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand i
Glostrup henholdsvis 1945 og 1928, løst nærings
brev i Kbhvn. 1948 og i Søndre Birk 1954; vogn
park: 2 lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Glostrup-Kbhvn.
Adr. Heggelunds Alle 4, Glostrup.
Firma: Glostrup Fragt- & Firmatransport v.
Hans Larsen, Glostrup.
Larsen, Hans, vognmand; f. 16/5 1910 i Alsønderup, Frederiksborg amt, søn af arbejds
mand L. N. Larsen; g. 18/11 1936 m. Ruth L.,
f. Petersen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ullerød pr. Hille
rød 1934, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte handel m. grus og sten
samt eget mørtel værk; vognpark: 2 4-tons Fordlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. forskellige murermestre i
Hillerød og omegn.

H. Larsen
fragt- og vognmand
Glostrup

Adr. Ullerød pr. Hillerød.
Firma: Hans Larsen, Vognmandsforretning,
Ullerød pr. Hillerød.

Larsen, Hans Christian, vognmand; f. 8/12 1900
i Førslev, Sorø amt, søn af arbejdsmand Fr. Lar
sen; g. 18/12 1926 m. Ellen Marie L., f. Hansen;
udd. v. landvæsen, købmand i Næstved 1929-33,
overtaget vognmand Jens Jørgensen’s forretning
i Næstved og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1933, erhvervet nuværende ejendom m. garager
i Næstved 1939; vognpark: 2 4-tons lastvogne
og 1 5-personers personvogn; i perioder medl. af
best. f. Næstved Vognmandsforening, formd. f.
samme 1948-51.
Adr. Farimagsvej 73, Næstved.
Firma: H. C. Larsen, Vognmandsforretning,
Farimagsvej 73, Næstved.
Larsen, Hans Gerhard, vognmand, formbrænd
selsfabrikant; f. 8/12 1929 i Grene, Ribe amt,
søn af gårdejer Johannes Larsen; g. 7/1 1956 m.
Christa Marie L., f. Christensen; udd. og virket
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand og formbrændselsfabrikant i Krog pr. Bil
lund 1950; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. egen virksomhed, en del kørsel f. Grene
kommune og en del kørsel f. entreprenør Chri
stensen, Varde.
Adr. Krog pr. Billund.
Firma: Hans Larsen, Vognmandsforretning &
Formbrændselsfabrik, Krog pr. Billund.
Larsen, Hans Peter, vognmand; f. 11/4 1912 i
Otterup sogn, Odense amt, søn af møllerkusk
Ole Larsen; g. 21/6 1936 m. Anna L., f. Henningsen; efter en del år at have virket s. fodermester
og sen. s. chauffør bl. a. h. vognmand Marius
Jørgensen, Roerslev pr. Kappendrup etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Roerslev 1936, side
løbende leverandør af grus og sten fra egne 2
grusgrave, erhvervet nuværende ejendom i
Roerslev 1936; vognpark: 2 lastvogne (3% og 6
tons) — den ene m. påhængsvogn (3 tons), 1
traktor og 1 gravko.
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Adr. Roerslev pr. Kappendrup.
Firma: P. Larsen, Vognmandsforretning,
Roerslev pr. Kappendrup.

Adr. Gyrstinge pr. Ringsted.
Firma: Hans Larsen, Vognmandsforretning,
Gyrstinge pr. Ringsted.

Larsen, Hans Rasmus, vognmand; f. 22/6 1905
i Kværkeby, Sorø amt, søn af vognmand Peter
Larsen; g. 1/1 1932 m. Agnes L., f. Nielsen; kusk
og chauffør i Kværkeby 1919-31, overtaget vogn
mand Helmer Jensen’s forretning i Ringsted og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1931; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 5% tons) — begge m.
hydraulisk tippelad — og 1 lastvogn m. langtømmervogn (7 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhandel.
Adr. Harhoffs Alle 27, Ringsted.
Firma: Hans Larsen, Vognmandsforretning,
Harhoffs Alle 27, Ringsted.

Larsen, Harry, vognmand; f. 13/6 1904 i Dreslette, Odense amt, søn af møller Laurits Lar
sen; g. 9/9 1940 m. Elly Harriet L., f. Olsen;
frekventeret Køng Højskole 1921-22, derefter
udd. v. mølleri og landvæsen og sen. ansat v.
Sydfynske Jernbaner, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Odense 1932.
Adr. Thorsgade 58, Odense.
Firma: H. Larsen, Vognmandsforretning,
Thorsgade 58, Odense.

Larsen, Hans Søndergaard, vognmand; f. 18/1
1915 i Øde-Førslev, Præstø amt, søn af vogn
mand og købmand Carl Anton Larsen; g. 1/6 1941
m. Laura L., f. Christensen; udd. v. landvæsen
1929-34, chauffør 1934-36, medhjælper h. faderen
1936-41, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gyrstinge pr. Ringsted 1941; vognpark: 2 last
vogne (5 og 5% tons).

Larsen, Helmer Christian, vognmand; f. 10/2
1912 i Kbhvn., søn af vognmand Hans Christian
Julius Larsen; g. 9/11 1935 m. Rigmor L., f.
Nielsen; ansat i faderens flytteforretning i
Kbhvn. 1927, medindehaver af samme 1930, leder
af forretningen — der er grundlagt 1919 og om
dannet t. aktieselskab 1938 — s. 1954; vognpark:
3 lastvogne — alle m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Kbhvn.s kommunes biblioteker, f. A/S
Amagerbanken og f. Pressens Radioavis — samt
flytning og møbeltransport.
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Adr. Amagerbrogade 221, Kbhvn. S.
Firma: Amager Flytteforretning A/S v. Jul.
Larsen & Sønner, Amagerbrogade 221, Kbhvn. S.

Larsen, Henning, vognmand; f. 16/7 1922 i Kagerup, Frederiksborg amt, søn af brændselshand
ler Marius Larsen; g. 1946 m. Ulla L., f. Thor
ning Petersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kagerup 1948; vognpark: 1 4-tons Fordlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. brændsel t. Kbhvn.
Adr. Kagerup.
Firma: Henning Larsen, Vognmandsforretning,
Kagerup.
Larsen, Henrik, vognmand; f. 15/8 1905 i Skal
lebølle, Odense amt, søn af gårdejer Hans Peter
Larsen; g. 28/2 1948 m. Mary L., f. Clausen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bellinge 1934;
vognpark: 3 lastvogne (3%-5 tons).
Adr. Bellinge.
Firma: H. Larsen, Vognmandsforretning, Bel
linge.
Larsen, Henrik, vognmand; f. 4/3 1907 i Albæk,
Hjørring amt, søn af landmand Laurits Larsen;
g. 13/12 1933 m. Elly L., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Agersted 1946; vogn
park: 2 lastvogne (5% og 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreaturkør
sel samt en del kørsel f. Voer kommune.
Adr. Østergade 8, Agersted.
Firma: Henrik Larsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Østergade 8, Agersted.
Larsen, Henry, købmand, vognmand; f. 12/8
1889 i Nykøbing S., søn af vognmand Carl Lar
sen; etabi. sig s. selvstændig købmand og vogn
mand i Tuse pr. Mårsø 1922; vognpark: 2 last
vogne (3% og 5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Tuse pr. Mårsø.
Firma: Henry Larsen, Købmands- & Vogn
mandsforretning, Tuse pr. Mårsø.

Larsen, Henry, vognmand; f. 25/8 1909 i
Kbhvn., søn af vognmand Lars Anders Larsen;

g. 8/8 1942 m. Greta Dagny L., f. Friis Lysholm;
udd. og virket s. bager, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1929; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmands- og speditionskørsel.
Adr. Adilsvej 15, Kbhvn. F.
Firma: Lars Larsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Toldbodgade 69, Kbhvn. K.
Larsen, Herluf Georg, vognmand; f. 3/3 1906
i Kristrup, Randers amt, søn af vognmand Carl
Linus Larsen; g. 15/11 1931 m. Kamma L., f. Ole
sen; udd. s. maskinarbejder, chauffør i faderens
vognmands- og flytteforretning i Kristrup 192538, løst næringsbrev samt overtaget samme —
der er grundlagt af faderen 1892 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1938; vognpark: 2 5%tons lastvogne, 1 flyttebus og 1 5-personers lille
bil; kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning
og møbelopbevaring foruden lillebilkørsel; tidl.
genn. 8 år medl. af best. f. Randers Vognmandslaug.
Adr. Kristrupvej 106, Kristrup pr. Randers.
Firma: Kristrup Vognmands- & Flytteforret
ning v. H. G. Larsen, Kristrup pr. Randers.

Larsen, Hermod Peter Engelhardt, vognmand;
f. 9/2 1919 i Dåstrup, Roskilde amt, søn af vogn
mand Carl Larsen; g. 6/6 1943 m. Ellen Elisabeth
L., f. Olsen; chauffør h. vognmand Aage Larsen,
Thorkilstrup 1941-42, overtaget faderens vogn
mandsforretning i Havdrup og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 5 tons) — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Solrød Mejeri samt en del kørsel
f. Havdrup & Omegns Brugsforening, f. Havdrup
& Omegns Foderstofforening og f. Havdrup kom
mune m. fl.
Adr. Hovedgaden 33, Havdrup.
Firma: Hermod Larsen, Vognmandsforretning,
Hovedgaden 33, Havdrup.
Larsen, Hjalmar, vognmand; f. 14/7 1892 i
Hvedstrup, Roskilde amt, søn af gårdejer Chri
stian Larsen; g. 25/11 1917 m. Jessie L., f. Thom-
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sen; udd. v. landvæsen, aftjent værnepligt v.
Gardehusarregimentet og sen. indkaldt t. sik
ringsstyrken 1914-18, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hillerød 1917;
vognpark: 2 5%-tons lastvogne — den ene m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Fakse Kalk
brud — samt flytning; sekretær i Vognmands
foreningen f. Hillerød og Omegn s. 1942, fl. a.
faglige tillidshverv.
Adr. Carlsbergvej 4, Hillerød.
Firma: Hjalmar Larsen, Flytte- & Vognmands
forretning, Carlsbergvej 4, Hillerød.
Larsen, Hjalmar, vognmand; f. 9/7 1908 i Fre
derikshavn, søn af vognmand Kresten Larsen;
g. 24/12 1939 m. Christa L., f. Christensen; genn.
en årrække medarbejder i faderens vognmands
forretning i Hirtshals, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hirtshals 1936, sideløbende overtaget
faderens virksomhed 1946; vognpark: 1 kølevogn
(6500 kg) m. påhængsvogn (8800 kg); kørsel: ude
lukkende eksportkørsel; næstformd. i Hirtshals
Vognmandsforening 1951-54.
Adr. Jyllandsgade, Hirtshals.
Firma: Hjalmar Larsen, Vognmandsforretning,
Jyllandsgade, Hirtshals.
Larsen, Hjalmar, vognmand; f. 9/8 1924 i Skå
rup, Svendborg amt, søn af vognmand Rasmus
Larsen; g. 7/12 1947 m. Aase L., f. Petersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Aby
pr. Skårup 1947; vognpark: 2 lastvogne (3 og
5 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Øster Aby pr. Skårup F.
Firma: Hjalmar Larsen, Vognmandsforretning,
Øster Aby pr. Skårup F.

Larsen, Holger, vognmand; f. 16/7 1904 i Ager
sted, Hjørring amt, søn af landmand Søren Lar
sen; g. 3/12 1939 m. Marie L., f. Petersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Dronninglund
1927; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.

Adr. Dronninglund.
Firma: Holger Larsen, Vognmandsforretning,
Dronninglund.

Larsen, Holger, vognmand; f. 20/2 1905 i Bøn
net pr. Horbelev, Maribo amt, søn af gårdejer
Lars Peter Larsen; g. 2/4 1934 m. Gerda Johanne
L., f. Rasmussen; udd. v. landvæsen og sen. vir
ket s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Nykøbing F. 1944; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 7^2 tons); medl. af best. f.
Nykøbing F. Vognmandsforening.
Adr. Tværgade 53, Nykøbing F.
Firma: Holger Larsen. Vognmandsforretning,
Tværgade 53, Nykøbing F.

Larsen, Holger, vognmand; f. 6/3 1906 i Rød
vig, Præstø amt, søn af vognmand og sognefoged
O. P. Larsen; g. 1931 m. Karen L., f. Andersen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Rød
vig — der er grundlagt 1894 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1937; vognpark: 5 last
vogne — hvoraf 2 m. løber (kørselskapacitet: ca.
45 tons) — og 1 udlejningsvogn.
Adr. Rødvig.
Firma: H. Larsen, Vognmandsforretning, Rød
vig.

Larsen, Holger, vognmand; f. 29/11 1908 i Ny
købing F., søn af fiskehandler Lars Larsen; g.
4/3 1934 m. Lise L., f. Christensen; ca. 17 år
gammel etabi. sig s. selvstændig vognmand m.
hestekøretøj i Sønder Kirkeby pr. Egebjerg,
autovognmand s. 1927, opført nuværende ejen
dom m. tilhørende garager i Sønder Kirkeby
1936; vognpark: 3 5-tons lastvogne — hvoraf 2
m. påhængsvogn (5 tons); medl. af Sønder Kirkeby-Sønder Alslev sogneråd s. 1953.
Adr. Sønder Kirkeby pr. Egebjerg.
Firma: Holger Larsen, Vognmandsforretning,
Sønder Kirkeby pr. Egebjerg.
Larsen, Holger, vognmand; f. 23/9 1915 i
Brøndbjerg, Alborg amt, søn af arbejdsmand Pe
ter Larsen; g. 1939 m. Helga L., f. Tvorup; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn-
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mand i Glerup pr. Hadsund 1948; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport.
Adr. Glerup pr. Hadsund.
Firma: H. Larsen, Vognmandsforretning, Gle
rup pr. Hadsund.

Larsen, Holger, vognmand; f. 19/3 1934 i Voerså,
Hjørring amt, søn af vognmand Henrik Larsen;
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Agersted.
Adr. Østergade 8, Agersted.
Firma: Henrik Larsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Østergade 8, Agersted.

Larsen, Ingemann, vognmand; f. 25/8 1907 i
Roum, Viborg amt, søn af vognmand Niels Lar
sen; g. 5/5 1932 m. Olga L., f. Jensen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Løgstør 1945; vogn
park: 2 lastvogne (3 og 4 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kørsel f. Løgstør kom
mune; formd. f. Arbejdernes Radioklub, Løgstør
s. 1954.
Adr. Sønderport 26, Løgstør.
Firma: Ingemann Larsen, Vognmandsforret
ning, Sønderport 26, Løgstør.
Larsen, Jenny, vognmand; f. 3/4 1887 i Kbhvn.,
datter af fabrikant Christian Schandorff; g. 1910
m. vognmand Axel Larsen; efter ægtefællens
død 1935 overtaget og videreført dennes vogn
mandsforretning i Kbhvn. — der er grundlagt
1908; vognpark: 2 lastvogne (2 og 4 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. St. Kongensgade 6, Kbhvn. K.
Firma: Axel Larsen’s Enke, Vognmandsforret
ning, St. Kongensgade 6, Kbhvn. K.

Larsen, Jens Christian, fragtmand; f. 21/5 1884
i Aunsø sogn, Holbæk amt, søn af møller Jens
Larsen; g. 19/2 1910 m. Henrikka L., f. Poulsen;
udd. v. mølleri og sen. virket s. kusk, optaget s.
kompagnon i fragtmand P. Larsen’s forretning i
Holbæk 1910, eneindehaver af samme s. 1916;
vognpark: 3 5-tons lastvogne; kørsel: udeluk
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kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Holbæk-Kbhvn.
Adr. Banegårdspladsen 4, Holbæk.
Firma: P. Larsen v. J. C. Larsen, Fragtmand,
Banegårdspladsen 4, Holbæk.
Larsen, Jens Frede, vognmand; f. 14/1 1921 i
Finderup, Holbæk amt, søn af landmand Chri
stian Larsen; g. 15/5 1943 m. Solveig L., f. Pe
tersen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauf
før h. vognmand Niels Andersen, Hedehusene,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønderød
pr. Ruds-Vedby 1946, erhvervet nuværende ejen
dom m. servicestation f. Gulf Oil i Sønderød
1951; vognpark: 2 5-tons lastvogne; medl. af best.
f. Vestsjællands Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Sønderød pr. Ruds-Vedby.
Firma: Frede Larsen, Vognmandsforretning,
Sønderød pr. Ruds-Vedby.

Larsen, Jens Martin, vognmand; f. 12/4 1930 i
Munke-Bjergby, Holbæk amt, søn af vognmand
Kristian Larsen; g. 7/5 1955 m. Kirsten L., f.
Christensen; udd. v. landvæsen, medhjælper og
parthaver i faderens vognmandsforretning i
Tersløse pr. Dianalund s. 1947.
Adr. Tersløse pr. Dianalund.
Firma: Kristian Larsen, Vognmandsforretning,
Tersløse pr. Dianalund.
Larsen, Jens Peter Ejvin, vognmand; f. 30/9
1914 i Vestenborg, Maribo amt, søn af landmand
Laurits Rudolf Larsen; g. 28/3 1937 m. Elna Ma
rie L., f. Graversen; udd. og virket v. landvæsen
t. 1935, ansat på Mattsson’s Rideskole i Ordrup
1935-36, virket v. forskelligt arbejde 1936-38, gart
ner på Næsseslottet i Holte 1938-43, chauffør h.
købmand K. Graulund, Lyngby 1943-48, lillebil
vognmand i Lyngby 1948-49, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Lyngby 1949; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
7 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Handelsselskabet
Harald Lyck, Lyngby og f. forskellige hånd
værksmestre — dog fortrinsvis havnekørsel.
Adr. Gasværksvej 3, Kgs. Lyngby.
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Firma: Ej vin Larsen, Vognmandsforretning,
Gasværksvej 3, Kgs. Lyngby.

Firma: Johs. Larsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Asserbo pr. Frederiksværk.

Larsen, Jens V., vognmand.
Adr. Spangbergsvej, Thisted.
Firma: Jens V. Larsen, Vognmandsforretning,
Thisted.

Larsen, Johannes, vognmand; f. 17/12 1908 i
Dalby, Præstø amt, søn af gårdejer Hans R. Lar
sen; g. 30/7 1933 m. Ester L., f. Larsen; chauffør
h. slagtermester Solberg, Fakse 1930-49, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Fakse 1949; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtransport;
medl. af best. f. Fakse og Omegns Vognmandslaug s. 1954, næstformd. i samme s. 1955.
Adr. Lindevej 4, Fakse.
Firma: Johs. Larsen, Vognmandsforretning,
Fakse.

Larsen, Jens Viggo, vognmand; f. 13/5 1913 i
Kalundborg, søn af vognmand Carl M. Larsen;
g. 16/7 1938 m. Lilly L., f. Timm; udd. i faderens
vognmandsforretning i Kalundborg, overtaget
samme — der er grundlagt af farfaderen 1875 og
overtaget af faderen 1926 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1951; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. A/S Kalundborg
Kul Kompagni, f. skibsmægler Jørgen Schultz,
Kalundborg, f. Kalundborg Havn og f. Kalund
borg Sygehus m. fl.; suppleant t. best. f. Ka
lundborg Vognmandsforening.
Adr. Skibbrogade 12, Kalundborg.
Firma: Jens Viggo Larsen, Vognmandsforret
ning, Skibbrogade 12, Kalundborg.
Larsen, Johan, vognmand; f. 13/12 1901 i Hors
lunde, Maribo amt, søn af fodermester Julius
Larsen; g. 2/9 1924 m. Dagny L., f. Sørensen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Arslev pr. Randers 1934, løst
næringsbrev og overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Skanderborg 1946; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel;
formd. f. Skanderborg Vognmandsforening s.
1953.
Adr. Vestergade 9, Skanderborg.
Firma: Johan Larsen, Vognmandsforretning,
Vestergade 9, Skanderborg.
Larsen, Johan, vognmand; f. 5/1 1902 i HorsensHammer kommune, Alborg amt, søn af land
mand Christian Larsen; g. 25/10 1927 m. Agathe
L., f. Madsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hjallerup 1926; vognpark: 4 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 22 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Hjallerup Brugs
forening.
Adr. Østergade 26, Hjallerup.
Firma: Johan Larsen, Vognmandsforretning,
Østergade 26, Hjallerup.

Larsen, Johannes, vognmand; f. 8/5 1905 i Vin
derød, Frederiksborg amt, søn af landmand L.
Anders Larsen; g. m. Erna L., f. Rosendal Ja
cobsen; udd. v. landvæsen, chauffør og sen.
rutebilchauffør i Frederiksværk 1923-37, derefter
chauffør i Esbjerg, Kbhvn. og Hillerød, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændselshand
ler i Hillerød 1945, flyttet virksomheden t. As
serbo pr. Frederiksværk 1948, sideløbende leve
randør af brænde t. forskellige fiskerøgerier;
vognpark: 1 4-tons lastvogn m. påhængsvogn;
kørsel: udelukkende fast mælkekørsel samt kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Ny vej, Asserbo pr. Frederiksværk.

Larsen, John, fragt- og vognmand; f. 14/6 1915
på Frdbg., søn af direktør f. Kbhvn.s Fragt
mandshal Andreas Larsen; g. 18/10 1939 m. Eli
sabeth L., f. Friis-Jensen; udd. og virket v.
handels- og kontorvirksomhed 1931-43, medhjæl
per i faderens vognmandsforretning i Trørød pr.
Vedbæk 1943-46, optaget s. kompagnon i samme
1946, daglig leder af virksomheden s.'1950; vogn
park: 1 4-tons lastvogn og 1 flyttebus; kørsel:
udelukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Vedbæk-Kbhvn. samt flytning.
Adr. Rundforbivej 6, Trørød pr. Vedbæk.
Firma: Andr. Larsen & Søn, Fragt- & Flytte
forretning, Rundforbivej 2, Trørød pr. Vedbæk.

Larsen, Julius, vognmand; f. 19/7 1907 i Skib
strup, Frederiksborg amt, søn af vognmand Oluf
Larsen; g. 24/10 1938 m. Nancy L., f. Thomsen;
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Helsingør 1950; vognpark: 1 5-tons
Bedf ord-lastvogn m. hydraulisk tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. brolæggermester Chr. Petersen, Hel
singør, f. murermester Willy Nielsen, Helsingør
og f. fabrikant A. Lilleballe, Helsingør.
Adr. Gurrevej 52, Helsingør.
Firma: Jul. Larsen, Vognmandsforretning,
Gurrevej 52, Helsingør.
Larsen, Julius, fragtmand, kommissionær;
vognpark: 4 lastvogne; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Tåstrup-Kbhvn.
Adr. Høje Tåstrupvej 6, Tåstrup.
Firma: Brdr. Larsen, Fragtmænd-Kommissionærer, Tåstrup.
Larsen, Kaj, vognmand; f. 14/6 1907 i Kbhvn., søn
af murer Herman Larsen; efter en del år at
have virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Glostrup 1937; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Kildevældets Alle 12, Glostrup.
Firma: Kaj Larsen, Vognmandsforretning,
Vinkelvej 12, Glostrup.
Larsen, Kaj, vognmand; f. 16/6 1908 i Vinde
rød, Frederiksborg amt, søn af landmand Johan
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Larsen; g. 23/10 1939 m. Agnes L., f. Larsen;
chauffør h. vognmand Oluf Larsen, Slagelse
1927-42, overtaget vognmand Jens Jacobsen’s for
retning i Slagelse og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1942; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
tons) — den ene m. påhængsvogn (4 tons) — og
3 udlejningsvogne; tidl. medl. af best. f. Vogn
mandsforeningen f. Slagelse og Omegn.
Adr. Mariendals Alle 32, Slagelse.
Firma: Kaj Larsen, Flytte- & Vognmandsfor
retning, Mariendals Alle 32, Slagelse.
Larsen, Kaj, vognmand; f. 20/2 1927 i Borris,
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Søren Chri
stian Larsen; g. 27/2 1954 m. Ruth L., f. Peder
sen; overtaget nuværende vognmandsforretning
i Tim og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954;
vognpark: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Tim.
Firma: Kaj Larsen, Vognmandsforretning, Tim.

Larsen, Kaj Bøgelund, vognmand; f. 26/5 1909
i Lyderslev, Præstø amt, søn af arbejdsmand
Jens Peter Larsen; g. 9/5 1943 m. Ena B. L., f.
Jensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig lillebil- og
turistvognmand i Rørby pr. Kalundborg 1934;
vognpark: 1 kleinbus og 1 turistvogn (22 perso
ner).
Adr. Rørby pr. Kalundborg.
Firma: Kaj Bøgelund Larsen, Vognmand, Rør
by pr. Kalundborg.
Larsen, Kaj Lauritz, vognmand; f. 9/10 1928 i
Nyborg, søn af vognmand Alfred Larsen; g. 9/9
1950 m. Edith L., f. Christensen; efter en del år
at have virket s. medhjælper og chauffør i A/S
Nyborg Kulimport og v. Husholdningsforeningen
i Nyborg etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nyborg 1955; vognpark: 3 lastvogne (3%-5%
tons) og 1 traktor.
Adr. Knudshovedvej 79, Nyborg.
Firma: Kaj Larsen, Vognmandsforretning,
Knudshovedvej 79, Nyborg.

Larsen, Karl, vognmand; f. 25/6 1908 i Garn
tofte, Assens amt, søn af husmand Jens Larsen;
g. 21/4 1945 m. Agnete L., f. Petersen; overtaget
vognmand Th. Larsen’s forretning i NæsbyhovedBroby pr. Næsby F. og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1934; vognpark: 3 lastvogne (4j^-5
tons).
Adr. Næsbyhoved-Broby pr. Næsby F.
Firma: Karl Larsen, Vognmandsforretning,
Næsbyhoved-Broby pr. Næsby F.
Larsen, Karl Ejler, vognmand; f. 16/3 1907 i
Stenløse, Holbæk amt, søn af parcellist Anders
P. Larsen; g. 4/5 1939 m. Anna Sofie L., f. Jen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rødovre
1937; vognpark: 1 2%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Grambyvej 13, Rødovre pr. Valby.
Firma: K. E. Larsen, Vognmandsforretning,
Grambyvej 13, Rødovre pr. Valby.
Larsen, Karl Emil, vognmand; f. 21/7 1903 i
Flakkebjerg, Sorø amt, søn af boelsmand Jens
Larsen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1924-39, løst næringsbrev samt overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Arhus og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1939; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: ArhusHorsens.
Adr. Kongsvangs Alle 20, Arhus.
Firma: Karl E. Larsen, Vognmandsforretning,
Kongsvangs Alle 20, Arhus.
Larsen, Knud, vognmand; f. 20/1 1898 i Vejle,
søn af vognmand Kristoffer Larsen; g. 20/7 1929
m. Ellen L., f. Jensen; medindehaver af vogn
mandsfirmaet Brdr. Larsen, Vejle 1917-29, løst
næringsbrev og grundlagt nuværende vogn
mandsforretning i Horsens 1933; vognpark: 13
lastvogne (l%-10% tons) — hvoraf 10 m. på
hængsvogn (3 >2-13 tons), 3 traktorer m. 9 på
hængsvogne m. hydraulisk tippe vognslad (2%-5
tons) og 4 flyttelifts; kørsel: alm. vognmandsog langturskørsel samt flytning; næstformd. i
Horsens Vognmandsforening.
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park: 1 6-tons Volvo-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Plougsvej 2, Hastrup pr. Køge.
Firma: Gunnar Larsen, Vognmandsforretning,
Plougsvej 2, Hastrup pr. Køge.

Adr. Sønderbrogade 34, Horsens.
Firma: Knud Larsen, Vognmands- & Flytte
forretning, Sønderbrogade 34, Horsens.

Larsen, Knud, vognmand; f. 28/10 1914 i Bråby,
Sorø amt, søn af murer Hans Christian Larsen;
g. 1938 m. Johanne L., f. Hansen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tyvelse pr. Vrangstrup 1933; vognpark: 5 lastvogne
— hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 35
tons); medl. af best. f. Herlufmagle-Glumsø og
Omegns Vognmandsforening 1940-42, p. t. medl.
af Næsby-Tyvelse sogneråd og af Næsby-Tyvelse
skolekommission, tidl. till. medl. af Næsby-Tyv
else menighedsråd.
Adr. Tyvelse pr. Vrangstrup.
Firma: Knud Larsen, Vognmandsforretning,
Tyvelse pr. Vrangstrup.
Larsen, Knud, vognmand; f. 18/1 1915 i Tømmerup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Henry ele
ment Lauritz Larsen; g. m. Minna L., f. Søren
sen; udd. s. isenkræmmer, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1939; vognpark: 12 last
vogne (2-5% tons) — hvoraf 3 m. påhængsvogn
— og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel samt flytning og møbelopbevaring.
Adr. Dyssegårdsvej 90, Gentofte.
Firma: A. Flink’s Eftf. v. Knud Larsen, Vogn
mands- & Flytteforretning, Fredericiagade 36,
Kbhvn. K.
Larsen, Knud, vognmand; f. 29/11 1923 i Næst
ved.
Adr. Aderupvej 51, Næstved.
Firma: Fr. Larsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Aderupvej 51, Næstved.
Larsen, Knud Gunnar, vognmand; f. 1/1 1919
i Fjellebro, Sorø amt, søn af landmand Jens
Christian Larsen; g. 27/10 1950 m. Gudrun L., f.
Frederiksen; chauffør h. vognmand H. P. Han
sen, Hjelmsømagle 1939-45 og h. vognmand R.
Keldahl, Regnemark 1945-47 samt droskechauffør
h. vognmand Poul Larsen, Køge 1947-51, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Køge 1951; vogn

Larsen, Kresten Viggo, vognmand; f. 26/4 1905
1 Ringsbjerg, Præstø amt, søn af murermester
Ludvig Larsen; g. 26/11 1933 m. Dora L., f. Han
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1924, der
efter chauffør bl. a. h. fragtmand Sørensen, Ring
sted, chauffør h. fragtmand W. H. Greiff, Køge
1933-45, etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand
og kørelærer i Køge 1945, erhvervet koncession
på bybussen i Køge 1947; vognpark: 1 bybus og
2 turistvogne.
Adr. Flindtsvej 5, Køge.
Firma: K. V. Larsen, Køge Bybus & Turist
fart, Flindtsvej 5, Køge.

Larsen, Kristian Andreas, vognmand; f. 27/11
1900 i Gyrstinge, Sorø amt, søn af landmand
Jens Peter Larsen; g. 17/5 1929 m. Elna L., f.
Iversen; udd. og virket v. landvæsen 1914-22,
brødkusk og chauffør v. Bromme Mølle og Sorø
Brødfabrik 1922-47, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tersløse pr. Dianalund 1947, er
hvervet nuværende ejendom i Tersløse 1949,
driver iøvrigt sideløbende maskinstation i Ters
løse; vognpark: 1 5-tons lastvogn og 2 traktorer;
medl. af best. f. Sorø og Omegns Vognmands
forening s. 1950.
Adr. Tersløse pr. Dianalund.
Firma: Kristian Larsen, Vognmandsforretning,
Tersløse pr. Dianalund.
Larsen, Kristian Faurskov, vognmand; f. 20/8
1910 i Horsens-Hammer kommune, Alborg amt,
søn af husejer Laurits Larsen; g. 1934 m. Val
borg F. L., f. Larsen; udd. s. mekaniker, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Alborg 1936, overgået t. taxa-sam
menslutningen i Alborg 1942; vognpark: 1 taxa
(5 personer).
Adr. Herluf Trolles Gade 20, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
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Larsen, Lars, vognmand; f. 22/11 1881 i Sø
tofte, Holbæk amt, søn af gårdejer Niels Larsen;
g. 18/9 1908 m. Nielsine L., f. Christensen; udd.
og virket v. landvæsen 1895-1918, erhvervet nu
værende ejendom i Nyrup og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1918; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn.
Adr. Nyrup.
Firma: A. & L. Larsen, Vognmandsforretning,
Nyrup.

Larsen, Lars, vognmand; f. 21/3 1900 i Gelsted,
Præstø amt, søn af husmand Fr. Larsen; g. 12/11
1926 m. Jensine L., f. Larsen; udd. og virket s.
tømrer t. 1925, overtaget broderen vognmand
Hans Larsen’s forretning i Tybjerglille 1926, op
ført nuværende ejendom m. garager i Tybjerg
lille 1931, iøvrigt optaget sønnen Hans Erik Lar
sen s. kompagnon i forretningen 1951; vognpark:
2 lastvogne (4 og 5 tons); medl. af best. f. og
kasserer i Herlufmagle-Glumsø og Omegns
Vognmandsforening s. 1932, formd. f. Tybjerg
Sogns Sygekasse s. 1931, medl. af skolekommis
sionen i Tybjerg sogn.
Adr. Tybjerglille pr. Herlufmagle.
Firma: Lars Larsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Tybjerglille pr. Herlufmagle.
Larsen, Lars Christian, vognmand; f. 24/8 1901
i Nørre Lyndelse, Odense amt, søn af gårdejer
Anders Jørgen Larsen; g. 1/3 1930 m. Kirstine L.,
f. Poulsen; udd. og virket v. landvæsen og sen.
drevet entreprenørvirksomhed, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nørre Lyndelse 1927, selv
stændig vognmand i Odense s. 1930; vognpark:
4 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 20 tons) og 1
traktor m. læsseskovl og påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. forskellige entreprenører, håndværks
mestre og foderstofforretninger i Odense; medl.
af best. f. Odense Vognmandslaug s. 1942, viceoldermd. i samme s. 1954.
Adr. Rødegårdsvej 53, Odense.
Firma: L. Chr. Larsen, Vognmandsforretning,
Rødegårdsvej 53, Odense.

Larsen, Lars Otto Christian, exam. kørelærer;
f. 12/1 1901 i Esbjerg, søn af købmand Niels
Christian Larsen; udd. i kolonial og sen. virket
v. agenturvirksomhed, selvstændig aut. kørelæ
rer — m. køreskole omfattende undervisning af
privatelever og erhvervschauffører — i Esbjerg
s. 1944; formd. f. Esbjerg Kørelærerforening u.
Dansk Kørelærer Union.
Adr. Nørrebrogade 52, Esbjerg.
Firma: Otto Larsen, Kørelærer, Nørrebrogade
52, Esbjerg.

Larsen, Lars Peter, vognmand; f. 18/3 1900 i
Viskinge, Holbæk amt, søn af vognmand Niels
Larsen; g. 1922 m. Jenny L., f. Nielsen; over
taget faderens vognmandsforretning i Svebølle
— der er grundlagt 1875 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1922, sideløbende indehaver
af benzintank f. Dansk Shell i Svebølle; vogn
park: 3 lastvogne (3-4 tons).
Adr. Svebølle.
Firma: L. P. Larsen, Vognmandsforretning,
Svebølle.
Larsen, Laurits, vognmand; f. 4/8 1900 i Risby,
Præstø amt, søn af skrædder Jens Larsen; g.
1928 m. Elly L., f. Jensen; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand Hellested pr. Hårlev 1924; vogn
park: 1 4-tons lastvogn og 1 udlejnings vogn.
Adr. Hellested pr. Hårlev.
Firma: Laurits Larsen, Vognmandsforretning,
Hellested pr. Hårlev.

Larsen, Laurits, vognmand; f. 5/9 1905 i Dron
ninglund, Hjørring amt, søn af landmand Bertel
Larsen; g. 14/10 1930 m. Kristine L., f. Hansen;
overtaget vognmand Høyer’s forretning i Torup
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Torup pr. Dronninglund.
Firma: Laurits Larsen, Vognmandsforretning,
Torup pr. Dronninglund.
Larsen, Ludvig, vognmand; f. 21/9 1923 i Ib
sker, Bornholm, søn af landmand Jens Larsen;
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etabl. sig s. selvstændig vognmand i Rønne 1948;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Hedningestræde 1, Rønne.
Firma: Ludvig Larsen, Vognmandsforretning,
Hedningestræde 1, Rønne.
Larsen, Marinus Christian, vognmand; f. 2/12
1903 i Kærby, Vejle amt, søn af landmand Lars
Christian Larsen; g. 20/9 1929 m. Marie L., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen — herunder
ejer af forskellige landejendomme bl. a. af føde
gården i Kærby, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Brande 1950; kørselskapacitet: ca. 7 tons;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Dansk Dammann Asfalt,
Brande.
Adr. Blichersvej 39, Brande.
Firma: Chr. Larsen, Vognmandsforretning,
Blichersvej 39, Brande.
Larsen, Marius, vognmand; f. 27/6 1905 i Es
bjerg, søn af eksportchauffør Sofus Larsen; g.
7/3 1931 m. Solveig L., f. Antonsen; udd. t. søs,
selvstændig vognmand i Esbjerg 1929-33, der
efter ansat i A. Bachmann’s Fiskeeksport, Es
bjerg, etabl. sig s. selvstændig eksportvognmand
i Esbjerg 1947; vognpark: 1 Steyr-diesellastvogn
m. påhængsvogn og kølekasse; kørsel: udeluk
kende eksportkørsel m. koncession på Europa —
dog fortrinsvis kørsel på Belgien.
Adr. E. Hansens Vej 12, Esbjerg.
Firma: M. Larsen, Eksportvognmand, E. Han
sens Vej 12, Esbjerg.
Larsen, Marius, vognmand; f. 4/4 1916 i Øse,
Ribe amt, søn af landmand Svend Larsen; g. 28/5
1948 m. Ester L., f. Dyhr; udd. og virket v.
landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Starup pr. Tofterup 1943; vognpark: 1 Magirusog 2 Mercedes-diesellastvogne — alle m. på
hængsvogn — og 1 personvogn; kørsel: udeluk
kende langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. forskellige damkulturer omkring Varde
og Grindsted og f. Vester Starup kommune for

uden en del kørsel m. kalk, cement og brunkul
på Nord- og Vestjylland.
Adr. Starup pr. Tofterup.
Firma: Marius Larsen, Vognmandsforretning,
Starup pr. Tofterup.

Larsen, Martin Peter, vognmand; f. 6/6 1914 i
Esbjerg, søn af vognmand Vilhelm Larsen; g.
31/5 1941 m. Elinor L., f. Helligsø; udd. i kolo
nial og sen. virket s. chauffør h. vognmand P.
Larsen, Esbjerg, i kompagni m. broderen vogn
mand Orla Larsen overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Esbjerg og etabl. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 4 lastvogne,
3 spand heste og 1 varevogn; kørsel: alm. fragt
og vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
D.S.B. i Esbjerg by samt kørsel t. og fra eks
porthavnen f. forskellige virksomheder i Es
bjerg.
Adr. Danmarksgade 28, Esbjerg.
Firma: Brdr. M. & O. Larsen’s Vognmandsfor
retning, Jernbanens Vognmand, Esbjerg.
Larsen, Martin Severin, vognmand; f. 5/2 1891
i Hyllinge, Præstø amt, søn af husmand Chri
stian Larsen; g. 19/12 1917 m. Helga L., f. Larsen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Rødovre 1927;
vognpark: 2 2-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Kastrup Glasværk.
Adr. Medelbyvej 36, Rødovre pr. Valby.
Firma: M. S. Larsen, Vognmandsforretning,
Medelbyvej 36, Rødovre pr. Valby.

Larsen, Møller, vognmand; f. 25/9 1909 i Volstrup, Hjørring amt, søn af landmand Marius
Larsen; g. 12/2 1933 m. Anne L., f. Christensen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Lyngså
1938; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippe
lad og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 18
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturkørsel — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: LyngsåAlborg; medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og
Vognmandsforening s. 1945.
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Adr. Lyngså.
Firma: Lyngså Vognmandsforretning, Lyngså.

Larsen, Niels Harald, vognmand; f. 9/9 1894 i
Solrød, Roskilde amt, søn af gårdejer H. P. Lar
sen; efter en del år at have opholdt sig i ud
landet etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fak
se 1925; vognpark: 13 lastvogne (5-12 tons); genn.
en årrække medl. af best. f. Fakse og Omegns
Vognmandslaug, formd. f. samme s. 1952.
Adr. Fakse Ladeplads.
Firma: Niels Larsen, Vognmandsforretning,
Fakse.
Larsen, Niels Holger, vognmand; f. 12/8 1899
i Kbhvn., søn af aut. bybud Christian Larsen;
g. 2/11 1920 m. Ellen Hilda Mathilde L., f. Holsting; udd. og virket i bagerfaget t. 1920, der
efter chauffør og sen. forvalter i Gartnernes
Redskabsforsyning, Kbhvn. t. 1931, ansat i Dahl’s
Tapetfabrik, Kbhvn. 1931-33, i kompagni m.
vognmand Villy Jensen erhvervet distrikt f.
dagrenovationskørsel i Kbhvn. og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1933, eneindehaver af for
retningen s. 1939; kørselskapacitet: ca. 5 tons.
Adr. Lemnosvej 24, Kbhvn. S.
Firma: Holger Larsen, Vognmandsforretning,
Lemnosvej 24, Kbhvn. S.
Larsen, Niels Holger, vognmand; f. 28/5 1905 i
Verst, Ribe amt, søn af rentier Anders Larsen;
g. 2/4 1932 m. Mary L., f. Christensen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Grindsted 1948; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Grindsted kommune foruden en
del kørsel m. kartofler og brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Kærvej 5, Grindsted.
Firma: Holger Larsen, Vognmandsforretning,
Grindsted.
Larsen, Niels Jørgen, vognmand; f. 18/4 1905 i
Sandager, Assens amt, søn af landmand Christian
Larsen; g. 14/12 1934 m. Estrid L., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen 1919-29, etabi. sig

s. selvstændig vognmand i Blåkilde pr. Sandager
1929, erhvervet nuværende ejendom i Blåkilde
1939; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons); med
stifter af Assens og Omegns Vognmandsforening
1938.
Adr. Blåkilde pr. Sandager.
Firma: N. J. Larsen, Vognmandsforretning,
Blåkilde pr. Sandager.

Larsen, Niels Martin, vognmand; f. 24/6 1911 i
LI. Lyngby, Frederiksborg amt, søn af handels
mand Lars Hansen Larsen; g. 19/3 1933 m. Ma
ren Kirstine Jensine Margrethe L., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1931, virket v. for
skelligt arbejde 1931-34, ansat v. A/S Kbhvn.s
Mørtelværker’s nordre værk 1934-38, virket v.
skovarbejde 1938-40, chauffør v. Bondehaven’s
Mørtelværk 1940-47, lillebilvognmand tilsluttet
Ring-Bilen, Kbhvn. 1948-51, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Søborg 1951; kørselskapaci
tet: ca. 7 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Bondehaven’s
Mørtelværk og f. A/S Danish American Gulf
Oil Company, Kbhvn. m. fl.
Adr. Vadholm 4, Søborg.
Firma: Niels Larsen, Vognmandsforretning,
Vadholm 4, Søborg.

Larsen, Niels Peter, vognmand; f. 27/9 1910 i
Skallerup, Hjørring amt, søn af landmand Au
gust Larsen; g. 1937 m. Karen L., f. Larsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skallerup
1931; vognpark: 2 lastvogne (4300 og 5900 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Skallerup pr. Sønderlev.
Firma: N. P. Larsen & Co., Vognmandsforret
ning, Skallerup pr. Sønderlev.
Larsen, Nordahl, vognmand, brændselshandler;
f. 7/10 1911 i Radbjerg pr. Væggerløse, Maribo
amt, søn af gårdejer Jens Larsen; g. 31/8 1941 m.
Bodil L., f. Handberg; etabi. sig s. selvstændig
vognmand og brændselshandler i Hvidovre 1942;
vognpark: 1 lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. brændsel.
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Adr. I. G. Smidths Alle 14, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Nordahl Larsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, I. G. Smidths Alle 14, Hvidovre
pr. Valby.

Larsen, Olaf, vognmand; f. 8/9 1890 i Frede
rikssund, søn af vognmand Rasmus Larsen; g.
24/6 1916 m. Eleonora L., f. Olsen; udd. i fade
rens vognmandsforretning i Frederikssund, med
indehaver af samme 1916, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1881 m. konces
sion på post- og personkørsel t. Jægerspris — s.
1924, sideløbende leder af Zone-Redningskorpset’s afdeling i Frederikssund — der omfatter 2
kranvogne og 1 ambulance; vognpark: 10 last
vogne (4-11 tons) — hvoraf 6 m. påhængsvogn (5
tons) og 2 m. sættevogn — og 3 drosker samt 5
heste og 6 vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning og droskekørsel; medl. af OddFellow Ordenen i Danmark.
Adr. Bruhnsvej 5, Frederikssund.
Firma: Olaf Larsen, Vognmands- & Flyttefor
retning, Bruhnsvej 5, Frederikssund.

Larsen, Olaf, vognmand; f. 8/11 1925 i Vejle,
søn af vognmand Peter Larsen; g. 17/4 1948 m.
Rigmor Birthe L., f. Sørensen; bestået handelsskoleeksm. fra Vejle Handelsskole, derefter udd.
og virket i faderens i 1889 grundlagte flytte- og
vognmandsforretning — firmaet Brdr. Larsen,
Vejle, i samarbejde m. firmaet Brdr. Larsen,
Vejle grundlagt flytteforretning i Kbhvn. og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950*; vogn
park: 5 lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis flyttetransport over hele lan
det.
Adr. Frankrigsgade 28, Kbhvn. S.
Firma: Brdr. Larsen, Vejle Flytteforretning,
Frankrigsgade 28, Kbhvn. S.
Larsen, Oluf, vognmand; f. 20/10 1900 i Maj
bølle, Maribo amt, søn af formand v. Sakskøbing
* Vognmand Olaf Larsen har pr. 1. august 1956 sideløbende
overtaget firmaet Brdr. Larsen’s flytteafdeling i Vejle, medens
broderen, vognmand Jens Kristoffer Larsen, har overtaget fir
maets vognmandsafdeling. Forretningen i København fortsættes
uforandret.

Sukkerfabrik Axel Larsen; g. 27/11 1924 m. Jane
L., f. Christensen; t. søs bl. a. s. styrmand 191424, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Soesmarke pr. Guldborg 1924, opført nuværende
ejendom i Soesmarke 1926, genn. årene udvidet
det t. forretningen hørende garageanlæg, side
løbende indehaver af tankservicestation i Soes
marke samt leverandør af grus og sten; vogn
park: 4 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (9 tons), 1 lastvogn m. langtømmervogn (10 tons) og 1 luksus vogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport — samt luksuskørsel.
Adr. Soesmarke pr. Guldborg.
Firma: Vognmandsforretningen »Fællesflid« v.
O. Larsen, Soesmarke pr. Guldborg.
Larsen, Orla, vognmand; f. 12/3 1921 i Esbjerg,
søn af vognmand Vilhelm Larsen; g. 16/12 1945
m. Ella L., f. Nielsen; udd. s. kontorist og sen.
virket s. chauffør h. vognmand P. Larsen, Es
bjerg, i kompagni m. broderen vognmand Martin
Peter Larsen overtaget nuværende vognmands
forretning i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1947; vognpark: 4 lastvogne, 3 spand
heste og 1 varevogn; kørsel: alm. fragt- og vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. D.S.B. i
Esbjerg by samt kørsel t. og fra eksporthavnen
f. forskellige virksomheder i Esbjerg.
Adr. Torvegade 55, Esbjerg.
Firma: Brdr. M. & O. Larsen’s Vognmandsfor
retning, Jernbanens Vognmand, Esbjerg.

Larsen, Oskar Romby, vognmand; f. 9/9 1916 i
Skive, søn af fabrikant Søren Romby Larsen; g.
24/5 1953 m. Anne Grethe R. L., f. Gravesen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand på Fur 1950;
kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Fur kommune, f. Fur Brugsforening, f. Fur
Mejeri, f. A/S Stendal Moler-Eksport, Fur, f. I/S
Holmens Molereksport, Fur, f. Skive Andels
slagteri og f. Skive Kreatureksportforening m. fl.
Adr. Fur.
Firma: Romby Larsen, Vognmandsforretning,
Fur.
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Larsen, Otto, rutebilejer; f. 28/9 1905 i Flintinge, Maribo amt, søn af landmand Lars Lar
sen; g. 12/6 1938 m. Gudrun L., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i Nykøbing
F. 1933; vognpark: 1 rutebil; kørsel: udelukkende
rutebilkørsel på personruten: Nykøbing F.-Stubbekøbing.
Adr. Enighedsvej 10, Nykøbing F.
Firma: Otto Larsen, Nykøbing F.-Stubbekøbing
Rutebil, Nykøbing F.
Larsen, Otto, vognmand; f. 24/4 1909 i Sundby
M., Thisted amt, søn af skomager Kristian Lar
sen; g. 21/7 1936 m. Kirstine L., f. Willumsen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Rakkeby
pr. Nykøbing M. 1948; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport og en
del kørsel f. Tæbring-Outrup-Rakkeby kom
mune.
Adr. Rakkeby pr. Nykøbing M.
Firma: Otto Larsen, Vognmandsforretning,
Rakkeby pr. Nykøbing M.

Larsen, Peder, vognmand; f. 2/1 1897 i Bønnerup Strand, Randers amt; g. 6/12 1925 m. Gudrun
L., f. Voigt; udd. v. landvæsen, chauffør 1925-29,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Gjerrild og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1929, løst næringsbrev 1934; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport og
en del firmakørsel.
Adr. Gjerrild.
Firma: P. Larsen, Vognmandsforretning,
Gjerrild.

Larsen, Otto, fragtmand, kommissionær; vogn
park: 4 lastvogne; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Tåstrup-Kbhvn.
Adr. Enighedsvej 13, Tåstrup.
Firma: Brdr. Larsen, Fragtmænd-Kommissionærer, Tåstrup.

Larsen, Peder, vognmand, brændselshandler; f.
8/61913 i Esbjerg, søn af vognmand Lars Pedersen
Larsen; g. 6/4 1939 m. Carla L., f. Jensen; udd.
s. skibsmægler m. studie- og arbejdsophold i ud
landet og sen. ansat i Rederiet J. Lauritzen,
Kbhvn., medarbejder og sammen m. broderen
vognmand Sigfred Larsen leder af faderens
vognmandsforretning i Esbjerg f. moderen fru
Marie Larsen s. 1938, optaget s. kompagnon i
samme 1943; vognpark: 6 lastvogne og 1 traktor;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. D.F.D.S. og f. forskellige importog eksport- samt kommunale virksomheder i Es
bjerg foruden en del kørsel m. brændsel f. egen
regning; formd. f. Esbjerg Vognmandsforening
og kasserer i Esbjerg Brændselshandlerforening.
Adr. Kronprinsensgade 3, Esbjerg.
Firma: P. Larsen, Vognmandsforretning, Kron
prinsensgade 3, Esbjerg.

Larsen, Paul Anker, vognmand; f. 26/2 1918 i
Klemensker, Bornholm, søn af landmand Karl
Kristian Larsen; g. 1/4 1944 m. Margit L., f. Niel
sen; udd. og virket s. møller, etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Rønne 1946, genn. årene
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
entreprenørvirksomhed; vognpark: 3 lastvogne
(3%-5 tons) — alle m. tippelad, 1 læssetraktor
og 1 bulldozer; kørsel: alm. vognmands- og en
treprenørkørsel.
Adr. Fyrrevej 6, Rønne.
Firma: Paul Larsen, Vognmandsforretning,
Fyrrevej 6, Rønne.

Larsen, Per Gammeltoft, vognmand; f. 7/8 1928
i Måløv, Kbhvn.s amt, søn af fuldmægtig Laur.
Larsen; g. 8/4 1949 m. Ulla L., f. Jacobsen; udd.
t. søs, etabl. sig s. selvstændig vognmand i Rød
ovre 1952; vognpark: 2 5%-tons lastvogne — den
ene m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel på ruten: Kbhvn.-Abenrå — her
under bl. a. en del kørsel f. Carlsberg Brygge
rierne.
Adr. Slotsherrens Have 143, Rødovre pr. Van
løse.
Firma: Per G. Larsen, Vognmandsforretning,
Slotsherrens Have 143, Rødovre pr. Vanløse.
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Larsen, Peter, vognmand, entreprenør; f. 31/12
1894 i Vejle, søn af vognmand Kristoffer Larsen;
g. 27/5 1919 m. Louise L., f. Houmann; udd. i
faderens flytte- og vognmandsforretning i Vejle,
i kompagni m. broderen vognmand Knud Larsen
overtaget samme — der er grundlagt 1889 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1919, udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte entrepre
nørvirksomhed 1922; vognpark: 14 lastvogne —
hvoraf 13 m. påhængsvogn — og 1 spand heste;
tidl. medl. af best. f. Vejle Vognmandsforening.
Adr. Horsensvej 37, Vejle.
Firma: Brdr. Larsen, Vejle Flytteforretning,
Horsensvej 37, Vejle.

Firma: Poul Larsen, Vognmandsforretning,
Margrethehåb, Roskilde.

Larsen, Peter Christian, vognmand; f. 11/3 1909
i Hjallese, Odense amt, søn af landmand H. C.
Larsen; g. 11/3 1934 m. Anna L., f. Raundahl
Bjerre; udd. og virket v. landvæsen t. 1933, fre
kventeret Dalum Landbrugsskole 1928-29, chauf
før h. vognmand P. Pedersen, Odense 1933-35,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Dalum pr.
Hjallese 1935; vognpark: 3 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 15 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Dalum
Landbrugsskole, f. Dalum kommune og f. Ejby
Mejeri m. f1.; formd. f. Dalum Fryseboks, f. Da
lum Skytteforening og f. Hjallese Folkedansere,
brandfoged i Dalum (1. kreds), fl. a. tillidshverv.
Adr. Hjallesegade 19, Dalum pr. Hjallese.
Firma: P. Chr. Larsen, Vognmandsforretning,
Hjallesegade 19, Dalum pr. Hjallese.

Larsen, Poul, vognmand; f. 18/10 1904 i Smørumovre, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer N. Fr.
Larsen; g. 20/9 1935 m. Ella Kristine L., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen og sen. drevet selvstæn
dig landejendom i Karleby og i Kongemarken,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Roskilde 1943; vognpark: 1 5-tons
Bedf ord-lastvogn m. hydraulisk tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Roskilde amts vejvæsen og f. Roskilde
kommune; medl. af best. f. Roskilde Vognmands
forening s. 1949.
Adr. Margrethehåb, Roskilde.

Larsen, Poul Helge, vognmand; f. 12/3 1917 i
Køge, søn af slagter Niels Larsen; g. 2/10 1938 m.
Thora L., f. Christensen; chauffør 1935-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skodsborg 1946,
overtaget Chr. Nielsen’s Sønner’s Vognmandsfor
retning — der er grundlagt 1872 — m. tilhøren
de ejendom i Skodsborg 1952, sideløbende leve
randør af grus og sten; vognpark: 1 alm. 6-tons
lastvogn, 1 8-tons lastvogn m. langtømmervogn,
1 9-tons lastvogn m. sættevogn og 3 lillebiler (57 personer).
Adr. Skodsborg Strandvej 176, Skodsborg.
Firma: Brdr. Larsen, Vognmandsforretning,
Skodsborg.

Larsen, Preben Egon Christian, vognmand; f.
7/3 1930 i Tølløse, Holbæk amt, søn af vognmand
Frits Edmund Larsen; efter en del år at have
virket s. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Tølløse overtaget sammes lastvognsafde
ling og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. hy
draulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Tølløse Sav
værk og f. Tølløse Teglværk.
Adr. Jernbanevej 10, Tølløse.
Firma: Preben Larsen, Vognmand, Jernbane
vej 10, Tølløse.
Larsen, Rasmus, vognmand; f. 25/6 1910 i Ros
kilde, søn af slagtermester Niels Larsen; g. 4/8
1934 m. Ebba L., f. Christensen; kusk og sen.
chauffør h. vognmand Olaf Larsen, Frederiks
sund 1925-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Frederikssund 1946; vognpark: 1 7-tons Volvodiesellastvogn m. påhængsvogn (524 tons) og 1
5-tons Volvo-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Frederikssund kommune, f. A/S Axel B. Lange’s Korn- & Foderstofforretning, Frederikssund
og f. kartoffelhandler Poul D. Nielsen, Frede
rikssund.
Adr. Roskildevej 31, Frederikssund.
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Firma: Rs. Larsen, Vognmandsforretning, Ros
kildevej 31, Frederikssund.

Larsen, Richardt, vognmand; f. 6/8 1917 i Tibirke, Frederiksborg amt, søn af brøndgraver
Th. Larsen; g. 14/4 1945 m. Inger L., f. Nielsen;
chauffør t. 1945, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tibirke 1946, opført nuværende ejendom
m. garager i Tibirke 1945; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del grisetransport og en del kør
sel m. materialer t. håndværkere; medl. af best.
f. Nordsjællands Vognmandsforening s. 1950.
Adr. Tibirke pr. Tisvildeleje.
Firma: Rich. Larsen, Vognmandsforretning,
Tibirke pr. Tisvildeleje.

Larsen, Sigfred, vognmand, brændselshandler;
f. 7/11 1914 i Esbjerg, søn af vognmand Lars
Pedersen Larsen; g. 27/1 1940 m. Inga L., f. Chri
stensen; udd. og virket indenfor post- og tele
grafvæsenet, sammen m. moderen fru Marie
Larsen og broderen vognmand Peder Larsen op
taget s. kompagnon i faderens vognmandsforret
ning i Esbjerg 1943.
Adr. Kronprinsensgade 111, Esbjerg.
Firma: P. Larsen, Vognmandsforretning, Kron
prinsensgade 3, Esbjerg.
Larsen, Sigfred, vognmand, gårdejer; f. 15/11
1924 i Vedskølle, Præstø amt, søn af gårdejer H.
P. Larsen; g. 1949 m. Edith L., f. Olsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Svansbjerg pr. Herfølge 1952, flyttet forretnin
gen t. Vedskølle 1955; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Herfølge Mejeri og f. Herfølge Brugsfor
ening.
Adr. Vedskølle pr. Vallø.
Firma: Sigfred Larsen, Vognmandsforretning,
Vedskølle pr. Vallø.

Larsen, Stanley Viktor, rutebilejer; f. 27/9 1924
i Alborg, søn af rutebilejer Viktor Larsen; udd.

T. S. T. Larsen
vognmand
Kbhvn. N.

s. mekaniker, rutebilchauffør i faderens virk
somhed i Hadsund 1946-51, optaget s. kompagnon
i samme 1951.
Adr. Vandværksvej, Hadsund.
Firma: Hadsund-Alborg Rutebil, Hadsund.

Larsen, Svend, vognmand; f. 30/6 1913 i Hennetved, Langeland, søn af husmand Christian
Larsen; g. 25/4 1937 m. Anna L., f. Hansen; udd.
og virket v. landvæsen 1927-51, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hennetved 1951; vognpark:
1 5-tons lastvogn.
Adr. Hennetved pr. Lindelse.
Firma: Svend Larsen, Vognmandsforretning,
Hennetved pr. Lindelse.
Larsen, Svend, vognmand; f. 29/5 1917 i Jydstrup, Sorø amt, søn af mælkehandler Aage Lar
sen; g. 11/8 1940 m. Clara L., f. Petersen; chauf
før h. vognmand V. Jørgensen, Stestrup og sen.
h. depotindehaver Oluf Andersen, Kirke Eskilstrup, optaget s. kompagnon i vognmand Jørgen
Evald Andersen’s forretning i Kirke Eskilstrup
1949.
Adr. Kirke Eskilstrup.
Firma: Kirke Eskilstrup Vognmandsforretning
v. Evald Andersen & Svend Larsen, Kirke Eskil
strup.

Larsen, Svend Axel, vognmand; f. 6/4 1926 i
Lumsås, Holbæk amt, søn af parcellist Mads P.
Larsen; g. 5/4 1952 m. Inger L., f. Christensen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1944, sen. chauf
før bl. a. f. Sydjydsk & Sajyka, Kbhvn. t. 1952,
overtaget vognmand Viggo Ibsen’s forretning i
Lumsås og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 1 5X»-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel.
Adr. Lumsås.
Firma: Svend Larsen, Vognmandsforretning,
Lumsås.

Larsen, Svend Børge, vognmand; f. 1/9 1908 i
Nyborg, søn af skipper Peter Larsen; g. 16/5 1931
m. Edith L., f. Andersen; medhjælper og sen.
chauffør i plejefaderen vognmand Fr. Hansen’s
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forretning i Ullerslev 1924-30, overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1930; vogn
park: 2 5-tons lastvogne; i 2 perioder medl. af
best. f. Svendborg Amts Vognmandsforening,
formd. f. samme s. 1950, medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen Danske Vognmænd s. 1952.
Adr. Ullerslev.
Firma: Svend Larsen, Vognmandsforretning,
Ullerslev.
Larsen, Søren, exam. kørelærer; f. 23/3 1911 i
Esbjerg, søn af købmand Niels Christian Larsen;
g. 28/7 1946 m. Kristine L., f. Hansen; udd. i
kolonial og sen. virket s. handelsrejsende, køre
lærer s. 1947, selvstændig exam. kørelærer -r- m.
køreskole omfattende undervisning af privat
elever, elever indenfor militæret og erhvervs
chauffører — i Esbjerg s. 1954, driver sideløben
de revisionsvirksomhed i Esbjerg; kasserer i Es
bjerg Kørelæreforening u. Dansk Kørelærer
Union.
Adr. GI. Færgevej 20, Esbjerg.
Firma: Søren Larsen, Kørelærer, GI. Færge
vej 20, Esbjerg.

Larsen, Søren, vognmand; f. 6/2 1929 i Klim,
Thisted amt, søn af gårdejer Karl Larsen; g. 28/2
1955 m. Doris L., f. Mogensen Rasmussen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Fjerritslev 1952;
vognpark: 2 diesellastvogne (5 og 6 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel — samt flytning.
Adr. Ny vej 9, Fjerritslev.
Firma: Søren Larsen, Vognmandsforretning,
Fjerritslev.
Larsen, Thorkild Sigurd Troels, vognmand; f.
21/11 1913 i Kbhvn., søn af vognmand Aage Lar
sen; g. 15/7 1934 m. Merry L., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1946; vogn
park: 2 varevogne; kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Husumgade 12, Kbhvn. N.
Firma: Trola Transport v. Th. Larsen, Husum
gade 12, Kbhvn. N.

V. Larsen

V. B. Larsen

fragtmand
Vordingborg

vognmand
Haslev

Larsen, Thorvald, vognmand; f. 4/9 1899 i Tårs,
Hjørring amt, søn af arbejdsmand Jens Peter
Larsen; g. 29/4 1919 m. Elise L., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Brønderslev
1939; vognpark: 2 4-tons lastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kulkørsel og en del kørsel m. sneplov f. Brøn
derslev kommune; revisor i Brønderslev og Om
egns Vognmandsforening 1952-54.
Adr. Gasværks Alle 8, Brønderslev.
Firma: Thorvald Larsen, Vognmandsforret
ning, Gasværks Alle 8, Brønderslev.
Larsen, Thue, vognmand; f. 17/8 1923 i Frede
riksborg slotssogn, Frederiksborg amt, søn af
entreprenør Jacob Larsen; g. 27/7 1947 m. Doris
L., f. Pedersen; overtaget Nakskov Flytte- &
Vognmandsforretning — der er grundlagt af
vognmand Edvard Hansen 1870 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1954; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (2 tons) —
og 2 flyttelifts.
Adr. Torvet 1, Nakskov.
Firma: Nakskov Flytte- & Vognmandsforret
ning, Nakskov.

Larsen, Valdemar, vognmand; f. 8/7 1920 i Kås,
Hjørring amt, søn af handelsmand Jens Larsen;
g. 19/12 1943 m. Anne Marie L., f. Kjeldgaard
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kås 1950; vognpark: 1 diesellastvogn (5550 kg)
m. tippelad; kørsel: alm. vognmands- og entre
prenørkørsel.
Adr. Nørregade 40, Kås.
Firma: Vald. Larsen, Vognmandsforretning,
Kås.
Larsen, Viggo, vognmand; f. 19/10 1893 i Viby,
Roskilde amt, søn af gårdejer Peder Larsen; g.
28/6 1921 m. Betty Margrethe L., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Roskilde 1919, flyttet for
retningen t. Skovby 1923* og t. Nykøbing F. 1928;
kørsel: udelukkende bus- og turistkørsel.
* Vognmand Viggo Larsen drev fast rutebil- og fragtmands
kørsel på ruten: Skovby-Nykøbing F. 1923-28.
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M. Larsson

P. C. Lasota

R. Lassen

H. O. Lauesen

vognmand
Glostrup

vognmand
Løgumkloster

vognmand
Arhus

vognmand
Bjerglev

Adr. Stubbekøbingvej 39, Nykøbing F.
Firma: V. Larsen, Vognmandsforretning,
Stubbekøbingvej 39, Nykøbing F.

Larsen, Viggo, vognmand; f. 14/5 1904 i Hille
rød, søn af vognmand Hans Larsen; g. 30/5 1930
m. Karen L., f. Rasmussen; efter en del år at
have virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Hillerød løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hillerød
1927; vognpark: 1 4-tons lastvogn og 1 spand
heste m. 7 forskellige vogne; medl. af best. f.
Vognmandsforeningen f. Hillerød og Omegn s.
1942.
Adr. Jespers vej 38, Hillerød.
Firma: Viggo Larsen, Vognmandsforretning,
Jespers vej 38, Hillerød.
Larsen, Viggo, vognmand; f. 1/10 1905 i Horbelev, Maribo amt.
Adr. Karleby.
Firma: Viggo Larsen, Vognmandsforretning,
Karleby.

Larsen, Viggo, fragtmand; f. 11/7 1907 i Jungshoved sogn, Præstø amt, søn af gårdejer og møl
ler H. P. Larsen; g. 1931 m. Ella L., f. Jensen;
udd. s. møller, chauffør 1929-32, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vordingborg 1932, over
taget fragtmand H. Chr. Nielsen’s forretning m.
tilhørende koncession på fragtruten: Vordingborg-Kbhvn. i Vordingborg 1945; vognpark: 4
lastvogne (2-6 tons); i 2 perioder medl. af best. f.
Vordingborg og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Chr. Richardts Alle 9, Vordingborg.
Firma: Fragtruten: Vordingborg-Kbhvn. v.
Viggo Larsen, Vordingborg.
Larsen, Viggo Bahn, vognmand; f. 18/8 1917 i
Langtved, Roskilde amt, søn af statshusmand
Lars Bahn Larsen; genn. en del år virket s.
herregårdskusk, overtaget vognmand Fr. Peter
sen’s forretning i Haslev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946, indgået kompagniskab
m. vognmand Poul Christensen, Haslev 1948;
vognpark: 1 lastvogn (4 tons) og 2 lillebiler (5 og

7 personer); formd. f. Haslev og Omegns Vogn
mandsforening 1951-53.
Adr. Jernbanegade 25, Haslev.
Firma: Viggo Bahn Larsen & Poul Christen
sen, Vognmandsforretning, Jernbanegade 22,
Haslev.

Larsen, Viktor, rutebilejer; f. 26/1 1892 i Oue
sogn, Alborg amt, søn af fiskeribetjent Anton
Sofus Larsen; g. 23/9 1925 m. Kristine L., f. Hen
riksen; fiskeskipper og fiskeeksportør f. Mari
ager Fjords Fiskeriforening 1917-19, etabi. sig s.
selvstændig rutebilejer i Hadsund 1920, optaget
sønnen rutebilejer Stanley Viktor Larsen s. kom
pagnon i forretningen 1951; vognpark: 6 rute
biler (kørselskapacitet: 215 personer) og 1 5-personers lillebil; kørsel: udelukkende rutebilkørsel
m. koncession på personruten: Hadsund-Alborg
samt lillebilkørsel.
Adr. Vandværksvej, Hadsund.
Firma: Hadsund-Alborg Rutebil, Hadsund.
Larsen, Villy Henrik Rose, vognmand; f. 2/9
1918 i Rødding, Præstø amt, søn af vejarbejder
Einer Rose Larsen; efter en del år at have vir
ket s. lagerarbejder etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rødovre 1946; vognpark: 1 4-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Hvidovrevej 56, Rødovre pr. Valby.
Firma: Villy Larsen, Vognmandsforretning,
Hvidovrevej 56, Rødovre pr. Valby.

Larsson, Mogens, vognmand; f. 3/11 1920 i
Asminderød, Frederiksborg amt, søn af gård
ejer Carl Larsson; g. m. Thekla L., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ballerup
1940, flyttet forretningen t. Glostrup 1945; vogn
park: 1 5-tons lostvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Nørre Alle 93, Glostrup.
Firma: Mogens Larsson, Vognmandsforretning,
Nørre Alle 93, Glostrup.
Lasota, Peter Christian, vognmand; f. 19/2 1917
i Hostrup, Tønder amt, søn af arbejdsmand Lo-
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Aa. Lauridsen

A. E. Lauridsen

H. M. Lauridsen

H. Lauridsen

vognmand
Sønderhå

vognmand
Albæk

vognmand
Esbjerg

vognmand
Løsning

renz Lasota; g. 3/9 1939 m. Ingeborg Marie L., f.
Petersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Løgumkloster 1947; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. myre
malm t. Åbenrå havn og en del kørsel m. krea
turer t. Tønder Eksportstald samt en del kørsel
f. Tønder amts vejvæsen og f. Løgumkloster
kommune.
Adr. Vænget, Løgumkloster.
Firma: P. C. Lasota, Vognmandsforretning,
Løgumkloster.

jord- og betonarbejder 1931-39, entreprenør 193942 og arbejdsformand 1942-44, frekventeret Støv
ring Højskole 1928-29 og Teknologisk Institut i
Kbhvn. 1935, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1944; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Kbhvn.s kommune og f. forskellige
håndværksmestre i Kbhvn. — samt flytning.
Adr. Ungarnsgade 12, Kbhvn. S.
Firma: G. Lassen, Vognmandsforretning, Un
garnsgade 12, Kbhvn. S.

Lassen, Alfred, vognmand; f. 19/5 1912 i Brøns,
Tønder amt, søn af parcellist Laust Lassen; g.
4/7 1937 m. Elna Margit L., f. Larsen; udd. v.
landvæsen og sen. ansat v. Tjæreborg Brugsfor
ening, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjertebjerg pr. Stege 1948; vognpark: 2 3%-tons last
vogne.
Adr. Hjertebjerg pr. Stege.
Firma: Alfr. Lassen, Vognmandsforretning,
Hjertebjerg pr. Stege.

Lassen, Rasmus, vognmand; f. 11/5 1906 i Skej
by, Århus amt; g. 11/4 1931 m. Esther L., f. Daugbjerg; udd. og virket v. landvæsen, løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Århus — der er grundlagt ca. 1865 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1931; vogn
park: 3 lastvogne (3-5 tons) — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (2% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel; i 2 perioder medl. af best. f. Århus Vogn
mandsforening.
Adr. Fredericiagade 20, Århus.
Firma: Rs. Lassen, Vognmand, Fredericiagade
20, Århus.

Lassen, Christian Marinus, vognmand; f. 14/4
1910 i Snoghøj, Vejle amt, søn af gårdejer og
vognmand Ude Lassen; g. 22/3 1938 m. Asta L.,
f. Bundgaard; efter en del år at have virket s.
chauffør i faderens vognmandsforretning i Snog
høj overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1938; vognpark: 2 benzinlastvogne
samt diverse grusgravsmateriel; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. vej- og byggematerialer fra egen grusgrav
t. Vejle amts vejvæsen, t. Erritsø kommune og t.
forskellige håndværkere foruden en del kørsel
m. slagger f. I/S Skærbækværket; medl. af best.
f. Kolding Omegns Lastbilforening.
Adr. Snoghøj pr. Fredericia.
Firma: M. Lassen, Vognmandsforretning, Snog
høj pr. Fredericia.

Lassen, Georg, vognmand;
mark sogn, Hjørring amt,
Julius Carl Georg Lassen;
landvæsen t. 1930, chauffør

f. 23/1 1910 i Jets
søn af landmand
udd. og virket v.
i Kbhvn. 1930-31,

Lauesen, Hans Otto, vognmand; f. 25/7 1918 i
Grejs-Sindbjerg kommune, Vejle amt, søn af
gårdejer Anton Marius Lauesen; g. 2/11 1945 m.
Manne L., f. Troelsen; udd. og virket v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bjerlev pr. Jelling 1945, sideløbende leverandør
af vejmaterialer fra egen grusgrav; vognpark: 1
diesellastvogn m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn,
1 traktor m. læsseskovl og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel t. Vejle Eksportstalde og t. Vejle & Om
egns Andels-Sviheslagteri og en del kørsel f.
købmændene Viggo Jensen og Mundbjerg, Bjer
lev og f. Hvejsel kommune foruden en del kør
sel m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Bjerlev pr. Jelling.
Firma: H. O. Lauesen, Vognmandsforretning,
Bjerlev pr. Jelling.

642

J. Lauridsen

J. Lauridsen

J. E. Lauridsen

vognmand
Herning

vognmand
Sønder Nissum

vognmand
Tarm

Laugesen, Laurids Nielsen, vognmand, køre
lærer; f. i Tistrup, Ribe amt, søn af landmand
Jens Laugesen; g. 1925 m. Ane Katrine L., f.
Lauridsen; løst næringsbrev s. lillebilvognmand
og kørelærer i Ringkøbing 1920; vognpark: 3
lillebiler; i 2 perioder formd. f. Ringkøbing og
Omegns Lillebilforening.
Adr. Chr. Husteds Vej 10, Ringkøbing.
Firma: L. Laugesen, Automobilforretning, Chr.
Husteds Vej 10, Ringkøbing.
Laumann, Andreas, vognmand; f. 7/10 1900 i
Vester Nebel, Vejle amt, søn af gårdejer Thomas
Laumann; g. 4/4 1926 m. Anna Kristine L., f.
Poulsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Asp pr. Tistrup 1929; vognpark: 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport t. eks
portstaldene og slagterierne i Esbjerg og Varde.
Adr. Asp pr. Tistrup.
Firma: Andreas Laumann, Vognmandsforret
ning, Asp pr. Tistrup.

Lauridsen, Aage, vognmand; f. 9/11 1911 i
Ørum sogn, Thisted amt, søn af møller Laurids
Lauridsen; g. 18/9 1941 m. Kathrine L., f. Bredahl; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønderhå pr. Hørdum 1934; vognpark: 1 diesellast
vogn (5750 kg) og 1 benzinlastvogn (3650 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel, en del svine- og kreatur
kørsel og en del kørsel f. Sønderhå-Hørsted
kommune; medl. af best. f. Thisted Amts Vogn
mandsforening 1944-46.
Adr. Sønderhå pr. Hørdum.
Firma: Aage Lauridsen, Vognmandsforretning,
Sønderhå pr. Hørdum.
Lauridsen, Aksel Ernst, vognmand; f. 19/9 1929
i Albæk, Ribe amt, søn af murermester Laurids
Lauridsen; g. 11/6 1955 m. Rigmor L., f. Peder
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Albæk 1949;
vognpark: 1 Thames-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør

L. Lauridsen
vognmand
Horsens

sel f. Ribe amts vejvæsen, f. Albæk kommune og
f. murermester L. Lauridsen, Albæk foruden en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Albæk pr. Bramminge.
Firma: A. Lauridsen, Vognmandsforretning,
Albæk pr. Bramminge.
Lauridsen, Christian Fjord, vognmand; f. 21/7
1933, søn af vognmand Johannes Lauridsen; med
arbejder i faderens vognmandsforretning i Søn
der Nissum pr. Ulfborg.
Adr. Sønder Nissum Kirkeby pr. Ulfborg.
Firma: Johs. Lauridsen, Vognmandsforretning,
Sønder Nissum Kirkeby pr. Ulfborg.
Lauridsen, Hans Mathias, vognmand; f. 21/10
1904 i Esbjerg, søn af fiskeskipper M. P. Lau
ridsen; g. 7/12 1930 m. Marie Magdalene L., f.
Enevoldsen; bestået mellemskoleeksm. og fiskeskippereksm., overtaget nuværende vognmandsog brændselsforretning i Esbjerg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1946; vognpark: 2 køle
vogne, 5 lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn
— og 5 traktorer; kørsel: alm. lokal vognmandsog entreprisekørsel — dog fortrinsvis kørsel på
Esbjerg havn — samt langturskørsel m. 2 vogne
og eksportkørsel m. 2 kølevogne m. koncession
på Europa.
Adr. Strandby Kirkevej 320, Esbjerg.
Firma: H. M. Lauridsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Ny Havn, Esbjerg.
Lauridsen, Holger, vognmand; f. 22/8 1908 i
Gauerslund sogn, Vejle amt, søn af fhv. møller
Theodor Lauridsen; g. 30/4 1936 m. Karen L., f.
Jensen; udd. v. landbrug og mølleri, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Løsning og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1936; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 14 tons) — og 1 5-personers
lillebil (Vauxhall model 1953); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt lillebilkørsel.
Adr. Løsning.
Firma: Løsning Vognmandsforretning v. Hol
ger Lauridsen, Løsning.
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Lauridsen, Jens, vognmand; f. 25/8 1911 i Timring sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels
Barslund Lauridsen; g. 12/7 1951 m. Ela L., f.
Petersen; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev
samt overtaget nuværende vognmandsforretning
i Herning og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1946; vognpark: 3 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 22 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel
m. bygningmaterialer og myremalm; medl. af
best. f. Herning Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Sjællandsgade 73, Herning.
Firma: Jens Lauridsen, Vognmand, Sjællands
gade 73, Herning.
Lauridsen, Johan, vognmand; f. 29/6 1917 i
Klovborg, Skanderborg amt.
Adr. Toldbodgade 25, Silkeborg.
Firma: Johan Lauridsen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Toldbodgade 25, Silkeborg.

Lauridsen, Johannes, vognmand; f. 29/8 1903 i
Sønder Nissum, Ringkøbing amt, søn af entre
prenør Laurids Lauridsen; g. 29/12 1926 m. Kir
stine L., f. Fjord; etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Sønder Nissum 1930; vognpark: 2 benzin
lastvogne og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. eksportstaldene og slagteri
erne i Ringkøbing, Struer og Holstebro foruden
en del kørsel f. vandbygningsvæsenet og f. for
skellige statsplantager i Vestjylland; genn. en
årrække medl. af best. f. Ringkøbing-Skjern
Vognmandsforening.
Adr. Sønder Nissum Kirkeby pr. Ulfborg.
Firma: Johs. Lauridsen, Vognmandsforretning,
Sønder Nissum Kirkeby pr. Ulfborg.

Adr. Rådmandsvej 32, Horsens.
Firma: L. Lauridsen, Vognmandsforretning,
Rådmandsvej 32, Horsens.
Lauridsen, Martin, vognmand; f. 7/4 1905 i Da
rum, Ribe amt, søn af gårdejer Marius Laurid
sen; g. 25/11 1936 m. Metha L., f. Pedersen; udd.
v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Darum 1928; vognpark: 1 Bedf ord- og 1 Thames-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Darum
Brugsforening, f. Darum Mejeri og f. Darum
kommune.
Adr. Darum pr. Bramminge.
Firma: Martin Lauridsen, Vognmandsforret
ning, Darum pr. Bramminge.

Lauridsen, Niels Karlo, vognmand; f. 17/6 1912
i Jernved, Ribe amt, søn af gårdejer Laurids
Lauridsen; g. 26/4 1946 m. Inger L., f. Skov; efter
en del år at have virket s. chauffør etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Skads, Vester Nebel pr.
Esbjerg 1946; vognpark: 1 Triangel-diesellastvogn
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Skads kommune og f. Ribe amts vej
væsen foruden en del kørsel m. brunkul og en
del kørsel m. kartofler f. grosserer Ejnar Peder
sen, Esbjerg.
Adr. Skads, Vester Nebel pr. Esbjerg.
Firma: Karlo Lauridsen, Vognmandsforretning,
Skads, Vester Nebel pr. Esbjerg.
Lauridsen, Søren Michael, vognmand; f. 14/12
1911 i Guldager, Ribe amt, søn af vognmand og
gårdejer Thomas Lauridsen; g. 6/5 1945 m. Emma
L., f. Nyrnberg; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør h. faderen etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Hjerting 1948; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. mælk t. Esbjerg
Mælkeforsyning og en del kørsel m. brændsel f.
egen regning — samt fragtmandskørsel f. D.S.B.
på ruten: Esbjerg-Hjerting.
Adr. Skolevej 3, Hjerting.
Firma: Søren Lauridsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Hjerting.

Lauridsen, Johannes Emil, vognmand; f. 23/3
1906 i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Clemen Lauridsen; g. 11/11 1934 m. Helga
L., f. Hansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Skjern 1936, overtaget nuværende vognmands
forretning i Tarm 1954; vognpark: 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. materialer t. Tarm Mør
telværk og en del kørsel m. vejmaterialer f.
Tarm kommune foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Skolegade 16, Tarm.
Firma: Johs. Lauridsen, Vognmandsforretning,
Skolegade 16, Tarm.

Lauridsen, Willy Kloster, vognmand; f. 26/4
1918 i Hejnsvig, Ribe amt.
Adr. Hejnsvig.
Firma: Willy Kloster Lauridsen, Vognmands
forretning, Hejnsvig.

Lauridsen, Laurits, vognmand; f. 21/11 1921 i
Hvirring, Skanderborg amt, søn af fhv. gårdejer
Anthon Lauridsen; g. 21/11 1951 m. Rita L., f.
Jensen; lastvognschauffør 1939-50, løst nærings
brev og etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Horsens 1950; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m.
påhængsvogn (4 tons); kørsel: udelukkende
heste-, grise- og kreaturtransport på ruterne:
Horsens-Arhus, Horsens-Kolding og HorsensAbenrå samt kørsel m. kød på ruten: HorsensKbhvn.

Lauritsen, Frode Skovgaard, vognmand; f. 6/3
1920 i Nørre Vium, Ringkøbing amt, søn af plan
tør Mads Marinus Lauritsen; g. 12/11 1951 m.
Karen Margrethe L., f. Johansen; udd. og virket
v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Troldhede 1947; vognpark: 2 benzinlastvogne og
1 traktor m. læsseskovl; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport t. Grindsted Eksportstald og t. An
dels-Svineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted og
en del kørsel m. korn, foderstoffer, gødning og
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S. M. Lauridsen
vognmand
Hjerting

F. S. Lauritsen

J. S. Lauritsen

A. Lauritzen

vognmand
Troldhede

vognmand
Nørre Felding

vognmand
Søgård

brændsel f. Troldhede Brugforening og f. køb
mændene H. J. Frandsen og J. Jørgensen & Co.,
Troldhede foruden en del kørsel f. Nørre ViumHerborg kommune og en del kørsel m. kul t. A/S
Troldhede Pladeindustri.
Adr. Troldhede.
Firma: Frode Lauritsen, Vognmandsforretning,
Troldhede.
Lauritsen, Jens Siggaard, vognmand; f. 17/5
1925 i Vinding, Ringkøbing amt, søn af rentier
Laurits Lauritsen; g. 25/11 1953 m. Herdis L., f.
Agergaard Kristensen; udd. v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning i Nørre
Felding — der er grundlagt 1934 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 6fo
tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svine- og kreatur
transport og en del kørsel m. indenlandsk brænd
sel f. egen regning.
Adr. Nørre Felding.
Firma: J. S. Lauritsen, Vognmandsforretning,
Nørre Felding.
Lauritzen, Andreas, vognmand; f. 29/10 1905 i
Ellum, Tønder amt, søn af landmand Johannes
Lauritzen; g. 27/7 1930 m. Hedvig Cecilie L., f.
Rae; efter en del år at have virket s. kusk og
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sø
gård pr. Løgumkloster 1929; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. tippelad og påhængsvogn, 2 benzin
lastvogne — begge m. tippelad og den ene till,
m. påhængsvogn — og 1 personvogn samt 1
gravemaskine; kørsel: alm. vognmandskørsel —
såvel lokal s. langturskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel fra egen grusgrav samt iøvrigt en
del kørsel f. Andels-Kartoffelmelsfabrikken
»Sønderjylland«, Toftlund m. fl.; genn. 5 år medl.
af best. f. Tønder Amts Vognmandsforening.
Adr. Søgård pr. Løgumkloster.
Firma: Andreas Lauritzen, Vognmand, Søgård
pr. Løgumkloster.
Lauritzen, Christian Hyldahl, vognmand; f.
13/8 1899 i Løjt, Åbenrå amt, søn af husmand
Peter Lauritzen; g. 17/1 1925 m. Emma H. L., f.

Tonnikær; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Åbenrå 1924, genn. årene udvidet forretningen t.
at omfatte såvel indenlandsk kørsel s. eksport
kørsel; vognpark: 14 lastvogne — hvoraf 5 eks
portvogne; formd. f. Foreningen af danske Eks
portvognmænd.
Adr. Haderslevvej 73, Åbenrå.
Firma: Chr. Hyldahl Lauritzen, Vognmandsfor
retning, Haderslevvej 73, Åbenrå.
Lauritzen, Christian Munksgaard, vognmand;
f. 17/9 1906 i Herning, søn af vævermester Sofus
Bendix Lauritzen; g. 6/10 1950 m. Grethe M. L.,
f. Kiersing; udd. s. væver og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1950; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmands- og
entreprenørkørsel.
Adr. Set. Knuds Vej 4, Kbhvn. V.
Firma: Chr. Munksgaard Lauritzen, Vogn
mandsforretning, Set. Knuds Vej 4, Kbhvn. V.
Lauritzen, Kristian, rutebilejer; f. 27/1 1898 i
Hovstrup, Henne sogn, Ribe amt, søn af gård
ejer Bertel Lauritzen; g. 31/4 1929 m. Johanne
L., f. Sørensen; overtaget nuværende rutebil
virksomhed i Skjern og etabi. sig s. selvstændig
rutebilejer 1928; vognpark: 4 omnibusser (27-37
personer) og 1 personvogn; kørsel: udelukkende
rutebilkørsel m. koncession på personruten:
Skjern-Varde-Esbjerg samt indenlandsk turist
kørsel; medl. af best. f. Skjern Rutebilstation og
f. Esbjerg Rutebilstation.
Adr. Østergade 50, Skjern.
Firma: Kristian Lauritzen, Rutebilejer, Øster
gade 50, Skjern.

Laursen, Albert Rohde, vognmand; f. 16/1 1914
i Røgen, Skanderborg amt, søn af murermester
Christian Laursen; g. 28/6 1942 m. Anna R. L., f.
Jakobsen; overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Stjær pr. Harlev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport; brandfogedassistent i Stjær.
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Adr. Stjær pr. Harlev.
Firma: A. Rohde Laursen, Vognmandsforret
ning, Stjær pr. Harlev.

Laursen, Anders Helmer, vognmand; f. 10/6
1918 i Tune, Roskilde amt, søn af landmand
Peter Laursen; g. 3/11 1951 m. Ane L., f. Skjærlund; efter en del år at have virket s. chauffør
overtaget vognmand Rich. Petersen’s forretning
i Hedehusene og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 2 5-tons lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Skelvej 1, Ny Fløng pr. Hedehusene.
Firma: And. Helm. Laursen, Vognmandsforret
ning, Ny Fløng pr. Hedehusene.
Laursen, Anders Holt, vognmand; f. 4/8 1910 i
Veddum, Alborg amt, søn af rentier Lars Chri
stian Laursen; g. 3/6 1934 m. Ellen L., f. Chri
stiansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Veddum 1929; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. tippelad (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast grusspredning f. Hadsund kommune (Skelund-Veddum distrikt); medstifter af Hadsund og
Omegns Vognmandsforening 1947, medl. af best.
f. samme t. 1949.
Adr. Veddum.
Firma: Holt Laursen, Vognmandsforretning,
Veddum.

Laursen, Anders Høgli, vognmand; f. 23/10 1930,
søn af vognmand Laurits Johannes Laursen;
medarbejder i faderens fragt- og vognmandsfor
retning i Holstebro.
Adr. Holstebro.
Firma: Holstebro-Arhus Fragtrute v. Johs.
Laursen, Agade 19, Holstebro.
Laursen, Andreas Johannes, vognmand; f. 3/9
1917 i Husby, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Jens Marinus Laursen; g. 28/5 1949 m. Tonia L.,
f. Poulsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ulfborg Kirkeby pr. Ulfborg 1946; vognpark: 1 5tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn

J. Laursen
vognmand, kørelærer
Suldrup

mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Vestjydsk Mergelforsyning, Ringkøbing.
Adr. Ulfborg Kirkeby pr. Ulfborg.
Firma: Andr. Laursen, Vognmandsforretning,
Ulfborg Kirkeby pr. Ulfborg.
Laursen, Anker, fragt- og vognmand; f. 13/4
1904 i Stjær, Arhus amt, søn af smedemester
Anthon Laursen; g. 3/12 1930 m. Thora L., f.
Truelsgaard; overtaget nuværende fragt- og
vognmandsforretning i Stjær og etabi. sig s.
selvstændig fragt- og vognmand 1926; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Stjær-Arhus; genn. en
årrække medl. af best. f. Arhus Omegns Fragtog Vognmandsforening.
Adr. Stjær pr. Harlev.
Firma: Anker Laursen, Fragt- & Vognmands
forretning, Stjær pr. Harlev.

Laursen, Børge Emil, vognmand; f. 21/2 1930 i
Vrads, Skanderborg amt, søn af skovløber Thor
vald Laursen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kolding 1953; kør
selskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Kolding Elværk og f. forskellige håndværks
mestre i Kolding.
Adr. Lykkegårdsvej 36, Kolding.
Firma: Børge Laursen, Vognmandsforretning,
Lykkegårdsvej 36, Kolding.
Laursen, Christian, vognmand; f. 18/4 1895 i
Sakskøbing, søn af fodermester Jens Peter Laur
sen; g. 22/2 1918 m. Edith L., f. Lund; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. chauffør i Maribo,
Nakskov og Nykøbing F., etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Nykøbing F. 1936; vognpark: 1
turistbus og 2 lillebiler.
Adr. Kongensgade 18, Nykøbing F.
Firma: Chr. Laursen, Vognmandsforretning,
Kongensgade 18, Nykøbing F.

Laursen, Christian Evenius, vognmand; f. 8/5
1905 i Humlum, Ringkøbing amt, søn af arbejds-
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mand Christian Laursen; g. 26/12 1948 m. Else L.,
f. Mouritzen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1946; vognpark:
2 lastvogne (2 og 4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Sydkærsvej 8, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Chr. Laursen, Vognmandsforretning,
Sydkærsvej 8, Hvidovre pr. Valby.
Laursen, Georg, vognmand; f. 29/5 1917 i Als,
Alborg amt, søn af vognmand Lars Peter Laur
sen; g. 20/5 1944 m. Anna Dora L., f. Pedersen;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Als
1935-42, bestyrer af samme f. moderen 1942-49,
overtaget forretningen — der er grundlagt af fa
deren 1908 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis svine- og brændselstransport.
Adr. Als, Østjylland.
Firma: G. Laursen, Vognmandsforretning, Als,
Østjylland.

Laursen, Gunnar, vognmand; f. 23/10 1919 i
Als, Alborg amt, søn af vognmand Lars Peter
Laursen; g. 5/5 1945 m. Mary L., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Als 1943; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapaci
tet: 12 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Als, Østjylland.
Firma: Gunnar Laursen, Vognmand, Als, Øst
jylland.
Laursen, Hans, vognmand; f. 14/1 1908 i Sandholt-Lyndelse sogn, Svendborg amt, søn af hus
mand Rasmus Laursen; g. 16/9 1933 m. Anna L.,
f. Laursen; udd. i handel, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1948; vognpark: 1 4-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Stampesgade 7, Kbhvn. V.
Firma: H. Laursen, Vognmandsforretning,
Stampesgade 7, Kbhvn. V.

Laursen, Hans Asger, vognmand; f. 30/1 1922,
søn af vognmand Laurits Johannes Laursen;

medarbejder i faderens fragt- og vognmandsfor
retning i Holstebro.
Adr. Holstebro.
Firma: Holstebro-Arhus Fragtrute v. Johs.
Laursen, Agade 19, Holstebro.
Laursen, Holger Winther, vognmand; f. 20/5
1916 i Blenstrup, Ålborg amt, søn af rentier
Chresten Laursen; g. 22/5 1943 m. Karen L., f.
Skytte; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Fjellerad — der er grund
lagt s. forretning omfattende dagvognskørsel på
Alborg ca. 1865 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1944; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Fjellerad-Alborg s. 1932.
Adr. Fjellerad.
Firma: Holger Laursen, Fragt- & Vognmands
forretning, Fjellerad.

Laursen, Jens, vognmand, kørelærer; f. 26/4
1914 i St. Arden, Alborg amt, søn af kirkebetjent
Frederik Christian Laursen; g. 1937 m. Kirstine
L., f. Pedersen; chauffør 1932-44, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand og kørelærer i Suldrup 1944; vognpark: 2 lillebiler (1 Opel Record
model 1954 og 1 Vauxhall model 1953 — kørsels
kapacitet: 10 personer).
Adr. Suldrup.
Firma: Suldrup Køreskole & Lillebilforretning,
Suldrup.
Laursen, Jens Christian, vognmand; f. 7/2 1915
i Est vad, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Karl
Laursen; g. 30/1 1938 m. Olga L., f. Skov Peder
sen; udd. v. landvæsen, chauffør 1936-37, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ølby pr. Struer
1937, flyttet forretningen t. Asp pr. Struer 1943;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Asp Brugsforening og f. Asp
Foderstoflager foruden en del svine- og kreatur
transport og en del kørsel m. indenlandsk brænd
sel f. egen regning.
Adr. Asp pr. Struer.
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38, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Als 1938;
vognpark: 1 5-tons lastvogn og 2 traktorer t. op
gravning af strandskaller t. videresalg; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
grusspredning og kørsel m. sneplov f. Ålborg
amts vejvæsen (Als distrikt) s. 1954.
Adr. Als, Østjylland.
Firma: Laurits Laursen, Vognmandsforretning,
Als, Østjylland.

Firma: Chr. Laursen, Vognmandsforretning,
Asp pr. Struer.
Laursen, Jens Georg Viggo, vognmand; f. 2/4
1908 i Alborg, søn af slagter Jens Laursen; g.
19/8 1934 m. Ingeborg L., f. Jensen; løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vejgård pr. Alborg 1946; vognpark: 3 lastvogne
(4-6% tons) og 1 ligvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. entre
prenører og murermestre.
Adr. Nørre Trandersvej 37, Vejgård pr. Alborg.
Firma: G. Laursen, Vognmandsforretning, Nør
re Trandersvej 37, Vejgård pr. Alborg.

Laursen, Karl Jakob, vognmand; f. 24/8 1923 i
Viborg søndre sogn, Viborg amt, søn af vogn
mand Niels Folmer Laursen; g. 5/5 1950 m. Meta
L., f. Lund; udd. v. landvæsen, chauffør 1951-52,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Assens pr.
Mariager 1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast renovationskørsel f. Ce
mentfabrikken »Dania«, Assens og f. en del af
Assens By.
Adr. Assens pr. Mariager.
Firma: Karl Laursen, Vognmandsforretning,
Assens pr. Mariager.
Laursen, Kristen, vognmand; f. 16/3 1898 i
Brande, Vejle amt, søn af gårdejer Laurits Peder
Laursen; g. m. Paula L., f. Zander; udd. og vir
ket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Åbenrå 1926, optaget sønnen Hans Gün
ter Laursen s. kompagnon i forretningen; vogn
park: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel på ind- og udland.
Adr. Løgumklostervej 177, Åbenrå.
Firma: Kr. Laursen, Vognmandsforretning, Lø
gumklostervej 177, Åbenrå.
Laursen, Laurits, vognmand; f. 23/1 1910 i Als,
Ålborg amt, søn af vognmand Lars Peter Laur
sen; g. 19/7 1941 m. Henny L., f. Nielsen; chauf
før i faderens vognmandsforretning i Als 1928-

Laursen, Laurits Johannes, vognmand; f. 2/6
1892 i Dørup, Skanderborg amt, søn af fragt
mand og gårdejer Hans Peter Laursen; g. 2/6
1921 m. Johanne L., f. Laursen; udd. v. landvæ
sen, gårdejer 1921-27, selvstændig vognmand i
Lading 1927-34, derefter selvstændig vognmand
i Holstebro; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapa
citet: 15-18 tons); kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Holstebro-Arhus s. 1954 — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Vald. Birn’s Jernstøberi & Maskin
fabrik, Holstebro, f. A/S Holstebro Jernstøberi &
Maskinfabrik, f. Holstebro Andelsslagteri og f.
A/S R. Færch’s Cigar- & Tobaksfabrik, Holste
bro m. fl.; formd. f. Holstebro Lastbilcentral,
tidl. medl. af best. f. Holstebro Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Agade 19, Holstebro.
Firma: Holstebro--Arhus Fragtrute v. Johs.
Laursen, Agade 19, Holstebro.

Laursen, Niels, vognmand; f. 9/9 1906 i Ejstrupholm, Vejle amt, søn af landmand Jens
Laursen; g. 30/10 1931 m. Helga L., f. Christen
sen; selvstændig vognmand i Skovlund pr. Møl
by s. 1939, sideløbende leverandør af materialer
fra egen sand- og grusgrav; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del mælkekørsel t. Skovlund Mejeri foruden
en del kørsel f. Ansager kommune og en del
kørsel m. myremalm — samt langturskørsel m.
halm og roer.
Adr. Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
Firma: Niels Laursen, Vognmandsforretning,
Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
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Laursen, Niels Christian, vognmand, kørelærer;
f. 25/6 1905 i Virring, Randers amt, søn af land
mand. Jul. Laursen; g. 1929 m. Mathilde L., f.
Hansen; udd. s. maskinarbejder, overtaget vogn
mand Erik Lunding’s lillebilforretning i Skibby
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1930; vogn
park: 1 droske og 1 kombineret droske og skole
vogn.
Adr. Skibby.
Firma: N. C. Laursen, Vognmand, Skibby.
Laursen, Niels Frode, vognmand; f. 26/12 1926
i Beder, Århus amt, søn af arbejdsmand Jens
Michael Laursen; g. 29/1 1949 m. Gunhild L., f.
Braad; udd. v. landvæsen, chauffør 1945-48, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vitten pr. Hinne
rup 1948; vognpark: 6 lastvogne — hvoraf 3 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 55 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
langturskørsel m. kreaturer og heste — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Lyngå-Arhus; formd. f. Vitten Vandværk.
Adr. Vitten pr. Hinnerup.
Firma: Vitten Autotransport, Vitten pr. Hinne
rup.
Laursen, Peter, vognmand; f. 5/12 1911 i Bælum, Ålborg amt, søn af particulier Christian
Laursen; g. 23/10 1947 m. Inga L., f. Overgaard;
chauffør 1929-38, selvstændig vognmand i Astrup
pr. Arden 1938-42, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skelund 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Hadsund og Omegns Vognmandsforening
s. 1947.
Adr. Skelund.
Firma: P. Laursen, Vognmandsforretning, Ske
lund.
Laursen, Poul Verner, vognmand; f. 10/8 1928
i Testrup, Århus amt, søn af arbejdsmand Jens
Michael Laursen; g. 14/7 1951 m. Karen Gudrun
L., f. Sørensen; udd. v. landvæsen, løst nærings
brev samt i kompagni m. broderen vognmand
Svend Aage Laursen overtaget nuværende fragtog vognmandsforretning — der sideløbende om
fatter handel m. korn og foderstoffer, gødning,
brændsel og trælast samt tankanlæg f. A/S
Dansk Esso, Kbhvn. og depot f. A/S Kosangas,
Kbhvn. og f. A/S Singersgas, Århus — i Helge
næs pr. Knebel og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1951; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 24 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
svine- og kreaturtransport — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: HelgenæsArhus.
Adr. Helgenæs pr. Knebel.
Firma: Helgenæs Handelsplads v. Brdr. Laur
sen, Helgenæs pr. Knebel.
Laursen, Svend Aage, vognmand; f. 18/5 1925 i
Beder, Århus amt, søn af arbejdsmand Jens Mi
chael Laursen; g. 14/7 1951 m. Bodil L., f. Helbo
Bejtrup; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev

samt i kompagni m. broderen vognmand Poul
Verner Laursen overtaget nuværende fragt- og
vognmandsforretning — der sideløbende omfat
ter handel m. korn og foderstoffer, gødning,
brændsel og trælast samt tankanlæg f. A/S
Dansk Esso, Kbhvn. og depot f. A/S Kosangas,
Kbhvn. og f. A/S Singersgas, Århus — i Helge
næs pr. Knebel og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1951; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 24 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
svine- og kreaturtransport — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: HelgenæsÅrhus.
Adr. Helgenæs pr. Knebel.
Firma: Helgenæs Handelsplads v. Brdr. Laur
sen, Helgenæs pr. Knebel.

Laursen, Verner, vognmand; f. 27/11 1925 i
Rådved, Skanderborg amt, søn af vognmand
Aage Laursen; g. 27/5 1951 m. Henny Margrethe
L., f. Jensen; udd. v. landvæsen, i kompagni m.
faderen overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Hou og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast svinetransport.
Adr. Havnegade 42, Hou.
Firma: Aage Laursen & Søn, Vognmandsfor
retning, Hou.
Lave, Søren Sloth, fragt- og vognmand; f. 21/11
1909 i Feldballe sogn, Randers amt, søn af gård
ejer og vognmand Anthon Lave; g. 1/12 1934 m.
Ingeborg L., f. Dahl; chauffør h. faderen 192735, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Knebel
1935; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 22 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel i forbindelse m. egen brændselsforret
ning — samt flytning og fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Dejgret-Knebel-Århus
s. 1940; formd. f. Knebel Vandværk, medl. af
Knebel skolekommission, statens tilsynsførende
f. Knebel-Roelsø Sparekasse og medl. af best.
f. Knebel Håndværker- og Borgerforening;
brandmand i Falck’s Redningskorps’ Knebel afd.
Adr. Knebel.
Firma: Sloth Lave, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Knebel.

Lemche, Klavs, vognmand; f. 27/5 1905 i Kgs.
Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af kredslæge Johan
Lemche; g. 25/3 1939 m. Grete L., f. Plinius; udd.
s. landbrugskandidat, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1943, sideløbende indehaver
af servicestation f. Gulf Oil og af brændselsfor
retning i Kbhvn.; vognpark: 2 Biissing-diesellastvogne — begge m. påhængsvogn — t. lang
turskørsel, 1 7-tons Bedford-lastvogn og 2 5-tons
Seddon-diesellastvogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. fir
maet V. Meyer, Kbhvn., f. A/S Luxol kemiske
Fabrikker, Kbhvn., f. A/S Dansk Frøavls Kom
pagni, Kbhvn., f. A/S Transportkompagniet
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K. Lemche

A. H. Lerager

K. S. Levinsen

N. A. Levinsen

vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Vejle

landsretssagfører
Kbhvn. K.

vognmand
Foldby

»Nord«, Kbhvn. og f. A/S Dansk Asfalt Fabrik,
Kbhvn.; suppleant t. best. f. Kbhvn.s Vognmands
forening af 1955 samt medl. af best. f. De sam
virkende Kulhandlerforeninger f. Kbhvn. og Omegn’s Frdbg. afd.
Adr. Peter Bangs Vej 25, Kbhvn. F.
Firma: Klavs Lemche, Vognmandsforretning,
Peter Bangs Vej 25, Kbhvn F.

vognmandsforretning i Foldby pr. Hinnerup
1949; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Tinning-Foldby-Arhus.
Adr. Foldby pr. Hinnerup.
Firma: N. A. Levinsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Foldby pr. Hinnerup.

Lerager, Axel Holger, vognmand; f. 9/6 1916 i
Vejle, søn af bybud og drager A. Madsen Ler
ager; g. 12/6 1937 m. Inge Susanne L., f. Brøg
ger; udd. i faderens vognmandsforretning i Vejle,
overtaget samme — der er grundlagt 1895 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 7 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Vejle Andelsslagteri og f. Jydsk
Telefon Aktieselskab, Århus m. fl. — samt møbel
transport.
Adr. Søndermarksvej 75, Vejle.
Firma: A. M. Lerager & Søn v. A. H. Lerager,
Vognmandsforretning, Søndermarksvej 75, Vejle.

Lie, Niels, vognmand; f. 6/6 1912 i Vrå, Hjør
ring amt, søn af vognmand Christian Lie; over
taget faderens vognmandsforretning i Vrå og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950; vogn
park: 1 lastvogn (5 tons) m. påhængsvogn (4
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Søndre Alle 20, Vrå.
Firma: Niels Lie, Vognmandsforretning, Søn
dre Alle 20, Vrå.

Levinsen, Knud S., landsretssagfører; f. 13/8
1915 i Sorø, søn af dommer Niels Levinsen; g.
16/5 1946 m. Karen L., f. Mørck; student (Ha
derslev) 1934, cand. jur. 1943, derefter sagfører
fuldmægtig, sagførerbestalling 1946, landsrets
sagfører m. selvstændig virksomhed i Kbhvn.
1947; sekretær i Automobil- og Cykle-Grosserer
Foreningen 1946-51, sekretær i Cykle-Grosserer
Foreningen, i Sammenslutningen af Fabrikanter
og Importører af Motorcykler og i Auto-Til
behørs Grossist Foreningen Autig s. 1952, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Aboulevard 3, Kbhvn. V.
Organisation: Auto-Tilbehørs Grossist Forenin
gen Autig, Amaliegade 22, Kbhvn. K.
Levinsen, Niels Anker, vognmand; f. 23/6 1914
i Foldby, Arhus amt, søn af gårdejer Niels Le
vinsen; g. 25/6 1939 m. Dagny L., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vitten pr.
Hinnerup 1939, indehaver af Tuborg’s Depot i
Hammel 1948-49, overtaget nuværende fragt- og

Liebergreen, Jens Gunnar, vognmand; f. 24/11
1911 i Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af land
postbud Marius Liebergreen; g. 9/8 1936 m. Ragn
hild L., f. Madsen; udd. v. landvæsen, chauffør
1932-45, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Borbjerg og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1945; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del fast firma
kørsel.
Adr. Borbjerg pr. Holstebro.
Firma: G. Liebergreen, Vognmandsforretning,
Borbjerg pr. Holstebro.
Lillie, Jens Peter, vognmand; f. 8/5 1906 i Fre
dericia, søn af vognmand og gårdejer Peter Lil
lie; g. 1934 m. Kathrine L., f. Hamann; udd. i
faderens vognmandsforretning i Fredericia, med
indehaver af samme 1928, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1875 og sideløben
de omfatter handel m. brændsel — s. 1934; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel; sekretær i Frede
ricia Vognmandsforening 1938-54, p. t. sekretær i
Fredericia Brændselshandlerforening.
Adr. Vestre Ringvej, Fredericia.
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J. G. Liebergreen

E. Limborg

E. J. Lind

V. Lind

vognmand
Borbjerg

vognmand
Snekkersten

vognmand
Gudhjem

vognmand
Kj elstrup Strand

Firma: J. P. Lillie, Vognmands- & Brændsels
forretning, Vestre Ringvej, Fredericia.

Firma: Vilhelm Lind, Vognmandsforretning,
Kjelstrup Strand pr. Sønder Vilstrup.

Limborg, Erik, vognmand; f. 7/4 1920 i Hel
singør, søn af arkitekt Jørgen Limborg; g. 1/6
1946 m. Elise L., f. Pedersen; udd. og virket v.
handel, overtaget vognmand P. E. Aagaard’s
taxaforretning i Snekkersten og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1952; vognpark: 3 taxa
vogne.
Adr. Stolbjergvej 15, Snekkersten.
Firma: Snekkersten Taxa, Stolbjergvej 15,
Snekkersten.

Lindbek, Tage, forretningsfører, redaktør; f.
12/6 1899 i Horsens; bestået realeksm. 1916, iøvrigt bestået forsikringseksm. og bogholderieksm.
fra Købmandsskolen i Kbhvn., ansat i Direkto
ratet f. Sygekassevæsenet 1917, forretningsfører,
kasserer og redaktør i Ny Jydsk Forening af
1894 1923, redaktør af »Vulkanisør-Tidende« 1927,
forretningsfører i Dansk Vulkanisør-MesterForening s. 1930, sideløbende forretningsfører i
Kbhvn.s Automekaniker Laug s. 1942 og redak
tør af »Automekaniker-Mesteren« s. 1952, be
stået statsaut. ejendomsmæglereksm. 1935.
Adr. Ved Klosteret 27, Kbhvn. 0.
Organisation: Dansk Vulkanisør-Mester-Forening og Københavns Automekaniker Laug, Ro
senborggade 9, Kbhvn. K.

Lind, Erik Jørgen, vognmand; f. 4/9 1916 i
Rønne, søn af vognmand Janus Lind; g. 25/1 1944
m. Helene L., f. Nielsen; etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Gudhjem 1950; vognpark: 1 6-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Kastanievej, Gudhjem.
Firma: E. J. Lind, Vognmandsforretning, Ka
stanievej, Gudhjem.

Lind, Herluf, vognmand; f. 16/7 1910 i Gud
hjem, søn af vognmand Janus Lind; g. 18/5 1940
m. Karen L., f. Kofoed; etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Sandvig 1940; vognpark: 2 lillebiler
(5 og 8 personer) og 2 turistbusser (20 og 25 per
soner); kørsel: udelukkende lillebil- og turistkør
sel; i perioder medl. af best. f. Allinge-Sandvig
Vognmandsforening.
Adr. Hammershusvej, Sandvig.
Firma: Herluf Lind, Vognmandsforretning,
Hammershus vej, Sandvig.
Lind, Vilhelm, vognmand; f. 7/11 1929 i Kjelstrup, Haderslev amt, søn af hotelejer Christian
Vilhelm Lind; efter en del år at have virket s.
eksportchauffør etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Kjelstrup 1953; vognpark: 1 Scania Vabisdiesellastvogn m. påhængsvogn (kølevogn); kør
sel: udelukkende eksportkørsel m. koncession på
Europa.
Adr. Kj elstrup Strand pr. Sønder Vilstrup.

Lindberg, Kai, minister f. offentlige arbejder;
f. 10/12 1899 i Helsingør, søn af forretningsfører
Arvid Lindberg; g. 27/8 1922 m. Maja L., f. Ras
mussen; udd. s. skibsbygger i A/S Helsingør
Skibsværft 1914-19; formd. f. Smede- og Maskin
arbejdernes Fagforening i Helsingør 1931-41,
medl. af forretningsudvalget f. Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund 1932-41, medl. af forret
ningsudvalget f. og sekretær i De samvirkende
Fagforbund i Danmark 1941, tilforordnet medl.
af Invalideforsikringsretten 1942-55, medl. af
Landstinget 1947 og af Folketinget s. 1947, medl.
af Det nordiske Råd 1952-55 og af Det udenrigs
politiske Nævn 1953-55, minister f. offentlige
arbejder i ministeriet H. C. Hansen s. 1955.
Adr. Nørre Søgade 33, Kbhvn. K.
Institution: Ministeriet f. offentlige Arbejder,
Slotsholmsgade 10, Kbhvn. F.
Lindbjerg, Helge, vognmand; f. 9/10 1932 i
Vester Hvidbjerg, Thisted amt, søn af vognmand
Erhardt Lindbjerg; g. 24/11 1954 m. Karen L., f.
Nielsen; chauffør 1950-54, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Vester Hvidbjerg 1954; vogn
park: 1 3><>-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn-
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H. Lindbjerg
vognmand
Vester Hvidbjerg

V. Lindstrøm
vognmand
Brande

H. Linnet

M. Lodahl

vognmand
Andst

vognmand
Herning

Lise, Rasmus Rasmussen, vognmand; f. 15/3
1882 i Majbølle, Maribo amt, søn af arbejdsmand
R. Rasmussen; g. 12/5 1905 m. Rasmine R. L., f.
Christensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Grænge 1928; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Grænge.
Firma: Rs. Rasmussen Lise, Vognmandsforret
ning, Grænge.

mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Vester Hvidbjerg pr. Karby.
Firma: Helge Lindbjerg, Vognmandsforretning,
Vester Hvidbjerg pr. Karby.
Lindholdt, Mads Petersen, vognmand; f. 17/10
1909 i Toftlund, Haderslev amt.
Adr. Torvegade 6, Toftlund.
Firma: M. P. Lindholdt, Vognmandsforretning,
Toftlund.

Lindstrøm, Vagn, vognmand; f. 21/5 1915 i
Føvling, Skanderborg amt, søn af vognmand
Thorvald Hansen; g. 28/9 1946 m. Musse L., f.
Pedersen; udd. v. landvæsen, ansat i faderens
virksomhed 1933-41 og h. købmand S. C. Søren
sen, Gramrode 1941-45, entreprenørformand 1945
-46, derefter selvstændig vognmand i Brande,
sideløbende leverandør af grus og singels fra
egen grusgrav; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Dansk Dammann Asfalt, Bran
de, f. Andels-Kartoffelmelsfabrikken »Midtjyl
land«, Brande og f. Det danske Hedeselskab,
Brande.
Adr. Ahornsvej, Brande.
Firma: Vagn Lindstrøm, Vognmandsforretning,
Brande.
Linnet, Holger, vognmand; f. 1/3 1923 i Andst,
Ribe amt, søn af gårdejer Laurits Linnet; g.
22/10 1949 m. Inger L., f. Iversen; udd. v. møl
leri, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Andst
1952, driver sideløbende handel m. fourage og
indenlandsk brændsel; vognpark: 1 Pontiac- og 1
Austin-lastvogn — den ene m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Sydjyl
land og en del kørsel m. svin t. Kolding Svine
slagteri foruden en del kørsel f. Andst kom
mune og f. Ribe amts vejvæsen.
Adr. Andst.
Firma: Andst Vognmandsforretning v. Holger
Linnet, Andst.

Lodahl, Mads, vognmand; f. 23/2 1896 i Her
ning, søn af gårdejer Niels Lodahl; g. 20/10 1921
m. Kathrine L., f. Kristensen (død); løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Herning 1946; vognpark: 1 3%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmands- og entreprenørkørsel.
Adr. Kingosvej 3, Herning.
Firma: M. Lodahl, Vognmandsforretning, Kin
gosvej 3, Herning.

Lodberg, Peder, vognmand; f. 22/1 1906 i
Holmsland, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Si
mon Lodberg; g. 4/10 1928 m. Martha L., f. Poul
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ring
købing 1945; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. korn og foderstoffer f. A/S Niels
Jensen, Ringkøbing.
Adr. Herningvej 30, Ringkøbing.
Firma: Peder Lodberg, Vognmandsforretning,
Herningvej 30, Ringkøbing.
Loft, Vagn, generalsekretær, direktør; f. 24/9
1915 i Kbhvn., søn af overretssagfører Viggo Loft;
g. 22/5 1946 m. Cynthia L., f. Bayman; student
1933, udd. i bankvæsen og herunder bl. a. fre
kventeret Købmandsskolen i Kbhvn., bestået 1.
del af juridisk embedseksm. 1945, sekretær i
K.D.A.K. 1947, kontorchef 1950, vicedirektør 1955,
generalsekretær og direktør f. K.D.A.K.s Rejse
bureau A/S 1956; u. besættelsen forrettet tjene
ste v. Den danske Brigade i Sverige og efter
endt uddannelse v. Special Forces i England ud
nævnt t. 1. lieutenant v. First Para Brigade, sen.
attacheret Kings Royal Rifle Corps s. motortransportofficer; ansvarshavende redaktør af
K.D.A.K.s medlemsblad »Auto« 1948-54, forfatter
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P. Lodberg
vognmand
Ringkøbing

V. Loft
generalsekretær, direktør
Kbhvn. K.

t. adskillige artikler over motorpolitiske og tra
fikale emner i dagspressen og i fagblade; medl.
af De nordiske Motororganisationers permanente
Komite i Stockholm, medl. af Kbhvn.s politi’s
rådgivende færdselsudvalg, af Dansk Ingeniørforening’s udvalg t. bekæmpelse af færdselsstøj,
af Dansk Standardiseringsråd’s standardiserings
udvalg f. automobiler og dele dertil og af
det af Trafikministeriet i h. t. vejkrydsloven
af 1930 nedsatte udvalg f. Kbhvn.s amt, medl. af
Rådet f. større Færdselssikkerhed, af Motor
sagens Oplysningsråd, af Femern-Rute-Komiteen,
af Turistrådet og af Friluftsrådet, medl. af best,
f. K.D.A.K.s Landsforbund, f. Dansk Automo
bilsports Union og f. Civilforsvars-Forbundet’s
Kbhvn.s kreds samt medl. af repræsentantskabet
f. Katastrofefondet, formd. f. Dansk Automobil
sports Union’s sportsudvalg, medl. af Commission
Sportive Internationale og af Commission Inter
nationale de Tourisme, medl. af den danske
komite f. samarbejde mellem Organisation Mon
diale du Tourisme et de l’Automobile og Perma
nent International Association of Road Congres
ses; dekoration: Chr. X. Kr.E.M.
Adr. Kongshvilebakken 64, Lyngby.
Organisation: Kongelig Dansk Automobil Klub,
Nørre Farimagsgade 3, Kbhvn. K.

Lorentsen, Hans Peder Jakob, vognmand; f.
24/4 1919 i Egtved, Vejle amt, søn af gårdejer
Laurids Lorentsen; g. 6/3 1947 m. Else L., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Egtved Skov 1937,
grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Jordrup 1943, driver sideløbende handel m.
brændsel bl. a. fra egen mose; vognpark: 1
diesellastvogn, 1 benzinlastvogn og 1 person
vogn; kørsel: aim. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport t. Kol
ding Eksportmarked og t. Kolding Svineslagteri
foruden en del kørsel f. Jordrup Brugsforening,
f. Jordrup Lokalforening og f. Lejrskov-Jordrup
kommune.
Adr. Jordrup.
Firma: Hans Lorentsen, Vognmandsforretning,
Jordrup.

H. P. J. Lorentsen

E. Lorentzen

vognmand
Jordrup

vognmand
Hobro

Lorentzen, Alfred, vognmand; f. 6/7 1920 i St.
Jyndevad, Tønder amt, søn af bagermester Chri
stian Lorentzen; g. 28/3 1947 m. Helga L., f. Hymeller; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Egern
sund 1946; vognpark: 1 Volvo-lastvogn og 1
A.E.C.-lastvogn — begge m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
langturskørsel f. A/S De forenede Teglværker,
Egernsund.
Adr. Skovgade, Egernsund.
Firma: Alfred Lorentzen, Vognmandsforret
ning, Egernsund.

Lorentzen, Erhardt, vognmand; f. 14'9 1909 i
Udbyneder sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Andreas Lorentzen; g. 3/6 1934 m. Rosa L., f. Pe
dersen; lastvognschauffør 1930-45, løst nærings
brev og t etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hobro 1945; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1
m. tippelad (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. forskellige cementstøberier; medl.
af best. f. Hobro Vognmandsforening s. 1953,
formd. f. samme t. 1955, p. t. næstformd. og se
kretær i foreningen.
Adr. Skibsgade 25, Hobro.
Firma: E. Lorentzen, Vognmandsforretning,
Skibsgade 25, Hobro.
Lorentzen, Jørgen Carl, vognmand; f. 5/3 1909
i Herfølge, Præstø amt, søn af gårdejer Carl Lo
rentzen; g. 17/8 1935 m. Valborg L., f. Petersen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Køge 1934; vognpark: 1 5tons Bedf ord-lastvogn m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Asfaltfabrikken »Colas«,
Herfølge, f. Roskilde amt og f. Køge kommune;
medl. af best. f. Køge og Omegns Vognmands
forening 1945, kasserer f. samme 1947, formd. s.
1951, fl. a. faglige tillidshverv.
Adr. Johannevej 1, Køge.
Firma: J. Lorentzen, Vognmandsforretning,
Johannevej 1, Køge.
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J. C. Lorentzen

J. Lorenzen

K. Lorenzen

M. Lorenzen

vognmand
Køge

vognmand
Bjemdrup

vognmand
Løgumgårde

vognmand
Esbjerg

Lorenzen, Jørgen, vognmand; f. 10/9 1922 i Bylderup, Tønder amt, søn af vognmand Thomas Lo
renzen; g. 26/12 1945 m. Kamma L., f. Jensen;
efter en del år at have virket s. medhjælper og
chauffør bl. a. i faderens vognmandsforretning i
Bjerndrup overtaget samme og etabl. sig s. selv
stændig vognmand 1952; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Åbenrå amt og f. Kliplev kommune samt en del
kørsel m. korn- og foderstoffer f. Bjerndrup
Mølle; medl. af det kommunale ungdomsnævn i
Kliplev kommune.
Adr. Bjerndrup pr. Tinglev.
Firma: J. Lorenzen, Vognmandsforretning,
Bjerndrup pr. Tinglev.
Lorenzen, Karsten, vognmand; f. 30/6 1912 i
Løgumgårde, Tønder amt, søn af vognmand
Georg Lorenzen; g. 18/11 1937 m. Marie L., f.
Nielsen; efter en del år at have virket s. chauf
før i faderens vognmandsforretning etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Løgumgårde 1935; vogn
park: 2 diesellastvogne — den ene m. påhængs
vogn, 1 benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Kødfoderfabrikken D.A.K.A., Lun
derskov samt en del kørsel m. kreaturer t. eks
portstaldene i Åbenrå, Tønder, Skærbæk og Es
bjerg foruden en del kørsel f. entreprenør Ove
Arkil, Haderslev m. fl.; kasserer i Tønder Amts
Vognmandsforening.
Adr. Løgumgårde pr. Løgumkloster.
Firma: Karsten Lorenzen, Vognmandsforret
ning, Løgumgårde pr. Løgumkloster.
Lorenzen, Martin, vognmand; f. 18/2 1920 i
Esbjerg, søn af arbejdsmand Søren Lorenzen; g.
25/5 1941 m. Hanna L., f. Pedersen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Esbjerg 1941; vognpark: 8
lastvogne og 2 turistbusser; kørsel: alm. vogn
mands- og budkørsel u. firmanavnet: Transport
kompagniet »Tempo«, flytning og møbeltransport
u. firmanavnet: Esbjerg Flytteforretning og tu

ristkørsel på ind- og udland u. firmanavnet:
Tempo Continent Busser.
Adr. Nyhavnsgade 15, Esbjerg.
Firma: Transportkompagniet »Tempo« v. M.
Lorenzen, Nyhavnsgade 15, Esbjerg.

Lorenzen, Villads, vognmand; f. 31/12 1904 i
Bjolderup, Åbenrå amt, søn af gårdejer Jørgen
Antoni Lorenzen; g. 5/3 1937 m. Johanne L., f.
Schack; udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Spandet pr. Arnum 1941;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked foruden en
del kørsel f. Spandet Lokalforening u. J.A.F. og
D.A.G., f. Spandet Brugsforening og f. Spandet
kommune.
Adr. Spandet pr. Arnum.
Firma: Villads Lorenzen, Vognmandsforret
ning, Spandet pr. Arnum.
Lund, Aksel, vognmand; f. 23/6 1919 i Gudum,
Alborg amt, søn af gårdejer Jens Lund; g. 25/10
1953 m. Else L., f. Kjær; lastvognschauffør 194553, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Blenstrup og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel foruden en del kørsel m. landbrugs
produkter; formd. f. Himmerlands Gymnastik
forening s. 1953.
Adr. Blenstrup.
Firma: Blenstrup Vognmandsforretning v.
Aksel Lund, Blenstrup.
Lund, Albert Erik Andreas, vognmand; f. 5/11
1905 i Kolding, søn af fhv. cigarhandler Peder
Nicolaisen Lund; g. 23/9 1945 m. Frida L., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, løst nærings
brev og etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Vejle 1933, drevet vognmandsforretning i Vej
gård pr. Alborg 1940-45, derefter overtaget vogn
mand Andreas Andersen’s forretning — der er
grundlagt ca. 1920 — og etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Nørre Sundby; vognpark: 2 4-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel.
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V. Lorenzen

A.Lund

A. E. A. Lund

C. J. Lund

vognmand
Spandet

vognmand
Blenstrup

vognmand
Nørre Sundby

vognmand
Vester Nebel

Adr. Østergade 40, Nørre Sundby.
Firma: Albert Lund, Vognmandsforretning,
Østergade 40, Nørre Sundby.

Adr. Bavnegård, Kgs. Lyngby.
Firma: Chr. Lund, Vognmandsforretning, Bav
negård, Kgs. Lyngby.

Lund, Anders Christian, vognmand; f. 12/3
1899 i Tollestrup, Viborg amt, søn af gårdejer
Søren Lund; g. 1923 m. Marie L., f. Sloth; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Døstrup pr. Hobro 1923, grundlagt
nuværende vognmandsforretning i Stenild pr.
Hobro 1926; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svinetransport t. Hobro Andelssvineslagteri;
genn. en årrække medl. af best. f. Hobro Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Stenild pr. Hobro.
Firma: A. Lund, Vognmandsforretning, Sten
ild pr. Hobro.

Lund, Christian Jakobsen, vognmand; f. 3/10
1921 i Ansager, Ribe amt, søn af landmand Jeppe
Lund; g. 12/6 1948 m. Gerda L., f. Jepsen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vester Nebel pr. Es
bjerg 1946; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
mælkekørsel t. Esbjerg ny Andelsmejeri og en
del svine- og kreaturtransport t. Esbjerg Eks
portmarked, t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Es
bjerg Andelsslagteri foruden en del kørsel f.
Vester Nebel kommune.
Adr. Vester Nebel pr. Esbjerg.
Firma: Chr. Lund, Vognmandsforretning, Ve
ster Nebel pr. Esbjerg.

Lund, Christian, vognmand; f. 3/8 1891 i Kle
mensker, Bornholm; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Åkirkeby 1930; vognpark: 1 heste
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel m. træ.
Adr. Nygade 13, Åkirkeby.
Firma: Chr. Lund, Vognmandsforretning, Ny
gade 13, Åkirkeby.

Lund, Christian Henrik Peter Jacobsen, vogn
mand, forpagter; f. 7/1 1894 i Lyngby, Kbhvn.s
amt, søn af vognmand, forpagter Jørgen Peter
Poul Lund; g. 2/11 1951 m. Ingeborg L., f. Han
sen; bestået realeksm. 1911, derefter udd. v.
landvæsen m. specialuddannelse i frøavl, fre
kventeret Lyngby Landbrugsskole 1914-15 og
1917, fodermester på Bredelykke 1917-18 og in
spektør på Holtegård 1918-24, derefter med
arbejder i faderens virksomhed i Lyngby, over
taget samme — der er grundlagt 1898 og om
fatter landbrug, stutteri og vognmandsforret
ning — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1935; vognpark: 3 konverterings vogne (patent:
Chr. Lund og ing. Galsøe), 1 lastvogn t. natkør
sel og 2 spand heste (kørselskapacitet: ca. 25
tons); kørsel: udelukkende kørsel f. LyngbyTårbæk kommune; medl. af Rotary s. 1942.

Lund, Else Eugenie, vognmand; f. 16/2 1905 i
Kbhvn., datter af vinkyper Gilbert Wernblad; g.
23/4 1933 m. vognmand Axel Lund; efter ægte
fællens død 1952 løst næringsbrev samt overtaget
og videreført dennes vognmandsforretning i
Nørre Sundby — der er grundlagt af vognmand
Axel Lund 1940; vognpark: 4 lastvogne (3-5
tons) — hvoraf 2 m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. D.S.B. og f. privatbanerne i Nørre Sundby.
Adr. Cementvej 21, Nørre Sundby.
Firma: Axel Lund’s Enke, Vognmandsforret
ning, Cementvej 21, Nørre Sundby.
Lund, Erling, vognmand; f. 27/3 1916 i Simested, Viborg amt, søn af arbejdsmand Peder
Lund; g. 24/2 1951 m. Gerda L., f. Markussen;
lastvognschauffør 1936-51, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Fjellerad og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Fjellerad.
Firma: E. Lund, Vognmandsforretning, Fjelle
rad.
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E. E. Lund
vognmand
Nørre Sundby

J. Lund
vognmand
Rønne

L. Lund
vognmand
Hallum

Lund, Johannes, vognmand; f. 30/4 1914 i Bo
dilsker, Bornholm, søn af landmand Karl Lund;
g. 13/4 1939 m. Esther L., f. Svendsen; chauffør
1934-41, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lobbæk 1941, selvstændig vognmand i Rønne
s. 1943; vognpark: 1 4%-tons lastvogn m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af best.
f. Rønne Vognmandsforening.
Adr. Almegade 32, Rønne.
Firma: Johannes Lund, Vognmandsforretning,
Almegade 32, Rønne.
Lund, Kaj Frede, vognmand; f. 3/3 1931 i Bor
bjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Martin
Lund; udd. v. landvæsen, chauffør 1952-55, over
taget nuværende vognmandsforretning i Fousing
pr. Struer — der er grundlagt 1945 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Struer
Andelsmejeri og en del svine- og kreaturtransport foruden en del kørsel m. indenlandsk
brændsel f. egen regning.
Adr. Fousing pr. Struer.
Firma: Frede Lund, Vognmandsforretning,
Fousing pr. Struer.
Lund, Laurids, vognmand; f. 18/11 1910 i Ballum, Tønder amt, søn af landmand Laurids Pe
tersen Lund; g. 7/9 1939 m. Magda L., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget nuværende vognmandsforretning i Hallum
pr. Tistrup og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1953; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn
m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Esbjerg, Varde og Ansager, en del
kørsel m. myremalm t. Esbjerg og en del kørsel
m. mergel fra forskellige mergellejer foruden en
del kørsel f. Hallum Brugs- og Lokalforening og
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Hallum pr. Tistrup.
Firma: Laurids Lund, Vognmandsforretning,
Hallum pr. Tistrup.

M.Lund
vognmand
Skive

Lund, Marinus, vognmand; f. 22/6 1894 i Skive,
søn af vognmand Søren Lund; g. 16/5 1920 m.
Sigrid L., f. Vammen; medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Skive s. 1908, medinde
haver af samme 1926, eneindehaver af forretnin
gen — der er grundlagt 1891 og oprindeligt om
fattede personkørsel — s. 1938; vognpark: 3 last
vogne og 1 hestekøretøj (kørselskapacitet: 16-17
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. D.S.B. (statsbanevogn
mand), f. Skive kommune, f. A/S Gyro, Skive,
f. Skive Cementstøberi og f. forskellige hånd
værksmestre i Skive — samt postkørsel t. 1926;
medl. af best. f. Skive Vognmandsforening s.
1937, iøvrigt vognfordeler f. samme.
Adr. Brårupgade 12, Skive.
Firma: Marinus Lund, Vognmandsforretning,
Brårupgade 12, Skive.
Lund, Svend Asger, vognmand; f. 18/8 1903 i
Engbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Eskild Lund; g. 4/9 1936 m. Carla L., f. Mårtens;
overtaget nuværende fragt- og vognmandsfor
retning i Asferg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1936, sideløbende leverandør af vej
og byggematerialer fra egen grusgrav; vognpark:
4 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 21 tons) — og 1 lillebil; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Asferg-Randers; medl.
af best. f. Randersegnens Vognmandsforening
1946-48, medl. af Asferg-Fårup sogneråd, formd.
f. Asferg Brugsforening.
Adr. Asferg pr. Fårup.
Firma: Svend Lund, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Asferg pr. Fårup.

Lund, Thorvald, vognmand; f. 17/9 1902 i
Skodborg, Haderslev amt, søn af landmand Jo
han Lund; udd. og virket v. landvæsen bl. a.
genn. 18 år u. statens jordlovsudvalg, etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Skodborg 1943;
vognpark: 1 lillebil og 1 turistbus (27 personer);
kørsel: udelukkende lillebilkørsel samt turist
kørsel på ind- og udland.
Adr. Skodborg J.
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S. A. Lund
vognmand
Asferg

T. Lund

C. Lundsgaard
vognmand
Kollemorten

vognmand
Skodborg

Firma: Th. Lund, Lillebilvognmand, Skod
borg J.
Lund, Thorvald, fragtmand; f. 2/6 1923 i Simested, Viborg amt, søn af landpostbud Kresten
Lund; g. 22/2 1953 m. Else L., f. Pedersen; udd.
og virket s. mejerist t. 1945, drevet ismejeri i
Kbhvn. 1947-52, overtaget fragt- og vognmand
Svend Madsen’s forretning i Fredensborg og
etabi. sig s. selvstændig fragtmand 1952; vogn
park: 1 5-tons Mercedes-Benz-lastvogn; kørsel:
udelukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Fredensborg-Kbhvn.
Adr. Kastanievej 2, Fredensborg.
Firma: Th. Lund, Fragtmand, Kastanievej 2,
Fredensborg.
Lund, Willy, vognmand, kørelærer; f. 26/3 1905
i Klemensker, Bornholm; g. 11/11 1934 m. Randy
L., f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Klemensker 1931, driver sideløbende
kørelærervirksomhed — bl. a. f. hæren — samt
selvstændigt mejeriudsalg m. kørende vogn i
Klemensker; vognpark: 2 lillebiler — hvoraf 1
kombineret lillebil og skolevogn — og 1 turist
bus (22 personer); kørsel: udelukkende lillebilog turistkørsel; formd. f. Klemensker Vogn
mandsforening t. 1945, derefter næstformd. i
samme, formd. f. Bornholms Kørelærerforening
og f. Klemensker Borgerforening.
Adr. Nygade 16, Klemensker.
Firma: W. Lund, Vognmandsforretning, Ny
gade 16, Klemensker.

Lundsgaard, Christian, vognmand; f. 28/10 1931
i Tinnet, Vejle amt, søn af vognmand Jens Pe
der Lundsgaard; g. 20/3 1951 m. Else L., f. Ris
ager; optaget s. kompagnon i faderens vogn
mandsforretning i Kollemorten 1951; vognpark:
1 diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis langturs
kørsel m. brunkul fra forskellige lejer og m.
cement fra Nordjylland.
Adr. Kollemorten.
Firma: J. P. Lundsgaard & Søn, Vognmands
forretning, Kollemorten.

J. Lundsgaard
vognmand
Vonge

Lundsgaard, Jakob, vognmand; f. 24/5 1904 i
Grindsted, Ribe amt, søn af vognmand Peder
Lundsgaard; g. 26/11 1930 m. Rigmor L., f. Chri
stiansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vonge 1930; vognpark: 1 diesellastvogn m. på
hængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Vonge Mølle og f. Øster Nykirke kommune
foruden en del kørsel m. foderstoffer fra Arhus,
Horsens og Vejle, en del kørsel m. smør t. Hor
sens, en del kørsel m. brunkul t. Odense Elværk
og en del kreaturtransport t. Vejle Eksportstald.
Adr. Vonge.
Firma: J. Lundsgaard, Vognmandsforretning,
Vonge.

Lundsteen, Niels J., vognmand; f. 21/10 1899 i
Ganløse, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Niels Lundsteen; g. 28/12 1923 m. Esther L., f.
Jensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ganløse 1923; vognpark: 6
lastvogne (4-5 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn,
1 traktor og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmandsog entreprenørkørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Lundgård Mørtelværk & Grusgrav —
samt fragt- og lillebilkørsel; medl. af best. f.
Ballerup-Værløse Vognmandsforening 1948-54.
Adr. Ganløse pr. Måløv.
Firma: Niels J. Lundsteen, Vognmandsforret
ning, Ganløse pr. Måløv.
Liitken, Ejner, vognmand; f. 2/6 1909 i Kolding,
søn af vognmand Jens Liitken; g. 19/11 1939 m.
Ingrid Margrethe L., f. Petersen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand på Frdbg. 1934; vognpark: 1
2Vi-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Kronprinsesse Sofies Vej 2, Kbhvn. F.
Firma: E. Liitken, Vognmandsforretning, Kron
prinsesse Sofies Vej 2, Kbhvn. F.

Lydersen, Anders, vognmand; f. 26/9 1919 i
Rindum, Ringkøbing amt, søn af husmand Ly
der Lydersen; g. 24/5 1947 m. Rigmor L., f. Lau
ritsen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
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A. Lydersen

A. Lykke

L. Lykke

vognmand
Rindum

vognmand
Haderslev

vognmand
Nørre Nissum

nuværende vognmandsforretning i Rindum og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtransport
t. Ringkøbing Eksportstald og en del svinetrans
port t. Struer Andels-Svineslagteri foruden en
del kørsel f. Rindum kommune.
Adr. Rindum pr. Ringkøbing.
Firma: Anders Lydersen, Vognmandsforret
ning, Rindum pr. Ringkøbing.
Lykke, August, vognmand; f. 14/10 1894 i Kabdrup, Haderslev amt, søn af vognmand Laurits
Lykke; g. 25/8 1921 m. Erna L., f. Schneider; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Haderslev 1919; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. firmaet
Paul Christiansen & Søn, Haderslev, f. Malt
fabrikken »Fuglsang«, Haderslev og f. Haderslev
kommune m. fl.
Adr. Ribe Landevej 54, Haderslev.
Firma: A. Lykke, Vognmandsforretning, Ribe
Landevej 54, Haderslev.

Lykke, Børge, vognmand; f. 8/7 1925 i Svankjær, Thisted amt, søn af gårdejer Niels Lykke;
g. 15/8 1948 m. Ellen L., f. Swaneburg; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Svankjær 1949; vogn
park: 1 lastvogn (5450 kg) m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel, en del kreaturkørsel, en del
kørsel f. fiskere og en del kørsel f. HvidbjergØrum-Lodbjerg kommune.
Adr. Svankjær pr. Bedsted, Thy.
Firma: Børge Lykke, Vognmandsforretning,
Svankjær pr. Bedsted, Thy.

Lykke, Laurits, vognmand; f. 17/4 1893 i Humlum, Ringkøbing amt, søn af blikkenslager Erik
Lykke; g. 22/1 1918 m. Vilhelmine L., f. Otte;
udd. og virket v. landvæsen 1907-10, ansat h.
vognmand Vestergaard, Struer 1910-12 og i
Nørre Nissum Brugsforening 1912-18, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Nørre Nissum 1918,
optaget sønnerne Henry og Villy Lykke s. med

S. Lynggaard
vognmand
Sejerslev

mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
arbejdere i forretningen; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 12-14 tons); kørsel: alm. vognD.S.B. (jernbanevognmand), f. Nørre Nissum
Foderstofforening, f. Nørre Nissum Brugsfor
ening, f. slagterierne i Struer og Lemvig og f.
forskellige håndværksmestre; medstifter af Lem
vig og Omegns Vognmandsforening, genn. en
årrække formd. f. og tidl. kasserer i samme,
formd. f. Nørre Nissum Brugsforening.
Adr. Nørre Nissum.
Firma: Laurits Lykke, Vognmandsforretning,
Nørre Nissum.

Lynge, Christian Søe, vognmand.
Adr. Vesløs.
Firma: Chr. Søe Lynge, Fragt- & Vognmands
forretning, Vesløs.

Lynge, Oskar, vognmand.
Adr. Østerild.
Firma: Oskar Lynge, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Østerild.
Lynggaard, Anker Jensen, vognmand; f. 29/11
1921 i Lødderup, Thisted amt, søn af mølleejer
Laust Lynggaard; g. 2/3 1948 m. Erna L., f. Lar
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Jords
by pr. Nykøbing M. 1948; vognpark: 1 diesel
lastvogn (5800 kg) og 1 benzinlastvogn (3800 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel m. molersten, en del
svine- og kreaturkørsel og en del kørsel m. sne
plov f. Sej erslev-Ejerslev-Jordsby kommune;
medl. af best. f. Morsø Vognmandsforening s.
1954.
Adr. Jordsby pr. Nykøbing M.
Firma: Anker Lynggaard, Vognmandsforret
ning, Jordsby pr. Nykøbing M.
Lynggaard, Elimar, chauffør; f. 13/12 1926 i
Øster Jølby, Thisted amt, søn af vognmand Kri
stian Lynggaard; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Øster Jølby.
Adr. Øster Jølby pr. Erslev.
Firma: Kristian Lynggaard, Vognmandsforret
ning, Øster Jølby pr. Erslev.
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C. Lyngsø

R. Lysdahl

vognmand
Sparkjær

vognmand
Viborg

V. Lærkes
direktør, cand. jur.
Kbhvn. K.

Lynggaard, Knud, vognmand; f. 18/1 1935 i
Sejerslev, Thisted amt, søn af vognmand Svenning Lynggaard; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Sejerslev.
Adr. Sejerslev pr. Nykøbing M.
Firma: Svenning Lynggaard, Vognmandsfor
retning, Sejerslev pr. Nykøbing M.

Lynggaard, Kristian, vognmand; f. 30/1 1904 i
Øster Jølby, Thisted amt, søn af landmand Jens
Lynggaard; g. 1/8 1926 m. Olga L., f. Jørgensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Redsted M.
1948, selvstændig vognmand i Øster Jølby s.
1954; vognpark: 1 diesellastvogn (4600 kg) m.
tippelad, 1 benzinlastvogn (5000 kg) m. tippelad,
1 læssetraktor og 1 lillebil (5 personer); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Thisted amt og f. Galtrup-Øster Jølby
kommune foruden en del langturskørsel.
Adr. Øster Jølby pr. Erslev.
Firma: Kristian Lynggaard, Vognmandsforret
ning, Øster Jølby pr. Erslev.
Lynggaard, Svenning, vognmand; f. 16/3 1895
i Sejerslev, Thisted amt, søn af landmand Laust
Lynggaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sejerslev 1918; vognpark: 1 lastvogn (6100 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel og en del svine- og kre
aturtransport; i perioder medl. af best. f. Morsø
Vognmandsforening.
Adr. Sejerslev pr. Nykøbing M.
Firma: Svenning Lynggaard, Vognmandsfor
retning, Sejerslev pr. Nykøbing M.

Lyngsø, Christian, vognmand; f. 16/8 1931 i
Pederstrup, Viborg amt, søn af husejer Thor
vald Christian Lyngsø; g. 4/11 1954 m. Anna
Grethe L., f. Rindom; udd. v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning i Sparkjær og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1954; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel og en del svinetransport.
Adr. Sparkjær.

Firma: Chr.
Sparkjær.

Lyngsø,

J. Løngaa
fragt- og vognmand
Lillerød

Vognmandsforretning,

Lysdahl, Rasmus, vognmand; f. 30/10 1882 i
Mammen, Viborg amt, søn af husmand Erik Pe
tersen; g. 1909 m. Bolette L., f. Christensen
(død 1928), g. 1931 m. Karen L., f. Sørensen; udd.
og virket v. landvæsen 1896-1903, kusk h. vogn
mand Frost, Viborg 1903-04, ansat h. grosserer
Fr. Andersen, Viborg 1904-17, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Viborg 1917, sideløbende
garageejer (9 garager) i Viborg, iøvrigt drevet
selvstændigt landbrug 1917-53; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Viborg Gasværk og f. forskellige håndværks
mestre i Viborg — samt droskekørsel 1924-26;
medl. af best. f. Viborg Vognmandsforening s.
1924, formd. f. samme 1928-38 og 1943-48, æresmedl. i foreningen s. 1952, medl. af best. f. Cen
tralforeningen af jydske Vognmænd 1933-54,
æresmedl. i samme s. 1956, medstifter af og
medl. af best. f. Landsforeningen Danske Vogn
mænd 1947-51, genn. 10 år taksationsmd. f. Vi
borg Amts Hesteforsikring, tidl. medl. af Vi
borg ligningskommission.
Adr. Sjællandsgade 9, Viborg.
Firma: Rs. Lysdahl, Vognmandsforretning,
Sjællandsgade 9, Viborg.
Lærkes, Viggo, direktør, cand. jur.; f. 13/10
1914 i Kbhvn., søn af kolonialhandler Niels
Christian Pedersen; g. 26/11 1938 m. Edle Nanna
L., f. Schjelderup Skovby; student 1933, cand.
jur. 1943, sekretær i Ministeriet f. offentlige Ar
bejder s. å., fuldmægtig 1949, direktør f. For
enede Danske Motorejere 1951, till, direktør f.
A/S F.D.M.s Rejsebureau 1954; formd. f. Par
keringsrådet og f. Motorsagens Oplysningsråd,
medl. af tilsynsrådet f. Statens Vejlaboratorium
og af best. f. A/S F.D.M.s Rejsebureau, medl. af
Justitsministeriet’s færdselsudvalg, af Kbhvn.s
politi’s rådgivende færdselsudvalg, af det i hen
hold t. § 4 i lov nr. 28 af 1/2 1930 om sikring af
færdslen v. vejkrydsninger og krydsninger mel
lem veje og jernbaner m. v. nedsatte rådgivende
udvalg, af det af Nordisk Vejteknisk Forbund’s
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danske afdeling nedsatte udvalg t. behandling
af spørgsmål vedr. vægtbestemmelser f. motor
køretøjer, af Justitsministeriers udvalg t. revi
sion af lovgivningen om erstatning f. skader for
voldt v. brugen af motorkøretøjer og om tvun
gen forsikring t. dækning af skaderne og af det
af Organisation Mondiale du Tourisme et de
FAutomobile nedsatte arbejdsudvalg vedr. det
europæiske hovedvejsnet (O.T.A.), medl. af
Femern-Rute-Komiteen og af Storebæltskommissionen, medl. af Lysteknisk Selskab u. Aka
demiet f. de tekniske Videnskaber.
Adr. Solvænget 14, Rungsted Kyst.
Organisation: Forenede Danske Motorejere,
Frederiksborggade 18, Kbhvn. K.
Løngaa, Johan, fragt- og vognmand; f. 15/12
1909 i Pedersborg, Sorø amt, søn af fragt- og
vognmand Valdemar Løngaa; g. 28/10 1934 m.
Betty L., f. Bendixen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør, mejeriejer i Birkerød 1934-42
og gårdejer i Staunsholt 1942-46, overtaget fade
rens fragt- og vognmandsforretning i Lillerød
pr. Allerød og etabi. sig s. selvstændig fragt- og
vognmand 1946; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: LillerødKbhvn.
Adr. Lillerød pr. Allerød.
Firma: V. & Joh. Løngaa, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Lillerød pr. Allerød.
Lønne, Magnus, vognmand; f. 27/5 1918 i Brøn
den, Ribe amt, søn af landmand Peder Lønne; g.
14/12 1938 m. Iris L., f. Lauridsen; efter en del
år at have drevet landbrug etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Albæk pr. Bramminge 1949;
vognpark: 1 Ford-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked f. kreatur
handler C. Lauridsen, Smørpøth, en del kørsel
t. Esbjerg Andelsmejeri og en del kørsel f. Al
bæk Savværk foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Albæk pr. Bramminge.
Firma: Magnus Lønne, Vognmandsforretning,
Albæk pr. Bramminge.

Maach, Michael, vognmand; f. 20/9 1896 i Vin
kel, Viborg amt, søn af landmand Christian
Maach; g. 20/7 1926 m. Anna M., f. Larsen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nykøbing F. 1947; vognpark: 1 3%tons lastvogn.
Adr. Jes Jessens Gade 68, Nykøbing F.
Firma: Mich. Maach, Vognmandsforretning,
Jes Jessens Gade 68, Nykøbing F.

Madsen, Aage, fragtmand; f. 4/9 1907 i Tårs,
Maribo amt, søn af smedemester Otto Madsen;
g. 24/11 1935 m. Emmy M., f. Larsen; udd. og
virket v. landvæsen 1921-33, ansat h. garver
Poulsen, Maribo 1933-50, overtaget fragtmand
Henry Andersen’s forretning i Maribo og etabi.
sig s. selvstændig fragtmand 1950, erhvervet nu
værende ejendom i Maribo 1937; vognpark: 2 4tons lastvogne; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: MariboSakskobing-Nykøbing F.
Adr. Museumsgade 56, Maribo.
Firma: Aage Madsen, Fragtmand, Museums
gade 56, Maribo.
Madsen, Aage, vognmand; f. 8/4 1909 i Helle
vad, Hjørring amt, søn af slagter Marinus Mad
sen; g. 22/3 1931 m. Jensine M., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1946; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Overgade 13, Hjørring.
Firma: Aage Madsen, Vognmandsforretning,
Overgade 13, Hjørring.
Madsen, Aage, vognmand; f. 28/1 1917 i Guld
ager, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Peder Mad
sen; g. 19/11 1949 m. Gerda Viola M., f. Greger
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Karlsgårde pr. Sig 1947;
vognpark: 1 benzin- og 2 diesellastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked,
en del kørsel f. Nordenskov Mejeri, f. Norden
skov Lokalforening og f. Øse kommune og en
del kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen reg
ning.
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Adr. Karlsgårde pr. Sig.
Firma: Aage Madsen, Vognmandsforretning,
Karlsgårde pr. Sig.

Madsen, Adolf Mathias, vognmand; f. 29/1 1894
i Vester Hornum sogn, Alborg amt, søn af land
postbud Niels Madsen; g. 8/3 1921 m. Magda M.,
f. Månsson; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hornum 1929, ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte fa
brikation af cement- og betonvarer 1952, iøvrigt
forhandler af gavntømmer; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Alborg amts vejvæsen og en del kørsel
i forbindelse m. snerydning f. Ulstrup kommune.
Adr. Hornum.
Firma: Adolf Madsen, Vognmandsforretning,
Hornum.
Madsen (f. Stougaard), Agnete Jensine, køre
lærer; g. 4/8 1929 m. exam. kørelærer Viggo
Charles Rebe Madsen; aktiv medarbejder i ægte
fællens køreskole i Lemvig.
Adr. Birnsvej 4, Lemvig.
Firma: Agnete & Charles Madsen’s Køreskole,
Birnsvej 4, Lemvig.

Madsen, Alfred, vognmand; f. 1/7 1902 i Lind
holm, Alborg amt, søn af slagter Charles Mad
sen; g. 14/10 1951 m. Johanne M., f. Sørensen;
udd. og virket s. brolægger, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Esbjerg 1940, driver side
løbende entreprenørvirksomhed omfattende bro
lægning, kloakering og vejanlæg i Esbjerg;
vognpark: 1 lastvogn m. tippelad samt diverse
entreprenørmateriel t. brolægning og vejanlæg;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. staten v. Esbjerg havn samt kørsel f.
A/S Dansk Dammann Asfalt, Esbjerg; genn. en
årrække kasserer i Esbjerg Vognmandsforening.
Adr. Islandsgade 48, Esbjerg.
Firma: Alfred Madsen, Vognmand, Islandsgade
48, Esbjerg.
Madsen, Anders Christian, vognmand; f. 5/10
1895 i Gudum sogn, Alborg amt, søn af husmand

Kresten Madsen; g. 3/2 1921 m. Else Kirstine M.,
f. Sørensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Gudumholm 1938;
vognpark: 2 lillebiler (1 Ford V. 8 og 1 Folkebus
— kørselskapacitet: 13 personer); medstifter af
og formd. f. Alborg Amts Lillebilforening s. 1945,
medstifter af og medl. af best. f. Centralforenin
gen af Lillebiler i Danmark s. 1945, p. t. kasserer
i samme; medl. af Gudum-Lillevorde sogneråd s.
1933, socialudvalgsformd. s. 1954, formd. f. Gu
dum-Lillevorde Sygekasse s. 1934.
Adr. Gudumholm.
Firma: A. Chr. Madsen, Lillebilvognmand, Gu
dumholm.
Madsen, Anders Kristian, vognmand; f. 1/9 1901
i Ulsted, Alborg amt, søn af møller Hans Mad
sen; g. 6/8 1932 m. Sanny M., f. Mikkelsen; chauf
før i A/S Andersen & Cordes, Ålborg 1927-47,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ålborg 1947; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Ryesgade 44, Alborg.
Firma: Kristian Madsen, Vognmandsforret
ning, Ryesgade 44, Ålborg.
Madsen, Andreas, vognmand; f. 29/3 1917 i
Varde, søn af husmand Niels Madsen; g. 17/5
1944 m. Magda M., f. Besser; udd. og virket v.
landvæsen, overtaget nuværende ejendom i Ans
ager 1942 og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1947; vognpark: 1 benzinlastvogn m. påhængs
vogn og 1 personvogn t. udlejning u. fører; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene
og slagterierne i Ansager og Esbjerg foruden en
del kørsel f. Ansager Brugs- og Lokalforening
og f. forskellige bygmestre.
Adr. Ansager.
Firma: Andreas Madsen, Vognmandsforretning,
Ansager.

Madsen, Anton, automobilforhandler; f. 20/12
1918 i Herslev, Vejle amt; udd. s. mekaniker og
sen. etabi. sig s. selvstændig automobilforhand
ler i Åbenrå; forhandler af D.K.W. og Mercedesbenzin- og diesellastvogne samt kølevogne.
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Adr. Sønderport 46, Åbenrå.
Firma: A. Madsen’s Automobilforretning, Søn
derport 46, Åbenrå.
Madsen, Arne Andreas, vognmand, brændsels
handler; f. 1/1 1924 i Esbjerg, Ribe amt, søn af
vognmand Frederik Madsen; g. 26/12 1949 m.
Synnøve M., f. Breiland; efter en del år at have
virket s. kusk og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Esbjerg leder af samme f.
moderen 1945-48, overtaget forretningen — der
sideløbende omfatter brændselshandel — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948; vogn
park: 1 benzinlastvogn m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. entreprenør Sigurd Pedersen, Esbjerg
m. fl.
Adr. Kvaglundvej 14, Esbjerg.
Firma: Fr. Madsen’s Enke & Søn v. Arne Mad
sen, Vognmands- & Brændselsforretning, Kvag
lundvej 14, Esbjerg.

Madsen, Asger, vognmand; f. 31/3 1906 i Klim,
Thisted amt, søn af gårdejer Thomas Madsen;
g. 7/7 1933 m. Margrethe M., f. Christensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Klim 1933; vogn
park: 2 diesellastvogne — begge m. tippelad og
påhængsvogn — og 1 benzinlastvogn (kørselska
pacitet: ca. 25% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel,
en del kørsel m. ral og en del fisketransport;
medl. af best. f. Løgstør-Fjerritslev Vognmands
forening s. 1952.
Adr. Klim.
Firma: Asger Madsen, Vognmandsforretning,
Klim.
Madsen, Axel, vognmand; f. 14/6 1907 i Enges
vang, Skanderborg amt, søn af gårdejer Hans
Peder Madsen; g. 16/11 1939 m. Stinne M., f.
Bøgeskov Pedersen; efter en del år at have dre
vet landejendom overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Isenvad pr. Ikast og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1936, sideløbende leve
randør af materialer fra egen grusgrav; vogn
park: 1 Triangel-diesellastvogn m. påhængsvogn

C. C. Madsen
vognmand
Rudkøbing

og 1 Austin-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. Herning Eksportstald og t.
Herning Svineslagteri, en del kørsel m. kartof
ler f. forskellige grossister og en del kørsel m.
vejmaterialer f. Ikast kommune foruden en del
kørsel f. Ikast Foderstofforening og f. forskel
lige købmænd i Isenvad og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning; genn. en årrække
medl. af best. f. Hammerum Herreds Vogn
mandsforening.
Adr. Isenvad pr. Ikast.
Firma: Axel Madsen, Vognmandsforretning,
Isenvad pr. Ikast.
Madsen, Berthel Studsgaard, vognmand; f. 24/5
1923 i Haverslev, Hjørring amt, søn af arbejds
mand Peder Madsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Husby pr. Fjerritslev 1952; vogn
park: 1 lastvogn (4700 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel og en del kørsel f. Kettrup-Gøttrup
kommune.
Adr. Husby pr. Fjerritslev.
Firma: Berthel Studsgaard Madsen, Vogn
mandsforretning, Husby pr. Fjerritslev.

Madsen, Bjarno, vognmand; f. 28/3 1910 i Vi
borg, søn af murermester Rasmus Madsen; g.
25/10 1934 m. Karla Elisabeth M., f. Nielsen; udd.
i manufaktur 1924-28 og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra Viborg Handelsskole,
medarbejder h. onkelen vognmand L. T. Jacob
sen, Viborg 1929-46, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Viborg 1946; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 16 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Viborg Teglværk,
f. Hammershøj Teglværk, f. murermestrene
Brdr. Nielsen, Viborg og f. grosserer Chr. Mad
sen, Viborg m. fl.; kasserer i Viborg Vogn
mandsforening s. 1949, tidl. formd. f. Brevdue
foreningen »Stjernen«, Viborg.
Adr. Chr. Erichsøns Vej 23, Viborg.
Firma: Bjarno Madsen, Vognmandsforretning,
Chr. Erichsøns Vej 23, Viborg.
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Madsen, Børge Toft, vognmand; f. 30/10 1917 i
Hinge, Viborg amt, søn af gårdejer Christian
Falke Madsen; g. 24/4 1940 m. Gudrun M., f. An
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hinge 1948; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
heste- og kreaturtransport.
Adr. Hinge.
Firma: Hinge Vognmandsforretning v. Børge
Madsen, Hinge.

Madsen, Carl Christian, vognmand; f. 2/2 1911
i Lindelse sogn, Langeland, søn af landmand
Hans Madsen; g. 1/6 1946 m. Kirsten M., f. Han
sen; chauffør h. vognmand Werner Hansen, Rud
købing og sen. kørelærer og taxachauffør i Rud
købing 1933-47, i kompagni m. vognmand Westy
Bogetoft etabi. sig s. selvstændig vognmand og
brændselshandler i Rudkøbing 1947; vognpark: 2
lastvogne (5 og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn (5 tons); medl. af best. f. Langelands Vogn
mandsforening s. 1948, kasserer i samme 1948-56,
derefter formd. f. foreningen.
Adr. Nørrebro, Rudkøbing.
Firma: Madsen & Bogetoft, Vognmandsforret
ning, Rudkøbing.
Madsen, Carl Ingemann, vognmand; f. 18/9
1908 i Voer sogn, Hjørring amt, søn af gårdejer
Theodor Madsen; g. 25/10 1931 m. Esther Marie
M., f. Bruun; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Præstbro 1948; vognpark: 1 lastvogn (5150 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Præstbro.
Firma: Carl Ingemann Madsen, Vognmands
forretning, Præstbro.
Madsen, Christian Emil, vognmand; f. 24/4 1911 i
Borris, Ringkøbing amt, søn af vognmand Carl
Madsen; g. 27/7 1935 m. Grethe M., f. Jensen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1953;
vognpark: 2 lastvogne (4 og 5% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Frederiksborgvej 143, Kbhvn. NV.

E. H. Madsen
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vognmand
Gylling

vognmand
Valby

Firma: Chr. Madsen, Vognmandsforretning,
Frederiksborgvej 143, Kbhvn. NV.

Madsen, Christian Højmark, vognmand; f. 24/5
1916 i Klim, Thisted amt, søn af gårdejer Tho
mas Madsen; g. 16/3 1945 m. Mary H. M., f. Han
sen; udd. v. landvæsen og sen. ansat h. bedste
faderen vejentreprenør Axel Jensen, Klim, etabi.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand — m. for
retning omfattende bl. a. fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Tørresø-Odense — i
Tørresø pr. Otterup 1945, erhvervet nuværende
ejendom i Tørresø 1952 samt afhændet fragt
ruten 1955; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons).
Adr. Tørresø pr. Otterup.
Firma: Chr. Højmark Madsen, Vognmandsfor
retning, Tørresø pr. Otterup.

Madsen, Christian Møller, vognmand; f. 4/5
1916 i Sjørring, Thisted amt, søn af landmand
Christian Madsen; g. 20/4 1947 m. Emmy Marie
M. M., f. Thomsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tvorup pr. Thisted 1943; vognpark:
2 lastvogne (3% og 5 tons) — den ene m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport — samt
fragtmandskørsel på ruten: Tvorup-Thisted.
Adr. Tvorup pr. Thisted.
Firma: Chr. Møller Madsen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Tvorup pr. Thisted.
Madsen, Edvard, vognmand; f. 20/8 1908 i
Sjørslev, Viborg amt, søn af landmand Laurids
Madsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Simested 1936, sideløbende leverandør af vej
materialer fra egen grusgrav; vognpark: 2 last
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kreaturtransport og kørsel m. vejmate
rialer.
Adr. Simested.
Firma: Edv. Madsen, Vognmand, Simested.
Madsen, Edvard, vognmand; f. 5/12 1913 i Od
dense, Viborg amt, søn af snedkermester Edvard
Marinus Madsen; g. 19/5 1943 m. Karen Marie M.,
f. Jensen; overtaget nuværende vognmandsfor-

663

E. Madsen

E. Madsen

E. H. Madsen

E. Madsen

rutebilejer, kørelærer
Slagelse

vognmand
Uglestrup

vognmand, rutebilejer
Give

vognmand
Stenderup

retning i Frederiks og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 1 6-tons lastvogn;
kørsel alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel og en del svinetransport.
Adr. Frederiks.
Firma: Edvard Madsen, Vognmandsforretning,
Frederiks.

Svinninge-Slagelse samt turist- og skolekørsel;
formd. f. Landsforeningen Danmarks Bilruter’s
13. kreds s. 1953 og f. Vestsjællands Kørelærer
forening s. 1952.
Adr. Set. Peders Gade 20, Slagelse.
Firma: Ejnar Madsen, Rutebilejer - Kørelærer,
Set. Peders Gade 20, Slagelse.

Madsen, Egon Harry, vognmand; f. 24/4 1917 i
Horsens, søn af vognmand Johannes Madsen; g.
28/4 1940 m. Mary M., f. Petersen; medhjælper i
faderens fragt- og vognmandsforretning i Gyl
ling 1935-39, optaget s. kompagnon i samme 1939;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 13 tons) — og 1 5-personers lillebil (Vauxhall model 1953); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning — samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Gylling-Arhus s. 1927
og lillebilkørsel.
Adr. Gylling.
Firma: Johs. Madsen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Gylling.

Madsen, Ejnar, vognmand; f. 27/10 1917 i
Kbhvn., søn af tømrer Jørgen Madsen; g. 16/6
1945 m. Else M., f. Jensen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Uglestrup pr. Kirke Såby 1946, erhvervet nu
værende ejendom i Uglestrup 1943, sen. opført
garager t. samme; vognpark: 2 lastvogne (4 og
5% tons) — den ene m. tippelad; medl. af best.
f. Roskilde Amts Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Uglestrup pr. Kirke Såby.
Firma: Ejnar Madsen, Vognmandsforretning,
Uglestrup pr. Kirke Såby.

Madsen, Eigil, vognmand; f. 4/1 1913 i Kbhvn.,
søn af vognmand Frantz Madsen; g. 11/10 1941
m. Viola M., f. Christensen; efter en del år at
have virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Valby 1944; vognpark: 11 lastvogne
(3^-5% tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Skelmosevej 1, Kbhvn. Valby.
Firma: Eigil Madsen, Vognmandsforretning,
Skelmosevej 1, Kbhvn. Valby.

Madsen, Ejnar, rutebilejer, kørelærer; f. 22/5
1902 i Sønderup, Sorø amt, søn af boelsmand H.
P. Madsen; g. 4/12 1932 m. Anny M., f. Borød;
udd. og virket v. landvæsen t. 1923, ophold i Fin
land 1923-25, etabi. sig s. selvstændig vognmand
— m. forretning omfattende lastvognskørsel — i
Slagelse 1925, rutebilejer og kørelærer i Slagelse
s. 1928; vognpark: 3 rute- og turistbiler (25, 32
og 40 personer) og 1 skolevogn; kørsel: udeluk
kende rutebilkørsel på personruten: Dianalund-

Madsen, Ejner Holm, vognmand, rutebilejer;
f. 29/10 1908 i Give, Vejle amt, søn af vognmand
Peter Madsen; g. 7/5 1935 m. Betty Marie M., f.
Baunsgaard; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Give (grundlagt 1912), etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Give 1934, lillebilvognmand i Give s.
1945, i kompagni m. rutebilejer L. Schjøtt grund
lagt personruten: Stakroge-Blåhøj-Give-Vejle
samt påbegyndt turistkørsel 1951; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: ca. 20 tons) — samt 4 rutebiler; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Give Tømmerhandel, f. Give Foderstof
forening og f. Vejle Andelsslagteri m. fl.; med
stifter af og tidl. medl. af best. f. Vejle Fragt
central.
Adr. Møllevej 9, Give.
Firma: Give Vognmandsforretning v. Ejner
Madsen, Møllevej 9, Give.
Madsen, Eli Holm, vognmand; f. 15/2 1921 i
Give, Vejle amt, søn af vognmand Peder Mad
sen; g. 2/6 1946 m. Ellen H. M., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Giv-
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skud pr. Jelling 1945, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Givskud 1949; vognpark: 1
benzinlastvogn og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. eksportstalde og slagterier
i Give og Vejle.
Adr. Givskud pr. Jelling.
Firma: Eli Holm Madsen, Vognmandsforret
ning, Givskud pr. Jelling.
Madsen, Emil, vognmand; f. 1/3 1909 i Skod
borg, Haderslev amt, søn af landmand Laurids
Madsen; g. 12/11 1933 m. Dorthea Marie M., f.
Beck; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Stenderup pr. Rødding
1931, optaget sønnen Erik Madsen s. kompagnon
i forretningen; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn, 1 benzinlastvogn og 1 personvogn;
kørsel: alm vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. mælk t. Øster Lindet Mejeri og
en del kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i
Haderslev og Kolding foruden en del kørsel fra
Rødding Andelsslagteri t. eksporthavn og en del
kørsel f. Øster Lindet kommune og f. købmand
Viggo Fogh, Stenderup pr. Rødding; revisor i
Haderslev Amts Vognmandsforening.
Adr. Stenderup pr. Rødding.
Firma: Emil Madsen, Vognmandsforretning,
Stenderup pr. Rødding.

Madsen, Emil, vognmand; f. 21/2 1911 i Tøm
merby, Thisted amt, søn af landmand Niels Mad
sen; g. 3/8 1933 m. Marie M., f. Justesen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Frøstrup 1939;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kreaturtransport.
Adr. Frøstrup.
Firma: Emil Madsen, Vognmandsforretning,
Frøstrup.
Madsen, Erhard, vognmand; f. 30/5 1913 i Vollerup, Bjolderup sogn, Åbenrå amt, søn af land
mand Mathias Christian Madsen; g. 26/4 1941 m.
Margrethe M., f. Tastesen; udd. og virket s.
mekaniker, etabi. sig s. selvstændig vognmand i

Sottrup pr. Bylderup-Bov 1939; vognpark: 1
diesellastvogn m. tippelad og påhængsvogn og
1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
eksportstaldene i Sønderjylland og Esbjerg for
uden en del kørsel m. myremalm og en del kør
sel m. korn og foderstoffer — samt flytning i
ind- og udland.
Adr. Sottrup pr. Bylderup-Bov.
Firma: Erhard Madsen, Vognmandsforretning,
Sottrup pr. Bylderup-Bov.
Madsen, Georg, vognmand; f. 12/6 1902 i Vig,
Holbæk amt, søn af vognmand Peter Madsen;
g. 25/10 1941 m. Vilma M., f. Hansen; udd. og
virket s. maskinarbejder t. 1923, chauffør i A/S
Ladegaard & Co., Odder og sen. i firmaet Oscar
Christensen, Horsens 1923-36, overtaget faderens
vognmandsforretning i Vig og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1936; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport; medl. af best. f.
Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening s. 1936,
i 1 periode formd. f. samme.
Adr. GI. Nykøbingvej 13, Vig.
Firma: Georg Madsen, Vognmandsforretning,
Vig.
Madsen, Gunnar Rosenberg, vognmand; f. 18/11
1906 i Vandborg, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Niels Bruun Madsen; g. 4/5 1937 m. Marie
M., f. Schiødtz; etabi. sig s.* selvstændig vogn
mand i Lemvig 1936; kørselskapacitet: ca. 6
tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Lemvig kommune m. fl.;
medl. af best. f. Lemvig Vognmandsforening.
Adr. Voldgade 19, Lemvig.
Firma: Gunnar Madsen, Vognmandsforretning,
Voldgade 19, Lemvig.

Madsen, Hans, vognmand; f. 24/12 1892 i Sva
neke, søn af vognmand Olaf J. Madsen; g. 23/5
1917 m. Manna M., f. Munch; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Svaneke 1917, optaget søn
nen Niels Madsen s. medarbejder og chauffør i
forretningen 1944; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
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tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fiske- og mælketransport; i perioder
medl. af best. f. Svaneke og Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Tempelvej 3, Svaneke.
Firma: Hans Madsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Tempelvej 3, Svaneke.

Madsen, Hans, vognmand; f. 28/6 1906 i Korup,
Odense amt, søn af husmand Fr. Madsen; g.
12/12 1930 m. Marie M., f. Madsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Korup 1945, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer fra egen
grusgrav i Korup s. 1930, iøvrigt tørvefabrikant
1939-47; vognpark: 3 lastvogne (2%-5 tons) og 1
traktor.
Adr. Korup, Fyn.
Firma: Hans Madsen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Korup, Fyn.
Madsen, Hans, vognmand; f. 14/12 1916 i Øster
Vedsted, Ribe amt, søn af rentier Peter Madsen;
g. 27/4 1937 m. Marie M., f. Petersen; udd. og
virket s. slagter, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Råhede pr. Hviding St. 1947, iøvrigt op
taget sønnen Peter Madsen s. medarbejder i for
retningen; vognpark: 1 Morris-lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. mælk t. Rejsby Mejeri, en del kørsel
m. kreaturer t. Ribe Eksportmarked og en del
kørsel m. mergel fra Klovby Mergelleje.
Adr. Råhede pr. Hviding St.
Firma: Hans Madsen, Vognmandsforretning,
Råhede pr. Hviding St.
Madsen, Hans Christian, vognmand, brændsels
handler; f. 9/5 1900 i Smidstrup, Vejle amt, søn
af gårdejer Hans Madsen; g. 12/10 1928 m. Marie
Kirstine M., f. Simonsen; efter en del år at have
drevet forretning og træhandel overtaget nu
værende vognmands- og brændselsforretning i
Ikast og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1925;
vognpar: 1 Scania Vabis- og 2 Mercedes-diesellastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis lang
turskørsel — herunder bl. a. en del svine- og

kreaturtransport t. Herning Eksportstald og t.
Herning Svineslagteri, en del kørsel m. brunkul
t. I/S Skærbækværket og en del kørsel m. kar
tofler t. Karup Kartoffelmelsfabrik foruden en
del kørsel f. Ikast kommune og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning; medstifter af og genn.
en årrække formd. f. Hammerum Herreds Vogn
mandsforening.
Adr. Kirkegade 20, Ikast.
Firma: Chr. Madsen, Vognmandsforretning,
Ikast.
Madsen, Hans Kirstein, vognmand; f. 5/1 1896
i Gårslev, Vejle amt, søn af fisker Søren Johan
Henrik Madsen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gårslev 1927; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. Vejle AndelsSvineslagteri og t. Vejle Eksportstald foruden en
del kørsel f. Gårslev Foderstofforretning, f. Vejle
amts vejvæsen og f. Gårslev kommune og en del
kørsel m. brændsel f. egen regning — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Gårs
lev-Vej le.
Adr. Gårslev pr. Børkop.
Firma: Hans Madsen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Gårslev pr. Børkop.

Madsen, Hans Peter, vognmand; f. 2/6 1916 i
Aker sogn, Bornholm, søn af landmand Hans
Christian Madsen; g. 10/6 1950 m. Jørga M., f.
Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Neksø 1947, side
løbende indehaver af benzintank m. detailsalg
f. Gulf Oil i Neksø; vognpark: 3 lillebiler; kør
sel: udelukkende lillebilkørsel.
Adr. Havnegade 21, Neksø.
Firma: H. P. Madsen, Vognmand, Havnegade
21, Neksø.
Madsen, Harry, vognmand; f. 5/10 1917 i Viby,
Arhus amt, søn af fhv. møller Jens Madsen; g.
28/2 1940 m. Jonna M., f. Brøndum; udd. og vir
ket i murerfaget, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Risskov 1948; vogn-
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park: 1 5%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel f. entreprenørfirmaet Kr. Blaabjerg, Ris
skov.
Adr. Lystrupvej 47, Risskov.
Firma: Harry Madsen, Vognmandsforretning,
Lystrupvej 47, Risskov.

Madsen, Hellmann, vognmand; f. 13/10 1906 i
Sakskøbing, søn af vognmand Lars Peter Mad
sen; g. 6/11 1930 m. Valborg M., f. Hansen; over
taget faderens vognmandsforretning i Sakskøbing
— der er grundlagt 1907 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 2 5-tons last
vogne — den ene m. påhængsvogn (5 tons).
Adr Maribovej 15, Sakskøbing.
Firma: Hellmann Madsen, Vognmandsforret
ning, Maribovej 15, Sakskøbing.
Madsen, Henning, vognmand; f. 27/11 1921 på
Jegindø, Thisted amt, søn af fisker Mads P.
Madsen; g. 17/7 1951 m. Karla M., f. Olsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvidbjerg
1950; vognpark: 1 lastvogn (5075 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kre
aturkørsel og en del kørsel f. Hvidbjerg-Lyngs
kommune.
Adr. Østergade, Hvidbjerg.
Firma: Henning Madsen, Vognmandsforretning,
Hvidbjerg.
Madsen, Henrik Sigfred, vognmand; f. 16/8 1918
i Bregninge, Holbæk amt, søn af købmand Axel
Madsen; g. 16/12 1945 m. Erna Wanda M., f. Nør
ager Rasmussen; kuskemedhjælper i A/S Schulstad & Ludvigsen’s Brødfabrikker, Kbhvn. t.
1935, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1935, kusk h. vognmand Georg Olsen, Kbhvn.
1939-45, påny selvstændig vognmand i Kbhvn. s.
1945, erhvervet Vanløse dagrenovationsdistrikt
1947; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 14 tons).
Adr. Norgesgade 1, Kbhvn. S.
Firma: Henrik S. Madsen, Vognmandsforret
ning, Norgesgade 1, Kbhvn. S.

J. Madsen
vognmand
Gylling

Madsen, Herluf Ingolf, vognmand; f. 31/7 1925
i Assing v. Kibæk, Ringkøbing amt, søn af krea
turhandler Johannes Madsen; g. 27/10 1948 m.
Valborg M., f. Iversen; efter en del år at have
virket s. chauffør overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Kibæk og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1949; vognpark: 3 diesellast
vogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. Herning Eksportmarked og t. Her
ning Svineslagteri og en del kørsel m. brunkul
t. elværkern^i Skærbæk og Alborg foruden en
del kørsel f. Kibæk Cementvarefabrik, f. Kibæk
Foderstofforretning og f. Ringkøbing amts vej
væsen.
Adr. Kibæk.
Firma: Herluf Madsen, Vognmandsforretning,
Kibæk.

Madsen, Hjalmar Jørgen, vognmand; f. 14/6
1894 i Kbhvn., søn af vognmand Jørgen Madsen;
g. 12/9 1920 m. Hertha Petra M., f. Nielsen; udd.
og virket s. tømrer bl. a. i Norge, ansat i fade
rens vognmandsforretning i Kolding 1918, med
indehaver af samme 1938, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1905 — s. 1945;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 11
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Kolding Gasværk, f. Vejle
amts vejvæsen og f. A/S Asfaltfabrikken »Phønix«, Vejen; medl. af best. f. Kolding Vogn
mandsforening s. 1930, i perioder medl. af best.
f. De samvirkende Afholdsselskaber i Danmark.
Adr. Blæsbjerggade 34, Kolding.
Firma: Hjalmar Madsen, Vognmandsforret
ning, Blæsbjerggade 34, Kolding.
Madsen, Holger, vognmand; f. 6/9 1887 i Nørre
Snede, Skanderborg amt, søn af gårdbestyrer
Søren Madsen; g. 10/11 1938 m. Anna M., f. Pe
dersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Værum pr. Randers 1926; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 13 tons) — og 1 lillebil; kør
sel: alm. vognmandskørsel samt fragtmandskør
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sel m. koncession på fragtruten: Værum-Randers; medl. af best. f. og kasserer i Randersegnens Vognmandsforening s. 1945, medl. af Værum-Ørum sogneråd og revisor i Værum-Ørum
Sygekasse.
Adr. Værum pr. Randers.
Firma: Værum Vognmandsforretning, Værum
pr. Randers.
Madsen, Ingvard, vognmand; f. 10/9 1904 i Tåning, Skanderborg amt, søn af boelsmand Sigurd
Madsen; g. 12/6 1927 m. Ragna M., f. Laursen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Låsby 1927; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport; medl. af best f. Århus Omegns
Vognmandsforening s. 1955, formd. f. Låsby-Dollerup Sogns Jagtforening s. 1938.
Adr. Låsby.
Firma: Ingv. Madsen, Vognmandsforretning,
Låsby.
Madsen, Jacob Dahl, vognmand; f. 22/5 1923 i
Borbjerg kommune, Ringkøbing amt, søn af ren
tier Ole Christian Madsen; g. 1/8 1953 m. Magda
D. M., f. Mortensen; udd. v. landvæsen, traktor
fører 1947-48, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hogager pr. Holstebro 1948; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport og
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Hogager pr. Holstebro.
Firma: Hogager Autotransport v. J. Dahl Mad
sen, Hogager pr. Holstebro.
Madsen, Jens, vognmand; f. 20/8 1915 i Vig,
Holbæk amt, søn af tømmerhandler Hans Mad
sen; g. 25/10 1936 m. Edith M., f. Larsen; udd.
og virket s. mekaniker t. 1939, derefter chauffør
h. faderen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vig 1942; vognpark: 4 6-tons lastvogne — hvoraf
3 m. påhængsvogn (4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel f. Odsherreds mejerier — samt fragt
mandskørsel på Kbhvn.; medl. af best. f. Ods
herreds Fragt- og Vognmandsforening s. 1949,
kasserer i samme s. 1953.
Adr. LI. Egebjerg pr. Vig.
Firma: Jens Madsen, Autotransporten »Trumf«,
LI. Egebjerg pr. Vig.
Madsen, Jens Martin Elmann, vognmand; f. 2/6
1900 i Feldballe, Randers amt, søn af vejmand
Mads Peder Madsen; g. 19/5 1928 m. Magda M.,
f. Sørensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Femmøller 1929, løst næringsbrev 1950; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel; medl. af Agri-Egens
sogneråd s. 1943, næstformd. i samme s. 1948,
medl. af Agri-Egens menighedsråd og medl. af
best. f. Agri-Egens Sparekasse.
Adr. Femmøller.
Firma: Jens Madsen, Vognmandsforretning,
Femmøller.

Madsen, Jens Pallesen, vognmand; f. 2/1 1931 i
Bigum, Viborg amt, søn af gårdejer Christian
Marinus Madsen; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1952-54, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Snæbum pr. Hobro og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1954, driver side
løbende handel m. indenlandsk brændsel; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel m. mælk t. Hannerup Mejeri.
Adr. Snæbum pr. Hobro.
Firma: Jens Madsen, Vognmandsforretning,
Snæbum pr. Hobro.
Madsen, Jens Peder, vognmand; f. 4/8 1909 i
Smidstrup, Vejle amt, søn af landmand Ole
Jacobsen Madsen; g. 20/10 1933 m. Marie Nielsine
M., f. Møller; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændselshand
ler i Horne pr. Tistrup 1950, sideløbende leve
randør af materialer fra egen grusgrav, optaget
sønnen Niels Verner Madsen s. medarbejder i
forretningen; vognpark: 2 benzinlastvogne og 1
gravemaskine; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. materialer fra
egen grusgrav t. Horne kommune og t. forskel
lige bygmestre.
Adr. Horne pr. Tistrup.
Firma: Jens P. Madsen, Vognmandsforretning,
Horne pr. Tistrup.
Madsen, Johannes, vognmand; f. 1/5 1887 i
Mørke sogn, Randers amt, søn af husmand Chri
stian Madsen; g. 21/8 1934 m. Anna Marie M., f.
Frandsen; maskinpasser i A/S Kramper & Jør
gensen, Horsens 1910-21, grundlagt fragt- og per
sonruten: Gylling-Århus og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gylling 1921, optaget søn
nen Egon Harry Madsen s. kompagnon i forret
ningen 1939; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 13 tons) — og
1 5-personers lillebil (Vauxhall model 1953); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport og en del kørsel
m. brændsel f. egen regning — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Gylling-Ar
hus s. 1927 og lillebilkørsel; medl. af Gylling
sogneråd 1933-43.
Adr. Gylling.
Firma: Johs. Madsen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Gylling.

Madsen, Johannes, vognmand; f. 15/5 1910 i
Sønderby, Ribe amt, søn af gårdejer Mads Peder
Madsen; g. 10/8 1945 m. Aase M., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Grindsted
1948; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Grindsted Eksportstald, f. Grindsted Slag
teri og f. Grindsted kommune.
Adr. Jørgen Glavinds Vej 36, Grindsted.
Firma: Johs. Madsen, Vognmandsforretning,
Grindsted.

Madsen, Julius Wilhelm, vognmand; f. 18/11
1907 i Krogager, Ansager sogn, Ribe amt, søn
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Kbhvn. NV.

vognmand
Odense

vognmand
Krogager

af slagtermester Hans Madsen; g. m. Adele
Petrine M., f. Hansen; udd. i kolonial og isen
kram, efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Højst
1933, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Løgumkloster 1937; vognpark: 1 diesellastvogn
og 2 benzinlastvogne — alle m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. entreprenør Ove Arkil, Tønder, f. Tøn
der amts vejvæsen og f. Løgumkloster kommune.
Adr. Tønder Landevej 9, Løgumkloster.
Firma: J. W. Madsen, Vognmandsforretning,
Tønder Landevej 9, Løgumkloster.

Madsen, Kaj, vognmand; f. 9/4 1913 i Frejlev
sogn, Alborg amt, søn af banearbejder Alfred
Madsen; g. 18/2 1949 m. Edith Elisabeth M., f.
Nielsen; chauffør 1935-55, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Skæve pr. Brønden 1955; vogn
park: 1 lastvogn (5150 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m. kreatu
rer samt skovkørsel.
Adr. Skæve pr. Brønden.
Firma: Kaj Madsen, Vognmandsforretning,
Skæve pr. Brønden.
Madsen, Karl Georg, vognmand; f. 29/12 1906 i
Hoven, Ringkøbing amt, søn af landpostbud
Hans Madsen; g. 18/6 1948 m. Jytte Nanny M., f.
Christensen; i kompagni m. vognmand Chr. Dahl
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hoven 1939,
drevet vognmandsforretning f. egen regning s.
1943, indehaver af nuværende vognmandsforret
ning i Ørbæk pr. Tarm s. 1948; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Hoven kommune
foruden en del kørsel m. kolonial- og grovvarer
f. Ørbæk Brugsforening og en del kørsel m.
indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Ørbæk pr. Tarm.
Firma: Georg Madsen, Vognmandsforretning,
Ørbæk pr. Tarm.
Madsen, Karl Marinus, vognmand; f. 22/4 1905
i Egvad, Ringkøbing amt, søn af vognmand Mads
Madsen; g. 17/9 1948 m. Petra M., f. Buhl; udd.

i kolonial og sen. virket s. chauffør bl. a. v.
eksportkørsel, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sønderborg 1949; vognpark: 1 M.A.N.-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende
eksportkørsel m. koncession på Europa — dog
fortrinsvis kørsel f. speditør Andreas Andresen,
Padborg.
Adr. Alsgade 3, Sønderborg.
Firma: Karl Madsen, Vognmandsforretning,
Alsgade 3, Sønderborg.

Madsen, Knud Christian, vognmand, entrepre
nør; f. 9/12 1892 i Kbhvn., søn af vognmand
Claus Christian Madsen; g. 28/3 1924 m. Erna M.,
f. Vejland Ehlers; udd. i handel, derefter genn.
7 år ophold i Amerika og herunder bl. a. mejeri
bestyrer i Minnesota, overtaget vognmand K. E.
Kristiansen’s forretning i Kbhvn. og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1920, udvidet forretnin
gen m. entreprenørafdeling f. nedbrydning 1926,
iøvrigt genn. årene løst store opgaver f. såvel
stat s. kommuner; vognpark: 25 hestekøretøjer
og 25 lastvogne (2-10 tons) m. og u. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt entreprise
kørsel f. D.S.B. på Kbhvn.s Godsbanegård og
Nørrebro Station.
Adr. Klovtoftegård pr. Tåstrup.
Firma: Knud Madsen, Vognmand-Entreprenør,
Svanevej 16, Kbhvn. NV.
Madsen, Kristian Alfred, vognmand; f. 8/4 1905
i Herrested, Svendborg amt, søn af gårdejer
Hans Madsen; g. 20/11 1938 m. Esther M., f. Lar
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Odense 1933.
Adr. Johanne vej 2 A, Odense.
Firma: Alfred Madsen, Vognmandsforretning,
Johannevej 2 A, Odense.

Madsen, Kristian Mejling, vognmand; f. 10/1
1896 i Hodde, Ribe amt, søn af landmand Kri
stian Madsen; g. 10/1 1923 m. Elna M. M., f. Ja
cobsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hodde 1930; vognpark:
1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans-
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M. Madsen
vognmand
Grindsted

N. C. Madsen
vognmand
Hvilsom

port t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
og Ansager foruden en del kørsel f. Hodde
Brugsforening, f. Hodde Lokalforening og f.
Hodde kommune.
Adr. Hodde pr. Tistrup.
Firma: Kr. Mejling Madsen, Vognmandsforret
ning, Hodde pr. Tistrup.

N. P. Madsen

N. V. Madsen

vognmand
Give

vognmand
Randers

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Ansager kommune og f. forskel
lige formbrændselsfabrikker og dambrug for
uden en del kørsel m. mergel fra forskellige
mergellejer og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Krogager.
Firma: Mads M. Madsen, Vognmandsforret
ning, Krogager.

Madsen, Lauers, vognmand; f. 19/3 1917 i Ham
mel, Arhus amt, søn af chauffør Eske Madsen;
g. m. Else M., f. Frederiksen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Slangerup 1946; vognpark:
2 lastvogne (5 og 6 tons) — hvoraf 1 m. tippelad
og 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
på Kbhvn.; medl. af best. f. Nordsjællands Vogn
mandsforening s. 1955.
Adr. Københavnsvej 25, Slangerup.
Firma: Lauers Madsen, Vognmandsforretning,
Slangerup.
Madsen, Ludvig Frederik, fragt- og vognmand;
f. 14/12 1895 i Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af assu
randør Carl Madsen; g. 6/10 1918 m. Marie M., f.
Nielsen; ansat på Lyngby Mejeri 1910-12, vogn
mandskusk i Ordrup 1912-19, derefter chauffør i
vognmand Johan Olsen’s fragt- og flytteforret
ning i Lyngby, medindehaver af samme 1921,
eneindehaver af forretningen — der er grundlagt
1878 — s. 1938; vognpark: 5 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 24 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel og flytning — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Kbhvn.s Gardinfabrik, f. A/S Accumulatorfabrikken »Lyac« og f. A/S Brdr. Hartmann
— alle Lyngby — samt fragtmandskørsel på
ruten: Lyngby-Kbhvn.
Adr. Odinsvej 7, Kgs. Lyngby.
Firma: Lyngby’s ældste Fragt- & Flytteforret
ning v. Ludv. Madsen, Odinsvej 7, Kgs. Lyngby.

Madsen, Mads Møller, vognmand; f. 7/10 1919
i Starup, Ribe amt, søn af landmand Laurids
Madsen; g. 16/4 1946 m. Christa M., f. Borch; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Krogager 1945; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn;

Madsen, Magnus, vognmand; f. 13/7 1909 i
Hejnsvig, Ribe amt, søn af gårdejer Mads Møl
ler Madsen; g. 25/6 1933 m. Carla M., f. Hansen;
efter en del år at have virket s. fyrbøder på
Grindsted Sygehus etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Grindsted 1946; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis dag- og natrenovationskørsel samt
kørsel m. sten og grus f. Grindsted kommune.
Adr. Vesterbrogade 21, Grindsted.
Firma: Magnus Madsen, Vognmandsforretning,
Grindsted.
Madsen, Martin, vognmand; f. 7/2 1890 i Ros
kilde, søn af telegraf arbejder Johan Madsen; g.
18/4 1911 m. Olivia M., f. Hansen; efter en del
år at have været ansat i A/S Lolland-Falster’s
Kulkompagni, Nykøbing F. etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nykøbing F. 1930; vogn
park: 5 lastvogne; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel på ruten: Nykøbing F.-Kbhvn.
Adr. Frisegade 36, Nykøbing F.
Firma: Martin Madsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Frisegade 36, Nykøbing F.
Madsen, Max J., direktør, vognmand; f. 26/11
1889 i Kbhvn., søn af vognmand C. C. Mad
sen; g. 1915 m. Gudrun M., f. Jørgensen, g. 1948
m. Grete M., f. Poulsen; udd. v. landvæsen, der
efter forvalter og sen. forpagter, grundlagt nu
værende virksomhed — der omfatter vogn
mandskørsel m. lastvogne og turistbiler samt en
omfattende entreprenørvirksomhed — i Kbhvn.
1913, omdannet samme t. aktieselskab 1944; vogn
park: 50 lastvogne (4-12 tons), 25 turistvogne, 12
traktorer, 6 gravemaskiner, diverse bulldozers
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P. B. Madsen

P. Madsen

R. P. Madsen

S. Madsen

vognmand
Lindum

vognmand
Vig

vognmand
Grønbæk

vognmand
Fredensborg

og 2 blokvogne (20 og 50 tons); medl. af best. f.
Kbhvn.s Vognmandsforening 1916, formd. f. sam
me 1924-28, oldermd. i Kbhvn.s Vognmandslaug
1928-32, medl. af repræsentantskabet f. Håndvær
kerforeningen i Kbhvn. 1923-45, formd. f. samme
1935-45; dekoration: R. (1928).
Adr. Poul Møllers Vej 2, Kbhvn. F.
Firma: Max J. Madsen A/S, Vognmands- &
Entreprenørforretning, Ny Carlsbergvej 80,
Kbhvn. V.

Madsen, Mona, rutebilejer; f. i Roskilde; g.
1927 m. rutebilejer Ejnar Madsen; efter ægtefæl
lens død indehaver af Roskilde Omnibusselskab
— der oprindelig blev startet af rutebilejer Hans
Olsen men i 1939 blev overtaget af rutebilejerne
Ejnar Madsen, Alex Jensen og O. Drostgaard —
i kompagni m. rutebilejer Alex Jensen, Skibby;
vognpark: 13 turist- og rutebiler; kørsel: ude
lukkende rutebilkørsel på personruterne: Roskilde-Avnstrup Sanatorium, Roskilde-Hvalsø,
Roskilde-Sct. Hans Hospital-Boserup-KattingeHerslev og Roskilde-Veddelev-Fløngvej samt by
buskørsel i Roskilde og turistkørsel.
Adr. Algade 39, Roskilde.
Firma: Roskilde Omnibusselskab, Algade 39,
Roskilde.
Madsen, Niels Christensen, vognmand; f. 1/12
1918 i Hvilsom, Viborg amt, søn af husmand
Chresten Christensen Madsen; g. 2/10 1948 m.
Agnethe M., f. Rasmussen; udd. v. landvæsen,
lastvognschauffør 1940-46, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Hvilsom 1946, sideløbende leve
randør af bygge- og vejmaterialer; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapaci
tet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast svinetransport t. Ho
bro Andelssvineslagteri.
Adr. Hvilsom pr. Hobro.
Firma: Hvilsom Autotransport v. Niels C.
Madsen, Hvilsom pr. Hobro.
Madsen, Niels Peder, vognmand; f. 2/4 1916 i
Give, Vejle amt, søn af vognmand Peter Madsen;
g. 22/8 1943 m. Ruth Ejsing M., f. Søbye; udd. i

møllerfaget 1932-34, iøvrigt medhjælper i fade
rens vognmandforretning i Give, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Give 1942 og sideløben
de overtaget faderens virksomhed 1945; vogn
park: 3 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 22 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Give & Omegns Svine
slagteri, f. Give Foderstof- & Gødningsforening
og f. A/S Colas Vejmateriale, Give foruden en
del kreaturtransport; medl. af best. f. og kasse
rer i Vejle Amts Lastbilforening s. 1955.
Adr. Hospitalsgade 15, Give.
Firma: N. P. Madsen, Vognmandsforretning,
Hospitalsgade 15, Give.
Madsen, Niels Vahlsted, vognmand; f. 21/9 1911
i Øster Tørslev, Randers amt, søn af arbejds
mand Mads Peter Madsen; g. 20/11 1934 m.
Esther Margrethe V. M., f. Pedersen; lastvogns
chauffør 1935-39, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand — m. forretning udeluk
kende omfattende flyttetransport og møbelopbe
varing — i Randers 1939, iøvrigt sideløbende dre
vet rutebilkørsel på personruten: Hald-LindeRanders 1943-44; vognpark: 1 5%-tons flyttebus
m. påhængsvogn (3 tons); medl. af best. f. Ran
ders Vognmandsforening 1947-49.
Adr. Sjællandsgade 53, Randers.
Firma: Randers Møbeltransport v. N. Vahlsted
Madsen, Sjællandsgade 53, Randers.

Madsen, Peder Eskildsen, vognmand; f. 19/4
1887 i Tranum, Hjørring amt, søn af gårdejer
Jakob Christian Madsen; g. 2/4 1918 m. Agnes
M., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Alborg 1942; kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Annebergvej 36, Ålborg.
Firma: P. E. Madsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Harald Jensens Vej 6, Ålborg.
Madsen, Peter, vognmand, depotindehaver; f.
1/10 1894 i Thyregod, Vejle amt, søn af vogn
mand og landmand Martin Christian Madsen; g.
19/11 1920 m. Karen Nielsine M., f. Sørensen;
udd. i faderens virksomhed, kusk 1911-19 og tør-
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S. Aa. Madsen
vognmand
Østerbølle

S. E. L. Madsen

S. O. Madsen

forretningsfører
Slagelse

vognmand
Nørre Vium

vefabrikant 1919-20, etabi. sig s. selvstændig
last- og lillebilvognmand i Jelling 1920, side
løbende indehaver af Tuborg’s depot f. Jelling
og omegn s. 1944; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 9 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Jelling
& Omegns Brugsforening (genn. 25 år), f. firma
erne Daniel Petersen og S. P. Brøndum, Jelling
og f. Jelling kommune; formd. f. Vejle Amts
Lastbil- og Vognmandsforening 1947-55, medl. af
repræsentantskabet f. Forsikrings-Aktieselska
bet »Trekroner«, Kbhvn. s. 1946, till. medl. af
best. f. Jelling Håndværkerforening.
Adr. Jelling.
Firma: Peter Madsen, Vognmand-Depotinde
haver, Jelling.
Madsen, Peter Balle, vognmand; f. 5/7 1929 i
Svostrup, Skanderborg amt, søn af husmand
Andreas Madsen; g. 6/6 1953 m. Anna Margrethe
B. M., f. Poulsen; lastvognschauffør 1947-51,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lindum pr.
Onsild 1951; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Lindum pr. Onsild.
Firma: P. B. Madsen, Vognmandsforretning,
Lindum pr. Onsild.
Madsen, Poul, vognmand; f. 9/6 1914 i Vig, Hol
bæk amt, søn af tømmerhandler Hans Madsen;
g. 27/11 1938 m. Meta M., f. Jepsen; udd. s. me
kaniker, chauffør h. faderen 1933-39, overtaget
vognmand Peter Hansen & Søn’s forretning i
Vig og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1939;
vognpark: 1 lastvogn (6 tons) m. påhængsvogn
(9 tons), 1 lastvogn m. langtømmervogn (11 tons)
og 1 lastvogn m. sættevogn (9% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Odsherreds Skovdistrikt, f. A/S Juncker’s Savværk, Køge og f. A/S Dansk Skov
industri, Næstved.
Adr. Møllevej, Vig.
Firma: Poul Madsen, Vognmandsforretning,
Vig.

S. E. Madsen
vognmand
Halkær

Madsen, Regnar Pilil, vognmand; f. 27/6 1913 i
Ebeltoft; g. 4/7 1937 m. Tinna P. M., f. Jensen;
udd. v. landvæsen og sen. virket bl. a. s. chauf
før, tørvefabrikant 1944-48, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Grønbæk 1946, sideløbende med
indehaver af Briketfabrikken K.R.A.M., Grøn
bæk; vognpark: 2 lastvogne — begge m. tippe
lad (kørselskapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Grønbæk.
Firma: Grønbæk Vognmandsforretning v. Reg
nar Pihl, Grønbæk.

Madsen, Svend, vognmand; f. 13/11 1910 i
Bjergsted, Holbæk amt.
Adr. Tinghusvej 10 A, Fredensborg.
Firma: Svend Madsen, Vognmandsforretning,
Tinghusvej 10 A, Fredensborg.
Madsen, Svend Aage, vognmand; f. 24/9 1908 i
Gullev, Viborg amt, søn af husmand Andreas
Madsen; g. 28/11 1937 m. Gudrun M., f. Christen
sen; udd. v. landvæsen, husmand 1937—49, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Østerbølle pr.
Alestrup 1949; vognpark: 1 5^-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Østerbølle pr. Alestrup.
Firma: Sv. Aage Madsen, Vognmandsforret
ning, Østerbølle pr. Alestrup.

Madsen, Svend Erik Lindhardt, forretnings
fører; f. 3/6 1924 i Lemvig, søn af viceskole
inspektør Svend Madsen; g. 12/2 1949 m. Ruth
L. M., f. Larsen; udd. i handel i korn- og foder
stoffirmaet Th. Rasmusen’s Sønner, Korsør,
sammen m. svigermoderen enkefru Anna Larsen
medindehaver af Lauritz Larsen’s Flytte- &
Vognmandsforretning i Slagelse — der er grund
lagt 1928 og som iøvrigt sen. har erhvervet vogn
mand K. P. Sørensen’s vognmandsforretning i
Vanløse, hvilken drives som datterselskab —
siden 1948; vognpark: 5 lastvogne (5-6 tons) —
alle m. hydraulisk tippelad, 4 lastvogne (10-14
tons) — alle m. sættevogn eller langløber, 12
lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 8 m. påhængsvogn
(5-8 tons), 2 kølevogne og 3 flyttebusser.
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V. Madsen

V. C. R. Madsen

V. Madsen

P. Magnussen

vognmand
Vejrup

exam, kørelærer
Lemvig

vognmand
Bramminge

vognmand
Åbenrå

Adr. Herluf Trolles Vej 4, Slagelse.
Firma: Lauritz Larsen’s Flytte- & Vognmands
forretning. Herluf Trolles Vej 4, Slagelse.
Madsen, Svend Ole, vognmand; f. 12/4 1913 i
Lyhne, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels
Madsen; g. 11/12 1949 m. Maren M., f. Vestergaard Kristensen; efter en del år at have virket
s. chauffør overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Nørre Vium pr. Videbæk og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1949; vognpark: 3 ben
zinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Skjern Eksportstald og t. Skjern Svine
slagteri, en del kørsel m. mergel fra forskellige
mergellejer og en del speciel flyttetransport af
huse og maskiner foruden en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Nørre Vium pr. Videbæk.
Firma: Svend Ole Madsen, Vognmandsforret
ning, Nørre Vium pr. Videbæk.
Madsen, Søren Evald, vognmand; f. 1/9 1928 i
Fruering, Skanderborg amt, søn af vognmand
Jens Madsen; g. 12/6 1949 m. Mary M., f. Ander
sen; lastvognschauffør 1946-50, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Halkær 1950; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 8%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel.
Adr. Halkær.
Firma: S. Madsen, Vognmand, Halkær.

Madsen, Viggo, vognmand; f. 1/3 1903 i Birkum,
Odense amt, søn af fragtmand Christian Mad
sen; g. 24/11 1931 m. Dagmar M., f. Salmonsen;
udd. og virket v. landvæsen, studie- og arbejds
ophold i Sydamerika 1926-30, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Lunghøj pr. Gelsted 1930,
sideløbende leverandør af vej- og byggemateria
ler fra egen grusgrav; vognpark: 3 5-tons last
vogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (4 tons), 1
26-personers turistbus, 1 spand heste og 1 trak
tor m. læsseapparat.
Adr. Lunghøj pr. Gelsted.

Firma: Gelsted Turistfart v. Viggo Madsen,
Lunghøj pr. Gelsted.

Madsen, Viggo, vognmand; f. 18/7 1913 i Vester
Vedsted, Ribe amt, søn af arbejdsmand Valde
mar Madsen; g. 22/6 1941 m. Gudrun M., f. Han
sen; genn. en årrække lillebilchauffør og sen.
chauffør h. vognmand Mads Jessen, Vejrup,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejrup 1945;
vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. forskellige mergellejer i Ribe amt, f.
Ribe amts vejvæsen og f. Vejrup kommune for
uden en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vejrup.
Firma: Viggo Madsen, Vognmandsforretning,
Vejrup.
Madsen, Viggo Charles Rebe, exam. kørelærer;
f. 15/5 1905 i Harboøre, Ringkøbing amt, søn af
baneformand Mads Anton Madsen; g. 4/8 1929
m. Agnete Jensine M., f. Stougaard; udd. s.
maskinarbejder v. Vemb-Lemvig-Thyborøn Jern
bane 1919-23 og herunder bestået afgs.eksm. fra
Lemvig tekniske Skole, bestået motorpassereksm. 1923, lokomotivfyrbøder 1923-26, vognmand
1 Lemvig 1927-29, indehaver af mekanikerværk
sted i Lemvig 1929-46, exam. kørelærer m. hu
struen s. aktiv medarbejder — m. køreskole om
fattende person- og lastvogns- samt erhvervsog omnibuskørsel — i Lemvig s. 1935; vognpark:
2 skolevogne og 1 skolemotorcykle; medl. af
best. f. og kasserer i Nordvestjydsk Kørelærer
forening.
Adr. Birnsvej 4, Lemvig.
Firma: Agnete & Charles Madsen’s Køreskole,
Birnsvej 4, Lemvig.
Madsen, Villiam, vognmand; f. 17/7 1915 i
Bramminge, Ribe amt, søn af landmand Peder
Madsen; g. 14/12 1945 m. Dora M., f. Søllingvraa;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bramminge 1946;
vognpark: 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked og en del
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H. P. Mailand

M. Makoben

vognmand
Haderslev

vognmand
Haderslev

V. V. Malling
vognmand
Tiist

M. Malmberg
vognmand
Kbhvn. S.

kørsel m. svin t. Esbjerg Andels-Svineslagteri
og t. Esbjerg Eksportslagteri foruden en del
kørsel f. Bramminge Lokalforening u. J.A.F. og
D.A.G. og en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Bramminge Hovedgårds Mark pr. Bram
minge.
Firma: Villiam Madsen, Vognmandsforretning,
Bramminge Hovedgårds Mark pr. Bramminge.

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. forskellige bygmestre i Ha
derslev, f. Haderslev kommune og f. A/S Dansk
Dammann Asfalt, Haderslev — samt langturs
kørsel over hele landet f. Eksport-Maltfabrikken
»Fuglsang«, Haderslev.
Adr. Moltrupvej 24, Haderslev.
Firma: H. P. Mailand, Vognmandsforretning,
Moltrupvej 24, Haderslev.

Madsen, William, vognmand; f. 12/8 1899 i Vis
senbjerg, Odense amt, søn af vognmand Chri
stian Madsen; g. 14/6 1925 m. Mary M., f. Chri
stensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Søndersø 1919, drevet rutebilkørsel på person
ruten: Assens-Ejby 1923-26, gårdejer 1926-38, der
efter selvstændig vognmand i Knarreborg; vogn
park: 3 lastvogne (3-5 tons).
Adr. Tommerup Femtning pr. Knarreborg.
Firma: Wm. Madsen, Vognmandsforretning,
Tommerup Femtning pr. Knarreborg.

Majgaard, Niels Aage, vognmand; f. 9/10 1916
i Lødderup, Thisted amt, søn af handelsmand
Christian Majgaard; g. 31/12 1940 m. Kamma
Roberta M., f. Lindeli; udd. og virket v. land
væsen, flyttemand og koksafbærer i Kbhvn.
1935-45, ansat v. Dansk Røde Kors 1945-47, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1947, ind
trådt i samarbejde m. vognmand Carl Aage
Hansen u. firmanavnet: Skandinavisk Fjern
transport, Kbhvn. 1950, indtrådt i samarbejde m.
vognmand Jens Børge Langhoff u. firmanavnet:
Tricamion, International Autotransport, Kbhvn.
1955; vognpark: 11 eksportkølevogne (kørsels
kapacitet: ca. 200 tons); kørsel: udelukkende
eksportkørsel på udlandet.
Adr. Birke Alle 13, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Tricamion v. B. Langhoff — Aa. Han
sen — Aa. Majgaard, International Autotrans
port, Nyhavn 38, Kbhvn. K.

Magnussen, Peter, vognmand; f. 22/1 1915 i
Åbenrå, søn af vognmand Jørgen Magnussen; g.
6/6 1936 m. Anni M., f. Winther; efter en del år at
have virket s. medhjælper og chauffør etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Åbenrå 1949; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. A/S Cimbria Tømmerhan
del, Åbenrå og f. A/S B. P. Olie-Kompagniet,
Åbenrå.
Adr. Engvej 16, Åbenrå.
Firma: P. Magnussen, Vognmandsforretning,
Engvej 16, Åbenrå.

Mailand, Hans Peter, vognmand; f. 21/5 1899
i Eckernforde, Sydslesvig, søn af vognmand Jo
hannes Mailand; g. 2/5 1925 m. Hansigne M., f.
Andersen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ha
derslev 1928, optaget sønnen Svend Aage Mai
land s. kompagnon i forretningen 1954; vogn
park: 1 Scania-Vabis-diesellastvogn m. påhængs
vogn og 2 benzinlastvogne — begge m. tippelad;

Makoben, Max, vognmand; f. 25/9 1900 i Tirs
lund, Haderslev amt, søn af gårdejer Johan
Makoben; g. 11/12 1936 m. Anna M., f. Brunswick; udd. og virket s. mekaniker, derefter genn.
ca. 3 år chauffør i A/S Nicolai Outzen, Haders
lev, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haders
lev 1937, løst næringsbrev 1942; vognpark: 1 Magirus-diesellastvogn m. påhængsvogn og 2 ben
zinlastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn og 1
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Sønderjydsk
Smøreksportforening, Vojens, f. Haderslev kom
mune og f. A/S Nicolai Outzen, Haderslev m. fl.
Adr. Solvang 1, Haderslev.
Firma: M. Makoben, Vognmandsforretning,
Solvang 1, Haderslev.
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H. A. Malmborg

H. Marcussen

V. Marcussen

vognmand
Lendemark

vognmand
Hillerød

vognmand
Gadevang

V.

Marcussen
vognmand
Gadevang

Malev, Børge, vognmand; f. 2/1 1925 i St. Fuglede, Sorø amt, søn af vognmand Peter Malev;
g. 3/3 1950 m. Lissi M., f. Jensen; chauffør v.
Roskilde Taxa og v. Manse’s Turistfart, Frede
rikssund 1943-53, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Oppe Sundby pr. Frederikssund 1953;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. hydraulisk tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Frederikssund Betonvarefabrik m. fl.
Adr. Marbækvej 1, Oppe Sundby pr. Frederiks
sund.
Firma: Børge Malev, Vognmandsforretning,
Oppe Sundby pr. Frederikssund.

Malmborg, Hans Albert, vognmand; f. 10/10
1899 i Fanefjord, Møn, søn af smed Vilhelm
Malmborg; g. 25/4 1930 m. Inger Herdis M., f.
Petersen; etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i Stege 1924, udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte lastvogns- og turistkørsel
1928, erhvervet nuværende ejendom i Stege 1930;
vognpark: 1 4-tons lastvogn, 1 kleinbus og 1 lille
bil; tidl. formd. f. og revisor i Møns Vognmands
forening, medl. af best. f. Lands jagtforeningen
af 1923 s. 1945.
Adr. Nygade 9, Lendemark pr. Stege.
Firma: H. A. Malmborg, Vognmandsforretning,
Lendemark pr. Stege.

Malling, Viggo Vilhelm, vognmand; f. 23/7 1923
i Tiist, Arhus amt, søn af fhv. vognmand Chri
stian Malling; g. 27/5 1950 m. Oda M., f. Munk
Jensen; medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Tiist 1941-51, overtaget sam
me — der er grundlagt 1924 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 2 last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 12% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. mælk t. Vesterbro Mejeri, Arhus for
uden en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Tiist pr. Mundelstrup.
Firma: Viggo Malling, Vognmandsforretning,
Tiist pr. Mundelstrup.

Marcher, Carl, vognmand; vognpark: 1 heste
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr: Asen, Neksø.
Firma: Carl Marcher, Vognmandsforretning,
Neksø.

Malmberg, Marius, vognmand; f. 17/5 1906 i
Kbhvn., søn af murer Niels Aage Malmberg; g.
25/9 1931 m. Judith Marie M., f. Larsen; t. søs i
sejl- og dampskibe t. 1933, chauffør h. fabrik
ejer J. C. Hempel, Kbhvn. 1933-47, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1947; kørsels
kapacitet: ca. 12 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Det
Hempelske Handelshus og dettes forskellige un
derafdelinger i Kbhvn. samt f. handelsfirmaet
Johs. Lud vigsen, Kbhvn. m. fl.; u. besættelsen
medl. af »Korps Aagesen«.
Adr. Prags Boulevard 4, Kbhvn. S.
Firma: Marius Malmberg, Vognmandsforret
ning, Prags Boulevard 4, Kbhvn. S.

Marcussen, Harald, vognmand; f. 30/3 1909 i
Nøddebo sogn, Frederiksborg amt, søn af land
mand M. P. Marcussen; g. 29/1 1933 m. Karen
M., f. Larsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hillerød 1932, er
hvervet nuværende ejendom i Hillerød samt op
ført garager t. samme 1946; vognpark: 2 last
vogne (3% og 5% tons) — den ene m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Frederiksborg Savværk, Hille
rød, f. Fritz Hansen’s Møbelfabrik, Lillerød og
f. Povl Christiansen’s Tømmerhandel, Hillerød
m. fl.
Adr. Frederiksværkgade 62, Hillerød.
Firma: H. Marcussen, Vognmandsforretning,
Frederiksværkgade 62, Hillerød.
Marcussen, Valdemar, vognmand; f. 11/5 1917 i
Gadevang, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Vilhelm Marcussen; g. 31/8 1946 m. Tove M., f.
Andersen; ansat i faderens vognmandsforretning
i Gadevang, i kompagni m. broderen Vilhelm
Marcussen etabi. sig s. selvstændig vognmand og
forhandler af grus og vejmaterialer i Gadevang
1942; vognpark: 4 5-tons lastvogne og 1 Fordson-
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F. Margot

N. H. Mariager

M. O. Markussen

vognmand
Sønder Saltum

vognmand
Nørre Uttrup

vognmand
Randers

C.

M. Marthinus
direktør
Kgs. Lyngby

traktor; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Frederiksborg amts
vejvæsen og f. forskellige entreprenører.
Adr. Gadevang pr. Hillerød.
Firma: Brdr. Marcussen, Vognmandsforretning,
Gadevang pr. Hillerød.

selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Rosenvænget 5, Nørre Uttrup pr. Nørre
Sundby.
Firma: Niels Mariager, Vognmandsforretning,
Nørre Uttrup pr. Nørre Sundby.

Marcussen, Vilhelm, vognmand; f. 4/6 1912 i
Gadevang, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Vilhelm Marcussen; g. 27/1 1935 m. Mary M., f.
Andersen; udd. s. gartner og sen. ansat i fade
rens vognmandsforretning i Gadevang, i kom
pagni m. broderen Valdemar Marcussen etabi.
sig s. selvstændig vognmand og forhandler af
grus og vejmaterialer i Gadevang 1942; vogn
park: 4 5-tons lastvogne og 1 Fordson-traktor;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Frederiksborg amts vejvæsen og
f. forskellige entreprenører.
Adr. Gadevang pr. Hillerød.
Firma: Brdr. Marcussen, Vognmandsforretning,
Gadevang pr. Hillerød.

Mark, Laurids, vognmand; f. 10/5 1924 i Thi
sted, søn af landmand Marinus Mark; g. 22/5
1953 m. Magda M., f. Boesen; i kompagni m.
svogeren vognmand Lars Vestergaard Sørensen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gettrup
1950; vognpark: 1 diesellastvogn (4% tons) m. på
hængsvogn (3% tons) og 1 benzinlastvogn (3%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport og en del kørsel f.
Helligsø-Gettrup kommune.'
Adr. Gettrup.
Firma: Sørensen & Mark, Vognmandsforret
ning, Gettrup.

Margot, Frants, vognmand; f. 14/5 1912 i Dråby,
Randers amt, søn af landmand Johan Margot; g.
16/6 1940 m. Dagny M.. f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Sønder Saltum 1946;
vognpark: 1 lastvogn (5025 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kreaturtransport samt en
del kørsel f. Saltum-Hune kommune; medl. af
best. f. Sønder Saltum Vandværk.
Adr. Sønder Saltum.
Firma: Frants Margot, Vognmandsforretning,
Sønder Saltum.

Mariager, Niels Hausager, vognmand; f. 8/3
1919 i Nørre Uttrup, Alborg amt, søn af cement
arbejder Marinus Mariager; g. 16/11 1945 m. Else
M., f. Jensen; chauffør h. vognmand Simonsen,
Nørre Sundby 1940-45 og h. vognmand S. Chri
stensen, Nørre Uttrup 1945-55, løst næringsbrev
samt overtaget vognmand Niels Pedersen’s for
retning — oprindeligt beliggende i Lindholm men
sen. flyttet t. Nørre Uttrup — og etabi. sig s.

Markersen, Edvard, vognmand; f. 7/4 1907 i
Seddinge, Maribo amt, søn af chauffør H. P.
Markersen; g. 21/9 1930 m. Gudrun M., f. Peter
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Espergærde 1934; vognpark: 2 lastvogne (4 og 4%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Tikøb kommune m. fl. —
samt flytning.
Adr. Lindevej 12, Espergærde.
Firma: Edv. Markersen, Flytte-& Fragtmands
forretning, Espergærde.

Markussen, Max Olof, vognmand; f. 4/3 1906 i
Oksbøl, Ribe amt, søn af smedemester Ludvig
Dusinus Markussen; g. 5/11 1933 m. Agnes M., f.
Møller; udd. i handel, ansat på kontor h. D.S.B.
vognmand K. Kristoffersen, Arhus 1928-47, løst
næringsbrev samt overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Randers og etabi. sig s selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 5 lastvogne
(2%-3% tons) og 2 spand heste m. tilhørende
arbejdsvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del udkørsel af koks fra Ran
ders Gasværk — samt kørsel f. D.S.B.; medl. af
best. f. Randers Vognmandslaug s. 1954.
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E. Martinsen

A. Mathiasen

J. P. Mathiasen

H. Mathiesen

vognmand
Østbirk

vognmand
Næsborg

vognmand
Agerbæk

vognmand
Christiansfeld

Adr. Tjørnevej 8, Randers.
Firma: M. O. Markussen, D.S.B. Vognmand,
Tjørnevej 8, Randers.

Marthinus, Carl M., direktør; f. 16/8 1897; di
rektør f. A/S T. G. Jungersen, Lyngby s. 1926;
formd. f. Danmarks Automobil-Forhandler-Forening, medl. af præsidiet f. Nordisk Automobil
forhandler Union, medl. af best. f. Centralfor
eningen af Benzinforhandlere i Danmark og f.
Motorbranchens Fællesråd, medl. af samarbejds
udvalget mellem D.A.F. og C.A.D. og af motor
branchens Benzin- og olieudvalg, fl. a. tillids
hverv.
Adr. Olgasvej 32, Vedbæk.
Firma: A/S T. G. Jungersen, Aut. Ford-Forhandler, Hovedgaden 63, Kgs. Lyngby.
Martinsen, Erik, vognmand; f. 16/1 1904 i
Stouby sogn, Vejle amt, søn af gårdejer Chri
stian Martinsen; g. 8/10 1927 m. Margrethe M.,
f. Jørgensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Stouby 1926, gårdejer 1930-47, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Østbirk og påny
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 1 6-tons lastvogn og 1 5-personers udlej
ningsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
og en del kørsel f. Østbirk Foderstofforening.
Adr. Østbirk.
Firma: E. Martinsen, Vognmand, Østbirk.
Martinsen, Jacob, vognmand; f. 6/9 1919 i
Løjt, Åbenrå amt, søn af landmand Martin Mar
tinsen; g. 15/11 1947 m. Anine M., f. Nissen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Bolderslev 1946, side
løbende indehaver af benzintank m. detailsalg i
Bolderslev; vognpark: 2 lastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Bjolderup kommune og f. Bolderslev
Mejeri.
Adr. Bolderslev.
Firma: Jacob Martinsen, Vognmandsforretning,
Bolderslev.

Martinussen, Aage, vognmand; f. 10/1 1921 i
Hvidbjerg, Thisted amt, søn af landmand Poul
Martinussen; g. 22/5 1947 m. Ingrid M., f. Dahlgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Erslev 1947; vognpark: 3 benzin- og diesellastvogne
— hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: ca. 18><> tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel, en
del langturskørsel og en del kørsel f. TødsøErslev kommune.
Adr. Erslev.
Firma: Aage Martinussen, Vognmandsforret
ning, Erslev.

Mathiasen, Andreas, vognmand; f. 11/11 1897
i Esbjerg.
Adr. Islandsgade 44, Esbjerg.
Firma: N. Chr. Mathiasen v. A. Mathiasen,
Vognmandsforretning, Islandsgade 44, Esbjerg.

Mathiasen, Anker, vognmand; f. 22/12 1919 i
Overlade, Alborg amt, søn af landmand Ludvig
Mathiasen; g. 14/6 1945 m. Anna M., f. Jørgen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Næs
borg pr. Løgstør 1952; vognpark: 1 5%-tons die
sellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport og en
del kørsel f. Næsborg-Skarpsalling-Outrup kom
mune.
Adr. Næsborg pr. Løgstør.
Firma: Anker Mathiasen, Vognmandsforret
ning, Næsborg pr. Løgstør.

Mathiasen, Jacob Peder, vognmand; f. 8/3 1908
i Debel pr. Agerbæk, Ribe amt, søn af landmand
Niels Peder Mathiasen; g. 20/11 1934 m. Kirstine
Kathrine M., f. Skovdahl; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Agerbæk 1928, sideløbende leve
randør af mørtel fra eget mørtelværk; vogn
park: 2 benzinlastvogne — begge m. tippelad —
og 1 gravko; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. sand og sten f.
forskellige entreprenører foruden en del kørsel
f. Agerbæk kommune m. fl.
Adr. Agerbæk.
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O. S. Mathiesen
vognmand
Kolding

A. C. Matthiesen

A. Matthiesen

vognmand
St. Andst

vognmand
Alnor

Firma: Jac. Mathiasen, Vognmandsforretning,
Agerbæk.

Mathiasen, Jens Munk, vognmand; f. 6/2 1908
i Sønderholm, Alborg amt, søn af husmand Jens
Mathiasen; g. 14/12 1935 m. Jenny M. M., f. Lar
sen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Guldbæk pr. Godthåb J.
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1932; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel samt fragtmandskør
sel m. koncession på fragtruten: Estrup-HæsumGuldbæk-Ålborg; formd. f. Guldbæk Brugsfor
ening og medl. af Øster Hornum sogneråd s.
1954.
Adr. Guldbæk pr. Godthåb J.
Firma: J. Munk Mathiasen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Guldbæk pr. Godthåb J.

Mathiesen, Holger, vognmand; f. 22/3 1906 i
Ødis, Vejle amt, søn af brøndgraver Niels Ma
thiesen; g. 25/5 1933 m. Louise Christine M., f.
Nørregaard; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Christiansfeld 1927, sideløbende indehaver af
benzintank m. detailsalg f. Gulf Oil i Christians
feld; vognpark: 1 Scania-Vabis-diesellastvogn og
1 Fargo-diesellastvogn — begge m. påhængsvogn
— samt 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. forskel
lige bygmestre — dog fortrinsvis kørsel m. krea
turer t. jydske eksportstalde og m. svin t. Kol
ding Andels-Svineslagteri; medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen Danske Vognmænd og af best.
f. Haderslev Amts Vognmandsforening, formd. f.
Kolding Oplands Kreatur- og Svinetransport
Forening.
Adr. Kongensgade, Christiansfeld.
Firma: Holger Mathiesen, Vognmandsforret
ning, Christiansfeld.
Mathiesen, Oskar Sten, vognmand; f. 15/10 1915
i Kolding, søn af smed Sten Peter Mathiesen; g.
22/9 1951 m. Ester Agnete M., f. Bruhn; udd. og
virket v. landvæsen — bl. a. genn. 7 år på Stens
gård i Eltang — t. 1940, derefter virket v. mu

C. M. Matthiesen
vognmand
Tårup

rerfaget, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kolding 1947; vognpark: 3 lastvogne — alle m.
tippelad og den ene till. m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: ca. 17 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. hånd
værksmestre og entreprenører.
Adr. Carl Plougs Vej 2 A, Kolding.
Firma: Oskar Mathiesen, Vognmandsforretning,
Carl Plougs Vej 2 A, Kolding.
Matthiesen, Arne Christian, vognmand; f. 6/10
1912 i Vejrup, Ribe amt, søn af landmand Ma
rius Matthiesen; g. 16/9 1943 m. Anna M., f. Bro;
udd. v. mølleri og sen. virket s. kusk og chauffør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i St. Andst
pr. Andst 1947; vognpark: 1 Thames-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Andst Mejeri og f. Andst
kommune foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. St. Andst pr. Andst.
Firma: Arne Matthiesen, Vognmandsforret
ning, St. Andst pr. Andst.

Matthiesen, August, vognmand; f. 17/9 1913 i
Flensburg, Sydslesvig, søn af styrmand M. P.
Matthiesen; g. 23/9 1950 m. Tove M., f. Weis; udd.
og virket v. handel, grundlagt vognmandsforret
ning i kompagni m. broderen vognmand M. P.
Matthiesen 1945, selvstændig vognmand i Alnor
pr. Gråsten s. 1952; vognpark: 1 M.A.N.-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende
langturskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f.
A/S De forenede Teglværker, Egernsund.
Adr. Alnor pr. Gråsten.
Firma: Aug. Matthiesen, Vognmandsforretning,
Alnor pr. Gråsten.
Matthiesen, Carl Madsen, vognmand; f. 24/11
1914 i Vindeballe, Svendborg amt, søn af maler
mester Peder Matthiesen; g. 13/9 1941 m. Helga
M., f. Høj; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Tårup pr. Frørup 1941, sideløbende leverandør
af sten og grus fra egen grusgrav; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 15% tons); kørsel: alm. vognmands-
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J. Matthiesen

J. B. Matthiesen

L. Max-Madsen

E. Mehlsen

vognmand, entreprenør
Åbenrå

vognmand
Åbenrå

vognmand, ingeniør
Kbhvn. V.

vognmand
Karby

kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Frørup
kommune foruden en del svine- og kreaturtrans
port; medl. af best. f. og sekretær i Svendborg
Amts Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Tårup pr. Frørup.
Firma: C. Matthiesen, Vognmandsforretning,
Tårup pr. Frørup.

Matthiesen, Jørgen, vognmand, entreprenør; f.
30/4 1897 i Åbenrå, søn af landmand Jørgen
Matthiesen; g. 18/3 1921 m. Anna Margrethe M.,
f. Lorentzen; efter en del år at have drevet
landbrug etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Åbenrå 1946, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
m. egen grusgrav; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn og udelukkende beregnet t.
langturskørsel, 1 personvogn, 1 gravemaskine og
1 traktor m. læsseskovl samt forskelligt grus
gravsmateriel; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Åbenrå samt en del
kørsel m. grus f. Åbenrå amts vejvæsen og f.
Åbenrå kommune.
Adr. GI. Dam 11, Åbenrå.
Firma: Jørgen Matthiesen & Søn, Vognmands
forretning, GI. Dam, 11, Åbenrå.
Matthiesen, Jørgen Bertin, vognmand; f. 20/6
1928 i Åbenrå, søn af vognmand, entreprenør Jør
gen Matthiesen; udd. v. landvæsen og sen. vir
ket s. chauffør i faderens vognmandsforretning i
Åbenrå, optaget s. kompagnon i samme.
Adr. GI. Dam 11, Åbenrå.
Firma: Jørgen Matthiesen & Søn, Vognmands
forretning, GI. Dam 11, Åbenrå.
Max-Madsen, Leif, vognmand, ingeniør M. af
I.; f. 10/7 1919 i Kbhvn., søn af direktør, vogn
mand Max J. Madsen; g. 24/2 1945 m. Lizzie
M.-M., f. Jensen; erhvervet svendebrev s. auto
mekaniker h. Bulow Service, Kbhvn. 1938, stu
dieophold h. Adam Opel A/G, Russelsheim am
Main 1939, ingeniør M. af I. 1944, løst nærings
brev 1945, prokurist i og medl. af best. f. Max J.
Madsen A/S, Kbhvn. — der omfatter vogn

mandsforretning m. lastvogne og turistbiler samt
en omfattende entreprenørvirksomhed — s. 1944;
vognpark: 50 lastvogne (4-12 tons), 25 turistvogne,
12 traktorer, 6 gravemaskiner, diverse bulldozers
og 2 blokvogne (20 og 50 tons); tidl. medl. af
best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug, tidl. kredsformd. f. Kbhvn. og Kbhvn.s amt u. Turistvognmændenes Landsorganisation, medstifter af og
medl. af forretningsudvalget f. Kbhvn.s Vogn
mandsforening af 1955.
Adr. Hattesens Alle 9, Kbhvn. F.
Firma: Max J. Madsen A/S, Vognmands- &
Entreprenørforretning, Ny Carlsbergvej 80,
Kbhvn. V.

Mehlsen, Ejner, vognmand; f. 23/8 1921 i Kar
by, Thisted amt, søn af landmand Karl Mehlsen;
g. 27/8 1946 m. Erna M., f. Lindbjerg; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Karby 1946; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel, en del
svine- og kreaturkørsel og en del kørsel f. Karby-Hvidbjerg-Redsted kommune.
Adr. Karby.
Firma: Ejner Mehlsen, Vognmandsforretning,
Karby.

Melchiorsen, Ciliam, vognmand; f. 22/5 1904 i
Lyby, Viborg amt, søn af gårdejer Christian
Peter Melchiorsen; g. 20/3 1938 m. Else M., f.
Thordahl; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
mejerichauffør, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende vognmandsforretning i Århus og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1935; vogn
park: 4 lastvogne (3%-5% tons) — hvoraf 2 m.
påhængsvogn (3% og 4% tons), 2 flyttelifts og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning og møbelopbevaring.
Adr. Harald Jensens Plads 1, Århus.
Firma: Ciliam Melchiorsen, Vognmand, Ha
rald Jensens Plads 1, Århus.
Meldgaard, Karl Emil, vognmand; f. 7/8 1913 i
Sønder Bork, Ringkøbing amt, søn af købmand
Anders Christian Meldgaard; g. 9/1 1944 m. Jutta
M., f. Lyhne; udd. i kolonial, etabi. sig s. selv-
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C. Melchiorsen

J. Meng

J. Aa. Meyer

K. V. Meyer

vognmand
Arhus

vognmand
Bolderslev

vognmand
Valby

vognmand
Kbhvn. S.

stændig vognmand i Sønder Bork 1946, sidelø
bende indehaver af depot i Sønder Bork f. A/S
Nordisk Flaskegas, Esbjerg; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Sønder Bork-Nørre
Bork kommune m. fl.
Adr. Sønder Bork.
Firma: K. E. Meldgaard, Vognmandsforretning,
Sønder Bork.

Meldgaard, Viggo, vognmand; f. 9/8 1917 i
Nørre Omme, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Andreas Meldgaard; g. 12/3 1944 m. Dagny M.,
f. Jensen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947,
indehaver af nuværende vognmandsforretning i
Videbæk s. 1949; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Videbæk Kartoffelmelsfabrik, f.
Videbæk kommune og f. forskellige bygmestre
i Videbæk foruden en del kørsel m. indenlandsk
brændsel f. egen regning.
Adr. Søndergade 17, Videbæk.
Firma: Viggo Meldgaard, Vognmandsforret
ning, Videbæk.
Melgaard, Børge, vognmand; f. 7/5 1923 i Ske
lund, Alborg amt, søn af gårdejer Niels Mel
gaard; g. 1954 m. Henny M., f. Larsen; udd. v.
landvæsen, lillebilchauffør 1948-51, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Skelund 1948,
selvstændig lillebilvognmand i Veddum s. 1954;
vognpark: 1 7-personers lillebil (Folkebus model
1953).
Adr. Veddum.
Firma: Veddum Lillebil v. Børge Melgaard,
Veddum.
Meng, Jørgen, vognmand; f. 13/11 1906 i Bjolderup, Åbenrå amt, søn af husmand Jørgen Ni
colai Meng; g. 26/5 1935 m. Marie M., f. Ander
sen; efter en del år at have drevet cykelforret
ning etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bol
derslev 1948; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Bolderslev
Mejeri og f. Bolderslev Mølle.

Adr. Bolderslev.
Firma: Jørgen Meng, Vognmandsforretning,
Bolderslev.

Messeter, Horace Hugh, entreprenør, vogn
mand; f. 28/10 1902 i London, søn af rentier Al
fred Messeter; g. 3/4 1931 m. Vibeke M., f. Røn
ne; bestået eksm. fra City of London College
1919, ansat i A/S Det Store Nordiske TelegrafSelskab i London 1920-32, etabi. sig s. selvstæn
dig entreprenør i Kbhvn. 1933, selvstændig en
treprenør — m. vejbygning s. speciale — i Kgs.
Lyngby s. 1952, sideløbende overtaget vognmand
H. Jacobsen’s forretning i Kgs. Lyngby 1952;
vognpark: 4 lastvogne og 1 læssetraktor (kørsels
kapacitet: 20-22 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Lyngby-Tårbæk kommunes dagrenovationsafdeling.
Adr. Stengårds Alle 4-6, Kgs. Lyngby.
Firma: H. H. Messeter, H. Jacobsen’s Eftf.,
Entreprenør- & Vognmandsforretning, Stengårds
Alle 4-6, Kgs. Lyngby.

Meyer, Julius Aage, vognmand; f. 22/12 1898 i
Bråby, Sorø amt, søn af husmand Peter Chri
stoffer Meyer; g. 29/4 1950 m. Laura M., f. Ol
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Valby 1944;
vognpark: 1 Bedford-lastvogn m. tippelad; kør
sel: udelukkende dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s
Grundej eres Renholdelsesselskab.
Adr. Lauravej 9, Kbhvn. Valby.
Firma: Jul. Meyer, Vognmandsforretning, Lau
ravej 9, Kbhvn. Valby.
Meyer, Kristian Valdemar, vognmand; f. 17/5
1902 i Bråby, Præstø amt, søn af ledvogter Peter
Christoffer Meyer; g. 26/5 1935 m. Else Germania
M., f. Horstmann; udd. og virket v. landvæsen —
bl. a. genn. 8 år s. herregårdsforvalter — t. 1931,
virket v. malerfaget 1931-32, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1932; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 8 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Emil Jensen, f. A/S Kr. Stærk og f.
firmaet Chr. P. Hansen — alle Kbhvn.; medl. af
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C. O. Michaelsen

L. C. Michaelsen

J. H. Michelsen

A. Mikkelsen

vognmand
Allerslev

vognmand
Vesterbølle

vognmand
Gjesing

fragt- og vognmand
Nakskov

forældrerådet f. K.F.U.M. Spejderne på Islands
Brygge i Kbhvn., fl. a. tillidshverv.
Adr. Njalsgade 33, Kbhvn. S.
Firma: K. V. Meyer, Vognmandsforretning,
Njalsgade 33, Kbhvn. S.

Michaelsen, Carl Ove, vognmand; f. 24/10 1909
i Herlufsholm, Sorø amt, søn af papirarbejder
Christian Michaelsen; g. 1932 m. Edith M., f. Ol
sen; ansat i A/S Maglemølle Papirfabrik, Næs
tved 1933-48, overtaget vognmand Poul Larsen’s
forretning i Allerslev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1948; vognpark: 1 6-tons lastvogn.
Adr. Allerslev.
Firma: C. O. Michaelsen, Vognmandsforret
ning, Allerslev.
Michaelsen, Laust Christian, vognmand; f. 20/6
1915 i Vesterbølle sogn, Viborg amt, søn af
rentier Chresten Michaelsen; g. 23/6 1946 m. Jo
hanne M., f. Pedersen; lastvognschauffør 1947-52,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vesterbølle
pr. Gedsted 1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vesterbølle pr. Gedsted.
Firma: L. Michaelsen, Vognmandsforretning,
Vesterbølle pr. Gedsted.

chauffør og kompagnon i faderens vognmands
forretning i Tønder, overtaget samme — der
tidl. bl. a. omfattede eksportkørsel m. koncession
på udlandet — f. egen regning og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1947; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. købmand E. Chr. Kliiwer, Tønder og f.
Tønder kommune.
Adr. Ribe Landevej, Tønder.
Firma: Louis Michelsen, Vognmandsforretning,
Ribe Landevej, Tønder.
Mikkelsen, Alfred, fragt- og vognmand; f. 24/7
1890 i Rødvig, Præstø amt, søn af tømrermester
Christen Mikkelsen; g. 18/11 1910 m. Karen M.,
f. Isaksen; bestået bygningskonduktøreksm.,
fiskeeksportør i Rødvig 1914-20 og i Tårs på Lol
land 1920-25, etabi. sig s. selvstændig fragt- og
vognmand i Nakskov 1930, opført nuværende
ejendom m. tilhørende garageanlæg i Nakskov
1945; vognpark: 15 lastvogne (2-7 tons) — hvoraf
6 m. påhængsvogn (5-12 tons) og 2 m. sættevogn;
næstformd. i Nakskov Vognmandsforening, genn.
en årrække medl. af best. f. Maribo Amts Fragtog Vognmandsforening.
Adr. Løjtoftevej 27, Nakskov.
Firma: Alfred Mikkelsen & Søn, Fragt- &
Vognmandsforretning, Løjtoftevej 27, Nakskov.

Michelsen, Jens Haas, vognmand; f. 15/8 1916 i
Fausing sogn, Randers amt, søn af rentier Gelius
Michelsen; g. 8/12 1946 m. Marie M., f. Sørensen;
udd. v. landvæsen, lastvognschauffør 1936-45,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gjesing pr.
Auning 1945; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast svine- og kreaturtransport foruden en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Gjesing pr. Auning.
Firma: J. Michelsen, Vognmand, Gjesing pr.
Auning.

Mikkelsen, Anker, vognmand; f. 20/6 1903 i
Klemensker, Bornholm, søn af landmand Vil
helm Mikkelsen; g. 28/11 1929 m. Edith M., f.
Dam; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rønne 1944; vognpark: udeluk
kende hestevogne; medl. af best. f. Rønne Vogn
mandsforening t. 1953.
Adr. Fabriksvej, Rønne.
Firma: Anker Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Fabriksvej, Rønne.

vognmand; f. 8/4
søn af vognmand
1936 m. Marie M.,
og sen. virket s.

Mikkelsen, Anker, vognmand; f. 17/3 1926 i
Dyngby, Arhus amt, søn af gårdejer Rasmus
Steffen Mikkelsen; g. 5/5 1950 m. Grethe M., f.
Poulsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odder 1950; vognpark: 1 5-

Michelsen, Louis Hansen,
1911 i Jejsing, Tønder amt,
Niels Peter Michelsen; g. 21/1
f. Petersen; udd. s. slagter
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A. Mikkelsen
vognmand
Odder

C. C. Mikkelsen

B. Mikkelsen

vognmand
Silkeborg

vognmand
Barde

tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Lillegade 1, Odder.
Firma: Anker Mikkelsen, Vognmand, Odder.
Mikkelsen, Bøge, vognmand; f. 28/2 1920 i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af vognmand Peder
Christian Mikkelsen; g. 3/3 1956 m. Dagmar M.,
f. Bech Nielsen; efter en del år at have virket
s. medhjælper overtaget nuværende vognmands
forretning i Barde pr. Herning i kompagni m.
vognmand Christian Ørskov og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1950, eneindehaver af forret
ningen s. 1954; vognpark: 1 Volvo-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport t. eksportstaldene
i Herning og Grindsted og en del svinetransport
t. Andels-Svineslagteriet »Midtjylland«, Grind
sted foruden en del kørsel f. Videbæk Kartoffel
melsfabrik og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Barde pr. Herning.
Firma: Bøge Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Barde pr. Herning.
Mikkelsen, Carl Christian, vognmand; f. 24/5
1921 i Bjerringbro, Viborg amt, søn af fhv. vogn
mand Niels Michael Mikkelsen; g. 9/7 1946 m.
Gyda M., f. Skriver Olsen; chauffør i faderens
vognmandsforretning i Silkeborg 1944-54, løst
næringsbrev samt overtaget samme — der er
grundlagt af faderen 1932 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 1 4%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. boligselskaberne i
Silkeborg.
Adr. Silkeborg.
Firma: Chr. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Silkeborg.

Mikkelsen, Christen, vognmand; f. 2/9 1898 i
Væth, Ørum sogn, Randers amt, søn af boels
mand Mikkel Mikkelsen; g. 30/10 1921 m. Johan
ne Marie M., f. Sørensen Høj; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Væth 1924;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons);

C. Mikkelsen
vognmand
Væth

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport; genn. en år
række medl. af best. f. Randersegnens Vogn
mandsforening.
Adr. Væth pr. Langå.
Firma: Chr. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Væth pr. Langå.
Mikkelsen, Christian, vognmand; f. 28/2 1912 i
Hurup, Thisted amt, søn af entreprenør Jens
Mikkelsen; g. 23/2 1936 m. Maren M., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hurup 1936;
vognpark: 1 diesellastvogn (5 tons) m. påhængs
vogn (4% tons) og 1 benzinlastvogn (5 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel, en del kreaturkørsel og en
del kørsel f. Hurup kommune; medl. af best. f.
Thisted Amts Vognmandsforening t. 1955.
Adr. Ny Refsvej 4, Hurup, Thy.
Firma: Chr. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Hurup, Thy.

Mikkelsen, Egon Høj, vognmand; f. 21/4 1922 i
Ørum sogn, Randers amt, søn af vognmand Chri
stian Mikkelsen; g. 20/8 1944 m. Inger M., f. Westervig; chauffør 1940-46, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Houlbjerg pr. Laurbjerg
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport.
Adr. Houlbjerg pr. Laurbjerg.
Firma: Houlbjerg Vognmandsforretning v.
Egon Mikkelsen, Houlbjerg pr. Laurbjerg.
Mikkelsen, Ejner Just, vognmand; f. 3/10 1922
i Norring, Arhus amt, søn af vejmand Johannes
Just Mikkelsen; g. 10/11 1945 m. Inga J. M., f.
Møller Hansen; chauffør 1940-51, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skjoldelev pr. Hinnerup
1951; vognpark: 1 4%-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Frijsenborg Herre
gårdsmejeri.
Adr. Skjoldelev pr. Hinnerup.
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E. H. Mikkelsen

E. J. Mikkelsen

F. Mikkelsen

G. Mikkelsen

vognmand
Houlbjerg

vognmand
Skjoldelev

vognmand
Tulstrup

vognmand
Øster Hornum

Firma: E. Just Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Skjoldelev pr. Hinnerup.

Mikkelsen, Evald Theodor, vognmand; f. 7/11
1894 i Ørsted, Odense amt, søn af landmand Jens
Jensen Mikkelsen; g. 12/5 1923 m. Petra M., f.
Olsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Odense 1922; vognpark:
5 lastvogne (kørselskapacitet: 21 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Fyens Konservesfabrik, Odense, f.
A/S Smith & Co., Odense og f. A/S Roulunds
Fabrikker, Odense samt f. forskellige entrepre
nører og håndværksmestre i Odense.
Adr. Ejersløkkevej 2, Odense.
Firma: Evald Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Ejersløkkevej 2, Odense.
Mikkelsen, Frederik, vognmand; f. 10/9 1879 i
Tulstrup, Ringkøbing amt, søn af uldhandler
Jørgen Mikkelsen; g. 4/11 1902 m. Lene Kathrine
M., f. Troelsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tulstrup 1902, autovognmand s. 1924, op
taget sønnen Jens Mikkelsen s. kompagnon i for
retningen ca. 1930, sen. till, overdraget den dag
lige ledelse af forretningen t. samme.
Adr. Tulstrup pr. Ikast.
Firma: I/S Fr. Mikkelsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Tulstrup pr. Ikast.
Mikkelsen, Gunnar, vognmand; f. 21/1 1916 i
Veggerby, Alborg amt, søn af gårdejer Niels
Christian Mikkelsen; g. 12/12 1937 m. Oda M., f.
Adamsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Øster Hornum pr. Støvring 1947; vognpark: 1
4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. vejmaterialer
f. Øster Hornum kommune og en del kørsel m.
mælk t. Øster Hornum Andelsmejeri foruden en
del firmakørsel.
Adr. Øster Hornum pr. Støvring.
Firma: Gunnar Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Øster Hornum pr. Støvring.
Mikkelsen, Gunnar Marius, vognmand; f. 22/2
1899 i Oddense, Viborg amt, søn af arbejdsmand

Mikkel Kristensen; g. 4/6 1926 m. Jenny M., f.
Jensen; udd. og virket v. landvæsen 1913-18,
kusk h. vognmand Kamstrup, Vinderup 1918-21,
ansat v. Vinderup Bryggeri 1921-22, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vinderup 1925, side
løbende indehaver af Vinderup Formbrændsels
fabrik, optaget sønnen Harry Mikkelsen s. kom
pagnon i forretningen 1952; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 30-32 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Vinderup
kommune, f. Ringkøbing amts vejvæsen, f. A/S
Vinderup Trælasthandel, f. Vinderup Fjerkræ
slagteri, f. Hjerm-Ginding Herreders Landbo
forening og f. Ellidshøj Kridt- & Kalkværk m. fl.
Adr. Vinderup.
Firma: Gunnar Mikkelsen & Søn, Vognmands
forretning, Vinderup.
Mikkelsen, Hans Peter, vognmand; f. 20/2 1923
i Arsdale, Bornholm, søn af mølleejer Johannes
Mikkelsen; g. 28/9 1946 m. Erna M., f. Møller;
udd. s. møller, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Arsdale 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Svaneke og Omegns Vognmands
forening.
Adr. Arsdale pr. Svaneke.
Firma: Hans Peter Mikkelsen, Vognmandsfor
retning, Arsdale pr. Svaneke.
Mikkelsen, Harry, vognmand; f. 13/3 1926 i
Sevel, Ringkøbing amt, søn af vognmand Gun
nar Marius Mikkelsen; g. 17/10 1948 m. Karen
Margrethe M., f. Nielsen; udd. og virket v.
landvæsen 1940-43, medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Vinderup 1943-46, chauffør i
Sevel 1946-50 og i A/S Vinderup Trælasthandel
1950-52, derefter optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Vinderup, sideløbende
medindehaver af Vinderup Formbrændselsfa
brik; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 30-32 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Vinderup kommune, f. Ringkøbing amts
vejvæsen, f. A/S Vinderup Trælasthandel, f.
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Vinderup Fjerkræslagteri, f. Hjerm-Ginding
Herreders Landboforening og f. Ellidshøj Kridt& Kalkværk m. fl.
Adr. Vinderup.
Firma: Gunnar Mikkelsen & Søn, Vognmands
forretning, Vinderup.
Mikkelsen, Helge Schjermer, vognmand; f. 5/7
1919 i Thyrsting, Skanderborg amt, søn af boels
mand Mikkel Peter Mikkelsen; g. 25/11 1951 m.
Margrethe M., f. Jensen; udd. v. landvæsen,
chauffør 1944-46, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Thyrsting og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Brædstrup Andelsmejeri.
Adr. Thyrsting pr. Brædstrup.
Firma: H. S. Mikkelsen, Vognmand, Thyrsting
pr. Brædstrup.
Mikkelsen, Henning, vognmand; f. 25/11 1923 i
Spjellerup, Præstø amt, søn af vognmand Søren
Mikkelsen; g. 23/8 1947 m. Lise M., f. Christen
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauf
før bl. a. i kornfirmaet S. P. Jensen, Kalund
borg, overtaget vognmand Gunnar Nielsen’s for
retning i Kærby pr. Kalundborg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954, overtaget nuværen
de ejendom m. tilhørende garager i Kærby 1955;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (4% tons); medl. af best. f. Nordvestsjællands Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Kærby pr. Kalundborg.
Firma: Henning Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Kærby pr. Kalundborg.
Mikkelsen, Henning Fuglsang, vognmand; f.
28/12 1919 i Lading, Arhus amt, søn af murer
mester Alfred Mikkelsen; g. 7/10 1944 m. Helga
F. M., f. Sørensen; udd. v. stenhuggeri og gra
nitslibning, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmandsforretning i Arhus og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1
3%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn

mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. entre
prenører.
Adr. Sandøgade 3, Arhus.
Firma: H. F. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Sandøgade 3, Arhus.
Mikkelsen, Henry, fragt- og vognmand; f. 24/3
1911 i Rødvig, Præstø amt, søn af fragt- og vogn
mand Alfred Mikkelsen; g. 15/7 1934 m. Ellen M.,
f. Larsson; medhjælper i faderens fragt- og
vognmandsforretning i Nakskov, medindehaver
af samme s. 1930.
Adr. Løjtoftevej 27, Nakskov.
Firma: Alfred Mikkelsen & Søn, Fragt- &
Vognmandsforretning, Løjtoftevej 27, Nakskov.
Mikkelsen, Jens, vognmand; f. 26/1 1912 i Tulstrup, Ringkøbing amt, søn af vognmand Frede
rik Mikkelsen; g. 14/3 1942 m. Bodil Marie M.,
f. Petersen; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Tulstrup optaget s. kompagnon i samme
ca. 1930, sen. till, overtaget den daglige ledelse
af forretningen; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Herning
Eksportstald og t. Herning Svineslagteri, en del
kørsel m. korn, foderstoffer og gødning f. for
skellige købmænd og en del kørsel m. kartofler
f. Karup Kartoffelmelsfabrik foruden en del
kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Tulstrup pr. Ikast.
Firma: I/S Fr. Mikkelsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Tulstrup pr. Ikast.
Mikkelsen, Jens, vognmand; f. 1/12 1928 i Bil
lund, Ribe amt.
Adr. Billund.
Firma: Jens Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Billund.
Mikkelsen, Jens Ladekjær, vognmand; f. 8/4
1889 i Skjern, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Peder Mikkelsen; g. 28/8 1921 m. Margrethe M.,
f. Mikkelsen; efter en del år at have virket s.
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kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Skjern overtaget samme og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1921; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
Skjern Eksportstald og t. Skjern Svineslagteri og
en del kørsel m. materialer t. Skjern Cementvarefabrik og t. Videbæk Kartoffelmelsfabrik
foruden en del kørsel f. Skjern kommune og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning; medl. af
best. f. og næstformd. i Ringkøbing-Skjern Vogn
mandsforening.
Adr. Nygade 9, Skjern.
Firma: Jens Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Nygade 9, Skjern.
Mikkelsen, Jens Otto Ibsen, vognmand; f. 27/3
1915 i Knebel-Roelsø kommune, Randers amt,
søn af slagtermester Mikkel Peder Mikkelsen; g.
30/10 1938 m. Ragna M., f. Jensen; udd. v. land
væsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Egsmark Strand pr. Ebeltoft 1946, løst nærings
brev 1956; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Ebeltoft Andelsmejeri og en
del svinetransport foruden en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Egsmark Strand pr. Ebeltoft.
Firma: J. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Egsmark Strand pr. Ebeltoft.
Mikkelsen, Johan Georg, vognmand; f. 2/11
1912 i Kbhvn., søn af vognmand Georg Martin
Mikkelsen; g. 15/4 1944 m. Ruth Ulla Agnes M.,
f. Knudsen; etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Rødovre 1945; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Viemosevej 1 A, Rødovre pr. Brønshøj.
Firma: J. G. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Viemosevej 1 A, Rødovre pr. Brønshøj.
Mikkelsen, Kaj, vognmand; f. 9/9 1920 i Bislev,
Alborg amt, søn af gårdejer Niels Christian Mik
kelsen; g. 1945 m. Anna M., f. Larsen; udd. v.
landvæsen, etabl. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i St. Restrup pr. Sønderholm 1950; vogn
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park: 1 7-personers lillebil (Folkebus model
1952).
Adr. St. Restrup pr. Sønderholm.
Firma: Restrup Lillebil v. Kaj Mikkelsen, St.
Restrup pr. Sønderholm.

Mikkelsen, Karl, vognmand, entreprenør; f.
9/10 1905 i Fræer, Alborg amt, søn af gårdejer
Rasmus Mikkelsen; g. 11/12 1938 m. Dagny M., f.
Petersen; udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig
s. selvstændig vognmand i Visborg 1932, afhæn
det nævnte forretning og grundlagt nuværende
vognmandsforretning — der sideløbende omfat
ter entreprenørvirksomhed m. egne grusgrave og
leverancer af bygnings- og vejmaterialer — i
Hadsund 1947; vognpark: 1 4%-tons lastvogn og
1 gravemaskine samt diverse traktorer og mate
riel t. grussortering og transport; medstifter af
Hadsund og Omegns Vognmandsforening 1947,
medl. af best. f. samme 1948, formd. s. 1953.
Adr. Markedsgade, Hadsund.
Firma: K. Mikkelsen, Vognmand & Entrepre
nør, Hadsund.
Mikkelsen, Karl Georg, vognmand; f. 26/11
1916 i Oue, Alborg amt, søn af gårdejer Niels
Valdemar Mikkelsen; g. 26/11 1942 m. Rigmor M.,
f. Søndergaard; overtaget nuværende cement
støberi i Enslev pr. Gjerlev J. 1942, sideløbende
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Enslev og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1944; vognpark: 1 6-tons lastvogn og 1 5-personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port.
Adr. Enslev pr. Gjerlev J.
Firma: K. Mikkelsen, Vognmandsforretning &
Cementstøberi, Enslev pr. Gjerlev J.

Mikkelsen, Kristen Jensen, vognmand; f. 6/10
1919 i Enslev, Randers amt, søn af gårdejer
Anders Johnsen Mikkelsen; g. 27/1 1942 m. Edith
M., f. Bach; udd. v. landvæsen, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Vinstrup pr. Dalbyover
1946, løst næringsbrev 1950; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
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vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport.
Adr. Vinstrup pr. Dalbyover.
Firma: Kr. J. Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Vinstrup pr. Dalbyover.
Mikkelsen, Niels, vognmand; f. 27/6 1885 i
Skanderup, Ribe amt, søn af bygmester Jeppe
Mikkelsen; g. 29/4 1911 m. Marie Hansine M., f.
Clausen; udd. s. murer h. faderen 1899-1903,
iøvrigt frekventeret Kolding tekniske Skole samt
virket v. faget t. 1910, formand v. Anders Bach’s
Cementstøberi i Vejle 1910-17, etabi. sig s.
brændselshandler i Vejle 1917 og sideløbende s.
vognmand 1924; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Anders Bach,
Vejle, f. Vejle Andelsslagteri og f. firmaet Thi
sted & Warrer, Vejle m. f1.; kasserer i Vejle
Lastbilforening 1936-45 og næstformd. i Vejle
Vognmandsforening 1954-55, genn. en årrække
formd. f. og kasserer i Vejle Kulhandlerforening.
Adr. Nyboesgade 27, Vejle.
Firma: Niels Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Nyboesgade 27, Vejle.
Mikkelsen, Niels > Kristian Mejner, vognmand;
f. 15/12 1889 i Hemmet, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Niels Klausen Mikkelsen; g. 14/5 1919
m. Meta Cathrine M., f. Jepsen; efter en del år
at have virket s. kusk overtaget svigerfaderen
vognmand Jepsen’s forretning i Tarm og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1925, optaget søn
nen Jeppe Axel Mikkelsen s. medarbejder i
forretningen; vognpark: 3 diesellastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn — og 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene
og slagterierne i Esbjerg og Skjern, en del kør
sel m. vejmaterialer f. Ringkøbing amts vej
væsen, en del kørsel m. korn og foderstoffer f.
Tarm & Omegns Foderstofforretning og en del
kørsel m. inden- og udenlandsk brændsel f. egen
regning.
Adr. Skjernvej 54, Tarm.

Firma: Mejner Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Skjernvej 54, Tarm.

Mikkelsen, Peter Mikkel, vognmand; f. 8/6
1889 i Hanstholm sogn, Thisted amt, søn af land
postbud Otto Mikkelsen; g. 12/5 1914 m. Kristine
M., f. Krogh; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hansted 1911, selvstændig vognmand i Thisted
1917-25, påny selvstændig vognmand i Hansted s.
1925 — herunder drevet forretning omfattende
persontransport 1925-38 og forretning omfatten
de godstransport s. 1940; vognpark: 1 lastvogn
(3700 kg) og 2 spand heste.
Adr. Hansted pr. Thisted.
Firma: P. M. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Hansted pr. Thisted.
Mikkelsen, Rasmus, vognmand; f. 24/6 1926 i
Galten, Arhus amt, søn af boelsmand Peder
Mikkelsen; g. 26/10 1947 m. Doris M., f. Jørgen
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Galten 1954; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Galten.
Firma: Rs. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Galten.

Mikkelsen, Sigfred, vognmand: f. 21/3 1926 i
Hejnsvig, Ribe amt, søn af landmand Mathias
Mikkelsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vejrup 1950; vognpark: 1
Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Vejrup
Mejeri og f. Vejrup kommune samt en del kør
sel m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Vejrup.
Firma: Sigfred Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Vejrup.
Mikkelsen, Sigfred Vilhelm, vognmand; f. 6/10
1912 i Vigsnæs, Maribo amt, søn af havnearbej
der Viggo Bernhard Jørgensen; g. 11/4 1953 m.
Ketty M., f. Hansen; udd. og virket v. land
væsen 1926-36, derefter virket v. forskelligt ar
bejde i Kbhvn. t. 1945, kusk 1945-48 og chauffør
h. vognmændene de Thurah og H. C. Christen-
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sen, Kbhvn. 1948-52, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1952; kørselskapacitet: ca.
4 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. kgl. hofmaler Ro
bert Rasmussen, f. firmaet Alfr. Andersson &
O. Sørensen og f. firmaet C. F. Schlüter — alle
Kbhvn.
Adr. Christianshavns Voldgade 7, Kbhvn. K.
Firmaj: S. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Christianshavns Voldgade 7, Kbhvn. K.

Mikkelsen, Svend Aage, vognmand; f. 6/11
1918 i Drøsselbjerg, Holbæk amt, søn af husejer
Adolf Mikkelsen; g. 17/2 1946 m. Elisabeth M., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rødovre 1948; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn og 1 lukket flytte
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt flyt
ning.
Adr. Nyholms Alle 17, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Rødovre Møbeltransport v. Sv. Aa.
Mikkelsen, Nyholms Alle 17, Rødovre pr. Van
løse.

Mikkelsen, Verner Høj, vognmand; f. 10/7
1927 i Væth, Ørum sogn, Randers amt, søn af
vognmand Christen Mikkelsen; g. 15/1 1950 m.
Esther H. M., f. Helleshøj Christensen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Væth
1945-50, optaget s. kompagnon i samme 1950.
Adr. Væth pr. Langå.
Firma: Chr. Mikkelsen, Vognmandsforretning,
Væth pr. Langå.
Mikkelsen, Viggo Just, vognmand; f. 4/8 1920
i Norring, Arhus amt, søn af vejmand Johannes
Just Mikkelsen; g. 7/2 1942 m. Anna Marie J. M.,
f. Holm Jensen; chauffør i faderens vognmands
forretning i Norring 1938-42, overtaget samme
— der er grundlagt 1920 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
16 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport;
medl. af best. f. Norring Brugsforening.
Adr. Norring pr. Hinnerup.
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Firma: V. Just Mikkelsen, Vognmandsforret
ning, Norring pr. Hinnerup.

Moesgaard, Viggo, vognmand; f. 25/2 1912 i
Grindsted, Ribe amt, søn af handelsmand og
slagter Jens Moesgaard; g. 5/5 1945 m. Olga
Hansigne M., f. Nielsen; efter en del år at have
virket s. chauffør overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Grindsted og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1944; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport t. forskellige jydske eksportstalde f.
kreatureksportør H. P. Iversen, Grindsted for
uden en del kørsel m. kartofler f. kartoffelhandler
Otto Poulsen, Grindsted og en del kørsel m. kul
f. A/S Bertel Nielsen & Haahr, Vejle samt en del
kørsel f. Grindsted kommune; medstifter af og
tidl. medl. af best. f. Grindsted og Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Nygade 26, Grindsted.
Firma: Viggo Moesgaard, Vognmandsforret
ning, Grindsted.
Moeskjær, Søren, vognmand; f. 16/5 1907 i
Estruplund, Randers amt, søn af fhv. gårdejer
Laurs Moeskjær; g. 15/5 1948 m. Cornelia M., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Sjelle pr. Skovby
Østjylland 1949, overtaget nuværende vognmands
forretning i Hadsund 1953; vognpark: 2 kølevog
ne — den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
17 tons); kørsel: udelukkende fast kørsel m. kød
fra slagterierne i Hadsund, Hobro og Løgstør t.
Kbhvn.s Kødby.
Adr. Grøndalsvej, Hadsund.
Firma: Søren Moeskjær, Vognmandsforretning,
Grøndalsvej, Hadsund.

Mogensen, Alfred, vognmand, brændehandler;
f. 4/5 1908 i Voldum-Rud sogn, Randers amt.
Adr. Nordostvej 6, Randers.
Firma: A. Mogensen, Brændehandler & Vogn
mand, Nordostvej 6, Randers.
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Mogensen, Anton, vognmand, mølleejer.
Adr. Neksø.
Firma: Anton Mogensen, Vognmand, Stenbruds
møllen, Neksø.
Mogensen, Carl Mathias, vognmand; f. 24/7
1911 i Vestermarie, Bornholm, søn af landmand
Otto Mogensen; g. 18/12 1940 m. Olga M., f. Mor
tensen; udd. s. traktorfører og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rønne 1946; vognpark: 1 4-tons lastvogn m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af best.
f. Rønne Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Åkirkebyvej, Rønne.
Firma: Carl Mogensen, Vognmandsforretning,
Åkirkebyvej, Rønne.
Mogensen, Carl Nordahl, vognmand; f. 5/8 1906
i Kragelund, Viborg amt, søn af karetmager Carl
Rasmus Mogensen; g. 8/11 1936 m. Astrid M., f.
Simonsen; udvandret t. U.S.A. 1928-32, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kragelund 1936, løst
næringsbrev 1944; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 8% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt langturskørsel.
Adr. Kragelund pr. Silkeborg.
Firma: C. Nordahl Mogensen, Vognmandsfor
retning, Kragelund pr. Silkeborg.
Mogensen, Egon, vognmand; f. 21/3 1919 i Mejlby, Randers amt; g. 14/4 1946 m. Agnete M., f.
Gammelgaard Jensen; chauffør — bl. a. genn.
8 år i Brdr. Frederiksen’s Vognmandsforretning,
Langballe pr. Mårslet — 1937-47, i kompagni m.
vognmand Johannes Gammelgaard Jensen
grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Langballe pr. Mårslet og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1947; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. A/S De forenede Teglvær
ker, Århus.
Adr. Langballe pr. Mårslet.
Firma: Mogensen & Jensen, Vognmandsfor
retning, Langballe pr. Mårslet.

C.

M. Mogensen
vognmand
Rønne

Mogensen, Frede, vognmand; f. 28/8 1924 i
Lihme, Viborg amt, søn af landmand Theodor
Mogensen; g. 19/3 1950 m. Signe M., f. Nørregaard; efter en del år at have virket s. chauf
før overtaget nuværende vognmandsforretning i
Krusbjerg pr. Ølgod og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1950; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. mergel fra forskellige mergel
lejer foruden en del kørsel f. Ølgod kommune
og f. forskellige formbrændselsfabrikker i Øl
god.
Adr. Krusbjerg pr. Ølgod.
Firma: Frede Mogensen, Vognmandsforretning,
Krusbjerg pr. Ølgod.
Mogensen, Henning, vognmand; f. 15/2 1925,
søn af vognmand Niels Peder Mogensen; med
arbejder i faderens vognmandsforretning i Møgelthorum pr. Roslev.
Adr. Møgelthorum pr. Roslev.
Firma: N. P. Mogensen, Vognmandsforretning,
Møgelthorum pr. Roslev.

Mogensen, Johannes, vognmand; f. 18/9 1901 i
Vig, Holbæk amt, søn af gårdejer Søren Mogen
sen; udd. s. mekaniker og sen. virket v. land
væsen, drevet lillebilforretning i Frederikssund
1923-28 og forpagter af faderens gård i Gerlev
1928-31, derefter ansat h. murermester Alfr. Sø
rensen, Frederikssund, overtaget vognmand Hans
Andersen’s forretning i Frederikssund og påny
etabi. sig s. selvstamdig vognmand 1940, løst næ
ringsbrev 1923; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. dag- og natrenovation; medl. af
best. f. Vognmandsforeningen f. Frederikssund
og Omegn s. 1951, kasserer i samme s. 1952.
Adr. Falkenborghus 3, Frederikssund.
Firma: Johs. Mogensen, Vognmandsforretning,
Falkenborghus 3, Frederikssund.
Mogensen, Konrad, vognmand; f. 30/1 1908 i
Stenmagle, Sorø amt; g. 26/3 1933 m. Astrid M.,
f. Andersen; genn. en årrække arbejdsmand og
sen. vulkanisør i Stenlille, erhvervet nuværende
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ejendom i Stenlille 1941 og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 1 4-tons last
vogn.
Adr. Holbækvej 19, Stenlille.
Firma: Konrad Mogensen, Vognmandsforret
ning, Stenlille.
Mogensen, Niels Anker, vognmand; f. 27/3
1926 i Søndre Vinge sogn, Viborg amt, søn af
arbejdsmand Martin Mogensen; g. 8/11 1952 m.
Anny M., f. Søgaard; udd. og virket s. mejerist,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Terndrup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1954; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del heste- og kreaturtransport.
Adr. Terndrup.
Firma: N. A. Mogensen, Vognmandsforretning,
Terndrup.
Mogensen, Niels Peder, vognmand; f. 16/12
1895 i Vejby, Viborg amt, søn af landmand An
dreas Mogensen; g. 1/12 1927 m. Marie Dorthea
M., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen
1910-18, derefter kusk og chauffør v. Bryggeriet
»Dalhuset«, Rødding, h. vognmand J. P. Carl
sen, Rødding og h. vognmand Jens Jensen, Od
dense, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Mø
gelthorum pr. Roslev 1929; kørselskapacitet: ca.
6 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Junget-Thorum
kommune, f. købmand Tage Skov, Grettrup, f.
Skive Andelsslagteri og f. Skive Kreatureksport
forening foruden en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. Møgelthorum pr. Roslev.
Firma: N. P. Mogensen, Vognmandsforretning,
Møgelthorum pr. Roslev.
Mogensen, Paul Ludvig, vognmand; f. 2/10 1899
i Svaneke, søn af landmand Magnus Mogensen;
g. 27/12 1931 m. Karen M., f. Hansen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hedebo pr. Åkirkeby 1931, driver
sideløbende selvstændigt landbrug i Hedebo pr.
Åkirkeby; vognpark: 2 3>4-tons lastvogne, 1 9-

tons lastvogn m. speciel langtømmervogn og 2
hestekøretøjer; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel m. tømmer; medl. af best.
f. Åkirkeby Vognmandsforening t. 1954.
Adr. Hedebo pr. Åkirkeby.
Firma: P. Mogensen, Vognmandsforretning,
Hedebo pr. Åkirkeby.

Moldt, Jens, vognmand; f. 31/12 1906 i Sven
strup, Sønderborg amt, søn af smedemester Peter
Moldt; g. 13/9 1940 m. Ella Magdalene M., f. Gundersen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bjergskov
pr. Kliplev 1930, optaget sønnen Peter Moldt s.
kompagnon i forretningen — der sideløbende
omfatter entreprenørvirksomhed m. egen grus
grav; vognpark: 2 lastvogne — begge m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Åbenrå amt og f.
Kliplev kommune.
Adr. Bjergskov pr. Kliplev..
Firma: Bjergskov Vognmandsforretning, Bjerg
skov pr. Kliplev.
Moltsen, Erhardt, vognmand; f. 28/9 1910 i
Hjørring, søn af gårdejer Christian Moltsen; g.
10/11 1940 m. Ellen M., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tårs 1945; vognpark: 1
lastvogn (5300 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Damhusvej 2, Tårs.
Firma: Erhardt Moltsen, Vognmandsforretning,
Tårs.

Monrad, Aage, vognmand; f. 17/5 1924 i Tiufkær, Vejle amt, søn af gårdejer Thomas Mon
rad; udd. og virket v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Hans Monrad etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tiufkær 1948; vognpark:
1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. mælk t.
Smidstrup Mejeri og en del kørsel m. vejmate
rialer f. Smidstrup kommune foruden en del
kørsel f. købmand P. Thomassen, Tiufkær.
Adr. Tiufkær pr. Fredericia.
Firma: Brdr. Monrad, Vognmandsforretning,
Tiufkær pr. Fredericia.
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Monrad, Hans, vognmand; f. 12/11 1922 i Skærup, Vejle amt, søn af gårdejer Thomas Mon
rad; udd. og virket v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Aage Monrad etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tiufkær pr. Fredericia
1948; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mælk t. Smidstrup Mejeri og en del kør
sel m. vejmaterialer f. Smidstrup kommune for
uden en del kørsel f. købmand P. Thomassen,
Tiufkær.
Adr. Tiufkær pr. Fredericia.
Firma: Brdr. Monrad, Vognmandsforretning,
Tiufkær pr. Fredericia.

Morgen, Anton, vognmand; f. 29/5 1898 i Asted,
Viborg amt, søn af gårdejer Lars Christian Mor
gen; g. 20/2 1929 m. Martha M., f. Jørgensen;
udd. og virket v. landvæsen 1912-27, lillebilvogn
mand i Turup v. Assens 1927, derefter drevet
landejendom i Håre pr. Gelsted t. 1930, overtaget
vognmand Aage Jensen’s forretning i Håre og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1930, opført
nuværende ejendom m. tilhørende garager i
Håre 1949; vognpark: 2 lastvogne (3% og 5 tons)
og 1 turistvogn (14 personer); medstifter af og
medl. af best. f. Assens og Omegns Vognmands
forening s. 1938, sen. formd. f. samme, medl. af
best. f. og næstformd. i Fyns Stifts Fragt- og
Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Håre pr. Gelsted.
Firma: Anton Morgen, Vognmandsforretning,
Håre pr. Gelsted.

Mortensen, Aksel, vognmand; f. 25/8 1914 i Da
vinde, Odense amt, søn af husmand Jens Mor
tensen; g. 9/7 1939 m. Frida M., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kerteminde
1940; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — hvoraf
1 m. påhængsvogn (3% tons) — og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Kerteminde Jernbanestation for
uden en del svine- og kreaturtransport — samt
flytning; medl. af best. f. Kerteminde og Om
egns Vognmandsforening s. 1946.
Adr. Strandgade 29, Kerteminde.

Firma: Aksel Mortensen, Vognmandsforretning,
Strandgade 29, Kerteminde.
Mortensen, Aksel, vognmand; f. 20/7 1920 i
Kvosted, Tårup sogn, Viborg amt, søn af fhv.
vognmand Julius Mortensen; g. 23/11 1942 m.
Gerda M., f. Iversen; medhjælper og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Tårup 1934-42,
overtaget samme — der er grundlagt af olde
faderen — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1942, sideløbende leverandør af vej- og bygge
materialer fra egen grusgrav; vognpark: 1 4%tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Borup Andelsmejeri.
Adr. Tårup pr. Løgstrup.
Firma: A. Mortensen, Vognmandsforretning,
Tårup pr. Løgstrup.
Mortensen, Alfred, vognmand; f. 16/9 1905 i
Nørre Sundby, søn af smed Svend Mortensen;
g. 9/11 1939 m. Petra M., f. Andersen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kølby pr. Løgstør
1945; vognpark: 2 lastvogne (4000 og 5100 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Kølby pr. Løgstør.
Firma: Alfred Mortensen, Vognmandsforret
ning, Kølby pr. Løgstør.
Mortensen, Alfred, vognmand; f. 6/9 1914 i
Lønborg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer An
dreas Mortensen; g. 28/5 1943 m. Edith M., f.
Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Adum pr. Tarm 1945, selvstændig vognmand i
Skjern s. 1946; vognpark: 1 diesel- og 2 benzin
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. vejmaterialer f.
Skjern kommune og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Nygade 44, Skjern.
Firma: A. Mortensen, Vognmandsforretning,
Nygade 44, Skjern.

Mortensen, Anders, vognmand; f. 15/10 1895 i
Hammel, Skanderborg amt, søn af vognmand
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Søren Mortensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hammel 1924; vognpark: 1 lastvogn m.
løber (kørselskapacitet: 9% tons); kørsel: ude
lukkende kørsel m. træstammer f. forskellige
midtjydske skove* — herunder bl. a. en del kør
sel f. Frijsenborg Skovdistrikt.
Adr. Sallvej 22, Hammel.
Firma: A. Mortensen, Vognmandsforretning,
Hammel.
Mortensen, Arne, vognmand; f. 19/6 1912 i Kvosted, Viborg amt, søn af rentier Søren Mor
tensen; g. 30/7 1939 m. Elna M., f. Larsen; udd.
og virket v. landvæsen 1926-32 og 1935-37, ansat
i firmaet Naturalia, Arhus 1932-35, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skive 1937; vognpark:
4 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 30-35 tons); kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruterne:
Skive-Arhus og Skive-Herning s. 1954. — her
under bl. a. en del kørsel f. Skive Andelsslagte
ri, f. A/S Skive Børstefabrik, f. Skive Møbel
fabrik, f. Skivehus Asfalt- & Korkfabrik, Skive,
f. A/S Skive Ægeksport, f. A/S Gyro, Skive, f.
A/S Odense Ægforretning, Skive, f. A/S H.O.K.I.,
Skive, f. A/S Andreas Andersen, Skive, f. A/S
Michael Nielsen, Skive, f. F.D.B., Skive, f. A/S
Brdr. Dahl, Arhus og f. A/S Maypole Dairy Co.,
Arhus m. fl.
Adr. Skive.
Firma: Arne Mortensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Skive.

Mortensen, Arne Christian, vognmand; f. 23/2
1919 i Grimstrup, Ribe amt, søn af gårdejer
Morten Mortensen; udd. og virket v. landvæsen,
i kompagni m. broderen vognmand Christian
Mortensen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Tistrup 1947; vognpark: 2 benzinlastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. mælk t. Tistrup Mejeri, en del
kørsel m. sand og byggematerialer f. forskellige
håndværkere
___________ og en del kørsel m. formbrændsel
\
* Vognmand Anders Mortensen erhvervede i 1938 patent på
motorkran til læsning af kævler.

A. C. Mortensen
vognmand
Krarup

fra egen fabrik foruden en del kørsel f. Tistrup
Cementstøberi og f. Tistrup kommune.
Adr. Krarup pr. Tistrup.
Firma: Brdr. Mortensen, Vognmandsforret
ning, Tistrup.

Mortensen, Arnolf, vognmand; f. 18/7 1908 i
Nørre Tranders, Alborg amt, søn af gårdejer
Niels Peder Mortensen; g. 1932 m. Edith M., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, tørvefabrikant 194046, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nørre
Kongerslev 1946; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport.
Adr. Nørre Kongerslev pr. Kongerslev.
Firma: A. Mortensen, Vognmandsforretning,
Nørre Kongerslev pr. Kongerslev.

Mortensen, Carl, vognmand; f. 29/4 1915 i Olstrup, Præstø amt, søn af parcellist H. P. Mor
tensen; g. 8/11 1941 m. Agnete M., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Næstved
1947; vognpark: 2 lastvogne (3^ og 5% tons).
Adr. Fensmarksvej 19, Næstved.
Firma: Carl Mortensen, Vognmandsforretning,
Fensmarksvej 19, Næstved.
Mortensen, Carl Ewald, vognmand; f. 11/9 1906
i Odder, Arhus amt, søn af ekviperingshandler
Christoffer Mortensen; g. 28/3 1932 m. Ebba M.,
f. Sørensen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1952; vognpark: 4 5-tons lastvogne —
hvoraf 3 m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Rossinisvej 10, Kbhvn. SV.
Firma: Carl Mortensen, Vognmandsforret
ning, Rossinisvej 10, Kbhvn. SV.

Mortensen, Carl Peter, vognmand; f. 20/3 1898
i Melby, Frederiksborg amt, søn af landmand
Rasmus Mortensen; g. 17/6 1932 m. Lilli Agnete
M., f. Bendix; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1947; vognpark: 1 4-tons lastvogn m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
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Mortensen, Christian, vognmand; f. 22/9 1887 i
Kbhvn., søn af vognmand Frederik Mortensen;
g. 1911 m. Ane Johanne M., f. Hansen; kusk h.
faderen 1905-08, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Horsens 1908; vognpark: 5 53^-tons last
vogne — alle m. påhængsvogn (3-6 tons) — og 4
flyttelifts; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning og møbelopbevaring; formd. f. Horsens
Vognmandsforening.
Adr. Strandpromenaden 15, Horsens.
Firma: Chr. Mortensen & Sønner, Horsens
Flyttetransport, Strandpromenaden 15, Horsens.

Mortensen, Christian, vognmand; f. 16/11 1888
i Neksø; g. 30/6 1916 m. Anine M., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Neksø 1920;
vognpark: 2 hestevogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. GI. Postvej 24, Neksø.
Firma: Chr. Mortensen, Vognmandsforretning,
GI. Postvej 24, Neksø.
Mortensen, Christian, vognmand; f. 22/3 1918

C.

C.

P. Mortensen
vognmand
Brønshøj

vognmand
Kbhvn. SV.

Adr. Frederikssundsvej 181 A, Brønshøj.
Firma: Carl Mortensen, Vognmandsforretning,
Frederikssundsvej 181 A, Brønshøj.

C. Mortensen
vognmand
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i Lengsholm, Hjørring amt, søn af arbejdsmand
Jens Mortensen; g. 19/3 1949 m. Ellen M., f. Chri
stiansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sæsing 1951; vognpark: 1 lastvogn (4950 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af best. f.
Sæsing Vandværk og f. Spareforeningen »Julens
Glæde«, Sæsing.
Adr. Sæsing.
Firma: Chr. Mortensen, Vognmandsforretning,
Sæsing.
Mortensen, Christian, vognmand; f. 8/4 1922 i
Grimstrup, Ribe amt, søn af gårdejer Morten
Mortensen; g. 29/10 1952 m. Gerda M., f. Bach;
udd. og virket v. landvæsen, i kompagni m. bro
deren vognmand Arne Christian Mortensen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tistrup
1947; vognpark: 2 benzinlastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mælk til Tistrup Mejeri, en del kørsel m.
sand og byggematerialer f. forskellige håndvær
kere og en del kørsel m. formbrændsel fra egen
fabrik foruden en del kørsel f. Tistrup Cement
støberi og f. Tistrup kommune.
Adr. Jernbanegade, Tistrup.
Firma: Brdr. Mortensen, Vognmandsforretning,
Tistrup.
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Mortensen, Christian Viggo Nortvig, vogn
mand; f. 18/4 1916 i Horsens, søn af vognmand
Christian Mortensen; g. 1943 m. Inge M., f. HøstAaris; udd. s. bager og sen. virket s. medhjælper
i faderens vognmandsforretning i Horsens, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Horsens 1945; vognpark: 1 5%-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands- og
firmakørsel.
Adr. Frydsvej 51, Horsens.
Firma: Viggo Mortensen, Vognmandsforret
ning, Frydsvej 51, Horsens.
Mortensen, Edvard Hugo, vognmand; f. 2/7
1908 i Arhus, søn af vognmand Niels Johannes
Mortensen; g. 18/8 1928 m. Gudrun M., f. Møl
ler; udd. s. beslagsmed, ansat i faderens vogn
mandsforretning i Arhus 1928, løst næringsbrev
og optaget s. kompagnon i samme 1936, eneinde
haver af forretningen — der er grundlagt ca. 1850
og er byens ældste vognmandsforretning — s.
1948; vognpark: 5 lastvogne (4-6 tons) og 3 spand
heste; medl. af best. f. Arhus Vognmandsfor
ening s. 1953.
Adr. Hjelmensgade 21, Arhus.
Firma: E. H. Mortensen, Vognmand, Hjelmens
gade 21, Arhus.
Mortensen, Ejnar Nortvig, vognmand; f. 31/7
1912 i Horsens, søn af vognmand Christian Mor
tensen; g. 1934 m. Jenny M., f. Jensen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Hor
sens 1930-41, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmandsforretning i Horsens og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1941; vognpark 2
lastvogne (% og 2*4 tons); kørsel: udelukkende
kørsel s. aut. jernbanedrager.
Adr. Levysgade 15, Horsens.
Firma: Ejnar Mortensen, Vognmand & Jern
banedrager, Levysgade 15, Horsens.

Mortensen, Emil Bach, vognmand, brændsels
handler; f. 11/11 1913 i Smidstrup, Vejle amt, søn
af vognmand Max Peder Sofus Mortensen; g.
26/11 1941 m. Minna M., f. Sørensen; efter en del
år at have virket s. kusk og chauffør overtaget

faderens brændsels- og vognmandsforretning i
Smidstrup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1942; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. kreaturer t. Kolding Eksportmarked for
uden en del kørsel t. Gartnernes Salgsforening,
Vejle og f. Smidstrup kommune.
Adr. Smidstrup pr. Fredericia.
Firma: Emil Mortensen, Brændsels- & Vogn
mandsforretning, Smidstrup pr. Fredericia.

Mortensen, Erik, vognmand; f. 30/12 1926 i
Vindinge, Roskilde amt, søn af fhv. vognmand
Jens Christian Mortensen; g. 24/10 1954 m. Rita
M., f. Klarskov; efter en del år at have virket
s. medhjælper i faderens vognmandsforretning
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tølløse
1949, flyttet forretningen t. Stærkinde pr. Hede
husene 1952; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Hedehus-Teglværket og f.
Reerslev-Vindinge kommune.
Adr. Stærkinde pr. Hedehusene.
Firma: Erik Mortensen, Vognmandsforretning
& Maskinstation, Stærkinde pr. Hedehusene.
Mortensen, Evald, vognmand; f. 2/1 1913 i
Skalmstrup, Feldingbjerg sogn, Viborg amt. søn
af rentier Jeppe Mortensen; g. 24/9 1939 m.
Astrid M., f. Pedersen; udd. v. landvæsen, chauf
før 1935-37, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Asmindegårde pr. Grauballe 1937; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel m. foder
stoffer og en del kørsel f. Viborg amt; revisor i
Silkeborg Omegns Vognmandsforening.
Adr. Asmindegårde pr. Grauballe.
Firma: E. Mortensen, Vognmandsforretning,
Asmindegårde pr. Grauballe.

Mortensen, Gunnar, vognmand; f. 15/9 1916 i
Nim, Skanderborg amt, søn af vognmand Marius
Christian Mortensen; g. 30/11 1940 m. Gudrun
Marie M., f. Jensen; last- og lillebilchauffør
1934-41, overtaget nuværende fragt- og vogn
mandsforretning i Korning pr. Hatting — der er
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grundlagt 1890 og sideløbende omfatter brænd
selshandel — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1941, løst næringsbrev 1949, sideløbende
aut. kørelærer i Korning; vognpark: 2 lastvogne
— hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 16 tons) — og 1 skolevogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: MerringKorning-Horsens s. 1927; medl. af best. f. Hor
sens Lastbilstation s. 1950, formd. f. Korning
Sogns Sygekasse og f. Korning Vandværk.
Adr. Korning pr. Hatting.
Firma: Gunnar Mortensen, Vognmand, Kor
ning pr. Hatting.
Mortensen, Gunner, vognmand; f. 30/6 1917 i
As, Skanderborg amt, søn af rentier Morten
Mortensen; g. 1943 m. Inga M., f. Leth; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Torrild pr. Odder 1947; vognpark: 1 6-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Torrild pr. Odder.
Firma: Gunner Mortensen, Vognmandsforret
ning, Torrild pr. Odder.

Mortensen, Gylling, landsretssagfører; f. 10/11
1903 i Vamdrup, Ribe amt, søn af købmand Jens
Johan Jensen Mortensen; g. 1953 m. Grethe M.,
f. Frederiksen; student (Kolding) 1921, cand. jur.
1932, sagfører i Kbhvn. 1935, landsretssagfører
1939; sekretær og juridisk konsulent f. Automobilforhandlerforeningen af 1943 s. 1943, medl.
af motorbranchens responsaudvalg.
Adr. Urbansgade 5, Kbhvn. 0.
Organisation: Automobilforhandlerf oreningen
af 1943, St. Kannikestræde 15, Kbhvn. K.
Mortensen, Haakon Carlo Nortvig, vognmand;
f. 7/12 1917 i Horsens, søn af vognmand Chri
stian Mortensen; g. 1944 m. Gurli M., f. Emde;
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Horsens 1935-42, løst næringsbrev og optaget s.
kompagnon i samme 1942; vognpark: 5 5%-tons
lastvogne — alle m. påhængsvogn (3-6 tons) —
og 4 flyttelifts; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning og møbelopbevaring.

Adr. Frydsvej 31, Horsens.
Firma: Chr. Mortensen & Sønner, Horsens
Flyttetransport, Strandpromenaden 15, Horsens.
Mortensen, Hartvig, vognmand; f. 22/2 1925 i
Lynge, Sorø amt, søn af landmand Oluf Morten
sen; g. 12/11 1949 m. Ingeborg M., f. Jensen; udd.
og virket v. landbrug og gartneri, sen. chauffør
h. vognmand Carl Petersen, Lynge-Eskilstrup,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lynge 1950;
vognpark: 2 6-tons lastvogne — begge m. tippe
lad — og 1 traktor.
Adr. Lynge pr. Sorø.
Firma: H. Mortensen, Vognmandsforretning,
Lynge pr. Sorø.
Mortensen, Henry, vognmand; f. 11/5 1906 i
Østofte, Maribo amt, søn af slagter Jens Mor
tensen; g. 5/6 1933 m. Ellen M., f. Knuthsen; udd.
s. slagter og virket h. faderen 1920-27, chauf
før h. svogeren vognmand E. Knuthsen, Errind
lev 1927-30, buschauffør v. Lollandsbanen 193040, sideløbende drevet turistfart og autoudlej
ning 1937-40, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Errindlev 1940, sideløbende overtaget svogeren
vognmand E. Knuthsen’s forretning i Errindlev
1943, erhvervet nuværende ejendom i Errindlev
1950; vognpark: 3 5-tons lastvogne — hvoraf 2 m.
påhængsvogn (3 tons); medstifter af Rødby og
Omegns Vognmandsforening.
Adr. Errindlev.
Firma: Henry Mortensen, Vognmandsforret
ning, Errindlev.

Mortensen, Henry Franch, vognmand; f. 6/9
1917 i Herning, søn af fhv. politibetjent Martin
Mortensen; g. 7/6 1942 m. Krista M., f. Jensen;
udd. og virket s. mekaniker, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Her
ning 1941; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m. på
hængsvogn (6 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kørsel m. udenlandsk
brændsel; medl. af best. f. Herning Vognmands
forening 1950-55 — herunder genn. 2 år kasserer
i samme.
Adr. Vestergade 79, Herning.
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Firma: Henry Mortensen, Vognmandsforret
ning, Vestergade 79, Herning.

Mortensen, Jacob Kristian, vognmand; f. 4/4
1917 i Kerte, Odense amt, søn af landmand Peter
Anton Jacob Mortensen; g. 14/12 1940 m. Ely M.,
f. Thomsen; udd. v. landvæsen, chauffør h. vogn
mand Søren Jensen, Faurskov 1935-38 og h. on
kelen vognmand Henningsen, Odense 1938-44,
overtaget sidstnævntes forretning og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1944; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 8 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Ejby Teglværk, f. Ejby Cikorietørreri og f.
Odense kommune.
Adr. Gartnerhaven 6, Odense.
Firma: Kristian Mortensen, Vognmandsforret
ning, Gartnerhaven 6, Odense.
Mortensen, Jens, vognmand; f. 28/8 1924 i Ans,
Viborg amt, søn af vognmand Søren Mortensen;
g. 2/3 1952 m. Astrid M., f. Jensen; medhjælper
og chauffør i faderens vognmandsforretning i
Ans 1938-51, overtaget samme — der er grund
lagt 1914 og overtaget af faderen 1918 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer samt for
handler af brændsel; vognpark: 3 lastvogne —
alle m. tippelad (kørselskapacitet: 18 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast entreprenørkørsel.
Adr. Århusvej 15, Ans By.
Firma: Ans Vognmandsforretning v. Jens Mor
tensen, Ans By.
Mortensen, Jørgen, vognmand; f. 30/11 1894 i
Vorgod, Ringkøbing amt, søn af landmand Morten
Mortensen; g. 2/4 1919 m. Frederikke M., f. Lau
ridsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bar
de pr. Herning 1922, optaget sønnerne Marius
Hedegaard, Niels Carl og Juel Mortensen s.
kompagnoner i forretningen; vognpark: 4
diesellastvogne — alle m. påhængsvogn — og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svinetransport t. Herning
Svineslagteri og en del kørsel m. smør t. Es

P.

M. Mortensen
vognmand
Kbhvn. F.

bjerg Eksporthavn foruden en del kørsel m. ma
terialer og vinterredskaber f. Ribe amts vejvæ
sen og f. Vorgod kommune — samt langturskør
sel m. brunkul t. elværkerne i Skærbæk, Odense
og Alborg; medstifter af Ringkøbing-Skjern
Vognmandsforening.
Adr. Barde pr. Herning.
Firma: Jørgen Mortensen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Barde pr. Herning.
Mortensen, Karl Edvard, vognmand; f. 20/12
1925 i Hasle, søn af landmand Hans Mortensen;
g. 23/3 1950 m. Sigrid M., f. Munch; chauffør
1946-53, etabl. sig s. selvstændig lillebilvognmand
i Åkirkeby 1953; vognpark: 1 5-personers lillebil.
Adr. Nybyvej 46, Åkirkeby.
Firma: Karl E. Mortensen, Vognmandsforret
ning, Nybyvej 46, Åkirkeby.
Mortensen, Markus Noer, vognmand, fabrikant;
f. 25/12 1907 i Odby, Thisted amt.
Adr. Skuldelev pr. Krogstrup.
Firma: Skuldelev Mørtelværk v. M. Noer Mor
tensen, Skuldelev pr. Krogstrup.

Mortensen, Otto Neergaard, vognmand; f. 1/3
1899 i Søndbjerg, Thisted amt, søn af gårdejer
Ivar Neergaard Mortensen; g. 11/11 1923 m. Hel
ga N. M., f. Petersen; udd. og virket v. land
væsen, løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Skanderborg 1925, D.S.B.-vogn
mand i Skanderborg s. 1925; vognpark: 1 4-tons
lastvogn.
Adr. Nørregade 36, Skanderborg.
Firma: Neergaard Mortensen, Vognmand, Nør
regade 36, Skanderborg.
Mortensen, Parmo, vognmand; f. 23/11 1907 i
Holeby, Maribo amt, søn af arbejdsmand Bern
hard Mortensen; g. 18/8 1931 m. Karen M., f.
Skovsager; udd. s. slagter, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Guldborg 1928, opført nuværen
de ejendom m. tilhørende garager i Guldborg
1943, udvidet samme 1944 og 1954; vognpark: 8
lastvogne — hvoraf 2 tveakslede og 7 m. på-
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hængsvogn (kørselskapacitet: 121 tons); kørsel:
vognmandskørsel over hele Danmark.
Adr. Guldborg.
Firma: Parmo Mortensen, Vognmandsforret
ning, Guldborg.

Mortensen, Poul Martin, vognmand; f. 11/2
1909 på Frdbg., søn af vognmand Peter Marinus
Christian Mortensen; g. m. Helga M., f. Olsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1953.
Adr. Eversvej 8, Kbhvn. F.
Firma: Speditør- & Flytteforretningen »Set.
Thomas« v. P. Mortensen, Eversvej 8, Kbhvn. F.
Mortensen, Tage, vognmand; f. 24/5 1927 i
Hirtshals, Hjørring amt, søn af fiskeopkøber
Frederik M. Mortensen; g. 1/11 1952 m. Margit
M., f. Fick; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hirtshals 1947; vognpark: 1 lastvogn (5 tons)
m. påhængsvogn (6 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fisketransport;
medl. af best. f. Hirtshals Vognmandsforening s.
1953.
Adr. Norgesgade 4, Hirtshals.
Firma: Tage Mortensen, Vognmandsforretning,
Norgesgade 4, Hirtshals.

Mortensen, Victor, vognmand; f. 3/4 1897 i Ny
ker, Bornholm, søn af skovarbejder Magnus
Mortensen; g. 1923 m. Karen M., f. Holtoug; udd.
s. tømrer, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1928; vognpark: 2 flyttelastvogne (2% og
4% tons) — den ene m. påhængsvogn (2% tons).
Adr. Øster Farimagsgade 85, Kbhvn. 0.
Firma: Østerbro’s Flytteforretning v. V. Mor
tensen, Øster Farimagsgade 85, Kbhvn. 0.
Mortensen, Victor, vognmand, rutebilejer; f.
4/5 1918 i Hammel, Arhus amt, søn af rentier
Marius Mortensen; g. 19/1 1941 m. Maria M., f.
Pedersen; efter en del år at have virket s. eks
portchauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Esbjerg 1941 — herunder eksportvognmand
1941-47 og turistvognmand s. 1947; vognpark: 6
turistbusser — hvoraf 1 40-personers bus model
1956, 1 31-personers bus model 1955, 3 30-perso-

J. A. Moshage
vognmand
Smedeby Mark

ners busser model 1949-53-55 og 1 16-personers
bus model 1956 — alle m. liggestole; kørsel: ude
lukkende turist- og udflugtskørsel m. koncession
på ind- og udland samt om vinteren en del kør
sel f. militæret.
Adr. Frodesgade 150, Esbjerg.
Firma: De blå Busser v. Victor Mortensen,
Frodesgade 150, Esbjerg.
Mortensen, Viggo, vognmand; f. 25/5 1928 i
Nim sogn, Skanderborg amt, søn af vognmand
Marius Christian Mortensen; g. 24/5 1953 m.
Marie Jørgine M., f. Jørgensen; chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Nim 1948-54, der
efter medindehaver af samme, eneindehaver af
forretningen — der er grundlagt ca. 1900 — s.
1955, løst næringsbrev 1955; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. A/S Den dan
ske Mælkekondenseringsfabrik, Horsens — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Nim-Horsens.
Adr. Nim pr. Horsens.
Firma: Nim Vognmandsforretning, Nim pr.
Horsens.
Moshage, Johannes August, vognmand; f. 18/7
1913 i Kidskelund, Åbenrå amt, søn af landmand
Nis Heinrich Moshage; g. 27/8 1941 m. Alma M.,
f. Lysholdt Vodda; efter en del år at have vir
ket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Smedeby pr. Padborg 1954; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Åbenrå amt og f. Bov kommune samt
en del brændselskørsel.
Adr. Smedeby Mark pr. Padborg.
Firma: Johs. A. Moshage. Vognmandsforret
ning, Smedeby Mark pr. Padborg.

Most, Jakob, sekretær; f. 21/9 1897 i Kbhvn.,
søn af snedkermester Eduard Most; g. 27/7 1926
m. Alexia M., f. Kondrup; bestået realeksm. 1912,
sen. nysproglig student samt udd. i handels- og
kontorvirksomhed, grosserer m. selvstændig en
gros virksomhed i Kbhvn. 1921 og revisor m.
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selvstændigt revisionskontor i Hillerød 1937, se
kretær i Centralforeningen af Autoreparatører i
Danmark s. 1940, sideløbende ansvarhavende
redaktør af »Motor-Service og Autoteknisk Tids
skrift« s. 1946; medl. af forskellige nævn og ud
valg v. forhandlinger m. myndigheder og orga
nisationer samt v. internordisk og internationalt
samarbejde; tildelt de nordiske landes autoreparatørforeningers hæderstegn i guld 1948 (Fin
land), 1950 (Sverige) og 1953 (Norge).
Adr. Gadevang pr. Hillerød.
Organisation: Centralforeningen af Autorepa
ratører i Danmark, Chr. IX’s Gade 7, Kbhvn. K.
Mouridsen, Karl, vognmand; f. 4/10 1912 i Søn
der Vium, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Peter Mouridsen; g. 25/5 1943 m. Ida M., f. Jes
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Mejis pr.
Varde 1945; vognpark: 2 benzinlastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstal
dene og andelsslagterierne i Esbjerg og Varde
foruden en del kørsel f. Mejis Brugs- og Lokal
forening, f. Varde landsogns kommune og f.
Ribe amts vejvæsen.
Adr. Mejis pr. Varde.
Firma: Karl Mouridsen, Vognmandsforretning,
Mejis pr. Varde.

Mouritsen, Jens Ulrik, vognmand; f. 1/7 1904
i Nørre Snede, Skanderborg amt, søn af han
delsmand Villiam Monberg Mouritsen; g. 15/9
1929 m. Esther Olga M., f. Hansen; udd. v. land
væsen, chauffør i Brdr. Voldby’s Vognmands
forretning i Nørre Snede 1924-30, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Nørre Snede og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1930; vogn
park: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Nørre Snede-Horsens.
Adr. Horsens vej, Nørre Snede.
Firma: J. Mouritsen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Nørre Snede.

Mouritzen, Karl Marius Michael, vognmand;
f. 9/12 1881 i Hammel, Skanderborg amt; g. 7/5
1911 m. Dagmar M., f. Carlsen; vognmandskusk
i Horsens 1899-1909, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Horsens 1909;
vognpark: 2 lastvogne (2 og 5 tons) — begge m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — spe
ciale: heste- og kreaturtransport; medl. af best.
f. Horsens Vognmandsforening.
Adr. Fussingsvej 15, Horsens.
Firma: Marius Mouritzen, Vognmandsforret
ning, Fussingsvej 15, Horsens.

Munch, Aage, vognmand; f. 4/8 1910 i Tønning,
Skanderborg amt, søn af gårdejer Søren Chri
stian Munch; g. 27/9 1935 m. Marie M., f. Greve;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Dalbyover 1946, overtaget nuværen
de vognmands- og brændselsforretning i Vol
dum pr. Randers — der er grundlagt 1928 —
1955, løst næringsbrev 1956; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Voldum pr. Randers.
Firma: Aage Munch, Vognmand, Voldum pr.
Randers.

Munch, Georg Jensen, vognmand; f. 12/1 1913
i Horsens, søn af vognmand Stinus Munch; g.
19/1 1947 m. Ragnhild M., f. Espensen; medhjæl
per i faderens flytte- og vognmandsforretning i
Horsens t. 1947, overtaget samme — der er
grundlagt af vognmand Rasmus Jørgensen 1883
og overtaget af faderen ca. 1900 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1947; vognpark: 6 last
vogne — hvoraf 3 m. tippelad og 2 m. påhængs
vogn— og 3 flytteomnibusser; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
vejmaterialer og maskiner f. A/S Colas Vej
materiale, Horsens foruden en del kørsel f. A/S
Horsens Markfrøkontor og f. Jydsk Trælager,
Horsens — samt flytning m. bil- og baneomni
busser og møbelopbevaring.
Adr. Allegade 47, Horsens.
Firma: Horsens Flytteforretning v. G. Munch,
Allegade 47, Horsens.
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Munch, Marius, vognmand, gårdejer; f. 5/6
1910 i Enslev, Randers amt, søn af gårdejer An
ders Munch; g. 18/12 1944 m. Erna M., f. Clau
sen; udd. v. landvæsen, studie- og arbejdsophold
i U.S.A. 1930-36, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Gjerlev J. 1946; vognpark: 1 4-tons last
vogn og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis svine- og krea
turtransport.
Adr. Gj erlev J.
Firma: M. Munch, Vognmandsforretning,
Gj erlev J.
Munk, Karen, vognmand; f. 25/5 1887 i Ka
strup, Kbhvn.s amt, datter af bryggerknægt
Jens Andersen; g. 10/6 1915 m. vognmand Jens
Anders Svendsen Munk; efter ægtefællens død
1952 overtaget og videreført dennes vognmands
forretning i Kastrup — der er grundlagt 1915;
vognpark: 4 lastvogne (kørselskapacitet: 20-25
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Kastrup Glasværk,
f. A/S Dansk Svovlsyre & Superphosphatfabrik,
Kastrup og f. A/S Porcelainsfabrikken »Nor
den«, Kbhvn.
Adr. Ved Diget 25, Kastrup.
Firma: Jens Munk’s Vognmandsforretning v.
Karen Munk, Ved Diget 25, Kastrup.
Munk, Otto Helge, vognmand; f. 23/2 1915 i
Kbhvn., søn af vognmand Jens Anders Svendsen
Munk; g. 22/4 1939 m. Ebba Emilie M., f. Ras
mussen; udd. s. automekaniker 1929-32, derefter
ansat i faderens vognmandsforretning i Kastrup,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kastrup
1947; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Kastrup Glasværk foruden en del kør
sel f. A/S Porcelainsfabrikken »Norden« og f.
A/S Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik — begge
Kbhvn.
Adr. Ved Diget 25, Kastrup.
Firma: Otto Munk, Vognmandsforretning, Ved
Diget 25, Kastrup.

Aa. Møller
vognmand
Kåtrup

Munkholm, Johannes Kristensen, vognmand;
f. 14/7 1918 i Hillerslev, Thisted amt, søn af
malermester Peter Christian Munkholm; g. 6/1
1946 m. Dorothea M., f. Sunesen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Stagstrup pr. Hørdum
1948; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel og en del svinekørsel.
Adr. Stagstrup pr. Hørdum.
Firma: Johs. Munkholm, Vognmandsforret
ning, Stagstrup pr. Hørdum.

Mølgaard, Christian, vognmand; f. 30/10 1887 i
Suldrup, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels Møl
gaard; g. 1935 m. Laura M., f. Thostrup; gård
ejer i Suldrup 1914-35, etabi. sig s. selvstændig
lillebil vognmand i Suldrup 1935; vognpark: 1 5personers lillebil (Vanguard model 1954); medl.
af best. f. Alborg Amts Lillebilforening s. 1950,
medl. af tilsynsrådet f. Sønderup-Suldrup Spare
kasse, fl. a. tillidshverv.
Adr. Suldrup.
Firma: Suldrup Lillebil v. Chr. Mølgaard, Sul
drup.
Møller, Aage, vognmand; f. 8/4 1926 i Kåtrup,
Randers amt, søn af gårdejer Peder Pedersen
Møller; g. 26/8 1945 m. Jutta M., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kåtrup 1952; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Fårup Centralmejeri.
Adr. Kåtrup pr. Fårup.
Firma: Aage Møller, Vognmand, Kåtrup pr.
Fårup.
Møller, Aksel, vognmand; f. 29/9 1909 i Ålborg,
søn af vognmand Niels Peter Møller; g. 3/4 1947
m. Margrethe M., f. Østergaard; kusk og chauf
før h. vognmand C. Korsgaard, Ålborg 1938-41
og i faderens vognmandsforretning i Ålborg 194151, løst næringsbrev samt overtaget sidstnævnte
forretning — der er grundlagt ca. 1890 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1951; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5 tons); kørsel: alm.
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A. M. Møller

C. O. Møller

E. Møller

vognmand
Alborg

entreprenør, vognmand
Trustrup

vognmand
Fredericia

vognmand
Liseleje

vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
entreprenører.
Adr. Østerbro 6, Alborg.
Firma: Aksel Møller, Vognmand, Østerbro 6,
Alborg.

Møller, Anker Marius, vognmand; f. 24/7 1902
i Dråby, Randers amt, søn af arbejdsmand Jens
Peter Møller; g. 12/11 1927 m. Marie M., f. Han
sen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Ebeltoft — der er grund
lagt ca. 1880 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1944; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Ebeltoft Andelsmejeri.
Adr. Villagyde 7, Ebeltoft.
Firma: A. Møller, Vognmandsforretning,
Villagyde 7, Ebeltoft.
Møller, Anton Marius, entreprenør, vognmand;
f. 3/2 1898 i Tirstrup, Randers amt.
Adr. Trustrup.
Firma: Trustrup Cementvarefabrik & Vogn
mandsforretning v. Anton Møller, Trustrup.

Møller, Arne, vognmand; f. 28/10 1917 i Nørre
Vissing, Skanderborg amt, søn af gårdejer Ras
mus Møller; g. 9/9 1939 m. Viola M., f. Skriver;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Høver pr. Galten 1939; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad (kørselskapa
citet: 14 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Høver pr. Galten.
Firma: A. Møller, Vognmandsforretning, Høver
pr. Galten.
Møller, Chresten Overgaard, vognmand; f. 17/6
1889 i Brørup, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Chresten Møller; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fredericia
1929; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Den kgl. Døvstummeskole i Fredericia, f. Tri
nitatis Kirke i Fredericia og f. Fredericia kom
mune.
Adr. Kongensgade 41, Fredericia.

Firma: C. Overgaard Møller, Vognmandsfor
retning, Danmarksgade 71, Fredericia.
Møller, Christian Thomsen, vognmand; f. 24/2
1920 i Vilslev, Ribe amt.
Adr. Vilslev pr. Gredstedbro.
Firma: Chr. Th. Møller, Vognmandsforretning,
Vilslev pr. Gredstedbro.
Møller, Elton, vognmand; f. 21/11 1921 i Fre
deriksværk, søn af købmand Sigvard Møller; g.
30/4 1944 m. Aase M., f. Nielsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Liseleje 1946, driver
sideløbende viktualie- og grøntforretning i Lise
leje, overtaget nuværende ejendom i Liseleje
efter faderen 1943; vognpark: 1 4-tons lastvogn.
Adr. Liseleje.
Firma: Elton Møller, Vognmand, Liseleje.

Møller, Hans Casper, vognmand; f. 2/3 1885 i
Stepping, Haderslev amt, søn af husmand Peter
Møller; g. 1/4 1918 m. Mette Marie M., f. Jensen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1913, kusk h. gros
serer C. S. Borch, Kolding 1913-16 og h. vogn
mand Sloth, Kolding 1916-24, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kolding m. kørsel bl. a. f.
Kolding Gasværk og f. F.D.B., Kolding 1924, af
stået forretningen t. sønnen vognmand Jens Pe
ter Møller 1953; genn. en årrække sekretær og
kasserer i Kolding Vognmandsforening, æresmedl. af samme s. 1954.
Adr. Teglgårdsvej 4, Kolding.
Møller, Harald Jørgen, vognmand; f. 19/11
1919 i Egernsund, Sønderborg amt, søn af vogn
mand Mathias Møller; g. 4/2 1950 m. Gerda M.,
f. Vinkel Jensen; udd. v. kontor- og handels
virksomhed og sen. virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Egernsund 1952, sideløbende inde
haver af savskæreri og kassefabrik i Egernsund;
vognpark: 1 M.A.N.-diesellastvogn m. påhængs
vogn (16 tons); kørsel: udelukkende langturskør
sel f. forskellige virksomheder.
Adr. Storegade, Egernsund.
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H. J. Møller

vognmand
Kolding

vognmand
Egernsund

J. C. L. Møller
vognmand
Rønde

Firma: H. J. Møller, Vognmandsforretning,
Egernsund.
Møller, Harry Arnold, vognmand; f. 18/4 1915
i Lydum, Ribe amt, søn af landmand Niels Han
sen Møller; g. 1/12 1954 m. Karen Inga M., f.
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Adum pr. Tarm 1946; vognpark: 1 benzinlast
vogn: kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg, Skjern og
Ølgod foruden en del kørsel f. Adum kommune
m. fl.
Adr. Adum pr. Tarm.
Firma: Harry Møller, Vognmandsforretning,
Adum pr. Tarm.
Møller, Henri Skau, vognmand; f. 13/8 1928 i
Viuf, Vejle amt, søn af fhv. vognmand Søren
Marius Jensen Møller; lastvognschauffør 1946-48,
løst næringsbrev og grundlagt nuværende bud
central i Horsens 1948; vognpark: 3 varevogne
(%-3 tons).
Adr. Østergade 48, Horsens.
Firma: Bimbo Motorbude v. Henri Møller,
Østergade 48, Horsens.

Møller, Henry, vognmand; f. 26/9 1924 i Fjelsø,
Viborg amt, søn af rentier Anton Møller; g. 9/6
1950 m. Inge M., f. Jørgensen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fjelsø 1943,
driver sideløbende brændselsforretning i Fjelsø,
iøvrigt leverandør af støbesand fra egen sand
grav; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 20 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
langturstransport.
Adr. Fjelsø pr. Alestrup.
Firma: Henry Møller, Vognmandsforretning,
Fjelsø pr. Alestrup.
Møller, Ingemann Marcus Clausen, vognmand,
fabrikant; f. 29/1 1914 i Kbhvn., søn af vogn
mand M. C. Møller; g. 11/12 1938 m. Aase M., f.
Olsen; udd. s. karetmager 1928-33, svend 193334, derefter medarbejder i faderens vognmands

J. C. Møller
vognmand
Roskilde

forretning i Kbhvn. (grundlagt 1906), løst næ
ringsbrev s. vognmand 1943, sideløbende grund
lagt egen karrosseri virksomhed u. firmanavnet:
Amager Karrosseriværksted 1952; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Carlsberg Bryggerierne og f. forskel
lige trælastforretninger og entreprenører i
Kbhvn.; medl. af Druideordenen i Danmark.
Adr. Amagerbrogade 12, Kbhvn. S.
Firma: Ingemann Møller, Vognmandsforret
ning, Foldagervej 14, Kbhvn. S.

Møller, J. C. Lerke, vognmand; f. 25/4 1901 i
Homå, Randers amt; g. 3/9 1933 m. Hansigne
L. M., f. Blus; chauffør 1922-36, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rønde 1936; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Rønde-Arhus.
Adr. Rønde.
Firma: J. C. Lerke Møller, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Rønde.
Møller, Jens C., vognmand; f. 15/9 1883 i Ros
kilde, søn af vognmand Johan Møller; g. 1/4
1912 m. Agnes M., f. Hansen; udd. og virket s.
tømrer t. 1904, derefter medarbejder i faderens
vognmandsforretning i Roskilde, løst nærings
brev og optaget s. kompagnon i samme 1907,
eneindehaver af forretningen — der er grund
lagt 1862 — s. 1913; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis flytning; genn. en årrække
medl. af best. og i 1 periode formd. f. Roskilde
Vognmandsforening.
Adr. Hersegade 17, Roskilde.
Firma: Johan Møller & Søn, Roskilde Flytte
forretning, Hersegade 17, Roskilde.

Møller, Jens Peter, vognmand; f. 31/7 1918 i
Kolding, søn af vognmand Hans Casper Møller;
g. 4/9 1943 m. Ella M., f. Damm; ansat v. F.D.B.,
Kolding 1933-39, chauffør h. vognmand Sejrup,
Kolding 1939-53, overtaget faderens vognmands
forretning i Kolding — der er grundlagt 1900 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; kør
selskapacitet: ca. 4^o tons; kørsel: alm. vogn-
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vognmand
Kolding

vognmand
Arhus

vognmand
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vognmand
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mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
I/S Diesella, Kolding, f. Kolding Gasværk og f.
Brdr. Tøndering’s Betonvarefabrik, Kolding;
medl. af best. f. Brevdueforeningen »Dana«, Kol
ding s. 1936.
Adr. Set. Jørgens Gade 2, Kolding.
Firma: Peter Møller, Vognmandsforretning,
Set. Jørgens Gade 2, Kolding.
Møller, Johannes, vognmand; f. 19/11 1906 i
Astrup, Maribo amt, søn af gårdejer Jørgen Møl
ler; g. 12/6 1931 m. Sara M., f. Willumsen; chauf
før på fragtruten: Lundby-Kbhvn. 1930-34 og i
A/S Vordingborg Trælasthandel 1934-35, i kom
pagni m. broderen vognmand Ejner Møller etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vordingborg 1935,
kompagniskabet ophævet og broderen udtrådt af
virksomheden ca. 1945; vognpark: 12 lastvogne
(2-7 tons) — hvoraf 8 m. påhængsvogn (4^-9^
tons) — og 1 lastvogn m. sættevogn (10 tons);
genn. en årrække medl. af best. f. Vordingborg
og Omegns Vognmandsforening, formd. f. samme
1943-46 og 1952-55.
Adr. Valdemarsgade 29, Vordingborg.
Firma: Brdr. Møller, Vognmandsforretning,
Valdemarsgade 29, Vordingborg.

Møller, Kristian, vognmand; f. 23/9 1907 i
Lovns, Ålborg amt; g. 13/7 1940 m. Jenny M.,
f. Jensen; entreprenør f. Det danske Hedesel
skab 1932-40, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende vognmandsforretning i Arhus og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1940; vogn
park: 1 5/^-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
kontraktkørsel på ruten: Århus-Kolding.
Adr. Set. Pauls Plads 16, Arhus.
Firma: Kr. Møller, Vognmandsforretning, Set.
Pauls Plads 16, Arhus.

Møller, Laurids, vognmand; f. 30/10 1899 i Stevelt, Haderslev amt, søn af arbejdsmand Niels
Møller; g. 2/6 1933 m. Anna M., f. Ihlo; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Haderslev 1933; vognpark: 1 Bedford-benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Haderslev kommune.

Adr. Mariegade 6, Haderslev.
Firma: L. Møller, Vognmandsforretning, Ma
riegade 6, Haderslev.
Møller, Niels Arne, vognmand; f. 5/1 1926 i
Hornsyld, Vejle amt, søn af bødkermester Thor
vald Møller; g. 17/11 1950 m. Lilly M., f. Hansen;
udd. og virket s. bødker, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende vognmandsforretning i Ar
hus og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: udelukken
de kontraktkørsel på ruten: Arhus-Kolding-Middelfart-Fredericia.
Adr. Bissensgade 4, Arhus.
Firma: N. A. Møller, Vognmandsforretning,
Bissensgade 4, Arhus.
Møller, Niels Peter, vognmand; f. 5/7 1914 i
Vinderslev sogn, Viborg amt, søn af gårdejer
Søren Møller; g. 12/7 1942 m. Grethe M., f. Ol
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kjellerup 1940, indehaver af nuværende vognmands
forretning i Kjellerup s. 1946, løst næringsbrev
1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel.
Adr. Søndergade 54, Kjellerup.
Firma: N. P. Møller, Vognmandsforretning,
Kjellerup.

Møller, Peter, vognmand; f. 1/6 1913 i Tårs,
Hjørring amt, søn af landmand Hans Christian
Møller; g. 21/9 1940 m. Esther M., f. Carlsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1946; vognpark: 1 lastvogn (5300 kg) m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. vejmaterialer.
Adr. Lunøesvej 9, Hjørring.
Firma: Peter Møller, Vognmandsforretning,
Lunøesvej 9, Hjørring.

Møller, Poul, vognmand; f. 16/1 1913 i Knuds
hoved, Svendborg amt, søn af landmand Niels
Møller; g. 3/3 1935 m. Kristine M., f. Petersen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bov pr. Padborg
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vognmand, rutebilejer
Esbjerg

T. Møller

S. Møller
vognmand
Hugdrup

vognmand
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1952; kørsel: udelukkende eksportkørsel m. køle
vogne på Europa.
Adr. Bov pr. Padborg.
Firma: Poul Møller, Vognmandsforretning, Bov
pr. Padborg.
Møller, Sievert Eli, vognmand, rutebilejer; f.
23/10 1903 i Klovtoft, Åbenrå amt, søn af land
mand Peter Lorentzen Møller; g. 22/2 1931 m.
Gerda M., f. Fårup; udd. v. landvæsen og sen.
drevet landbrug på Fanø, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Esbjerg 1934, sideløbende drevet
rutebil- og turistkørsel m. koncession på per
sonruterne: Als-Hurup-Alborg, Mou-DokkedalAlborg og Als-Hadsund m. 12 rutebiler i kom
pagni m. vognmand, rutebilejer Laurits Madsen,
Als, Østjylland s. 1942; vognpark: 5 lastvogne,
1 spand heste og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. al kørsel af
papir fra Kolding Havn t. Dagbladet »Vest
kysten«, Esbjerg foruden en del kørsel f. F.D.B.,
Esbjerg og f. Esbjerg Andels-Svineslagteri.
Adr. Stormgade 85, Esbjerg.
Firma: S. E. Møller, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Borgergade 24, Esbjerg.

Møller, Svend, vognmand; f. 28/6 1904 i Torslev
sogn, Hjørring amt; g. 28/2 1927 m. Anna M., f.
Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand —
m. forretning omfattende persontransport — i
Hugdrup pr. Dybvad 1939, omdannet forretnin
gen t. udelukkende at omfatte kørsel m. last
vogn 1946; vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturkørsel.
Adr. Hugdrup pr. Dybvad.
Firma: Svend Møller, Vognmandsforretning,
Hugdrup pr. Dybvad.
Møller, Svend O., turistbilejer; f. 7/10 1912 i
Moseby, Maribo amt.
Adr. Nygårdsvej 25, Vordingborg.
Firma: Sydsjællands Turistfart v. Sv. O. Møl
ler, Nygårdsvej 25, Vordingborg.

W. K. Møller
fragt- og vognmand
Liseleje

Møller, Thorleif, vognmand; f. 10/2 1927 i
Egernsund, Sønderborg amt, søn af vognmand
Mathias Møller; efter at have bestået præliminæreksm. virket s. chauffør i faderens vogn
mandsforretning, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Egernsund 1952; vognpark: 1 Volvo-lastvogn m. sættevogn; kørsel: udelukkende lang
turskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f. Søn
derjydsk Lervarefabrik, Egernsund og f. Tegl
værkerne »Grønland«, Egernsund.
Adr. Storegade, Egernsund.
Firma: Thorleif Møller, Vognmandsforretning,
Egernsund.
Møller, Verner, vognmand; f. 7/7 1923 i Sennels, Thisted amt, søn af landmand Christen
Møller; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sennels 1948; vognpark: 4 diesellastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
40 tons); kørsel: udelukkende fast langturskørsel
på ruterne: Thisted-Kbhvn., Thisted-Arhus, Thi
sted-Alborg og Thisted-Esbjerg.
Adr. Østermøllevej, Thisted.
Firma: Verner Møller, Vognmandsforretning,
Thisted.
Møller, William Knudsen, fragt- og vognmand;
f. 6/1 1912 i Brande, Vejle amt, søn af snedker
mester Niels Møller; g. 15/5 1943 m. Anna M.,
f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen bl. a.
s. gårdbestyrer og sen. drevet forretning i
Kbhvn. samt ansat i A/S Bing & Grøndahl’s
Porcelænsfabrik i Kbhvn., overtaget fragt- og
vognmand Poul Olsen’s forretning i Liseleje og
etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
1953; vognpark: 2 4-tons lastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel og flytning samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: LiselejeKbhvn.
Adr. Liseleje.
Firma: W. Møller, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Liseleje.

Mørch, Christian Johannes, vognmand; f. 13/7
1914 i Ålborg, søn af handelsmand Albert Mørch;
g. 1945 m. Edith M., f. Jørgensen; chauffør 1932-
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vognmand
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vognmand
Spøttrup

vognmand
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vognmand
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47, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1947; vognpark: 3 lillebiler og 3 turistvogne (2529 personer).
Adr. Nordre Frihavnsgade 106, Kbhvn. 0.
Firma: Mørch’s Turisttrafik & Østerbro’s Tu
risttrafik, Nordre Frihavnsgade 106, Kbhvn. 0.

Mørch, Ejvind, vognmand; f. 7/11 1906 i Juels
minde, Vejle amt, søn af skræddermester Jens
Peder Mørch; g. 12/7 1946 m. Anna Johanne M.,
f. Pedersen; chauffør 1926-52, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Juelsminde 1952; vognpark:
1 4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel.
Adr. Jernbanegade 7, Juelsminde.
Firma: Ejvind Mørch, Vognmandsforretning,
Juelsminde.
Mørch, Oscar, vognmand; f. 12/4 1911 i Frede
rikshavn, søn af vognmand Alfred Mørch; g. 9/5
1937 m. Karen M., f. Larsen; medarbejder i fa
derens vognmandsforretning i Frederikshavn
1929-48, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1948; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 25
tons) — og 1 truck; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis fisketransport; i perioder
medl. af best. f. Frederikshavn Vognmandsfor
ening.
Adr. Råholtvej 8, Frederikshavn.
Firma: Oscar Mørch, Vognmandsforretning,
Råholtvej 8, Frederikshavn.
Mørck, Kristian, vognmand; f. 14/7 1922 i Ski
vum, Alborg amt, søn af kommunekasserer Ma
rius Mørck; g. 4/11 1954 m. Elvine M., f. Mogen
sen; chauffør i nuværende vognmandsforretning
i Skivum 1947-52, overtaget samme og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1 5%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Skivum pr. Vegger.
Firma: Skivum Vognmandsforretning v. Kri
stian Mørck, Skivum pr. Vegger.
Mørup, Hans Henrik, vognmand; f. 23/2 1919 i
Rind, Ringkøbing amt, søn af træskohandler Jo

han Mørup; g. 1/9 1940 m. Mary M., f. Jensen;
udd. s. væver, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Herning 1951; vognpark:
1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Storgårdsvej 1, Herning.
Firma: H. Mørup, Vognmandsforretning, Stor
gårdsvej 1, Herning.

Nautrup, Knud Kristen Marinus Petersen,
vognmand; f. 10/1 1889 i Rødding, Viborg amt;
selvstændig vognmand i Lem pr. Brodal s. 1919;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Skive Andelsslagteri, f.
Skive Kreatureksportforening, f. Lem Brugs
forening, f. Lem-Vejby kommune og f. Viborg
amts vejvæsen m. fl.
Adr. Lem pr. Brodal.
Firma: Knud Nautrup, Vognmandsforretning,
Lem pr. Brodal.

Nautrup, Magnus Johan Petersen, vognmand;
f. 15/4 1906 i Junget, Viborg amt; selvstændig
vognmand i Spøttrup s. 1929; vognpark: 1 6-tons
lastvogn, 1 turistbus og 1 lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Skive Andelsslagteri, f. A/S Dige’s Træ
lasthandel, Skive, f. Grundvad Teglværk &
Tømmerhandel, Rødding og f. Rødding kommune
m. fl. — samt turist- og lillebilkørsel.
Adr. Spøttrup.
Firma: Magnus Nautrup, Vognmandsforretning,
Spøttrup.
Nicolaisen, Edvin Christian, vognmand; f. 30/1
1914 i Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
Hans Christian Nicolaisen; g. 22/8 1926 m. Jenny
N., f. Schmidt; ansat h. slagtermester Jes Peter
sen, Ordrup 1928-31, kusk h. vognmand Kjeld
sen, Bregnegård 1931-32, derefter medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Gentofte, med
indehaver af samme 1944, sammen m. broderen
vognmand Villy Nicolaisen eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt ca. 1900 — s. 1946;
vognpark: 4 lastvogne (kørselskapacitet: 22-24
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tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. entreprenører og håndværks
mestre — herunder bl. a. en del kørsel f. entre
prenørfirmaerne Carl I. Hansen & Søn, Kbhvn.
og Chr. E. Christensen, Gentofte.
Adr. P. Rørdams Vej 41 C, Kgs. Lyngby.
Firma: H. C. Nicolaisen & Sønner v. Villy &
Edvin Nicolaisen, Vognmandsforretning, Vangedevej 9, Gentofte.
Nicolaisen, Gunnar, vognmand; f. 31/7 1904 i
Hornborg, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Nicolai Nicolaisen; g. 17/10 1931 m. Inger N., f.
Christensen; efter en del år at have virket s.
kusk og sen. s. rutebilchauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hvejsel pr. Jelling 1928,
optaget sønnen Knud Nicolaisen s. medarbejder
1 forretningen; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Vejle Eks
portstalde og t. Vejle & Omegns Andels-Svine
slagteri og en del kørsel m. korn og foderstoffer
f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Vejle for
uden en del kørsel f. Adal Mejeri og f. Hvejsel
kommune og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Hvejsel pr. Jelling.
Firma: Gunnar Nicolaisen, Vognmandsforret
ning, Hvejsel pr. Jelling.
Nicolaisen, Harry, vognmand; f. 13/1 1905 i
Randers, søn af savskærer August Nicolaisen; g.
31/5 1931 m. Sørine N., f. Rasmussen; udd. i han
del, studie- og arbejdsophold i Canada 1927-31.
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand og speditør i Randers 1931; vognpark:
2 5-tons flyttebusser; kørsel: udelukkende mø
beltransport og -opbevaring; kasserer i Randers
Vognmandsforening 1943-53.
Adr. Set. Peders Gade 33, Randers.
Firma: Randers Flytteservice v. H. Nicolaisen,
Set. Peders Gade 33, Randers.
Nicolaisen, Iver, vognmand; f. 12/6 1909 i Jels,
Haderslev amt, søn af gårdejer Nicolai Nicolai
sen; g. 18/9 1937 m. Anna N., f. Hermansen; udd.

og virket v. landvæsen t. 1933, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Holsted 1933, flyttet forret
ningen t. Kolding 1942; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 20 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
murermestrene V. Sørensen & Møller Nielsen,
Kolding, f. A/S Bladkompagniet, Kbhvn. og f.
A/S Kolding ny Beton varefabrik; medl. af best.
f. Kolding Vognmandsforening s. 1947.
Adr. Vejlevej 132, Kolding.
Firma: Iver Nicolaisen, Vognmandsforretning,
Vejlevej 132, Kolding.

Nicolaisen, Jens Otto, vognmand; f. 15/11 1906
i Sønderup, Sorø amt, søn af gårdejer Nicolai
Nicolaisen; g. 29/4 1936 m. Laura N., f. Abrahamsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Gørlev 1936, opført nu
værende ejendom m. tilhørende garager i Gørlev
1941 og udvidet samme 1952; vognpark: 4 6-tons
lastvogne — alle m. påhængsvogn (5-10 tons);
medstifter af og ti dl. medl. af best. f. Vestsjæl
lands Vognmandsforening.
Adr. Slagelsevej 15, Gørlev.
Firma: J. O. Nicolaisen, Vognmandsforretning,
Gørlev.
Nicolaisen, Jørgen, vognmand; f. 18/1 1900 i
Hjerpsted, Tønder amt, søn af arbejdsmand
Claus Nicolaisen; g. 1946 m. Else N., f. Blaase;
etabi. sig s. selvstændig handelsmand og vogn
mand i Åbenrå 1930, selvstændig vognmand i
Feldballe s. 1945; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
langturstransport.
Adr. Feldballe.
Firma: J. Nicolaisen, Vognmandsforretning,
Feldballe.
Nicolaisen, Knud, chauffør; f. 15/5 1938 i Hvej
sel, Vejle amt, søn af vognmand Gunnar Nico
laisen; chauffør i faderens vognmandsforretning
i Hvejsel s. 1956.
Adr. Hvejsel pr. Jelling.
Firma: Gunnar Nicolaisen, Vognmandsforret
ning, Hvejsel pr. Jelling.
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Nielsen, Aage, vognmand; f. 28/8 1898 i Melle
rup. Randers amt, søn af vognmand Carl Niel
sen; g. 12/10 1929 m. Ingrid N., f. Hou; overtaget
faderens fragt- og vognmandsforretning i Melle
rup — der er grundlagt 1897 — og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1923; vognpark: 1 3%tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel på ruten: Mellerup-Randers; tidl. kasse
rer i Randersegnens Vognmandsforening.
Adr. Mellerup pr. Randers.
Firma: Aage Nielsen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Mellerup pr. Randers.

Nielsen, Aage, vognmand; f. 28/8 1899 i Vitten,
Arhus amt, søn af smed Emil Nielsen; g. 1935
m. Edith N., f. Petersen; udd. v. landvæsen,
vognmandskusk og chauffør 1920-35, etabl. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Fredensborg 1935;
vognpark: 3 lillebiler.
Adr. Jernbanegade 2, Fredensborg.
Firma: Lillebilforretningen »Jyden«, Fredens
borg.
Nielsen, Aage, vognmand; f. 16/8 1908 i Tårs
sogn, Hjørring amt, søn af landmand Anton Niel
sen; g. 6/4 1936 m. Kirstine N., f. Christensen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Øster Vrå
1938; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel på ruten: Øster VråAlborg samt fast mælkekørsel.
Adr. Østergade 12, Øster Vrå.
Firma: Aage Nielsen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Øster Vrå.

Nielsen, Aage, vognmand; f. 26/7 1911 i Thisted,
søn af vognmand Anton Nielsen; overtaget fa
derens vognmandsforretning i Thisted og etabl.
sig s. selvstændig vognmand 1944; vognpark: 1
3%-tons lastvogn m. tippelad og 1 spand heste;
kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer i Thisted
Vognmandsforening s. 1945.
Adr. Grønningen 2 A, Thisted.
Firma: Aage Nielsen, Vognmandsforretning,
Grønningen 2 A, Thisted.

Nielsen, Aage, vognmand; f. 1911 i Gårslev,
Vejle amt, søn af vognmand Jens Nielsen; g.
1944 m. Ingeborg N., f. Nielsen; etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Lunde F. 1947; vognpark:
2 lastvogne (3% og 5 tons).
Adr. Lunde F.
Firma: Aage Nielsen, Vognmandsforretning,
Lunde F.

Nielsen, Aage, vognmand; f. 25/11 1916 i Helle,
Øse sogn, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Mari
nus Nielsen; g. 12/4 1946 m. Mary Sigrid N., f.
Madsen; udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig
s. selvstændig vognmand i Arre pr. Varde 1945;
vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S Dansk Dammann Asfalt, Roust pr.
Varde og f. Arre kommune foruden en del kør
sel m. mergel fra forskellige mergellejer.
Adr. Arre pr. Varde.
Firma: Aage Nielsen, Vognmandsforretning,
Arre pr. Varde.
Nielsen, Aage Dencker, vognmand; f. 13/7 1906
i Skivum, Alborg amt, søn af partikulier Dencker
Nielsen; g. 10/6 1934 m. Ellen D.N., f. Majbom;
udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Vegger 1932; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons) og 1 traktor
m. læsseapparat; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel m. land
brugsprodukter samt en del kørsel i forbindelse
m. salg og levering af vej- og byggematerialer.
Adr. Vegger.
Firma: Aage Dencker Nielsen, Vognmand,
Vegger.

Nielsen, Aksel, vognmand; f. 1/12 1918 i Bier
sted, Alborg amt, søn af fhv. uddeler Carl Ma
rinus Nielsen; g. 23/3 1947 m. Elly N., f. Holm;
udd. i handel, overtaget nuværende vognmands
forretning i Biersted — der er grundlagt af bro
deren vognmand Laur. P. Nielsen — og etabl.
sig s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis fast firmakørsel.
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Adr. Biersted.
Firma: A. Nielsen, Vognmandsforretning, Bier
sted.

Nielsen, Aksel, vognmand; f. 22/6 1922 i Bo
rum, Arhus amt, søn af gårdejer Karl Nielsen;
g. 1954 m. Tove N., f. Hansen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Borum 1954; vognpark: 1
5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport.
Adr. Borum pr. Mundelstrup.
Firma: Borum Autotransport v. Aksel Nielsen,
Borum pr. Mundelstrup.
Nielsen, Akton, vognmand; f. 9/7 1899 i Ginnerup, Randers amt, søn af statshusmand Jørgen
Peter Nielsen; g. 20/5 1934 m. Margrethe N., f.
Egesbæk-Pedersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Grenå 1930, løst næ
ringsbrev 1933; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
2 m. tippelad (kørselskapacitet: 20 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt flytning; medl. af
best. f. Djurslands Vognmandsforening s. 1932,
formd. f. samme 1944-46, derefter næstformd.
Adr. Markedsgade 62, Grenå.
Firma: Akton Nielsen, Vognmandsforretning,
Grenå.

Nielsen, Alfred, vognmand; f. 15/2 1900 i Ale,
Skanderborg amt, søn af vognmand Peter Niel
sen; g. 5/5 1928 m. Petra N., f. Haagensen; med
hjælper h. faderen 1918-28, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Ejstrupholm — der er
grundlagt 1890 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1928, driver sideløbende handel en
gros m. kartofler, tørv og brunkul, optaget søn
nen Benny Vagn Nielsen s. kompagnon i forret
ningen 1956; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1
m. tippelad og 2 m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 26 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel m. kartofler
t. hospitaler i Jylland foruden en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Ejstrupholm.

Firma: Alfred Nielsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Ejstrupholm.

Nielsen, Alfred, vognmand; f. 6/11 1907 i Bra
brand, Arhus amt, søn af baneformand Niels
Nielsen; g. 18/5 1940 m. Valborg N., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstamdig vognmand i Veggerslev
pr. Tornled 1926, driver sideløbende handel m.
brændsel og halm; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 23
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport foruden
en del fast kørsel f. 7 brugsforeninger; medstif
ter af Djurslands Vognmandsforening 1932, genn.
15 år formd. f. samme, medl. af hovedbest. f.
Landsforeningen Danske Vognmænd s. 1954.
Adr. Veggerslev pr. Tornled.
Firma: Alfred Nielsen, Vognmandsforretning,
Veggerslev pr. Tornled.
Nielsen, Alfred, vognmand; f. 16/11 1911 i Her
følge, Præstø amt, søn af vognmand og parcellist
Frits Nielsen; g. 21/5 1934 m. Ingeborg N., f.
Petersen; chauffør h. vognmand Hans Henrik
sen, Herfølge 1930-33, overtaget vognmand Hans
Christensen’s forretning i Sædder pr. Tureby og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1933; vogn
park: 1 4>2-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreaturog svinetransport; medl. af best. f. Vogmandsforeningen f. Køge og Omegn s. 1952.
Adr. Sædder pr. Tureby.
Firma: Alfr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Sædder pr. Tureby.
Nielsen, Alfred Christian, vognmand; f. 7/6
1922 i Fåborg, Ribe amt, søn af gårdejer Anders
Nielsen; g. 30/6 1946 m. Johanne N., f. Sørensen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Smidstrup pr.
Fredericia 1946; vognpark: 1 diesel- og 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. smør t. Esbjerg
Eksporthavn, en del kørsel m. mælk t. Smid
strup Mejeri, en del kørsel m. roer t. Kolding
Saftstation og en del kørsel m. gødning f. køb-
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mand Chr. Brøndum, Smidstrup foruden en del
kørsel f. Smidstrup kommune og en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.
Adr. Smidstrup pr. Fredericia.
Firma: Alfred Nielsen, Vognmandsforretning,
Smidstrup pr. Fredericia.
Nielsen, Alfred Georg, sekretær, revisor; f.
20/10 1888 i Kbhvn., søn af forvalter Christopher
Nielsen; g. 24/5 1914 m. Marie Vilhelmine Elisa
beth N., f. Nielsen; udd. i kontorfaget i firmaet
Alex Dahl, Kbhvn. 1902-05 og herunder frekven
teret bl. a. Købmandsskolen i Kbhvn., ansat i
A/S Glud & Marstrand’s Fabrikker, Kbhvn.
1905-18, repræsentant i firmaet Georg Feldthusen, Kbhvn. 1918-19 og i firmaet Herm. Haffel,
Kbhvn. 1919-21, iøvrigt indehaver af eget isen
kram en gros firma i Kbhvn. 1921-24 og ansat
i A/S Skandinavisk Automatselskab, Kbhvn.
1924-28, sekretær f. Nordre Birks Vognmands
forening s. 1925, sideløbende indehaver af selv
stændig revisionsvirksomhed i Kbhvn.
Adr. Tagensvej 64, Kbhvn. N.
Nielsen, Alfred Wittrup, vognmand; f. 3/3 1912
i Øster Vandet, Thisted amt, søn af landmand
Niels Nielsen; g. 1/11 1936 m. Jensine W. N.,
f. Møller; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Øster Vandet 1935, optaget vognmand Tage
Brunsborg s. kompagnon i forretningen 1947;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. speciel
langtømmervogn og 1 m. tippelad (kørselskapa
citet: ca. 17 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del langtømmertransport,
en del svine- og kreaturtransport og en del fast
firmakørsel — samt fragtmandskørsel på ruten:
Vandet-Thisted.
Adr. Øster Vandet pr. Vandet, Thy.
Firma: Vandet Vognmandsforretning, Øster
Vandet pr. Vandet, Thy.
Nielsen, Allan Sigfred, vognmand; f. 22/6 1918
i Kbhvn., søn af ølkusk Niels Nielsen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hornbæk (16 år gam
mel) 1934, opført nuværende ejendom m. garager

i Hornbæk 1943; vognpark: 1 3%-tons lastvogn
og 1 traktor m. påhængsvogn (4 tons).
Adr. Per Bjørns Vej 4, Hornbæk.
Firma: Allan Nielsen, Vognmandsforretning,
Hornbæk.
Nielsen, Anders, vognmand; f. 11/4 1909 i Fre
derikssund, søn af tømrer M. P. Nielsen; g. 1932
m. Ebba N., f. Jørgensen; t. søs t. 1930, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kagerup 1931, flyttet
forretningen t. Nøddebo 1935 og t. Helsinge 1938;
vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 18
tons); formd. f. Nordsjællands Vognmandsfor
ening s. 1955.
Adr. Frederiksborgvej 23, Helsinge.
Firma: Anders Nielsen, Vognmandsforretning,
Frederiksborgvej 23, Helsinge.
Nielsen, Anders, vognmand; f. 19/4 1927 i
Skørping, Alborg amt, søn af savskærer Emil
Nielsen; g. 28/6 1952 m. Rigmor N., f. Sørensen;
lastvognschauffør 1945-52, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Guldbæk pr. Godthåb J. 1952;
vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mands- og langturskørsel.
Adr. Guldbæk pr. Godthåb J.
Firma: Anders Nielsen, Vognmandsforretning,
Guldbæk pr. Godthåb J.

Nielsen, Anders Ejner, vognmand; f. 6/2 1923
i Søster Svenstrup, Roskilde amt, søn af gård
ejer H. P. Nielsen; g. 17/5 1948 m. Ellen N., f.
Olsen; udd. og virket v. landvæsen, i kompagni
m. vognmand Ejler Mathias Jensen overtaget
vognmand Fr. Madsen’s forretning i Jyderup og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948, ophæ
vet kompagniskabet og delt forretningen 1951,
iøvrigt sideløbende brændselsforhandler i Jyde
rup; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — begge
m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Holbæk
amts vejvæsen, f. savværkerne i Jyderup og f.
Undløse Teglværk.
Adr. Teglværksvej 57, Jyderup.
Firma: Ejner Nielsen, Vognmandsforretning,
Jyderup.
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Nielsen, Andreas, vognmand; f. 12/7 1910 i Ål,
Ribe amt, søn af landmand Mourits Nielsen; g.
4/4 1938 m. Theodora N., f. Jeppesen; efter en
del år at have virket s. chauffør overtaget nu
værende vognmandsforretning i Outrup og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1936; vognpark: 1
benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. eksportstaldene og slagte
rierne i Esbjerg og Varde foruden en del kørsel
f. Outrup Brugs- og Lokalforening og f. Outrup
kommune og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning; genn. en årrække medl. af best. f. Var
de og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Outrup.
Firma: Andreas Nielsen, Vognmandsforretning,
Outrup.
Nielsen, Andreas Hofmann, vognmand; f. 10/8
1913 i Funder, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Niels Nielsen; g. 12/10 1940 m. Kitty H. N., f.
Rasmussen; chauffør h. murermester Magnus
Jensen, Silkeborg 1932-41, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Silkeborg
1941; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) — alle m.
tippelad; kørsel: alm. vognmands- og entrepre
nørkørsel; tidl. medl. af best. f. Silkeborg Vogn
mandsforening.
Adr. Skolegade 31, Silkeborg.
Firma: A. Hofmann Nielsen, Vognmand, Skole
gade 31, Silkeborg.
Nielsen, Anker, vognmand; f. 18/9 1905 i Åby,
Århus amt, søn af handelsmand Peter Ivar Niel
sen; udd. v. landvæsen, chauffør 1923-32, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Tirstrup 1932,
sideløbende forhandler f. A/S Singersgas, Århus;
vognpark: 1 lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Bjødstrup Mejeri.
Adr. Tirstrup, Østjylland.
Firma: Anker Nielsen, Vognmandsforretning,
Tirstrup, Østjylland.

Nielsen, Anker, vognmand; f. 23/9 1915 i Viby,
Århus amt, søn af vognmand Niels Nielsen; g.

27/5 1939 m. Tove N., f. Hansen; udd. s. auto
mekaniker, chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Århus 1936-39, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Århus 1939, flyttet forretningen t.
nuværende ejendom i Århus 1950; vognpark: 3
12-tons lastvogne — alle m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. A/S Århus Oliefabrik s. 1923.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 8, Århus.
Firma: Anker & Niels Nielsen, Vognmandsfor
retning, H. C. Ørsteds Vej 8, Århus.
Nielsen, Anna, vognmand; g. 9/10 1920 m. vogn
mand Niels Christian Nielsen; efter ægtefællens
død 1955 overtaget og videreført dennes vogn
mandsforretning i Verninge pr. Knarreborg m.
sønnen vognmand Poul Ejvind Nielsen s. part
haver; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons).
Adr. Verninge pr. Knarreborg.
Firma: N. Chr. Nielsen’s Søn v. Poul E. Niel
sen, Vognmandsforretning, Verninge pr. Knarre
borg.
Nielsen, Anna Margaretha, vognmand; f. 23/10
1905 i Møgeltønder, Tønder amt; efter ægtefæl
len vognmand Antoni Nielsen’s død 1955 over
taget og videreført dennes vognmandsforretning
i Møgeltønder — der sideløbende omfatter en
treprenørvirksomhed m. egen sandgrav; vogn
park: 2 Mercedes-diesellastvogne — begge m. på
hængsvogn, 2 Dodge-benzinlastvogne — hvoraf
1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn, 1 person
vogn og 1 traktor m. læsseskovl samt diverse
grusgravsmateriel; kørsel: alm. vognmands- og
entreprenørkørsel — dog fortrinsvis langturs
kørsel m. koncesssion på Tyskland samt kørsel
m. kreaturer t. de sønderjydske eksportstalde og
kørsel m. sand og grus f. Tønder amts vejvæsen
og f. Møgeltønder kommune.
Adr. Møgeltønder.
Firma: Antoni Nielsen, Vognmands- & Entre
prenørforretning, Møgeltønder.
Nielsen, Anton, vognmand; f. 9/11 1886 i Ulbølle, Svendborg amt, søn af træskomager Mads
Nielsen; g. 14/5 1910 m. Ane N., f. Christiansen;
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etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ringe 1922,
sideløbende leverandør af grus og vejmaterialer;
vognpark: 13 lastvogne (5-6 tons) og 4 traktorer.
Adr. Vestergade, Ringe.
Firma: Anton Nielsen, Vognmandsforretning,
Ringe.
Nielsen, Anton, vognmand; f. 7/3 1908 i Kærbølling, Vejle amt, søn af landmand N. P. Niel
sen; g. 25/12 1933 m. Irene N., f. Dalhus; udd. og
virket v. landvæsen t. 1933, husmand i Kollemorten 1933-42 og i Jelling 1942-45, mælkehand
ler i Fredericia 1947-49, etabi. sig s. selvstændig
vognmand og brændselshandler i Fredericia
1949; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca.
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Fredericia kommune.
Adr. Nørrebrogade 8, Fredericia.
Firma: Nørrebrogade’s Vognmands- & Brænd
selsforretning v. Anton Nielsen, Nørrebrogade 8,
Fredericia.

retning v. Anton H. Nielsen, Vestre Strandalle
153, Risskov.
Nielsen, Anton Marius, vognmand; f. 17/7 1908
i Vester, Vejle amt, søn af husmand N. P. Niel
sen; g. 27/3 1936 m. Anna N., f. Kjeldsen; udd.
og virket v. landvæsen t. 1934, derefter virket
indenfor murerfaget, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kolding 1945, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte brænd
selshandel; kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Kolding ny Betonvarefabrik og f.
entreprenør Arne Jensen, Kolding — samt fragtmandskørel på ruten: Kolding-Ribe.
Adr. Vejlevej 111, Kolding.
Firma: Anton Nielsen, Vognmandsforretning,
Vejlevej 111, Kolding.

Nielsen, Anton, vognmand; f. 17/9 1917 i St.
Binderup, Alborg amt, søn af gårdejer Søren
Glerup Nielsen; g. m. Esther Kirstine N., f. Iver
sen; løst næringsbrev s. vognmand i Viborg
1943; vognpark: 2 lastvogne — begge m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 27>2 tons); kørsel:
udelukkende langturstransport.
Adr. Nr. Møllevej 13, Viborg.
Firma: Anton Nielsen, Langtursvognmand, Nr.
Møllevej 13, Viborg.

Nielsen, Anton Møller, vognmand; f. 30/4 1910
1 Vestervig, Thisted amt, søn af landmand Poul
Christian Nielsen; g. 24/3 1932 m. Kirstine M. N.,
f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Boddum pr. Hurup, Thy 1932; vognpark:
2 diesellastvogne (4500 og 5900 kg) — den ene m.
tippelad — og 1 benzinlastvogn (4800 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel og en del svine- og kreatur
transport.
Adr. Boddum pr. Hurup, Thy.
Firma: Anton Møller Nielsen, Vognmandsfor
retning, Boddum pr. Hurup, Thy.

Nielsen, Anton Herman, vognmand; f. 17/9 1900
i Mejlby, Randers amt, søn af gårdejer Rasmus
Nielsen; g. 28/10 1934 m. Edith N., f. Grøn; udd.
og virket v. landvæsen, drevet mælkeudsalg
1929-42, løst næringsbrev samt overtaget nuvæ
rende vognmands- og brændselsforretning i Ris
skov og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørel — herunder bl. a. en del fast kørsel
m. mælk t. Vesterbro’s Mejeri, Arhus.
Adr. Vestre Strandalle 153, Risskov.
Firma: Risskov Vognmands- & Brændselsfor

Nielsen, Arne Møller, vognmand; f. 21/12 1918
i Gammelstrup, Viborg amt, søn af gårdejer
Niels Møller Nielsen; g. 6/9 1942 m. Ellen M. N.,
f. Halborg Madsen; udd. v. landvæsen, overtaget
nuværende fragt- og vognmandsforretning i
Aes pr. Tvingstrup — der er grundlagt 1910 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947, løst
næringsbrev 1949; vognpark: 2 lastvogne — beg
ge m. tippelad (kørselskapacitet: 11 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. brændsel f. egen regning — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
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Åes-Horsens; formd. f. Aes Gymnastik- og
Idrætsforening.
Adr. Aes pr. Tvingstrup.
Firma: Aes Vognmandsforretning v. Arne Møl
ler Nielsen, Aes pr. Tvingstrup.

Nielsen, Arnold, vognmand; f. 11/11 1896 i
Boulstrup, Århus amt, søn af mejeribestyrer An
ders Nielsen; g. 26/4 1933 m. Helga N., f. Jesper
sen; udd. v. landvæsen, gårdejer 1929-36, over
taget nuværende vognmandsforretning i Boul
strup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1941; vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel foruden en del svinetransport.
Adr. Boulstrup.
Firma: Arnold’s Vognmandsforretning v. Ar
nold Nielsen, Boulstrup.
Nielsen, Arnold Møller, vognmand; f. 17/4 1911
i Koldby, Thisted amt, søn af vognmand Viggo
Nielsen; g. 12/11 1937 m. Thora M. N., f. Chri
stensen; chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Koldby 1929-47, overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1947; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands- og
entreprenørkørsel — dog fortrinsvis fast kørsel
f. Thisted amt.
Adr. Koldby pr. Hørdum.
Firma: Arnold Møller Nielsen, Vognmandsfor
retning, Koldby pr. Hørdum.
Nielsen, Arthur, vognmand; f. 16/5 1917 i Rårup, Vejle amt; g. 1940 m. Kathrine N., f. Niel
sen; chauffør 1938-51, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Barrit og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 5%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. mejeriproduk
ter f. Barrit Andelsmejeri.
Adr. Barrit.
Firma: Arthur Nielsen, Vognmandsforretning,
Barrit.
Nielsen, Axel, vognmand; f. 28/9 1900 i Odden,
Holbæk amt, søn af landmand Carl G. Nielsen;

B. Nielsen
vognmand
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g. 13/12 1933 m. Hertha N., f. Jensen; udd. og
virket v. landbrug og fiskeri t. 1926, chauffør
1926-31, overtaget vognmand Ole Olsen’s forret
ning i Yderby og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1931, opført nuværende ejendom m. til
hørende garager i Yderby 1937; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: 1334 tons); kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel; medl. af best.
f. Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening s.
1949.
Adr. Yderby pr. Sjællands Odde.
Firma: Axel Nielsen, Vognmandsforretning,
Yderby pr. Sjællands Odde.
Nielsen, Axel, vognmand; f. 11/11 1908 i Jægerup, Haderslev amt, søn af vognmand Jens Han
sen Nielsen; g. 29/3 1934 m. Dorthea N., f. Han
sen; udd. og virket i faderens vognmandsforret
ning i Lunderskov, overtaget samme — der er
grundlagt 1908 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1936; vognpark: 3 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 25
tons) og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Nagbøl Ma
skinfabrik, f. Lunderskov Foderstofforening, f.
A/S Peter Michaelsen, Lunderskov og f. Skanderup kommune.
Adr. Lunderskov.
Firma: Axel Nielsen, Vognmandsforretning,
Lunderskov.
Nielsen, Axel, vognmand; f. 11/3 1909 i Ny
købing S., søn af landmand Carl Nielsen; g. 13/1
1935 m. Anna N., f. Madsen; udd. v. landvæsen
og sen. virket s. chauffør, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Nykøbing S. 1938; vognpark: 2
lastvogne (5 og 6 tons) — begge m. påhængsvogn;
i 2 perioder medl. af best. f. Odsherreds Fragtog Vognmandsforening.
Adr. Savværksvej 7, Nykøbing S.
Firma: Axel Nielsen, Vognmandsforretning,
Savværksvej 7, Nykøbing S.
Nielsen, Axel Ejner, vognmand; f. 7/3 1904 i
Hørsholm, Frederiksborg amt, søn af vognmand
C. A. Nielsen; g. 10/3 1934 m. Johanne N., f.
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Andersen; efter en del år at have virket s. med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Usserød overtaget samme og etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1933, løst næringsbrev 1953; vognpark:
2 3%-tons lastvogne — begge m. hydraulisk tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Frederiksborg amts vej
væsen.
Adr. Kokkedalsvej 26, Usserød pr. Kokkedal.
Firma: Axel Nielsen, Vognmandsforretning,
Usserød pr. Kokkedal.

Nielsen, Axel J., vognmand; f. 16/3 1914 i Jydstrup, Sorø amt; etabl. sig s. selvstændig vogn
mand på Frdbg. 1942; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende mø
beltransport.
Adr. Godthåbs Have 6, Kbhvn. F.
Firma: Frdbg. Møbeltransport v. Axel J. Niel
sen, Godthåbs Have 6, Kbhvn. F.
Nielsen, Axel Marius, vognmand; f. 26/4 1916
i Harr idslev, Randers amt, søn af jord- og be
tonarbejder Jørgen Nielsen; g. 24/6 1939 m. Kir
stine N., f. Hougaard Madsen; efter en del år
at have virket s. murerarbejdsmand løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende vognmands
forretning i Randers og etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1946; sideløbende indehaver af depot
f. Midtjylland f. Bülow Agro Co., Kbhvn.; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 5% tons); kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel.
Adr. Lervangen 17, Randers.
Firma: Axel Nielsen, Vognmandsforretning,
Lervangen 17, Randers.

Nielsen, Benny Vagn, vognmand; f. 24/4 1934 i
Ejstrupholm, Skanderborg amt, søn af vognmand
Alfred Nielsen; udd. i kolonial, medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Ejstrupholm
1952-56, optaget s. kompagnon i samme 1956.
Adr. Ejstrupholm.
Firma: Alfred Nielsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Ejstrupholm.
Nielsen, Bent Georg, vognmand; f. 22/12 1930
i Kbhvn., søn af chauffør Johannes Nielsen; g.
8/8 1955 m. Inga N., f. Rasmussen; chauffør v.
Sønderup Brugsforening 1952-55, overtaget vogn
mand Andreas Jensen’s forretning i Slagelse og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn.
Adr. Mariendals Alle 2, Slagelse.
Firma: Bent Nielsen, Vognmandsforretning,
Mariendals Alle 2, Slagelse.

Nielsen, Bent Kirstein, vognmand; f. 7/1 1924 i
Grenå, søn af vognmand Martin Andreas Niel
sen; g. 29/4 1950 m. Inga N., f. Hougesen; chauf
før h. vognmændene Akton Nielsen, Grenå og
Hilmar Hansen, Kbhvn. 1942-49, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Grenå 1949, løst næ
ringsbrev 1947, driver sideløbende udlejningsfor
retning m. vaskemaskiner i Grenå; vognpark:

3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt flytning.
Adr. Fasanvej 24, Grenå.
Firma: Bent’s Budkørsel & Flytteforretning,
Fasanvej 24, Grenå.

Nielsen, Birk, vognmand; f. 4/2 1923 i Søsum,
Frederiksborg amt, søn af landmand A. P. Niel
sen; g. 1948 m. Kamilla N., f. Sørensen; udd. v.
landvæsen, chauffør 1946-54, etabl. sig s. selv
stændig vognmand i GI. Ølstykke pr. Ølstykke
1954; vognpark: 2 lastvogne (3 og 4 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svinetransport.
Adr. GI. Ølstykke pr. Ølstykke.
Firma: Birk Nielsen, Vognmandsforretning,
GI. Ølstykke pr. Ølstykke.

Nielsen, Børge, vognmand; f. 27/11 1923 i Ale,
Ribe amt, søn af gårdejer Laurids Nielsen; g.
27/9 1947 m. Agnes N., f. Just Andersen; udd. og
virket v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Tarp pr. Guldager 1945; vognpark:
2 benzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. flaske
mælk fra Brøndum Mejeri t. Esbjerg foruden en
del kørsel f. Brøndum kommune, f. Ribe amts
vejvæsen og f. A/S Dansk Dammann Asfalt, Es
bjerg.
Adr. Tarp pr. Guldager.
Firma: Børge Nielsen, Vognmandsforretning,
Tarp pr. Guldager.
Nielsen, Børge Ferlev, vognmand; f. 24/2 1909
i Alborg, søn af vognmand Jens Ferlev Nielsen;
g. 28/10 1934 m. Christiane F. N., f. Larsen; an
sat i faderens vognmandsforretning i Alborg
1925, løst næringsbrev og optaget s. kompagnon
i samme — der er grundlagt 1908 — 1952; vogn
park: 12 lastvogne (3-15 tons) — hvoraf 5 m. på
hængsvogn, 1 spand heste og diverse blokvogne
t. svær transport; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Alborg
Værft.
Adr. Strandvejen 31, Alborg.
Firma: J. F. Nielsen, Vognmandsforretning,
Strandvejen 31, Alborg.
Nielsen, Børge Harry, vognmand; f. 23/12 1925
i Valsgård, Randers amt, søn af husmand Mari
nus Nielsen; g. 5/5 1951 m. Olga N., f. Madsen;
udd. v. landvæsen, last- og lillebilchauffør 194449, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Hvornum pr. Hobro og etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1949; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 11 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel; medl. af best. f. Hobro Om
egns Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Hvornum pr. Hobro.
Firma: Børge Nielsen, Vognmandsforretning,
Hvornum pr. Hobro.
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Firma: Carl Aage Nielsen, Vognmand — Midt
jydsk Mørtel værk, Ry.

Nielsen, Børge Richard, vognmand, brændsels
handler; f. 15/1 1920 i Hillerød.
Adr. Kirkegårdsvej 6, Hillerød.
Firma: Børge R. Nielsen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Brickasvej 7-9, Hillerød.

Nielsen, Carl Christian, vognmand; f. 11/6 1901
i Hjerm, Ringkøbing amt, søn af fhv. gårdejer
Andreas Nielsen; g. 23/10 1927 m. Julia N., f.
Jensen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Silkeborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1926, løst næ
ringsbrev 1932; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
dagrenovationskørsel f. Silkeborg kommune s.
1931.
Adr. Skolegade 38, Silkeborg.
Firma: Carl Nielsen, Vognmandsforretning,
Skolegade 38, Silkeborg.

Nielsen, Carl, vognmand; f. 28/9 1913 i Vokslev,
Alborg amt, søn af arbejdsmand Robert Fulton
Nielsen; g. 22/6 1942 m. Kathrine N., f. Jensen;
lastvognschauffør 1931-35, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Borup pr. Halkær 1935, side
løbende indehaver af depot i Halkær f. A/S
Kosangas, Kbhvn.; vognpark: 5 lastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn — og
2 varevogne (kørselskapacitet: 35 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Gundersted kommune og f. Borup
Brugsforening; medl. af best. f. Vesthimmerlands Vognmandsforening 1950-54.
Adr. Borup pr. Halkær.
Firma: Borup Vognmandsforretning & Kosan
gas Depot v. Carl Nielsen, Borup pr. Halkær.

Nielsen, Carl, vognmand; f. 16/4 1916 i Has
mark, Odense amt, søn af husmand Peter Niel
sen; g. 12/6 1942 m. Ellen N., f. Nielsen; efter en
del år at have virket s. murerarbejdsmand etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hasmark 1940, er
hvervet nuværende ejendom i Hasmark efter
faderen 1943; vognpark: 2 5-tons lastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del transport af gravemaskiner.
Adr. Hasmark pr. Otterup.
Firma: Hasmark Vognmandsforretning v. Carl
Nielsen, Hasmark pr. Otterup.
Nielsen, Carl Aage, vognmand; f. 9/7 1916 i Ry,
Skanderborg amt, søn af fhv. gårdejer Carl Vil
helm Nielsen; g. 10/11 1941 m. Elly N., f. Ras
mussen; udd. v. landvæsen, i kompagni m. fade
ren grundlagt nuværende vognmandsforretning
i Ry og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938,
eneindehaver af forretningen s. 1945, sideløbende
grundlagt Midtjydsk Mørtelværk, Ry 1953; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn.
Adr. Skanderborgvej 80, Ry.

Nielsen, Carl Christian Gustav, fhv. vognmand;
f. 23/2 1866 i Kølstrup, Odense amt; g. 16/11 1894 m.
Karen Rasmine N., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odense 1894; genn. en år
række medl. af best. f. Odense Vognmandslaug
og p. t. eneste nulevende æresmedl. af samme.
Adr. Georgsgade 27, Odense.
Nielsen, Carl Christoffer, vognmand; f. 18/10
1901 i Hellerup, Kbhvn.s amt.
Adr. LI. Strandvej 2, Hellerup.
Firma: H. P. Nielsen & Søn v. Carl Nielsen,
Flytteforretning, LI. Strandvej 2, Hellerup.

Nielsen, Carl Frederik, vognmand; f. 17/11 1892
i Kbhvn., søn af vognmand Niels Christian Niel
sen; g. 1945 m. Isabella N., f. Sørensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1920;
vognpark: 2 3>4-tons lastvogne.
Adr. Hesseløgade 4, Kbhvn. 0.
Firma: Carl F. Nielsen, Vognmandsforretning,
Hesseløgade 4, Kbhvn. 0.

Nielsen, Carl M., vognmand; f. 18/9 1908 i Kol
ding, søn af murermester Poul Nielsen; g. 12/2
1933 m. Margrethe N., f. Nielsen; efter en del år
at have virket s. chauffør bl. a. i U.S.A. etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Haderslev 1945;
vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel:
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udelukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Haderslev-Abenrå; formd. f. Haders
lev Fragtcentral.
Adr. Mellemgade 9, Haderslev.
Firma: Carl M. Nielsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Mellemgade 9, Haderslev.

Adr. Sølvgade 5, Horsens.
Firma: C. Nielsen, Vognmand, Sølvgade 5,
Horsens.

Nielsen, Carl Marius, vognmand; f. 20/2 1908 i
Vestervig sogn, Thisted amt, søn af landmand
Poul Christian Nielsen; g. 18/11 1934 m. Jenny
N., f. Eriksen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hurup, Thy 1934; vognpark: 4 benzin- og
diesellastvogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 33% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del entrepre
nørkørsel og en del kreaturkørsel — samt flyt
ning.
Adr. Søndergade 17, Hurup, Thy.
Firma: Carl Nielsen, Vognmandsforretning,
Hurup, Thy.

Nielsen, Carla, vognmand; f. 28/6 1910 i Kbhvn.,
datter af oversergent Carl Hansen; g. 6/6 1931
m. vognmand Carl Nielsen; efter ægtefællens
død 1955 overtaget og videreført dennes vogn
mandsforretning i Fredericia; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
kommunegartneren i Fredericia m. fl.; kasserer
og kørselsfordeler i Fredericia Vognmandsfor
ening.
Adr. Prinsensgade 39, Fredericia.
Firma: Carl Nielsen v. Carla Nielsen, Vogn
mandsforretning, Prinsensgade 39, Fredericia.
Nielsen, Carlo, vognmand; f. 1/5 1906 i Ørting,
Arhus amt; g. 9/12 1931 m. Petra N., f. Pedersen;
udd. og virket s. smed, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Horsens* 1927,
driver sideløbende brændselsforretning m. depot
f. brændselsolie i Horsens; vognpark: 1 3-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
* Vognmand Carlo Nielsen var i 1943 medvirkende ved ned
sættelsen af et udvalg til oprettelse af en stiftelsesbygning for
gamle vognmænd i Horsens. Bygningen blev erhvervet i 1953,
og vognmand Nielsen er medlem af bestyrelsen for samme.

Nielsen, Charles, rutebilejer; f. 8/8 1893 i
Spjald, Ringkøbing amt, søn af møller Anders
Nielsen; g. 19/4 1923 m. Marie N., f. Brogaard;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Spjald 1920, drevet rutebilkørsel m. koncession
på personruten: Spjald-Skjern s. 1922, optaget
samarbejde m. Ringkøbing-Ørnhøj-Holsted Jern
bane og udvidet personruten t. Holstebro 1956,
driver sideløbende turistkørsel på indlandet, op
taget sønnen Holger Brogaard Nielsen s. kom
pagnon i forretningen 1947; vognpark: 1 benzinog 2 dieselomnibusser (25-41 personer); formd.
f. 16. kreds u. Landsforeningen Danmarks Bil
ruter s. 1934, medl. af best. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s afdeling f. Ringkøbing
amt, fl. a. tillidshverv.
Adr. Spjald.
Firma: I/S Charles Nielsen & Søn, Rute- &
Turistkørsel, Spjald.
Nielsen, Christian, rutebilejer; f. 25/6 1888 i
Ruds Vedby, Holbæk amt, søn af murer Niels
Nielsen; g. 20/11 1927 m. Karen N., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, brødkusk og sen.
chauffør 1917-22, overtaget personruten: Eggeslevmagle-Slagelse og etabi. sig s. selvstændig
rutebilejer i Slagelse 1923, sen. udvidet virksom
heden t. at omfatte rutebilkørsel på person
ruterne: Glænø og Dalmose-Skelskør-Slagelse
samt turistkørsel; vognpark: 5 turist- og rute
biler (18-32 personer) — hvoraf 2 m. påhængs
vogn (1% tons); tidl. medl. af best. f. Landsfor
eningen Danmarks Bilruter.
Adr. Tordenskjoldsgade 9, Slagelse.
Firma: Chr. Nielsen’s Rute- & Selskabsbiler,
Tordenskjoldsgade 9, Slagelse.

Nielsen, Christian, vognmand; f. 27/2 1901 i
Fodslette, Langeland, søn af tømrermester H. P.
Nielsen; g. 17/12 1926 m. Anna N., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ristinge pr.
Humble 1927, driver sideløbende handel en gros
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m. frugt og brændsel; medl. af best. f. Lange
lands Vognmandsforening 1952-56, medl. af
Humble sogneråd s. 1956.
Adr. Ristinge pr. Humble.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Ristinge pr. Humble.
Nielsen, Christian, vognmand; f. 9/12 1903 i
Købelev, Maribo amt, søn af gårdejer Anders
Nielsen; g. 11/6 1926 m. Paula N., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frejlev
1929; vognpark: 2 5-tons lastvogne og 1 lillebil.
Adr. Frejlev.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Frejlev.

Nielsen, Christian, vognmand; f. 30/12 1907 i
Romalt, Randers amt, søn af particulier Niels
Nielsen; g. 21/2 1936 m. Karla N., f. Johansen;
kusk i nuværende vognmandsforretning i Ran
ders 1940-50, løst næringsbrev samt overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1950; vognpark: 1 spand heste m. tilhørende ar
bejdsvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel f. A/S S. C. Sørensen,
Randers.
Adr. Storegade 15, Randers.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Storegade 15, Randers.
Nielsen, Christian, vognmand; f. 7/11 1908 i
Ydby, Thisted amt, søn af arbejdsmand Christian
Nielsen; g. 1/8 1937 m. Meta N., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ydby 1936; vogn
park: 1 diesellastvogn (5650 kg) og 1 benzinlast
vogn (5000 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en del
svine- og kreaturtransport; medl. af best. f.
Thisted Amts Vognmandsforening s. 1955, medl.
af best. f. Boddum-Ydby Skyttekreds.
Adr. Ydby.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Ydby.

Nielsen, Christian, vognmand; f. 21/9 1910 i
Vilsted, Alborg amt, søn af vognmand Anton
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Nielsen; g. 8/9 1939 m. Jenny N., f. Eriksen;
overtaget en del af faderens vognmandsforret
ning i Vilsted og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1939; vognpark: 1 lastvogn (3750 kg) m.
kran og påhængsvogn (2700 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Alborg amt foruden en del fast firma
kørsel.
Adr. Vilsted.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Vilsted.
Nielsen, Christian, vognmand; f. 2/3 1923 i Sølsted, Tønder amt, søn af landmand Niels Nielsen;
g. 9/12 1950 m. Ingrid N., f. Brink; efter en del
år at have virket s. chauffør bl. a. v. eksport
kørsel etabi. sig s. selvstændig vognmand i Borg
pr. Bredebro 1952; vognpark: 1 Commer-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Bredebro Mejeri, f. A/S
Jens Villadsen’s Asfaltfabrik, Sølsted og f. Brede
kommune.
Adr. Borg pr. Bredebro.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Borg pr. Bredebro.
Nielsen, Christian Haurits, vognmand; f. 20/2
1900 i Roum, Viborg amt, søn af gårdejer Niels
Nielsen; g. 22/2 1924 m. Valborg N., f. Larsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skringstrup pr. Skals 1928, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad (kør
selskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Skringstrup pr. Skals.
Firma: Chr. Haurits Nielsen, Vognmandsfor
retning, Skringstrup pr. Skals.
Nielsen, Christian Laurits, vognmand; f. 5/12
1886 i Vejle, søn af vognmand Niels Laursen; g.
22/4 1914 m. Petra N., f. Nielsen; udd. og virket
i faderens vognmandsforretning i Vejle, over
taget samme — der er grundlagt 1880 og side
løbende omfatter brændselsforretning — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1914; vognpark: 2
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spand heste m. tilhørende vogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Tømrernes Andelsselskab, Vejle, f. A/S Vejle
Trælast- & Kulkompagni, f. Vejle Andelsslagteri
og f. firmaet Becker-Christensen, Vejle — samt
tidl. (t. 1945) møbel transport u. firmanavnet:
Vejle Møbeltransport; medl. af best. f. Vejle
Vognmandsforening s. 1950, næstformd. i samme
s. 1955, till. medl. af best. f. Vejle Engejerlaug.
Adr. Ribevej 7, Vejle.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Ribevej 7, Vejle.

1/8 1900 m. vognmand Christian Nielsen; udd. v.
husvæsen, efter ægtefællens død 1923 overtaget
og videreført dennes vognmandsforretning i
Odense, sen. optaget sønnen Olaf Gøtsche Niel
sen s. medarbejder i forretningen; vognpark: 2
lastvogne (2% og 3% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f.
D.F.D.S. (genn. 80 år) og f. forskellige andre virk
somheder i Odense.
Adr. Nørrebro 33, Odense.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Nørrebro 33, Odense.

Nielsen, Christian Marinus, vognmand; f. 14/1
1914 i Tranum sogn, Hjørring amt, søn af fhv.
arbejdsmand Niels Andreas Christian Nielsen;
g. 27/11 1938 m. Jensine N., f. Villadsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Halvrimmen 1939; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport; medl. af best. f. Halvrimmen
Håndværker- og Borgerforening, f. Halvrimmen
Vandværk og f. Venstre’s Vælgerforening, Halv
rimmen.
Adr. Halvrimmen.
Firma: Chr. M. Nielsen, Vognmandsforretning,
Halvrimmen.

Nielsen, Ditlev Niels Peter, vognmand; f. 16/4
1906 i Korsør, søn af parcellist Anders Nielsen;
g. 5/6 1931 m. Regine N., f. Pedersen; udd. v.
landvæsen, elev v. Det kgl. danske Landhushold
ningsselskab 1923-26, sen. underforvalter bl. a.
på Beldringe Gods, chauffør 1928-31, overtaget
vognmand Oluf Olsen’s forretning — Haslev Bil
central — i Haslev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1931, afhændet samme 1942, overtaget
vognmand Svend Petersen’s forretning i Lund
forlund pr. Slagelse og påny etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1950; vognpark: 3 lastvogne
(5^-6 tons); i 2 perioder medl. af best. f. Haslev
og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Lundforlund pr. Slagelse.
Firma: Ditlev Nielsen, Vognmandsforretning,
Lundforlund pr. Slagelse.

Nielsen, Christian Peter, vognmand; f. 25/9
1915 i Øster Brønderslev, Hjørring amt, søn af
vognmand Christian Peter Nielsen; g. 1945 m.
Edith N., f. Nørenberg; overtaget faderens vogn
mandsforretning i Stenum pr. Brønderslev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945; vogn
park: 1 diesellastvogn (5900 kg) og 1 benzinlast
vogn (4400 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturkørsel og en del
kørsel f. Tolstrup-Stenum kommune; medl. af
best. f. Stenum Borgerforening t. 1956.
Adr. Stenum pr. Brønderslev.
Firma: Chr. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Stenum pr. Brønderslev.

Nielsen, Christine, vognmand; f. 16/7 1872 i
Odense, datter af vognmand H. P. Gøtsche; g.

Nielsen, Edith Ortmann, vognmand; f. 28/7
1918 i Herlufsholm, Præstø amt, datter af gård
ejer Christian Pedersen; g. 4/3 1938 m. vogn
mand Peter Ortmann Nielsen; efter ægtefællens
død 1952 overtaget og videreført dennes vogn
mandsforretning i Ordrup — der er grundlagt
1938; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 20 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. murermester Carl
H. Svane, Brønshøj, f. entreprenør Peder V.
Jensen, Hellerup og f. brolæggermester Sigurd
Bloch, Gentofte m. fl.
Adr. Hyldegårdsvej 30, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Peter O. Nielsen’s Vognmandsforret-

715

E. Nielsen

E. Nielsen

E. H. Nielsen

E. K. Nielsen

vognmand
Frøbjerg

vognmand
Åbenrå

vognmand
Hornbæk

vognmand
Ballerup

ning v. Edith Ortmann Nielsen, Hyldegårdsvej
30, Ordrup pr. Charlottenlund.

Firma: Egon Nielsen, Vognmandsforretning,
Frøbjerg pr. Rørmosehus.

Nielsen, Eduard, vognmand; f. 17/9 1902 i
Augustenborg, søn af skibsfører Chresten Niel
sen; g. 26/12 1927 m. Anna Cathrine N., f. Ras
mussen; udd. t. søs, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Sønderborg 1926; vognpark: 1 last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel f. Sønder
borg kommune og f. A/S Kornimporten f. Als &
Sundeved, Sønderborg.
Adr. Lavbrinkevej 12, Sønderborg.
Firma: Eduard Nielsen, Vognmandsforretning,
Lavbrinkevej 12, Sønderborg.

Nielsen, Egon, vognmand; f. 3/12 1916 i No pr.
Hee, Ringkøbing amt, søn af bestyrer Jens Peter
Nielsen; g. 17/3 1939 m. Vera N., f. Petersen;
efter en del år at have virket s. chauffør bl. a.
v. eksportkørsel etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Åbenrå 1951; vognpark: 1 kølevogn m.
sættevogn; kørsel: udelukkende eksportkørsel m.
koncession på Europa.
Adr. Tøndervej 123, Åbenrå.
Firma: Egon Nielsen, Vognmandsforretning,
Tøndervej 123, Åbenrå.

Nielsen, Edvard, vognmand; f. 23/5 1909 i Gre
vinge, Holbæk amt, søn af landmand og fisker
Jacob Nielsen; g. 11/11 1943 m. Rita N., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen, chauffør i Grevinge
Brugsforening 1930-35, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Grevinge 1935, erhvervet nuværende
ejendom i Grevinge 1943; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturkørsel.
Adr. Grevinge.
Firma: Edvard Nielsen, Vognmandsforretning,
Grevinge.
Nielsen, Egon, vognmand; f. 12/6 1911 i Pårup,
Odense amt, søn af landmand Niels Nielsen; g.
2/9 1945 m. Hedvig N., f. Sørensen; udd. og vir
ket v. landvæsen 1925-38, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand — m. forretning omfattende last
vognskørsel — i Frøbjerg pr. Rørmosehus 1938,
afhændet lastvognsforretningen samt påbegyndt
lillebilforretning og sen. køreskole i Frøbjerg
1944, tilbagekøbt lastvognsforretningen og an
skaffet nye vogne t. samme 1948, iøvrigt exam.
kørelærer, opført nuværende ejendom i Frøbjerg
efter brand 1954; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
tons); formd. f. Frøbjerg Forsamlingshus og
medl. af best. f. Frøbjerg Brugsforening, med
stifter af Bred Motorbane 1947.
Adr. Frøbjerg pr. Rørmosehus.

Nielsen, Egon, vognmand; f. 18/10 1929 i Spentrup, Randers amt, søn af landmand Chresten
Vølling Nielsen; g. 13/11 1954 m. Esther N., f.
Jessen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Brørup 1954; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svinekørsel t. Esbjerg
Andels-Svineslagteri og en del mælkekørsel t.
Brørup Mejeri foruden en del kørsel f. Brørup
Brugsforening og f. Brørup Gartneri.
Adr. Jernbanegade 10, Brørup.
Firma: Egon Nielsen, Vognmandsforretning,
Brørup.

Nielsen, Eigil Haagen, vognmand; f. 2/4 1906
i Hornbæk, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Haagen Nielsen; g. 1932 m. Anna Marie N., f.
Petersen; udd. i faderens vognmandsforretning
i Hornbæk, medindehaver af samme 1939, ene
indehaver af forretningen s. 1956; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; revisor i Tikøb Vognmands
forening s. 1949.
Adr. Stationsvej 9, Hornbæk.
Firma: Haagen Nielsen, Vognmandsforretning,
Hornbæk.

Nielsen, Ejnar Krøyer, vognmand; f. 31/5 1912
i Herringløse, Roskilde amt, søn af landmand
Christian Krøyer Nielsen; g. 22/7 1939 m. Agnete
K. N., f. Jepsen; udd. og virket v. landvæsen,
chauffør h. fhv. statsminister Th. Madsen-Myg-
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dal 1936-45, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ballerup 1946; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
den ene m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. fast mælke
kørsel på ruten: Smørum-Kbhvn. og en del kør
sel f. forskellige murermestre — samt flytning;
medl. af best. f. og næstformd. i Ballerup-Værløse Vognmandsforening 1951-53.
Adr. Rådhusvej 24, Ballerup.
Firma: Ejnar Krøyer Nielsen, Vognmandsfor
retning, Rådhusvej 24, Ballerup.
Nielsen, Ejnar Richard, vognmand; f. 12/7 1920
i Tjørring, Ringkøbing amt, søn af rentier Niels
Christian Nielsen; g. 27/6 1949 m. Maren N., f.
Mølsted; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Herning 1946, løst
næringsbrev og i kompagni m. broderen vogn
mand Jens Kristian Nielsen grundlagt nuværen
de vognmandsforretning i Herning 1952; vogn
park: 1 lastvogn (6 tons) m. påhængsvogn (9
tons); kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. Ny Møllevej 16, Herning.
Firma: Brdr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Herning.

Holstebro m. fl. — samt fragtmandskørsel på
ruten: Holstebro-Randers 1935-40; formd. f. Hol
stebro Vognmandsforretning s. 1954.
Adr. Schaumburgsvej 16, Holstebro.
Firma: Ejner Nielsen, Vognmandsforretning,
Schaumburgsvej 16, Holstebro.
Nielsen, Ejner, vognmand; f. 24/7 1917 i Hal
lenslev, Holbæk amt, søn af landmand Johannes
Nielsen; g. 4/6 1949 m. Erna N., f. Nielsen; chauf
før h. købmand N. F. Hansen, Stestrup samt
lillebilchauffør 1936-40 og lastvognschauffør 194043, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Stestrup
1943, selvstændig vognmand i Kirke Eskilstrup
s. 1949, sideløbende leverandør af halm og kam
pesten; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m. på
hængsvogn (5 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Holbæk
amts vejvæsen og f. Soderup-Eskilstrup kom
mune.
Adr. Kirke Eskilstrup.
Firma: Ejner Nielsen, Vognmandsforretning,
Kirke Eskilstrup.

Nielsen, Ejner, vognmand; f. 10/12 1906 i Skibinge, Præstø amt, søn af handelsmand Anders
Nielsen; g. 1932 m. Esther N., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Skibinge
1926; vognpark: 2 lillebiler (5 og 7 personer) og
1 udlejningsvogn.
Adr. Skibinge pr. Præstø.
Firma: Ejner Nielsen, Vognmand, Skibinge pr.
Præstø.

Nielsen, Ejner Vilhelm, vognmand; f. 6/4 1898
i Kbhvn., søn af bryggeriarbejder Jens Peter
Nielsen; g. m. Valborg Laura N., f. Østerberg;
efter en del år at have virket s. vognmandskusk
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvidovre
1940; vognpark: 1 4^»-tons lastvogn m. tippelad
og 1 personvogn; kørsel: udelukkende dagreno
vationskørsel f. Hvidovre kommune.
Adr. Koral vej 8 A, Hvidovre pr. Valby.
Firma: E. Nielsen, Vognmandsforretning, Ko
ralvej 8 A, Hvidovre pr. Valby.

Nielsen, Ejner, vognmand; f. 18/9 1909 i Hol
stebro, søn af arbejdsmand Poul Nielsen; g. 6/11
1932 m. Kirstine N., f. Davidsen; chauffør h.
forskellige vognmænd 1927-36, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Holstebro 1937; kørsels
kapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Hol
stebro kommune, f. grosserer Aage Petersen,
Holstebro, f. kolonialfirmaet C. & I. Schou’s
Eftf., Holstebro og f. A/S American Gulf Oil Co.,

Nielsen, Elias Enevold, vognmand; f. 19/11 1910
i Karstoft, Sevel sogn, Ringkøbing amt, søn af
vognmand Andreas Nielsen; g. 2/5 1942 m. Oda
Marie N., f. Laursen; optaget s. kompagnon i
faderens vognmandsforretning i Mønsted pr. Vi
borg 1932, eneindehaver af samme — der er
grundlagt 1930 — s. 1953; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. tippelad og 2 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 33 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
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f. A/S De jydske Kalkværker, Mønsted, en del
svine- og kreaturtransport og en del kørsel m.
brunkul f. egen regning; medl. af skolekommis
sionen i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup kommu
ne.
Adr. Mønsted pr. Viborg.
Firma: Enevold Nielsen, Vognmand, Mønsted
pr. Viborg.
Nielsen, Elis, vognmand; f. 10/5 1910 i Hallund,
Hjørring amt, søn af bager Anders Christian
Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sulsted 1945, drevet rutebilkørsel på person
ruten: Struer-Holstebro 1953-56, i kompagni m.
broderen vognmand Verner Nielsen overtaget
nuværende vognmandsforretning i Hillerslev
1956; vognpark: 4 benzin- og diesellastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 22 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreaturtransport
og en del kørsel f. Hillerslev-Kåstrup kommune
— samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Hillerslev-Thisted.
Adr. Hillerslev.
Firma: Peter M. Thomsen’s Eftf., Fragt- &
Vognmandsforretning, Hillerslev.
Nielsen, Elmann, vognmand; f. 23/9 1919 i Voer,
Hjørring amt, søn af arbejdsmand Theodor Niel
sen; g. 1944 m. Inga N., f. Christiansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Sterup pr. Jerslev
J. 1952; vognpark: 1 lastvogn (4800 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
mælkekørsel og fast kørsel f. Kernecentralen
»Vendsyssel«, Hjørring.
Adr. Sterup pr. Jerslev J.
Firma: Elmann Nielsen, Vognmandsforretning,
Sterup pr. Jerslev J.
Nielsen, Emil K., vognmand, fiskeeksportør; f.
16/9 1897 i Hjortdal, Thisted amt, søn af land
mand Ole Peter Nielsen; g. 7/8 1924 m. Thordis
N., f. Dalsgaard; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hjortdal 1925, eksportvognmand s. 1947;
vognpark: 1 8-tons diesellastvogn m. sættevogn
og 1 13-tons dieselkølevogn; kørsel: alm. vogn

mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. Hjortdal
kommune — samt fragtmandskørsel på ruten:
Hjortdal-Alborg og eksportkørsel på udlandet;
formd. f. Løgstør-Fjerritslev Vognmandsforening
1945-47, medl. af Hjortdal sogneråd 1929-45 og
påny s. 1949, kommunekasserer i Hjortdal 1941-45.
Adr. Hjortdal pr. Fjerritslev.
Firma: Emil K. Nielsen, Vognmand — Fiske
eksportør, Hjortdal pr. Fjerritslev.

Nielsen, Emil Nygaard, vognmand; f. 3/10 1907
i Arhus, søn af fhv. uddeler Marius Clemens
Nielsen; g. 24/2 1932 m. Kirsten N. N., f. Han
sen; løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Århus 1937, genn. årene udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte handel m.
brændsel; vognpark: 1 4K»-tons lastvogn m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmands- og firmakørsel.
Adr. Møllegade 6, Arhus.
Firma: Emil Nielsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Møllegade 6, Århus.
Nielsen, Erik, vognmand; f. 22/5 1913 i Alborg,
søn af vognmand Poul Nielsen; g. 15/5 1936 m.
Mary N., f. Sørensen; ansat i faderens vogn
mandsforretning i Alborg 1927, optaget s. kom
pagnon i samme 1941, løst næringsbrev og over
taget forretningen — der er grundlagt af bedste
faderen, der løste næringsbrev 1899 — i kom
pagni m. broderen Niels Christian Nielsen 1954;
vognpark: 6 lastvogne (1
% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. D.F.D.S. (hvilken daterer sig så langt til
bage s. t. 1895).
Adr. Slotsgade 29, Ålborg.
Firma: P. Nielsen & Sønner, Vognmandsfor
retning, Slotsgade 29, Alborg.
Nielsen, Erik Alfred, vognmand; f. 27/5 1920
i Hyllinge, Sorø amt, søn af parcellist Alfred
Nielsen; g. 10/5 1945 m. Ulla N., f. Nielsen; udd.
og virket v. landvæsen, lillebilvognmand i Ham
mer 1942-46, grundlagt nuværende vognmands
forretning — der udelukkende omfatter kørsel
m. lastvogne — i Blangslev pr. Lov 1946, er
hvervet nuværende ejendom i Blangslev 1944;
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vognpark: 6 lastvogne (5-6% tons) — hvoraf 3
m. påhængsvogn (5-9 tons); medl. af best. f.
Vordingborg og Omegns Vognmandsforening s.
1954.
Adr. Blangslev pr. Lov.
Firma: Erik Nielsen, Vognmandsforretning,
Blangslev pr. Lov.

Nielsen, Erland, vognmand; f. 15/4 1903 i Glo
strup, Kbhvn.s amt, søn af fiskehandler N. P.
Nielsen; g. m. Martha N., f. Andersen; efter en
del år at have virket s. jord- og betonarbejder
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rødovre
1946; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Horshøjvej 7, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Erland Nielsen, Vognmandsforretning,
Horshøjvej 7, Rødovre pr. Vanløse.
Nielsen, Ernst Albert, vognmand; f. 22/7 1901
i Tømmerup, Kbhvn.s amt, søn af arbejdsmand
Jens Christian Nielsen; g. 30/12 1928 m. Karen
Dorthea N., f. Christensen; udd. v. landvæsen
1915-18, kusk h. vognmand Jens Munk, Kastrup
1918-22, ansat v. Kbhvn.s Sukkerrafinaderi i Val
by 1922-45, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kastrup 1945; kørselskapacitet: 3 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast sæsonkørsel f. Dansk Kul Central, Kbhvn.
samt dagrenovationskørsel m. hestevogn 1945-46.
Adr. Amager Landevej 263, Kastrup.
Firma: Ernst A. Nielsen, Vognmandsforretning,
Amager Landevej 263, Kastrup.
Nielsen, Evald, vognmand; f. 8/11 1904 i Næs
tved, søn af købmand Christian Nielsen; g. 7/5
1936 m. Gerda N., f. Korfitzen; udd. v. landvæ
sen, ansat i A/S Maglemølle Papirfabrik, Næs
tved 1937-44, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Næstved 1944; vognpark: 1 4%-tons lastvogn.
Adr. Præstestræde 6 A, Næstved.
Firma: Evald Nielsen, Vognmandsforretning,
Præstestræde 6 A, Næstved.
Nielsen, Evald Damgaard, vognmand; f. 5/9
1906 i Horsens, søn af vognmand Marius Nielsen;

g. 30/10 1937 m. Dagny D. N., f. Kristiansen; udd.
s. snedker, medhjælper i faderens vognmandsog brændselsforretning i Horsens 1928-38, løst
næringsbrev og optaget s. kompagnon i samme
1938, eneindehaver af forretningen — der er
grundlagt 1903 og sideløbende omfatter udlejning
af borde og stole — s. 1947; vognpark: 3 last
vogne (2-4 tons) — hvoraf 1 m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel; medl. af best. f. Horsens
Kulhandlerforening s. 1951.
Adr. Fussingsvej 11, Horsens.
Firma: Marius Nielsen & Søn v. E. Damgaard
Nielsen, Vognmands- & Brændselsforretning,
Vestergade 14, Horsens.

Nielsen, Finn Hermod, vognmand; f. 13/3 1934
i Bromme, Sorø amt, søn af vognmand Hermod
Nielsen; udd. s. blikkenslager og sen. virket s.
chauffør i faderens vognmandsforretning i
Krøjerup pr. Sorø, optaget s. kompagnon i sam
me 1955.
Adr. Krøjerup pr. Sorø.
Firma: Hermod Nielsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Krøjerup pr. Sorø.
Nielsen, Folmer, vognmand.
Adr. Kærup pr. Janderup, Vestjylland.
Firma: Folmer Nielsen, Vognmandsforretning,
Kærup pr. Janderup, Vestjylland.

Nielsen, Frank, vognmand; f. 19/2 1928 i As
sens, Randers amt, søn af vognmand Christian
Nielsen; g. 22/3 1951 m. Jenny N., f. Jensen; i
kompagni m. broderen Kaj Nielsen overtaget
faderens vognmandsforretning i Norup — der er
grundlagt 1937 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf
1 m. tippelad (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Norup.
Firma: Norup Vognmandsforretning v. Chr.
Nielsen’s Sønner, Norup.
Nielsen, Franz Friedrich, vognmand; f. 14/4
1900 i Sønderborg, søn af fhv. togfører, nu pen
sionist v. amtsbanen i Sønderborg Franz Frie-
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drich Nielsen; g. 9/3 1948 m. Anne Christine N.,
f. Kock; udd. og virket v. handels- og kontor
virksomhed og sen. ansat bl. a. v. amtsbanen i
Sønderborg, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sønderborg 1928; vognpark: 1 M.A.N.-diesellastvogn model 1955 m. påhængsvogn; kørsel:
udelukkende eksportkørsel på ind- og udland.
Adr. Dybbølgade 35, Sønderborg.
Firma: Franz Fr. Nielsen, Vognmandsforret
ning, Dybbølgade 35, Sønderborg.

Nielsen, Frede, vognmand; f. 9/4 1915 i Bodil
sker, Bornholm, søn af graver Hans Peter Niel
sen; udd. og virket s. grovsmed, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Bodilsker 1936, driver
sideløbende maskinstation i Bodilsker; vognpark:
1 3-tons lastvogn, 3 traktorer og 1 mejetærsker
m. tilbehør; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bodilsker.
Firma: Frede Nielsen, Vognmandsforretning,
Bodilsker.

Nielsen, Frederik Christian, vognmand; f. 26/7
1906 i Refs-Vindinge, Svendborg amt, søn af ka
retmager Marius Nielsen; g. 9/3 1930 m. Elly N.,
f. Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen 192030, salgschauffør f. Arup Margarinefabrik 193033, overtaget broderens vognmandsforretning i
Refs-Vindinge og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1933, afhændet samme 1938, derefter drevet
landejendom t. 1941, overtaget vognmand Henrik
Hansen’s forretning i Skellerup pr. Ullerslev og
påny etabi. sig s. selvstændig vognmand 1941;
vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons).
Adr. Skellerup pr. Ullerslev.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Skellerup pr. Ullerslev.
Nielsen, Frithjof, vognmand; f. 23/3 1909 i Jydstrup, Sorø amt; privatchauffør 1927-33, løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende vognmands
forretning i Arhus og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1933; vognpark: 1 3%-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
pianotransport og flytning.
Adr. Marselisborg Alle 5, Arhus.
Firma: Frithjof Nielsen, Vognmands- & Flytte
forretning, Marselisborg Alle 5, Arhus.

Nielsen, Frede, vognmand; f. 9/9 1916 i Falde,
Alborg amt, søn af vognmand Anton Nielsen; g.
10/7 1945 m. Elna N., f. Madsen; overtaget fade
rens vognmandsforretning i Vilsted og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1956; vognpark: 1 last
vogn (3750 kg) m. påhængsvogn (2700 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Alborg amt og f. Vilsted-Vindblæs
kommune foruden en del fast firmakørsel.
Adr. Vilsted.
Firma: Frede Nielsen, Vognmandsforretning,
Vilsted.

Nielsen, Frits, vognmand; f. 21/7 1937 i Frørup,
Svendborg amt, søn af vognmand Peter Kongegaard Nielsen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Frørup 1956.
Adr. Frørup.
Firma: P. Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Frørup.

Nielsen, Frederik, vognmand; f. 21/8 1899 i
Kirkerup, Sorø amt, søn af formand Søren O.
Nielsen; g. 15/5 1927 m. Ingeborg N., f. Henrik
sen; chauffør 1921-32, overtaget vognmand Vald.
Petersen’s forretning i Næstved og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1932; vognpark: 2 flytte
busser.
Adr. Ejlersvej 4, Næstved.
Firma: Fr. Nielsen, Flytte- & Vognmandsfor
retning, Ejlersvej 4, Næstved.

Nielsen, Frode, vognmand; f. 22/7 1913 i Hjør
ring, søn af landmand Thomas Nielsen; g. 5/11
1935 m. Emma N., f. Landgreve; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kraghede pr. Tylstrup 1936;
vognpark: 2 lastvogne (3200 og 6000 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel og en del kreaturkørsel.
Adr. Kraghede pr. Tylstrup.
Firma: Frode Nielsen, Vognmandsforretning,
Kraghede pr. Tylstrup.
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Nielsen, Georg, vognmand; f. 22/11 1904 i Ravn
kilde, Alborg amt, søn af skomagermester Jens
Otto Nielsen; g. 4/1 1930 m. Olga N., f. Jakob
sen; genn. en årrække virket s. last- og lillebil
chauffør, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Skibsted pr. Kongerslev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1947; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. landbrugspro
dukter.
Adr. Skibsted pr. Kongerslev.
Firma: Georg Nielsen, Vognmandsforretning,
Skibsted pr. Kongerslev.
Nielsen, Gotfred, fragtmand; f. 18/5 1914 i
Kildehusene, Holbæk amt, søn af fisker Viggo
Nielsen; g. 28/6 1941 m. Elly N., f. Christiansen;
chauffør h. fragtmand Peter Petersen, Nykøbing
S. 1934-43, ansat i Nykøbing S. Vagtværn 1944-45
samt v. Odsherred Banen og v. Nykøbing S. Gas
værk 1945-47, etabi. sig s. selvstændig fragtmand
i Nykøbing S. 1947; vognpark: 2 5-tons lastvogne;
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Nykøbing S.-EgebjergKbhvn.
Adr. Vinkelvej 5, Nykøbing S.
Firma: Gotfred Nielsen, Fragtmand, Vinkel
vej 5, Nykøbing S.
Nielsen, Gunnar, vognmand; f. 31/1 1909 i Fens
mark, Præstø amt, søn af vognmand Ferd. Al
bert Nielsen; g. 4/11 1931 m. Karla N., f. Steffen
sen; i kompagni m. faderen etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Fensmark 1929, eneinde
haver af forretningen s. 1940, ombygget og ud
videt den t. forretningen hørende ejendom m.
garager 1943; vognpark: 2 5-tons diesellastvogne
og 1 6-tons benzinlastvogn; medl. af best. f. Herlufmagle-Glumsø og Omegns Vognmandsforening
1947-53.
Adr. Fensmark pr. Holme-Olstrup.
Firma: Gunnar Nielsen, Vognmandsforretning,
Fensmark pr. Holme-Olstrup.

Nielsen, Gustav, vognmand; f. 11/2 1906 i Orup
v. Fakse, Præstø amt, søn af møller H. P. Niel

sen; g. 5/10 1932 m. Irma N., f. Sørensen; udd. og
virket s. maskinarbejder, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Frederiksværk 1948, leverandør
af støberisand t. støberier over hele landet; vogn
park: 3 11^-tons lastvogne*.
Adr. Asserbo pr. Frederiksværk.
Firma: Gustav Nielsen, Vognmandsforretning,
Asserbo pr. Frederiksværk.

Nielsen, Hagbard, vognmand; f. 25/9 1912 i
Råby, Møn, søn af gårdejer Carl Nielsen; g. 29/6
1940 m. Gudrun N., f. Hansen; udd. og virket
v. landvæsen 1926-34, chauffør h. vognmændene
Carlo Hansen, Johs. Jørgensen og Chr. Hansen,
Møn 1934-44, overtaget vognmand Fr. Jensen’s
forretning i Ny Borre pr. Borre og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1944, opført nuværende
ejendom m. tilhørende garager i Ny Borre 194951; vognpark: 1 5-tons lastvogn og 1 8%-tons
lastvogn m. langtømmervogn; medl. af best. f.
Møns Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Ny Borre pr. Borre.
Firma: Hagbard Nielsen, Vognmandsforret
ning, Ny Borre pr. Borre.
Nielsen, Hans Christian, vognmand; f. 12/2 1886
i Fraugde, Odense amt, søn af landmand Niels
Jørgen Rasmussen; g. 28/5 1917 m. Agnes N., f.
Johansen; udd. og virket v. landvæsen t. 1906,
derefter ansat v. D.S.B. og sen. v. Dalum Papir
fabrik, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Da
lum 1910, optaget sønnen Palle Erling Nielsen s.
kompagnon i forretningen; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. forskellige håndværksmestre.
Adr. Dalumvej 33, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: Chr. Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Dalum pr. Fruens Bøge.
Nielsen, Hans Christian, vognmand; f. 21/1 1901
i Henne-Lønne kommune, Ribe amt, søn af land
mand Ole Nielsen; g. 22/5 1936 m. Alvilda N., f.
* Vognmand Gustav Nielsen beskæftiger foruden sine egne
lastvogne tillige et stort antal fremmede vognmænd.
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Kjeldsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Henne 1929; vogn
park: 1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. eksportstaldene og slagte
rierne i Esbjerg og Varde foruden en del kørsel
f. A/S Dansk Dammann Asfalt, Esbjerg og f.
Henne-Lønne kommune og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Henne.
Firma: Hans Nielsen, Vognmandsforretning,
Henne.
Nielsen, Hans Christian, vognmand; f. 13/6
1906 i Sneslev sogn, Præstø amt, søn af husmand
Anders Peter Nielsen; g. 22/11 1931 m. Johanne
Marie N., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen
t. 1926, privatchauffør f. overlæge Bech, Varde
1926-29, ansat v. Varde Amtssygehus 1929-35 og
v. Falck’s Redningskorps i Varde 1935-44, chauf
før v. De blå Omnibusser i Bagsværd 1944-45,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bagsværd
1945; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. entreprenørfirmaet K. Hindhede og f. vin
firmaet E. Troels-Smith — begge Kbhvn.
Adr. Christoffers Alle 71, Søborg.
Firma: C. Nielsen, Vognmandsforretning, Chri
stoffers Alle 71, Søborg.
Nielsen, Hans Christian, vognmand; f. 23/4
1909 i Uhre, Vejle amt, søn af vognmand Julius
Th. Nielsen; g. 15/9 1935 m. Mine N., f. Hauge;
udd. og virket s. medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Uhre, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Uhre 1930, sideløbende overtaget
faderens vognmandsforretning i Uhre — der er
grundlagt 1926 — 1940; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 13 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Brande-Uhre Brugsforening, f. Brande-Uhre
Mejeri og f. Vejle Andelsslagteri — samt fragt
mandskørsel på ruten: Uhre-Brande-Vejle s.
1946; medl. af best. f. Vejle Amts Lastbil- og
Vognmandsforening t. 1954, medl. af best. f.
Vejle Fragtcentral.

Adr. Uhre pr. Brande.
Firma: H. Chr. Nielsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Uhre pr. Brande.
Nielsen, Hans Friis, vognmand; f. 10/5 1901 i
Varde, søn af vognmand Hans Christian Niel
sen; g. 6/8 1926 m. Anna F. N., f. Hansen; efter
en del år at have virket s. kusk og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Varde overtaget
samme — der er grundlagt 1825 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand (4. generation) 1945;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Varde Andelsmejeri, f. Varde kommune og f.
forskellige håndværkere foruden en del kørsel
m. mergel fra forskellige mergellejer.
Adr. Nørrevold 18, Varde.
Firma: H. Friis Nielsen, Vognmand, Varde.

Nielsen, Hans Godrum, vognmand; f. 23/5 1918
i Ål, Ringkøbing amt, søn af rentier Niels Han
sen Nielsen; g. 18/1 1947 m. Mary N., f. Baisner;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Varde 1946;
vognpark: 1 Mercedes- og 1 Steyr-diesellastvogn
— begge m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. kalk, kul og cement på Nordjylland.
Adr. Gjellerupvej 13, Varde.
Firma: Hans Nielsen, Vognmandsforretning,
Gjellerupvej 13, Varde.
Nielsen, Hans Hansen, vognmand; f. 11/7 1888
i Svendborg, søn af vognmand Peter Nielsen; g.
11/10 1910 m. Louise N., f. Terp; mælkehandler
1903-13, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Svendborg 1913; vognpark: 5 2%-tons lastvogne;
formd. f. Svendborg Vognmandsforening 1935-49.
Adr. Fruerstuevej 61, Svendborg.
Firma: H. Nielsen, Grus- & Vognmandsforret
ning, Fruerstuevej 61, Svendborg.

Nielsen, Hans Henrik, chauffør; f. i Rutsker,
Bornholm, søn af vognmand Jens Nielsen; chauf
før i faderens lillebilforretning i Rutsker.
Adr. Rutsker pr. Hasle.
Firma: Jens Nielsen, Vognmand, Rutsker pr.
Hasle.
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Nielsen, Hans Kristian, vognmand; f. 15/7 1898
i Malling, Århus amt, søn af vognmand Mikkel
Nielsen; g. 9/10 1923 m. Maren N., f. Nielsen;
medhjælper i faderens vognmands- og brænd
selsforretning i Malling 1914-19, optaget s. kom
pagnon i samme 1919, eneindehaver af forretnin
gen — der er grundlagt af faderen 1907 — s.
1922, iøvrigt afhændet vognmandsforretningen t.
sønnerne Niels Michael og Jens Gaardsted Niel
sen og udelukkende drevet brændselsforretning
s. 1952; vognpark: 1 5%-tons lastvogn.
Adr. Malling.
Firma: H. Nielsen, Vognmand, Malling.
Nielsen, Hans Martin, vognmand; f. 10/8 1921
i Skads, Ribe amt, søn af landpostbud Carl Niel
sen; g. 3/3 1945 m. Anna N., f. Hansen; udd. s.
elektriker og sen. virket s. chauffør, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Holsted By 1948; vogn
park: 1 Bedford-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
mælk t. Holsted Mejeri og en del kørsel m. svin
t. Esbjerg Andels-Svineslagteri foruden en del
kørsel f. Holsted kommune og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Holsted By.
Firma: H. M. Nielsen, Vognmandsforretning,
Holsted By.

Nielsen, Hans Peter, vognmand; f. 30/7 1895 i
Hygum, Vejle amt, søn af gårdejer Ole Nielsen;
g. 5/6 1919 m. Ellen Elisabeth N., f. Christensen;
udd. s. mejerist på Jelling Mejeri 1909-14 og sen.
virket s. sådan bl. a. på Mejeriet »Ficaria«, Vejle,
korporal 1915, derefter virket i møbelbranchen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejle 1927;
kørselskapacitet: ca. 4 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Robinson, Andersen & Co., Vejle, f. A/S Bertel
Nielsen & Haahr, Vejle og f. Vejle kommune;
medstifter af og formd. f. Vejle Lastbilforening
1936-45, næstformd. i Vejle Vognmandsforening
1945-47, derefter formd. f. samme, medl. af hovedbest. f. Landsforeningen Danske Vognmænd
s. 1952, medl. af Vejle færdselsråd og medl. af
best. f. Dansk Arbejdsgiverforening’s Vejle af-

H. P. Nielsen

H. P. P. Nielsen

vognmand
Vejle

vognmand
Kgs. Lyngby

deling, genn. en årrække næstformd. og sekre
tær i Afholdsselskabet »Det hvide Kors«, Vejle,
medl. af Logen D.A.L.
Adr. Bleggårdsgade 16, Vejle.
Firma: H. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Bleggårdsgade 16, Vejle.

Nielsen, Hans Peter, vognmand; f. 22/1 1896 i
Abild, Tønder amt, søn af møller Laurits Niel
sen; g. 30/11 1947 m. Johanne N., f. Østergaard;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Tjæ
reborg 1924, flyttet forretningen t. Skodborg J.
1933; vognpark: 1 lillebil (Ford Customline model
1955).
Adr. Skodborg J.
Firma: Hans Nielsen, Lillebilvognmand, Skod
borg J.
Nielsen, Hans Peter, vognmand; f. 25/8 1896 i
Skørpinge, Sorø amt.
Adr. Svenstrup pr. Korsør.
Firma: H. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Svenstrup pr. Korsør.
Nielsen, Hans Peter, vognmand; f. 9/1 1908 i
Veggerby, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels
Nielsen; g. 12/11 1934 m. Anna Marie N., f. Sondrup; udd. v. landvæsen, gårdejer 1934-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Østrup 1946; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 22 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast svinekørsel t. Ars Andelsslagteri; formd.
f. Vesthimmerlands Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Østrup.
Firma: H. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Østrup.

Nielsen, Hans Peter Georg, vognmand; f. 27/11
1895 i Overby, Holbæk amt, søn af landmand
Georg Nielsen; g. 1/4 1924 m. Sofie N., f. Mad
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holte
1928; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca.
9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. håndværkere og gartnere.
Adr. Kastanievej 6, Holte.
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H. Nielsen

H. Nielsen

H. Nielsen

H. Nielsen

vognmand
Fåborg

vognmand
Arden

vognmand
Klovborg

entreprenør, vognmand
Ribe

Firma: P. Nielsen, Vognmandsforretning, Ka
stanievej 6, Holte.

Nielsen, Hans Peter Poul, vognmand; f. 17/5
1911 i Kbhvn., søn af cementvarefabrikant Carl
Marius Nielsen; g. 1/9 1934 m. Ingrid Else N., f.
Jensen; udd. og virket h. faderen 1925-47, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Lyngby 1947;
kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
civilforsvaret, f. Tømrersvendenes Andelssel
skab, Lyngby, f. murermester E. Mark Jensen,
Virum og f. murermester Sv. Sejer Jensen, Gen
tofte m. fl.; chauffør f. Lyngby-Tårbæk kommu
nes brandvæsen s. 1929; dekoration: H.T.B.
Adr. Lyngby Hovedgade 84 A, Kgs. Lyngby.
Firma: Poul Nielsen, Vognmandsforretning,
Lyngby Hovedgade 84 A, Kgs. Lyngby.
Nielsen, Hans Riis, vognmand; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis langturskør
sel.
Adr. Hundborgvej 22, Thisted.
Firma: H. Riis Nielsen, Vognmandsforretning,
Thisted.

Nielsen, Harald, vognmand; f. 5/1 1905 i Få
borg, søn af vognmand Niels Nielsen; g. 25/10
1930 m. Ebba Marie N., f. Andersen; medhjælper
og sen. chauffør i faderens vognmandsforretning
i Fåborg 1921-25, chauffør h. vognmand Peter
Andersen, Fåborg 1925-33 og kusk v. Bryggeriet
»Sydfyn«, Fåborg 1933-43, overtaget faderens
vognmandsforretning i Fåborg — der er grund
lagt 1898 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1943; vognpark: 1 6-tons lastvogn m. tippe
lad; medl. af best. f. Fåborg og Omegns Vogn
mandsforening s. 1944, formd. f. samme s. 1952.
Adr. Grønnegade 13, Fåborg.
Firma: H. Nielsen, Vognmandsfopretning, Grøn
negade 13, Fåborg.

Nielsen, Harald, vognmand; f. 25/2 1910 i Guld
ager, Viborg amt, søn af vognmand Christian
Frederik Nielsen; g. 10/10 1943 m. Signe N., f.
Pedersen; lastvognschauffør 1928-44, etabi. sig s.

selvstændig vognmand i Arden 1944; vognpark:
1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel; medstifter af og medl. af best. f. SkørpingArden Vognmandsforening s. 1946.
Adr. Mylenbergvej, Arden.
Firma: H. Nielsen, Vognmandsforretning, Ar
den.

Nielsen, Harald, vognmand; f. 6/11 1910 i Klov
borg, Skanderborg amt, søn af fhv. forpagter
Peter Nielsen; g. 26/4 1936 m. Erna N., f. Vind;
udd. v. landvæsen, statshusmand 1936-39, over
taget nuværende fragt- og vognmandsforretning
i Klovborg og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1939; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 14 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del fast firma
kørsel m. foderstoffer og gødning — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Klovborg-Horsens.
Adr. Klovborg.
Firma: Harald Nielsen, Vognmand, Klovborg.
Nielsen, Harald, vognmand; f. 3/3 1912 i Hørmested, Hjørring amt, søn af gårdejer Niels
Peter Nielsen; g. 29/5 1939 m. Karen N., f.
Buchardt; ansat v. Falck’s Redningskorps, Frede
rikshavn 1936-45, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Frederikshavn 1945; vognpark: 2 lastvogne
(4^4 og 6 tons) — den ene m. påhængsvogn (5 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel; i perioder medl. af
best. f. Frederikshavn Vognmandsforening, re
visor f. vognfordelingen i Frederikshavn.
Adr. Vestergade 41, Frederikshavn.
Firma: Harald Nielsen, Vognmandsforretning,
Vestergade 41, Frederikshavn.
Nielsen, Harald, entreprenør, vognmand; f. 15/5
1912 i Arrild, Tønder amt, søn af vognmand Tho
mas Nielsen; g. 29/10 1938 m. Ester N., f. Peder
sen; efter en del år at have virket s. gravemester
og sen. drevet lillebilforretning etabi. sig s.
selvstændig entreprenør og vognmand i Ribe
1950; vognpark: 1 diesellastvogn m. påhængs
vogn, 2 benzinlastvogne — begge m. tippelad, 1
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H. B. Nielsen

H. B. Nielsen

H. C. V. Nielsen

vognmand
Havnelev Mark

H. V. Nielsen

vognmand
Vissenbjerg

vognmand
Tirstrup

vognmand
Odense

traktor m. læsseskovl og 2 påhængsvogne og 1
personvogn; kørsel: udelukkende kørsel f. egen
entreprenørvirksomhed — der omfatter vej
arbejde, brobygning og udgravning.
Adr. Villa »Åbo«, Haderslevvej, Ribe.
Firma: Harald Nielsen, Entreprenør-Vogn
mand, Haderslevvej, Ribe.
Nielsen, Harald Bernhard, vognmand; f. 9/10
1909 i Havnelev, Præstø amt, søn af parcellist
Hans Nielsen; g. 17/5 1935 m. Anina N., f. Han
sen; genn. en årrække kusk og chauffør h. vogn
mand Ole Larsen, Rødvig samt chauffør i Kbhvn.
og sen. h. vognmand Harald Hansen, Lund, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Havnelev 1934,
erhvervet nuværende ejendom i Havnelev 1935
samt ombygget samme 1943 og 1948; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 24 tons).
Adr. Havnelev Mark pr. Rødvig, Stevns.
Firma: Havnelev Vognmandsforretning v.
Bernh. Nielsen, Havnelev Mark pr. Rødvig,
Stevns.
Nielsen, Harald Bøgelund, vognmand; f. 20/11
1909 i Vissenbjerg, Odense amt, søn af fragt- og
vognmand Rasmus Nielsen; g. 25/4 1936 m. Karen
Astrid N., f. Lund-Petersen, sammen med brode
ren vognmand Henning Bøgelund Nielsen op
taget som kompagnon i faderens vognmandsfor
retning i Vissenbjerg — der tidl. omfattede post
kørsel på ruten: Odense-Middelfart — 1931;
vognpark: 3 lastvogne (3^-5 tons), 1 turistvogn
(21 personer), 1 skolevogn, 1 lillebil og 1 udlej
ningsvogn; medl. af best. og kasserer f. Vissen
bjerg Vandværk.
Adr. Vissenbjerg pr. Bred.
Firma: Rasmus Nielsen & Sønner, Vognmands
forretning, Vissenbjerg pr. Bred.
Nielsen, Harald Christian, fragt- og vognmand;
f. 30/11 1907 i Gyrstinge, Sorø amt, søn af gård
ejer Peter Nielsen; udd. og virket v. landvæsen,
i kompagni m. vognmændene brødrene Niels
Philipsen og Svend Aage Petersen overtaget
vognmand William Olsen’s forretning i Kirke

Hvalsø og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1943; vognpark: 5 lastvogne (4-8 tons) — den ene
m. påhængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
savværkerne i Kirke Hvalsø og omegn foruden
en del flytning — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Kirke Hvalsø-Kbhvn.
Adr. Kirke Hvalsø.
Firma: Kirke Hvalsø Fragt- & Vognmandsfor
retning v. Brdr. Petersen & H. Nielsen, Kirke
Hvalsø.

Nielsen, Harald Christian Valdemar, vogn
mand; f. 3/5 1910 i Tirstrup, Randers amt, søn af
handelsmand Peter Ivar Nielsen; g. 19/5 1935 m.
Metha Emilie N., f. Rasmussen; udd. v. land
væsen, i kompagni m. broderen vognmand Lud
vig Nielsen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Tirstrup 1947, eneindehaver af forretningen s.
1952; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 41 tons); kørsel:
udelukkende langturskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Østjydsk Kalkværk, Ros
mos; medstifter af Foreningen af danske Langtursvognmænd 1955.
Adr. Tirstrup, Østjylland.
Firma: Harald Nielsen, Vognmandsforretning,
Tirstrup, Østjylland.
Nielsen, Harald Vilhelm, vognmand; f. 29/5
1899 i Odense, søn af vognmand Carl Christian
Gustav Nielsen; g. 18/5 1924 m. Rosa Elly N., f.
Rasmussen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
kusk i faderens vognmandsforretning i Odense,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odense 1922,
sammensluttet forretningen m. faderens virk
somhed — der er grundlagt 1894 — 1938 og op
taget sønnen Knud Mogens Nielsen s. kompag
non i samme 1950; vognpark: 5 lastvogne og 1
spand heste (kørselskapacitet: ca. 27 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. A/S Det fynske Trælastkom
pagni, Odense, f. firmaet Elias B. Muus, Odense
og f. A/S Munke Mølle, Odense; sekretær i
Odense Vognmandslaug 1932-46 og medl. af best.
f. samme 1946-51.
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H. Nielsen

H. Nielsen

H. C. Nielsen

vognmand
Harken

vognmand
Valsgård

vognmand
Sønderborg

vognmand, entreprenør
Erlev

Adr. Georgsgade 27, Odense.
Firma: H. Nielsen, Vognmandsforretning,
Georgsgade 27, Odense.
Nielsen, Hardi, vognmand; f. 8/6 1900 i Albæk,
Hjørring amt, søn af skrædder Karl Marinus
Nielsen; g. 14/5 1931 m. Helga N., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Harken pr.
Vrå 1929; vognpark: 2 lastvogne (4100 og 5300 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Vrejlev-Hæstrup kommune samt
en del kreaturtransport; medl. af best. f. Harken
Forsamlingshus og formd. f. Harken Borgerfor
ening.
Adr. Harken pr. Vrå.
Firma: Hardi Nielsen, Vognmandsforretning,
Harken pr. Vrå.
Nielsen, Harry, vognmand; f. 27/5 1907 i Ka
lundborg, søn af tømrer Christian Johannes
Nielsen; g. 14/7 1934 m. Edith N., f. Jensen; an
sat i A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphatfabrik, Kalundborg 1930-40, chauffør h. sviger
faderen vognmand Peter Jensen, Kalundborg
1940-46, løst næringsbrev 1940 og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kalundborg 1946; vogn
park: 1 5-tons lastvogn m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S B. P. Olie-Kompagniet, Ka
lundborg m. fl. — samt flytning; medl. af best.
f. Kalundborg Vognmandsforening s. 1940, kasse
rer i samme s. 1950.
Adr. Slagelsevej 128, Kalundborg.
Firma: Harry Nielsen, Vognmandsforretning,
Slagelsevej 128, Kalundborg.
Nielsen, Hartvig, vognmand; f. 22/4 1923 i Vals
gård sogn, Alborg amt, søn af gårdejer Marinus
Nielsen; g. 11/4 1955 m. Milly N., f. Kristensen;
udd. v. landvæsen, chauffør 1953-54, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Valsgård —
der er grundlagt 1918 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 1 6-tons last
vogn*; kørsel: alm. vognmandskørsel.
* Vognmand Hartvig Nielsen er desuden sammen med bro
deren, vognmand Svend Marius Nielsen, Valsgård, indehaver af
halvparten i en S^-tons lastvogn med tippelad.

Adr. Valsgård pr. Hobro.
Firma: H. Nielsen, Vognmand, Valsgård pr.
Hobro.
Nielsen, Hartvig Willemoes, vognmand; f. 20/3
1919 i Blåhøj, Vejle amt, søn af brændselshand
ler Sigvald Nielsen; g. 5/5 1945 m. Ester N., f.
Holmberg; udd. i handel, chauffør 1940-42, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændselshand
ler i Brande 1942; kørselskapacitet: ca. 6 tons;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Sajyka’s Lager, Brande og f. Det
danske Hedeselskab, Brande.
Adr. Thyregodvej 2, Brande.
Firma: Hartvig Nielsen, Vognmandsforretning,
Brande.

Nielsen, Heinrich, vognmand; f. 6/12 1906 i
Sønderborg, søn af vognmand Robert Nielsen; g.
30/12 1933 m. Juliane N., f. Menzer; udd. s. slag
ter og sen. virket s. kusk og chauffør h. faderen
samt iøvrigt kørt mælkevogn i Sønderborg 192636, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønder
borg 1936; vognpark: 1 lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Sønderborg kommune og f. for
skellige bygmestre i Sønderborg m. fl.
Adr. Dybbølgade 15, Sønderborg.
Firma: Heinrich Nielsen, Vognmandsforretning,
Dybbølgade 15, Sønderborg.
Nielsen, Heinrich Christian, vognmand, entre
prenør; f. 22/1 1914 i Haderslev; g. 25/10 1936 m.
Anna Maria N., f. Jacobsen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Erlev pr. Haderslev 1937, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte entrepre
nørvirksomhed m. egen grusgrav, iøvrigt optaget
sønnerne Verner og Kaj Nielsen s. medarbejdere
i forretningen; vognpark: 4 lastvogne — alle m.
tippelad, 3 bulldozers, 1 traktor m. læsseskovl, 1
gravemaskine, 4 grusanlæg og 2 vaskeanlæg t.
udvaskning af grus og sten samt 1 personvogn;
kørsel: udelukkende kørsel m. materialer fra
egen grusgrav.
Adr. Erlev pr. Haderslev.
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H. O. Nielsen

H. Nielsen

H. G. Nielsen

H. K. Nielsen

vognmand
Alborg

vognmand
Grindsted

vognmand
Kbhvn. NV.

mekaniker, vognmand
Nørre Nissum

Firma: H. Chr. Nielsen, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Erlev pr. Haderslev.

Nielsen, Helmer Morten Alfred, vognmand; f.
24/11 1904 i Bjerre, Vejle amt, søn af gårdejer og
vognmand Jens Christian Nielsen; g. 13/4 1947 m.
Anny N., f. Sørensen; udd. v. landvæsen, chauf
før i faderens vognmandsforretning i Sattrup pr.
Stenbjerg St. 1929-36, overtaget samme — der er
grundlagt 1929 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1936; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 1% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Sattrup pr. Stenbjerg St.
Firma: H. Nielsen, Vognmandsforretning, Sat
trup pr. Stenbjerg St.
Nielsen, Helmer Oskar, vognmand; f. 4/3 1910
i Alborg, søn af fhv. lillebilvognmand Søren
Christian Nielsen; g. 25/5 1935 m. Henny N., f.
Jensen; udd. s. mekaniker, omnibuschauffør
1929-39, lillebilchauffør 1939-45, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Ål
borg 1945; vognpark: 1 5-personers lillebil (Chevrolet model 1954); kørsel: udelukkende lillebil
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
forskellige lods- og skibsmæglerfirmaer, f. bør
nehjemmene og f. socialkontoret samt f. Orto
pædisk Ambulatorium i Ålborg; medl. af best. f.
Ålborg Lillebilforening 1946-48 og påny s. 1953.
Adr. Kastetvej 97, Ålborg.
Firma: Helmer’s Lillebil v. Helmer O. Nielsen,
Kastetvej 97, Ålborg.

Nielsen, Helmer Otto, vognmand; f. 14/4 1924 i
Virum, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Niels
Andreas Nielsen; g. 17/11 1945 m. Elly Gurli Eve
lyn N., f. Christensen; ansat h. købmand O. Lar
sen, Virum 1938-42, derefter chauffør i faderens
vognmands- og flytteforretning i Virum, med
indehaver af samme 1944, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt 1916 — s. 1951; kør
selskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt flytning og møbeltransport —
herunder bl. a. en del kørsel f. Lyngby-Tårbæk
kommune og f. forskellige embedsmænd.

Adr. Virumvej 122, Virum.
Firma: Virum Flytteforretning v. Helmer Niel
sen, Virumvej 122, Virum.
Nielsen, Henning, vognmand; f. 1/7 1938 i
Grindsted, Ribe amt, søn af vognmand Therkild
Madsen Nielsen; efter en del år at have virket s.
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Grindsted optaget s. kompagnon i samme 1956.
Adr. Nørre Alle 4, Grindsted.
Firma: Therkild Nielsen & Søn, Vognmands
forretning, Grindsted.

Nielsen, Henning Gunnar, vognmand; f. 10/4
1913 i Kbhvn.; g. 11/9 1938 m. Dorthea N., f.
Nielsen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1938; vognpark: 1 4-tons og 2 5%-tons lastvogne
— alle m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Fladstjerne vej 9, Kbhvn. NV.
Firma: H. Nielsen, Vognmandsforretning, Flad
stjerne vej 9, Kbhvn. NV.
Nielsen, Henning Kamstrup, mekaniker, vogn
mand; f. 30/12 1920 i Møborg, Ringkøbing amt.
Adr. Nørre Nissum.
Firma: H. K. Nielsen, Lillebilvognmand, Nørre
Nissum.

Nielsen, Henning P., speditør; f. 15/5 1903 i
Kbhvn., søn af speditør C. L. Nielsen; overtaget
nuværende virksomhed i Kbhvn. — der er
grundlagt af farfaderen speditør A. P. Nielsen
1872 og omfatter spedition og vognmandskørsel
— 1946.
Adr. Ordrup Jagtvej 52, Charlottenlund.
Firma: A. P. Nielsen & Søn, Spedition &
Transport, Amaliegade 34 B, Kbhvn. K.
Nielsen, Henry, vognmand; f. 11/12 1901 i Hu
rup, Thisted amt, søn af vognmand Jens Niel
sen; g. 9/12 1928 m. Hedevig N., f. Sørensen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Hurup
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1928, dri
ver sideløbende køreskole og maskinstation i
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H. Nielsen

H. Nielsen

H. S. Nielsen

vognmand
Hurup

vognmand
Vrensted

vognmand
Sundby

vognmand
Randers

Hurup; vognpark: 1 diesellastvogn (5200 kg) m.
påhængsvogn (4200 kg), 1 benzinlastvogn (3780
kg) og 1 skolevogn foruden 3 traktorer, 2 tærske
værker, 2 selvbindere m. tilbehør og 1 grus
sorterer; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Thisted Amts Vognmandsforening 1932
-34.
Adr. Østergade 50, Hurup, Thy.
Firma: Henry Nielsen, Vognmandsforretning,
Hurup, Thy.
Nielsen, Henry, vognmand; f. 22/4 1918 i Øster
Brønderslev, Hjørring amt, søn af vognmand
Christian Peter Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vrensted 1942; vognpark: 1 diesel
lastvogn (5400 kg) og 1 benzinlastvogn (4800 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel samt en del kreatur- og
fisketransport.
Adr. Mejeribyen, Vrensted.
Firma: Henry Nielsen, Vognmandsforretning,
Vrensted.
Nielsen, Henry, vognmand; f. 18/9 1923 i Sund
by, Thisted amt; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Sundby M. 1953; vognpark: 1 lastvogn
(3850 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Sundby M.
Firma: Henry Nielsen, Vognmandsforretning,
Sundby M.
Nielsen, Henry Kjær, vognmand, kørelærer; f.
11/4 1912 i Herning, søn af træhandler Jens Kjær
Nielsen; g. 15/3 1936 m. Esther K. N., f. Tofte
bjerg Eriksen; udd. i manufaktur, løst nærings
brev samt overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Herning og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1932; vognpark: 2 turistvogne (kør
selskapacitet: 36 personer), 3 5-personers lille
biler og 2 skolevogne; kørsel: udelukkende tu
rist- og lillebilkørsel samt skolekørsel; medl. af
best. f. og kasserer i Herning og Omegns Køre
lærerforening s. 1945.
Adr. Bredgade 49, Herning.
Firma: Kjær’s Køreskole v. H. Kjær Nielsen,
Bredgade 49, Herning.

Nielsen, Henry Sigurd, vognmand; f. 8/4 1908
i Ravnkilde, Alborg amt, søn af boelsmand An
ders Christian Nielsen; g. 29/3 1947 m. Else N., f.
Christensen; privatchauffør f. grosserer Th. M.
Skytte, Ry St. 1931-44, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Randers og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1945; vognpark: 1 2%-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende firmakørsel; tildelt K.D.A.K.s fortjenstmærke af 1. grad m. 3 stjerner.
Adr. Kærgade 26, Randers.
Firma: Henry Nielsen, Vognmand, Kærgade 26,
Randers.
Nielsen, Hermann, vognmand.
Adr. Hirtshals vej, Hjørring.
Firma: Herm. Nielsen, Vognmandsforretning,
Hjørring.
Nielsen, Hermod, vognmand; f. 6/10 1911 i
Bromme sogn, Sorø amt, søn af arbejdsmand
Carl Valdemar Nielsen; g. 24/12 1952 m. Viola
N., f. Andersen; udd. v. landvæsen 1925-29,
chauffør h. vognmændene N. P. Rasmussen,
Munke-Bjergby og Vald. Klausen, Dianalund
1929-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bromme 1935, drevet landejendom i Skuerup
1935-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sorø 1946, selvstændig vognmand i Krøjerup pr.
Sorø s. 1948; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) —
den ene m. tippelad; revisor i Sorø og Omegns
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Krøjerup pr. Sorø.
Firma: Hermod Nielsen & Søn, Vognmands
forretning, Krøjerup pr. Sorø.
Nielsen, Hjalmar, vognmand; f. 18/9 1909 i Ny
sted, søn af gårdejer Carl Nielsen; g. 25/12 1936
m. Ellen N., f. Nielsen; chauffør h. forskellige
vognmænd 1927-53, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Nykøbing F. 1953; vognpark: 1 taxa; medl.
af best. f. Nykøbing F. Taxa.
Adr. Nørre Boulevard 36, Nykøbing F.
Firma: Hjalmar Nielsen, Vognmandsforretning,
Nørre Boulevard 36, Nykøbing F.
Nielsen, Holger, mekanikermester; f. 15/1 1899
i Hørsholm, Frederiksborg amt, søn af manufak-
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turhandler Martin Nielsen; g. 10/2 1922 m. Agnes
Bodil N., f. Jørgensen; udg. fra Hørsholm Real
skole 1913, derefter udd. på Hans Hviid’s Ma
skinfabrik, Hillerød og sideløbende frekventeret
Hillerød tekniske Skole, bestået maskinisteksm.
af 2. kl. fra Kbhvn.s Maskinistskole 1920, værne
pligtig maskinist t. 1921, etabl. sig s. selvstændig
automekaniker i Hørsholm 1922; medstifter af
Nordsjællands Autoreparatørforening 1926, sen.
medl. af best. f. samme, formd. f. foreningen s.
1948, landsformd. f. Centralforeningen af Auto
reparatører i Danmark s. 1949; medstifter af
Autogummi-Forhandler-Foreningen 1931, sen.
medl. af hovedbest. og af forretningsudvalget f.
samme; i en periode præsident f. Nordisk BilVærksteds Union, iøvrigt medl. af forskellige
faglige nævn og udvalg; medl. af Hørsholm Rotary Club, præsident f. samme 1954-55; tildelt
de nordiske landes autoreparatørforeningers
hæderstegn i guld 1951 (Sverige) og 1953 (Norge
og Finland).
Adr. Hovedgaden 5, Hørsholm.
Firma: Hørsholm Automobilforretning v. Hol
ger Nielsen, Hovedgaden 5, Hørsholm.
Nielsen, Holger, vognmand; f. 15/3 1900 i
Hjerting, Ribe amt, søn af gårdejer og strand
foged Niels Morten Nielsen; g. 2/1 1936 m. Ely
N., f. Petersen; udd. og virket v. landvæsen
bl. a. s. forvalter på større gårde, overtaget
vognmand Bernh. Hansen’s forretning i Sønder
Bjerge og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1928; vognpark: 2 5-tons lastvogne og 1 droske;
medl. af best. f. Skelskør og Omegns Vogn
mandsforening s. 1937, kasserer i samme 1941-47,
formd. s. 1947, modtaget pokal-anerkendelse v.
stiftelsen af Forsikringsselskabet »Trekroner«
1946.
Adr. Sønder Bjerge.
Firma: Holger Nielsen, Vognmandsforretning,
Sønder Bjerge.

Nielsen, Holger, vognmand; f. 20/8 1910 i
Svindinge, Svendborg amt, søn af hushovmester
på herregården Glorup Christian Nielsen; g. 13/2
1943 m. Ada Henny N., f. Gilsøe; landvæsenselev

på herregårdene Glorup, Rygård, Wedellsborg
og Gjorslev t. 1932, frekventeret Dalum Land
brugsskole 1929, forvalter på herregården Hindemae 1932-36, chauffør h. vognmand N. Jensen,
Holte 1936-38, etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Virum 1939; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 9 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. LyngbyTårbæk kommune, f. firmaet J. Thinggaard Sø
rensen, Virum og f. forskellige håndværkere og
anlægsgartnere'.
Adr. Grønnevej 137, Virum.
Firma: Holger Nielsen, Vognmandsforretning,
Grønnevej 137, Virum.
Nielsen, Holger, vognmand; f. 14/9 1910 i Snedsted, Thisted amt, søn af landmand M. N. Niel
sen; g. 11/11 1935 m. Thora N., f. Brogaard; etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Snedsted 1935, op
taget vognmand Charles Jensen, Snedsted s.
kompagnon i forretningen 1940; vognpark: 3 5tons lastvogne — den ene m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel
og en del kørsel f. Thisted amt.
Adr. Vestergade 4, Snedsted.
Firma: Snedsted Vognmandsforretning, Sned
sted.
Nielsen, Holger, vognmand; f. 21/5 1911 i
Østrup, Alborg amt, søn af gårdejer Niels Ottesen Nielsen; g. 31/1 1935 m. Ragnhild N., f. Ap
pelt; etabl. sig s. selvstændig vognmand i Ale
strup 1945; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 21 tons); kørsel:
udelukkende kreaturtransport (årlig kørsel af ca.
20000 stk. kvæg).
Adr. Engvej 17, Ålestrup.
Firma: Holger Nielsen, Vognmandsforretning,
Alestrup.
Nielsen, Holger Brogaard, rutebilejer; f. 14/8
1924 i Spjald, Ringkøbing amt, søn af rutebil
ejer Charles Nielsen; g. 18/9 1947 m. Erna N.,
f. Løvschal; efter en del år at have virket s.
rutebilchauffør optaget s. kompagnon i faderens
virksomhed i Spjald 1947.
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Adr. Spjald.
Firma: I/S Charles Nielsen & Søn, Rute- &
Turistkørsel, Spjald.

Nielsen, Holger Rørbech, vognmand; f. 24/5
1917 i Astrup, Alborg amt, søn af gårdejer Chri
stian Peder Nielsen; g. 14/2 1953 m. Lizi R. N., f.
Nielsen Vad; etabl. sig s. selvstændig vognmand
1 Nørre Sundby 1946, løst næringsbrev 1950; vogn
park: 3 lastvogne (5-9 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. entre
prenørvirksomheder samt kørsel m. langtømmervogn.
Adr. Skovvej 15, Nørre Sundby.
Firma: H. Rørbech Nielsen, Vognmand, Skov
vej 15, Nørre Sundby.
Nielsen, J. Werner, vognmand; f. 24/5 1915 i
Malle pr. Ranum, Alborg amt, søn af landmand
Søren Kristian Nielsen; g. 22/12 1943 m. Karen
Margrethe Elna N., f. Jacobsen; etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1946; vognpark:
2 eksportkølevogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 32-34 tons); næstformd. i 1.
kreds u. Foreningen af danske Eksportvogn
mænd.
Adr. Dannebrogsgade 11, Kbhvn. V.
Firma: J. Werner Nielsen, Eksportvognmand,
Dannebrogsgade 11, Kbhvn. V.
Nielsen, Jakob, vognmand; f. 13/2 1909 i Mors
bøl, Ribe amt, søn af vognmand Kristian Niel
sen; g. 8/11 1932 m. Jensine N., f. Christensen;
efter en del år at have virket s. chauffør h.
faderen etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Grindsted 1941; vognpark: 1 Scania Vabis-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Grindsted kommune og f. for
skellige bygmestre i Grindsted — samt lang
turskørsel m. cement, kalk og kul.
Adr. Akjærsvej 13, Grindsted.
Firma: Jakob Nielsen, Vognmandsforretning,
Grindsted.

Nielsen, Jens, vognmand; f. 23/9 1889 i Rutsker,
Bornholm, søn af landmand Jens Nielsen; g. 21/11
1917 m. Margrethe N., f. Hansen; etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Rutsker 1923, driver
sideløbende cykelforretning i Rutsker; vognpark:
1 lillebil (kleinbus); kørsel: udelukkende lillebil
kørsel; medl. af best. f. Klemensker Vognmands
forening 1935-53.
Adr. Rutsker pr. Hasle.
Firma: Jens Nielsen, Vognmand, Rutsker pr.
Hasle.
Nielsen, Jens, fragt- og vognmand; f. 23/6 1896
i LI. Værløse, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Niels Nielsen; g. 23/6 1923 m. Gerda N., f.
Jensen; genn. en årrække medhjælper i fade
rens vognmandsforretning i LI. Værløse, etabl.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand i LI. Vær
løse 1923; vognpark: 5 lastvogne (4-5 tons) —
hvoraf 1 m. påhængsvogn — og 1 varevogn;
kørsel: alm. fragt- og vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Værløse kommune,
f. Kbhvn.s skovdistrikt og f. A/S Juncker’s Sav
værk, Køge samt f. forskellige entreprenører og
murermestre; medl. af best. f. Ballerup-Værløse
Vognmandsforening 1946-51.
Adr. Fiskebæksvej 1, LI. Værløse pr. Værløse.
Firma: Jens Nielsen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, LI. Værløse pr. Værløse.
Nielsen, Jens, vognmand; f. 20/12 1918 i Fred
sø, Lødderup sogn, Thisted amt, søn af landmand
Kristian Nielsen; g. 23/11 1942 m. Jenny N., f.
Kudsk; etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Fjallerslev pr. Nykøbing M. 1952; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Fjallerslev pr. Nykøbing M.
Firma: Jens Nielsen, Vognmandsforretning,
Fjallerslev pr. Nykøbing M.
Nielsen, Jens Børge Skovlod, vognmand; f.
18/9 1915 i Gudbjergskov, Svendborg amt, søn af
husmand Søren Nielsen; g. 20/10 1940 m. Oda
N., f. Sohnesen; udd. og virket v. landvæsen
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1929-35, chauffør h. vognmand Rasmus Hansen,
Ellerup 1935-40 og h. vognmand Jørgen Frede
riksen, Gudme 1940-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gudbjerg 1945, sideløbende leveran
dør af vejmaterialer fra egen grusgrav; vogn
park: 2 lastvogne (5 og 6 tons); medl. af best.
f. Svendborg Amts Vognmandsforening s. 1951.
Adr. Gudbjerg, Sydfyn.
Firma: Børge Nielsen, Vognmandsforretning,
Gudbjerg, Sydfyn.

Nielsen, Jens Christian, vognmand; f. 14/11
1892 i Holtug, Præstø amt, søn af smed Anders
Nielsen; g. 1918 m. Kristine N., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i St. Hed
dinge 1918; vognpark: 6 lastvogne (4-10 tons) —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (4 og 5 tons) og 1 m.
sættevogn; tidl. medl. af best. f. St. Heddinge
og Omegns Vognmandsforening, formd. f. sam
me 1938-50.
Adr. Østergade 56, St. Heddinge.
Firma: J. C. Nielsen, Flytte- & Vognmands
forretning, St. Heddinge.

Nielsen, Jens Christian, vognmand; f. 26/6 1913
i Ikast, Ringkøbing amt; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kastrup 1946; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 11 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Graae & Hilmand, Kbhvn.
Adr. Castor Alle 26, Kastrup.
Firma: Jens Chr. Nielsen, Vognmandsforret
ning, Castor Alle 26, Kastrup.
Nielsen, Jens Christian Møller, vognmand; f.
19/5 1902 i Arhus, søn af arbejdsmand Peter
Nielsen; g. 28/4 1925 m. Marie M. N., f. Jensen;
arbejdsmand i A/S Arhus Oliefabrik 1923-43,
etabi. sig s. selvstændig kulhandler og vogn
mand i Arhus 1943, løst næringsbrev 1944 og
flyttet forretningen t. nuværende ejendom i Ar
hus 1955; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel
f. grossister og træimportører.
Adr. Dalgas Avenue 5, Arhus.
Firma: J. Møller Nielsen, Vognmandsforret
ning, Dalgas Avenue 5, Arhus.

Nielsen, Jens Erik Eduard, vognmand; f. 14/5
1904 i Kbhvn., søn af smed Hans Nielsen; g. 1/4
1934 m. Rigmor N., f. Bjerre Nielsen; udd. s.
smed, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Træl
løse pr. Herlufmagle 1924, opført nuværende
ejendom m. garager i Trælløse 1934; vognpark:
2 lastvogne (4 og 5 tons) — den ene m. påhængs
vogn (3% tons); revisor i Herlufmagle-Glumsø
og Omegns Vognmandsforening s. 1933.
Adr. Trælløse pr. Herlufmagle.
Firma: Erik Nielsen, Vognmandsforretning,
Trælløse pr. Herlufmagle.

Nielsen, Jens Erland Poppelhøj, vognmand; f.
13/6 1929 i Strøby, Præstø amt, søn af vognmand
Laurits Emil Nielsen; g. 13/11 1954 m. Kamma
N., f. Christiansen; medhjælper og chauffør i
faderens vognmandsforretning i Strøby 1945-54,
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn.
Adr. Strøby.
Firma: Jens E. Nielsen, Vognmandsforretning,
Strøby.
Nielsen, Jens Gaardsted, vognmand; f. 30/3
1931 i Malling, Arhus amt, søn af vognmand
Hans Kristian Nielsen; g. 3/6 1956 m. Anna Marie
N., f. Jensen; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Malling 1948-54, optaget s. kompag
non i samme — sammen m. broderen vognmand
Niels Michael Gaardsted Nielsen — 1954; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad (kør
selskapacitet: 12 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Malling.
Firma: Brdr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Malling.
Nielsen, Jens Hebsgaard, vognmand; f. 30/4
1913 i Uglev, Thisted amt, søn af landpostbud
Lars Hebsgaard Nielsen; g. 2/5 1937 m. Magda
H. N., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Uglev 1946, genn. årene udvidet forret
ningen t. sideløbende at omfatte entreprenør
virksomhed m. egen grusgrav; vognpark: 2 6tons lastvogne — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast firma-
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kørsel foruden en del kørsel f. Søndbjerg-Odby
kommune (specielt asfaltkørsel).
Adr. Uglev.
Firma: Jens H. Nielsen, Vognmandsforretning,
Uglev.

Nielsen, Jens Jørgen, vognmand; f. 1/8 1917 i
Munke-Bjergby, Sorø amt, søn af husmand Jens
Nielsen; g. 23/5 1942 m. Rita N., f. Carlsen; udd.
v. landvæsen, chauffør h. vognmand Jens Jen
sen, Fensmark 1937-41, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fensmark 1941, erhvervet nuværen
de ejendom i Fensmark 1953; vognpark: 3 last
vogne (3-7 tons).
Adr. Holmegårdsvej 40, Fensmark pr. HolmeOlstrup.
Firma: Jørgen Nielsen, Vognmandsforretning,
Fensmark pr. Holme-Olstrup.
Nielsen, Jens Jørgen, vognmand; f. 11/6 1930 i
Tjæreby, Sorø amt, søn af gårdejer Hans Chri
stian Nielsen; g. 5/2 1956 m. Nina N., f. Jacob
sen; udd. og virket v. landvæsen 1944-55, over
taget vognmand Verner Johnsen’s forretning i
Torkilstrup pr. Eskilstrup og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1955; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 6 tons) — den ene m. påhængsvogn (5 tons).
Adr. Torkilstrup pr. Eskilstrup.
Firma: Jørgen Nielsen, Vognmandsforretning,
Torkilstrup pr. Eskilstrup.
Nielsen, Jens Kristian, vognmand; f. 10/5 1917
i Tjørring, Ringkøbing amt, søn af rentier Niels
Christian Nielsen; udd. og virket v. landvæsen,
løst næringsbrev og i kompagni m. broderen
vognmand Ejnar Richard Nielsen grundlagt nu
værende vognmandsforretning i Herning 1952;
vognpark: 1 lastvogn (6 tons) m. påhængsvogn
(9 tons); kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. GI. Landevej 60, Herning.
Firma: Brdr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Herning.

Nielsen, Jens Leo, rutebilejer; f. 4/6 1911 i Tys
tofte, Sorø amt, søn af tømrermester Jens P.
Nielsen; g. 6/12 1937 m. Martha N., f. Christen

sen; efter en del år at have virket s. salgschauf
før etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i Ar løse
1943, flyttet forretningen t. Haslev 1945; vogn
park: 4 turist- og rutebiler; kørsel: udelukkende
rutebilkørsel på personruten: Haslev-TerslevKøge samt turistkørsel; medl. af best. f. Haslev
og Omegns Vognmandsforening 1947-51.
Adr. Nordborgvej 8, Haslev.
Firma: Jens Leo Nielsen, Rutebilejer, Nord
borgvej 8, Haslev.
Nielsen, Jens Peter, vognmand, kørelærer; f.
30/7 1915 i Klitmøller, Thisted amt, søn af fisker
Christian Nielsen; g. 2/11 1940 m. Gerda N., f.
Thomsen; chauffør 1933-46, etabi. sig s. selvstæn
dig lillebilvognmand i Herning 1946, overgået t.
taxa-sammenslutningen i Herning 1949; vogn
park: 1 5-personers taxa og 1 skolevogn; kørsel:
udelukkende droske- og skolekørsel; medl. af
best. f. Herning Taxa 1950, formd. f. samme s.
1954.
Adr. Kærmindevej 18, Herning.
Firma: Herning Taxa, Banegården, Herning.
Nielsen, Jess, vognmand; f. 24/10 1910 i Uge,
Åbenrå amt, søn af gravemester Nis Peter Niel
sen; g. 8/11 1936 m. Ella N., f. Poulsen; udd. og
virket s. maskinarbejder, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Åbenrå 1930; vognpark: 1 ScaniaVabis-kølevogn m. påhængsvogn; kørsel: ude
lukkende eksportkørsel m. koncession på Europa.
Adr. Rugkobbel 1, Åbenrå.
Firma: Jess Nielsen, Vognmandsforretning,
Rugkobbel 1, Åbenrå.

Nielsen, Johan, vognmand; f. 7/12 1928 i Skjol
delev, Århus amt, søn af gårdejer Ejner Niel
sen; g. 12/12 1953 m. Krista N., f. Pedersen; udd.
v. landvæsen, chauffør 1951-54, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Hvilsted pr. Odder
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel foruden en del kørsel m. svin t. Odder
Andelssvineslagteri.
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Adr. Hvilsted pr. Odder.
Firma: Hvilsted Vognmandsforretning, Hvil
sted pr. Odder.
Nielsen, Johannes, vognmand; f. 9/10 1873 i
Vejle, søn af gartner Klaus Nielsen; g. 29/11
1904 m. Therese N., f. Pedersen; udd. og virket
v. gartneri og landbrug, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Vejle 1914; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S C. M. Hess’ Fabrikker, Vejle foruden en del
skovkørsel; tidl. formd. f. Vejle Vognmandsfor
ening, nu æresmedl. af samme.
Adr. Bleggårdsgade 12, Vejle.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Bleggårdsgade 12, Vejle.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 1/12 1901 i
Havbro kommune, Alborg amt, søn af sadelma
germester Niels Vilhelm Nielsen; g. 25/5 1939 m.
Alma Marie N., f. Jørgensen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Havbro 1930; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel m. krea
turer og svin t. A/S Randers Svineslagteri og
en del fast kørsel m. foderstoffer t. Jydsk An

J. Nielsen
vognmand
Hvilsted

J. Nielsen
vognmand
Åbenrå

dels-Foderstof forening’s lager i Havbro foruden
en del kørsel i forbindelse m. snerydning og
sandspredning f. Havbro kommune og f. Alborg
amt; medl. af af best. f. Vesthimmerlands Vogn
mandsforening 1952-54.
Adr. Havbro.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Havbro.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 15/2 1904 i
Tåbel, Thisted amt, søn af gartner Theodor Niel
sen; g. 28/1 1938 m. Martha N., f. Pedersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bedsted, Thy 1952;
vognpark: 1 lastvogn (5025 kg); kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel og en del kørsel f.
Bedsted-Grurup kommune.
Adr. Skovvejen, Bedsted, Thy.
Firma: Johannes Nielsen, Vognmandsforret
ning, Bedsted, Thy.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 29/1 1907 i
Næstved, søn af gårdejer Lars Nielsen; g. 21/9
1930 m. Karen N., f. Jensen; udd. v. landvæsen,
købmand i Vallensved 1943-45 og chauffør 194546, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fakse

J. Nielsen
vognmand
Havbro

J. Nielsen
vognmand
Vejle
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vognmand
Bedsted

J. Nielsen
vognmand
Solbjerg

J.

B. Nielsen
vognmand
Balle

J. Nielsen

J. H. Nielsen

vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Bastrup

Ladeplads 1947; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m.
påhængsvogn (5 tons).
Adr. Elmuevej 6, Fakse Ladeplads.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Fakse Ladeplads.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 6/4 1913 i
Lynge, Sorø amt.
Adr. Pantholms vej, Slagelse.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Pantholms vej, Slagelse.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 24/1 1910 i
Tved, Thisted amt, søn af husmand Jens Chri
stian Nielsen; g. 30/10 1934 m. Laurence N., f.
Simonsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sundby pr. Snedsted 1934; vognpark: 3 lastvogne
hvoraf 2 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 16 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel,
en del svine- og kreaturkørsel og en del kørsel f.
Harring-Stagstrup kommune (specielt asfaltkør
sel).
Adr. Sundby pr. Snedsted.
Firma: Sundby Vognmandsforretning, Sundby
pr. Snedsted.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 1/4 1916 i
Toksværd, Præstø amt, søn af landmand H. P.
Nielsen; g. 30/1 1954 m. Sigrid N., f. Simonsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Næstved 1946; vognpark: 1 5-tons last
vogn.
Adr. Østergade 8, Næstved.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Østergade 8, Næstved.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 7/6 1910 i
Føns, Assens amt, søn af landmand Niels Fr.
Nielsen; g. 7/6 1939 m. Karen N., f. Hansen; udd.
og virket v. landvæsen 1924-42, vært i Fj elsted
Forsamlingshus 1942-45, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fj elsted pr. Harndrup 1945; vogn
park: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Fj elsted pr. Harndrup.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Fj elsted pr. Harndrup.

Nielsen, Johannes, vognmand; f. 7/11 1911 i
Ørslev, Holbæk amt, søn af købmand Ludvig
Nielsen; g. 27/6 1939 m. Mary N., f. Nielsen;
genn. en årrække chauffør i Ørslev, i kom
pagni m. broderen vognmand Aage Nielsen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Solbjerg
pr. Havrebjerg 1945, p. t. indehaver af egen
vognmandsforretning i Solbjerg, erhvervet nu
værende ejendom i Solbjerg 1949; vognpark: 2
lastvogne (3% og 4^ tons).
Adr. Solbjerg pr. Havrebjerg.
Firma: Johs. Nielsen, Vognmandsforretning,
Solbjerg pr. Havrebjerg.

Nielsen, Johannes Buhl, vognmand; f. 8/5 1903
i Hedensted, Vejle amt, søn af gårdejer Aage
Nielsen; g. 1927 m. Anna Kristine B. N., f.
Schmidt; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Balle pr. Bredsten 1928; vognpark: 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. mergel f. I/S Lind &
Jørgensen, Vejle foruden en del kørsel f. Vejle
amts vejvæsen og f. Bredsten kommune.
Adr. Balle pr. Bredsten.
Firma: J. Buhl Nielsen, Vognmandsforretning,
Balle pr. Bredsten.
Nielsen, Johannes Christian, vognmand; f. 19/5
1909 i Føvling, Ribe amt, søn af møller Ludvig
Nielsen; g. 14/10 1949 m. Else N., f. Christensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Føvling 1931; vognpark: 1 Thames-diesellastvogn og 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer og svin t. Kolding Eksport
marked og t. Kolding Svineslagteri foruden en
del kørsel f. Bækbølling Andelsmejeri, f. Føv
ling Lokalforening og f. Føvling kommune samt
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Føvling.
Firma: Johannes Nielsen, Vognmandsforret
ning, Føvling.
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vognmand
Risskov

K. B. Nielsen
vognmand
Kbhvn. F.

Nielsen, John, vognmand; f. 19/5 1907 pr.
Frdbg., søn af vognmand Laurits Nielsen; g. 8/6
1929 m. Edith N., f. Leerhøj; ansat i faderens
vognmandsforretning på Frdbg. 1929, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1944; vognpark: 1 lastvogn og 3 hestekøretøjer;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
dagrenovationskørsel f. Frdbg. kommune.
Adr. Rolfsvej 14, Kbhvn. F.
Firma: John Nielsen, Vognmandsforretning,
Rolfsvej 14, Kbhvn. F.
Nielsen, Jørgen Bendt, vognmand; f. 4/2 1929 i
Slagelse, søn af vognmand Hermod Nielsen; g.
18/11 1953 m. Elisabeth N., f. Gade Pedersen; udd.
v. landvæsen, medhjælper i faderens vognmands
forretning i Sorø 1946-48, chauffør 1948-53, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Thyregod 1953;
kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Vejle Andelsslagteri og f. Thyregod Brugsfor
ening.
Adr. Thyregod.
Firma: Bendt Nielsen, Vognmandsforretning,
Thyregod.
Nielsen, Jørgen Frede Frost, vognmand; f. 13/6
1912 i Kongsted, Sorø amt, søn af gårdejer Hans
Frederik Nielsen; g. 27/12 1939 m. Martha F. N.,
f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1945; vognpark: 2 5-tons lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Tomsgårdsvej 79, Kbhvn. NV.
Firma: J. Frost Nielsen, Vognmandsforretning,
Tomsgårdsvej 79, Kbhvn. NV.
Nielsen, Jørgen Helmer, vognmand; f. 4/9 1914
i Lystrup, Frederiksborg amt, søn af gårdejer og
sognefoged Jørgen Nielsen; g. 2/1 1944 m. Else
N., f. Poulsen; udd. v. landvæsen, chauffør h.
vognmand Bernh. Larsen, Bastrup pr. Lynge
1935-41, overtaget dennes forretning m. tilhøren
de ejendom og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1941; vognpark: 8 lastvogne (5-6 tons).
Adr. Bastrup pr. Lynge.
Firma: Jørgen Nielsen, Vognmandsforretning,
Bastrup pr. Lynge.

K. H. Nielsen
vognmand
Ingstrup

K. Nielsen
vognmand
Mou

Nielsen, Kai Thybo, vognmand; f. 28/1 1912,
søn af vognmand Niels Christian Thybo Nielsen;
medindehaver af faderens vognmandsforretning
i Stoholm.
Adr. Stoholm, Jylland.
Firma: Chr. Thybo Nielsen & Søn,Vognmands
forretning, Stoholm, Jylland.

Nielsen, Kaj, vognmand; f. 28/3 1909 i Risskov,
Arhus amt, søn af vognmand Carl Anthon Niel
sen; g. 23/6 1934 m. Elna N., f. Laursen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Risskov 1929, løst
næringsbrev 1943; vognpark: 3 4-tons lastvogne
— den ene m. påhængsvogn — og 1 dieseltrak
tor; kørsel: alm. vognmands- og entreprenør
kørsel — dog fortrinsvis kørsel i forbindelse m.
vejarbejder.
Adr. Nordre Strandvej 93, Risskov.
Firma: Kaj Nielsen, Vognmands- & Brændsels
forretning, Risskov.
Nielsen, Kaj Blinkenberg, vognmand; f. 11/9
1911 i Ribe, søn af portør N. J. Nielsen; g. 26/7
1936 m. Ellen Margrethe B. N., f. Eldrup; udd.
v. landvæsen og sen. virket s. chauffør, etabi. sig
s. selvstændig vognmand på Frdbg. 1939; vogn
park: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Helgesvej 19, Kbhvn. F.
Firma: K. Blinkenberg Nielsen, Vognmands
forretning, Helgesvej 19, Kbhvn. F.

Nielsen, Kaj Holm, vognmand; f. 24/5 1925 i
Ingstrup, Hjørring amt, søn af bagermester Mar
tin Holm Nielsen; g. 16/9 1950 m. Bodil H. N., f.
Nørgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ingstrup 1950; vognpark: 1 diesellastvogn (6000
kg) m. påhængsvogn (5900 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Ingstrup.
Firma: Kaj Holm Nielsen, Vognmandsforret
ning, Ingstrup.
Nielsen, Karl, vognmand; f. 20/12 1903 i Gudumholm, Ålborg amt, søn af husmand Niels
Peter Nielsen; g. 1/12 1937 m. Mary N., f. Bloksgaard; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.

K. Nielsen

K. E. Nielsen

K. V. Nielsen

K. Nielsen

vognmand
Møldrup

vognmand
Valby

vognmand
St. Andst

vognmand
Kbhvn. V.

selvstændig vognmand i Mou 1931; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 20 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis svine- og kreaturtransport
samt kørsel m. foderstoffer foruden en del fast
kørsel m. vejmaterialer og m. sneplov f. Mou
kommune.
Adr. Mou, Himmerland.
Firma: Karl Nielsen, Vognmandsforretning,
Mou, Himmerland.
Nielsen, Karl, vognmand; f. 16/5 1925 i Troel
strup, Viborg amt, søn af rentier Bent Peter
Nielsen; g. 18/11 1950 m. Ketty N., f. Christen
sen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør 194751, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Møldrup
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport t. D.L.K., Hobro.
Adr. Møldrup.
Firma: K. Nielsen, Vognmandsforretning, Møl
drup.
Nielsen, Karl Albert, vognmand; f. 11/11 1899
i Kirke Helsinge sogn, Holbæk amt, søn af
gårdejer Michael Nielsen; g. 17/12 1929 m. Karen
Kirstine N., ,f. Sørensen Ballegaard; udd. v.
landvæsen, chauffør 1933-37, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Skj ørring pr. Galten
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad
(kørselskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
mælk t. Frijsenborg Herregårdsmejeri og t.
Klank Andelsmejeri foruden en del svine- og
kreaturtransport; medl. af best. f. Arhus Om
egns Vognmandsforening 1948-50.
Adr. Skjørring pr. Galten.
Firma: Alb. Nielsen, Vognmandsforretning,
Skjørring pr. Galten.

Nielsen, Karl Emil, vognmand; f. 17/7 1906 i
Endeslev, Præstø amt, søn af tømrer Hans Niel
sen; g. m. Dora N., f. Larsen; efter en del år at
have virket s. jord- og betonarbejder etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Valby 1943; vognpark: 1

3-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fast kørsel f. Kbhvn.ske Grund
ejeres Renholdelsesselskab.
Adr. Karensgade 10, Kbhvn. Valby.
Firma: Karl E. Nielsen, Vognmandsforretning,
Karensgade 10, Kbhvn. Valby.

Nielsen, Karl Vilhelm, vognmand; f. 3/12 1915
i Varde, søn af tømrermester Vilhelm Nielsen;
g. 28/2 1947 m. Anna N., f. Christensen; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i St. Andst pr. Andst
1947; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. kreaturer t. Kolding Eksportmar
ked og en del kørsel m. svin t. Kolding Svine
slagteri foruden en del kørsel f. Andst Brugs
forening, f. Gamst Brugsforening og f. Andst
og Gamst Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G.
Adr. St. Andst pr. Andst.
Firma: St. Andst Vognmandsforretning v. Karl
Nielsen, St. Andst pr. Andst.
Nielsen, Knud, vognmand; f. 15/8 1910 i Kbhvn.,
søn af lagerformand Lauritz Nielsen; g. 7/11
1936 m. Gudrun N., f. Friis Skaarup; efter en del
år at have virket s. chauffør optaget s. kom
pagnon i vognmand Jens Peter Rasmussen’s for
retning i Kbhvn. 1940, eneindehaver af samme s.
1943; vognpark: 3 lastvogne (3-3>2 tons).
Adr. Ingerslevsgade 132, Kbhvn. V.
Firma: I. P. Rasmussen’s Eftf. v. Knud Niel
sen, Vognmandsforretning, Ingerslevsgade 132,
Kbhvn. V.
Nielsen, Knud, vognmand; f. 23/3 1915 i Frø
slev, Præstø amt, søn af parcellist Niels Jacob
Nielsen; g. 12/11 1950 m. Bodil N., f. Sørensen;
efter en del år at have virket s. chauffør h.
vognmand Ole Larsen, Rødvig etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rødvig 1944, erhvervet nu
værende ejendom i Rødvig 1946; vognpark: 3
lastvogne (5-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn
(5 tons) — og 1 udlejningsvogn.
Adr. Strandvejen, Rødvig, Stevns.
Firma: Knud Nielsen, Vognmandsforretning,
Rødvig, Stevns.
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K. M. Nielsen
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vognmand
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vognmand
Vittarp

vognmand
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Nielsen, Knud, vognmand; f. 12/4 1923 i Karre
bækstorp, Præstø amt, søn af vognmand Thor
vald Nielsen; g. 16/9 1950 m. Else N., f. Chri
stensen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Spjellerup pr. Sandved 1939-55, med
indehaver af samme s. 1956.
Adr. Spjellerup pr. Sandved.
Firma: Th. Nielsen & Søn, Spjellerup Vogn
mandsforretning, Spjellerup pr. Sandved.
Nielsen, Knud Mogens, vognmand; f. 4/12 1926
i Odense, søn af vognmand Harald Vilhelm Niel
sen; g. 12/4 1952 m. Ketty N., f. Hansen; udd. i
faderens vognmandsforretning i Odense, løst næ
ringsbrev og optaget s. kompagnon i samme
1950; vognpark: 5 lastvogne og 1 spand heste
(kørselskapacitet: ca. 27 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. A/S Det fynske Trælastkompagni, Odense, f.
firmaet Elias B. Muus, Odense og f. A/S Munke
Mølle, Odense.
Adr. Georgsgade 27, Odense.
Firma: H. Nielsen, Vognmandsforretning,
Georgsgade 27, Odense.
Nielsen, Knud Peter, entreprenør, vognmand;
f. 2/10 1923 i Nyborg, søn af entreprenør, vogn
mand Niels Peter Nielsen; g. 4/9 1949 m. Inge
N., f. Haugaard Nielsen; chauffør i faderens
virksomhed — Nyborg Skærvefabrik m. tilhø
rende vognmandsforretning — i Nyborg t. 1945,
derefter medindehaver af samme; vognpark: 5
lastvogne (3-6 tons) og 2 traktorer; medl. af best.
f. Nyborg Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Strandvejen 13, Nyborg.
Firma: N. P. Nielsen & Søn, Entreprenører —
Vognmænd, Nyborg.
Nielsen, Kresten, vognmand; f. 18/2 1906 i Tan
ge, Viborg amt, søn af vognmand Niels Nielsen;
g. 13/7 1929 m. Anna N., f. Sørensen; udd. s. me
kaniker, overtaget faderens vognmandsforret
ning i Tange — der er grundlagt 1903 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1933; vognpark: 1
7%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis fast firmakørsel.

Adr. Tange.
Firma: Tange Vognmandsforretning v. Kr.
Nielsen, Tange.

Nielsen, Kristen Mose, vognmand; f. 28/2 1920
i Lønne, Ribe amt, søn af banearbejder Niels
Nielsen; g. 13/11 1946 m. Irma N., f. Poulsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vittarp pr. Outrup 1947;
vognpark: 1 diesellastvogn, 1 benzinlastvogn og
1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg og
Varde og en del mælkekørsel t. Outrup Mejeri
foruden en del kørsel f. Vittarp Brugs- og Lo
kalforening og f. Outrup kommune.
Adr. Vittarp pr. Outrup.
Firma: K. M. Nielsen, Vognmandsforretning,
Vittarp pr. Outrup.
Nielsen, Kristian, vognmand, landmand; f.
11/10 1896 på Bogø, Præstø amt, søn af vognmand
H. P. Nielsen; g. 1935 m. Karen N., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand på
Bogø 1925, sideløbende overtaget Tuborg’s Depot
samt faderens vognmandsforretning og landejen
dom på Bogø henholdsvis 1939 og 1949; vogn
park: 1 6-tons lastvogn; tidl. medl. af best. f.
Møns Vognmandsforening.
Adr. Bogø, Bogø By.
Firma: Kr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Bogø, Bogø By.
Nielsen, Kristian, vognmand; f. 19/10 1917 i
Buderup, Alborg amt.
Adr. Genner.
Firma: K. Nielsen, Vognmandsforretning,
Genner.
Nielsen, Kristian Cilius Hedegaard, vognmand;
f. 25/3 1919 i Gunderup sogn, Alborg amt, søn af
fhv. gårdejer Niels Christian Nielsen; g. 14/12
1946 m. Anna-Lise H. N., f. Larsen; lastvogns
chauffør 1937-40, taxachauffør i Alborg 1940-54,
løst næringsbrev samt overtaget nuværende
taxaforretning i Alborg og etabi. sig s. selvstæn-

737

K. C. H. Nielsen
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Videbæk

dig vognmand 1954; vognpark: 1 5-personers
taxavogn (Vauxhall model 1955).
Adr. Samsøgade 40, Alborg.
Firma: Ålborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
Nielsen, Kristian Frost, vognmand; f. 9/12 1924
i Sahl sogn, Ringkøbing amt, søn af landmand
Niels Kristian Nielsen; g. 6/6 1948 m. Anna Mar
grethe F. N., f. Olesen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Bedsted, Thy 1952; vognpark: 1 last
vogn (4250 kg); kørsel: alm. vognmands- og en
treprenørkørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kørsel f. Bedsted-Grurup
kommune.
Adr. Thistedvej, Bedsted, Thy.
Firma: Kristian Frost Nielsen, Vognmandsfor
retning, Bedsted, Thy.

Nielsen, Kristian Peter, vognmand; f. 8/3 1916
i Vive sogn, Randers amt, søn af gårdejer Kri
stian Nielsen; g. 10/10 1943 m. Carla N., f. Odgaard Nielsen (død); udd. v. landvæsen, cementvarefabrikant 1946-50, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Mariager 1950, grund
lagt nuværende vognmandsforretning i Mariager
1952, sideløbende forhandler af sand, grus og
støbematerialer; vognpark: 1 5%-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fast kørsel m. brændsel og bygge
materialer; medl. af best. f. Mariager Grund
ejerforening.
Adr. Skolegade 10, Mariager.
Firma: P. Nielsen, Vognmand, Skolegade 10,
Mariager.
Nielsen, Lars, vognmand; f. 16/8 1900 i Snek
kersten, Frederiksborg amt, søn af baneformand
Hans Nielsen; g. 1933 m. Hildur N., f. Larsen; i
kompagni m. vognmand Erik Henry Pedersen
overtaget vognmand P. Aagaard’s forretning i
Snekkersten og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1947; vognpark: 1 3-tons Bedford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmands- og renovationskørsel.
Adr. Parallelvej 31, Snekkersten.
Firma: L. Nielsen & H. Pedersen, Vognmands
forretning, Snekkersten.

L. Nielsen

L. S. E. Nielsen

fragtmand
Skydebjerg

vognmand
Ravnkilde

Nielsen, Lars, vognmand; f. 3/9 1924 i Usserød,
Frederiksborg amt, søn af kreaturhandler Carl
Nielsen; g. 1/5 1948 m. Sonja N., f. Jørgensen;
efter en del år at have virket s. medhjælper h.
faderen etabi. sig s. selvstændig vognmand i Us
serød 1943; vognpark: 1 5-tons Bedford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
heste- og kreaturtransport; medl. af best. f.
Nordsjællands Vognmandsforening 1953-55.
Adr. Bloustrødvej 26, Usserød pr. Kokkedal.
Firma: Lars Nielsen, Vognmandsforretning,
Usserød pr. Kokkedal.
Nielsen, Lars Kristian, vognmand; f. 10/4 1910
1 Vrå, Hjørring amt, søn af landmand Christian
Jensen; g. 2/9 1937 m. Helga N., f. Hansen; udd.
s. tømrer, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1939; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: udelukkende privat dagrenovationskørsel.
Adr. Stubmøllevej 29, Kbhvn. SV.
Firma: L. Kr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Stubmøllevej 29, Kbhvn. SV.
Nielsen, Laurids, vognmand; f. 18/4 1923 i Vi
debæk, Ringkøbing amt, søn af vognmand Ma
rius Nielsen; g. 2/4 1953 m. Mary N., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. chauffør i fa
derens vognmandsforretning i Videbæk over
taget samme i kompagni m. brødrene vognman
dene Osvald og Svend Aage Nielsen og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 2
diesellastvogne — den ene m. påhængsvogn — og
2 benzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. eksportstaldene og slagterierne i Es
bjerg, Skjern og Herning foruden en del kørsel
f. Videbæk Andels-Kondenseringsfabrik og f.
Videbæk Kartoffelmelsfabrik og en del kørsel
m. inden- og udenlandsk brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Videbæk.
Firma: Brdr. Nielsen I/S, Vognmandsforret
ning, Videbæk.
Nielsen, Laurits, fragtmand; f. 27/5 1905 i As
sens, søn af møllersvend Christian Nielsen; g.
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L. Nielsen

M. K. Nielsen

M. Nielsen

M. C. Nielsen

vognmand
Povlstrup

vognmand
Bække

vognmand
Fjellerad

vognmand
Alborg

16/3 1944 m. Rita N., f. Jensen; etabi. sig s. selv
stændig fragtmand i Skydebjerg pr. Årup 1938,
sideløbende indehaver af Tuborg’s Depot i Sky
debjerg s. 1948; vognpark: 2 lastvogne (2 og 4
tons); kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Skydebjerg-Odense.
Adr. Skydebjerg pr. Arup.
Firma: Laur. Nielsen, Fragtmand, Skydebjerg
pr. Årup.
Nielsen, Laurits, vognmand; f. 16/12 1916 i Hil
lerød, søn af murer Alfred Nielsen; g. 5/5 1940
m. Esther N., f. Carlsen; udd. s. murer 1930-34,
chauffør 1934-51, løst næringsbrev og etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Hillerød 1951; vogn
park: 1 5-tons flyttebus og 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel for Selskov Savværk og f. A/S
Sthyr & Kjær, Hillerød m. fl. — samt flytning.
Adr. Langesvej 26, Hillerød.
Firma: Hillerød Møbeltransport v. Laur. Niel
sen, Langesvej 26, Hillerød.
Nielsen, Laurits Svend Erik, vognmand; f. 25/8
1908 i Sønder Kongerslev, Ålborg amt, søn af
gårdejer Niels Peter Nielsen; g. 5/2 1944 m. Ma
rie Kirstine N., f. Mikkelsen; udd. v. landvæsen,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Ravnkilde pr. Arden — der er grundlagt 1923 —
og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1940;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad
og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 18^
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport og en
del firmakørsel; medl. af best. f. Hobro Omegns
Vognmandsforening 1943-46.
Adr. Ravnkilde pr. Arden.
Firma: Svend Nielsen, Vognmand, Ravnkilde
pr. Arden.
Nielsen, Laurits Peter, vognmand; f. 19/5 1920
i Kraghede, Hjørring amt.
Adr. Hollensted pr. Brønderslev.
Firma: L. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Hollensted pr. Brønderslev.

Nielsen, Laurs Høg, vognmand; f. 19/9 1903 i
Fausing sogn, Randers amt, søn af handelsmand
Thomas Nielsen; g. 14/5 1932 m. Marie Henriette
N., f. Jensen; udd. v. landvæsen, lastvognschauf
før 1924-37, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Auning og etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1937; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. I/S
Kødfoderfabrikken »Kronjyden«, Essenbæk pr.
Randers.
Adr. Østergade 10, Auning.
Firma: Laurs Nielsen, Vognmand, Auning.

Nielsen, Lorenz, vognmand; f. 29/8 1926 i
Højer, Tønder amt, søn af landmand Peter Niel
sen; g. 13/7 1947 m. Irma N., f. Nielsen; efter en
del år at have virket s. chauffør etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Nørremølle pr. Højer
1950; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Møgeltønder Mejeri, f. A/S Bachmann’s
Vandmølle, Tønder, f. Højer Digelaug og f.
Højer kommune.
Adr. Nørremølle pr. Højer.
Firma: Lorenz Nielsen, Vognmandsforretning,
Nørremølle pr. Højer.
Nielsen, Ludvig, vognmand; f. 28/2 1903 i Nød
ager, Randers amt, søn af handelsmand Peter
Ivar Nielsen; g. 21/4 1930 m. Gerda N., f. Am
disen; udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Tirstrup 1930; vognpark: 2 last
vogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn og 1 m.
sættevogn (kørselskapacitet: 29 tons); kørsel:
udelukkende langturskørsel.
Adr. Tirs trup, Østjylland.
Firma: Ludvig Nielsen, Vognmandsforretning,
Tirstrup, Østjylland.
Nielsen, Ludvig, vognmand; f. 22/9 1910 i Øster
Brønderslev, Hjørring amt, søn af vognmand
Christian Peter Nielsen; g. 28/1 1940 m. Helga N.,
f. Svendsen; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Stenum pr. Brønderslev 1935-38,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Povlstrup
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M. Nielsen
vognmand
Slagelse

IV. Nielsen
vognmand
Ulbølle

pr. Vrå 1938; vognpark: 1 lastvogn (5625 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. Vrejlev-Hæstrup kommune samt kørsel
m. vejmaterialer.
Adr. Povlstrup pr. Vrå.
Firma: Ludvig Nielsen, Vognmandsforretning,
Povlstrup pr. Vrå.
Nielsen, Mads Kristian, vognmand; f. 25/7 1903
i Bække, Ribe amt, søn af bygmester Niels Jør
gen Nielsen; g. 24/9 1929 m. Gertrude N., f. Sø
rensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bække 1929, iøvrigt optaget sønnen Erling Niel
sen s. medarbejder i forretningen; vognpark: 2
Bedford-benzinlastvogne — den ene m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel lo
kal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer t. Kolding Eksportmarked
foruden en del kørsel f. Bække Savværk, f.
Bække Trælasthandel, f. Verst-Bække kommune
og f. Ribe amts vejvæsen; formd. f. beskæftigel
sesudvalget i Verst-Bække kommune.
Adr. Søndergade, Bække.
Firma: Mads Nielsen, Vognmandsforretning,
Bække.
Nielsen, Magnus, vognmand; f. 21/12 1913 i
Sebbersund, Alborg amt, søn af arbejdsmand
Jens Marinus Nielsen; g. 4/12 1938 m. Clara N.,
f. Larsen; udd. og virket v. landvæsen, last
vognschauffør 1934-50, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fjellerad 1950; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel t. Fjellerad
Andelsmejeri.
Adr. Fjellerad.
Firma: Magnus Nielsen, Vognmandsforretning,
Fjellerad.
Nielsen, Magnus Christian, vognmand; f. 19/11
1895 i Solbjerg, Alborg amt; g. 16/1 1926 m.
Jacobine N., f. Pedersen; chauffør h. vognmand
Chr. Horsens, Alborg 1927-47, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alborg
1948; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.

N. Nielsen

N. Nielsen

vognmand
Vind

vognmand
Pederstrup

vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. en
treprenører og bygningshåndværkere.
Adr. Finlandsgade 6, Alborg.
Firma: Magnus Chr. Nielsen, Vognmand, Fin
landsgade 6, Alborg.

Nielsen, Martin, vognmand; f. 20/5 1906 i Sla
gelse, søn af landmand Vilhelm Nielsen; g. 17/2
1934 m. Kamilla N., f. Jørgensen; udd. v. land
væsen og sen. ansat v. Sorø amts vejvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Slagelse
1928; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) — alle m.
hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel; medstifter af og medl. af best. f. Vogn
mandsforeningen f. Slagelse og Omegn s. 1932,
formd. f. samme s. 1954.
Adr. Fredensgade 5, Slagelse.
Firma: Martin Nielsen, Vognmandsforretning,
Fredensgade 5, Slagelse.

Nielsen, Martin, vognmand; f. 8/7 1912 i Molle
rup, Thisted amt, søn af arbejdsmand Kristian
Nielsen; g. 11/10 1936 m. Maren N., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fredsø pr.
Vils 1936; vognpark: 1 5%-tons diesellastvogn og
1 4%-tons benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Fredsø pr. Vils.
Firma: Martin Nielsen, Vognmandsforretning,
Fredsø pr. Vils.
Nielsen, Nicolaj, vognmand; f. 10/3 1906 i Vittrup, Thisted amt, søn af vognmand Jens Niel
sen; g. m. Irmelin N., f. Dahl Eriksen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand — m. forretning om
fattende persontransport — i Grurup 1925, ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte
godstransport 1931, selvstændig vognmand — m.
forretning udelukkende omfattende godstrans
port — i Hurup s. 1935; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn og 2 benzinlastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: ca. 31 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast firmakørsel;
formd. f. Hurup konservative Vælgerforening,
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N. Aa. Nielsen

N. B. Nielsen

N. C. T. Nielsen

N. G. Nielsen

vognmand
Vester Hjermitslev

vognmand
Vejle

vognmand
Stoholm

vognmand
Outrup

kasserer og medl. af forretningsudvalget f. Hurup-Kredsens konservative Vælgerforening, med
stifter af og formd. f. Sydthy Motorsport s. 1953.
Adr. Nørregade 23, Hurup, Thy.
Firma: Nicolaj Nielsen, Vognmandsforretning,
Hurup, Thy.
Nielsen, Niels, vognmand; f. 2/12 1885 i Kværn
drup, Svendborg amt, søn af landmand Lars
Nielsen; g. 13/11 1914 m. Cathrine N., f. Juul;
selvstændig vognmand i Ulbølle s. 1918, side
løbende leverandør af grus og sten fra egen
grusgrav; vognpark: 3 lastvogne (5-6 tons) —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (4% tons); medl. af
best. f. Svendborg Amts Vognmandsforening
1948-52.
Adr. Ulbølle.
Firma: N. Nielsen, Vognmandsforretning, Ul
bølle.
Nielsen, Niels, vognmand; f. 23/7 1899 i Brejning pr. Spjald, Ringkøbing amt, søn af smede
mester Andreas Peter Nielsen; g. 28/11 1926 m.
Nelly N., f. Brunsborg; udd. v. landvæsen, chauf
før 1928-35, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Vind — der er grundlagt 1920 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1935, optaget
sønnen Tage Brunsborg Nielsen s. kompagnon
i forretningen 1949; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 13% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport og en del kørsel m. indenlandsk
brændsel f. egen regning.
Adr. Vind.
Firma: Niels Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Vind.

Nielsen, Niels, vognmand; f. 26/8 1903 i Bor
bjerg, Ringkøbing amt, søn af husmand Peter
Nielsen; g. 7/6 1936 m. Anna N., f. Mogensen;
udd. og virket v. landvæsen 1917-34, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Pederstrup 1934, op
ført nuværende ejendom m. tilhørende garager
i Pederstrup 1948-49; vognpark: 2 lastvogne (4 og
5 tons).

Adr. Pederstrup.
Firma: Niels Nielsen, Vognmandsforretning,
Pederstrup.
Nielsen, Niels Aage, vognmand; f. 22/4 1922 i
Saltum, Hjørring amt, søn af arbejdsmand Niels
Nørgaard Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vester Hjermitslev pr. Hjermitslev 1949;
vognpark: 1 lastvogn (4400 kg) m. påhængsvogn
(3300 kg) og 1 læssetraktor; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Vestergade, Vester Hjermitslev pr. Hjer
mitslev.
Firma: Niels Aage Nielsen, Vognmandsforret
ning, Vester Hjermitslev pr. Hjermitslev.

Nielsen, Niels Anton, vognmand; f. 15/8 1915 i
Vejle, søn af vognmand Christian Laurits Niel
sen; medarbejder i faderens vognmands- og
brændselsforretning i Vejle.
Adr. Vejle.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Ribevej 7, Vejle.
Nielsen, Niels Bertel, vognmand, brændsels
handler; f. 25/4 1892 i Hedensted, Vejle amt, søn
af landmand Anton Nielsen; g. 25/11 1921 m.
Meta Kirstine Marie N., f. Hansen; udd. og vir
ket v. landvæsen bl. a. s. forkarl, kusk i firmaet
Brdr. Larsen, Vejle 1919-22, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vejle 1922, sideløbende inde
haver af brændselsforretning i Vejle s. 1923;
kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S C. M. Hess’ Fabrikker, Vejle, f. Grand
Hotel og f. Hotel Royal, Vejle, f. firmaet Chr.
Have’s Eftf., Vejle og f. A/S Vilh. Aabye’s Eftf.,
Vejle; genn. en årrække fanebærer f. Vejle Vogn
mandsforening, tidl. genn. en årrække medl. af
best. f. Vejle Kulhandlerforening.
Adr. Brogade 9, Vejle.
Firma: N. B. Nielsen’s Vognmands- & Brænd
selsforretning v. N. B. Nielsen, Brogade 9, Vejle.
Nielsen, Niels Christian, vognmand; f. 13/7 1892
i Ulstrup v. Hornum, Alborg amt, søn af gård
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ejer Rasmus Nielsen; g. 1920 m. Marie N., f. Jen
sen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Ars — der er grundlagt
af svigerfaderen 1910 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1924; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f. Ars
kommune m. fl.
Adr. Gravensgade 1, Ars.
Firma: Niels Nielsen, Vognmandsforretning,
Ars.
Nielsen, Niels Christian, vognmand; f. 17/1 1912
i Tæbring-Outrup-Rakkeby kommune, Thisted
amt, søn af landmand Kresten Nielsen; g. 18/10
1940 m. Ellen N., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Elsø pr. Nykøbing M. 1945;
vognpark: 2 diesellastvogne (4 og 5 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del fast firma
kørsel.
Adr. Elsø pr. Nykøbing M.
Firma: Chr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Elsø pr. Nykøbing M.
Nielsen, Niels Christian, vognmand; f. 5/7 1915
i Højslev, Viborg amt, søn af rentier, fhv. vogn
mand Niels Christian Nielsen; g. 8/8 1943 m. Nin
na N., f. Kramer; medhjælper i faderens brænd
sels- og vognmandsforretning i Karup 1929-38,
overtaget samme — der er grundlagt af faderen
1924 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1938; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del re
novationskørsel f. Karup By.
Adr. Karup J.
Firma: Niels Chr. Nielsen, Brændsels- &
Vognmandsforretning, Karup J.
Nielsen; Niels Christian, vognmand; f. 1/9 1918
i Ålborg, søn af vognmand Poul Nielsen; g. 22/12
1939 m. Ella N., f. Sørensen; ansat i faderens
vognmandsforretning i Alborg 1933, optaget s.
kompagnon i samme 1941, løst næringsbrev og
overtaget forretningen — der er grundlagt af
bedstefaderen, der løste næringsbrev 1899 — i
kompagni m. broderen Erik Nielsen 1954; vogn
park: 6 lastvogne
tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. D.F.D.S. (hvilken daterer sig så langt til
bage s. t. 1895).
Adr. Vesterbrogade 14, Nørre Sundby.
Firma: P. Nielsen & Sønner, Vognmandsfor
retning, Slotsgade 29, Alborg.

Nielsen, Niels Christian Thybo, vognmand; f.
10/4 1886 i Sjørring, Thisted amt, søn af arbejds
mand Christen Nielsen; g. 11/6 1911 m. Ida T. N.,
f. Tykesson (død 1944); kusk bl. a. i Thisted og
Skive 1901-06, sen. herskabskusk på Hjortholm,
Langeland, iøvrigt udd. v. landvæsen på Torbenfeldt, Hørbygård og Kalundborg Slots Lade
gård, forvalter på Ravnsholt 1910-13, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Stoholm 1914, selv
stændig vognmand i Lemvig 1919-27, derefter på-

ny selvstændig vognmand i Stoholm, optaget
sønnen Kai Thybo Nielsen s. kompagnon i for
retningen; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: ca. 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Skive Kreatur
eksportforening, f. Jydsk Andels-Foderstoffor
retning, Skive, f. slagtermester Mønsted, Sto
holm og f. Kobberup kommune foruden en del
fast mælkekørsel og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning; genn. en årrække medl. af Kob
berup sogneråd, af Kobberup skolekommission
og af brændselsudvalget i Kobberup kommune;
u. besættelsen vagtværnsmand.
Adr. Stoholm, Jylland.
Firma: Chr. Thybo Nielsen & Søn, Vognmands
forretning, Stoholm, Jylland.
Nielsen, Niels Gjern, vognmand; f. 4/2 1905 i
Røgen-Sporup kommune, Arhus amt, søn af
boelsmand Niels P. Nielsen; g. 15/11 1936 m.
Elna G. N., f. Gammelgaard; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Røgen pr.
Sporup 1926; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Røgen pr. Sporup.
Firma: Niels Gjern, Vognmandsforretning, Rø
gen pr. Sporup.
Nielsen, Niels Gundesbøl, vognmand, turist
bilejer; f. 2/5 1905 i Henne, Ribe amt, søn af
landmand Christian M. Nielsen; g. 31/8 1934 m.
Else G. N., f. Olsen; udd. t. søs, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Outrup 1933; vognpark:
1 turistbus, 1 kleinbus og 1 lillebil; kørsel: ude
lukkende turistkørsel på ind- og udland samt
lillebilkørsel; formd. f. 21. kreds u. Turistvognmændenes Landsorganisation.
Adr. Outrup.
Firma: N. Gundesbøl Nielsen, Lillebil- & Tu
ristkørsel, Outrup.

Nielsen, Niels Hansen, fragtmand; f. 3/12 1895
i Ølsted sogn, Frederiksborg amt, søn af hjul
mand H. P. Nielsen; g. 20/12 1918 m. Marie N., f.
Hansen; udd. og virket bl. a. v. landvæsen, over
taget fragtmand Carl Olsen’s forretning i Frede
riksværk og etabi. sig s. selvstændig fragtmand
1922; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Frederiksværk-Kbhvn.
Adr. Nørregade 18, Frederiksværk.
Firma: N. H. Nielsen, Fragtmand, Nørregade
18, Frederiksværk.
Nielsen, Niels Henning Emil, vognmand; f.
18/1 1920 i Dalby-Tureby sogn, Præstø amt, søn
af parcellist Christian Nielsen; g. 12/5 1945 m.
Inger Marie N., f. Mikkelsen; udd. og virket v.
landvæsen 1935-45, skovkusk v. Vemmetofte Klo
ster 1946-48, overtaget svigerfaderen vognmand
Søren Mikkelsen’s forretning i Frøslev pr. St.
Heddinge og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948, erhvervet nuværende ejendom i Frøslev-
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N. H. Nielsen

N. M. G. Nielsen

N. P. Nielsen

N. Z. Nielsen

fragtmand
Frederiksværk

vognmand
Malling

vognmand
Viborg

vognmand
Viby J.

Lyderslev pr. St. Heddinge 1953; vognpark: 1
5-tons lastvogn.
Adr. Frøslev-Lyderslev pr. St. Heddinge.
Firma: Henning Nielsen, Vognmandsforretning,
Frøslev-Lyderslev pr. St. Heddinge.

Nielsen, Niels Jacob, rutebilejer; f. 17/6 1895 i
Nykøbing S., søn af gårdejer Jens Nielsen; g.
17/6 1925 m. Hansigne N., f. Larsen; udd. v. land
væsen, chauffør v. Holbæk Bryggeri 1920-22,
grundlagt personruten: Nykøbing S.-Holbæk og
etabi. sig s. selvstændig rutebilejer i Rørvig 1922,
forlænget ruten t. Rørvig 1925 og udvidet sam
me i samarbejde m. rutebilejer Oluf Valdemar
Nielsen 1930, medinteressent i »Hurtigruten« t.
Kbhvn.; vognpark: 7 rutebiler.
Adr. Rørvig.
Firma: Niels J. Nielsen, Rutebilejer, Rørvig.
Nielsen, Niels Juel, vognmand; f. 20/9 1894 i
Bjørnsholm, Alborg amt, søn af landmand Peter
Christian Juel Nielsen; g. 25/10 1927 m. Ellen
Marie J. N., f. Larsen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Tåstrup 1930, selv
stændig vognmand i Odense s. 1932.
Adr. Fåborgvej 45, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: Niels Juel Nielsen, Vognmandsforret
ning, Fåborgvej 45, Dalum pr. Fruens Bøge.

Nielsen, Niels Michael Gaardsted, vognmand;
f. 22/2 1924 i Malling, Arhus amt, søn af vogn
mand Hans Kristian Nielsen; g. 6/7 1947 m.
Karen Margrethe N., f. Christensen; medhjæl
per i faderens vognmandsforretning i Malling
1940-52, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1952, optaget broderen vogn
mand Jens Gaardsted Nielsen s. kompagnon i
forretningen 1954; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 12 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Malling.
Firma: Brdr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Malling.
Nielsen, Niels Peder, vognmand; f. 20/12 1894
i Lunde, Odense amt, søn af murer Niels Peder

Nielsen; g. 25/7 1929 m. Kathrine N., f. Balle;
udd. og virket v. landvæsen 1909-13, derefter
kusk og sen. skovarbejder t. 1921, kusk på Sten
dalgård Savværk og h. skovfoged Bendixen,
Krathuset pr. Ravnstrup 1921-27, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Viborg 1927, sideløbende
drevet selvstændigt landbrug s. 1927; kørsel: alm.
vognmandskørsel m. heste — herunder bl. a. en
del kørsel f. I/S Søndermark Savværk & Tøm
merhandel, Viborg og f. forskellige slagtermestre
og hestehandlere; medl. af best. f. Viborg Vogn
mandsforening s. 1936, formd. f. samme s. 1946,
vurderingsmd. f. Jydsk Husmandskreditforening
s. 1943, formd. f. Søndermarkens Husmandsfor
ening, Viborg 1928-36.
Adr. Sønderholm, Liseborgvej, Viborg.
Firma: N. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Liseborgvej, Viborg.

Nielsen, Niels Peter, entreprenør, vognmand;
f. 3/6 1891 i Nyborg, søn af sandgraver Rasmus
Peter Nielsen; g. 8/4 1914 m. Karen N., f. Han
sen; udd. t. søs, grundlagt Nyborg Skærvefabrik
m. tilhørende vognmandsforretning og etabi. sig
s. selvstændig entreprenør og vognmand 1920,
leverandør af grus, sten og vejmaterialer; vogn
park: 5 lastvogne (3-6 tons) og 2 traktorer.
Adr. Strandvejen 15, Nyborg.
Firma: N. P. Nielsen & Søn, Entreprenører —
Vognmænd, Nyborg.
Nielsen, Niels Peter, vognmand; f. 15/1 1922 i
Øster Hornum, Alborg amt, søn af arbejdsmand
Niels Christian Nielsen; udd. og virket v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Svenstrup J. 1945; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel:
udelukkende langturstransport.
Adr. Godthåbsvej 18, Svenstrup J.
Firma: N. P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Svenstrup J.
Nielsen, Niels Zacher, vognmand; f. 5/8 1903 i
Arhus, søn af lokomotivfører Niels Nielsen; g.
8/11 1930 m. Karen Z. N., f. Olesen; udd. i han
del, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Arhus 1924; vognpark: 7 lastvogne
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interessent i »Hurtigruten« t. Kbhvn.; vognpark:
7 rutebiler.
Adr. Rørvig.
Firma: Vald. Nielsen, Rutebilejer, Rørvig.

(3-6 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel; i perioder medl. af best.
f. Århus Vognmandsforening 1925-54, medl. af
best. f. Centralforeningen af jydske Vognmands
foreninger, medl. af hovedbest. og af forretnings
udvalget f. Landsforeningen Danske Vognmænd
1948-55.
Adr. Lykkesholms Alle 26, Viby J.
Firma: Transportkompagniet v. N. Zacher
Nielsen, Arhus.
Nielsen, Olaf Christian, vognmand; f. 3/4 1902
i Everdrup, Præstø amt, søn af proprietær Sofus
Nielsen; g. 18/8 1928 m. Maia N., f. Andersen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Allerslev v. Præstø 1929,
flyttet forretningen t. Haslev 1930; vognpark: 16
lastvogne (4-7 tons) — hvoraf 10 m. påhængs
vogn (3-10 tons); formd. f. Haslev og Omegns
Vognmandsforening 1942-51.
Adr. Kirkepladsen 2, Haslev.
Firma: O. C. Nielsen, Flytte- & Vognmands
forretning, Kirkepladsen 2, Haslev.

Nielsen, Ole, vognmand; f. 14/11 1899 i Giver
sogn, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels Nielsen;
g. 22/4 1922 m. Nielsine N., f. Jensen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Ars 1928; vognpark: 5 lastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 28
tons) — og 1 auto rustvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel m. sneplove f. Ålborg amt og f. Års kommu
ne; medstifter af samt medl. af best. f. og kass.
i Vesthimmerlands Vognmandsforening, sogne
foged i Ars by s. 1949.
Adr. Himmerlandsgade 36, Ars.
Firma: Ole Nielsen, Vognmand, Ars.
Nielsen, Oluf Valdemar, rutebilejer; f. 16/6
1895 i Holbæk; g. 1926 m. Martha N., f. Nielsen;
udd. s. maskinarbejder, etabi. sig s. selvstændig
rutebilejer i Rørvig 1921, i samarbejde m. rute
bilejer Niels Jacob Nielsen indehaver af person
ruten: Rørvig-Nykøbing S.-Holbæk s. 1930, med

Nielsen, Oskar, vognmand; f. 13/12 1897 i Rud
købing, søn af landmand Christian Nielsen; g.
8/7 1933 m. Marie N., f. Gregersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rudkøbing 1921; vogn
park: 3 4-tons lastvogne; genn. en årrække medl.
af best. og formd. f. Langelands Vognmandsfor
ening.
Adr. Humblevej 18, Rudkøbing.
Firma: Oskar Nielsen, Vognmandsforretning,
Humblevej 18, Rudkøbing.
Nielsen, Oskar E., vognmand; f. 7/7 1905 i Hørmested, Hjørring amt, søn af drænemester N. M.
Nielsen; g. 28/10 1932 m. Helga N., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Vrå
1932; vognpark: 2 lastvogne (4200 og 5300 kg) —
den ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel samt fragtmandskørsel på ruten: Øster VråAlborg.
Adr. Østergade 26, Øster Vrå.
Firma: Oskar E. Nielsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Øster Vrå.
Nielsen, Oskar Nørløv, vognmand; f. 2/11 1919
i Over Dråby, Frederiksborg amt, søn af parcel
list Alfred Nørløv Nielsen; g. 28/10 1945 m. Rita
N. N., f. Larsen; udd. v. landvæsen, ansat i rigs
politiet 1945-48, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Hillerød og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1948; vognpark: 1 5-tons Mor
ris Commercial-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del heste- og
kreaturtransport samt en del kørsel m. halm f.
egen regning.
Adr. Løngangsgade 32, Hillerød.
Firma: O. Nørløv Nielsen, Vognmandsforret
ning, Løngangsgade 32, Hillerød.

Nielsen, Osvald, vognmand, depotindehaver; f.
19/2 1912 i Videbæk, Ringkøbing amt, søn af
vognmand Marius Nielsen; g. 8/9 1935 m. Ca-
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thrine N., f. Eriksen; efter en del år at have
virket s. kusk og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Videbæk overtaget samme i
kompagni m. brødrene vognmændene Svend
Aage og Laurids Nielsen og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1946, sideløbende indehaver
af depot i Videbæk f. A/S Tuborgs Bryggerier,
Kbhvn.; vognpark: 2 diesellastvogne — den ene
m. påhængsvogn — og 2 benzinlastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene
og slagterierne i Esbjerg, Skjern og Herning
foruden en del kørsel f. Videbæk Andels-Kon
denseringsfabrik og f. Videbæk Kartoffelmels
fabrik og en del kørsel m. inden- og udenlandsk
brændsel f. egen regning; genn. ca. 3 år medl.
af best. f. Ringkøbing-Skjern Vognmandsfor
ening.
Adr. Videbæk.
Firma: Brdr. Nielsen I/S, Vognmandsforret
ning, Videbæk.

Nielsen, Otto, fragtmand, kommissionær; f.
26/11 1906 i Kagerup, Frederiksborg amt, søn af
chauffør N. P. Nielsen; g. 5/6 1932 m. Minna N.,
f. Hansen; medhjælper i fragtmand Chr. Herrig’s
forretning i Hillerød 1928-50, overtaget samme og
etabi. sig s. selvstændig fragtmand 1950; vogn
park: 3 Volvo-lastvogne (3-5 tons); kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel på ruten: HillerødKbhvn.
Adr. Nordre Jernbanevej 16, Hillerød.
Firma: Chr. Herrig’s Eftf., Fragt- & Kommis
sionsforretning, Nordre Jernbanevej 16, Hille
rød.
Nielsen, Otto, vognmand; f. 30/5 1921 i Lyngerup, Frederiksborg amt, søn af parcellist Poul
Nielsen; g. 28/11 1947 m. Britta N., f. Jensen;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lyngerup
1945; vognpark: 2 lastvogne (3% og 5% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. svin t. Frederikssund AndelsSvineslagteri.
Adr. Lyngerup pr. Krogstrup.

P. A. Nielsen
vognmand
Kirke Sonnerup

Firma: Otto Nielsen, Vognmandsforretning,
Lyngerup pr. Krogstrup.
Nielsen, Otto Færløv, vognmand; f. 12/11 1903 i
Vokslev, Alborg amt, søn af fhv. gårdejer Alex
ander Færløv Nielsen; g. 6/5 1937 m. Anna Ka
thrine F. N., f. Jacobsen; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1927-46, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Arhus 1946; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mands- og firmakørsel.
Adr. Helge Rodes Vej 11, Århus.
Firma: O. Færløv Nielsen, Vognmandsforret
ning, Helge Rodes Vej 11, Århus.

Nielsen, Otto Tinus, vognmand; f. 6/6 1906 i
Århus; g. 1934 m. Else Marie N., f. Hansen; udd.
s. mejerist, lastvognschauffør 1933-46, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Holtet pr. Gandrup
1946; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Holtet pr. Gandrup.
Firma: Otto Nielsen, Vognmandsforretning,
Holtet pr. Gandrup.
Nielsen, Ove, vognmand; f. 25/10 1909 i As,
Skanderborg amt, søn af landmand Martin Niel
sen; g. 27/9 1934 m. Christine N., f. Christensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i St. Nustrup 1940; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kreaturkørsel t. de
sønderjydske eksportstalde samt en del kørsel f.
Nustrup kommune.
Adr. St. Nustrup.
Firma: Ove Nielsen, Vognmandsforretning, St.
Nustrup.
Nielsen, Palle Erling, vognmand; f. 24/4 1925
i Dalum, Odense amt, søn af vognmand Hans
Christian Nielsen; g. 11/3 1950 m. Grethe N., f.
Larsen; ansat i A/S V. Fehr & Co., Odense t.
1943, derefter ansat i faderens vognmandsforret
ning i Dalum og sen. optaget s. kompagnon i
samme; vognpark: 3 lastvogne (kørselskapacitet:
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12 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. forskellige
håndværksmestre.
Adr. Dalumvej 72, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: Chr. Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Dalum pr. Fruens Bøge.

Nielsen, Peder Jensen, vognmand; f. 9/6 1917
1 Vester Hjermitslev, Hjørring amt, søn af land
mand Niels P. Nielsen; g. 13/7 1943 m. Anna J.
N., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ingstrup 1943; vognpark: 1 5><-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel og en del kreatur
transport.
Adr. Villa »Tårnet«, Ingstrup.
Firma: P. Jensen Nielsen, Vognmandsforret
ning, Ingstrup.

Nielsen, Peter, vognmand; f. 10/11 1895 i Kirke
Skensved sogn, Roskilde amt, søn af arbejds
mand Jens Nielsen; g. 1933 m. Jensine N., f. Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i LI.
Skensved 1925; vognpark: 2 lastvogne (3% og 5
tons).
Adr. LI. Skensved.
Firma: Peter Nielsen, Vognmandsforretning,
LI. Skensved.
Nielsen, Peter, vognmand; f. 1/10 1901 i Her
følge, Præstø amt, søn af arbejdsmand N. P.
Nielsen; g. 1952 m. Poula N., f. Balle; i kom
pagni m. broderen vognmand William Nielsen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herfølge
1929; vognpark: 6 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf
2 m. påhængsvogn (5 og 10 tons), 3 lillebiler og
1 udlejnings vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt lillebilkørsel.
Adr. Herfølge.
Firma: Brdr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Herfølge.
Nielsen, Peter, vognmand; f. 9/11 1924 i Frøstrup,
Thisted amt, søn af gårdejer Jens Nielsen; g.
16/9 1947 m. Inger N., f. Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Svankjær pr. Bedsted,

Thy 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælke- og firmakørsel, en del svine- og
kreaturkørsel og en del kørsel f. HvidbjergØrum-Lodbjerg kommune.
Adr. Svankjær pr. Bedsted, Thy.
Firma: Peter Nielsen, Vognmandsforretning,
Svankjær pr. Bedsted, Thy.
Nielsen, Peter Aunskov, vognmand; f. 15/1 1921
i Kirke Sonnerup, Roskilde amt, søn af vogn
mand Ejner Nielsen; g. 8/8 1943 m. Else Irene
A. N., f. Nielsen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Kirke Sonnerup, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kirke Sonnerup 1944, opført nuvæ
rende ejendom m. garager i Kirke Sonnerup
1948: vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — beg
ge m. påhængsvogn (4 og 6 tons).
Adr. Kirke Sonnerup pr. Kirke Såby.
Firma: P. Aunskov Nielsen, Vognmandsforret
ning, Kirke Sonnerup pr. Kirke Såby.
Nielsen, Peter Carl Emanuel, vognmand; f. 16/9
1896 i Fakse, Præstø amt, søn af brøndgraver
Niels Fr. Nielsen; g. 22/11 1920 m. Anna N., f.
Hansen; chauffør 1919-27, overtaget Brdr. Busk’s
Vognmandsforretning i Fakse og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1927; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Fakse Frøhandel
og f. Fakse Stenhuggeri.
Adr. Thorsgade 15, Fakse.
Firma: P. Nielsen, Vognmandsforretning,
Fakse.

Nielsen, Peter Christian, vognmand; f. 1/3 1923
i Vester Hassing sogn, Alborg amt, søn af gård
ejer Anders Christian Nielsen; g. 23/3 1946 m.
Edith N., f. Mortensen; udd. og virket v. land
væsen, overtaget nuværende vognmandsforret
ning på Nørholmsvej v. Alborg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1948; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 8%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørholmsvej pr. Alborg.
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Firma: P. C. Nielsen, Vognmandsforretning,
Nørholmsvej pr. Alborg.
Nielsen, Peter Kongegaard, vognmand; f. 2/9
1899 i Vind sogn, Ringkøbing amt, søn af land
mand Hans Christian Nielsen; g. 21/10 1931 m.
Sigrid Margrethe N., f. Andersen; etabi. sig s.
selvstændig droskevognmand i Svindinge 1925,
flyttet forretningen t. Frørup og udvidet samme
t. sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1931,
sideløbende indehaver af servicestation i Frø
rup; vognpark: 2 lastvogne (5 og 5% tons) og 1
droske.
Adr. Frørup.
Firma: P. Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Frørup.
Nielsen, Peter Rise, vognmand; f. 1/10 1918 i
Sebber sogn, Alborg amt, søn af arbejdsmand
Martin Eskild Nielsen; g. 29/10 1946 m. Karen
R. N., f. Pedersen; chauffør i nuværende vogn
mandsforretning i St. Restrup pr. Sønderholm
1939-47, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. St. Restrup pr. Sønderholm.
Firma: Peter Rise, Vognmandsforretning, St.
Restrup pr. Sønderholm.

Nielsen, Peter Schmidt, vognmand; f. 19/10
1807 i Sporup, Skanderborg amt, søn af fhv.
gårdejer Marius Karl Nielsen; g. 14/6 1931 m.
Benthe Viola S. N., f. Kvist; udd. v. landvæsen,
chauffør 1949-53, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Højbjerg pr. Rødkjærsbro 1953; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Højbjerg pr. Rødkjærsbro.
Firma: Schmidt Nielsen, Vognmandsforret
ning, Højbjerg pr. Rødkjærsbro.
Nielsen, Poul, vognmand; f. 24/2 1895 i Hylleholt, Præstø amt, søn af hotelejer Fr. Nielsen;
udd. s. maskinsmed, etabi. sig s. selvstændig

vognmand i Fakse Ladeplads 1922; vognpark: 4
lastvogne (6-12 tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn
(6 tons) — og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Fakse Kalkbrud.
Adr. Hovedgaden, Fakse Ladeplads.
Firma: Poul Nielsen, Vognmandsforretning,
Fakse Ladeplads.
Nielsen, Poul, vognmand; f. 16/2 1897 i Vetterslev, Sorø amt; chauffør t. 1922, overtaget
Møllegården’s Vognmandsforretning i Ringsted
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1923; vogn
park: 7 lastvogne (4-12 tons) — hvoraf 4 m. på
hængsvogn; genn. en årrække medl. af best. f.
Vognmandsforeningen f. Ringsted og Omegn.
Adr. Køgevej 41, Ringsted.
Firma: Poul Nielsen, Vognmandsforretning,
Køgevej 41, Ringsted.
Nielsen, Poul, vognmand; f. 27/2 1920 i Kbhvn.,
søn af rentier Peter Nielsen; g. 2/7 1949 m. Hen
ny Elfride N., f. Pedersen; udd. og virket v.
landvæsen t. 1942, brødkusk 1942-44, ansat i Søby
brunkulsleje v. Herning 1944-45, overtaget vogn
mand P. Zachariasen’s forretning i Dalby-Borup
v. Fakse samt flyttet samme t. Øster Egede og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946, afhæn
det forretningen 1948 og drevet mælkeforretning
i Hastrup villakvarter v. Køge 1949-50, overtaget
vognmand Leif Mørch’s forretning i Havdrup og
påny etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950;
vognpark: 2 lillebiler (5 og 7 personer).
Adr. Vinkelvej 21, Havdrup.
Firma: Poul Nielsen, Vognmand, Vinkel vej 21,
Havdrup.

Nielsen, Poul, vognmand; f. 27/11 1923 i Ka
strup, Præstø amt, søn af vognmand Valdemar
Nielsen; g. 10/9 1949 m. Inger N., f. Hansen; udd.
s. mekaniker og sen. virket s. medhjælper i fa
derens vognmandsforretning i Vordingborg,
medindehaver af samme s. 1955.
Adr. Algade 11, Vordingborg.
Firma: Vald. Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Algade 9, Vordingborg.
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Nielsen, Poul Jørgen, vognmand; f. 29/6 1924 i
Løve, Holbæk amt, søn af gårdejer Christian
Nielsen; g. 3/8 1953 m. Ellen N., f. Lyder; udd.
og virket v. landvæsen 1938-50, overtaget vogn
mand Johs. Christiansen’s forretning i Frørup
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950;
vognpark: 2 5%-tons lastvogne.
Adr. Frørup.
Firma: Poul J. Nielsen, Vognmandsforretning,
Frørup.

Nielsen, Poul Aage, vognmand; f. 10/12 1912 i
Nimtofte, Randers amt, søn af gårdejer Niels
Olsen Nielsen; g. 9/2 1950 m. Ellen Margrethe N.,
f. Boelsmand; etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Grund pr. Allingåbro 1937, grund
lagt nuværende vognmandsforretning i Grund
1945, sideløbende indehaver af værksted f. auto
mobilophugning i Grund s. 1948; vognpark: 1
4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Grund pr. Allingåbro.
Firma: Poul Aa. Nielsen, Vognmand, Grund
pr. Allingåbro.

Nielsen, Poul Andreas, vognmand; f. 7/12 1895
i Randbøl, Vejle amt, søn af amtsvejmand Niels
Nielsen; g. 12/9 1927 m. Anna N., f. Madsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Egtved 1925, omdan
net forretningen t. udelukkende at omfatte last
vognskørsel 1928, optaget sønnen Svend Gunner
Nielsen s. medarbejder i forretningen; vogn
park: 1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport t. Kolding Eksportstalde
og t. Kolding Andels-Svineslagteri foruden en
del kørsel f. Egtved kommune og f. forskellige
håndværkere og en del kørsel m. korn, foder
stoffer og gødning; genn. en årrække medl. af
best. f. Kolding Omegns Lastbilforening.
Adr. Egtved.
Firma: Poul Nielsen, Vognmandsforretning,
Egtved.

Nielsen, Poul Ejvind, vognmand; f. 3/7 1935 i
Verninge, Odense amt, søn af vognmand Niels
Christian Nielsen; medhjælper og chauffør i fa
derens vognmandsforretning i Verninge, efter
faderens død 1955 indtrådt s. parthaver i samme
sammen m. moderen fru Anna Nielsen; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5 tons).
Adr. Verninge pr. Knarreborg.
Firma: N. Chr. Nielsen’s Søn v. Poul E. Niel
sen, Vognmandsforretning, Verninge pr. Knarre
borg.

Nielsen, Rasmus, vognmand; f. 2/10 1897 i
Stubberup, Odense amt, søn af gårdejer Peter
Nielsen; g. 12/5 1934 m. Rigmor Catarina N., f.
Krog; udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. her
regårdsforvalter, fragtmand i Rødding 1926-27
og vognmand i Verninge 1927-30, faret t. søs 193039 og ansat v. brunkulslejerne i Søby 1939-45,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odense 1945;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. entreprenørfirmaet Hans Jørgensen &
Søn, Odense.
Adr. Ørstedsgade 26, Odense.
Firma: Rs. Nielsen, Vognmandsforretning, Ør
stedsgade 26, Odense.
Nielsen, Rasmus, rutebilejer; f. 7/11 1899 i Strø
by, Præstø amt, søn af parcellist Søren Nielsen;
g. 1930 m. Asta N., f. Neumann; udd. v. fiskeri
og landbrug, etabi. sig s. selvstændig rutebilejer
i Strøby 1926, erhvervet koncession på person
ruten: Strøby-Køge 1927; vognpark: 3 rutebiler
og 3 lillebiler.
Adr. Strøby.
Firma: Rs. Nielsen, Rutebilejer, Strøby.

Nielsen, Rasmus, vognmand; f. 1/8 1905 i Viby
v. Nørre Aby, Assens amt, søn af husmand Hans
Nielsen; g. 10/5 1931 m. Agnes N., f. Nielsen;
udd. og virket v. landvæsen 1920-30, overtaget
vognmand Carl Simonsen’s forretning i Rolund
pr. Nørre Aby og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1930, opført nuværende ejendom i Rolund
1938; vognpark: 2 5-tons lastvogne.
Adr. Rolund pr. Nørre Åby.
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Firma: R. Nielsen, Vognmandsforretning, Ro
lund pr. Nørre Aby.

Nielsen, Rasmus Markus, vognmand; f. 16/9
1910 i Kbhvn., søn af fabrikant Søren Nielsen;
udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. forvalter,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Næstved
1934; formd. f. Næstved Taxa.
Adr. Slagkildevej 8, Næstved.
Firma: Næstved Taxa, Banegården, Næstved.
Nielsen, Reinhardt, vognmand.
Adr. Janderup, Vestjylland.
Firma: Reinhardt Nielsen, Vognmandsforret
ning, Janderup, Vestjylland.
Nielsen, Reinholdt, vognmand; f. 3/5 1907 i
Stenum, Hjørring amt, søn af landmand Niels
Andreas Nielsen; g. 27/9 1935 m. Mary N., f.
Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vrensted 1938; vognpark: 1 lastvogn (5500 kg) m.
tippelad og 1 lillebil (5 personer); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kre
aturtransport og en del fast firmakørsel — samt
lillebilkørsel s. 1953.
Adr. Vrensted.
Firma: Reinholdt Nielsen, Vognmandsforret
ning, Vrensted.
Nielsen, Richard, vognmand; f. 10/3 1927 i El
ling, Hjørring amt, søn af landmand Alfred Niel
sen; g. 22/12 1951 m. Poula N., f. Støtt; chauffør
i forskellige virksomheder 1946-51, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skagen 1951; vognpark:
3 lastvogne — alle m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: ca. 35 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fisketransport; medl.
af best. f. Skagens Vognmandsforening 1954-55.
Adr. Spliidsvej 4, Skagen.
Firma: Richard Nielsen, Vognmandsforretning,
Spliidsvej 4, Skagen.

Nielsen, Richardt, vognmand; f. 21/11 1908 i
Vroue sogn, Viborg amt, søn af rentier Jakob
Nielsen; g. 28/2 1936 m. Lyria N., f. Bitsch; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn

S. Nielsen
vognmand
Øster Hurup

mand i Kjeldbjerg pr. Skive 1936, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Uldum 1953, dri
ver sideløbende handel m. halm og roer; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast firmakørsel.
Adr. Uldum.
Firma: R. Nielsen, Vognmandsforretning, Ul
dum.
Nielsen, Robert, vognmand; f. 7/1 1911 i Gislum,
Alborg amt, søn af malermester Michael Niel
sen; g. 7/5 1936 m. Anna N., f. Rasmussen; chauf
før v. fiskeeksport 1932-34, derefter løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ebeltoft, selvstændig vognmand i Arhus s. 1945;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. vippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. entreprenører og murermestre.
Adr. Mejlgade 89, Århus.
Firma: Robert Nielsen, Vognmandsforretning,
Mejlgade 89, Arhus.

Nielsen, Rudolf, vognmand; f. 8/8 1905 i Fau
sing, Randers amt, søn af landmand Thomas
Nielsen: g. 31/3 1935 m. Anna Marie N., f. Ras
mussen; udd. og virket v. landvæsen 1919-35,
chauffør v. Hesselager Flødeisfabrik 1935-40, mu
rerarbejdsmand og chauffør i Hesselager 194046, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hessel
ager 1946, opført nuværende ejendom i Hessel
ager 1936; vognpark: 2 5-tons lastvogne; medl.
af best. f. Hesselager Boldklub, formd. f. samme
s. 1951.
Adr. Østergade, Hesselager.
Firma: Rudolf Nielsen, Vognmandsforretning,
Hesselager.
Nielsen, Rudolf, vognmand; vognpark: 1 lille
bil; kørsel: udelukkende lillebilkørsel.
Adr. Ferskenstræde 24, Neksø.
Firma: Rudolf Nielsen, Vognmand, Neksø.
Nielsen, Sigurd, vognmand.
Adr. Øster Assels.
Firma: Sigurd Nielsen, Fragt- & Vognmands
forretning, Øster Assels.
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Nielsen, Sigurd, vognmand; f. 21/10 1911 i Hu
rup, Ålborg amt, søn af fhv. fisker Niels Marinus
Nielsen; g. 16/11 1932 m. Inga N., f. Sauer; udd.
v. landvæsen, gårdejer 1940-54, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Øster Hurup og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Øster Hurup.
Firma: Sigurd Nielsen, Vognmandsforretning,
Øster Hurup.
Nielsen, Sigurd, vognmand; f. 16/10 1912 i Kle
mensker, Bornholm; g. 18/2 1937 m. Else N., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hasle 1944; vognpark: 2 lillebiler; kørsel: ude
lukkende lillebilkørsel; formd. f. Hasle Vogn
mandsforening 1948-52, medl. af best. f. Hasle
Turistforening.
Adr. Hjulegade 2 C, Hasle.
Firma: Sigurd Nielsen, Vognmand, Hjulegade
2 C, Hasle.
Nielsen, Simon Holm, vognmand; f. 2/4 1892 i
Nørre Saltum, Hjørring amt, søn af vognmand
Niels Christian Nielsen; g. 19/10 1924 m. Grethe
H. N., f. Jensen; overtaget faderens vognmands
forretning i Nørre Saltum og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1924; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 19% tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport; medl. af best. f. Brønderslev og Om
egns Vognmandsforening s. 1946, medl. af Saltum-Hune sogneråd s. 1954, fl. a. tillidshverv.
Adr. Grønnevej 3, Nørre Saltum.
Firma: S. Holm Nielsen, Vognmandsforretning,
Nørre Saltum.
Nielsen, Sophus Lauritz, vognmand; f. 12/5
1910 i Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand
Lauritz Sophus Nielsen; g. 21/4 1935 m. Iris N.,
f. Kristensen; medarbejder i faderens i 1901
grundlagte vognmandsforretning i Ordrup 192428 og ansat i speditions- og transportfirmaet
Krogh’s Eftf. v. L. Lund, Kbhvn. 1928-32, etabi.

S. Nielsen
vognmand
Frederiksdal

S. Nielsen
vognmand
Sønder Onsild

sig s. selvstændig vognmand i Ordrup 1933;
vognpark: 10 lastvogne (kørselskapacitet: 60-70
tons) og 1 gravemaskine; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Gentofte kommune, f. A/S Strandvejs-Gasvær
ket, Hellerup, f. A/S Skandinavisk Kaffe- &
Kakaokompagni, Kbhvn., f. murermester J. Mik
kelsen Sørensen, Kbhvn. og f. anlægsgartner
Axel Bech & Søn, Ordrup — samt tidl. kaper
kørsel i Dyrehaven; formd. f. Nordre Birks
Vognmandsforening og næstformd. i Centralor
ganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn
1941-52, tidl. till. medl. af hovedbest. f. Lands
foreningen Danske Vognmænd, medl. af best.
f. Lokalsammenslutningen af Arbejdsgivere i
Nordre Birk og af repræsentantskabet f. For
sikrings-Aktieselskabet »Trekroner«, Kbhvn.;
genn. 6 år næstformd. i Travhesteejerforeningen
og genn. 20 år kørt s. travamatør.
Adr. Ordrupvej 106-110, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Sophus Nielsen’s Vognmandsforretning
v. Sophus L. Nielsen, Ordrupvej 106-110, Ordrup
pr. Charlottenlund.

Nielsen, Stig Helvig, vognmand, entreprenør;
f. 29/8 1926 i Randers, søn af vognmand og en
treprenør Johannes Frederik Nielsen; g. 22/1
1955 m. Elin N., f. Madsen; medhjælper i og be
styrer af nuværende entreprenør- og vogn
mandsforretning i Randers f. moderen 1944-51,
medindehaver af samme — der er grundlagt af
faderen 1930 og bl. a. omfatter egen grusgrav
m. vibrationsharpe — s. 1951; vognpark; 6 last
vogne (5-7 tons) — alle m. tippelad og 2 m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmands- og entre
prenørkørsel; medl. af best. f. Randers Vognmandslaug s. 1954.
Adr. Bøsbrovej 84, Randers.
Firma: J. F. Nielsen’s Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Bøsbrovej 84, Randers.
Nielsen, Svend, vognmand; f. 28/2 1911 i Da
lum, Odense amt, søn af papirarbejder Hans
Christian Nielsen; g. 22/11 1942 m. Elisebeth N.,
f. Rasmussen; overtaget vognmandsforretning i
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Astrup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1939, flyttet forretningen t. Vester Aby 1945;
vognpark: 2 6-tons lastvogne og 1 25-personers
turistbus; medl. af best. f. Fåborg og Omegns
Vognmandsforening 1950-54.
Adr. Vester Åby.
Firma: Svend Nielsen, Vester Aby Vogn
mandsforretning & Turistfart, Vester Aby.
Nielsen, Svend, vognmand; f. 9/11 1913 i Krage
lund sogn, Viborg amt, søn af rentier Jens Chri
stian Nielsen; g. 26/1 1947 m. Gerda N., f. Erik
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Frederiksdal pr. Kjellerup 1931,
sideløbende leverandør af vej- og byggemate
rialer fra egen grusgrav; vognpark: 2 lastvogne
— begge m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis entreprenørkørsel;
medl. af best. f. Silkeborg Omegns Vognmands
forening s. 1955.
Adr. Frederiksdal pr. Kjellerup.
Firma: Svend Nielsen, Vognmand, Frederiks
dal pr. Kjellerup.

Nielsen, Svend, vognmand; f. 3/12 1919 i Søn
der Onsild, Randers amt, søn af husmand Niels
Christian Nielsen; g. 13/12 1942 m. Edith N., f.
Estrup; chauffør i nuværende vognmandsforret
ning i Sønder Onsild 1937-42, overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 22 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel — samt langturstransport; medl. af best.
f. og kasserer i Hobro Omegns Vognmandsfor
ening s. 1952.
Adr. Sønder Onsild.
Firma: Svend Nielsen, Vognmandsforretning,
Sønder Onsild.

Nielsen, Svend Aage, vognmand; f. 12/7 1903 i
Alborg; g. 1925 m. Ane Kirstine N., f. Decederiussen; droskechauffør i Alborg 1928-49, løst
næringsbrev samt overtaget nuværende taxa

S. Aa. Nielsen
vognmand
Videbæk

forretning i Alborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1949; vognpark: 1 taxa (5 personer).
Adr. Ivar Huitfeldts Gade 6, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
Nielsen, Svend Aage, vognmand; f. 13/9 1909 i
Koldby, Thisted amt, søn af vognmand Viggo
Nielsen; g. 18/4 1935 m. Louise N., f. Christensen;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Kold
by 1929-35, medindehaver af samme 1935-41, ene
indehaver af forretningen s. 1941; vognpark: 4
benzin- og diesellastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 33% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del kørsel f.
Thisted amt og f. Skyum-Hørdum kommune;
medl. af Skyum-Hørdum sogneråd s. 1954, gym
nastikleder f. Koldby og Omegns Idrætsforening
s. 1934.
Adr. Koldby pr. Hørdum.
Firma: Sv. Aa. Nielsen, Vognmandsforretning,
Koldby pr. Hørdum.

Nielsen, Svend Aage, vognmand; f. 26/1 1914 i
Kagerup, Frederiksborg amt, søn af gårdejer Ma
rius Nielsen; g. 1/12 1942 m. Rosa N., f. Madsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Alsønderup pr. Hillerød 1940; vognpark:
2 4-tons lastvogne; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kreaturtransport; formd.
f. Nordsjællands Vognmandsforening.
Adr. Alsønderup pr. Hillerød.
Firma: Sv. Aa. Nielsen, Vognmandsforretning,
Alsønderup pr. Hillerød.
Nielsen, Svend Aage, vognmand; f. 8/2 1917 i
Mern, Præstø amt, søn af gårdejer Lars Peter
Nielsen; g. 1943 m. Edith N., f. Petersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Mern’ 1948; vogn
park: 2 6-tons lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (4 tons); medl. af best. f. Præstø og Om
egns Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Mern.
Firma: Sv. Aa. Nielsen, Vognmandsforretning,
Mern.
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Nielsen, Svend Aage, vognmand; f. 20/7 1920 i
Tjørring, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chri
stian Sikjær Nielsen; g. 2/11 1944 m. Anna Marie
N., f. Tværmose; udd. og virket v. landvæsen,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Tjørring og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1950; vognpark: 1 Bedford-diesellastvogn m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Herning Eksportstald og t. Herning Svi
neslagteri, en del kørsel m. foderstoffer og gød
ning f. købmand Jens Nørgaard, Gjødstrup og
en del kørsel m. vejmaterialer f. Tjørring kom
mune foruden en del kørsel f. Luxol kemiske
Fabrikker, Herning og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Tjørring pr. Herning.
Firma: Sv. Aa. Nielsen, Vognmandsforretning,
Tjørring pr. Herning.

Nielsen, Svend Aage, vognmand; f. 2/7 1921 i
Videbæk, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Marius Nielsen; g. 25/5 1949 m. Mary N., f. Høj
bjerg; efter en del år at have virket s. chauffør
i faderens vognmandsforretning i Videbæk over
taget samme i kompagni m. brødrene vognmændene Osvald og Laurids Nielsen og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1946; vognpark: 2 diesel
lastvogne — den ene m. påhængsvogn — og 2
benzinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg,
Skjern og Herning foruden en del kørsel f. Vi
debæk Andels-Kondenseringsfabrik og f. Vide
bæk Kartoffelmelsfabrik og en del kørsel m.
inden- og udenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Videbæk.
Firma: Brdr. Nielsen I/S, Vognmandsforret
ning, Videbæk.

Nielsen, Svend Aage Grau, fragtmand; f. 23/10
1905 i Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af fragtmand
A. C. Nielsen; g. 27/6 1937 m. Ester N., f. Brusgaard; medhjælper i faderens fragtmandsforret
ning i Hillerød 1925-35, overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig fragtmand 1935; vognpark: 1

S. M. Nielsen
vognmand
Valsgård

5-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession s. 1935.
Adr. Glentevej 5, Hillerød.
Firma: Sv. Nielsen, Fragtmand, Glentevej 5,
Hillerød.

Nielsen, Svend Carøe, vognmand; f. 22/4 1921 i
Testrup, Viborg amt, søn af gårdejer Johan Fre
derik Nielsen; g. 20/3 1945 m. Betty C. N., f.
Bech; udd. v. landvæsen, tørvefabrikant i Te
strup v. Alestrup 1939-45, gårdejer og tørvefabri
kant i Vester Hornum s. 1945, sideløbende etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vester Hornum
1945, løst næringsbrev 1955, driver iøvrigt side
løbende m. fabrikation af tørv og formbrændsel
handel m. udenlandsk brændsel og fourage;
vognpark: 1 4-tons lastvogn.
Adr. Vester Hornum.
Firma: Carøe Nielsen, Vognmand, Vester Hor
num.
Nielsen, Svend Ejvind, vognmand; f. 22/2 1909
i Koldt, Arhus amt, søn af ejendomsmægler
Peder Christian Nielsen; g. 22/2 1934 m. Elna N..
f. Tang Jørgensen; udd. i slagterfaget, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Saksild pr. Odder
1938, overtaget nuværende vognmands- og flytte
forretning i Laurbjerg 1948; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. påhængsvogn — og 1 flytte
bus (kørselskapacitet: 14 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport samt flytning.
Adr. Laurbjerg.
Firma: Svend E. Nielsen, Vognmands- & Flyt
teforretning, Laurbjerg.
Nielsen, Svend Gunner, vognmand; f. 12/7 1929
i Egtved, Vejle amt, søn af vognmand Poul An
dreas Nielsen; g. 27/2 1954 m. Aase N., f. Han
sen; efter en del år at have virket s. medhjæl
per i faderens vognmandsforretning i Egtved an
sat s. chauffør i samme s. 1947.
Adr. Egtved.
Firma: Poul Nielsen, Vognmandsforretning,
Egtved.
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Nielsen, Svend Marius, vognmand; f. 7/12 1921
i Oue sogn, Alborg amt, søn af gårdejer Mari
nus Nielsen; g. 3/10 1954 m. Erna N., f. Thisted;
udd. v. landvæsen, chauffør 1949-50, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Valsgård pr. Hobro 1950;
vognpark: 1 5-tons lastvogn*; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Valsgård pr. Hobro.
Firma: Svend Nielsen, Vognmand Valsgård pr.
Hobro.
Nielsen, Svend Sigurd, vognmand; f. 20/5 1914
i Ardestrup, Alborg amt, søn af husmand Otto
Anton Nielsen; g. 26/7 1938 m. Dagny N., f. Kri
stensen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Hals og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954; vognpark: 2 last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Hals kommune foruden en del svineog kreaturtransport.
Adr. Midtergade, Hals.
Firma: Svend Nielsen, Vognmand, Hals.
Nielsen, Søren, vognmand; f. 19/6 1909 i Gårs
lev, Vejle amt, søn af gårdejer Jens Peder Niel
sen; g. 30/8 1936 m. Magda N., f. Pedersen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gårslev 1936; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
eksportstaldene og slagterierne i Vejle og Kol
ding og en del kørsel m. korn og foderstoffer f.
Gårslev Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G. og f.
Brøndsted Mølle foruden en del kørsel f. F.D.B.,
Vejle og f. Gårslev kommune; formd. f. Gårslev
Forsamlingshus og f. Gårslev Sogns Sygekasse.
Adr. Gårslev pr. Børkop.
Firma: Søren Nielsen, Vognmandsforretning,
Gårslev pr. Børkop.
* Vognmand Svend Marius Nielsen er desuden sammen med
broderen, vognmand Hartvig Nielsen, Valsgård, indehaver af
halvparten i en 51/i tons lastvogn med tippelad.

T. B. Nielsen
vognmand
Vind

Nielsen, Søren, vognmand; f. 26/5 1921 i Skiv
holme sogn, Arhus amt, søn af møller Peter
Nielsen; g. 6/8 1949 m. Helga N., f. Hvelplund;
udd. v. mølleri, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Herskind Mølle pr. Skovby 1940, flyttet
forretningen t. Skivholme pr. Skovby 1949; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad (kør
selskapacitet: 15 tons) — og 1 5-personers lille
bil (Chevrolet model 1955); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt lillebilkørsel.
Adr. Skivholme pr. Skovby, Østjylland.
Firma: Skivholme Vognmandsforretning v. S.
Nielsen, Skivholme pr. Skovby, Østjylland.
Nielsen, Tage Brunsborg, vognmand; f. 2/6 1930
1 Grønbjerg, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Niels Nielsen; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Vind 1946-49, optaget s. kom
pagnon i samme 1949.
Adr. Vind.
Firma: Niels Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Vind.
Nielsen, Theodor, vognmand; f. 26/2 1906 i
Augustenborg, søn af skibsfører Chresten Niel
sen; g. 28/5 1931 m. Magda N., f. Jensen; udd. t.
søs og sejlet bl. a. s. skibsfører, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sønderborg 1942; vognpark:
2 lastvogne — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Sønderborg kommune og f. bygmester
K. Anthonsen, Sønderborg m. fl.; medl. af best.
f. Sønderborg Amts Vognmandsforening.
Adr. Blomstervej 9, Sønderborg.
Firma: Theodor Nielsen, Vognmandsforretning,
Blomstervej 9, Sønderborg.

Nielsen, Theodor Felthaus, vognmand; f. 4/5
1926 i Arhus, søn af portør Terkild Axel Riber
Nielsen; g. 24/9 1949 m. Kirstine F. N., f. Peder
sen; løst næringsbrev samt overtaget nuværende
vognmandsforretning i Arhus — der er grund
lagt 1925 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1954; vognpark: 8 lastvogne (2-15 tons) — hvoraf
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T. Nielsen

T. M. Nielsen

T. G. Nielsen

T. Nielsen

vognmand
Sønderborg

vognmand
Grindsted

vognmand
Kirketerp

vognmand
Spjellerup

2 m. påhængsvogn og 1 m. løber; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Terp Skovvej 96, Fredensvang pr. Århus.
Firma: H. E. Riisberg’s Eftf., Vognmandsforret
ning, Ny Munkegade 40 B, Århus.
Nielsen, Therkild Madsen, vognmand; f. 2/12
1911 i Lindknud, Ribe amt, søn af vognmand
Kristian Nielsen; g. 27/9 1932 m. Signe N., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Grindsted 1938, op
taget sønnen Henning Nielsen s. kompagnon i
forretningen 1956; vognpark: 1 diesellastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. Grindsted Andels-Svineslagteri foruden
en del kørsel f. Grindsted kommune.
Adr. Nørre Alle 4, Grindsted.
Firma: Therkild Nielsen & Søn, Vognmands
forretning, Grindsted.
Nielsen, Thomas, fragtmand; vognpark: 1 last
vogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Klitmøller-Thisted.
Adr. Klitmøller pr. Thisted.
Firma: Thomas Nielsen, Fragtmand, Klitmøl
ler pr. Thisted.
Nielsen, Thomas Glerup, vognmand; f. 7/9 1922
i Hjeds, Ålborg amt, søn af gårdejer Otto Niel
sen; g. 7/12 1951 m. Maren N., f. Bech; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand i Kirketerp pr. Suldrup 1948; vognpark: 1
8-personers lillebil (Folkebus model 1953).
Adr. Kirketerp pr. Suldrup.
Firma: Thomas Nielsen, Lillebilvognmand,
Kirketerp pr. Suldrup.
Nielsen, Thorkild Poul Bloch, vognmand; f.
29/11 1917 i Stege.
Adr. St. Lind pr. Stege.
Firma: Poul Nielsen, Vognmandsforretning, St.
Lind pr. Stege.

Nielsen, Thorvald, vognmand; f. 1/7 1898 i Holløse, Sorø amt, søn af arbejdsmand Peter Niel
sen; g. 21/8 1920 m. Johanne N., f. Christensen;

genn. en del år virket s. arbejdsmand, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Spjellerup pr. Sand
ved 1932, overtaget nuværende ejendom m. til
hørende Esso tankanlæg og servicestation i
Spjellerup 1950; vognpark: 3 5-tons lastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (6 tons).
Adr. Spjellerup pr. Sandved.
Firma: Th. Nielsen & Søn, Spjellerup Vogn
mandsforretning, Spjellerup pr. Sandved.
Nielsen, Thory, vognmand; f. 19/12 1913 i Als
lev, Ribe amt, søn af vognmand Esben Nielsen;
g. 14/6 1947 m. Britta N., f. Poulsen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vesterbæk pr. Sig 1939;
vognpark: 3 diesellastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn — og 1 benzinlastvogn m. kran; kør
sel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. cement t. forskellige forretninger og brugs
foreninger i Sig og omegn, en del kørsel m. mælk
t. Nordenskov Mejeri og en del fast kørsel f.
Sønderskov Teglværk foruden en del svinetrans
port t. Ansager Andels-Slagteri og t. Sønderjyl
land t. levende eksport og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Vesterbæk pr. Sig.
Firma: Th. Nielsen, Vognmandsforretning,
Vesterbæk pr. Sig.
Nielsen, Vagn Børge Thybo, vognmand; f. 3/10
1916 i Stoholm, Viborg amt, søn af vognmand
Niels Christian Thybo Nielsen; g. 11/4 1942 m.
Anna Sørine T. N., f. Jensen; udd. s. mekaniker
h. mekaniker Aagaard, Stoholm 1930-34, derefter
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Stoholm, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Stoholm 1947; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Skive Andelsslagteri, f. Skive Krea
tureksportforening, f. Stoholm Gødningsforenins.
f. slagtermester Mønsted, Stoholm, f. Kobberup
kommune og f. forskellige håndværksmestre.
Adr. Stoholm, Jylland.
Firma: Vagn Thybo Nielsen, Vognmandsfor
retning, Stoholm, Jylland.
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V. B. T. Nielsen

vognmand
Vesterbæk

vognmand
Stoholm

V. G. Nielsen
vognmand
Karrebæk

Nielsen, Vagn Gordon, vognmand; f. 9/8 1908 i
Tystofte, Sorø amt, søn af tømrer N. P. Nielsen:
g. 1935 m. Laura N., f. Karlsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Karrebæk pr. Karrebæks
minde 1933; vognpark: 2 lastvogne — begge m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 20 tons).
Adr. Karrebæk pr. Karrebæksminde.
Firma: Vagn Nielsen, Vognmandsforretning,
Karrebæk pr. Karrebæksminde.

V. Nielsen
vognmand
Vordingborg

Firma: Valdemar Nielsen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Nørrebrogade 11, Horsens.

Nielsen, Valdemar, vognmand; f. 23/2 1900 i
Vordingborg, søn af vognmand Hans Nielsen; g.
9/10 1923 m. Ingeborg N., f. Poulsen; udd. og
virket s. medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Vordingborg — der var grundlagt af
farfaderen ca. 1865, etabi. sig s. selvstændig
vognmand — m. forretning omfattende last- og
personkørsel — i Vordingborg 1921; vognpark: 4
lastvogne (5-6 tons) — alle m. påhængsvogn (48% tons); tidl. medl. af best. f. og kasserer i Vor
dingborg og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Algade 9, Vordingborg.
Firma: Vald. Nielsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Algade 9, Vordingborg.
Nielsen, Valdemar, vognmand; f. 6/4 1903 i
Hårby, Assens amt, søn af landmand Niels
Christian Nielsen; g. 6/11 1937 m. Carla N., f.
Johansen; i kompagni m. vognmand Gerhard
Storm etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hår
by 1946; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5% tons).
Adr. Skolevej 41, Hårby.
Firma: Storm & Nielsen, Vognmandsforret
ning, Hårby.

Nielsen, Valdemar, vognmand; f. 1/10 1911 i
Horsens, søn af vognmand Søren Valdemar Niel
sen; g. 28/6 1936 m. Ella N., f. Bauer; vognmands
kusk 1927-52, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende vognmandsforretning i Horsens —
der er grundlagt 1900 og sideløbende omfatter
brændselshandel — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1952; vognpark: 3 heste m. tilhørende
4 arbejdsvogne, 1 rustvogn og 1 charabanc; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørrebrogade 11, Horsens.

Nielsen, Valdemar, vognmand; f. 27/7 1914 i
Hørsholm, Frederiksborg amt, søn af vognmand
C. A. Nielsen; g. 17/7 1937 m. Helga N., f. Norby;
udd. og virket s. murer, overtaget faderens
vognmandsforretning i Hørsholm og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1942, løst næringsbrev
1953; vognpark: 3 lastvogne — alle m. hydraulisk
tippelad (kørselskapacitet: ca. 13 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. grus og singels f. Hørsholm kommune
og f. A/S Højgaard & Schultz, Kbhvn.; medl. af
best. f. Kronborg Birks Vognmandsforening s.
1947.
Adr. Mosevej 4, Hørsholm.
Firma: Vald. Nielsen, Vognmandsforretning,
Mosevej 4, Hørsholm.
Nielsen, Viggo Emil, vognmand; f. 16/5 1902 i
Ejsing, Ringkøbing amt, søn af landmand Anders
Nielsen; g. 29/11 1929 m. Elisabeth N., f. Nielsen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1929, selvstændig
vognmand i Struer 1929-30, virket i murerfaget
1930-43, derefter etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Holstebro; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. Hol
stebro menighedsråd; medl. af best. f. Holstebro
Vognmandsforening.
Adr. Skjernvej 27, Holstebro.
Firma: Viggo Nielsen, Vognmandsforretning,
Skjernvej 27, Holstebro.
Nielsen, Viggo Holger Rye, vognmand; f. 22/11
1904 i Kbhvn., søn af vognmand Carl Valdemar
Nielsen; g. 18/10 1931 m. Dagny R. N., f. Jensen;
ansat i De forenede Vagtselskaber, Kbhvn. 191921, medarbejder h. faderen 1921-26, ansat h.
grosserer N. Munk-Jensen, Kbhvn. 1926-36, væg
ter og portner v. H.t.K. 1936-44 og kontrollør i
Tivoli 1933-48, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1945, iøvrigt optaget sønnen
Svend Rye Nielsen s. medarbejder i forretnin
gen; vognpark: 6 lastvogne (kørselskapacitet: 3540 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her-
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V. Nielsen

V. H. R. Nielsen

V. Nielsen

V. Nielsen

vognmand
Hørsholm

vognmand
Kbhvn. S.

vognmand
Nykøbing M.

vognmand
Nørre Nebel

Nielsen, Villy, vognmand; f. 10/3 1915 i Havne
lev, Præstø amt, søn af tømrer Niels Johan Niel
sen; g. 1951 m. Ellen N., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i LI. Heddinge pr. Rød
vig, Stevns 1933; vognpark: 1 5-tons lastvogn og
1 udlejningsvogn.
Adr. LI. Heddinge pr. Rødvig, Stevns.
Firma: Villy Nielsen, Vognmandsforretning,
LI. Heddinge pr. Rødvig, Stevns.

under bl. a. en del kørsel m. privat dagrenova
tion f. A/S Christianshavns Oplagspladsens
Ejendomskontor samt f. A/S Magasin du Nord og
f. A/S Philips — alle Kbhvn.
Adr. Njalsgade 65, Kbhvn. S.
Firma: Rye Nielsen’s Vognmandsforretning v.
Viggo Rye Nielsen, Njalsgade 65, Kbhvn. S.
Nielsen, Viktor, vognmand; f. 7/10 1918 i Nykø
bing M., søn af arbejdsmand Esper Nielsen; g.
21/3 1945 m. Anna N., f. Andersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Nykøbing M. 1945; vogn
park: 1 lastvogn (3575 kg) m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kør
sel f. A/S Morsø Teglværker, Nykøbing M.
Adr. Enghavevej 41, Nykøbing M.
Firma: Viktor Nielsen, Vognmandsforretning,
Enghavevej 41, Nykøbing M.

Nielsen, Vilhelm, vognmand; f. 7/1 1917 i Outrup, Ribe amt, søn af murermester Evald Niel
sen; g. 17/5 1950 m. Elly N., f. Pedersen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nørre Nebel 1948; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og andelsslagterierne i
Esbjerg og Varde foruden en del kørsel f. køb
mand N. S. Pedersen, Nørre Nebel og f. Nørre
Nebel kommune og en del kørsel m. brændsel f.
egen regning.
Adr. Bredgade 1, Nørre Nebel.
Firma: Vilhelm Nielsen, Vognmandsforretning,
Nørre Nebel.
Nielsen, Villy, vognmand; f. 5/12 1908 i Farum,
Frederiksborg amt, søn af statshusmand Martin
Nielsen; g. 1942 m. Ragnhild N., f. Bendtsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lynge 1933,
driver sideløbende entreprenørvirksomhed m. 2
grusgrave i Lynge; vognpark: 2 5-tons lastvogne,
1 traktor og 1 gravemaskine.
Adr. Lynge.
Firma: Villy Nielsen, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Lynge.

Nielsen, Villy, vognmand; f. 11/2 1919 i Vejen,
Ribe amt, søn af vognmand Steffen Nielsen; g.
14/6 1942 m. Ingeborg N., f. Budde; udd. s. tøm
rer, chauffør i faderens vognmandsforretning i
Vejen 1941-51, overtaget samme — der sideløben
de omfatter brændselshandel og entreprenør
virksomhed m. egen grusgrav — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 4 last
vogne — hvoraf 2 m. tippelad, 1 varevogn, 2
traktorer m. læsseskovl og 1 gravemaskine for
uden diverse grusgravsmateriel; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
egen virksomhed foruden en del kørsel f. Vejen
kommune og f. Ribe amts vejvæsen.
Adr. Hovedvej 1, Vejen.
Firma: Villy Nielsen, Vognmandsforretning,
Vejen.
Nielsen, Villy Thomas, vognmand; f. 29/8 1913
i Tryggelev, Langeland, søn af bager Vilhelm
Nielsen; g. 17/10 1936 m. Ellen N., f. Larsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tryggelev
1931; vognpark: 1 7-tons lastvogn m. påhængs
vogn (10 tons).
Adr. Tryggelev.
Firma: Villy Nielsen, Vognmandsforretning,
Tryggelev.

Nielsen, Walther, vognmand, depotindehaver;
f. 30/5 1917 i Sandvig, søn af stenhugger Aneas
Nielsen; g. 26/12 1942 m. Edith N., f. Mortensen;
udd. s. slagter, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Neksø 1945, sideløbende indehaver af Tuborg Depotet f. Neksø; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands-
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V. Nielsen

V. T. Nielsen

W. Nielsen

W. Nielsen

vognmand
Lynge

vognmand
Tryggelev

vognmand
Skelund

vognmand
Bredebro

kørsel; sekretær i Neksø og Omegns Vognmands
forening.
Adr. Damgade 10, Neksø.
Firma: Walther Nielsen, Vognmandsforretning,
Damgade 10, Neksø.
Nielsen, Werner, vognmand; f. 17/11 1923 i
Buderup, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels
Peter Nielsen; g. 28/12 1952 m. Grete N., f. Weller Nielsen; last- og lillebilchauffør 1945-52,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skelund
1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Skelund.
Firma: Werner Nielsen, Vognmand, Skelund.
Nielsen, Werner Dalhoff, vognmand; f. 9/12
1924 i Horsens, søn af vognmand Sigvald Nielsen;
g. 22/12 1945 m. Inger N., f. Sørensen; medhjæl
per i faderens vognmands- og brændselsforret
ning i Horsens 1942-46, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Horsens 1946, side
løbende leverandør af grus fra egen grusgrav;
vognpark: 5 lastvogne (4-6 tons) — alle m. vippe
lad og de 3 till. m. påhængsvogn (3-6 tons), 1
traktor m. 2 5-tons påhængsvogne og 2 flytte
lifts; kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning
og møbelopbevaring; medl. af best. f. Horsens
Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Nørrestrandsgade 36, Horsens.
Firma: Østjydsk Møbeltransport v. Werner
Nielsen, Nørrestrandsgade 36, Horsens.

Nielsen, William, vognmand; f. 9/12 1903 i
Herfølge, Præstø amt, søn af arbejdsmand N. P.
Nielsen; g. 1948 m. Tove N., f. Severinsen; i kom
pagni m. broderen vognmand Peter Nielsen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herfølge
1929; vognpark: 6 lastvogne (5-6 tons) — hvoraf
2 m. påhængsvogn (5 og 10 tons), 3 lillebiler og
1 udlejnings vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt lillebilkørsel.
Adr. Herfølge.
Firma: Brdr. Nielsen, Vognmandsforretning,
Herfølge.

Nielsen, William, vognmand; f. 18/6 1919 i
Drengsted, Tønder amt, søn af handelsmand
Niels Christoffer Nielsen; g. 14/12 1943 m. Clara
Marie N., f. Christensen; efter en del år at have
virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Bredebro 1947; vognpark: 1 Steyr-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende
kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Tønder
og Skærbæk samt kørsel m. svin t. Tønder Svi
neslagteri — dog sideløbende en del langturskør
sel m. kreaturer.
Adr. Bredebro.
Firma: William Nielsen, Vognmandsforretning,
Bredebro.

Nielsen, Willy Aunskov, vognmand; f. 12/7 1924
i Kbhvn., søn af vognmand Ejner Nielsen; g.
19/5 1945 m. Erna A. N., f. Christiansen; efter
en del år at have virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kirke Sonnerup 1945, sideløbende
leverandør af kul, koks og vejmaterialer samt
indehaver af benzintank i Kirke Sonnerup;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den ene
m. påhængsvogn (5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel og flytning samt daglig fragtmands
kørsel på Kbhvn.
Adr. Kirke Sonnerup pr. Kirke Såby.
Firma: Willy Aunskov Nielsen, Vognmandsfor
retning, Kirke Sonnerup pr. Kirke Såby.
Nielsen, Willy Carl, vognmand; f. 30/10 1894 i
Borsholm pr. Hellebæk, Frederiksborg amt; g.
4/10 1925 m. Johanne N., f. Nielsen; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1933; vognpark: 1 2^-tons lastvogn; kør
sel: udelukkende privat dagrenovationskørsel.
Adr. Baldersgade 38, Kbhvn. N.
Firma: Willy Nielsen, Vognmandsforretning,
Baldersgade 38, Kbhvn. N.
Nielsen, Willy Dalhoff, vognmand; f. 17/4 1928
i Horsens, søn af vognmand Sigvald Nielsen; g.
20/9 1952 m. Tove N., f. Mortensen; medhjælper
i faderens vognmands- og brændselsforretning i
Horsens 1944-52, løst næringsbrev samt overtaget
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vognmand
Kbhvn. N.

Y.

M. Nielsen

B.

Nikolaisen
vognmand
Roerslev

vognmand
Nakskov

samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — hvoraf
2 m. påhængsvogn (3 tons) og 1 m. løber; kørsel:
aim. vognmandskørsel.
Adr. Nørrestrandsgade 14, Horsens.
Firma: Sigvald Nielsen & Søn, Vognmands- &
Brændselsforretning, Nørrestrandsgade 14, Hor
sens.

Nielsen, Yngve Marius, vognmand; f. 30/11 1918
i Stadager, Maribo amt, søn af arbejdsmand Carl
Nielsen; g. 30/11 1944 m. Ritha N., f. Frederik
sen; kørelærer i Nakskov 1936-38 og lillebilvogn
mand i Nakskov 1939-45, automobilforhandler
1945-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand — m.
forretning omfattende lastvognskørsel — i Nak
skov 1946, erhvervet nuværende ejendom i Nak
skov s. å., genn årene opført værksted og gara
ger t. samme; vognpark: 5 lastvogne (6-7 tons) —
alle m. påhængsvogn (9-12% tons).
Adr. Svingelsvej 141, Nakskov.
Firma: Yngve Nielsen, Vognmandsforretning,
Svingelsvej 141, Nakskov.
Nikolaisen, Børge, vognmand; f. 20/10 1927 i
Båring, Assens amt, søn af vognmand Thorvald
Nikolaisen; udd. og virket v. landvæsen 1941-45,
medhjælper og chauffør i faderens vognmands
forretning i Roerslev pr. Blanke 1945-53, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Roerslev 1953;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn m. påhængsvogn
(5% tons).
Adr. Roerslev pr. Blanke.
Firma: Børge Nikolaisen, Vognmandsforretning,
Roerslev pr. Blanke.
Nikolaisen, Thorvald, vognmand; f. 12/10 1902 i
Blanke, Assens amt, søn af murer Anders Jør
gen Nikolaisen; g. 26/6 1927 m. Johanne N., f.
Jensen; udd. og virket v. landvæsen 1916-25,
chauffør h. gartner Hust, Båring 1925-30 og h.
svigerfaderen vognmand Tounsgaard Jensen, Bå
ring 1930-36, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Roerslev pr. Blanke 1936; vognpark: 1 5%-tons
lastvogn og 1 taxavogn.
Adr. Roerslev pr. Blanke.

K. Nilsson
vognmand
Astrup

Firma: Th. Nikolaisen, Vognmandsforretning,
Roerslev pr. Blanke.

Nilson, Axel Olaf Peter, vognmand; f. 21/5 1892
i Kbhvn., søn af funktionær i A/S I.Chr. Jensen,
Kbhvn. Per Nilson; g. 2/9 1917 m. Else Petrea N.,
f. Nielsen; ansat i A/S H. E. Gosch & Co.s Tænd
stikfabrikker, Kbhvn. t. 1917, kusk — bl. a. h.
grosserer Kay S. Bartholdy, Kbhvn. — 1917-23,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1923; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. grosserer Kay S. Bartholdy, f. StålvindueCentralen og f. firmaet Brdr. Vestergaard m. fl.
— alle Kbhvn.
Adr. Prinsesse Christines Vej 13, Kbhvn. S.
Firma: A. Nilson, Vognmandsforretning, Prin
sesse Christines Vej 13, Kbhvn. S.
Nilsson, Knud, vognmand; f. 30/8 1910 i Als
sogn, Ålborg amt, søn af mejerist Axel Nilsson;
g. 25/9 1942 m. Signe N., f. Kjær; vare- og last
vognschauffør 1937-42, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Astrup pr. Arden og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 20 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel i
forbindelse m. sandspredning f. Astrup-St. Ar
den kommune; medl. af best. f. Hadsund og Om
egns Vognmandsforening 1950-52.
Adr. Astrup pr. Arden.
Firma: Knud Nilsson, Vognmandsforretning,
Astrup pr. Arden.

Nilsson, Stig Bergholtz, vognmand; f. 9/9 1928
i Sundby-Hvorup kommune, Ålborg amt, søn af
vognmand Hugo Bergholtz Nilsson; g. 1952 m.
Doris N., f. Jensen; chauffør 1946-53, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Kærby pr. Ål
borg 1953, flyttet forretningen t. Ålborg 1955;
vognpark: 1 7-personers lillebil (Chevrolet model
1939).
Adr. Rundvejen 6, Ålborg.
Firma: Stig B. Nilsson, Lillebilvognmand,
Rundvejen 6, Ålborg.
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C. C. Niss

H. V. Niss

A. P. Nissen

C. Nissen

vognmand
Fredericia

vognmand
Fredericia

vognmand
Høm

vognmand
Sønderborg

Niss, Carl Christian, vognmand; f. 23/5 1878 i
Fredericia, søn af vognmand og avlsbruger Carl
Niss; g. 4/1 1907 m. Anna N., f. Jacobsen; udd. s.
landmand og vognmand, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fredericia ca. 1900; vognpark: 9 last
vogne og 5 heste (kørselskapacitet: ca. 55 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. D.S.B. (overtaget efter sviger
faderen vognmand Chr. Jacobsen 1906), f. A/S
Dansk Shell, f. A/S Nordisk Nestlé, f. A/S Lund’s
Klædefabrik og f. Jydsk Fiskenetfabrik — alle
Fredericia — samt møbeltransport; tidl. medl. af
best. f. og næstformd. i Fredericia Vognmands
forening, iøvrigt æresmedl. af samme — og ene
ste nulevende medstifter af foreningen — og af
Centralforeningen af jydske Vognmandsforenin
ger.
Adr. Sjællandsgade 4, Fredericia.
Firma: C. Niss & Søn, Flytte- & Vognmands
forretning, Sjællandsgade 4-6, Fredericia.
Niss, Henning Victor, vognmand; f. 3/11 1908
i Fredericia, søn af vognmand Carl Christian
Niss; g. 7/10 1950 m. Sigrid N., f. Plauborg Thom
sen; bestået realeksm. fra Fredericia højere Al
menskole 1925, derefter udd. i faderens vogn
mandsforretning i Fredericia, medindehaver af
samme s. 1929; vognpark: 9 lastvogne og 5 heste
(kørselskapacitet: ca. 55 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
D.S.B., f. A/S Dansk Shell, f. A/S Nordisk Nestlé,
f. A/S Lund’s Klædefabrik og f. Jydsk Fiske
netfabrik — alle Fredericia — samt møbeltrans
port; genn. 16 år formd. f. Fredericia Vogn
mandsforening, medl. af hovedbest. f. Dansk
Møbeltransport Forening, medl. af best. f. Cen
tralforeningen af jydske Vognmandsforeninger
og f. A/S Transitgården, Kruså.
Adr. Sjællandsgade 4-6, Fredericia.
Firma: C. Niss & Søn, Flytte- & Vognmands
forretning, Sjællandsgade 4-6, Fredericia.

Nissen, Andreas Peter, vognmand; f. 7/9 1911 i
Spandet, Tønder amt, søn af landmand Jens Nis
sen; g. 10/4 1937 m. Johanne N., f. Hansen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.

selvstændig vognmand i Høm pr. Ribe 1937;
vognpark: 1 Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Esbjerg
og Skærbæk, en del kørsel m. svin t. Esbjerg
Andels-Svineslagteri og en del kørsel m. frø fra
Kolding Frøkontor foruden en del kørsel f. Høm
Brugsforening og f. Seem kommune; medl. af
best. f. Ribe og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Høm pr. Ribe.
Firma: Andreas P. Nissen, Vognmandsforret
ning, Høm pr. Ribe.

Nissen, Christian, vognmand; f. 4/3 1909 i Søn
derborg, søn af vognmand Christian Nissen; g.
12/11 1933 m. Lykke N., f. Nielsen; udd. s. me
kaniker og sen. virket bl. a. s. rutebilchauffør
samt — u. verdenskrig 2 — s. chauffør f. Dansk
Røde Kors, overtaget faderens forretning i Søn
derborg — der har været i familiens eje s. 1920
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943;
vognpark: 1 flyttebus m. påhængsvogn; kørsel:
udelukkende møbeltransport m. kørsel på indog udland; medl. af best. f. Sønderborg Amts
Vognmandsforening og f. Dansk Møbeltransport
Forening.
Adr. Kastanie Alle 36, Sønderborg.
Firma: Chr. Nissen, Flytteforretning, Kastanie
Alle 36, Sønderborg.
Nissen, Christian, vognmand; f. 19/5 1915 i
Roager, Tønder amt, søn af landmand Jens Nis
sen; g. 31/8 1941 m. Caroline N., f. Tjørnelund;
genn. en årrække virket s. chauffør, i kompagni
m. broderen vognmand Jens Peter Nissen etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Lustrup pr. Ribe
1950; vognpark: 1 Austin-benzinlastvogn; kørsel:
udelukkende fast entreprisekørsel m. dagrenova
tion f. Ribe kommune.
Adr. Lustrup pr. Ribe.
Firma: Brdr. Nissen, Vognmandsforretning,
Lustrup pr. Ribe.
Nissen, Frederik Ejvind, vognmand; f. 16/2
1927 i Hostrup, Ribe amt, søn af gårdejer Hans
Peter Nissen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hostrup 1947;
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C. Nissen

F. E. Nissen

H. T. L. Nissen

vognmand
Lustrup

vognmand
Hostrup

vognmand
St. Jyndevad

J. P. Nissen
vognmand
Lustrup

land«, Toftlund samt en del kørsel f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Toftlund kommune.
Adr. Toftlund.
Firma: Kr. Nissen, Vognmandsforretning, Toft
lund.

vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del mælkekør
sel t. A/S Esbjerg Mælkeforsyning foruden en
del kørsel f. Alslev-Hostrup kommune og f. Ho
strup Lokalforening u. D.A.G. og en del kørsel
m. brændsel f, egen regning.
Adr. Hostrup pr. Varde.
Firma: Frederik Nissen, Vognmandsforretning,
Hostrup pr. Varde.

Nissen, Niels Rhode, vognmand; f. 4/11 1919 i
Strandelhjørn, Haderslev amt, søn af gårdejer
Peter Rhode Nissen; g. 11/12 1946 m. Cathrine
R. N., f. Jacobsen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Strandelhjørn 1946; vognpark: 1 Volvo-lastvogn
og 1 Austin-lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Bevtoft kommune samt en del kreaturkørsel t.
eksportstaldene i Haderslev og Åbenrå, en del
foderstofkørsel f. forskellige korn- og foderstof
forretninger i Haderslev og en del mælkekørsel
t. Bevtoft Mejeri.
Adr. Strandelhjørn pr. Over Jerstal.
Firma: N. Rhode Nissen, Vognmandsforretning,
Strandelhjørn pr. Over Jerstal.

Nissen, Hans Toft Lorenzen, vognmand; f. 4/4
1905 i St. Jyndevad, Tønder amt, søn af vogn
mand Nis Christian Jensen Nissen; g. 23/1 1948
m. Hanne Marie N., f. Nissen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
St. Jyndevad 1930; vognpark: 2 lastvogne og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Gråsten Andels
slagteri samt en del kørsel t. eksportstaldene i
Sønderjylland foruden en del kørsel f. Tønder
amts vejvæsen og f. Burkal kommune.
Adr. St. Jyndevad.
Firma: Hans T. Nissen, Vognmandsforretning,
St. Jyndevad.

Nitschke, Henry Dahl, vognmand; f. 28/11 1901
i Arhus, søn af vognmand Osvald Peter Nitschke;
g. 7/11 1925 m. Karen Elisabeth N., f. Petersen;
udd. i handel, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1923, flyttet for
retningen — der sideløbende omfatter brændsels
handel — t. nuværende ejendom i Arhus 1940;
vognpark: 3 lastvogne (2-5 tons); repræsentant
f. brændselshandlerne i Arhus i Landssammen
slutningen af Brændselshandlere i Danmark.
Adr. Set. Pauls Gade 42, Arhus.
Firma: H. D. Nitschke, Vognmandsforretning,
Set. Pauls Gade 42, Arhus.

Nissen, Jens Peter, vognmand; f. 11/8 1913 i
Spandet, Tønder amt, søn af landmand Jens Nis
sen; g. 6/3 1936 m. Boline N., f. Sørensen; genn.
en årrække ansat i A/S Ribe Jernstøberi, i kom
pagni m. broderen vognmand Christian Nissen
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lustrup pr.
Ribe 1950; vognpark: 1 Austin-benzinlastvogn;
kørsel: udelukkende fast entreprisekørsel m. dag
renovation f. Ribe kommune.
Adr. Lustrup pr. Ribe.
Firma: Brdr. Nissen, Vognmandsforretning,
Lustrup pr. Ribe.

Nissen, Kristian, vognmand; f. 28/1 1903 i Branderup, Haderslev amt, søn af gårdejer Jørgen
Lorentsen Nissen; g. 30/10 1927 m. Kirstine Marie
N., f. Lagoni; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Toftlund 1937;
vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Andels-Kartoffelmelsfabrikken »Sønderjyl

Nonbo, Aksel, vognmand; f. 28/3 1920 i Thor
ning, Viborg amt, søn af savskærer Elmer Non
bo; g. 16/1 1942 m. Hedvig N., f. Sørensen; last
vognschauffør 1939-47, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Silkeborg 1947;
vognpark: 2 lastvogne (3% og 4 tons) — begge m.
vippelad — og 1 7-personers lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. en
treprenører.
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H. D. Nitschke

A. Nonbo

vognmand
Arhus

vognmand
Silkeborg

C. A. Norby
vognmand
Hørsholm

Adr. Skovbrynet 6, Silkeborg.
Firma: Skovbrynet’s Vognmandsforretning v.
Aksel Nonbo, Silkeborg.
Norby, Christian Anders, vognmand; f. 30/4
1918 i Ravnsnæs, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand, gårdejer H. O. Norby; g. 20/7 1946 m.
Inge N., f. Frederiksen; efter en del år at have
virket s. medhjælper i faderens vognmandsfor
retning etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hørsholm 1950, løst næringsbrev 1953; vognpark:
1 5-tons Bedford-lastvogn m. hydraulisk tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. slam f. Lyngby-Tårbæk
kommunes rensningsanlæg samt en del kørsel
f. Ubberød Grundejerforening.
Adr. Brådebækvej 8, Hørsholm.
Firma: Chr. Norby, Vognmandsforretning,
Hørsholm.
Norby, Ejner Hjalmar Osvald, vognmand; f.
15/3 1903 i Søllerød, Kbhvn.s amt, søn af kusk
Johannes Viktor Norby; g. 13/5 1925 m. Karla
Karoline Johanne N., f. Jensen; kusk 1919-33,
chauffør h. vognmand Sofus Nielsen, Charlottenlund 1933-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ordrup 1946; kørselskapacitet: ca. 6 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. anlægsgartnerne Brdr. A. & B.
Deichmann, Søborg, f. entreprenør S. A. Jacob
sen, Gentofte og f. forskellige gartnere.
Adr. Slotsvej 43, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Ejner Norby, Vognmandsforretning,
Slotsvej 43, Ordrup pr. Charlottenlund.
Nordenhof, Egon, vognmand; f. 8/7 1908 i Ars,
Alborg amt, søn af assurandør Chresten Norden
hof; g. 4/6 1933 m. Esther N., f. Jacobsen; udd. i
handel, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ar
hus 1933, løst næringsbrev 1938; vognpark: 2
lastvogne (3% og 5 tons), 1 flyttebus (6% m) og
1 flyttelift; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning og møbelopbevaring.
Adr. Helge Rodes Vej 25, Arhus.
Firma: E. Nordenhof’s Auto-Flytteforretning,
Helge Rodes Vej 25, Arhus.

E. H. O. Norby
vognmand
Ordrup

Norgart, Ole, vognmand; f. 21/7 1918 i Helle
rup, Kbhvn.s amt, søn af slagtermester Oluf
Nielsen; g. 3/10 1943 m. Helen N., f. Norup; tidl.
assistent i K.T.A.S., ansat i firmaet Vilh. Søren
sen & Co., Kbhvn. 1941, overtaget samme 1943;
vognpark: 8 lastvogne (3-5^ tons); kørsel: ude
lukkende stykgodskørsel; medl. af best. og af
forretningsudvalget f. Kbhvn.s Vognmandslaug,
medl. af best. f. Centralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn og medl. af repræ
sentantskabet f. Dansk Arbejdsgiverforening.
Adr. Viadukt Alle 8, Hellerup.
Firma: Vilh. Sørensen & Co., Vognmandsfor
retning, Pakhus Nr. 2, Kvæsthusbroen, Kbhvn. K.

Norup, Helmuth, vognmand; f. 4/10 1926 i Hørning, Skanderborg amt, søn af handelsmand
Søren Norup; g. 2/10 1948 m. Gudrun N., f. Juul;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Høming 1950; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kreaturtransport.
Adr. Hørning.
Firma: H. Norup, Vognmandsforretning, Hør
ning.
Norup, Karl Emil, vognmand; f. 22/3 1922 i
Lyngby sogn, Alborg amt, søn af gårdejer og
vognmand Niels Peter Marinus Norup; g. 7/3
1953 m. Erna N., f. Pedersen; vognmandskusk h.
faderen 1940-52, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Terndrup 1952; vognpark: 1 3 % -tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast kørsel bl. a. m. grusgravsmaterialer.
Adr. Terndrup.
Firma: K. Norup, Vognmandsforretning, Tern
drup.
Nyby, Jørgen, vognmand; f. 18/2 1912 i Vils,
Thisted amt, søn af musiker Jens Ny by; g. 14/8
1949 m. Anna N., f. Hamborg; last-, lille- og
rutebilchauffør 1930-51, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1951; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
7 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Mejeriet »Danalyst«, Herning — samt flytning og budkørsel.
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O. Norgart

K E. Norup

J. Nyby

J. Nyegaard

vognmand
Kbhvn. K.

vognmand
Terndrup

vognmand
Herning

fragt- og vognmand
Haslev

Adr. Ringkøbingvej 6, Herning.
Firma: Ringkøbingvej’s Budcentral v. J. Nyby,
Herning.
Nyegaard, Johannes, fragt- og vognmand; f.
1/7 1907 i Sønder Bjert, Vejle amt, søn af pro
prietær Oluf Nyegaard; g. 10/12 1933 m. Amy N.,
f. Jensen; udd. v. landvæsen, chauffør i sviger
faderen fragt- og vognmand Hans Otto Jensen’s
forretning i Haslev 1932-53, optaget s. kompag
non i samme 1953; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 23
tons).
Adr. Vestergade 20, Haslev.
Firma: H. O. Jensen & J. Nyegaard, Fragt- &
Vognmandsforretning, Vestergade 20, Haslev.

Nygaard, Adam Vilhelm Bertel, laugssekretær, cand. jur.; f. 13/11 1913 i Kbhvn., søn af
forfatteren, redaktør Georg Christian Nygaard;
g. 5/5 1940 m. Ilse Marie N., f. Randrup Jensen;
cand. jur. 1945, journalistisk medarbejder v. Berlingske Tidende og Morgenbladet 1945-46, der
efter forskellig litterær og journalistisk virk
somhed, sekretær i Indenrigsministeriet’s udvalg
f. indkvarteringserstatning 1947-51, laugssekretær i Kbhvn.s Vognmandslaug og sekretær f.
Centralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og
Omegn s. 1951; forfatter t. kronikker i Politiken
og Information og t. pjecen »Fra Heste til Heste
kræfter« i anledning af Kbhvn.s Vognmandslaug’s 475-års jubilæum 1953, udarbejdet udkast
t. love for vognmandsforeningerne i Søndre og
Nordre Birk, faglig redaktør af værket »Dansk
Vognmandsstand« 1956.
Adr. Frimestervej 40, Kbhvn. NV.
Organisation: Kjøbenhavns Vognmandslaug,
Havnegade 17, Kbhvn. K.

Nygaard, Børge Egil Bøgedal, vognmand; f.
12/6 1916 i Køge, søn af vognmand Jens Nygaard;
g. 5/1 1941 m. Karen N., f. Hansen; medhjælper
i faderens vognmandsforretning i Køge, etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Hedehusene 1941;
vognpark: 3 lastvogne (4-6 tons) — den ene m.
påhængsvogn (4 tons); kørsel: alm. vognmands

kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Hedehus-Teglværket.
Adr. Frihedsvej 1, Hedehusene.
Firma: Børge Nygaard, Vognmandsforretning,
Frihedsvej 1, Hedehusene.

Nygaard, Carl Gunnar, vognmand; f. 25/4 1921
i Ejstrup sogn, Skanderborg amt, søn af gård
ejer Jeppe Bjerg Nygaard; g. 2/11 1946 m. Ingrid
N., f. Kristensen; udd. i handel, løst næringsbrev
samt overtaget nuværende vognmandsforretning
i Herning og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1952; vognpark: 1 lastvogn (5 tons) m. påhængs
vogn (3% tons); kørsel: udelukkende kontrakt
kørsel på ruten: Herning-Odense.
Adr. Holstebrovej 17, Herning.
Firma: Gunnar Nygaard, Vognmandsforretning,
Holstebrovej 17, Herning.
Nymand, Ejner, vognmand; f. 22/10 1919 i Nør
ager, Randers amt, søn af vognmand Arnold
Nymand; g. m. Selma N., f. Nielsen; udd. s. tje
ner, optaget s. kompagnon i broderen Vagner
Nymand’s vognmandsforretning i Nykøbing F.
1954; vognpark: 4 rutebiler; kørsel: udelukkende
rutebilkørsel på personruterne: Nykøbing F.Guldborg, Nykøbing F.-Eskilstrup, Nykøbing F.Skovby og Nykøbing F.-Tromnæs.
Adr. Stubbekøbingvej 76, Nykøbing F.
Firma: Nymand’s Turist-Trafik, Stubbekøbing
vej 76, Nykøbing F.

Nymand, Vagner, vognmand; f. 20/8 1921 i
Horbelev, Maribo amt, søn af vognmand Arnold
Nymand; g. m. Grethe N., f. Olsen; udd. s. sadel
mager og tapetserer, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Nykøbing F. 1940, optaget broderen
Ejner Nymand s. kompagnon i forretningen 1954;
vognpark: 4 rutebiler; kørsel: udelukkende rute
bilkørsel på personruterne: Nykøbing F.-Guldborg, Nykøbing F.-Eskilstrup, Nykøbing F.-Skovby og Nykøbing F.-Tromnæs; medl. af best. f.
Landsforeningen Danmarks Bilruter’s 6. kreds.
Adr. Kohavevej 25, Nykøbing F.
Firma: Nymand’s Turist-Trafik, Stubbekøbing
vej 76, Nykøbing F.
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A. V. B. Nygaard

B. E. B. Nygaard

C. G. Nygaard

M. Nymann

laugssekretær, cand. jur.
Kbhvn. K.

vognmand
Hedehusene

vognmand
Herning

vognmand
Barmer

Nymann, Martin, vognmand; f. 11/8 1912 i Bar
mer, Alborg amt, søn af gårdejer Niels Nymann;
g. 10/5 1952 m. Gudrun N., f. Pedersen; udd. og
virket v. landvæsen, chauffør 1940-42, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Barmer 1942; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: aim. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Barmer-Alborg; medl. af best. f. Foreningen af nordjydske
Fragt- og Vognmænd s. 1954, p. t. kasserer i sam
me, medl. af Sebber sogneråd s. 1954.
Adr. Barmer pr. Sebbersund.
Firma: M. Nymann, Vognmand, Barmer pr.
Sebbersund.
Nørgaard, Chresten Richard Walther, vogn
mand; f. 14/9 1889 i Vinge, Viborg amt, søn af
forpagter Jørgen Christian Nørgaard; g. 17/9
1915 m. Nielsine N., f. Stensgaard; udd. v. land
væsen, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Hadsten og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1915, sideløbende indehaver af depot i
Hadsten f. A/S Singersgas, Arhus; vognpark: 4
lastvogne (kørselskapacitet: 20 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Hadsten & Omegns Andels-Svineslag
teri — samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Hadsten-Arhus.

Adr. Hadsten.
Firma: Chr. Nørgaard, Vognmandsforretning,
Hadsten.

Nørgaard, Ejnar, vognmand; f. 16/5 1903 i Jel
strup, Hjørring amt, søn af lagerforvalter Lars
Nørgaard; g. 31/8 1934 m. Anna N., f. Jørgensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Grauballe 1947, løst næringsbrev 1954;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Grauballe.
Firma: E. Nørgaard, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Grauballe.
Nørgaard, Gunnar, vognmand; f. 16/5 1923 i
Ikast, Ringkøbing amt, søn af rentier Jens Nør
gaard; g. 27/7 1944 m. Marie N., f. Olesen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Sunds 1955; vognpark: 1
Magirus Deutz-diesellastvogn m. påhængsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Luxol Asfalt, Herning samt om vinteren en del
kørsel m. brunkul t. forskellige elværker for
uden en del kørsel m. foderstoffer, gødning og
brændsel f. købmand Siliam Christensen, Sunds.

C. R. W. Nørgaard

G. Nørgaard

H. Nørgaard

K. Nørgaard

vognmand
Hadsten

vognmand
Sunds

vognmand
Hadsten

vognmand
Rold
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S. Nørgaard

G. Nørregaard

H. B. Odgaard

C. Offersen

vognmand
Hadsund

vognmand
Odense

vognmand
Hesselbjerg

vognmand
Hørve

Adr. Østergade 7, Sunds.
Firma: Gunnar Nørgaard, Vognmandsforret
ning, Sunds.
Nørgaard, Helmuth, vognmand; f. 17/6 1920 i
Hadsten, Arhus amt, søn af vognmand Chresten
Richard Walther Nørgaard; g. 8/8 1948 m. Marie
N., f. Larsen; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Hadsten 1938-54, optaget s. kompag
non i samme 1954.
Adr. Skanderborgvej 1, Hadsten.
Firma: Chr. Nørgaard, Vognmandsforretning,
Hadsten.

Nørgaard, Karl, vognmand; f. 30/5 1915 i Rold,
Alborg amt, søn af boelsmand Anders Christian
Nørgaard; g. 28/2 1948 m. Rosa N., f. Poulsen;
lastvognschauffør 1942-46, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rold 1946; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Rold-Vebbestrup kommune; medl. af best. f.
Rold Vandværk.
Adr. Rold pr. Arden.
Firma: Karl Nørgaard, Vognmandsforretning,
Rold pr. Arden.
Nørgaard, Svend, vognmand; f. 19/6 1924 i
Arestrup, Alborg amt, søn af boelsmand Otto
Laurids Nørgaard; g. 11/12 1947 m. Gerda N., f.
Johansen; udd. og virket v. landvæsen, gårdejer
1947-53, i kompagni m. vognmand Tage Krogs
have overtaget nuværende vognmandsforretning
i Hadsund og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. tippe
lad og 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 23
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Hadsund-Mariager
Gødningskalkværk, Stevn pr. Hadsund.
Adr. Strandvejen 12, Hadsund.
Firma: Svend Nørgaard — Tage Krogshave,
Vognmandsforretning, Hadsund.

Nørgaard, Svend Aage, vognmand; f. 17/5 1927
i Haderup sogn, Ringkøbing amt, søn af tørvefabrikant Johannes Nørgaard; g. 4/6 1954 m. Fri

da N., f. Offersgaard; udd. v. landvæsen, chauf
før 1950-53, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hogager pr. Holstebro 1953; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del sæsonkørsel f. Hogager Form
brændselsfabrik.
Adr. Hogager pr. Holstebro.
Firma: Sv. Aa. Nørgaard, Vognmandsforret
ning, Hogager pr. Holstebro.
Nørregaard, Georg, vognmand; f. 28/8 1911 i
Allested, Svendborg amt, søn af gårdejer Karl
Julius Hansen Nørregaard; g. 3/7 1938 m. Gudrun
Johanne N., f. Andersen; udd. v. landvæsen,
chauffør v. Otterup Cementvarefabrik og sen.
v. Lundby Mølle 1930-35, virket v. murerfaget
1935-48, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Odense 1948, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte brændselshandel; vogn
park: 1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. murermester Johs. P. Nielsen, Odense.
Adr. Nyvangsvej 32, Odense.
Firma: Georg Nørregaard, Vognmandsforret
ning, Nyvangsvej 32, Odense.

Odgaard, Hans B., vognmand; f. 10/6 1898 i
Tøving, Thisted amt, søn af landmand Jens Od
gaard; g. 28/5 1922 m. Margrethe O., f. Rolighed
Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hesselbjerg pr. Nykøbing M. 1926; vognpark: 2
lastvogne (5400 og 5800 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport — samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Hesselbjerg-Nykøbing M.; i
perioder medl. af best. f. Morsø Vognmandsfor
ening.
Adr. Hesselbjerg pr. Nykøbing M.
Firma: Hans B. Odgaard, Fragt- & Vognmands
forretning, Hesselbjerg pr. Nykøbing M.
Offersen, Christian, vognmand; f. 12/3 1913 i
Raklev, Holbæk amt, søn af husmand N. J. Of
fersen; g. 8/11 1942 m. Sonja O., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen og sen. virket s. chauffør, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hørve 1942, op-
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N. A. Offersen

G. Ohlsen

vognmand
Fruens Bøge

vognmand
Sønderborg

S. H. Oksen
vognmand
Rejsby

ført nuværende ejendom m. garager i Hørve
1946, parthaver i Hørve Turistfart; vognpark: 2
5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. hydraulisk tippe
lad og 1 m. påhængsvogn (3% tons); medl. af
best. f. Holbækegnens Vognmandsforening s.
1942.
Adr. Nyrupsvej, Hørve.
Firma: Chr. Offersen, Vognmandsforretning,
Hørve.
Offersen, Niels Alfred, vognmand; f. 1/7 1897 i
Kværndrup, Svendborg amt, søn af landmand
Niels Offersen; g. 7/1 1932 m. Esther Johanne
O., f. Pedersen; udd. og virket v. landvæsen t.
1926, derefter lillebil vognmand og kørelærer i
Bellinge, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Odense 1932; kørselskapacitet: 4 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. Odense Amts og Bys Sygehus og f.
A/S Fabrikken »Odin«, Odense samt f. forskel
lige håndværksmestre og entreprenører.
Adr. Dalumvej 7, Fruens Bøge.
Firma: Niels Offersen, Vognmandsforretning,
Dalumvej 7, Fruens Bøge.

Ohlsen, Gustav, vognmand; f. 22/1 1910 i Ulke
bøl, Sønderborg amt, søn af pensionist Hans
Ohlsen; g. 17/1 1930 m. Christine O., f. Andre
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønderborg
1946, optaget sønnen Hans Ohlsen s. kompagnon
i forretningen; vognpark: 2 lastvogne og 1 per
sonvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Sønderborg amts
vejvæsen samt en del brændselskørsel f. egen
regning.
Adr. Ulkebøl Landevej, Sønderborg.
Firma: G. Ohlsen, Vognmandsforretning, Ulke
bøl Landevej, Sønderborg.
Oksen, Simon Hansen, vognmand; f. 8/12 1909
i Skærbæk, Tønder amt, søn af landmand Peter
Thyssen Oksen; g. 16/10 1943 m. Johanne O., f.
Kulmbak; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rejsby 1943; vogn
park: 1 Scania Vabis-diesellastvogn og 1 Austin-

A. B. Olesen
rutebilejer
Grindsted

benzinlastvogn — begge m. påhængsvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Sønder
jylland og en del kørsel m. svin t. A/S Skær
bæk & Omegns Eksportslagteri foruden en del
langturskørsel m. halm, cement og kalk og en
del kørsel m. mergel fra Klovby Mergelleje;
medl. af best. f. Ribe og Omegns Vognmandsfor
ening.
Adr. Rejsby.
Firma: Simon H. Oksen, Vognmandsforret
ning, Rejsby.
Olesen, Aksel Bak, rutebilejer; f. 23/9 1918 i
Ramsing, Viborg amt, søn af rentier Elias Ole
sen; g. 27/9 1940 m. Guldborg O., f. Thøgersen;
etabi. sig s. selvstændig autovognmand i Ram
sing 1939, i kompagni m. rutebilejer Laurids
Ginnerup drevet rutebilkørsel på personruten:
Hobro-Hadsund 1940-44, overtaget nuværende
forretning — der omfatter rutebilkørsel m. kon
cession på personruten: Grindsted-Ølgod samt
turistkørsel på ind- og udland — i Grindsted
1944; vognpark: 1 diesel- og 2 benzinomnibusser;
medl. af best. f. Landsforeningen Danmarks Bilruter’s 8. kreds s. 1948.
Adr. Jagtvej 4, Grindsted.
Firma: A. Bak Olesen, Rutebilejer, Grindsted.

Olesen, Anders, vognmand, entreprenør; f. 4/4
1904 i Væth, Ørum sogn, Randers amt, søn af
fhv. gårdejer Jens Olesen; g. 30/12 1927 m. Kir
stine O., f. Madsen; udd. v. landvæsen, vogn
mandskusk v. Støvringgård Kloster 1923-26, selv
stændig vognmand i Mellerup pr. Randers 192643, løst næringsbrev og grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Dronningborg pr. Ran
ders — der sideløbende omfatter entreprenør
virksomhed m. egen grusgrav — 1943; vognpark:
8 lastvogne (2-6 tons) — hvoraf 4 m. tippelad og
3 m. påhængsvogn (4-8 tons) — og 3 traktorer m.
jordsluffer — hvoraf 1 m. løber; kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel samt kontrakt
kørsel på ruten: Randers-Esbjerg; medl. af best.
f. Randers Vognmandsforening s. 1950.
Adr. Tværvej 7, Dronningborg pr. Randers.

765

A. Olesen
vognmand, entreprenør
Dronningborg

C. T. Olesen
vognmand
Vrøgum

Firma: Anders Olesen, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Dronningborg pr. Randers.
Olesen, Børge Peter, vognmand, gårdejer; f.
24/7 1923 i Grindsted, Ribe amt, søn af gårdejer
Hans Olesen; g. 14/11 1954 m. Ruth O., f. Peder
sen; udd. og virket v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Harry Christian Olesen etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948, overtaget nu
værende ejendom og grundlagt nuværende vogn
mandsforretning — der sideløbende omfatter han
del m. kartofler, formbrændsel og fourage — i Dal
pr. Grindsted 1954; vognpark: 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. mælk f. Grindsted Mejeri for
uden en del kørsel f. Grindsted Brugs- og Lokal
forening, f. købmand Chr. Thorning, Grindsted
og f. egen virksomhed.
Adr. Dal pr. Grindsted.
Firma: Børge Olesen, Vognmandsforretning,
Dal pr. Grindsted.

H. C. Olesen

H. Olesen

vognmand
Hinnum

vognmand
Skave

del kørsel m.' kartofler t. Grindsted Kartoffel
central og en del kørsel m. vejmaterialer f.
Grindsted kommune.
Adr. Hinnum pr. Løvlund.
Firma: Harry Olesen, Vognmandsforretning,
Hinnum pr. Løvlund.

Olesen, Henning, vognmand; f. 25/3 1923 i Bor
bjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Ole Peter
Olesen; g. 1/12 1951 m. Erna O., f. Andersen;
udd. v. landvæsen, tørvefabrikant 1941-44, over
taget nuværende vognmandsforretning i Skave
pr. Holstebro og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1944, driver sideløbende mosebrug; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapaci
tet: 13 tons) og 1 varevogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Skave pr. Holstebro.
Firma: Henning Olesen, Vognmandsforretning,
Skave pr. Holstebro.

Olesen, Christian Thusen, vognmand; f. 24/12
1918 i Vrøgum, Ribe amt, søn af murermester
Laurids Madsen Olesen; g. 16/5 1943 m. Elly O.,
f. Johansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vrøgum 1946, sideløbende leverandør af strand
sand og sten; vognpark: 2 benzinlastvogne; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del mælkekørsel t. Vrøgum Andelsmejeri for
uden en del kørsel f. Vrøgum Brugsforening og
f. Al kommune.
Adr. Vrøgum.
Firma: Thusen Olesen, Vognmandsforretning,
Vrøgum.

Olesen, Henrik, vognmand; f. 27/7 1910 i Do
ver, Skanderborg amt, søn af gårdejer Marius
Bloch Olesen; g. 29/10 1934 m. Marie O., f. Kri
stensen; overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Vinderslev pr. Kjellerup og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Vinderslev kommune og en
del svinetransport; medl. af best. f. Silkeborg
Omegns Vognmandsforening s. 1952, formd. f.
samme s. 1954.
Adr. Vinderslev pr. Kjellerup.
Firma: H. Olesen, Vognmand, Vinderslev pr.
Kjellerup.

Olesen, Harry Christian, vognmand; f. 23/12
1925 i Hinnum, Ribe amt, søn af gårdejer Hans
Olesen; i kompagni m. broderen vognmand Bør
ge Peter Olesen etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hinnum 1948, eneindehaver af forretnin
gen — der sideløbende omfatter kartoffelhandel
— s. 1954; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturtransport t. Grindsted Eksportstald, en

Olesen, Herman, vognmand; f. 4/8 1908 i Ikast,
Ringkøbing amt, søn af fhv. gårdejer Ole Sø
rensen Olesen; g. 3/11 1935 m. Dagny O., f. Chri
stensen; udd. v. landvæsen, chauffør h. bager
mester Holst, Ejstrupholm 1932-41, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ejstrupholm 1941; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og kre
aturtransport.
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H. Olesen

J. G. Olesen

J. P. Olesen

J. E. Olesen

vognmand
Vinderslev

vognmand
Glejbjerg

vognmand
Tørslev

vognmand
Skagen

Adr. Ejstrupholm.
Firma: Herman Olesen, Vognmandsforretning,
Ejstrupholm.

Olesen, Jens Green, vognmand; f. 19/4 1908 i
Brørup, Ribe amt, søn af murermester Peter
Green Olesen; g. 3/5 1936 m. Anna G. O., f.
Jensen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Glejbjerg 1943; vognpark: 1 Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Glejbjerg Mejeri, f. Astrup
Mergelleje og f. Astrup kommune.
Adr. Glejbjerg.
Firma: Jens G. Olesen, Vognmandsforretning,
Glejbjerg.

Olesen, Jens Peter, vognmand; f. 29/11 1924 i
Voer-Estruplund kommune, Randers amt, søn af
gårdejer Thomas Olesen; g. 7/11 1947 m. Anna
O., f. Klausen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tørslev pr. Ørsted 1952;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Ørsted Mejeri foruden en del kørsel
m. brændsel f. egen regning.
Adr. Tørslev pr. Ørsted.
Firma: J. P. Olesen, Vognmandsforretning,
Tørslev pr. Ørsted.
Olesen, Johannes Emanuel, vognmand; f. 9/2
1909 i Tversted sogn, Hjørring amt, søn af fragt
mand Marinus Olesen; g. 11/2 1934 m. Anna O.,
f. Sørensen; chauffør 1927-39, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Skagen 1939; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 12
tons); kørsel: udelukkende fragtmandskørsel.
Adr. Buttervejen 30, Skagen.
Firma: Johs. E. Olesen, Vognmand, Butter
vejen 30, Skagen.
Olesen, Jørgen, vognmand; f. 13/1 1916 i Ajstrup, Alborg amt, søn af landmand Christian
Olesen; g. 19/2 1954 m. Bodil O., f. Clausen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Harken
1937, selvstændig vognmand i Hjørring s. 1939 —

herunder drevet forretning omfattende rutebil
kørsel 1939-42 og derefter forretning udelukkende
omfattende lastvognskørsel; vognpark: 1 lastvogn
(6 tons) m. påhængsvogn (3 tons); sekretær i
Hjørring Vognmandsforening s. 1946.
Adr. Gårdboesvej 16, Hjørring.
Firma: Jørgen Olesen, Vognmandsforretning,
Gårdboesvej 16, Hjørring.
Olesen, Kjeld, vognmand; f. 28/2 1923 i Helium,
Hjørring amt, søn af gårdejer Ole Christian Ole
sen; g. 6/10 1950 m. Elly O., f. Pedersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Helium 1951; vogn
park: 1 benzinlastvogn (4000 kg) m. tippelad og
1 diesellastvogn (5800 kg) m. tippelad og på
hængsvogn (5800 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel
og en del kreaturkørsel; medl. af best. f. Brøn
derslev og Omegns Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Villa »Karole«, Helium.
Firma: Kjeld Olesen, Vognmandsforretning,
Helium.
Olesen, Kristen, vognmand; f. 4/7 1903 i Hejns
vig, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Kristian Ole
sen; g. 19/9 1933 m. Astrid O., f. Spandet; etabi.
sig s. selvstændig vognmand m. heste i Nørre
mark pr. Filskov 1933, langtursvognmand s. 1955,
sideløbende leverandør af materialer fra egen
sandgrav, iøvrigt optaget sønnen Jens Kristian
Olesen s. medarbejder i forretningen; vognpark:
1 Scania Vabis-diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel
bl. a. m. kul f. I/S Skærbækværket foruden en
del kørsel m. materialer fra egen sandgrav.
Adr. Nørremark pr. Filskov.
Firma: Kr. Olesen, Vognmandsforretning, Nør
remark pr. Filskov.
Olesen, Laurits, kørelærer; f. 2/6 1898 i Nørre
Bork, Ringkøbing amt; vognmand i Espergærde
1930-48, kørelærer i Espergærde s. 1931, afstået
droskeforretningen t. sønnen vognmand SvendErik Olesen 1948; vognpark: 1 skolevogn.
Adr. Mørdrupvej 40, Espergærde.
Firma: Olesen’s Køreskole, Mørdrupvej 40,
Espergærde.
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Olesen, Magnus, vognmand; f. 29/10 1908 i
Øster Snede, Vejle amt, søn af boelsmand Ole
Olesen; g. 12/10 1933 m. Mama O., f. Bach; udd.
i smede- og maskinfaget, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Løsning 1928, løst næringsbrev
1931, sideløbende aut. kørelærer i Løsning; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 23 tons) — og 1 5-personers
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel samt lille
bil- og skolekørsel; medl. af best. f. Horsensegnens Lastbilforening 1939-47, genn. en årrække
medl. af best. f. Horsens Oplands Lillebilfor
ening, medl. af best. f. Horsens Omegns Køre
lærerforening s. 1937; erhvervet flyvercertifikat
1946.
Adr. Løsning.
Firma: Løsning Last- & Lillebilforretning v.
Magnus Olesen, Løsning.

Olesen, Niels, vognmand; f. 8/2 1911 i Arhus,
søn af rejsebud Jakob Otto Olesen; g. 24/10 1942
m. Valborg O., f. Kejser; lastvognschauffør 193546, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Århus 1946; vognpark: 1 2%-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel f. Arhus kommunes skov
distrikt.
Adr. Heibergsgade 19, Århus.
Firma: Niels Olesen, Vognmandsforretning,
Heibergsgade 19, Arhus.
Olesen, Ole, vognmand; f. 30/11 1891 i Gjerning, Viborg amt, søn af boelsmand Niels Ole
sen; g. 30/1 1923 m. Kathrine O., f. Sørensen;
udd. v. landvæsen, gårdejer s. 1923, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Krogsgård pr. Viborg
1925, flyttet forretningen t. Ravnstrup 1932 og
optaget svigersønnen vognmand Kristian Rosgaard s. kompagnon i samme 1951; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 16 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kreaturtransport.
Adr. Ravnstrup.
Firma: Ole Olesen & Co., Vognmandsforret
ning, Ravnstrup.

Olesen, Oluf Emil Nygaard, vognmand; f.
17/10 1918 i Ejstrupholm, Skanderborg amt, søn
af gårdejer Søren Olesen; g. 31/8 1946 m. Alma
Marie O., f. Kviesgaard; efter en del år at have
virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ikast 1946; vognpark: 1 Volvo- og 2
Mercedes-diesellastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis langturskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. vejmaterialer og vinterredskaber
f. Ringkøbing amts vejvæsen, en del kørsel m.
kartofler f. grosserer og eksportør Henry Svarre,
Ikast og en del kørsel m. brunkul t. I/S Fynsværket, Odense foruden en del kørsel f. køb
mand Aage Mikkelsen, Ikast og f. Ejstrupholm
Trælastforretning; medl. af best. f. Hammerum
Herreds Vognmandsforening.
Adr. Rolighedsvej 3, Ikast.
Firma: Emil Olesen, Vognmandsforretning,
Ikast.
Olesen, Peder Garner, vognmand; f. 4/4 1912
i Nørre Vium, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Peder Olesen; g. 27/6 1937 m. Ketty O., f. Pe
dersen; overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Videbæk og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1936; vognpark: 1 diesellastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. smør fra Vide
bæk Mejeri t. Esbjerg Eksporthavn foruden en
del kørsel f. A/S Fiskbæk Briketfabrik, f. Vide
bæk Kartoffelmelfabrik og f. Videbæk Tømmer
handel m. fl.
Adr. Videbæk.
Firma: P. Garner Olesen, Vognmandsforret
ning, Videbæk.
Olesen, Svend Gudmund, vognmand; f. 1/1
1920 i Flynder, Ringkøbing amt, søn af amts
vejmand Niels Marinus Olesen; g. 22/2 1947 m.
Marie O., f. Lauridsen; efter en del år at have
virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hvide Sande 1945; vognpark; 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn og 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel fra Hvide Sande Fiskeauktion f.
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vognmand
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vognmand
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vognmand
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forskellige eksportører og en del kørsel m. vej
materialer f. Holmsland kommune foruden en
del kørsel f. forskellige købmænd og håndvær
kere i Hvide Sande og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Strandgade 7, Hvide Sande pr. Ringkø
bing.
Firma: Svend G. Olesen, Vognmandsforret
ning, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

Olesen, Syend-Erik, vognmand; f. 8/1 1926 i
Alsønderup, Frederiksborg amt, søn af kørelæ
rer Laurits Olesen; g. 17/4 1952 m. Inga O., f.
Hansen; udd. og virket s. tømrer, overtaget fa
derens droskeforretning i Espergærde og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 2
7-personers drosker.
Adr. Mørdrupvej 40, Espergærde.
Firma: Espergærde-Bilen, Mørdrupvej 40,
Espergærde.
Olsen, Alfred, vognmand; f. 1/9 1906 i Vrejlev,
Hjørring amt, søn af murermester Søren Olesen;
g. 13/6 1931 m. Edith O., f. Jacobsen; udd. v.
bageri, lastvognschauffør 1929-38, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Holbæk pr. Ør
sted og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport foruden en del kørsel f. F.D.B.,
Randers.
Adr. Holbæk pr. Ørsted.
Firma: Alfred Olsen, Vognmandsforretning,
Holbæk pr. Ørsted.
Olsen, Anton Johan, vognmand; f. 15/1 1913
i Tostrup, Viborg amt, søn af arbejdsmand Chri
stian Olsen; g. 24/5 1936 m. Gerda O., f. Worsøe;
udd. v. landvæsen, lastvognschauffør 1934-35,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Skringstrup pr. Skals og etabi. sig s. selvstæn^
dig vognmand 1935, sideløbende forhandler af
brændsel og af kartofler t. eksport og en gros
samt indehaver af egen kartoffelsorteringscentral
i Skringstrup; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 18 tons); kør

sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Skringstrup pr. Skals.
Firma: Anton Olsen, Vognmand, Skringstrup
pr. Skals.

Olsen, Arnold, vognmand; f. 11/3 1914 i Bed
sted, Thisted amt, søn af vognmand Christian
Olsen; g. 29/1 1938 m. Gudrun O., f. Sloth; over
taget faderens vognmandsforretning i Bedsted og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 1 lastvogn (4850 kg); kørsel: alm. vogn
mands- og entreprenørkørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel.
Adr. Vestervigvej, Bedsted, Thy.
Firma: Arnold Olsen, Vognmandsforretning,
Bedsted, Thy.
Olsen, Axel, vognmand; f. 7/3 1910 i Kbhvn.,
søn af vognmand Ole Christoffer Olsen; g. 10/4
1939 m. Ingrid O., f. Nielsen; medarbejder i fa
derens vognmandsforretning i Kbhvn. s. 1929,
overtaget samme — der er grundlagt 1916 — og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1946; vogn
park: 1 3-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Ågerup vej 27, Brønshøj.
Firma: Axel Olsen, Vognmandsforretning, Åge
rup vej 27, Brønshøj.
Olsen, Børge, vognmand; f. 17/8 1924 i Højby,
Holbæk amt, søn af landmand A. E. Olsen; g.
9/11 1947 m. Ellen O., f. Nielsen; udd. og virket
v. landvæsen t. 1947, mælkehandler fra vogn
1947-54, etabl. sig s. selvstændig vognmand i Ny
købing S. 1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
flyttekasse og 1 5-personers udlejningsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Sindssygehospitalet i Nykøbing
S. — samt flytning.
Adr. Gasværksvej 1, Nykøbing S.
Firma: Børge Olsen, Vognmandsforretning,
Gasværksvej 1, Nykøbing S.

Olsen, Børge Bundgaard, vognmand; f. 9/9 1920
i Grindsted, Ribe amt, søn af rentier Anders
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Christian Olsen; g. 12/3 1955 m. Anna B. O., f.
Baadsgaard; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Grindsted 1946; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del mælkekørsel t. Grindsted Mejeri foruden en
del kørsel f. Grindsted kommune og f. kartoffel
handler Harry Nielsen, Grindsted.
Adr. Krarupvej, Grindsted.
Firma: Børge B. Olsen, Vognmandsforretning,
Grindsted.

Olsen, Carl, vognmand; f. 15/10 1904 i Karlebo,
Frederiksborg amt, søn af formand Bernhard
Olsen; g. 30/3 1925 m. Iris Agnhild O., f. Olsson;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nivå 1930,
løst næringsbrev 1942; vognpark: 3 lastvogne
(4-6 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Stations vej, Nivå.
Firma: Carl Olsen, Vognmandsforretning, Sta
tionsvej, Nivå.
Olsen, Carl Christian, vognmand; f. 26/12 1902
i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Lars
Olsen; g. 22/3 1928 m. Rosa O., f. Christiansen;
bestået realeksm. fra GI. Hellerup Gymnasium
1919, udd. i automobilbranchen i firmaet Johs.
Fog, Kbhvn. 1919-24, derefter ansat i Ford Motor
Company og i A/S Citroéen Automobiles, Kbhvn.,
overtaget faderens vognmandsforretning i Helle
rup — der er grundlagt 1901 og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1932; vognpark: 10 lastvogne
(kørselskapacitet: 60-70 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Gentofte kommune, f. A/S Tuborgs Bryggerier,
Hellerup og f. A/S Kampsax, Kbhvn. m. fl.;
genn. en årrække medl. af best. f. og næstformd.
i Nordre Birks Vognmandsforening, formd. f.
samme s. 1953, tidl. næstformd. i Centralorgani
sationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn, medl.
af hovedbest. f. Landsforeningen Danske Vogn
mænd og af repræsentantskabet f. Dansk Arbe j dsgiverforening.
Adr. Havsgårdsvej 21, Hellerup.
Firma: Lars Olsen’s Vognmandsforretning v.
C. C. Olsen, Havsgårdsvej 21, Hellerup.

Olsen, Carl Marinus, vognmand; f. 24/3 1907 i
Buderup-Gravlev sogn, Alborg amt, søn af vogn
mand Ole Olsen; g. 4/11 1934 m. Astrid O., f.
Kragelund; chauffør 1925-32, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Helium pr. Skørping 1932,
grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Skørping 1935; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf
1 m. tippelad og 1 m. løber t. trætransport (kør
selskapacitet: 19 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel i forbin
delse m. grusspredning f. Skørpinge kommune s.
1935; medstifter af Skørping-Arden Vognmands
forening 1946, kasserer i samme s. 1953.
Adr. Egholmsvej 15, Skørping.
Firma: Carl Olsen, Vognmand, Skørping.
Olsen, Carlo Rasmus, vognmand; f. 15/9 1908 i
Kalvehave, Præstø amt, søn af landmand Chri
sten Olsen; g. 13/12 1929 m. Agnete O., f. Wulff;
frekventeret Brøderup Højskole 1926-27, chauffør
bl. a. v. Nyråd Teglværk og v. Vordingborg
Fløde-Is 1927-41, forpagtet Vordingborg Fløde-Is
og sideløbende etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vordingborg 1941, sen. indehaver af
Simonsen’s Hotel i Vordingborg samt medinde
haver af Vordingborg Mejeri 1944-45, overtaget
taxaforretning m. 2 vogne og etabi. sig s. selv
stændig taxavognmand i Køge 1945, afhændet
samme og grundlagt nuværende vognmandsfor
retning i Køge 1950; vognpark: 1 renovations
vogn, 1 3 %-tons lastvogn og 1 21-personers
turistvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. dag- og natrenova
tion og en del kørsel i forbindelse m. rensning
af septictanks — samt turistkørsel.
Adr. Stormøllevej 100, Køge.
Firma: Carlo Olsen, Vognmandsforretning,
Stormøllevej 100, Køge.
Olsen, Charles Christian, vognmand; f. 9/11
1904 i Åker, Bornholm, søn af landmand Hans
Olsen; g. 8/6 1930 m. Agnethe O., f. Nielsen; udd.
s. møller, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nylars på Lobbæk 1941; vognpark: 3 lastvogne
(kørselskapacitet: 13 tons) — alle m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af Nylars
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sogneråd s. 1954, genn. en årrække till. medl.
af best. f. Sygekassen f. Nylars.
Adr. Nylars pr. Lobbæk.
Firma: Charles Olsen, Vognmandsforretning,
Nylars pr. Lobbæk.
Olsen, Christian Bjørk, vognmand; f. 28/11
1890 i Vigerslev, Odense amt, søn af arbejdsmand
Anton Olsen; g. 21/5 1915 m. Andrea Marie B. O.,
f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, ansat v.
Odense Sporveje 1915-21, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Odense 1921; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. A/S Møller & Co., Odense; tidl. i 4 perioder
medl. af best. f. Odense Vognmandslaug samt
medstifter af Landsforeningen Danske Vognmænd, iøvrigt tidl. fl. a. tillidshverv.
Adr. Pjentedamsgade 7 A, Odense.
Firma: Chr. Bjørk Olsen, Vognmandsforret
ning, Pjentedamsgade 7A, Odense.
Olsen, Cort Schellerup, vognmand; f. 3/7 1912
i Glostrup, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Martin
Olsen; g. 18/7 1942 m. Anna Elisabeth S. O., f.
Cortsen Skræp; udd. v. landvæsen, forpagtet
gård og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Brøndbyøster 1940, overtaget vognmand Th.
Skræp’s forretning i Glostrup 1949 og løst næ
ringsbrev 1954; vognpark: 6 lastvogne (3-6 tons)
— hvoraf 4 m. tippelad, 1 læssetraktor og 2
spand heste; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
personkørsel m. hestevogn bl. a. m. brudekaret.
Adr. Heggelunds Alle 8, Glostrup.
Firma: C. Schellerup Olsen, Vognmandsforret
ning, Heggelunds Alle 8, Glostrup.
Olsen, Edvin Oskar Alfred Emil, vognmand; f.
27/11 1893 i Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af vogn
mand Oskar Olsen; g. 28/10 1917 m. Bodil O., f.
Antonsen; medarbejder i faderens vognmands
forretning i Ordrup s. 1907, overtaget samme —
der er grundlagt af bedstefaderen vognmand
Niels Olsen 1853 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1918, optaget sønnen Erik Oskar Olsen
s. kompagnon i forretningen 1940; vognpark: 4
lastvogne (kørselskapacitet: 22-25 tons); kørsel:

E. P. Olsen

E. H. Olsen

vognmand
Alborg

vognmand
Kbhvn. F.

alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Klampenborg Væddeløbsbane, f. D.B.C.
og f. statsskovvæsenet m. fl. — samt tidl. genn.
en årrække fast studenterkørsel og kaperkørsel
i Dyrehaven; medl. af best. f. Nordre Birks
Vognmandsforening s. 1936.
Adr. Hyldegårdsvej 13, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Edvin Olsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Hyldegårdsvej 13, Ordrup pr. Charlottenlund.

Olsen, Einar, vognmand; f. 1/5 1907 i Reerslev,
Holbæk amt, søn af gårdejer Carl P. Olsen; g.
1951 m. Bodil O., f. Rasmussen; chauffør i Høng
Brugsforening 1932-38, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Høng 1938; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 15
tons).
Adr. Hedevej 4, Høng.
Firma: Einar Olsen, Vognmandsforretning,
Høng.
Olsen, Ejner Peter, vognmand; f. 10/10 1897 i
Næstved, søn af smedemester Niels Olsen; g.
12/2 1924 m. Jenny O., f. Nielsen; løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Alborg 1930; vognpark: 2 lastvogne (3% og 4
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. entreprenører og murermestre.
Adr. Engtoftevej 35, Alborg.
Firma: Ejner Olsen, Vognmandsforretning,
Engtoftevej 35, Alborg.

Olsen, Ejner Svend, vognmand; f. 2/1 1910 i
Skibsted, Alborg amt, søn af husejer Jens Chri
stian Olsen; g. 26/8 1933 m. Asta Anthine O., f. Pe
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vej
gård pr. Alborg 1941, løst næringsbrev 1948;
vognpark: 3 lastvogne (3^-5^ tons) — hvoraf
1 m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kørsel f. murermestre.
Adr. Kjeldgårdsgade 1, Vejgård pr. Alborg.
Firma: E. Olsen, Vognmand, Kjeldgårdsgade
1, Vejgård pr. Alborg.
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Olsen, Ejner V., vognmand; f. 22/9 1907 i Tapdrup, Viborg amt, søn af skomager Christian
Olsen; udd. v. landvæsen, selvstændig vognmand
i Rungsted Kyst 1937-40, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helsingør
1945, sideløbende indehaver af benzintank i Hel
singør f. A/S Dansk Shell, Kbhvn.; vognpark: 3
5-tons lastvogne og 2 udlejningsvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kør
sel f. A/S Helsingør Skibsværft.
Adr. Klostermosegårdsvej, Helsingør.
Firma: Shell-Tanken v. Ejn. V. Olsen, Flynder
borgvej 7, Helsingør.

Olsen, Erik Oskar, vognmand; f. 22/4 1920 i
Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Edvin
Oskar Alfred Emil Olsen; g. 3/10 1943 m. Grethe
O., f. Stack; udd. s. mekaniker 1934-38, derefter
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Ordrup, optaget s. kompagnon i samme — der
er grundlagt af oldefaderen vognmand Niels Ol
sen 1853 — 1940; vognpark: 4 lastvogne (kørsels
kapacitet: 22-25 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Klampenborg Væddeløbsbane, f. D.B.C. og f. stats
skovvæsenet m. fl. — samt tidl. genn. en år
række fast studenterkørsel og kaperkørsel i
Dyrehaven.
Adr. Hyldegårdsvej 13, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Edvin Olsen & Søn, Vognmandsforret
ning, Hyldegårdsvej 13, Ordrup pr. Charlottenlund.
Olsen, Ernst Hildebrandt, vognmand; f. 23/8
1915 i Kbhvn., søn af forvalter Hans Ivert Ol
sen; g. 31/10 1943 m. Grete Agathe H. O., f.
Bruun; udd. s. maskinarbejder, etabi. sig s. selv
stændig vognmand på Frdbg. 1939; vognpark:
3 5>2-tons lastvogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Moltkesvej 45, Kbhvn. F.
Firma: Ernst Hildebrandt Olsen, Vognmands
forretning, Moltkesvej 45, Kbhvn. F.

Olsen, Frederik, vognmand; f. 24/6 1903 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af landmand

Christian Olsen; g. 6/8 1926 m. Olga O., f. Peder
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Dron
ninglund 1928; vognpark: 1 lastvogn (5200 kg) og
1 traktor m. kassevogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis skovkørsel.
Adr. Nørregade 34, Dronninglund.
Firma: Frederik Olsen, Vognmandsforretning,
Nørregade 34, Dronninglund.

Olsen, Frederik Andreas, vognmand, older
mand; f. 27/8 1887 i Kbhvn., søn af vognmand
Peter Olsen; g. 3/2 1915 m. Ida Emilie O., f.
Thaarup (død 1950); bestået præliminæreksm.
1903, derefter udd. i handel og herunder frekven
teret Købmandsskolen i Kbhvn., iøvrigt ansat h.
oliemøller P. C. Olsen, Christianshavn 1903-16,
indehaver af nuværende vognmandsforretning —
firmaet P. Olsen — i Kbhvn. s. 1922; bisidder i
Kbhvn.s Vognmandslaug 1928-32, viceoldermand
1932-34, oldermand s. 1934; medl. af best. f. Cen
tralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og
Omegn s. 1932, formd. 1932-34; medl. af hovedbest. f. Dansk Arbejdsgiverforening s. 1932; medl.
af repræsentantskabet f. Håndværksrådet 194051 og af forretningsudvalget f. samme 1946-51;
medl. af repræsentantskabet f. A/S Håndværker
banken i Kbhvn. og f. Håndværkerforeningen i
Kbhvn. s. 1932; medl. af hovedbest. f. Landsfor
eningen Danske Vognmænd s. 1946, næstformd.
s. 1947; medl. af Husdyrvoldgiftsretten i Kbhvn.
1934-46, næstformd. 1937-46; dansk delegeret v.
transportkomiteen u. Den internationale Ar
bejdsorganisation i London 1945, i Genéve 1947, i
Bruxelles 1949 og i Genua 1951; medl. af og leder
f. studiegruppen vedr. ekstern transport t. U.S.A.
1954; medl. af styrelsen f. Den internationale
Vejtransportunion (I.R.U.) i Genéve s. 1948 og af
sammes ekspertkomite 1948-51, kritisk revisor i
I.R.U. 1949-52; medl. af best. f. Foreningen t.
Dyrenes Beskyttelse s. 1950 og af forretnings
udvalget f. samme s. 1951; dekoration: R.
Adr. Carl Bernhardts Vej 16, Kbhvn. V.
Organisation: Kjøbenhavns Vognmandslaug,
Havnegade 17, Kbhvn. K.
Olsen, Georg, vognmand; f. 14/9 1906 i Kbhvn.,
søn af købmand A. Olsen; g. 25/12 1933 m. Mary
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G. Olsen

H. P. Olsen

H. P. Olsen

H. Olsen

vognmand
Esrum

vognmand
Sønderup

vognmand
Kbhvn. V.

vognmand
Træden

O., f. Thomsen; udd. i kolonial, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Jonstrup pr. Ballerup 1939;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. hydrau
lisk tippelad — og 5 udlejningsvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Jonstrup pr. Ballerup.
Firma: Georg Olsen, Vognmandsforretning,
Jonstrup pr. Ballerup.
Olsen, Georg Christian Oluf, vognmand; f. 14/1
1901 i Kbhvn., søn af vognmand Carl Olsen; g.
21/5 1923 m. Louise O., f. Leidersdorff; udd. v.
landvæsen 1915-18, medindehaver af faderens
vognmandsforretning i Kastrup 1920, eneinde
haver af samme — der er grundlagt 1867 — s.
1924; vognpark: 16 lastvogne (kørselskapacitet:
100-110 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Burmeister
& Wain, f. A/S Columbusemballage og f. han
delsfirmaet P. Brøste — alle Kbhvn.
Adr. Ny Skelgårdsvej 8, Kastrup.
Firma: C. Olsen’s Vognmandsforretning v.
Georg Olsen, Ny Skelgårdsvej 8, Kastrup.
Olsen, Georg Lindelof, vognmand; f. 28/4 1908
i Harte, Vejle amt, søn af vognmand C. M. Ol
sen; g. 7/9 1948 m. Gunver O., f. Jakobsen; be
stået præliminæreksm. fra Kolding Realskole
1924, udd. v. landvæsen 1924-26, chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Kolding 1926-31,
kranfører v. Lillebæltsbroen’s bygning 1931-35,
repræsentant f. Fabrikken »Dan«, Kolding 193546, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kolding
1946; kørselskapacitet: ca. 16 tons; kørsel: ude
lukkende eksportkørsel på udlandet.
Adr. Brandorffsvej 30, Kolding.
Firma: Georg Olsen, Vognmandsforretning,
Brandorffsvej 30, Kolding.
Olsen, Gunner, vognmand; f. 7/12 1909 i Aunslev, Svendborg amt, søn af gårdejer Niels Ol
sen; g. 16/10 1937 m. Rita O., f. Hansen; udd. v.
landvæsen, chauffør bl. a. h. vognmand Rasmus
Nielsen, Esbønderup 1935-39, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Esrum 1939; vognpark: 2
5-tons lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel

— herunder bl. a. en del heste-, kreatur- og
svinetransport.
Adr. Ny vej, Esrum.
Firma: Gunner Olsen, Vognmandsforretning,
Esrum.

Olsen, Hans Christian, vognmand; f. 3/3 1896
i Vemmelev, Sorø amt, søn af husmand Peter
Olsen; g. 1931 m. Harriet O., f. Larsen; t. søs
1911-22, etabi. sig s. selvstændig droskevognmand
i Forlev 1923, omdannet forretningen t. udeluk
kende at omfatte lastvognskørsel 1928, iøvrigt
udvidet samme t. sideløbende at omfatte entre
prenørvirksomhed m. egen grusgrav; vognpark:
5 lastvogne (3-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængs
vogn (4 tons) — og 2 traktorer.
Adr. Forlev.
Firma: H. C. Olsen, Vognmandsforretning,
Forlev.
Olsen, Hans Frederik, vognmand; f. 9/3 1905 i
Præstø, søn af arbejdsmand Niels Henrik Olsen;
g. 26/5 1935 m. Agnes Henriette Margrethe O., f.
Larsen; udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1946; vognpark: 3
lastvogne (5-5% tons) — hvoraf 2 m. tippelad.
Adr. Hørdumsgade 71, Kbhvn. SV.
Firma: Fr. Olsen, Vognmandsforretning, Hør
dumsgade 71, Kbhvn. SV.
Olsen, Hans Peter, vognmand; f. 11/8 1897 i
Vindblæs, Ålborg amt, søn af karetmager og
boelsmand Ole Olsen; g. 14/1 1922 m. Martha O.,
f. Christensen; udd. v. landvæsen, assistent v.
Alborg Amts Landboforening 1920-22, etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Sønderup 1923,
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
lastvognskørsel 1929; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons), 1 15-personers turist
vogn og 1 6-personers lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
i forbindelse m. snerydning og sandspredning f.
Sønderup-Suldrup kommune.
Adr. Sønderup.
Firma: H. P. Olsen, Vognmandsforretning,
Sønderup.
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H. Olsen
vognmand
Vordingborg

H. Olsen
vognmand
Nykøbing S.

Olsen, Hans Peter, vognmand; f. 28/5 1909 i
Skuldelev, Frederiksborg amt, søn af landmand
Hans Jørgen Olsen; g. 19/3 1932 m. Edel Julie
Rigmor O., f. Larsen; efter en del år at have
virket s. arbejdsmand etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rødovre 1946; vognpark: 2 lastvogne
(3% og 5 tons) — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Søndre Birks
Vognmandsforening og f. Centralorganisationen
af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn.
Adr. Tange vej 25, Rødovre pr. Brønshøj.
Firma: Hans Olsen, Vognmandsforretning,
Tangevej 25, Rødovre pr. Brønshøj.

Olsen, Hansigne Petra, vognmand; f. 12/4 1906
i Kbhvn., datter af jernbanefunktionær Hans
Peter Hansen; g. 1930 m. vognmand Hans Ejvind
Olsen (ægteskabet opløst); etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1950; 4 lastvogne (2%3% tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del godstrans
port.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 63, Kbhvn. V.
Firma: Olsen’s Vognmandsforretning, H. C. Ør
steds Vej 63, Kbhvn. V.

Olsen, Herluf, vognmand; f. 2/1 1913 i Klov
borg sogn, Skanderborg amt, søn af gårdejer
og vognmand Christian Olsen; g. 24/9 1937 m.
Kamma O., f. Hansen; udd. v. landvæsen, chauf
før 1932-35, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Træden pr. Tønning — der er grund
lagt af faderen 1927 — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1935, sideløbende leverandør af
vej- og byggematerialer fra egen grusgrav;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. tippelad
(kørselskapacitet: 10 tons) — og 1 traktor m.
læsseaggregat; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port; medl. af best. f. Horsensegnens Lastbilfor
ening s. 1952, formd. f. samme s. 1953, medl. af
Tønning-Træden menighedsråd og medl. af til
synsrådet f. Tønning-Træden Sparekasse.
Adr. Træden pr. Tønning.
Firma: Træden Vognmandsforretning v. Her
luf Olsen, Træden pr. Tønning.

J. H. L. Olsen

J. Olsen

vognmand
Tjørnelunde

vognmand
Ørslev

Olsen, Herman, vognmand; f. 15/10 1899 i Vor
dingborg, søn af handelsmand Jens Olsen; g.
6/5 1938 m. Ruth O., f. Jørgensen; udd. v. land
væsen, sen. kusk og chauffør h. vognmand J. P.
Larsen, Vordingborg, bestyrer af dennes virk
somhed 1923-38, overtaget samme og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1938, flyttet forretnin
gen t. nuværende ejendom i Vordingborg og op
ført garager t. samme 1950; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (5 tons) —
og 1 flyttelift; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning; tidl. medl. af best. f. Vordingborg
og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Boulevarden 19, Vordingborg.
Firma: Herm. Olsen’s Flytte- & Vognmands
forretning, Boulevarden 19, Vordingborg.
Olsen, Holger, vognmand; f. 29/11 1898 i Ny
købing S., søn af landmand Laur. Olsen; g. 23/5
1934 m. Gudrun O., f. Petersen; overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning og ambulancestation
i Nykøbing S. og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1930, erhvervet den t. forretningen høren
de ejendom 1942 samt udvidet samme 1952, side
løbende afdelingsleder f. Zone-Redningskorpset
i Nykøbing S. s. 1952; vognpark: 3 lillebiler, 2
ambulancer og 1 kranvogn.
Adr. Algade 52, Nykøbing S.
Firma: Bilcentralen v. Holger Olsen, Algade
52, Nykøbing S.
Olsen, Jacob, vognmand; f. 15/7 1910 i Vester,
Vejle amt, søn af grosserer H. P. Olsen; g. 17/4
1937 m. Klara O., f. Sørensen; udd. og virket v.
landvæsen 1924-33, ansat v. Vonge Savværk 193336, vognmand i Frederikshåb 1937-43 og i Børkop
1943-49, gårdejer i Kollemorten 1949-50, vogn
mand i Fredericia Nørremark 1950-53, grundlagt
nuværende vognmandsforretning — der omfat
ter eksport- og langturskørsel — og etabi. sig s.
selvstændig eksport- og langtursvognmand i
Kongsted pr. Fredericia 1953; vognpark: 4 last
vogne — alle m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 70 tons).
Adr. Kongsted pr. Fredericia.
Firma: Jacob Olsen, Eksport- & Langtursvognmand, Kongsted pr. Fredericia.
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J. S. Olsen

K. E. P. D. Olsen

K. W. Olsen

L. C. Olsen

vognmand
Skellebjerg

vognmand
Gilleleje

vognmand
Sigersted

fragtmand
Slagelse

Olsen, Jens, vognmand; f. 12/11 1898 i Valle
kilde, Holbæk amt, søn af landmand Jens Olsen;
g. 6/4 1922 m. Helga O., f. Martinsen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Særslev 1926, flyttet
forretningen t. Hørve 1935; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel m. gulerødder t. Kbhvn.s
Grønttorv.
Adr. Hørve.
Firma: Jens Olsen, Vognmandsforretning,
Hørve.

Olsen, Jens Andreas, vognmand, entreprenør;
f. 1896 i Nylars, Bornholm, søn af gårdejer Johan
Kristian Olsen; g. 1919 m. Olga O., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, salgschauffør f.
Rønne Fællesbageri 1920-44, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Rønne 1944; vognpark: 1
lastvogn (3500 kg) m. tippelad og 6 hestevogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast dagrenovationskørsel f. Rønne kom
mune s. 1944; medl. af best. f. Rønne Vognmands
forening s. 1952.
Adr. Louisenhøj, Rønne.
Firma: Jens Olsen, Vognmandsforretning,
Louisenhøj, Rønne.
Olsen, Jens Holger Lindkvist, vognmand; f.
17/4 1918 i Søbjerg, Holbæk amt, søn af tømrer
og husmand Laurits Olsen; g. 29/12 1946 m.
Agnethe O., f. Nielsen; udd. i kolonial, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Tjørnelunde pr. Høng
1945; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) — den
ene m. påhængsvogn (4 tons).
Adr. Tjørnelunde pr. Høng.
Firma: Holger Olsen, Vognmandsforretning,
Tjørnelunde pr. Høng.
Olsen, Jens Oluf, vognmand; f. 21/3 1916 i
Nellerød, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Lars Olsen; efter en del år at have virket s.
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Nellerød etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ejlstrup pr. Helsinge 1943; vognpark: 1 8>2-tons
lastvogn m. langtømmervogn og 1 6-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder

bl. a. en del kørsel m. træ fra Gribskov og om
liggende skove.
Adr. Ejlstrup pr. Helsinge.
Firma: Jens Olsen, Vognmandsforretning, Ejl
strup pr. Helsinge.
Olsen, Johannes, vognmand; f. 29/10 1904 i Tver
sted, Hjørring amt, søn af skomager Martinus
Olsen; g. 26/11 1929 m. Dagny O., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjørring
1932; vognpark: 2 lastvogne (2 og 5 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis firma
kørsel; medstifter af og næstformd. i Hjørring
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Skolegade 17, Hjørring.
Firma: Johs. Olsen, Vognmandsforretning,
Skolegade 17, Hjørring.

Olsen, Johannes, vognmand; f. 9/10 1924 i
Tullebølle, Svendborg amt, søn af parcellist Oluf
Olsen; g. 28/8 1949 m. Kirsten O., f. Kjeldbøg;
udd. v. landvæsen, frekventeret Lundby Land
brugsskole 1947-48, gårdejer i Karrebæk 1948-52,
overtaget vognmand Arne Nielsen’s ferretning i
Ørslev pr. Vordingborg og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn
m. påhængsvogn (2% tons); medl. af best. f.
Vordingborg og Omegns Vognmandsforening s.
1953.
Adr. Ørslev pr. Vordingborg.
Firma: Johs. Olsen, Vognmandsforretning, Ør
slev pr. Vordingborg.
Olsen, Johannes Søberg, vognmand; f. 22/4 1916
i Sobjerg, Holbæk amt, søn af landmand Thor
vald Olsen; g. 18/8 1945 m. Karen O., f. Jensen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1939, chauffør h.
vognmændene Chr. Nielsen, Skellebjerg og P.
Christensen, Kongsted 1939-46, overtaget vogn
mand Gunnar Nielsen’s forretning i Skellebjerg
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946, er
hvervet nuværende ejendom i Skellebjerg 1955;
vognpark: 4 lastvogne (4-6 tons) — hvoraf 1 m.
påhængsvogn (3% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Skellebjerg.
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L. E. Olsen

L. E. Olsen

vognmand
Hvidovre

vognmand
Havdrup

M. Olsen
vognmand
Kbhvn. F.

Firma: Johs. Olsen, Vognmandsforretning,
Skellebjerg.
Olsen, Johannes Zakarias, fragtmand; f. 18/10
1918 i Jordløse, Holbæk amt, søn af gårdejer
Johannes Olsen; g. 20/8 1950 m. Else O., f. Han
sen; udd. og virket s. chauffør, optaget s. kom
pagnon i broderens fragt- og vognmandsforret
ning i Slagelse 1947; vognpark: 4 lastvogne (1-7
tons).
Adr. Hostrupsgade 4, Slagelse.
Firma: Johs. & Lars Chr. Olsen, Fragt- &
Vognmandsforretning, Kalundborgvej 6, Slagelse.
Olsen, Julius Peter, vognmand; f. 23/10 1917 i
Kbhvn., søn af reklamekonsulent Peter Andreas
Olsen; g. 11/11 1938 m. Gurli O., f. Herfang; udd.
s. kontorist, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1947; vognpark: 1 1-tons varevogn;
kørsel: udelukkende firmatransport.
Adr. Eschrichtsvej 24, Kbhvn. Valby.
Firma: Dansk Firmatransport v. Jul. P. Olsen,
Eschrichtsvej 24. Kbhvn. Valby.

Olsen, Kaj Emilius Peter David, vognmand; f.
10/7 1902 i Gilleleje, Frederiksborg amt, søn af
vognmand Charles Olsen; g. 1931 m. Marie O.,
f. Johansen; overtaget faderens vognmandsfor
retning i Gilleleje — der er grundlagt 1893 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1933; vogn
park: 1 4-tons lastvogn, 1 turistvogn og 1 dro
ske; medl. af best. f. Forenede Droskeejere i 7.
Politikreds.
Adr. Østergade 5, Gilleleje.
Firma: Charles Olsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Gilleleje.

Olsen, Kaj Sigurd, vognmand; f. 13/6 1930 i
Vig, Holbæk amt, søn af vognmand, depotinde
haver Viggo Olsen; udd. v. landvæsen h. faderen,
chauffør i dennes vognmandsforretning i Vig s.
1948, medindehaver af forretningen s. 1953.
Adr. Nygade, Vig.
Firma: Viggo Olsen, Vognmandsforretning —
Tuborg’s Depot, Vig.
Olsen, Karl Willy, vognmand; f. 8/8 1921 i Jydstrup, Sorø amt, søn af handelsmand Carl Olsen;

N. Olsen
vognmand, entreprenør
Skørping

g. 19/3 1949 m. Mona O., f. Christensen; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. chauffør h. vogn
mand Henrik Sørensen, Ringsted, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Sigersted pr. Ringsted
1947, erhvervet nuværende ejendom i Sigersted
1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. påhængs
vogn (3% tons).
Adr. Sigersted pr. Ringsted.
Firma: Willy Olsen, Vognmandsforretning, Si
gersted pr. Ringsted.
Olsen, Lars Christian, fragtmand; f. 13/12 1910
i Jordløse, Holbæk amt, søn af gårdejer Johan
nes Olsen; udd. og virket v. landvæsen, chauf
før bl. a. h. vognmand Lauritz Larsen, Slagelse
1931-35 og i A/S De danske Spritfabrikker, Sla
gelse 1935-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Slagelse 1946, erhvervet koncession på fragt
ruten: Slagelse-Kbhvn. samt optaget broderen
fragtmand Johannes Zakarias Olsen s. kompag
non i forretningen 1947; vognpark: 4 lastvogne
(1-7 tons).
Adr. Kalundborgvej 6, Slagelse.
Firma: Johs. & Lars Chr. Olsen, Fragt- &
Vognmandsforretning, Kalundborgvej 6, Slagelse.

Olsen, Laurits, vognmand; f. 18/3 1898 i Stårup,
Holbæk amt, søn af smed Niels Olsen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vig 1925; vognpark: 1 3-tons last
vogn.
Adr. Vig.
Firma: Laur. Olsen, Vognmandsforretning, Vig.
Olsen, Lauritz Emil, vognmand; f. 18/7 1902 i
St. Fuglede sogn, Holbæk amt, søn af formand
v. D.S.B. Peter Olsen; g. 12/4 1928 m. Ruth O.,
f. Andersen; efter en del år at have virket s.
arbejdsmand etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hvidovre 1945; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: udelukkende dagrenovations
kørsel f. Hvidovre kommune.
Adr. Paris Boulevard 25, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Lauritz Olsen, Vognmandsforretning,
Paris Boulevard 25, Hvidovre pr. Valby.
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P. Olsen
vognmand
Gislinge

S. Olsen
vognmand
Karsemose

S. Olsen
vognmand
Haslev

Olsen, Leo Ernst, vognmand; f. 31/1 1911 i Gadstrup, Roskilde amt.
Adr. Havdrup.
Firma: Leo Olsen, Vognmandsforretning, Hav
drup.
Olsen, Marie, vognmand; f. 2/11 1885 i Lestrup,
Præstø amt, datter af købmand Jens Peder Han
sen; g. 12/2 1904 m. vognmand Jens Ole Olsen;
efter ægtefællens død 1929 overtaget og videre
ført dennes vognmandsforretning på Frdbg. —
der er grundlagt 1917; vognpark: 3 lastvogne
(3>4-5 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. A/S Dansk
Svovlsyrefabrik, Kbhvn.
Adr. Bentzonsvej 17, Kbhvn. F.
Firma: J. Olsen’s Enke, Vognmandsforretning,
Bentzonsvej 17, Kbhvn. F.
Olsen, Niels, vognmand, entreprenør; f. 19/4
1912 i Buderup-Gravlev sogn, Alborg amt, søn
af vognmand Ole Olsen; g. 29/9 1935 m. Metha
O., f. Bager; tørvefabrikant i Skørping 1941-44,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skørping
1944, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte entreprenørvirksomhed m.
egen grusgrav; vognpark: 1 lastvogn m. tippelad,
1 traktor og 1 læsseapparat; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Nyvej 3, Skørping.
Firma: Niels Olsen, Vognmand & Entreprenør,
Skørping.

Olsen, Niels Albert, vognmand; f. 20/3 1909 i
Vejby, Frederiksborg amt, søn af forpagter N. P.
Olsen; g. 14/10 1939 m. Agnes O., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ørby pr. Helsinge 1945; vognpark: 1 5-tons
tankvogn; kørsel: udelukkende fast kørsel m.
mælk f. Ørekilde Mejeri.
Adr. Ørby pr. Helsinge.
Firma: Niels Albert Olsen, Vognmandsforret
ning, Ørby pr. Helsinge.
Olsen, Poul, vognmand; f. 7/3 1914 i Asnæs,
Holbæk amt, søn af landmand Jens Olsen; g. 24/5

S. Aa. Olsen
vognmand
Bredsten

1942 m. Ulla O., f. Jensen; chauffør h. vognmand
Axel Langhoff, Fårevejle og sen. på Gislinge
Flødefabrik 1935-46, i kompagni m. vognmand
Poul Westergaard Pedersen etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gislinge 1946; vognpark: 2
lastvogne (4 og 5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
f. Gislinge Flødefabrik.
Adr. Gislinge.
Firma: Olsen & Pedersen, Vognmandsforret
ning, Gislinge.

Olsen, Poul Rosbech, vognmand; f. 17/11 1898
i Køge, søn af vognmand Ole Olsen; g. 1/6 1928
m. Elisabeth O., f. Olsen; udd. i faderens vogn
mandsforretning i Køge, overtaget samme — der
er grundlagt 1878 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1918; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
begge m. hydraulisk tippelad; i perioder medl.
af best. f. Præstø Amts Vognmandsforening.
Adr. Tøxensvej 36, Køge.
Firma: Poul R. Olsen, Vognmandsforretning,
Tøxensvej 36, Køge.
Olsen, Rasmus Thorkild, rutebilejer; rutebil
chauffør 1922-26, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Nykøbing S. og etabi. sig s.
selvstændig rutebilejer 1926; vognpark: 3 rute
biler; kørsel: udelukkende rutebilkørsel på per
sonruten: Nykøbing S.-Jyderup-Slagelse; medl.
af best. f. Landsforeningen Danmarks Bilruter’s
13. kreds t. 1948.
Adr. Isefjordsvej 3, Nykøbing S.
Firma: T. Olsen, Rutebilejer, Isefjordsvej 3,
Nykøbing S.
Olsen, Sigfred, vognmand; f. 26/5 1910 i Hel
singe, Frederiksborg amt, søn af parcellist L. P.
Olsen; g. 5/11 1932 m. Lili O., f. Nielsen; chauffør
1928-32, fabriksarbejder 1932-37, handelsmand
1937-41, tørve- og formbrændselsfabrikant 194152, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Karse
mose pr. Frederiksværk 1942; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: 22% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. A/S Det danske Stålvalseværk, Frederiksværk
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T. Olsen

T, Olsen

V. Olsen

E, Olsson

vognmand
Alsgårde

vognmand
Borum

vognmand
Rønne

vognmand
Snogebæk

og f. statsskovvæsenet m. fl.; formd. f. Nord
sjællands Vognmandsforening 1950-55.
Adr. Karsemose pr. Frederiksværk.
Firma: Sigfred Olsen, Vognmandsforretning,
Karsemose pr. Frederiksværk.
Olsen, Sofus, vognmand; f. 18/11 1901 i Ben
løse, Sorø amt, søn af husejer Jørgen Olsen; g.
9/4 1936 m. Sigrid O., f. Mørkeberg; udd. v. land
væsen og herunder frekventeret Kærhave Land
brugsskole, iøvrigt chauffør h. vognmand Svend
Olsen, Haslev, overtaget sammes dagrenovations
kørsel og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Haslev 1943; vognpark: 1 4^-tons lastvogn; medl.
af best. f. og kasserer i Haslev og Omegns Vogn
mandsforening s. 1955.
Adr. Moltkesvej 39, Haslev.
Firma: Sofus Olsen, Vognmandsforretning,
Moltkesvej 39, Haslev.
Olsen, Svend Aage, vognmand; f. 10/2 1919 i
Vester Nebel, Vejle amt, søn af rentier Hans
Olsen; g. 1952 m. Else O., f. Nielsen; overtaget
nuværende vognmandsforretning i Bredsten og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport t. Vejle & Omegns Andels-Svine
slagteri og t. Vejle Eksportstalde foruden en del
kørsel f. Ravning Brugsforening og f. Bredsten
kommune.
Adr. Bredsten.
Firma: Svend Olsen, Vognmandsforretning,
Bredsten.
Olsen, Tage, vognmand; f. 5/6 1904 i Hellebæk,
Frederiksborg amt, søn af værftarbejder Chri
stian Olsen; g. 19/1 1935 m. Enny O., f. Martinsen; chauffør 1927-31, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Alsgårde 1931, erhvervet nuværende
ejendom i Alsgårde 1938; vognpark: 2 lastvogne
(4 og 5 tons) og 2 drosker; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
støbe- og vejmaterialer — samt flytning; medl.
af best. f. Tikøb Vognmandsforening s. 1942.
Adr. Nordre Strandvej 227, Alsgårde.
Firma: Tage Olsen, »Bilcentralen«, Alsgårde.

Olsen, Thorvald, vognmand; f. 31/7 1898 i Sabro, Arhus amt, søn af gårdejer Niels Peter Ol
sen; g. 1923 m. Julia O., f. Møller; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Borum pr. Mundelstrup
1930; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Frijsenborg Herregårdsmejeri.
Adr. Borum pr. Mundelstrup.
Firma: Thorvald Olsen, Vognmand, Borum pr.
Mundelstrup.
Olsen, Viggo, vognmand; f. 3/7 1889 i Smørum,
Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Olaf A. Olsen; g.
27/4 1919 m. Erna O., f. Klein; udd. v. land
væsen, sen. gårdejer, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tåstrup 1923; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del heste- og kreaturtransport.
Adr. Ludvig Hegners Alle 36, Tåstrup.
Firma: Viggo Olsen, Vognmandsforretning,
Ludvig Hegners Alle 36, Tåstrup.
Olsen, Viggo, vognmand, depotindehaver; f.
29/1 1900 i Sneglerup, Holbæk amt, søn af køb
mand Laur. Olsen; g. 24/2 1924 m. Gudrun O., f.
Christensen; udd. og virket v. landvæsen, over
taget vognmand Peter Madsen’s landbrugsejen
dom i Vig og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1944, afhændet samme og overtaget nuværende
ejendom i Vig m. depot f. A/S Tuborgs Brygge
rier og Kongens Bryghus, Kbhvn. 1953; vognpark:
1 12-tons lastvogn m. langtømmervogn og 1 3%tons ølvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. K.T.A.S.
Adr. Nygade, Vig.
Firma: Viggo Olsen, Vognmandsforretning —
Tuborg’s Depot, Vig.

Olsen, Viggo, vognmand; f. 7/6 1909 i Åkirkeby,
søn af arbejdsmand Alfred Olsen; g. 18/6 1932 m.
Eleonora O., f. Holm; chauffør i Rønne 1927-32,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rønne 1932;
vognpark: 2 3%-tons lastvogne — den ene m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; vogn
fordeler i Rønne Vognmandsforening.
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C. R. Otzen

H. Packert

N. Pagh

W. K. Pagh

vognmand
Køge

vognmand
Roskilde

vognmand
Fredericia

vognmand
Kolding

Adr. Hedningestræde 1, Rønne.
Firma: Viggo Olsen, Vognmandsforretning,
Hedningestræde 1, Rønne.
Olsson, Emil, vognmand; f. 15/12 1909 i Rønne,
søn af arbejdsmand Anders Olsson; g. 24/6 1933
m. Vira O., f. Jensen; efter en del år at have
virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Snogebæk pr. Neksø 1945; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad (kørselskapa
citet: ca. 15 tons), 2 turistbusser (kørselskapaci
tet: 52 personer) og 2 lillebiler — den ene till. t.
udlejning; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
turist- og lillebilkørsel; næstformd. i Turistvognmændenes Landsorganisation’s Bornholms af
deling s. 1953 og kasserer i Neksø og Omegns
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Snogebæk pr. Neksø.
Firma: Emil Olsson, Vognmandsforretning,
Snogebæk pr. Neksø.

Ommen, Hans, vognmand; f. 20/3 1910 i Løgum
kloster, Tønder amt, søn af handelsmand Carl
Ommen; g. 23/7 1939 m. Elise O., f. Sørensen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Bajstrup pr. Tinglev 1946; vognpark: 1
lastvogn og 1 udlejnings vogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Broderup Andelsmejeri og f. Tinglev kommune.
Adr. Bajstrup pr. Tinglev.
Firma: Hans Ommen, Vognmandsforretning,
Bajstrup pr. Tinglev.
Otzen, Christian Rosenberg, vognmand; f. 6/5
1929 i Bedsted, Åbenrå amt, søn af statshusmand
Nis Rosenberg Otzen; g. 11/4 1955 m. Aase D. O.,
f. Dixen Kofoed; udd. v. landvæsen m. ophold
på efterskole og højskole 1947-49, chauffør 194952, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Køge
1952, driver sideløbende tobaks- og vinforret
ning samt turistbureau i Køge; vognpark: 2 tu
ristvogne (21 og 28 personer); kørsel: udelukken
de turistkørsel.
Adr. Vestergade 6, Køge.
Firma: Turist-Centralen v. Chr. Rosenberg
Otzen, Vestergade 6, Køge.

Outzen, G. E., vognmand; f. 19/11 1915 i Søn
der Hygum, Haderslev amt, søn af smedemester
Ebbe Outzen; g. 20/10 1939 m. Thyra O., f.
Schmidt; udd. s. smed, chauffør i A/S Haderslev
Rutebilselskab 1939-46, etabi. sig s. selvstændig
turist- og lillebilvognmand i Sønder Hygum
1946; vognpark: 3 turistbusser og 1 lillebil.
Adr. Sønder Hygum.
Firma: G. E. Outzen, Sønder Hygum Turist
fart, Sønder Hygum.
Overgaard, Karl Kristen, vognmand; f. 20/2
1899 i Visborg, Alborg amt, søn af vogrmand
Søren Peter Overgaard; udd. i kolonial, drevet
kolonialforretning i Manna 1925-38, overtaget fa
derens vognmandsforretning i Hadsund — der er
grundlagt af bedstefaderen 1880 og videreført af
faderen s. 1898 — og etabi. sg s. selvstændig vogn
mand 1939; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Møllebakken, Hadsund.
Firma: Kristen Overgaard, Vognmand, Mølle
bakken, Hadsund.

Overvad, Harry, vognmand; f. 7/1 1926 i Kær
by, Randers amt, søn af gårdejer Niels Overvad;
g. 19/7 1950 m. Minna O., f. Rasmussen; udd. v.
landvæsen, chauffør h. vognmand H. Markussen,
Kærby pr. Hald 1950-55, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Gj erlev J. og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1 5%tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port.
Adr. Gj erlev J.
Firma: Gjerlev Vognmandsforretning v. Harry
Overvad, Gj erlev J.
Ovesen, Eluf, vognmand; f. 7/9 1927 i Rø, Born
holm, søn af landmand Johannes Ovesen; g. 11/6
1950 m. Inge O., f. Hansen; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rø 1951; vognpark: 1 3-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Rø.
Firma: Eluf Ovesen, Vognmandsforretning, Rø
Ovesen, Ove Larsen, vognmand; f. 21/2 1904 i
Øster Hornum, Ålborg amt; g. 29/3 1934 m. Anna
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O. S. Palsbo
direktør
Kbhvn. N.

N. Papuga

B. Pasciak

C. Paulsen

rutebilejer
Agerbæk

vognmand
Jels

vognmand
Jern vedlund

Marie O., f. Janner; udd. v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning — der
sideløbende omfatter entreprenørvirksomhed m.
salg af vej- og byggematerialer fra egen grus
grav — i Sejlstrup pr. Skørping og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1925, sideløbende over
taget personruten: Skørping-Volsted-Alborg 1945;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad
(kørselskapacitet: 17 tons), 3 rutebiler (kørsels
kapacitet: 85 personer), 1 lillebil og 2 traktorer
m. tilhørende læsseapparat og jordsluffe; kør
sel: alm. vognmandskørsel samt fragtmandskør
sel m. koncession på fragtruten: Sejlstrup-Alborg (s. 1927) og rutebilkørsel m. koncession på
personruten: St. Brøndum-Skørping-VolstrupÅlborg.
Adr. Sejlstrup pr. Skørping.
Firma: Sejlstrup Vognmandsforretning v. Ove
Ovesen, Sejlstrup pr. Skørping.
Packert, Henry, vognmand; f. 4/1 1905 i Ousager, Roskilde amt, søn af murer Georg Packert;
g. 5/8 1942 m. Ellen P., f. Gottschalk; udd. v.
landvæsen og sen. drevet selvstændigt landbrug
1929-40, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Osted 1940, flyttet forretningen — der sidelø
bende omfatter brændselshandel — t. Roskilde
1941; vognpark: 1 2-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel.
Adr. Skovbogade 37, Roskilde.
Firma: Henry Packert, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Skovbogade 37, Roskilde.
Pagh, Niels, vognmand; f. 5/1 1888 i Vejlby,
Vejle amt, søn af husmand Jens M. J. Pagh; g.
8/5 1917 m. Anna Jørgine P., f. Pedersen; udd. v.
landvæsen og sen. ansat bl. a. i A/S E. Rasmus
sen, Fredericia, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Fredericia 1917; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Fredericia Stolefabrik;
genn. en årrække formd. f. og sekretær i Frede
ricia Vognmandsforening.
Adr. 6’ Juli Vej 15, Fredericia.
Firma: Niels Pagh, Vognmandsforretning, 6’
Juli Vej 15, Fredericia.

Pagh, Willy Kaufmann, vognmand; f. 16/9 1917
i Kolding, søn af vandværksbestyrer Rasmus
Otto Pagh; g. 14/9 1940 m. Dagny P., f. Christen
sen; løst næringsbrev s. lillebilvognmand i Kol
ding 1945; vognpark: 2 lillebiler.
Adr. Bellevuegade 37, Kolding.
Firma: Pagh’s Lillebiler, Bellevuegade 37, Kol
ding.

Pallesen, Christian, vognmand; f. 4/9 1903 i
Barrit, Vejle amt, søn af smedemester Anders
Pallesen; g. m. Marie P., f. Andersen; udd. v.
landvæsen, i kompagni m. broderen vognmand
Gustav Pallesen overtaget nuværende fragt- og
vognmandsforretning i Barrit og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1926; vognpark: 3 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 18 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Barrit-Horsens.
Adr. Barrit.
Firma: Brdr. Pallesen, Fragt- & Vognmands
forretning, Barrit.
Pallesen, Gustav, vognmand; f. 11/10 1890 i
Barrit, Vejle amt, søn af smedemester Anders
Pallesen; udd. v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Christian Pallesen overtaget
nuværende fragt- og vognmandsforretning i Bar
rit og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1926;
vognpark: 3 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 18 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Barrit-Horsens.
Adr. Barrit.
Firma: Brdr. Pallesen, Fragt- & Vognmands
forretning, Barrit.
Palsbo, Ole Skytte, direktør; f. 11/8 1911 i
Kbhvn., søn af direktør A. P. Palsbo; g. 1956 m.
Bodil P., f. Hvid; udd. i handel i Vordingborg
og Kbhvn. samt frekventeret Købmandsskolen i
Kbhvn., disponent i A/S Salicath’s Express Co.,
Kbhvn. 1931, direktør i samme — der driver
speditions-, flytte- og vognmands- samt pakhus
forretning — s. 1936; medl. af best. f. Nordisk
Speditørforbund.
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J. Paulsen

L. Paulsen

Aa. G. Pedersen

A. Pedersen

vognmand
Højer

vognmand
Toftlund

vognmand
Skjern

vognmand
Neksø

Adr. Skovholmvej 23, Charlottenlund.
Firma: A/S Salicath’s Express Co., Rådmands
gade 51-53, Kbhvn. N.

Adr. Jernvedlund pr. Gredstedbro.
Firma: Chr. Paulsen, Vognmandsforretning,
Jernvedlund pr. Gredstedbro.

Papuga, Niels, rutebilejer; f. 9/11 1914 i Fårup,
Ribe amt, søn af rentier Josef Papuga; g. 15/3
1936 m. Karen P., f. Riber; udd. og virket v.
mølleri, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Agerbæk 1934, sideløbende drevet foderstoffor
retning i Agerbæk 1934-41, afhændet vognmands
forretningen og overtaget nuværende rutebilfor
retning i Agerbæk 1945; vognpark: 2 benzin- og
8 dieselrutebiler (17-42 personer) samt 1 kleinbus; kørsel: udelukkende rutebilkørsel m. kon
cession på personruterne: Agerbæk-Varde, Hovborg-Starup-Varde, Fåborg-Bramminge og Varde-Esbjerg samt turistkørsel på ind- og udland
m. 6 kørselstilladelser på Europa; driver side
løbende rutebilkørsel m. 2 dieselrutebiler på
personruten: Karstoft-Herning i kompagni m.
rutebilejer Karl Sørensen og rutebilkørsel m. 2
dieselrutebiler på personruten: Tranbjerg-Århus
i kompagni m. rutebilejer Jørgen Borch.
Adr. Agerbæk.
Firma: N. Papuga, Rutebilejer, Agerbæk.

Paulsen, Johannes, vognmand; f. 17/9 1919 i
Hjerpsted, Tønder amt, søn af vognmand Martin
Paulsen; g. 10/4 1943 m. Louise P., f. Bondes;
efter en del år at have virxet s. kusk og chauf
før i faderens vognmandsforretning overtaget
nuværende vognmandsforretning i Rosenborg
pr. Højer og etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand 1945, omdannet forretningen t. at om
fatte kørsel m. lastvogne 1946; vognpark: 1 Steyrdiesellastvogn og 1 Mercedes-diesellastvogn —
begge m. påhængsvogn — samt 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. gods m. koncession på Tysk
land samt en del kørsel m. kreaturer dels t.
de sønderjydske eksportstalde og dels t. og fra
marsken foruden en del kørsel f. Tønder amts
vejvæsen og f. Højer kommune.
Adr. Rosenborg pr. Højer.
Firma: Johs. Paulsen, Vognmandsforretning,
Rosenborg pr. Højer.

Pasciak, Bolech, vognmand; f. 24/1 1919 i Lyng
by, Randers amt, søn af arbejdsmand Johan
Pasciak; g. 24/11 1951 m. Toni P., f. Bonnichsen;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Jels
1951; vognpark: 1 7-personers lillebil.
Adr. Jels.
Firma: B. Pasciak, Vognmand, Jels.

Paulsen, Lorens, vognmand; f. 1/12 1924 i Ager
skov, Haderslev amt, søn af kreaturhandler Niels
Paulsen; g. 25/2 1953 m. Andrea P., f. Petersen;
efter en del år at have virket s. chauffør over
taget nuværende vognmandsforretning i Toft
lund og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1952;
vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn; kørsel:
alm vognmandskørsel — herunder bl. a. en dei
kørsel t. eksportstaldene i Sønderjylland samt
en ael kørsel f. Haderslev amts vejvæsen og f.
Toftlund kommune.
Adr. Kilen, Toftlund.
Firma: Lorens Paulsen, Vognmandsforretning,
Toftlund.

Paulsen, Christian, vognmand; f. 7/8 1916 i Gør
ding, Ribe amt, søn af landmand Jens Paulsen;
g. 13/11 1942 m. Marie P., f. Hansen; efter en del
år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Jernvedlund pr. Gredstedbro 1948; vognpark: 1 Thames-diesellastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer og
svin t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
foruden en del kørsel f. Jernvedlund Brugsfor
ening og f. Jernvedlund Lokalforening samt en
del kørsel m. brændsel f. egen regning; medl af
best. f. Ribe og Omegns Vognmandsforening.

Paulsen, Peter Meier, vognmand; f. 21/10 1910
i Hjordkær, Åbenrå amt, søn af smedemester
Peter Meier Paulsen; g. 29/10 1938 m. Karen M.
P., f. Mathiasen; udd. s. smed og sen. virket s.
lastvogns- og omnibuschauffør, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Agerbæk og etabi.

781

A. Pedersen
vognmand
Forum

A. Pedersen
vognmand
Frederiksværk

sig s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 1
Triangel-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1
Fargo-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. krea
turer t. Esbjerg Eksportmarked, en del kørsel m.
svin t. Esbjerg Andels-Svineslagteri, en del kør
sel m. smør t. Esbjerg Eksporthavn og en del
kørsel m. kartofler t. Agerbæk Kartoffelcentral
foruden en del kørsel f. Fåborg kommune og f.
Agerbæk Lokalforening u. J.A.F. samt en del
kørsel m. brændsel f. egen regning; genn. en
årrække medl. af best. f. Ribe Amts Vogn
mandsforening.
Adr. Agerbæk.
Firma: P. Meier Paulsen, Vognmandsforret
ning, Agerbæk.
Pedersen, Aage, vognmand; f. 1/12 1908 i Arhus,
søn af vognmand Sofus Peder Marius Pedersen;
g. 18/5 1941 m. Conny P., f. Andersen; medhjæl
per i nuværende vognmandsforretning i Arhus
1924-47, løst næringsbrev samt overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 3 lastvogne (3^-524 tons) — og 2 rust
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis firmakørsei.
Adr. Herluf Trolles Gade 3, Arhus.
Firma: Aage Pedersen, Vognmand, Herluf
Trolles Gade 3, Århus.
Pedersen, Aage Godtfred, vognmand; f. 3/4
1918 i Jelling, Vejle amt, søn af gårdejer Peder
Christian Pedersen; g. 30/3 1941 m. Thora P., f.
Jørgensen; udd. i kolonial, genn. ca. 10 år chauf
før h. vognmand Morten Overgaard, Skjern,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skjern
1952; vognpark 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del mæl
kekørsel t. Skjern Mejeri og en del kørsel m.
vejmaterialer f. Skjern kommune foruden en
del kørsel m. brændsel og fourage f. egen reg
ning.
Adr. Vestergade, Skjern.
Firma: Aage Pedersen, Vognmandsforretning,
Skjern.

A. v. reder sen

A. s. Pedersen

vognmand
Solrød Strand

vognmand
Mejlby

Pedersen, Aage Hingeberg, vognmand; f. 10/8
1924 i Skive, søn af tømrer og dykker v. D.S.B.
Andreas Pedersen; g. 17/11 1945 m. Ellen H. P.,
f. Møller (død 1952), g. 4/9 1954 m. Lizzy Mar
grethe H. P., f. Laursen; virket bl. a. v. beton
arbejde og v. skovarbejde i Sverige t. 1945,
chauffør v. Fredericia Byomnibusser 1945-51 og
taxachauffør 1951-53, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Fredericia 1953, sideløbende leveran
dør af slagger t. cementstøberier i provinsen m.
oplagsplads og knuseværk i Odense; vognpark:
2 lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
Adr. Sjællandsgade 61, Fredericia.
Firma: Aage Hingeberg Pedersen, Vognmands
forretning, Sjællandsgade 61, Fredericia.

Pedersen, Adolf, vognmand; f. 25/5 1905 i E1ling sogn, Hjørring amt; g. 28/10 1934 m. Alma
P., f. Toftegaard Jensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skagen 1931; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 20 tons), 1 traktor m. tilbehør og 1^ spand
heste; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Markvej 63, Skagen.
Firma: Adolf Pedersen, Vognmandsforretning,
Markvej 63, Skagen.
Pedersen, Albert, vognmand; f. 17/5 1907 i Nors,
Thisted amt, søn af vognmand Peder Pedersen;
g. 1931 m. Petrea P., f. Andersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vang 1938, selvstændig
vognmand i Skårup pr. Sjørring s. 1955; vogn
park: 1 diesellastvogn (5000 kg) m. påhængs
vogn (1500 kg), 1 benzinlastvogn (3750 kg) og 1
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis langturskørsel og kreaturtransport —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Vang-Thisted.
Adr. Skårup pr. Sjørring.
Firma: Albert Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Skårup pr. Sjørring.
Pedersen, Alfred, vognmand; f. 26/4 1890 i
Aker, Bornholm, søn af landmand Hans Peder
sen; g. 1/11 1911 m. Margrethe P., f. Bech; efter
en del år at have drevet selvstændig forretning
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etabi. sig s. selvstændig vognmand i Neksø 1919;
vognpark: 1 5-personers lillebil; kørsel: udeluk
kende lillebilkørsel.
Adr. Smallegade 9, Neksø.
Firma: Alfr. Pedersen, Vognmand, Smallegade
9, Neksø.

Pedersen, Alfred, vognmand; f. 2/11 1903 i
Vejrup, Ribe amt, søn af gårdejer Ib Pedersen;
g. 4/3 1926 m. Cathrine P., f. Nielsen; udd. v.
landvæsen, sen. gårdejer, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Forum pr. Guldager og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947, optaget
sønnerne Niels og Gunnar Pedersen s. medar
bejdere i forretningen; vognpark: 3 Austinbenzinlastvogne og 1 personvogn: kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Esbjerg og Varde, en del mælke
kørsel t. mejerierne i Brøndum og Vester Nebel
og en del kørsel m. korn, foderstoffer og gød
ning f. Forum Brugsforening foruden en del
kørsel f. Brøndum-Vester Nebel kommune og
en del kørsel m. brændsel og fourage f. egen
regning.
Adr. Forum pr. Guldager.
Firma: Alfred Pedersen, Vognmandsforret
ning, Forum pr. Guldager.
Pedersen, Alfred, vognmand; f. 11/1 1904 i
Frederiksværk, søn af vognmand Christian Pe
dersen; g. 21/6 1927 m. Dagmar P., f. Petersen;
udd. og virket s. maskinarbejder, bestyrer af
faderens vognmandsforretning i Frederiksværk
1926-27, overtaget samme — der er grundlagt
1880 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1927; vognpark: 6 diesel- og benzinlastvogne (4-6
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Hærens Krudtværk, Frede
riksværk og f. A/S De forenede Jernstøberier,
Frederiksværk samt f. Frederiksborg amts vej
væsen og f. forskellige savværker — samt flyt
ning; medl. af best. f. Frederiksværk Borgerfor
ening s. 1952.
Adr. Valseværksstræde 2, Frederiksværk.
Firma: Chr. Pedersen’s Eftf. v. Alfr. Pedersen,

Flytte- & Vognmandsforretning,
stræde 2, Frederiksværk.

Valseværks

Pedersen, Alfred Michael, vognmand; f. 23/11
1925 i Læborg, Ribe amt.
Adr. Gjerndrup pr. Brørup.
Firma: Alfred Pedersen, Vognmandsforret
ning, Gjerndrup pr. Brørup.

Pedersen, Anders Peder Ejnar, vognmand; f.
29/7 1894 i Nørre Tranders, Alborg amt, søn af
murermester Henrik Pedersen; g. 31/5 1918 m.
Dorthea P., f. Jensen; udd. s. murer, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Skalborg 1928, løst
næringsbrev og flyttet forretningen t. Alborg
1939; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — hvoraf
I m. påhængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis teglværkskørsel.
Adr. Absalonsgade 32, Alborg.
Firma: Ejnar Pedersen, Vognmandsforretning,
Absalonsgade 32, Alborg.
Pedersen, Anders Valdemar, vognmand; f. 11/11
1902 i Tåstrup, Præstø amt, søn af gårdejer P. A.
Pedersen; g. 15/4 1930 m. Margrethe P., f. An
dersen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
vognmand Jens Michaelis Rasmussen’s forretning
i Solrød og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1930; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — alle m.
hydraulisk tippelad — og 1 lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Søndre Birks
Vognmandsforening 1935-40.
Adr. Vestre Strandvej pr. Solrød Strand.
Firma: A. Pedersen, Vognmandsforretning, Ve
stre Strandvej pr. Solrød Strand.
Pedersen, Andreas Sejer, vognmand; f. 18/11
1920 i Egå, Randers amt, søn af kreaturhandler
Niels Sejer Pedersen; g. 14/11 1944 m. Ella S. P.,
f. Østergaard Christensen; last- og rutebilchauf
før 1938-50, overtaget nuværende vognmands
forretning i Mejlby pr. Hjortshøj — der er
grundlagt af svigerfaderen — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1950; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
II tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her

783

under bl. a. en del fast kørsel f. Lindå Brugsfor
ening og f. Esbenhus Mejeri foruden en del krea
turtransport.
Adr. Mejlby pr. Hjortshøj.
Firma: A. Sejer Pedersen, Vognmandsforret
ning, Mejlby pr. Hjortshøj.
Pedersen, Andreas Smedegaard, rutebilejer; f.
6/7 1905 i Thyregod, Vejle amt, søn af gårdejer
Jens Pedersen; g. 8/6 1934 m. Betty S. P., f. Jen
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Thyregod 1923, udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte lastvognskør
sel 1927 samt overtaget personruten: ThyregodVejle 1950, studie- og arbejdsophold i U.S.A.
1929-32; vognpark: 3 rutebiler.
Adr. Thyregod.
Firma: A. Smedegaard Pedersen, Rutebilejer,
Thyregod.
Pedersen, Anker, vognmand; f. 24/9 1913 i Helle
vad sogn, Hjørring amt, søn af vognmand Ernst
Pedersen; g. 25/6 1948 m. Edith P., f. Christensen;
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Klokkerholm 1930-32, overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1932, sideløbende
indehaver af eget cementstøberi og mørtelværk
1 Klokkerholm; vognpark: 3 diesellastvogne og
2 benzinlastvogne (kørselskapacitet: ca. 22 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel; i perioder medl.
af best. f. Vendsyssel Fragt- og Vognmandsfor
ening.
Adr. Klokkerholm.
Firma: Anker Pedersen, Vognmandsforretning,
Klokkerholm.
Pedersen, Anton, vognmand; f. 6/8 1890 i Bjer
ring, Viborg amt, søn af gårdejer Christian Pe
dersen; g. 7/11 1920 m. Elna P., f. Rasmussen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Bramstrup pr. Randers 1926; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel m.
mælk t. Nielstrup Andelsmejeri foruden en del
svinetransport og en del firmakørsel.
Adr. Bramstrup pr. Randers.
Firma: A. Pedersen, Vognmand, Bramstrup
pr. Randers.
Pedersen, Anton, vognmand, fabrikant; f. 27/3
1913 i Haderup, Viborg amt, søn af landmand
Christian Poulsen Pedersen; g. 1/3 1939 m. Ma
thilde Pouline P., f. Hansen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand og formbrændselsfabrikant i
Øgelund pr. Filskov 1951; vognpark: 1 Mercedesdiesellastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mergel f. I/S Lind & Jørgensen, Vejle
foruden en del kørsel m. formbrændsel og m.
kartofler f. egen regning.
Adr. Øgelund pr. Filskov.
Firma: Anton Pedersen, Vognmandsforretning
& Formbrændselsfabrik, Øgelund pr. Filskov.
Pedersen, Anton Emil, vognmand; f. 15/4 1905
i Øster Nykirke, Vejle amt, søn af murer Laust
Pedersen; g. 2/11 1935 m. Metha P., f. Øster-

gaard; udd. v. landvæsen og sen. virket s. kusk
h. vognmand K. Kristensen, Grejsdalen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Grejsdalen 1930,
flyttet forretningen t. Vejle 1938; vognpark: 3
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 16 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. murermester C. Christoffersen, Vejle,
f. murermester Chr. Hansen & Søn, Vejle, f.
murermester A. Jacobsen, Vejle, f. Arbejdsmændenes Andelsselskab, Vejle, f. Murernes Andels
selskab, Vejle og f. Vejle Kirkegårde m. fl.;
medl. af best. f. Vejle Vognmandsforening s.
1954. '
Adr. Vardevej 30, Vejle.
Firma: Anton Pedersen, Vognmandsforretning,
Vardevej 30, Vejle.
Pedersen, Arne, vognmand; f. 21/2 1933 i Barrithule, Vejle amt, søn af vognmand Max Peder
sen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
fragt-og vognmandsforretning i Barrit og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1955; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Juelsminde-Vejle.
Adr. Barrit.
Firma: Max Pedersen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Barrit.
Pedersen, Arne, vognmand; f. 10/6 1934 i Tøm
merby, Thisted amt, søn af landmand Magnus
Pedersen; g. 23/5 1955 m. Eva P., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bjerget pr.
Frøstrup 1955; vognpark; 1 lastvogn (3850 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel på ruten: Bjerget-Thisted.
Adr. Bjerget pr. Frøstrup.
Firma: Arne Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Bjerget pr. Frøstrup.
Pedersen, Axel, vognmand; f. 17/2 1905 i Aulum, Ringkøbing amt, søn af købmand Christian
Langbo Pedersen; g. 1/11 1925 m. Jenny P., f.
Kjærgaard Hansen; chauffør v. Herning Taxa
1932-37, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstæn
dig taxavognmand i Herning 1937; vognpark: 1 5personers taxavogn; medstifter af Herning Taxa
— der dengang kaldtes »Bilerne v. Banen« —
1937, medl. af best. f. samme t. 1938.
Adr. H. C. Ørsteds Vej 35, Herning.
Firma: Herning Taxa, Banegården, Herning.

Pedersen, Axel, vognmand; f. 6/12 1913 i Bo
gense, søn af lagerforvalter H. Pedersen; g. 16/5
1953 m. Ingrid P., f. Madsen; udd. s. mejerist,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odense
1945; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. D.S.B. og f. A/S A. W.
Kirkebye, Odense.
Adr. Johannevej 23, Odense.
Firma: Axel Pedersen, Vognmandsforretning,
Johannevej 23, Odense.
Pedersen, Bernhard Oscar, vognmand; f. 22/4
1919 i Nykøbing M., søn af vognmand Martin
Pedersen; g. 26/1 1941 m. Gerda P., f. Nøhr;
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etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nykøbing
M. 1946; vognpark: 1 diesellastvogn (5150 kg) m.
påhængsvogn (2375 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast firmakørsel f. A/S
Morsø Jernstøberi, Nykøbing M.
Adr. Lindevej 14, Nykøbing M.
Firma: Bernhard’s Vognmandsforretning, Lin
devej 14, Nykøbing M.
Pedersen, Bjarne W., vognmand; f. 18/3 1927 i
Kbhvn., søn af vognmand Kaj Brusch Pedersen;
g. 30/5 1952 m. Edith P., f. Svanen; udd. s. me
kaniker og sen. ansat i faderens vognmandsfor
retning i Vanløse, overtaget samme — der er
grundlagt af oldefaderen vognmand Jens Peder
sen 1884 og sideløbende omfatter eget repara
tionsværksted — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1953; vognpark: 10 alm. lastvogne (1-10
tons) — hvoraf en del m. tippelad — og 2 last
vogne m. sættevogn (8 m); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Hvidovrevej 125 C, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Alb. Pedersen, Vognmandsforretning,
Bogholder Alle 37, Vanløse.

Pedersen, Børge, vognmand; f. 28/9 1911 i
Kbhvn., søn af sømand Christian Pedersen; g.
15/12 1941 m. Lilly P., f. Christensen; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Thorsted pr. Tim 1941;
vognpark: 4 diesellastvogne og 1 lillebil; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Ringkøbing, Holstebro og Struer,
en del kørsel m. smør t. Esbjerg Eksporthavn,
en del kørsel m. bygge- og vejmaterialer t. for
skellige håndværkere og t. Thorsted kommune
og en del kørsel m. kolonial- og grovvarer f.
Thorsted Brugs- og Foderstofforening og f.
købmand L. Lauridsen, Thorsted foruden en
del kørsel f. Thorsted Mejeri og f. Videbæk An
dels-Kondenseringsfabrik; genn. en årrække
medl. af best. f. Ringkøbing-Skjern Vognmands
forening.
Adr. Thorsted pr. Tim.
Firma: Børge Pedersen, Vognmandsforretning,
Thorsted pr. Tim.

C. Pedersen
vognmand
Odder

Pedersen, Børge, vognmand; f. 15/1 1916 i
Lindeballe, Vejle amt, søn af vognmand Søren
Pedersen; g. 13/11 1940 m. Gudrun Elna P., f.
Pedersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gammelby pr. Jelling 1941; vognpark: 2 benzin
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. eksportstaldene og slagterierne i Kolding og
Vejle foruden en del kørsel f. Nørup kommune,
f. Nørup Savværk og f. Gammelby Brugsfor
ening m. fl.; medl. af best. f. Vejle Amts Vogn
mandsforening 1954-56.
Adr. Gammelby pr. Jelling.
Firma: Børge Pedersen, Vognmandsforretning,
Gammelby pr. Jelling.
Pedersen, Børge, vognmand; f. 23/4 1918 i Vor
dingborg, søn af vognmand Oluf Pedersen; g.
30/8 1947 m. Oda P., f. Agger; medhjælper og
chauffør i faderens vognmandsforretning i Vor
dingborg t. 1945, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vordingborg 1945; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (6 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. entreprenørfirmaet Henry An
dersen, Vordingborg m. fl.
Adr. Marienbergvej 69, Vordingborg.
Firma: Børge Pedersen, Vognmandsforretning,
Marienbergvej 69, Vordingborg.

Pedersen, Børge Dahl, vognmand; f. 18/12 1915
i Ejstrup, Skanderborg amt, søn af landmand
Hans Henrik Pedersen; g. 1941 m. Lykke D. P.,
f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Balle pr. Bredsten 1953; vognpark: 1
diesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. mælk t. Bred
sten Mejeri, en del kørsel m. mergel f. I/S Lind
& Jørgensen, Vejle og en del kørsel m. form
brændsel.
Adr. Balle pr. Bredsten.
Firma: Børge Dahl, Vognmandsforretning,
Balle pr. Bredsten.
Pedersen, Carl, vognmand; f. 6/3 1892 i Kast
bjerg, Randers amt, søn af vognmand Jakob
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Pedersen; g. 8/5 1918 m. Petrea P., f. Pedersen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Glæsborg — der er grundlagt 1888 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1918; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: IOV2 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport t. Grenå foruden en del firmakør
sel; medstifter af og genn. en årrække medl. af
best. f. Djurslands Vognmandsforening.
Adr. Glæsborg.
Firma: Carl Pedersen, Vognmandsforretning,
Glæsborg.
Pedersen, Carl, vognmand; f. 14/10 1894 i Od
der, Århus amt, søn af vognmand Christian
Pedersen; g. 25/2 1923 m. Alma P., f. Iversen;
overtaget faderens flytte- og vognmandsforret
ning i Odder — der er grundlagt 1892 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i 1923, side
løbende leverandør af vej- og byggematerialer
fra egen grusgrav samt leder af Zone-Redningskorpset’s station i Odder; vognpark: 7 last
vogne — hvoraf 4 m. tippelad og 2 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 45 tons), 2 flyttelifts, 2
lillebiler, 1 rustvogn, 2 ambulancer og 2 spand
heste samt 1 kranvogn tilhørende Zone-Red
ningskorpset; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning og møbelopbevaring; tidl. medl.
af best. f. Arhus Omegns Vognmandsforening,
formd. f. beskæftigelsesudvalget i Odder.
Adr. Åbygade 8, Odder.
Firma: Carl Pedersen & Søn, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Odder.

Pedersen, Carl, vognmand; f. 20/7 1896 i UrlevStenderup kommune, Vejle amt, søn af arbejds
mand Peder Christian Pedersen; g. 31/1 1925 m.
Anna Marie P., f. Grand; udd. og virket v. land
væsen, vognmandskusk 1916-20, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Horsens 1920, løst nærings
brev 1930, driver sideløbende brændselsforret
ning i Horsens; vognpark: 2 lastvogne (2 og 4%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel fra belæsset banevogn fra
Kbhvn.; medstifter af Horsens Lastbilforening
1932, medl. af best. f. Horsens Vognmandsfor

C. Pedersen
vognmand
Allinge

ening s. 1938, kasserer i samme s. 1940, formd.
f. Horsens Kulhandlerforening.
Adr. Nørretorv 15, Horsens.
Firma: C. Pedersen, Vognmand, Nørretorv 15,
Horsens.
Pedersen, Carl Johan, vognmand; f. 13/2 1929
i Rø, Bornholm, søn af landmand Hans Peder
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauf
før, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vester
marie pr. Lobbæk 1954; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Smørenge Mølle, Vestermarie pr. Lobbæk.
Firma: C. J. Pedersen, Vognmandsforretning,
Smørenge Mølle, Vestermarie pr. Lobbæk.

Pedersen, Carl Lund, forretningsfører; f. 22/4
1906 i Ålborg, søn af handelsgartner Laurids Pe
der Pedersen; g. 17/4 1930 m. Martha L. P., f.
Laursen; lagerforvalter 1927-47 og lagerinspek
tør 1947-50, ansat v. Ålborg Privatbaner’s regn
skabsvæsen 1950-53, forretningsfører f. Ålborg
Taxa s. 1953.
Adr. Vingårdsgade 17, Ålborg.
Firma: Ålborg Taxa, Vingårdsgade 17, Ålborg.
Pedersen, Carlo Møller, vognmand; f. 19/4 1919
i Havndal, Randers amt, søn af arbejdsmand
Magnus Møller Pedersen; g. 10/12 1949 m. Gud
run M. P., f. Raj-Andersen; udd. v. landvæsen
og sen. virket s. chauffør, i kompagni m. bro
deren Niels Christian Møller Pedersen grundlagt
nuværende vognmands- og brændselsforretning i
Havndal og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1946, løst næringsbrev 1949, eneindehaver af for
retningen s. 1950; vognpark: 2 diesellastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medstifter af Hadsund og Omegns
Vognmandsforening 1947, medl. af best. f. samme
t. 1951.
Adr. Havndal.
Firma: Carlo Møller, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Havndal.
Pedersen, Charles, vognmand; f. 12/3 1899 i
Åker, Bornholm, søn af landmand Jens Peder-
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sen; g. 22/5 1931 m. Helga P., f. Ipsen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Allinge 1925; vogn
park: 2 lillebiler (5 og 7 personer); kørsel: ude
lukkende lillebilkørsel; næstformd. i AllingeSandvig Vognmandsforening s. 1950.
Adr. Nørregade 26, Allinge.
Firma: Charles Pedersen, Vognmand, Nørre
gade 26, Allinge.
Pedersen, Charles Søndergaard, vognmand; f.
9/6 1911 i Arre, Ribe amt, søn af gårdejer Hans
Jepsen Pedersen; g. 5/6 1937 m. Pouline S. P.,
f. Obling; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vilslev pr. Gredstedbro 1937; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer og svin t. Esbjerg
Eksportmarked og t. Esbjerg Andels-Svineslag
teri foruden en del kørsel f. Vilslev kommune
— samt langturskørsel m. hø og halm; formd. f.
Ribe og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Vilslev pr. Gredstedbro.
Firma: C. Søndergaard, Vognmand, Vilslev pr.
Gredstedbro.
Pedersen, Chresten, vognmand; f. 16/6 1900 i
Glerup, Vester Bølle sogn, Viborg amt, søn af
husmand Ole Pedersen; g. 11/11 1923 m. Kristine
Marie P., f. Jensen; udd. i handel, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Rørbæk og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1928; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad (kør
selskapacitet: 14 tons) — og 2 udlejnings vogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel; kasserer i Hobro
Omegns Vognmandsforening 1940-44.
Adr. Lykkebo, Rørbæk.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmand, Lykkebo,
Rørbæk.
Pedersen, Christen Hansen, vognmand; f. 8/5
1916 i Skjoldbjerg, Ribe amt, søn af gårdejer
Hans Pedersen; g. 18/5 1946 m. Jensine P., f. Pe
dersen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Skjoldbjerg 1940;
vognpark: 2 benzin- og 2 diesellastvogne —
hvoraf 3 m. påhængsvogn — og 1 personvogn;

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del skovkørsel i forskellige skove og plan
tager f. Det danske Hedeselskab, Vorbasse, f.
A/S Grindsted Imprægneringsanstalt og f. for
skellige savværker og en del svine- og kreatur
transport t. Grindsted Eksportmarked og t.
Andels-Svineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted
foruden en del kørsel f. Skjoldbjerg Brugs- og
Lokalforening m. fl.; medl. af best. f. Grindsted
og Omegns Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Skjoldbjerg pr. Vorbasse.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Skjoldbjerg pr. Vorbasse.
Pedersen, Christian, vognmand; f. 7/10 1885 i
Tjustrup, Sorø Amt, søn af landmand Kresten
Pedersen; g. 28/5 1916 m. Agnes P., f. Kubert;
genn. en del år kusk dels h. dr. Hagbyrd, Fugle
bjerg og dels h. godsforvalteren på St. Frederikslund, overtaget vognmand Jens Larsen’s forret
ning i Boeslunde og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1911, flyttet forretningen t. Slagelse 1923;
vognpark: 2 lastvogne (3% og 5% tons); genn. en
årrække medl. af best. f. Vognmandsforeningen
f. Slagelse og Omegn.
Adr. Skolegade 3, Slagelse.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Skolegade 3, Slagelse.
Pedersen, Christian, vognmand; f. 25/4 1897 i
Frederiksværk, søn af vognmand Christian Pe
dersen; medhjælper i og sen. bestyrer af fade
rens vognmandsforretning i Frederiksværk,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frederiks
værk 1921; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) og
3 drosker.
Adr. Strandvej 4, Frederiksværk.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Strandvej 4, Frederiksværk.

Pedersen, Christian Jensen, vognmand; f.
30/11 1918 i Sahl, Viborg amt, søn af gårdejer
Niels Jensen Pedersen; g. 22/5 1942 m. Dora J.
P., f. Thorsager; udd. v. landvæsen, chauffør
1944-52, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Romlund pr. Ravnstrup 1952; vognpark: 1 5-
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tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport og en
del fast firmakørsel.
Adr. Romlund pr. Ravnstrup.
Firma: Chr. Jensen Pedersen, Vognmands
forretning, Romlund pr. Ravnstrup.
Pedersen, Christian Møller, vognmand, brænd
selshandler; f. 24/8 1905 i Esbjerg, søn af avls
bruger og vognmand Mads Jensen Pedersen; g.
5/12 1933 m. Alvina M. P., f. Lukensmeier; udd.
v. landvæsen og sen. drevet selvstændig land
ejendom, etabi. sig. s. selvstændig vognmand i
Esbjerg 1944; vognpark: 1 Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. forskellige bygmestre i
Esbjerg samt en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Storegade 161, Esbjerg.
Firma: Chr. Møller Pedersen, Vognmands- og
Brændselsforretning, Storegade 161, Esbjerg.
Pedersen, Christian Nielsen, vognmand; f. 1/12
1909 i Vejstrup, Svendborg amt, søn af fisker
Anders Pedersen; g. 10/11 1946 m. Ingibjørg P.,
f. Jønsson; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Skårup F. 1934; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
tons) — den ene m. påhængsvogn (6 tons).
Adr. Skårup F.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Skårup F.

Pedersen, Christian Peter, vognmand; f. 28/2
1909 i Vrejlev, Hjørring amt, søn af landmand
Alfred Pedersen; g. 7/9 1935 m. Mary Dorthea P.,
f. Hansen; udd. og virket bl. a. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejle 1953;
kørselskapacitet: 7 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Vejle
amt og f. A/S Dansk Såsæd & Korneksport,
Vejle.
Adr. Borgmester Madsens Gade 5, Vejle.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Borgmester Madsens Gade 5, Vejle.
Pedersen, Christian Poul, vognmand; f. 22/7
1901 i Outrup, Ribe amt.

Adr. Lunde J.
Firma: Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Lunde J.
Pedersen, Christoffer, vognmand; f. 10/2 1908
i Blåhøj, Vejle amt, søn af landmand Christen
Pedersen; g. 2/5 1940 m. Anna P., f. Olesen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Sønder Omme 1944; vognpark: 2
benzinlastvogne og 1 udlejnings vogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Statens Arbejdshus, Sønder Omme.
Adr. Sønder Omme.
Firma: Chr. Pedersen’s Brændselshandel, Søn
der Omme.
Pedersen, Edvard, vognmand, rutebilejer; f.
13/11 1905 i Trans, Ringkøbing amt, søn af
vognmand Peter Christian Pedersen; g. 17/9
1933 m. Ingrid P., f. Jespersen; udd. og virket
v. landvæsen 1920-27, selvstændig vognmand —
m. forretning omfattende last- og personkørsel
— i Bøvling 1927-38, drevet rutebilkørsel på
personruten: Ølgod-Varde 1939 og på person
ruten: Herning-Karstoft 1939-43, indehaver af
personruten: Holstebro-Vinderup s. 1944, sen.
udvidet samme t. Skive og Nykøbing M.; vogn
park: 6 rutebiler (kørselskapacitet: ca. 210 per
soner); medl. af best. f. Landsforeningen Dan
marks Bilruter’s 16. kreds, medstifter af og
formd. f. Holstebro Rutebilstation, medl. af
best. f. Skive Rutebilstation.
Adr. Vinderup.
Firma:
Holstebro-Vinderup-Skive-Nykøbing
M. Rutebiler v. Edvard Pedersen, Vinderup.
Pedersen, Egil, vognmand; f. 19/11 1919 i Hol
stebro, søn af vognmand Niels Christian Pe
dersen; g. 11/12 1943 m. Maren P., f. Bjerregaard Jensen; ansat v. Ostebørsen og Fyns Æg
eksport, Holstebro 1934-37, derefter medarbej
der i faderens vognmandsforretning i Holste
bro.
Adr. Holstebro.
Firma: Holstebro Last-Auto v. Chr. Pedersen,
Dybbølsgade 62, Holstebro.
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Pedersen, Ejnar, vognmand; f. 30/7 1909 i Jers
lev, Hjørring amt, søn af landmand Lars Edvard
Pedersen; g. 28/5 1939 m. Helga P., f. Andersen;
rutebilchauffør 1932-41, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Jerslev J. 1941; vognpark: 2 diesel
lastvogne (3300 og 4800 kg) — den ene m. tippe
lad — og 1 benzinlastvogn (3400 kg) m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport; medstifter af og sekretær i
Brønderslev og Omegns Vognmandsforening s.
1946.
Adr. Østre Alle 2, Jerslev J.
Firma: Ejnar Pedersen, Vognmandsforretning,
Jerslev J.

Pedersen, Ejnar Dyhrberg, vognmand; f. 23/3
1920 i Rødding, Viborg amt, søn af vognmand
Peder Pedersen; g. 7/2 1943 m. Elna P., f. Ver
ner; medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Løvel pr. Viborg 1938-47, overtaget
samme — der er grundlagt af faderen 1931 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947, side
løbende leverandør af vej- og byggematerialer
fra egen grus- og sandgrav; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport og en del fast
firmakørsel.
Adr. Løvel pr. Viborg.
Firma: E. D. Pedersen, Vognmand, Løvel pr.
Viborg.
Pedersen, Ejnar Holberg, vognmand; f. 28/8
1912 i Munke Bjergby, Sorø amt, søn af land
mand Jens Fr. Pedersen; g. 6/5 1937 m. Inge
borg H. P., f. Olsen; udd. og virket bl. a. v.
landvæsen, overtaget vognmand Charles Nielsen’s forretning i Ny Holmstrup pr. Slagelse og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1940; vogn
park: 2 lastvogne (3% og 5 tons) — begge m. hy
draulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Antvorskov
Teglværk; medl. af best. f. og sekretær i Vogn
mandsforeningen f. Slagelse og Omegn s. 1950.
Adr. Enghavevej 26, Ny Holmstrup pr. Slagel
se.

Firma: Ejn. Holberg Pedersen, Vognmandsfor
retning, Ny Holmstrup pr. Slagelse.
Pedersen, Ejnar K., vognmand; vognpark: 2
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast firmakørsel.
Adr. Munkevej 6, Thisted.
Firma: Ejnar K. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Thisted.
Pedersen, Ejner, vognmand; f. 15/2 1904 i Sejl
strup, Hjørring amt, søn af landmand Niels An
ton Pedersen; g. 15/5 1928 m. Helga P., f. Ber
telsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ret
holt pr. Hjørring 1930, optaget sønnen Niels
Regnar Pedersen s. medarbejder i forretningen;
vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den ene
m. påhængsvogn (2 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Retholt pr. Hjørring.
Firma: Ejner Pedersen, Vognmandsforretning,
Retholt pr. Hjørring.
Pedersen, Ejner Kristian, vognmand; f. 10/4
1912 i Køge, søn af vognmand N. P. Pedersen;
g. 14/9 1935 m. Emma P., f. Olsen; chauffør i
faderens vognmandsforretning i Køge 1933-34,
ansat i A/S Gummifabrikken »Codan«, Køge
1934-45, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig taxavognmand i Køge 1945, genn. årene
omdannet forretningen t. udelukkende at om
fatte turist- og lastvognskørsel; vognpark: 2 tu
ristvogne (15 og 21 personer) og 1 lastvogn (4
tons); formd. f. Køge Taxa 1952-54.
Adr. Erantis vej, Køge.
Firma: Ejner Pedersen’s Turisttrafik, Erantisvej, Køge.
Pedersen, Ejner Møllgaard, vognmand; f. 3/1
1920 i Kelstrup v. Vig, Holbæk amt, søn af gård
ejer Laur. Pedersen; g. 30/10 1948 m. Bodil M. P.,
f. Hougaard; udd. og virket v. landbrug og møl
leri t. 1944, chauffør bl. a. v. Vig Skærvefabrik
og v. lillebilkørsel 1944-54, overtaget vognmand
Tage Nielsen’s forretning i Lumsås og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1954; vognpark: 1 5-
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tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Lumsås Mejeri.
Adr. Lumsås.
Firma: E. Møllgaard Pedersen, Vognmandsfor
retning, Lumsås.

Pedersen, Ejner Theodor, vognmand; f. 1/12
1907 i Bønstrup, Vejle amt, søn af snedkerme
ster Hans Pedersen; g. 16/2 1935 m. Elisabeth P.,
f. Juhl; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haders
lev 1946; vognpark: 2 lastvogne — begge m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Eksport-Maltfabrik
ken »Fuglsang«, Haderslev, f. A/S Nicolai Outzen, Haderslev og f. Haderslev kommune; medl.
af best. f. Haderslev By’s Vognmandsforening.
Adr. Birke vej 6, Haderslev.
Firma: Ejner Pedersen, Vognmandsforretning,
Birkevej 6, Haderslev.

Pedersen, Elvig Møller, vognmand; f. 18/9
1920 i Ølgod, Ribe amt, søn af landmand Peder
Olsen Pedersen; g. 12/5 1943 m. Signe M. P., f.
Sørensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ølgod 1952; vogn
park: 1 diesellastvogn og 1 lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturtransport t. eksport- og samlestaldene i
Esbjerg, Skjern og Ølgod og en del svinetrans
port t. Skjern Svineslagteri foruden en del kør
sel f. Ølgod Lokalforening u. J.A.F. og D.A.G.
— samt lillebilkørsel.
Adr. Skolegade 3, Ølgod.
Firma: Elvig Møller, Vognmandsforretning,
Ølgod.
Pedersen, Emil, vognmand, købmand; f. 12/3
1913 i Dalby, Præstø amt, søn af parcellist Hans
Pedersen; g. 26/5 1944 m. Lilly P., f. Nielsen; efter
en del år at have virket s. chauffør v. Carlsberg
Depotet i Hårlev etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i St. Heddinge 1938, udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte lastvognskør
sel 1941, afhændet lillebilforretningen 1947 og

overtaget nuværende købmandsforretning v.
Kongeskov pr. St. Heddinge 1949, sideløbende
indehaver af A/S Bryggeriet »Stjernen«s depot
f. St. Heddinge s. 1951; vognpark: 1 4-tons last
vogn og 1 udlejningsvogn.
Adr. Kongeskov pr. St. Heddinge.
Firma: Emil Pedersen, Vognmand—Købmand,
Kongeskov pr. St. Heddinge.
Pedersen, Erik, vognmand; f. 7/6 1908 i Hobro,
søn af vognmand Søren P. Pedersen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hobro 1926, selv
stændig vognmand i Snæbum pr. Hobro s. 1931;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Snæbum pr. Hobro.
Firma: Erik Pedersen, Vognmandsforretning,
Snæbum pr. Hobro.
Pedersen, Erik Bolvig, vognmand; f. 18/3 1912
i Ørslev, Præstø amt, søn af vognmand J. P. Pe
dersen; g. 1938 m. Ebba P., f. Christoffersen;
overtaget vognmand Harald Hansen’s samt fade
rens vognmandsforretning i Ørslev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1943, erhvervet nu
værende ejendom i Ørslev 1950; vognpark: 2
lastvogne (3 og 5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del godstransport
f. D.S.B.; i perioder medl. af best. f. Vording
borg og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Ørslev pr. Vordingborg.
Firma: Erik Pedersen, Vognmandsforretning,
Ørslev pr. Vordingborg.
Pedersen, Erik Henry, vognmand; f. 25/10 1900
i Helsingør, søn af ledvogter Nicolaj Pedersen; i
kompagni m. vognmand Lars Nielsen overtaget
vognmand P. Aagaard’s forretning i Snekker
sten og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 1 3-tons Bedf ord-lastvogn; kørsel:
alm. vognmands- og renovationskørsel.
Adr. Parallelvej 31, Snekkersten.
Firma: L. Nielsen & H. Pedersen, Vognmands
forretning, Snekkersten.
Pedersen, Erik Michael, vognmand; f. 20/7
1909 i Hørsholm, Frederiksborg amt, søn af
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portør v. D.S.B. August Pedersen; g. 27/9 1931
m. Anna Johanne P., f. Nielsen; rutebilchauf
før 1931-44, overtaget vognmand F. Gaarde’s
forretning i Hornbæk og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1944, driver sideløbende
brændselsforretning i Hornbæk; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. dagrenova
tion; tildelt Landsforeningen Danmarks Bilruter’s diplom i sølv og guld.
Adr. Nordre Strandvej 355, Hornbæk.
Firma: Erik Pedersen, Vognmandsforretning,
Hornbæk.
Pedersen, Erling, vognmand; f. 11/1 1919 i
Holbæk, søn af bager Peter Pedersen; g. 1945
m. Ketty P., f. Christiansen; overtaget vogn
mand Th. Nielsen’s forretning i Ubberup pr.
Kalundborg og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1953; vognpark: 2 lastvogne (6 og 7 tons)
— den ene m. påhængsvogn (4V2 tons).
Adr. Ubberup pr. Kalundborg.
Firma: Erling Pedersen, Vognmandsforretning,
Ubberup pr. Kalundborg.
Pedersen, Erling Gunnar, vognmand; f. 23/1
1916 i Voer, Hjørring amt, søn af landmand Ja
cob Pedersen; g. 26/9 1942 m. Ebba Marie P.,
f. Tramborg; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Idskov pr. Dybvad 1946; vognpark: 1 lastvogn
(5100 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Idskov pr. Dybvad.
Firma: Erling G. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Idskov pr. Dybvad.
Pedersen, Ernst Peder, vognmand; f. 9/9 1904
i Fåborg, søn af skibskaptajn Peter Reinholdt
Pedersen; g. 9/4 1933 m. Erna P., f. Bergenhagen; etabi. sig s. selvstændig vognmand — m.
forretning omfattende lastvognskørsel — i
Kbhvn. 1946.
Adr. Ulrik Birchs Alle 6, Kbhvn. S.
Firma: Ernst Pedersen, Vognmandsforretning,
Ulrik Birchs Alle 6, Kbhvn. S.

Pedersen, Eyvind, vognmand; f. 14/11 1911 i
Hjørring, søn af vognmand Julius Pedersen; g.
12/11 1949 m. Annelise P., f. Andersen; efter en
del år at have virket s. medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Hjørring overtaget sam
me og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950;
vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; revisor i Hjørring Vognmandsfor
ening.
Adr. Overgade 11, Hjørring.
Firma: Eyvind Pedersen, Vognmandsforret
ning, Overgade 11, Hjørring.
Pedersen, Frands, vognmand; f. 7/10 1910 i
Kvong, Ribe amt, søn af arbejdsmand Søren
Pedersen; g. 3/1 1934 m. Erna Marie P., f. Dam;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kvong
1933; vognpark: 1 lastvogn, 1 traktor m. læsse
skovl, 1 turistvogn og 1 lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Kvong kommune og en del mergelkørsel
— samt turist- og lillebilkørsel.
Adr. Kvong pr. Tistrup.
Firma: Frands Pedersen, Vognmandsforret
ning, Kvong pr. Tistrup.
Pedersen, Frede, vognmand; f. 28/9 1917 i Høj
by, Holbæk amt, søn af vognmand Carl Chri
stian Pedersen; g. 6/1 1941 m. Eli P., f. Christof
fersen; udd. og virket s. brænder v. pottemageri
t. 1950, chauffør 1950-53, optaget s. kompagnon
i broderen vognmand Walther Pedersen’s forret
ning i Holbæk 1953; vognpark: 3 lastvogne (5-7
tons); kørsel: alm. vognmands- og entreprenør
kørsel.
Adr. Brogade 4, Holbæk.
Firma: Brdr. Pedersen, Vognmandsforretning,
GI. Tåstrupvej 9, Holbæk.
Pedersen, Frederik, vognmand; f. 21/11 1900 i
Melby, Frederiksborg amt, søn af parcellist P. J.
Pedersen; g. 23/12 1929 m. Petra P., f. Madsen;
udd. og virket v. landvæsen og gartneri, rute
bilchauffør på personruten: Hundested-Frederiksværk 1921-29, selvstændig fragtmand m. kon
cession på fragtruten: Kregme-Hillerød 1929-33,
i kompagni m. Frederiksværk-Banen og drifts-
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leder f. 2 ruter 1933-40, portner i A/S Det dan
ske Stålvalseværk, Frederiksværk 1941-45, etabi.
sig s. selvstændig vognmand — m. forretning om
fattende lastvognskørsel og fragtmandskørsel på
Kbhvn. — i Frederiksværk 1946, afhændet fragt
mandsforretningen 1946 og derefter udelukkende
drevet vognmandsforretning; vognpark: 3 last
vogne (3-4 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Det dan
ske Stålvalseværk, Frederiksværk.
Adr. Kirkegade 3, Frederiksværk.
Firma: Fr. Pedersen, Vognmands- & Flyttefor
retning, Kirkegade 3, Frederiksværk.

i sin tid s. vognmand i denne by al kørsel t. den
nye Hundested landevej i entreprise — 1928 og
t. Lillerød 1930; vognpark: 6 lastvogne (5-7 tons)
og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Frederiksborg
amts vejvæsen, f. Lillerød kommune og f. for
skellige murermestre; medl. af best. f. Hillerød
og Omegns Vognmandsforening s. 1949, kasserer
i samme s. 1951.
Adr. Tokkekøbvej 17, Lillerød pr. Allerød.
Firma: Frits Pedersen, Vognmandsforretning,
Tokkekøbvej 17, Lillerød pr. Allerød.

Pedersen, Frederik, vognmand; f. 8/12 1904 i
Tjustrup, Sorø amt, søn af husmand Christian
Pedersen; g. 15/11 1943 m. Agnes P., f. Pedersen;
kusk og chauffør h. vognmændene Lars Chr.
Rasmussen og Oluf Larsen, Slagelse 1930-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Slagelse
1946; vognpark: 4 lastvogne (4-6 tons) — alle m.
hydraulisk tippelad og 2 m. påhængsvogn (3 og
5 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bjergbygade 2 B, Slagelse.
Firma: Fr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Bjergbygade 2 B, Slagelse.

Pedersen, Frode, vognmand; f. 21/9 1892 i Vejrup, Ribe amt, søn af landmand Ib Pedersen; g.
19/4 1924 m. Meta P., f. Poulsen; udd. v. land
væsen, overtaget vognmand Hans Andersen’s
forretning i Rørvig og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1926; vognpark: 2 Bedford-lastvogne
(5 og 6 tons) — den ene m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel t. Andelsmejeriet »Bil
lesborg«, Nykøbing S.
Adr. Rørvig.
Firma: Frode Pedersen, Vognmandsforretning,
Rørvig.

Pedersen, Frederik Knud Børge, vognmand; f.
25/10 1911 i Kbhvn., søn af vognmandskusk Karl
Olsen; g. 22/3 1941 m. Tove P., f. Byrum; efter
en del år at have virket s. kusk og medhjælper
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herlev 1944;
vognpark: 1 4-tons Bedf ord-lastvogn; kørsel:
udelukkende dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s
Grundejeres Renholdelsesselskab.
Adr. Klokkedybet 22, Herlev.
Firma: F. K. B. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Klokkedybet 22, Herlev.

Pedersen, Frits, vognmand; f. 10/2 1895 i Fre
deriksværk, søn af vognmand Christian Peder
sen; g. 14/9 1930 m. Marie P., f. Haugstrup; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Fre
deriksværk t. 1927, derefter etabi. sig s. selv
stændig vognmand v. Kbhvn.s Godsbanegård,
flyttet forretningen t. Frederiksværk — og havde

Pedersen, Frode, vognmand; f. 15/3 1923 i Ing
strup, Hjørring amt, søn af landmand Jens Pe
dersen; g. 14/2 1948 m. Jytte P., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vester Hjermitslev 1950; vognpark: 1 lastvogn (5200 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreaturtransport og en del fast firma
kørsel; medl. af best. f. Vester Hjermitslev
Borgerforening.
Adr. Villabakken, Vester Hjermitslev.
Firma: Frode Pedersen, Vognmandsforretning,
Vester Hjermitslev.
Pedersen, Georg Jørgen, vognmand; f. 22/3
1905 i Magleby pr. Klippinge, Præstø amt, søn
af arbejdsmand Peder Christian Pedersen; g.
5/7 1935 m. Else P., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1938; vognpark:
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Adr. Haldrup.
Firma: Hans Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Haldrup.

4 5-tons lastvogne — alle m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Frederikssundsvej 241, Brønshøj.
Firma: G. Pedersen, Vognmandsforretning,
Frederikssundsvej 241, Brønshøj.

Pedersen, Hans, vognmand; f. 11/1 1911 i Hør
by, Hjørring amt, søn af landmand Martinus
Pedersen; g. 4/1 1942 m. Minna P., f. Hæstrup;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hørby 1936;
vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad
og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 23
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; formd. f.
Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening s. 1952,
suppleant i 1. kreds t. hovedbest. f. Landsfor
eningen Danske Vognmænd.
Adr. Søndergade, Hørby.
Firma: Hørby Vognmandsforretning, Hørby.

Pedersen, Gudmund Reinvald, vognmand; f.
13/2 1914 i Klakring, Vejle amt, søn af arbejds
mand Niels Anthon Pedersen; g. 7/4 1935 m. Hel
ga P., f. Søndergaard; udd. s. bager, mælkefor
handler 1938-42, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Horsens 1942, optaget
vognmand Hans Peter Andersen s. kompagnon
i forretningen 1945; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons) — begge m. løber — og 1 traktor m. 2
løbere; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. F.D.B., Horsens
— samt kontraktkørsel på ruten: Horsens-Odense; medl. af best. f. Horsens Vognmandsforening
s. 1950.
Adr. Jyllandsgade 22 A, Horsens.
Firma: H. P. Andersen & G. Pedersen, Vogn
mandsforretning, Horsens.

Pedersen, Hans, vognmand; f. 11/7 1915 i Østermarie, Bornholm, søn af landmand Mathias Pe
dersen; g. 23/7 1936 m. Ellen P., f. Mortensen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Østermarie 1943, sideløben
de indehaver af maskinstation i Østermarie;
vognpark: 3 5-tons lastvogne — alle m. tippelad,
2 lillebiler (5 og 8 personer) og 1 gravemaskine;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt lillebilkørsel;
i perioder medl. af best. f. Svaneke og Omegns
Vognmandsforening.
Adr. Nørregade 7, Østermarie.
Firma: Hans Pedersen, Vognmandsforretning,
Nørregade 7, Østermarie.

Pedersen, Gunnar, vognmand; f. 10/10 1922
i Øster Hæsinge, Svendborg amt, søn af arbejds
mand Anton Pedersen; g. 4/5 1950 m. Edel P.,
f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen 1936—
46, chauffør h. broderen vognmand Willy Pe
dersen, Fåborg, 1946-49 og h. købmand Laur.
Nielsen, Fåborg, 1949-50, overtaget vognmand
Henning Hansen’s forretning m. tilhørende
ejendom i Vester Hæsinge og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1950: vognpark: 2 5-tons last
vogne — den ene m. tippelad; medl. af best. f.
og kasserer i Fåborg og Omegns Vognmands
forening s. 1950.
Adr. Vester Hæsinge.
Firma: Gunnar Pedersen, Vognmandsforret
ning, Vester Hæsinge.

Pedersen, Hans, vognmand; f. 5/1 1895 i Tå
strup, Præstø amt, søn af gårdejer Peder Peder
sen; g. 1920 m. Signe P., f. Larsen; udd. v. land
væsen, overtaget vognmand Ludvig Nielsen’s
forretning i Hårlev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1920; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 13 tons)
— og 2 lillebiler; i 3 perioder medl. af best. f.
St. Heddinge og Omegns Vognmandsforening —
sidst s. 1955.
Adr. Hårlev.
Firma: Hans Pedersen, Vognmandsforretning,
Hårlev.
Pedersen, Hans, vognmand; f. 2/7 1899 i Rårup, Vejle amt, søn af gårdejer Frands Peder
sen; g. 8/6 1929 m. Sofie P., f. Jensen; udd. v. land
væsen; overtaget nuværende fragt- og vogn
mandsforretning i Haldrup og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1928; vognpark: 1 4^2 tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel t. Horsens
Andelsmejeri — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Haldrup-Horsens.

Pedersen, Hans Christian, vognmand; f. 4/3
1915 i Skørpinge, Præstø amt, søn af vognmand
og parcellist Peter Hansen Pedersen; g. 16/2 1941
m. Ethel P., f. Jensen; efter en del år at have
virket s. medhjælper i faderens vognmandsfor
retning etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skørpinge 1937, erhvervet nuværende ejendom i
Skørpinge 1947; vognpark: 2 5-tons lastvogne —
den ene m. påhængsvogn (4V2 tons); medl. af
best. f. St. Heddinge og Omegns Vognmandsfor
ening s. 1951.
Adr. Skørpinge pr. Rødvig, Stevns.
Firma: H. Chr. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Skørpinge pr. Rødvig, Stevns.
Pedersen, Hans Egon, vognmand; f. 18/2 1922
i Sønderholm, Alborg amt, søn af gårdejer Arnt
Marinus Pedersen; g. 1952 m. Rise P., f. Christen
sen; lastvognschauffør 1940-47, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vester Hassing 1947, side
løbende aut. kørelærer i Vester Hassing; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons) og
1 skolevogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port.
Adr. Vester Hassing.
Firma: Egon Pedersen, Vognmand, Vester Has
sing.
Pedersen, Hans Egon, vognmand; f. 7/8 1922 i
Egebjerg, Skanderborg amt, søn af vognmand
Rasmus Peder Pedersen; g. 14/11 1944 m. Gerda
P., f. Fuglbjerg Eriksen; medhjælper og chauf
før 1940-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
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i Østbirk 1946, løst næringsbrev 1950, vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten : Østbirk-Stenbjerg-Horsens.
Adr. Østbirk.
Firma: Egon Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Østbirk.
Pedersen, Hans Emanuel, vognmand; f. 22/5
1905 i Give, Vejle amt, søn af arbejdsmand Niels
Peter Pedersen; g. 10/7 1934 m. Dagny P., f.
Vennevold; udd. v. landvæsen, kusk 1925-29,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Give 1929;
vognpark: 1 5-tons lastvogn og 1 udlejningsvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Give kommune og f. A/S Give
& Omegns Svineslagteri.
Adr. Frdbg. pr. Give.
Firma: Frdbg. Vognmandsforretning v. Hans
E. Pedersen, Frdbg. pr. Give.

Pedersen, Hans Jørgen, vognmand; f. 4/2 1919
i Thisted, søn af vognmand Anders Nielsen Pe
dersen; g. 30/4 1944 m. Ebba P., f. Brogaard;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Thi
sted 1939-42, i kompagni m. moderen fru M. K.
Pedersen overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 2 5-tons
diesellastvogne — den ene m. påhængsvogn (7
tons) — og 1 5-tons benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del lokal
firmakørsel og en del langturskørsel; medl. af
best. f. Thisted Vognmandsforening.
Adr. Kongensgade 3, Thisted.
Firma: Anders Nielsen Pedersen, Vognmands
forretning, Bryggerivej 3, Thisted.

Pedersen, Hans Kristian, vognmand; f. 28/2
1903 i Strandby, Odense amt, søn af møller Ras
mus Jensen Pedersen; g. 16/12 1928 m. Helene Kir
stine P., f. Lindkvist Christiansen; udd. og virket
v. landvæsen 1912-19 og 1923-28, t. søs 1919-23, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Odense 1928, op
taget sønnen Juul Tage Pedersen s. kompagnon
i forretningen 1953; vognpark: 6 lastvogne (kør
selskapacitet: ca. 30 tons); kørsel: alm. vogn

mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Fyens Trælastkompagni, Odense og f. for
skellige håndværksmestre i Odense.
Adr. Annasholmsgade 21, Odense.
Firma: H. K. Pedersen, Vognmandsforretning,
Annasholmsgade 21, Odense.
Pedersen, Hans Madsen, vognmand; f. 7/7 1920
i Kragelund, Ribe amt, søn af landmand Niels
Lassen Pedersen; g. 28/7 1946 m. Elly P., f. Hermansen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vester Vedsted pr. Ribe
1946; vognpark: 1 Bedford- og 1 Dodge-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Vester Vedsted
kommune og f. Vester Vedsted Brugsforening
foruden en del kørsel m. kreaturer t. eksport
staldene i Esbjerg og Skærbæk, en del kørsel m.
svin t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og t. Es
bjerg Eksportslagteri og en del kørsel m. korn
og foderstoffer f. Jydsk Andels-Foderstofforret
ning, Vester Vedsted samt en del kørsel m. mer
gel og m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vester Vedsted pr. Ribe.
Firma: Hans M. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Vester Vedsted pr. Ribe.
Pedersen, Hans Michael, vognmand, kørelærer;
f. 19/3 1900 i Egtved, Ribe amt, søn af gårdejer
Jens M. Pedersen; g. 12/12 1930 m. Dorthea P.,
f. Breindahl; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Kolding 1923, ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte
køreskole og fragtmandskørsel på ruten: Kolding
-Vejle 1925; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: ca. 12 tons) og 1 personskolevogn; formd.
f. Sydøstjydsk Kørelærerforening.
Adr. Alykkegade 30, Kolding.
Firma: Kolding Auto-Køreskole v. Hans Pe
dersen, Alykkegade 30, Kolding.
Pedersen, Hans Peder, vognmand; f. 21/11 1905
i Ribe, søn af vognmand Peder Pedersen; g.
4/6 1938 m. Ane P., f. Jepsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ribe 1936; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
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herunder bl.a. en del kørsel f. Ribe kommune
og f. Ribe amts vejvæsen foruden en del kørsel
m. kreaturer og svin t. Esbjerg Eksportmarked
og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri samt en del
kørsel m. formbrændsel f. egen regning.
Adr. Damhus pr. Ribe.
Firma: Hans Pedersen, Vognmandsforretning,
Damhus pr. Ribe.
Pedersen, Hans Ringberg, vognmand; f. 16/10
1906 i Øster Brønderslev, Hjørring amt; g. 2/1
1927 m. Marie R. P., f. Sørensen; kusk og chauf
før bl. a. h. vognmand Albert Lund, Nørre Sund
by 1929-53, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nørre Sundby 1953; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. forskellige entreprenører.
Adr. Kjeldsens Alle 16, Nørre Sundby.
Firma: H. Ringberg Pedersen, Vognmandsfor
retning, Kjeldsens Alle 16, Nørre Sundby.
Pedersen, Hans Viggo, vognmand; f. 10/8 1910
i Esbjerg, søn af kranfører Laur. Pedersen; g.
16/8 1933 m. Anne Marie P., f. Madsen; udd. s.
maskinarbejder, t. søs 1930-33, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1934; vognpark: 2
varevogne og 2 lastvogne (21/a og 4 tons).
Adr. Blegdamsvej 118, Kbhvn. 0.
Firma: Triangel Transport, Blegdamsvej 118,
Kbhvn. 0.

Pedersen, Hans Werner, vognmand; f. 30/3
1922 i Kerteminde, søn af vognmand Peder Pe
dersen; g. 18/1 1948 m. Frida P., f. Hansen; op
taget s. kompagnon i faderens vognmandsfor
retning i Kerteminde 1950; vognpark: 2 4-tons
lastvogne; medl. af best. f. Kerteminde og Om
egns Vognmandsforening s. 1949. formd. f. samme
s. 1950.
Adr. Langegade 91, Kerteminde.
Firma: P. Pedersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Langegade 91, Kerteminde.
Pedersen, Harry, vognmand; f. 29/9 1902 i
Svendborg, søn af vognmand Hans Pedersen; g.

6/12 1924 m. Else P., f. Aagaard; chauffør i A/S
Det forenede Oliekompagni, Svendborg 1924-42,
derefter medhjælper og chauffør i faderens
vognmandsforretning i Svendborg, overtaget
samme — der omfatter kørsel f. D.S.B. — og
etabi. sig. s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 4 lastvogne (1^-2 tons); medl. af best. f.
Svendborg Vognmandsforening s. 1948, formd.
f. samme s. 1951, formd. f. Centralforeningen f.
Fyns Byvognmænd s. 1955.
Adr. Set. Nicolaj Kirkestræde 3, Svendborg.
Firma: Harry Pedersen, D.S.B.Vognmand, Set.
Nicolaj Kirkestræde 3, Svendborg.
Pedersen, Harry, vognmand; f. 6/3 1924 i
Haunstrup, Ringkøbing amt, søn af husmand
Christian Pedersen; g. 22/5 1953 m. Dorthea P.,
f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, last
vognschauffør 1951-53, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gundersted pr. Halkær 1953; vogn
park: 1 5V2-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Gundersted pr. Halkær.
Firma: Harry Pedersen, Vognmandsforret
ning, Gundersted pr. Halkær.
Pedersen, Hartou, vognmand; f. 31/12 1899
i Brobyværk, Svendborg amt, søn af vognmand
Jørgen Pedersen; g. 12/1 1924 m. Carla P., f. Pe
tersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Svendborg 1934; vognpark: 2 lastvogne (2 og 5^2
tons) og 1 lillebil.
Adr. Fåborgvej 36, Svendborg.
Firma: Hartou Pedersen, Vognmandsforret
ning, Fåborgvej 36, Svendborg.
Pedersen, Hartvig Filip, fragtmand, kommis
sionær; f. 27/11 1905 i Stoense, Langeland, søn
af skovarbejder Alfred Pedersen; g. 4/1 1946 m.
Gerda P., f. Køie; udd. og virket v. landvæsen,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
fragtmand i Hillerød 1932; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
på fragtruten: Hillerød-Kbhvn. m. faste holde
pladser v. Kødbyen og v. Grønttorvet i Kbhvn.
Adr. Hjortholmsvej 13, Hillerød.
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Firma: Hartvig Pedersen, Fragtmand, Hjort
holmsvej 13, Hillerød.
Pedersen, Helge Verner Villy, vognmand; f.
21/9 1912 i Pollerup, Møn, søn af parcellist Chri
stian Pedersen; g. 19/4 1940 m. Solveig P., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, chauffør h. vogn
mand O. C. Nielsen, Haslev 1939-44, overtaget
vognmand K. Tranberg’s forretning i Vindbyholt pr. Fakse og etabi sig s. selvstændig vogn
mand 1944, flyttet forretningen t. Orup pr. Fakse
1949; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) — den
ene m. påhængsvogn (3V2 tons).
Adr. Orup pr. Fakse.
Firma: Helge Pedersen, Vognmandsforretning,
Orup pr. Fakse.
Pedersen, Helvig Laurent Kongskov, vogn
mand; f. 20/8 1909 i Soderup, Holbæk amt, søn af
vognmand Rasmus Pedersen; g. 2/9 1934 m. Krestine P., f. Møller; overtaget faderens vogn
mandsforretning i Tølløse og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1930; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Kvarmløsevej 42, Tølløse.
Firma: Laurent Pedersen, Vognmandsforret
ning, Kvarmløsevej 42, Tølløse.

Pedersen, Henry, vognmand; f. 30/11 1911 i
Haderup, Ringkøbing amt, søn af murer Johan
P. Pedersen; g. 24/6 1944 m. Lilly P., f. Peder
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1936, der
efter chauffør, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Haderup 1938, løst næringsbrev og over
taget vognmand Jens Larsen’s forretning i Ros
kilde 1945; vognpark: 2 3%-tons lastvogne —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Kongens Bryg
hus, Kbhvn. og f. Roskilde Dagblad m. fl.
Adr. Møllehusvej 27, Roskilde.
Firma: Henry Pedersen, Vognmandsforretning,
Møllehusvej 27, Roskilde.
Pedersen, Henry Chresten Krogh, vognmand;
f. 17/12 1914 i Grenå, søn af vognmand Peder

Pedersen; g. 6/7 1940 m. Esther P., f. Thygesen; chauffør i faderens vognmandsforretning
i Kærby pr. Kolind 1933-56, overtaget samme
— der er grundlagt 1926 — og etabi sig s. selv
stændig vognmand i 1956, driver sideløbende
brændselsforretning i Kærby; vognpark: 1 5tons lastvogn og 1 7-personers lillebil; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport foruden en del fir
makørsel — samt lillebilkørsel.
Adr. Kærby pr. Kolind.
Firma: H. Pedersen, Vognmandsforretning,
Kærby pr. Kolind.
Pedersen, Henry Georg, vognmand; f. 25/5 1914
i Nykøbing M., søn af vognmand Martin Peder
sen; g. 4/9 1938 m. Ingrid Harriet P., f. Tangaa
Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nykøbing M. 1946; vognpark: 2 diesellastvogne
(kørselskapacitet: ca. 10% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast firma
kørsel samt langturskørsel på ruten: Nykøbing
M.-Arhus; revisor i Nykøbing M. Vognmands
forening, formd. f. medlemsmødeudvalget i Ny
købing M. Idrætsforening.
Adr. Danavej 7, Nykøbing M.
Firma: Vognmandsforretningen »Star« v. Hen
ry Pedersen, Danavej 7, Nykøbing M.

Pedersen, Henry Siggaard, vognmand; f. 19/3
1915 i Herning, søn af vognmand Niels Siggaard
Pedersen; g. 13/5 1940 m. Astrid S. P., f. Skov
Christensen; chauffør v. Niels Krøjgaard’s Tri
kotagefabrik i Herning 1933-42, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Herning
1942; vognpark: 3 lastvogne — alle m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 40 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Th. Nielsens Gade 85, Herning.
Firma: Henry Siggaard, Vognmand, Th. Niel
sens Gade 85, Herning.

Pedersen, Herluf, vognmand; f. 17/11 1916 i
Skellerup, Svendborg amt, søn af vognmand
Laurits Pedersen; g. 9/7 1939 m. Kirstine P., f.
Pedersen; medhjælper og sen. chauffør i fade-
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vognmand
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rens vognmandsforretning i Årslev, overtaget
samme — der er grundlagt 1929 — m. tilhøren
de ejendom og landbrug og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1951; vognpark: 3 5V2-tons
lastvogne — alle m. påhængsvogn (4><-7 % tons).
Adr. Årslev.
Firma: Årslev Vognmandsforretning v. H. Pe
dersen, Årslev.
Pedersen, Herluf, vognmand; f. 16/3 1917 i
Lindknud, Ribe amt, søn af husmand Peder Jen
sen Pedersen; g. 11/9 1942 m. Käthe P., f. Diederich; efter en del år at have været ansat på
Sønder Hygum Savværk etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Sønder Hygum 1946; vognpark:
1 Commer-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Fæsted Mejeri, f. Sønder Hygum Savskæreri og
f. Hygum kommune.
Adr. Sønder Hygum.
Firma: Herluf Pedersen, Vognmandsforretning,
Sønder Hygum.
Pedersen, Herman Christian, vognmand; f.
18/12 1913 i LI. Binderup, Ålborg amt, søn af
rentier Michael Pedersen; g. 12/9 1945 m. Kri
stine P., f. Lundhøj; udd. v. landvæsen, last
vognschauffør 1940-47, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Bjerregrav pr. Møldrup 1947;
vognpark: 1 6-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel foruden en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning; medl. af best.
og kasserer f. Bjerregrav Vandværk.
Adr. Bjerregrav pr. Møldrup.
Firma: H. Pedersen, Vognmandsforretning,
Bjerregrav pr. Møldrup.

Pedersen, Holger, vognmand; f. 19/3 1895 i
Askov, Ribe amt, søn af vognmand Morten Pe
dersen; g. 7/3 1924 m. Lisbeth Sofie P., f. Lund;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1934; vognpark: 4 lastvogne (3-4% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Storegårdsvej 1, Brønshøj.

Firma: Holger Pedersen, Vognmandsforret
ning, Storegårdsvej 1, Brønshøj.
Pedersen, Holger, vognmand; f. 4/7 1900 i Ål
borg, søn af arbejdsmand Jens Peder Pedersen;
g. 24/8 1928 m. Anna Marie P., f. Lund; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vårst 1925, flyttet forretningen t.
Gudum pr. Vårst 1928; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel, alm. vogn
mandskørsel samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Vårst-Ålborg s. 1927.
Adr. Gudum pr. Vårst.
Firma: Holger Pedersen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Gudum pr. Vårst.

Pedersen, Holger, vognmand; f. 21/3 1906 i
Frejlev, Maribo amt, søn af tømrermester Peter
Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Frejlev i 1935; vognpark: 1 4-tons lastvogn m.
påhængsvogn (2 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del mælkekørsel t.
A/S Den danske Mælkekondenseringsfabrik,
Nakskov s. 1942; sekretær i Maribo Amts Fragtog Vognmandsforening s. 1948.
Adr. Frejlev.
Firma: Holger Pedersen, Vognmandsforret
ning, Frejlev.
Pedersen, Holger, vognmand; f. 28/10 1911 i
Hjørring, søn af vognmand Thomas Janus Pe
dersen; g. 27/10 1941 m. Helga P., f. Larsen; udd.
s. maskinmester og sejlet s. sådan i Rederiet J.
Lauritzen, medarbejder i faderens vognmands
forretning i Hjørring s. 1940; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 2 m. lukket flyttekasse (kør
selskapacitet: 17 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt flytning; medl. af best. f. Hjørring
Amts Skytteforening.
Adr. Østre Ringvej 29, Hjørring.
Firma: Th. Pedersen & Søn, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Kongensgade 38, Hjørring.
Pedersen, Holger Kær, vognmand; f. 22/8 1907
i Doense, Ålborg amt, søn af slagtermester Chri
stian Peder Pedersen; g. 30/9 1933 m.Verna K. P.,
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f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nørre Sundby 1940, løst næringsbrev 1945; vognpark: 2 4-tons lastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt møbeltransport.
Adr. Kronprinsens Alle 1, Nørre Sundby.
Firma: H. Kær Pedersen, Vognmands- &
Flytteforretning, Kronprinsens Alle 1, Nørre
Sundby.
Pedersen, Holger Thorvald, vognmand; f. 5/6
1891 i Thyregod, Vejle amt, søn af landmand
P. J. Pedersen; g. 17/12 1918 m. Ebba Mathilde
P., f. Møller; udd. v. landvæsen, kusk i Vejle
1918-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand og
kulhandler i Vejle 1932; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Murer
nes Andelsselskab, Vejle; tidl. næstformd. i Vejle
Lastbilforening, formd. f. Vejle Kulhandlerfor
ening 1952-55, p. t. kasserer i samme.
Adr. Agade 47, Vejle.
Firma: Holger Pedersen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Agade 47, Vejle.
Pedersen, Ingeborg, vognmand; f. 8/9 1910 i
Humlum, Ringkøbing amt; g. 17/12 1933 m. vogn
mand Alfred Pedersen; efter ægtefællens død
1955 overtaget og videreført dennes flytte- og

vognmandsforretning i Struer — der er grund
lagt 1917; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 18-20 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Struer Andelsslagteri, f. Struer
Brugsforening og f. Struer kommune — samt
flytning.
Adr. Bryggergade 1, Struer.
Firma: A. Pedersen, Struer Flytte- & Vogn
mandsforretning, Bryggergade 1, Struer.
Pedersen, Ingemann, vognmand; f. 4/10 1911 i
Sønder Lem, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Niels Peder Pedersen; g. 8/1 1939 m. Kathrine
P., f. Færge; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør h. faderen etabi. sig s. selv
stændig vognmand — m. forretning omfattende
rutebil- og eksportkørsel — i Esbjerg i kom
pagni m. broderen vognmand Sandfeldt Peder
sen 1938, selvstændig eksportvognmand i Es
bjerg s. 1948; vognpark: 1 Mercedes- og 1 Volvodiesellastvogn — begge m. påhængsvogn og
kølekasse; kørsel: udelukkende eksportkørsel
m. koncession på Europa — herunder kørsel
m. såvel fisk s. landbrugsprodukter.
Adr. Strandvejen 93, Sædding pr. Esbjerg.
Firma: Ingemann Pedersen, Eksportvogn
mand, Strandvejen 93, Sædding pr. Esbjerg.

H. K. Pedersen

H. T. Pedersen

I. Pedersen

I. Pedersen

vognmand
Nørre Sundby

vognmand
Vejle

vognmand
Struer

vognmand
Sædding

798

I. C. Pedersen

I. S. Pedersen

J. L. Pedersen

J. A. Pedersen

vognmand
Morup Mølle
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vognmand
Hevring

Pedersen, Ingmar Christian, vognmand; f. 14/2
1902 i Ørum sogn, Thisted amt, søn af vej assi
stent Jens Peder Pedersen; g. 30/7 1928 m. Agnes
P., f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand — m. forretning omfattende persontrans
port — i Morup Mølle pr. Bedsted, Thy 1930,
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
godstransport 1934 og omdannet samme t. ude
lukkende at omfatte godstransport 1944; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel,
en del svine- og kreaturkørsel og en del kørsel
f. Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg kommune — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Morup Mølle-Thisted; medl. af Hvidbjerg-ØrumLodbjerg sogneråd s. 1950.
Adr. Morup Mølle pr. Bedsted, Thy.
Firma: I. Chr. Pedersen’s Fragt- & Vogn
mandsforretning, Morup Mølle pr. Bedsted, Thy.

Pedersen, Iver Steen, vognmand; f. 24/1 1924
1 Odder, Arhus amt, søn af vognmand Carl Pe
dersen; g. 30/6 1950 m. Elin P., f. Mikkelsen; op
taget s. kompagnon i faderens flytte- og vogn
mandsforretning i Odder 1953.
Adr. Abygade 8, Odder.
Firma: Carl Pedersen & Søn, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Odder.
Pedersen, Jakob Laurits, vognmand; f. 10/9
1893 i Holsted, Ribe amt, søn af gårdejer Da
niel Pedersen; g. 28/11 1915 m. Kirstine Karo
line P., f. Andersen; efter en del år at have vir
ket s. kusk h. vognmand N. Th. Andersen, Es
bjerg etabi. sig s. selvstændig vognmand i Es
bjerg 1922, iøvrigt optaget sønnen Manfred Pe
dersen s. medarbejder i forretningen; vognpark:
2 benzinlastvogne og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Esbjerg kommune, f. A/S Esbjerg Kulim
port og f. forskellige bygmestre i Esbjerg for
uden en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Svendsgade 46, Esbjerg.
Firma: J. Pedersen, Vognmand, Svendsgade
46, Esbjerg.

Pedersen, Jens, vognmand; f. 5/8 1903 i Vorup,
Randers amt, søn af handelsmand Anton Marius
Pedersen; g. 23/12 1928 m. Klara P., f. Hund
borg; etabi. sig s. selvstændig vognmand og
brændselshandler i Kristrup pr. Randers 1927;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel; genn. en årrække medl. af
best. f. Randers Vognmandsforening.
Adr. Kristrupvej 113, Kristrup pr. Randers.
Firma: Jens Pedersen, Vognmandsforretning,
Kristrup pr. Randers.
Pedersen, Jens Anthon, vognmand; f. 15/4 1915
i Ørsted sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Peder Helli Pedersen; g. 2/12 1938 m. Mary P.,
f. Espersen; udd. v. landvæsen, lastvognschauf
før 1937-49, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hevring pr. Ørsted 1948; vognpark: 1 51/2-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Hevring pr. Ørsted.
Firma: Jens Pedersen, Vognmand, Hevring pr.
Ørsted.
Pedersen, Jens Børge, vognmand; f. 15/4 1910
i Kristrup, Randers amt, søn af gårdejer Hans
Christian Pedersen; udd. og virket v. landvæsen,
i kompagni m. 2 brødre grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Randers og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1936; vognpark: 1 5%tons lastvogn og 1 %-tons varevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Bøsbrovej, Randers.
Firma: Brdr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Randers.

Pedersen, Jens Christian, vognmand; f. 3/9 1911
i Rind sogn, Ringkøbing amt, søn af arbejds
mand Marius Christian Pedersen; g. 15/8 1936 m.
Helene P., f. Sørensen; udd. og virket v. skov
brug, etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand
i Herning 1932, overgået t. taxa-sammenslutnin
gen i Herning 1945, udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte lastvognskørsel 1950; vogn
park: 1 4^-tons lastvogn m. tippelad og 1 5personers taxavogn; kørsel: alm. vognmands-
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vognmand
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kørsel; medl. af best. f. og kasserer i Herning
Taxa s. 1951.
Adr. Fynsgade 32, Herning.
Firma: J. Chr. Pedersen, Vognmand, Fynsgade
32, Herning.
Pedersen, Jens Christian, vognmand; f. 12/2
1919 i Kbhvn., søn af vognmand Jens Peder Pe
dersen; g. 24/8 1940 m. Elly P., f. Hansen; efter
en del år at have virket s. chauffør optaget s.
kompagnon i faderens vognmandsforretning i
Kbhvn. 1945, eneindehaver af samme — der er
grundlagt 1923 — s. 1946; vognpark: 1 41/2-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende dagrenovations
kørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdelsessel
skab.
Adr. Tartinisvej 22, Kbhvn. SV.
Firma: J. C. Pedersen, Vognmandsforretning,
Tartinisvej 22, Kbhvn. SV.
Pedersen, Jens Ole, vognmand; f. 21/5 1912
i Mørke, Randers amt, søn af møller Rasmus P.
Pedersen; g. 27/5 1944 m. Else P., f. Nielsen;
overtaget vognmand Vald. Kallehave’s forret
ning i Kerteminde og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1945; vognpark: 1 traktor m. på
hængsvogn; medl. af best. f. Kerteminde og
Omegns Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Kristine Rudes Vej 2, Kerteminde.
Firma: J. O. Pedersen, Vognmandsforretning,
Kristine Rudes Vej 2, Kerteminde.

Pedersen, Jens Peder, vognmand; f. 6/3 1927
i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af gårdejer An
ton Pedersen; g. 27/9 1952 m. Lilian P., f. Jen
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Remmerhus, Barde pr. Herning i kompagni m.
vognmand Viggo Bank Olesen og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1954, eneindehaver af
forretningen — der sideløbende omfatter en
treprenørvirksomhed m. egen grusgrav — s.
1955; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. materialer fra egen grusgrav og en del
kreaturtransport t. Herning Eksportstald for

J. P. Pedersen
vognmand
Remmerhus

J. H. Pedersen
vognmand
St. Merløse

uden en del kørsel f. Vorgod Østerby Brugsog Lokalforening og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Remmerhus, Barde pr. Herning.
Firma: Jens P. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Remmerhus, Barde pr. Herning.
Pedersen, Jens Peter, vognmand; f. 11/3 1898
i Nølev, Arhus amt; g. 25/4 1922 m. Marie P., f.
Jensen; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Horsens
1946; vognpark: 1 2%-tons lastvogn.
Adr. Madevej 65, Horsens.
Firma: P. Pedersen, Vognmands- & Brændsels
forretning, Madevej 65, Horsens.
Pedersen, Johan Heesche, vognmand; f. 9/3
1909 i Bråskov, Vejle amt, søn af bryggeriarbej
der Marinus Pedersen; udd. v. landvæsen, over
taget vognmand Viggo Knudsen’s forretning og
ejendom i St. Merløse og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1938; vognpark: 2 lastvogne (4%
og 5 tons) — den ene m. påhængsvogn (3%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport.
Adr. St. Merløse.
Firma: J. Heesche Pedersen, Vognmandsfor
retning, St. Merløse.
Pedersen, Johannes, vognmand; f. 24/11 1897 i
Rind sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Pe
der Pedersen; g. 22/8 1932 m. Ebba P., f. Ras
mussen; lillebilchauffør 1919-31, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Herning 1931, overgået t. taxa-sammenslutningen
i Herning 1950; vognpark: 1 5-personers taxa;
revisor i Herning Taxa; tildelt F.D.M.s fortjenstmærke af 1. grad (i guld) 1930.
Adr. Grønnegade 2, Herning.
Firma: Herning Taxa, Banegården, Herning.
Pedersen, Johannes, vognmand; f. 31/8 1901 i
Olsker, Bornholm, søn af landmand Peter An
dreas Pedersen; g. 31/8 1928 m. Agnes P., f.
Svendsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rø 1925; vognpark: 2 lastvogne (2 og 4 tons) og
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1 turistbus; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
turistkørsel.
Adr. Rø.
Firma: Johs. Pedersen, Vognmandsforretning,
Rø.

Pedersen, Johannes, vognmand; f. 20/2 1909 i
Skovby, Odense amt, søn af boelsmand Peder
Pedersen; g. 31/7 1936 m. Frida P., f. Rasmus
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Aspe
rup pr. Nørre Aby 1933, flyttet forretningen t.
nuværende ejendom i Indslev pr. Nørre Aby
1936; vognpark: 5 lastvogne — hvoraf 3 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 40 tons); medl.
af best. f. Fyns Stifts Fragt- & Vognmands
forening 1953-55.
Adr. Indslev pr. Nørre Aby.
Firma: Johs. Pedersen, Vognmandsforretning,
Indslev pr. Nørre Aby.
Pedersen, Johannes, vognmand; f. 27/8 1911 i
Ørsø, Hjørring amt, søn af vejmand Søren Peter
Pedersen; g. 15/10 1939 m. Anne Marie P., f. Jen
sen; overtaget vognmand Holger Nielsen’s for
retning i Ørsø og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1944; vognpark: 1 diesellastvogn (5 tons)
m. påhængsvogn (4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtransport;
medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og Vogn
mandsforening.
Adr. Ørsø.
Firma: Johs. Pedersen, Vognmandsforretning,
Ørsø.
Pedersen, Johannes, vognmand; f. 6/1 1913 i
Arhus, søn af rentier Søren Pedersen; g. 4/4
1942 m. Erna P., f. Pedersen; udd. v. landvæ
sen, chauffør 1931—50, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Termestrup pr. Mørke
— der er grundlagt af faderen 1919 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1950; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
Skjørring Andelsmejeri s. 1934 foruden en del
fast firmakørsel.
Adr. Termestrup pr. Mørke.

J. C. Pedersen
vognmand
Ulsted

Firma: Johs. Pedersen, Vognmandsforretning,
Termestrup pr. Mørke.

Pedersen, Johannes Christian, vognmand; f.
23/9 1921 i Ulsted, Alborg amt, søn af arbejds
mand Ejnar Johan Pedersen; g. 22/2 1944 m.
Ella Karla P., f. Andersen; udd. v. landvæsen,
arbejdsformand og sammen m. faderen kom
pagnon i vognmandsforretning 1941-49, påbegyndt
tørvefabrikation samt grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Ulsted 1949, sideløbende
overtaget vognmand Harald Larsen’s forretning
i Ulsted 1951, driver iøvrigt sideløbende fabri
kation og salg af tørv og formbrændsel; vogn
park: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 19 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Ulsted.
Firma: Johs. Pedersen, Vognmand, Ulsted.

Pedersen, Johannes Marinus, vognmand; f.
12/5 1909 i Silkeborg, søn af vognmand John
Pedersen; g. 11/11 1933 m. Marie P., f. Nielsen;
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Silkeborg 1926-31, løst næringsbrev og optaget s.
kompagnon i samme 1931, eneindehaver af for
retningen — der er grundlagt af faderen 1899 —
s. 1944; vognpark: 2 4-tons lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (3% tons) — og 1 flyttelift; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Silkeborg Papirfabrik s. 1899 —
samt flytning; i perioder medl. af best. f. Silke
borg Vognmandsforening, kørselsfordeler i sam
me s. 1954.
Adr. Bindslevs Plads 20, Silkeborg.
Firma: John Pedersen & Søn, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Silkeborg.
Pedersen, Juul, vognmand; f. 15/6 1921 i Al
strup, Hjørring amt, søn af vognmand Emanuel
Pedersen; g. 3/11 1945 m. Elin P., f. Jensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Brønderslev 1946;
vognpark: 2 lastvogne (4 og 6 tons) — hvoraf
1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (4% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Tolstrup Brugsforening;
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vognmand
Silkeborg

vognmand
Odense

J.

G. Pedersen
vognmand
Mariager

K. R. Pedersen
vognmand
Næstved

Firma: Kai Pedersen, Vognmandsforretning,
Birgittevej 11, Næstved.

medl. af best. f. og sen. kasserer i Brønderslev
og Omegns Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Lollandsgade 4, Brønderslev.
Firma: Juul Pedersen, Vognmandsforretning,
Lollandsgade 4, Brønderslev.
Pedersen, Juul Tage, vognmand; f. 1/6 1929 i
Odense, søn af vognmand Hans Kristian Peder
sen; g. 14/5 1954 m. Edith Marie P., f. Brodersen; udd. og virket s. automekaniker i A/S
Skandinavisk Motor Co., Odense 1944-49, ansat
i A/S Odense Stålskibsværft og sen. i A/S Kristiansand Stålskibsværft, Norge 1949-50, derefter
chauffør i faderens vognmandsforretning i Oden
se, medindehaver af samme s. 1953; vognpark:
6 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 30 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Fyens Trælastkompagni, Odense
og f. forskellige håndværksmestre i Odense.
Adr. Annasholmsgade 21, Odense.
Firma: H. K. Pedersen, Vognmandsforretning,
Annasholmsgade 21, Odense.
Pedersen, Jørgen Gottfried, vognmand; f. 24/5
1893 i Vindrup, Haderslev amt, søn af gårdejer
Peder Pedersen; g. 1922 m. Johanne P., f. An
dersen; udd. v. mejeribrug, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Mariager 1924; vogn
park: 1 5-personers lillebil (Vauxhall model
1953); revisor i Ommersyssel Lillebilforening s.
1946, medl. af Mariager menighedsråd s. 1947,
fl. a. tillidshverv.
Adr. Fuglsangsgade 12, Mariager.
Firma: J. G. Pedersen, Lillebilforretning, Ma
riager.

Pedersen, Kai Rudolf, vognmand; f. 7/8 1908 i
Hyllested, Sorø amt, søn af arbejdsmand Niels
Peter Pedersen; g. 2/10 1932 m. Karen P., f.
Stærsholm Hansen; udd. v. landvæsen, chauffør
i A/S Næstved Kul- & Koks Kompagni 1932-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Næstved
1946; vognpark: 3 lastvogne (3^-4% tons); i 3
perioder medl. af best. f. Næstved Vognmands
forening, næstformd. i samme s. 1952.
Adr. Birgittevej 11, Næstved.

Pedersen, Kaj Marius, vognmand; f. 14/2 1910
1 Dreslette, Assens amt, søn af funktionær v.
Kbhvn.s havnevæsen Christian Simon Pedersen;
g. 19/10 1935 m. Doris Olga Alita P., f. Lyborg;
t. søs i sejl- og dampskibe 1924-28, derefter an
sat bl. a. i A/S Burmeister & Wain, Kbhvn. samt
h. forskellige murer- og kloakmestre, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Tårnby 1938; kørsels
kapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Chri
stiansborg slotsforvaltning, f. Kbhvn.s amts vej
væsen og f. A/S Abrahamsen & Co., Kbhvn. for
uden en del kørsel f. forskellige håndværks
mestre.
Adr. Ole Klokkers Vej 14, Tårnby pr. Kastrup.
Firma: Kaj M. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Ole Klokkers Vej 14, Tårnby pr. Kastrup.
Pedersen, Karl Emil, vognmand; f. 28/4 1910 i
St. Tårnby, Præstø amt, søn af gårdejer Niels
Pedersen; g. 26/10 1934 m. Karen Birthe P., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen t. 1940,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lellinge
1941, opført nuværende ejendom m. tilhørende
garager i Lellinge henholdsvis 1945 og 1956;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. hy
draulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Lellinge.
Firma: Karl Emil Pedersen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Lellinge.
Pedersen, Karl Hjalmar, vognmand; f. 29/6
1909 i Græsbjerg, Præstø amt, søn af gårdejer
Ole Pedersen; udd. v. landvæsen, sen. chauf
før i Vordingborg, overtaget vognmand Hans
Petersen’s forretning i Grumløse pr. Lundby og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938, flyttet
forretningen t. Udby pr. Lundby 1946; vognpark:
2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: ca. 15 tons).
Adr. Udby pr. Lundby.
Firma: Hj. Pedersen, Vognmandsforretning,
Udby pr. Lundby.
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Pedersen, Knud Ejner, vognmand; f. 21/6 1917
i Egøje, Præstø amt, søn af landmand Christian
Pedersen; g. 10/4 1943 m. Ruth P., f. Hartmann
Petersen; chauffør 1935-36, ansat i A/S Gummi
fabrikken »Codan«, Køge 1936, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vedskølle pr. Vallø 1937, er
hvervet nuværende ejendom i Vedskølle 1944 og
opført garager t. samme 1948; vognpark: 2 4tons lastvogne — den ene m. påhængsvogn (4
tons); medl. af best. f. Vognmandsforeningen f.
Køge og Omegn s. 1952.
Adr. Vedskølle pr. Vallø.
Firma: Knud E. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Vedskølle pr. Vallø.
Pedersen, Knud Helge, vognmand; f. 6/11 1910
i Kbhvn., søn af murer Marinus Pedersen; g.
1/12 1944 m. Inger P., f. Frederiksen; grundlagt
Åbenrå Vognmandsforretning i Kbhvn. og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1931, sideløbende
grundlagt Dan Bus Trafik i Kbhvn. 1949; vogn
park: 2 30-personers turistbiler; kørsel: ude
lukkende turiskørsel på ind- og udland; medl.
af best. f. Turistvognmændenes Landsorganisa
tion^ kreds 1 og 2.
Adr. Gyldenløvesgade 14, Kbhvn. K.
Firma: Dan Bus Trafik & Åbenrå Vogn
mandsforretning, Gyldenløvesgade 14, Kbhvn.
K.
Pedersen, Kresten, vognmand; f. 13/9 1890 i
Ringgive, Vejle amt, søn af landmand Mathias
Pedersen; g. 27/5 1914 m. Sidsel Marie P., f.
Sparwaht; udd. og virket v. landvæsen, selv
stændig landmand 1913-20 og mølleriejer 1921-23,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Thyregod
1924, optaget sønnen Kristian Øjvind Pedersen s.
kompagnon i forretningen 1949; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 10 tons) og 1 lille
bil; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Give og Omegns Svine
slagteri og f. Thyregod kommune m. fl.; kasserer
f. Thyregod Vandværk og medl. af best. f. Thy
regod Transformatorforening.
Adr. Thyregod.

Firma: Kr. Pedersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Thyregod.
Pedersen, Kresten, vognmand; f. 5/8 1901 i
Volsted, Ålborg amt, søn af husmand Laurits
Pedersen; g. 9/4 1933 m. Ingrid P., f. Christen
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauf
før, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Siem pr. Terndrup og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1933; vognpark: 1 åVa-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Siem pr. Terndrup.
Firma: K. Pedersen, Vognmandsforretning,
Siem pr. Terndrup.
Pedersen, Kresten Arne, vognmand; f. 24/10
1916 i Boeslunde, Sorø amt, søn af vognmand
Christian Pedersen; g. 19/7 1941 m. Ellen Mar
grethe P., f. Brandt; udd. i kolonial, sen. med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Sla
gelse samt ansat v. Jernbanetanken i Slagelse,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Slagelse
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel og en del heste- og kreaturtrans
port — samt flytning.
Adr. Baggesensgade 43, Slagelse.
Firma: Arne Pedersen, Vognmandsforretning,
Baggesensgade 43, Slagelse.

Pedersen, Kristian, vognmand; f. 25/3 1915 i
Ormslev, Århus amt, søn af gårdejer Berthel
Marius Kristian Pedersen; g. 25/5 1942 m. Marie
P., f. Rasmussen; udd. v. landvæsen og sen. vir
ket s. lastvognschauffør, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Ormslev 1938, flyttet forretnin
gen t. Åbyhøj 1950; vognpark: 1 6-tons lastvogn
m. vippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Tousvej 25, Åbyhøj.
Firma: K. Pedersen, Vognmandsforretning,
Tousvej 25, Åbyhøj.
Pedersen, Kristian Øjvind, vognmand, exam.
kørelærer; f. 27/1 1924 i Thyregod, Vejle amt,
søn af vognmand Kresten Pedersen; g. 11/6 1947
m. Karen Margrethe P., f. Gregersen; udd. og
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vognmand
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sen. virket s. chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Thyregod, optaget s. kompagnon i sam
me 1949, iøvrigt exam. kørelærer s. 1954.
Adr. Thyregod.
Firma: Kr. Pedersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Thyregod.
Pedersen, Lars Jensen, vognmand; f. 31/10 1912
i Mønsted, Viborg amt, søn af gårdejer Niels
Jensen Pedersen; g. 22/9 1940 m. Ellen J. P., f.
Kristensen; udd. v. landvæsen, chauffør i nu
værende vognmandsforretning i Fiskbæk pr.
Løgstrup 1941-53, overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1953; vognpark: 1
6-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast kørsel f. Løg
strup Gødningsforening og f. Vorde Lokalfor
ening og en del kreaturtransport.
Adr. Fiskbæk pr. Løgstrup.
Firma: Lars Jensen Pedersen, Vognmandsfor
retning, Fiskbæk pr. Løgstrup.
Pedersen, Lars Møller, vognmand; f. 14/3 1916
i Grindsted, Ribe amt, søn af vognmand Hans
Peder Pedersen; g. 8/2 1942 m. Ketty M. P., f.
Møgelvang; efter en del år at have virket s.
lagerarbejder og chauffør etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Dal pr. Grindsted 1953;
vognpark: 1 Morris-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. formbrændsel foruden en del kørsel f.
Grindsted kommune og f. Grindsted Kartoffel
central.
Adr. Dal pr. Grindsted.
Firma: L. Møller Pedersen, Vognmandsfor
retning, Dal pr. Grindsted.

Pedersen, Laurids Tang, vognmand; f. 20/6
1905 i Nørre Gørding, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Karl Pedersen; g. 13/12 1940 m. Rig
mor T. P., f. Rosenbæk; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1946, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Ulfborg 1954; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. fisk fra Thorsminde Fiskeplads t. fi
skeauktionerne i Esbjerg og Thyborøn og en

del kørsel m. smør fra mejerierne i Sønder Nis
sum og Skærum t. Esbjerg Eksporthavn for
uden en del kørsel f. Sønder Nissum Andels
mølle, f. Sønder Nissum kommune og f. vand
bygningsvæsenet.
Adr. Sønder Nissum pr. Ulfborg.
Firma: L. Tang Pedersen, Vognmandsforret
ning, Sønder Nissum pr. Ulfborg.

Pedersen, Lorentz, vognmand; f. 3/8 1899 i
Vråby, Præstø amt, søn af gårdejer Hans Peder
sen; g. 29/5 1925 m. Ingrid P., f. Larsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Køge 1928, løst næringsbrev s. vognmand 1942 og
s. brændselshandler 1950; vognpark: 1 2-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning; medl. af best. f. Køge By’s Vognmands
forening, medl. af Køge byråd 1946-50.
Adr. Egøje vej 32, Køge.
Firma: Lorentz Pedersen, Vognmandsforret
ning, Egøje vej 32, Køge.
Pedersen, Mads Peder, vognmand; f. 28/6 1915
i Borris, Ringkøbing amt, søn af kirkebetjent
Alfred Pedersen; g. 21/11 1943 m. Elna P., f. Sø
rensen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvide
Sande pr. Ringkøbing 1946, sideløbende fiske
opkøber f. A/S L. Rønn Jensen’s Fiskeeksport,
Esbjerg samt forhandler af benzin og brændsel;
vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn — begge
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
—herunder bl. a. en del kørsel m. fisk fra
Hvide Sande Fiskeauktion t. Esbjerg foruden
en del kørsel f. Argab Brugsforening, f. møller
J. Hiibschmann. Nørre Nebel og f. A/S Vestjydsk Sildeolieindustri, Esbjerg og en del lang
turskørsel t. A/S Arhus Oliemølle.
Adr. Nørregade 26, Hvide Sande pr. Ringkø-<
bing.
Firma: Hvide Sande Autotransport, Hvide
Sande pr. Ringkøbing.
Pedersen, Magnus, vognmand; f. 10/9 1893 i
Skibsted-Lyngby kommune, Alborg amt, søn
af arbejdsmand Jens Pedersen; g. 1920 m. Jo-
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Adr. Stationsvej 13, Nørre Sundby.
Firma: Marius Pedersen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Stationsvej 13, Nørre Sund
by.

hanne P, f. Aagaard; udd. v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning i Nørre
Kongerslev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1925; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Nørre Kongerslev-Ålborg.
Adr. Nørre Kongerslev pr. Kongerslev.
Firma: Magnus Pedersen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Nørre Kongerslev pr. Konger
slev.
Pedersen, Manfred Guttorm, vognmand; f.
30/12 1885 i Skive, søn af vognmand Laurits Pe
dersen; g. 15/9 1912 m. Anna P., f. Christensen;
udd. i tømrerfaget 1900-03, derefter medarbej
der i faderens vognmandsforretning i Skive,
overtaget samme — der er grundlagt 1877 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1924, op
taget sønnerne Børge og Aage Pedersen s.
medarbejdere i forretningen; vognpark: 7 last
vogne — hvoraf 4 m. påhængsvogn — og 1
hestekøertøj (kørselskapacitet: 60-65 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Skive Kulkompagni, f. A/S
Skive Tømmerhandel, f. A/S Skive Ægeksport,
f. A/S Jydsk Telefon, Skive, f. Skive kommune
og f. forskellige håndværksmestre i Skive; genn.
en årrække medl. af best. f. Skive Vognmands
forening, formd. f. samme s. 1946, tidl. hegnsog vandsynsmand.
Adr. Møllegade 15, Skive.
Firma: L. Pedersen & Søn’s Vognmandsfor
retning v. Manfred Pedersen, Møllegade 15,
Skive.
Pedersen, Marius, vognmand; f. 18/9 1906 i
Lindholm, Alborg amt, søn af gårdejer Carl
Marinus Pedersen; g. 18/3 1944 m. Erna P., f.
Nielsen; udd. og virket v. landvæsen, bryggeri
arbejder og chauffør 1928-44, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nørre Sund
by 1946, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte handel m. brændsel; vogn
park: 3 lastvogne (4^-5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.

Pedersen, Martin Madsen, vognmand; f. 9/5
1894 i Vellev sogn, Randers amt, søn af købmand
Søren Pedersen; g. 6/6 1919 m. Johanne P., f.
Hansen; udd. s. maskinarbejder, grundlagt nu
værende vognmands-, flytte- og brændselsfor
retning i Randers og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1926, løst næringsbrev 1931; vognpark:
1 4-tons lastvogn; medl. af best. f. Randers Vogn
mandsforening s. 1934, formd. f. samme s. 1938.
Adr. Kristrupvej 3, Randers.
Firma: Martin Pedersen’s Vognmands- & Flyt
teforretning, Randers.
Pedersen, Martin Werner Jessen, vognmand,
kørelærer; f. 25/2 1917 i Kjersing, Ribe amt, søn
af vognmand William Pedersen; g. 11/11 1943
m. Vera P., f. Brorsen; efter en del år at have
virket s. chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Esbjerg leder af samme f. moderen 193943, i kompagni m. broderen kørelærer Søren
Gunnar Jessen Pedersen overtaget forretningen
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943, ene
indehaver af samme s. 1951; vognpark: 1 ben
zinlastvogn, 1 kombineret turistbus og skole
vogn — den eneste i Esbjerg — og 2 Opel Record-skolevogne; kørsel: alm. vognmandskørsel
og turistkørsel samt skolekørsel i forbindelse
m. køreskole m. eget teorilokale; medl. af re
daktionsudvalget f. Dansk Kørelærer Union’s
teoribog.
Adr. Svendsgade 45, Esbjerg.
Firma: William Pedersen’s Køreskole, Svends
gade 45, Esbjerg.

Pedersen, Max, vognmand; f. 12/10 1906 i Tyrsted-Uth kommune, Vejle amt, søn af karet
mager Hans Peter Pedersen; g. 14/5 1931 m. Tine
P., f. Jørgensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Barrit 1937; vogn
park: 1 spand heste; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
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Adr. Barrit.
Firma: Max Pedersen & Søn, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Barrit.
Pedersen, Møller, vognmand; f. 25/9 1920 i
Vrå, Hjørring amt, søn af landmand Chresten
Pedersen; g. 22/10 1950 m. Alice P., f. Lynggaard; efter en del år at have virket s. chauf
før overtaget nuværende vognmandsforretning
i Rejsby og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer og svin t. A/S Skær
bæk Eksport-Samlestald og t. A/S Skærbæk &
Omegns Eksportslagteri foruden en del kørsel
f. Rejsby kommune og f. Rejsby Lokalforening
u. J.A.F. og D.A.G.
Adr. Rejsby.
Firma: Møller Pedersen, Vognmandsforret
ning, Rejsby.
Pedersen, Nicolai, vognmand; f. 10/1 1889 i Fre
deriksværk, søn af vognmand Christian Peder
sen; g. 1911 m. Mathilde P., f. Clausen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Fre
deriksværk t. 1908, bestyrer af samme f. mode
ren 1908-19, overtaget vognmand Evald Frederiksen’s forretning i Frederiksværk og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1919; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. mælk t. Andels
mejeriet »Godthåb«, Frederiksværk.
Adr. Hermansgade 10, Frederiksværk.
Firma: Nicolai Pedersen, Vognmandsforretning,
Hermansgade 10, Frederiksværk.

Pedersen, Niels, vognmand; f. 29/1 1896 i Ve
ster Torup, Thisted amt, søn af husmand Tho
mas Christian Pedersen; g. 12/10 1926 m. Ingrid
P., f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vårst 1924;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: VårstAlborg s. 1927.
Adr. Vårst.
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Firma: Niels Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Vårst.
Pedersen, Niels, vognmand; f. 25/3 1897 i Simested, Viborg amt, søn af landmand Anders Pe
dersen; g. 7/1 1921 m. Margrethe P., f. Christen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Neksø
1930; vognpark: 3 4-tons lastvogne — alle m. tip
pelad — og 1 5-personers lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt lillebilkørsel; i perioder
medl. af best. f. og næstformd. i Neksø og Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Asen 60, Neksø.
Firma: Niels Pedersen, Vognmandsforretning,
Asen 60, Neksø.
Pedersen, Niels Aage, vognmand; f. 30/10 1904
i Herfølge, Præstø amt, søn af skovløber Sø
ren Pedersen; g. 16/5 1937 m. Tonny P., f. 0fjord; overtaget vognmand Poul Olsen’s forret
ning i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1956; vognpark: 4 rustvogne.
Adr. Thoravej 19, Kbhvn. NV.
Firma: Poul Olsen’s Eftf. v. Aage Pedersen,
Vognmand, Thoravej 16, Kbhvn. NV.

Pedersen, Niels Bjerrehus, vognmand; f. 18/5
1904 i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af lærer
Niels Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tanderup Kær pr. Studsgård 1925, flyt
tet forretningen t. Herning 1931; vognpark: 2 per
sonvogne (kørselskapacitet: 10 personer); kørsel:
udelukkende lillebil- og taxakørsel.
Adr. Vestergade 32, Herning.
Firma: Bjerrehus Pedersen, Vognmand, Vester
gade 32, Herning.
Pedersen, Niels Christian, vognmand; f. 28/8
1885 i Struer, søn af murermester, fabrikant An
dreas Pedersen; g. 1907 m. Kristine P., f. Kron
borg (død 1912), g. 1919 m. Anine Petrine P., f.
Jensen; udd. og virket v. landvæsen 1899-1900,
ansat h. faderen 1900-02, derefter t. søs, iøvrigt virket s. cementstøber og fabrikant 191925, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Holste
bro 1925, optaget sønnen Egil Pedersen s. med-

N. C. Pedersen

N. C. H. Pedersen

N. K. Pedersen

N. P. Pedersen

vognmand
Kærup

vognmand
Skørping

vognmand
Frøstrup

vognmand
Ryde Kirkeby

arbejder i forretningen; kørselskapacitet: ca.
8 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. murermester Martin
Petersen, f. Fyns Ægeksport, f. grosserer Aage
Petersen, f. H.K.F. og f. konstruktør Jens Jen
sen — alle Holstebro; tidl. medl. af best. f. Hol
stebro Vognmandsforening.
Adr. Dybbølsgade 62, Holstebro.
Firma: Holstebro Last-Auto v. Chr. Pedersen,
Dybbølsgade 62, Holstebro.
Pedersen, Niels Christian, vognmand; f. 16/7
1892 i Bedsted, Thisted amt, søn af landpostbud
Mads Christian Pedersen; g. 16/7 1915 m. Inger
Marie P., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hundborg pr. Sjørring 1919; vogn
park: 1 diesellastvogn (4500 kg) m. tippelad og
påhængsvogn (5475 kg) og 2 benzinlastvogne
(3700 og 5000 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del svine- og kreaturkørsel — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: HundborgThisted; genn. 15 år næstformd. i Thisted Amts
Vognmandsforening og genn. 8 år medl. af best.
f. Thisted Lastbilcentral.
Adr. Hundborg pr. Sjørring.
Firma: N. Chr. Pedersen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Hundborg pr. Sjørring.

Pedersen, Niels Christian, vognmand; f. 4/9
1892 i Kamstrup, Roskilde amt, søn af arbejds
mand Jens Pedersen; g. 24/11 1912 m. Helga Ama
lie Karoline Marie P., f. Rasmussen; udd. v. land
væsen, kusk h. vognmand Hansen, Strandlyst
1911-18, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1918; kørselskapacitet: ca. 4 tons; kørsel:
udelukkende dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s
kommune.
Adr. Røde Mellemvej 116, Kbhvn. S.
Firma: N. C. Pedersen, Vognmandsforretning,
Røde Mellemvej 116, Kbhvn. S.
Pedersen, Niels Christian, vognmand; f. 3/4
1893 i Falling, Arhus amt, søn af skovfoged Carl
Vilhelm Pedersen; g. 23/8 1925 m. Marie P., f.
Nicolaisen; kusk i A/S Århus Kul- & Koksimport

1919-25, etabi. sig s. selvstændig vognmand og
brændselshandler i Århus 1925, løst næringsbrev
1932; vognpark: 2 lastvogne (3% og 4^ tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Fuglesangs Alle 9, Århus.
Firma: N. Chr. Pedersen, Kul- & Vognmands
forretning, Fuglesangs Alle 9, Århus.

Pedersen, Niels Christian, vognmand; f. 24/3
1902 i Gislum, Ålborg amt, søn af tækkemand
Jens Pedersen; g. 28/12 1928 m. Karen P., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kærup pr. Janderup 1928; vognpark: 2 benzin
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eksport
slagteri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri.
Adr. Kærup pr. Janderup, Vestjylland.
Firma: N. Chr. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Kærup pr. Janderup, Vestjylland.
Pedersen, Niels Christian Horn, vognmand; f.
15/8 1918 i Ellidshøj sogn, Ålborg amt, søn af
fhv. husmand Laurids Christian Pedersen; g.
16/2 1947 m. Anna Marie H. P., f. Jensen; udd. v.
landvæsen, chauffør 1939-47, overtaget nuvæ
rende lillebilforretning i Skørping og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1947; vognpark: 1 8personers folkebus; kørsel: udelukkende lille
bilkørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
m. elever t. og fra Skørping Kommuneskole;
medl. af best. f. Ålborg Amts Lillebilforening
s. 1954.
Adr. Jyllandsgade 7, Skørping.
Firma: Horn’s Lillebil, Skørping.
Pedersen, Niels Kristian, vognmand; f. 5/7 1909
i Nors, Thisted amt, søn af murer Peder Pe
dersen; g. 28/5 1939 m. Jenny P., f. Sørensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frøstrup
1947; vognpark: 1 5-tons diesellastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel foruden en del svine- og krea
turtransport.
Adr. Frøstrup.
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Firma: Niels K. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Frøstrup.

O. Pedersen
vognmand
Hyllebjerg

Adr. Ryde Kirkeby pr. Vinderup.
Firma: N. P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Ryde Kirkeby pr. Vinderup.

Pedersen, Niels Laurits, vognmand; f. 30/4
1914 i Magleby, Præstø amt, søn af gårdejer
Jens Pedersen; g. 1939 m. Margrethe P., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, overtaget vognmand
Jacob Pedersen’s forretning i Tåstrup pr. Klippinge og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1939, flyttet forretningen t. egen nyerhvervet
ejendom i Varpelev pr. Klippinge 1946; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5 tons); medl. af best.
f. St. Heddinge og Omegns Vognmandsforening
1954-56.
Adr. Varpelev pr. Klippinge.
Firma: N. L. Pedersen, Vognmandsforretning,
Varpelev pr. Klippinge.

Pedersen, Niels Vilhelm Grønbæk, vognmand;
f. 20/5 1918 i Fraugde, Odense amt, søn af land
mand Ferdinand Pedersen; g. 24/9 1939 m. Edith
G. P., f. Inghoff Kristoffersen; udd. og virket
bl. a. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Odense 1946; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Dankvard Dreyers Vej 22, Odense.
Firma: N. Grønbæk Pedersen, Vognmandsfor
retning, Dankvard Dreyers Vej 22, Odense.

Pedersen, Niels Michael, fragtmand; f. 27/1
1902 i Voldby, Skanderborg amt, søn af fragt
mand Hans Pedersen; medhjælper og chauffør
i faderens fragtmandsforretning i Voldby 1920
-43, overtaget samme — der er grundlagt 1919
— og etabi. sig s. selvstændig fragtmand 1943;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 6V2
tons) og 1 5-personers lillebil (Vauxhall model
1953); kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Voldby-Arhus samt
lillebilkørsel.
Adr. Voldby pr. Hammel.
Firma: Niels Pedersen, Fragtmand, Voldby
pr. Hammel.
Pedersen, Niels Peder, vognmand; f. 2/10 1911
i Ryde, Ringkøbing amt, søn af fhv. vognmand,
gårdejer Ingvar Pedersen; g. 11/1 1947 m. Her
dis P., f. Clausen; medarbejder i faderens vogn
mandsforretning i Ryde Kirkeby s. 1926, over
taget samme — der er grundlagt 1905 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 9 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Ringkøbing amts vejvæsen, f.
Ryde kommune, f. murermester Johs. Nygaard,
Ryde Kirkeby og f. Struer Andels-Svineslagteri
foruden en del kreaturtransport.

Pedersen, Oluf, direktør; f. 31/10 1892 i Kbhn.,
søn af kusk Jens Claus Oluf Pedersen; g. 28/10
1917 m. Ella Kirstine P., f. Hansen; udd. og
virket v. landvæsen bl. a. s. herregårdsforvalter,
sen. selvstændig lillebilvognmand og autorepa
ratør i Kbhvn.; løst borgerskab s. vognmand
1923 og s. automekaniker 1932; startet lillebi
lernes organisation — Lillebilsammenslutningen
af 1926 — 1926, formd. f. samme s. starten;
startet lillebilernes fagblad »Lillebilen« — der
er organ f. landets 6000 lillebiler — 1930, redak
tør af samme s. starten; startet lillebilernes for
sikringsselskab — Forsikringsselskabet »Trafik«
— 1931, forretningsfører f. samme s. starten,
startet lillebilernes fællescentral »Ring-Bilen«
(Central 1420) 1951, formd. f. samme 1951-55;
u. besættelsen forestået tilrettelæggelsen og gen
nemførelsen af lillebilernes turnuskørsel samt
fordelingen af benzinmærker og generatortil
ladelser m. m.; forestået fordelingen af ind
købstilladelser t. lillebilvognmændene s. 1949;
genn. årene arbejdet f. fri hyreret f. lillebilerne
— hvilket blev opnået i 1955; genn. årene medl.
af adskillige ministerielle og faglige nævn og
udvalg; medl. af hovedbest. f. Landsforeningen
f. Sukkersyge.
Adr. Grundtvigsvej 6A, Kbhvn. V.
Organisation: Lillebilsammenslutningen af
1926, Puggårdsgade 5, Kbhvn. V.
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Pedersen, Oluf, vognmand; f. 9/5 1918 i Kbhvn.,
søn af gårdejer Martin Pedersen; g. 17/6 1943 m.
Elisabeth P., f. Jacobsen; udd. v. landvæsen og
sen. virket dels s. mekaniker og dels s. chauffør
v. mælke- og varetransport, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ballerup 1946, løst nærings
brev 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. hy
draulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Brdr. Dahl’s
Tapetfabrik, Ballerup, f. forskellige murermestre
og f. D.S.B.; medl. af best. f. Ballerup-Værløse
Vognmandsforening s. 1953, næstformd. i samme
s. 1955.
Adr. Banegårdspladsen 10, Ballerup.
Firma: Oluf Pedersen, Vognmandsforretning,
Banegårdspladsen 10, Ballerup.
Pedersen, Orla, vognmand; f. 30/12 1929 i Hyllebjerg, Alborg amt, søn af arbejdsmand Poul
Pedersen; udd. og virket v. landvæsen, over
taget nuværende vognmandsforretning i Hyllebjerg og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1954; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Overlade Andelsmejeri og en
del kørsel f. Vester Hornum-Hyllebjerg-Flejsborg kommune.
Adr. Hyllebjerg pr. Vester Hornum.
Firma: Orla Pedersen, Vognmandsforretning,
Hyllebjerg pr. Vester Hornum.
Pedersen, Oskar, vognmand; f. 11/11 1910 i
Magleby, Langeland, søn af landmand Christian
Pedersen; g. 14/2 1948 m. Ellen P., f. Buch; udd.
og virket v. landvæsen 1924-48, optaget s. kom
pagnon i hustruens vognmandsforretning i
Svendborg 1948; vognpark: 2 turistvogne (20 og
28 personer) og 1 taxa (7 personer); kasserer f.
Svendborg Taxa s. 1953, kredsformd. f. Turistvognmændenes Landsorganisation 1952—56.
Adr. Korsgade 30, Svendborg.
Firma: Svendborg Turistfart, Korsgade 30,
Svendborg.
Pedersen, Osvald, vognmand; f. 16/3 1909 i Gyl
ling, Arhus amt, søn af statshusmand Niels Pe

P. Pedersen
rutebilejer
Skjern

dersen; g. 2/2 1938 m. Eva P., f. Olsen; udd. og
virket bl. a. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Næstved 1936; vognpark: 1 3tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt flytning.
Adr. Kalbyrisvej 29, Næstved.
Firma: Osvald Pedersen, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Kalbyrisvej 29, Næstved.
Pedersen, Otto Christian, vognmand; f. 15/8
1906 i Vester Hjermitslev, Hjørring amt, søn af
landmand Niels Pedersen; g. 16/5 1937 m. Gerda
P., f. Thomsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vester Hjermitslev 1937; vognpark: 2
lastvogne (5 og 7 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast firmakør
sel og en del kreaturtransport; medl. af best. f.
Brønderslev og Omegns Vognmandsforening
1950-52.
Adr. Vester Hjermitslev pr. Hjermitslev.
Firma: Otto Chr. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Vester Hjermitslev pr. Hjermitslev.
Pedersen, Otto Emil, vognmand; f. 24/3 1907 i
Korinth, Svendborg amt; g. 15/5 1937 m. Ellen
Nicoline P., f. Rasmussen; efter en del år at
have virket s. kusk etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1937; vognpark: 1 3’/2-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende dagrenovations
kørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdelsessel
skab.
Adr. Læssøesgade 13, Kbhvn. N.
Firma: Otto Pedersen, Vognmandsforretning,
Læssøesgade 13, Kbhvn. N.
Pedersen, Ove, vognmand; f. 9/7 1911 i Arhus,
søn af vognmand Poul Pedersen; g. 24/9 1937 m.
Minna P., f. Petersen; chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Arhus 1929-33, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1933, løst næ
ringsbrev 1937; vognpark: 5 lastvogne (3-6 tons)
— hvoraf 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. entre
prenører; medl. af best. f. Arhus Vognmands
forening 1947-54, næstformd. i samme 1952-54.
Adr. Randersvej 148, Arhus.
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Firma: Ove Pedersen, Vognmandsforretning,
Randersvej 148, Arhus.
Pedersen, Ove Sillesthoved, vognmand; f.
18/4 1906 i Ringgive, Vejle amt, søn af vognmand
Peder Albert Pedersen; g. 6/11 1938 m. Elsa P., f.
Jensen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Giv
skud pr. Jelling 1937; vognpark: 3 benzinlast
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del svine- og kreaturtransport til
eksportstaldene og slagterierne i Vejle og Give
og en del kørsel m. smør fra mejerierne i Jel
ling og Givskud t. Esbjerg Eksporthavn foruden
en del kørsel f. Vejle amts vejvæsen og f. køb
mand A. Udesen, Givskud m. fl.
Adr. Givskud pr. Jelling.
Firma: Ove Pedersen, Vognmandsforretning,
Givskud pr. Jelling.
Pedersen, Peder, vognmand; f. 2/7 1890 i Sal
tum, Hjørring amt, søn af gårdejer Karl Peder
sen; g. 27/5 1927 m. Marthine P., f. Andersen;
udd. og virket v. landvæsen, overtaget vogn
mand Frederik Madsen’s forretning i Ålborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1919; vogn
park: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
jern f. A/S S. C. Sørensen’s Jern- & Stålforret
ning, Alborg; medl. af best. f. Alborg og Nørre
Sundby Vognmandsforening s. 1951.
Adr. Tyge Brahes Vej 9, Alborg.
Firma: P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Tyge Brahes Vej 9, Alborg.

Peder Pedersen; g. 8/10 1925 m. Anna Nielsine
P., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig rutebil
ejer i Skjern 1924, sideløbende forhandler f.
Mercedes-Benz og f. D.K.W.; vognpark: 1 ben
zin- og 3 dieselomnibusser (32-37 personer); kør
sel: udelukkende rutebilkørsel m. koncession på
personruten: Skjern-Sønder Omme-Vejle.
Adr. Vardevej 29, Skjern.
Firma: I/S Skjern-Sønder Omme-Vejle Rute
biler, Skjern.
Pedersen, Peder, vognmand; f. 14/10 1905 i
Skjern, Ringkøbing amt, søn af fotograf Chri
stian Pedersen; udd. s. smed, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1940; vognpark: 1
5-tons lastvogn m. tippelad, 1 8-tons lastvogn
m. langtømmer vogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Tølløsevej 55, Brønshøj.
Firma: P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Tølløsevej 55, Brønshøj.

Pedersen, Peder, vognmand; f. 17/4 1891 i
Drigstrup, Svendborg amt; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kerteminde 1930; i perio
der medl. af best. f. Kerteminde og Omegns
Vognmandsforening.
Adr. Langegade 91, Kerteminde.
Firma: P. Pedersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Langegade 91, Kerteminde.

Pedersen, Peder, vognmand; f. 9/6 1909 i Må
bjerg, Ringkøbing amt, søn af husmand Peder
Pedersen; g. 8/4 1936 m. Mathilde P., f. Thymann;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Obbekær 1935, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Sønder Hy
gum 1942; vognpark: 3 Volvo-diesellastvogne, 1
Mercedes-diesellastvogn og 1 Volvo-benzinlastvogn — hvoraf 4 lastvogne m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 80 tons) — samt 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel m. svin, kreaturer,
korn og foderstoffer, smør, kartofler og vej
materialer — herunder bl. a. en del kørsel f.
Hygum kommune, f. Hygum Foderstofforening,
f. Rødding Andelsslagteri og f. Andels-Kartoffel
melsfabrikken »Sønderjylland«, Toftlund m. fl. —
foruden en del langturskørsel; medl. af best. f.
Haderslev Amts Vognmandsforening.
Adr. Sønder Hygum.
Firma: Peder Pedersen, Vognmandsforretning,
Sønder Hygum.

Pedersen, Peder, rutebilejer; f. 27/2 1898 i
Tarm, Ringkøbing amt, søn af vognmand Niels

Pedersen, Peder, vognmand; f. 15/10 1909 i
Lindeballe, Vejle amt, søn af vognmand Søren
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Pedersen; g. 10/6 1932 m. Helga P., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lindeballe
pr. Gadbjerg 1932; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. Vejle Eks
portstalde og t. Vejle & Omegns Andels-Svine
slagteri foruden en del kørsel f. Lindeballe kom
mune m. fl.
Adr. Lindeballe pr. Gadbjerg.
Firma: P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Lindeballe pr. Gadbjerg.

Pedersen, Peder, vognmand; f. 3/7 1910 i Boeslunde, Sorø amt, søn af boelsmand Johan Pe
dersen; g. 1942 m. Ebba P., f. Nielsen; udd. v.
landvæsen, chauffør 1942-46, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Eggeslevmagle pr. Tjære
by 1946; vognpark: 1 6-tons lastvogn; medl. af
best. f. Skelskør og Omegns Vognmandsfore
ning s. 1951.
Adr. Eggeslevmagle pr. Tjæreby.
Firma: Peder Pedersen, Vognmandsforretning,
Eggeslevmagle pr. Tjæreby.
Pedersen, Peder, vognmand; f. 10/9 1919 i
Aulum, Ringkøbing amt, søn af husmand Peder
Pedersen; g. 12/12 1953 m. Vita P., f. Lisbjerg;
udd. v. landvæsen, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Idom pr. Holstebro og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1950; vognpark: 1
5V2-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport, en del fast kørsel f. Idom-Vind-Råsted Brugsforening og en del kørsel m. dansk
brændsel f. egen regning.
Adr. Idom pr. Holstebro.
Firma: P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Idom pr. Holstebro.
Pedersen, Peder Christian, vognmand; f. 29/10
1903 i Søttrup, Alborg amt, søn af gårdejer Mi
chael Pedersen; g. 1926 m. Astrid P., f. Christen
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rørbæk 1930; vognpark: 3 last
vogne — den ene m. tippelad (kørselskapacitet:
16 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; genn.

P. A. K. Pedersen
vognmand
Ølsted

en årrække medl. af best. f. Hobro Omegns
Vognmandsforening.
Adr. Rørbæk.
Firma: P. C. Pedersen, Vognmandsforretning,
Rørbæk.
Pedersen, Peder Klaus, vognmand; f. 4/4 1916
i Mårslet, Arhus amt, søn af gårdejer Klaus
Pedersen; g. 10/7 1938 m. Erna P., f. Jeppesen;
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Arhus 1938, flyttet forretningen t. nu
værende ejendom i Abyhøj 1952; vognpark: 1
5%-tons lastvogn.
Adr. Chr. Winthers Vej 8, AbyhøjFirma: P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Chr. Winthers Vej 8, Abyhøj.
Pedersen, Peter, vognmand; f. 22/12 1918 i
Floutrup, Viborg amt, søn af gårdejer Jeppe
Pedersen; g. 4/8 1952 m. Bente Johanne P., f.
Winther Krogh; udd. og virket v. landvæsen
1933-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Seide By 1946, selvstændig vognmand i Bran
den pr. Roslev s. 1951; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
15 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Selde-Åsted kom
mune, f. købmand Aksel Stengaard, Seide, f.
fiskeeksportør Priess & Co., Glyngøre og f. A/S
Stendal Moler-Eksport, Fur m. fl.
Adr. Branden pr. Roslev.
Firma: Branden Vognmandsforretning v. Pe
ter Pedersen, Branden pr. Roslev.

Pedersen, Peter Bastrup, vognmand; f. 18/9
1905 i Aidt sogn, Viborg amt, søn af boelsmand
Jens Peter Pedersen; g. 28/10 1932 m. Emma B.
P., f. Pedersen; overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Thorsø og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1933; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: IOV2 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Thorsø.
Firma: P. Bastrup Pedersen, Vognmandsfor
retning, Thorsø.
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P. R. Pedersen

P. V. Pedersen

P. W. Pedersen

P. Pedersen

vognmand
Kornerup

vognmand
Solrød Strand

vognmand
Gislinge

vognmand
Sorø

Pedersen, Peter Christian, vognmand; f. 15/9
1908 i Hjardemål, Thisted amt, søn af landmand
Per Roer Pedersen; g. 11/11 1938 m. Anna Kir
stine Dagny P., f. Jensen; udd. og virket bl. a. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Brande 1940, driver sideløbende fabrikation af
og handel m. formbrændsel; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 25 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Brande Foderstof- og Gødningsforening, f. fir
maet H. J. Abildtrup, Brande og f. A/S Dansk
Dammann Asfalt, Brande m. f1.; medl. af best. f.
Vejle Amts Lastbil- og Vognmandsforening.
Adr. Viadukten 18, Brande.
Firma: P. Chr. Pedersen, Vognmandsforretning,
Viadukten 18, Brande.

Pedersen, Peter Martin, vognmand; f. 17/5
1895 i Kamstrup, Roskilde amt, søn af husejer
og arbejdsmand Jens Pedersen; g. 25/11 1917 m.
Marie Rasmine P., f. Larsen; udd. og virket v.
landvæsen bl. a. på Fyn 1908-12 og 1913-17,
iøvrigt udd. s. mejerist på Kamstrup Mejeri
1912-13
chauffør i Kbhvn. 1917-20, erhvervet
distrikt f. dagrenovationskørsel i Kbhvn. og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1920; kør
selskapacitet: ca. 5 tons; medstifter af Vogn
mandsforeningen af 1936, Kbhvn.
Adr. Samosvej 27, Kbhvn. S.
Firma: Martin Pedersen, Vognmandsforret
ning, Samosvej 27, Kbhvn. S.
Pedersen, Peter Sørensen, vognmand; f. 21/8
1898 i Aggersborg kommune, Hjørring amt, søn
af murermester Christian Pedersen; g. 10/8 1924
m. Anna P., f. Christensen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Fjerritslev 1924, sideløbende
indehaver af egen betonvarefabrik i Fjerritslev,
iøvrigt optaget sønnen Richard Pedersen s. med
arbejder i virksomheden; vognpark: 1 5%-tons
diesellastvogn m. tippelad og 1 4-tons benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport.
Adr. Algade 3, Fjerritslev.
Firma: Peter S. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Fjerritslev.

Pedersen, Poul, vognmand; f. 13/12 1915 i Sæ
by, Hjørring amt, søn af landmand Andreas
Pedersen; g. 1/9 1946 m. Doris P., f. Thomsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Jerslev J.
1953; vognpark: 1 lastvogn (5150 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel og en del renovationskørsel i Jer
slev J.
Adr. Algade 14, Jerslev J.
Firma: Poul Pedersen, Vognmandsforretning,
Jerslev J.

Pedersen, Poul Arne Kvist, vognmand; f. 23/9
1917 i Galten-Vissing kommune, Randers amt,
søn af smedemester Peter Johannes Kvist Pe
dersen; g. 24/5 1941 m. Anny Margrethe K. P.,
f. Hvid Petersen; overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Ølsted pr. Arhus og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1937; vognpark: 1
6-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast mælkekør
sel t. A/S De forenede Mejerier, Arhus s.
1937.
Adr. Ølsted pr. Arhus.
Firma: Ølsted Vognmandsforretning v. A.
Kvist Pedersen, Ølsted pr. Arhus.
Pedersen, Poul Rønne, vognmand; f. 21/5 1906
i Ejby, Rye sogn, Roskilde amt, søn af parcellist
Niels Peter Pedersen; g. 2/6 1928 m. Astrid Ma
rie R. P., f. Pedersen; arbejdsmand t. 1940, tørvefabrikant 1940-47, overtaget vognmand Sv. Aa.
Jørgensen’s forretning i Roskilde og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1945, flyttet forretnin
gen t. Kornerup 1948, opført nuværende ejendom
m. tilhørende garager i Kornerup henholdsvis
1937 og 1950; vognpark: 2 5-tons diesellastvogne
— den ene m. påhængsvogn (3% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Lejre Andelsmejeri t. Hellerup Mejeri
og en del kørsel f. Roskilde amts vejvæsen m. fl.;
medl. af best. f. Roskilde Amts Vognmandsfor
ening s. 1950, formd. f. samme s. 1954.
Adr. Kornerup pr. Roskilde.
Firma: P. Rønne Pedersen, Vognmandsforret
ning, Kornerup pr. Roskilde.
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R. Pedersen

R. E. Pedersen

R. Pedersen

vognmand
Kolding

vognmand
Ans By

fragtmand
Espergærde

Pedersen, Poul Verner, vognmand; f. 22/11 1935
i Solrød, Roskilde amt, søn af vognmand Anders
Valdemar Pedersen; udd. s. autoreservedelseks
pedient, medarbejder i faderens vognmandsfor
retning i Solrød s. 1954.
Adr. Vestre Strandvej pr. Solrød Strand.
Firma: A. Pedersen, Vognmandsforretning,
Vestre Strandvej pr. Solrød Strand.
Pedersen, Poul Verner Skovlund, vognmand;
f. 2/3 1926 i Øster Egede, Præstø amt, søn af
vognmand Johannes Pedersen; g. 8/12 1946 m.
Hedvig P., f. Thomsen; udd. v. landvæsen, i
kompagni m. faderen overtaget vognmand H. C.
Hansen’s forretning i Fakse og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1950; vognpark: 2 lastvogne
(5% og 6 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport t. Køge
og Næstved.
Adr. Rebslagervej 1, Fakse.
Firma: Johs. Pedersen & Søn, Vognmandsfor
retning, Fakse.

Pedersen, Poul Westergaard, vognmand; f. 9/6
1912 i Skamstrup, Holbæk amt, søn af boelsmand
Anders Christian Pedersen; g. 4/2 1940 m. Ellen
W. P., f. Christensen; chauffør v. Gislinge Brugs
forening 1934-45, i kompagni m. vognmand Poul
Olsen etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gis
linge 1946; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Gislinge Flødefabrik; medl.
af best. f. Holbækegnens Vognmandsforening s.
1947.
Adr. Gislinge.
Firma: Olsen & Pedersen, Vognmandsforret
ning, Gislinge.

Pedersen, Povl, vognmand; f. 29/11 1910 i
Lynge-Eskildstrup, Sorø amt, søn af gårdejer
Hans Peter Pedersen; g. 28/7 1936 m. Eli P., f.
Knudsen; chauffør h. farbroderen fabrikant
Carl Pedersen, Lynge-Eskildstrup Skærvefa
brik 1929-36, overtaget vognmand Lorentz Jensen’s forretning i Sorø og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1936, erhvervet nuværende ejen

S. Pedersen
vognmand
Asted

dom i Sorø og opført garager t. samme 1946;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Vognmandsfor
eningen f. Sorø og Omegn.
Adr. LI. Ladegårdsvej 15, Sorø.
Firma: Povl Pedersen, Vognmandsforretning,
LI. Ladegårdsvej 15, Sorø.
Pedersen, Rasmus, vognmand; f. 21/9 1891 i
Egtved, Vejle amt, søn af gårdejer Jens Mølgier
Pedersen; g. 31/10 1913 m. Maren P., f. Madsen;
udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. forkarl og
fodermester t. 1915, udd. s. tømrer h. tømrer
mester Fr. Petersen, Skanderup 1915-18, tømrer
mester i Skanderup 1918-19, tømrersvend i fir
maet Møller & Sørensen, Kolding 1919-20 og i
firmaet A. L. Johansen & Søn, Kolding 1920-23,
tømrermester i Kolding 1923-28, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kolding 1928; vognpark:
3 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 18 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Kolding kommune — samt fragt
mandskørsel på ruten: Kolding-Esbjerg; formd.
f. Kolding Fragtcentral.
Adr. Vejlevej 134, Kolding.
Firma: Rasmus Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Vejlevej 134, Kolding.

Pedersen, Regner Emil, vognmand; f. 20/6
1913 i Illerhuse, Viborg amt, søn af husmand
Laurentius Pedersen; g. 1/12 1946 m. Else P., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ans By 1937, løst næ
ringsbrev 1947; vognpark: 1 51/2-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Ans By.
Firma: Regner Pedersen, Vognmandsforret
ning, Ans By.

Pedersen, Richard, fragtmand; f. 2/5 1917 i
Espergærde, Frederiksborg amt; g. 25/6 1949 m.
Karen P., f. Nielsen; udd. og virket v. handel,
overtaget fragtmand Edv. Markersen’s forretning
i Espergærde og etabi. sig s. selvstændig fragt-
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S. N. Pedersen
vognmand
Herborg

S. K Pedersen
vognmand
Troldhede

S. Pedersen
vognmand
Esrum

mand 1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
udelukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Kbhvn.-Espergærde.
Adr. Stockholmsvej 6, Espergærde.
Firma: Rich. Pedersen, Fragtmand, Stock
holmsvej 6, Espergærde.
Pedersen, Sejr, vognmand; f. 19/4 1924 i
Kvong, Ribe amt, søn af gårdejer Andreas Han
sen Pedersen; g. 5/6 1952 m. Maja P., f. Laurid
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Asted,
Kvong pr. Tistrup 1948; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg og
Varde, en del kørsel m. myremalm t. Esbjerg
Havn og en del kørsel m. korn, foderstoffer og
gødning r. Hallum Brugs- og Lokalforening og
f. købmand Nanna Weis, Kvong.
Adr. Asted, Kvong pr. Tistrup.
Firma: Sejr Pedersen, Vognmandsforretning,
Asted, Kvong pr. Tistrup.

Pedersen, Sigfred Nygaard, vognmand; f. 20/2
1924 i Finderup, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Kristian Pedersen; g. 19/3 1949 m. Marie
Louise N. P., f. Pilgaard; efter en del år at have
virket s. chauffør bl. a. h. broderen vognmand
Frode Pedersen, Vejen overtaget nuværende
vognmandsforretning i Herborg og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1948; vognpark: 2 ben
zinlastvogne — den ene m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport t. eksport
staldene og slagterierne i Esbjerg og Skjern, en
del kørsel m. smør og æg t. Esbjerg Eksport
havn og en del returkørsel m. foderstoffer og
gødning fra Esbjerg t. Herborg Brugsforening
og t. Herborg Foderstofforretning foruden en
del kørsel f. Herborg kommune og en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Herborg.
Firma: S. N. Pedersen, Vognmandsforretning,
Herborg.

S. Aa. Pedersen
vognmand
Arhus

Pedersen, Sigurd Svend Aage, vognmand; f.
29/1 1914 i Soderup, Holbæk amt, søn af parcel
list Christian Pedersen; g. 23/9 1944 m. Valborg
P., f. Pedersen; udd. v. landvæsen, medhjælper
h. vognmand Chr. Andersen, Hvalsø 1933-36 og
chauffør h. vognmand Koch, Hvalsø 1936-43,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvalsø
1943, sideløbende forhandler af grus, sand og vej
materialer; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge
m. hydraulisk tippelad og den ene till. m. på
hængsvogn (4 tons) — og 1 traktor; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Roskildevej 6, Hvalsø.
Firma: Hvalsø Flytte- & Vognmandsforret
ning v. Sigurd Pedersen, Hvalsø.
Pedersen, Simon Kirkegaard, vognmand; f.
7/11 1898 i Nørre Vium, Ringkøbing amt.
Adr. Østergade 5, Troldhede.
Firma: Simon K. Pedersen, Vognmandsfor
retning, Troldhede.

Pedersen, Svend, vognmand; f. 1/1 1908 i As
minderød, Frederiksborg amt, søn af handels
mand Jens Pedersen; g. 27/5 1939 m. Margot P.,
f. Nielsen; efter en del år at have virket s. dag
renovationsarbejder etabi. sig s. selvstændig
vognmand på Frdbg. 1944; vognpark: 1 3-tons
lastvogn og 1 spand heste m. vogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
renovationskørsel f. Frdbg. kommune.
Adr. Wilkensvej 29, Kbhvn. F.
Firma: Sv. Pedersen, Vognmandsforretning,
Wilkensvej 29, Kbhvn. F.
Pedersen, Svend, vognmand; f. 12/12 1923 i
Lynge-Uggeløse kommune, Frederiksborg amt,
søn af gårdejer Niels Pedersen; g. 20/10 1952 m.
Gerda P., f. Jensen; udd. og virket v. landvæ
sen t. 1952, overtaget vognmand Osvald Jensen’s
forretning m. tilhørende ejendom og garager
i Esrum og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1953; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons) — den
ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del heste-, kreatur- og
svinetransport.
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S. Aa. Pedersen
vognmand
Vejle

S. Aa. Pedersen
vognmand
Auning

vognmand
Halling

Adr. Esrum.
Firma: Esrum Vognmandsforretning v. Svend
Pedersen, Esrum.

Pedersen, Svend Aage, vognmand; f. 12/12 1905
i Arhus, søn af vognmand Poul Pedersen; g. 9/11
1937 m. Rosa P., f. Andersen; udd. s. maskin
arbejder, medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Arhus 1927-33, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Arhus 1933; vognpark: 3 lastvogne
(434-5% tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (3%
tons) — og 1 varevogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel m. asfaltmaski
ner.
Adr. Ny Munkegade 79, Arhus.
Firma: Poul Pedersen’s Vognmandsforretning
v. Svend Aage Pedersen, Ny Munkegade 79,
Århus.
Pedersen, Svend Aage, vognmand; f. 6/2 1907
i Vejle, søn af vognmand Christen Christoffer
Pedersen; udd. og virket i faderens vognmands
forretning i Vejle, overtaget samme — der er
grundlagt 1899 og sideløbende omfatter land
brug — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1955; kørsel: alm. vognmandskørsel m. hestevogn
— herunder bl. a. en del kørsel f. Vejle Amts
og Bys Sygehus, f. firmaet Becker-Christensen,
Vejle og f. Bjerregaard’s Garveri, Vejle m. fl.
— samt kørsel m. rustvogne s. 1916.
Adr. Vestergade 18, Vejle.
Firma: Christen Pedersen’s Vognmandsforret
ning v. Sv. Aa. Pedersen, Vestergade 18, Vejle.

Pedersen, Svend Aage, vognmand; f. 26/9 1918
i Auning, Randers amt, søn af vognmand Peder
Pedersen; g. 2/11 1945 m. Erna P., f. Hansen;
medhjælper og chauffør i faderens vognmands
forretning i Auning 1936-49, overtaget samme
— der er grundlagt 1910 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1949, løst næringsbrev 1955,
sideløbende indehaver af benzinstation f. Dansk
Shell i Auning s. 1955; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. langtømmervogn (kørselskapacitet:
15 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her

S. Aa. Pedersen
vognmand
Smidstrup Strand

under bl. a. en del fast tømmertransport f. A/S
Auning Savværk & Tømmerhandel.
Adr. Vestergade 36, Auning.
Firma: S. Pedersen, Vognmandsforretning,
Auning.
Pedersen, Svend Aage, vognmand; f. 8/3 1921
i Ødum, Randers amt, søn af vognmand Anton
Marius Pedersen; g. 23/3 1949 m. Inga Britta P.,
f. Christensen; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1945-47, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Halling pr. Randers 1947; vognpark: 1
5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Andelsmejeriet »Godthåb« pr. Had
sten foruden en del svinetransport.
Adr. Halling pr. Randers.
Firma: Halling Vognmandsforretning v. Svend
Pedersen, Halling pr. Randers.
Pedersen, Svend Aage, vognmand; f. 17/8 1922
i Kværkeby, Sorø amt, søn af arbejdsmand J. P.
Pedersen; g. 1944 m. Ketty P., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Smidstrup
Strand pr. Gilleleje 1949; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast dag
renovationskørsel.
Adr. Smidstrup Strand pr. Gilleleje.
Firma: Sv. Aa. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Smidstrup Strand pr. Gilleleje.
Pedersen, Svend Aage, vognmand; f. 27/4 1931
i Albæk, Randers amt, søn af boelsmand Arnold
Pedersen; g. 23/10 1954 m. Esther P., f. Petersen;
udd. v. landvæsen, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Gimming pr. Randers og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekør
sel t. Randers Andelsmejeri foruden en del
svinetransport.
Adr. Gimming pr. Randers.
Firma: Sv. Aa. Pedersen, Vognmandsforret
ning, Gimming pr. Randers.
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S. Aa. Pedersen
vognmand
Gimming

S. E. Pedersen
vognmand
Kragelund

Pedersen, Svend Erik, vognmand; f. 28/5 1923
i Kragelund, Viborg amt, søn af vognmand Niels
Severin Pedersen; g. 5/3 1948 m. Lis P., f. Villekjær; last- og turistvognschauffør 1941-49, over
taget nuværende vognmandsforretning i Krage
lund — der er grundlagt af faderen 1926 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 1 4%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Kragelund pr. Silkeborg.
Firma: Svend Pedersen, Vognmandsforret
ning, Kragelund pr. Silkeborg.
Pedersen, Svend Frederik, vognmand; f. 11/9
1912 i Snesere, Præstø amt, søn af landmand
H. P. Pedersen; g. 30/3 1939 m. Karen Elisabeth
P., f. Hansen; udd. og virket v. landvæsen t.
1933, derefter chauffør, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Næstved 1939; vognpark: 3 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 25 tons); medl. af best. f. og kasserer i Næs
tved Vognmandsforening 1948-49, formd. f. sam
me s. 1955.
Adr. Norgesvej 3, Næstved.
Firma: Svend Pedersen, Vognmandsforretning,
Norgesvej 3, Næstved.
Pedersen, Svend Juel, vognmand; f. 16/6 1920
i Skivum sogn, Alborg amt, søn af slagtermester
Aage Peder Pedersen; g. 1956 m. Esther P., f.
Pedersen; udd. v. landvæsen, selvstændig vogn
mand i Tolstrup pr. Løgstør 1944-54, rutebil
chauffør i Frederikshavn 1954-55, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Farsø og påny
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1955; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Farsø-Alborg.
Adr. Skovbakke Alle 1, Farsø.
Firma: Sv. Pedersen, Vognmand, Farsø.
Pedersen, Svend Knud, vognmand; f. 8/4 1914
i Kbhvn., søn af forvalter Knud Pedersen; g.
21/7 1940 m. Agnes P., f. Hansen; efter en del

s. F. Pedersen

S. J. Pedersen

vognmand
Næstved

vognmand
Farsø

år at have virket s. kontorbud etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hvidovre 1946; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel på ruten: Hvidovre-RødovreKbhvn. s. 1952.
Adr. Birke Alle 8, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Hvidovre Fragt- & Vognmandsforret
ning, Birke Alle 8, Hvidovre pr. Valby.
Pedersen, Søren, vognmand; f. 12/7 1909 i
Vridsted, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Pe
der Pedersen; g. 22/11 1936 m. Dorthea P., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, chauffør 1930-35,
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Lysgård pr. Skelhøje og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1935; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. tippelad (kørselskapacitet: 11 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Lysgård Brugsforening og
f. Lysgård Foderstofforening foruden en del
kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen regning.
Adr. Lysgård pr. Skelhøje.
Firma: Lysgård Vognmandsforretning v. Sø
ren Pedersen, Lysgård pr. Skelhøje.
Pedersen, Søren, vognmand; f. 25/4 1931 i
Voldby, Skanderborg amt, søn af gårdejer Ma
rius Pedersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Voldby 1951; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Videmark Andelsmejeri,
Anbæk.
Adr. Voldby pr. Hammel.
Firma: Voldby Vognmandsforretning v. Søren
Pedersen, Voldby pr. Hammel.
Pedersen, Søren Hvid, vognmand; f. 19/12 1909
i Malling, Århus amt, søn af landmand Karl
Pedersen; g. 25/6 1933 m. Johanne H. P., f.
Nielsen; udd. s. gartner og sen. genn. ca. 10 år
virket s. eksportchauffør h. vognmand Ejn. Jør
gensen, Esbjerg, etabi. sig s. selvstændig eks
portvognmand i Esbjerg 1946, iøvrigt optaget
sønnen Bruno Hvid Pedersen s. medarbejder
i forretningen; vognpark: 1 Volvo-dieselkøle-
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S. K. Pedersen
vognmand
Hvidovre

S. Pedersen
vognmand
Voldby

S. Pedersen
vognmand
Lysgård

vogn model 1956 m. påhængsvogn; kørsel: ude
lukkende eksportkørsel m. koncession på Euro
pa — dog fortrinsvis kørsel på Tyskland, Hol
land og Frankrig.
Adr. Svendsgade 51, Esbjerg.
Firma, Søren Hvid, Eksportvognmand, Svends
gade 51, Esbjerg.

Pedersen, Søren Juul, vognmand; f. 3/3 1912 i
Sejlflod, Alborg amt, søn af husmand og vogn
mand Niels Juul Pedersen; g. 2/2 1936 m. Kri
stine J. P., f. Lausten; løst næringsbrev samt
overtaget nuværende vognmandsforretning i Ål
borg — der er grundlagt 1928 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1938; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Priorgade 1 A, Alborg.
Firma: Juul Pedersen’s Vognmandsforretning,
Priorgade 1 A, Alborg.
Pedersen, Søren Nielsen, vognmand; f. 5/1
1909 i Brøndum, Ribe amt, søn af vognmand
Niels Pedersen; g. 25/11 1932 m. Mette P., f.
Bruun; udd. og virket indenfor foderstofbran
chen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tarp
pr. Guldager 1932; vognpark: 2 benzinlastvogne
og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel

S. J. Pedersen
vognmand
Alborg

S. H. Pedersen
vognmand
Esbjerg

— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg Eks
portslagteri og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri
og en del brændselskørsel fra Dansk AndelsKulforretning, Esbjerg foruden en del kørsel f.
Tarp Lokalforening, f. Brøndum-Vester Nebel
kommune og f. Ribe amts vejvæsen; revisor i
Varde og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Tarp pr. Guldager.
Firma: Søren Pedersen, Vognmandsforretning.
Tarp pr. Guldager.
Pedersen, Søren Odde, vognmand; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del reno
vationskørsel.
Adr. Munkevej 4, Thisted.
Firma: S. Odde Pedersen, Vognmandsforret
ning, Thisted.
Pedersen, Tage Møbjerg, vognmand; f. 9/7 1920
i Ringgive, Vejle amt, søn af vognmand Hans
Møbjerg Pedersen; g. 24/7 1947 m. Anna Kirstine
M. P., f. Hansen; efter en del år at have virket
s. chauffør overtaget faderens vognmandsfor
retning i Filskov og etabi sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 1 benzin- og 1 die
sellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —

S. N. Pedersen
vognmand
Tarp
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T. M. Pedersen

T. Pedersen

vognmand
Filskov

vognmand
Skovlund

T. C. Pedersen

T. J. Pedersen

T. M. Pedersen

T. P. Pedersen

vognmand
Ellidshøj

vognmand
Hjørring

vognmand
Alborg

vognmand
Mejrup Kirkeby

herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Grundsted Eksportstald og t. Andels
Svineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted for
uden en del kørsel f. Filskov Lokalforening og
f. forskellige formbrændselsfabrikker samt en
del kørsel m. kartofler.
Adr. Filskov.
Firma: Tage Møbjerg, Vognmandsforretning,
Filskov.
Pedersen, Thomas, vognmand, handelsmand;
f. 16/1 1896 i Tøving, Galtrup sogn, Thisted amt,
søn af landmand Niels Pedersen; g. 21/10 1955 m.
Kristiane P., f. Thomsen; efter en del år at
have virket v. de jydske mergelbaner etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skovlund pr.
Mølby 1929, nyopført nuværende ejendom i
Skovlund 1955; vognpark: 2 benzinlastvogne og
1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. slagterierne i Grindsted og Ansager og
en del kørsel m. grise f. egen regning t. og fra
de forskellige markeder i Jylland og på Fyn
foruden en del kørsel f. Ansager kommune.
Adr. Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
Firma: Th. Pedersen, Vognmand, Skovlund
pr. Mølby, Midtjylland.
Pedersen, Thomas Christian, vognmand; f.
24/2 1902 i Ulstrup, Viborg amt, søn af gårdejer
Michael Pedersen; g. 12/1 1929 m. Kirstine P.,
f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Arden 1927, flyttet
forretningen t. Ellidshøj 1951; vognpark; 1 11tons lastvogn m. langtømmervogn; kørsel: ude
lukkende langturstransport; medstifter af og
tidl. genn. 2 år medl. af best. f. Skørping-Arden
Vognmandsforening.
Adr. Ellidshøj.
Firma: Thomas Chr. Pedersen. Vognmands
forretning, Ellidshøj.

Pedersen, Thomas Janus, vognmand; f. 9/1
1879 i Vidstrup, Hjørring amt, søn af landmand
Poul Pedersen; g. 1/6 1906 m. Inger Marie P., f.
Larsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i

Hjørring 1907; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf
2 m. lukket flyttekasse (kørselskapacitet: 17 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning;
tidl. genn. en årrække formd. f. Hjørring Vogn
mandsforening.
Adr. Kongensgade 38, Hjørring.
Firma: Th. Pedersen & Søn, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Kongensgade 38, Hjørring.
Pedersen, Thorvald, vognmand; f. 2/1 1889 i
Kjelstrup, Thisted amt, søn af lærer Jørgen Pe
dersen; g. 18/6 1918 m. Anna P., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Sorø og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1928; vognpark: 5 lastvogne (10-12
tons) — alle m. påhængsvogn, 1 traktor og 1
spand heste; medl. af best. for Vognmandsfor
eningen f. Sorø og Omegn.
Adr. Lundsgård, Frdbg. pr. Sorø.
Firma: Th. Pedersen, Vognmandsforretning,
Frdbg. pr. Sorø.

Pedersen, Thorvald Mikael, vognmand; f. 26/3
1903 i Trend, Alborg amt, søn af møller Peder
Pedersen; g. 11/5 1926 m. Poula P., f. Poulsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ullits 1928,
løst næringsbrev og grundlagt nuværende vogn
mandsforretning i Alborg 1950; vognpark: 2 last
vogne (12 og 15 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel; genn. en årrække medl. af best. f. Nordjydsk og Vesthimmerlands Vognmandsforening.
Adr. Valmuemarken 74, Alborg.
Firma: Thorvald Pedersen, Vognmandsforret
ning, Valmuemarken 74, Alborg.
Pedersen, Thorvald Peder, vognmand; f. 8/2 1905
i Haderup, Ringkøbing amt, søn af kroejer Chri
stian Peder Pedersen; g. 31/7 1928 m. Antonie P., f.
Kristensen; overtaget nuværende vognmands
forretning i Mejrup Kirkeby pr. Holstebro og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Mejrup Kirkeby pr. Holstebro.
Firma: Th. Pedersen, Vognmandsforretning,
Mejrup Kirkeby pr. Holstebro.

818

V. Pedersen

V. E. Pedersen

V. C. Pedersen

V. Pedersen

vognmand
Lindeballe

vognmand
Brande

vognmand
Vemmelev

vognmand
Herning

Pedersen, Vagn, vognmand; f. 24/6 1924 i Tågerup, Frederiksborg amt, søn af parcellist Lars
Pedersen; g. 19/2 1949 m. Harriet P., f. Corneliussen; chauffør v. Zone-Redningskorpset i
Hillerød 1946-48 og h. vognmand Chr. Peder
sen, Frederiksværk 1948-49, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Tisvildeleje 1949, iøvrigt
optaget s. kompagnon i svigerfaderen vognmand
Laurits Corneliussen’s forretning i Tisvildeleje
s. å.; vognpark: 2 drosker og 1 udlejnings vogn.
Adr. Tisvildeleje.
Firma: Vagn Pedersen, Vognmand, Tisvilde
leje.
Pedersen, Valdemar, vognmand; f. 30/4 1881 i
Galten, Århus amt, søn af gårdejer Søren Pe
dersen; g. 25/3 1902 m. Marie Anine P., f. Pe
dersen; udd. s. brolægger og sen. drevet vogn
mandsforretning og entreprenørvirksomhed i År
hus, løst næringsbrev s. vognmand 1926 og der
efter udelukkende drevet vognmandsforretning,
optaget sønnen Villy Friberg Pedersen s. kom
pagnon i forretningen 1951; vognpark: 2 5-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning.
Adr. Vejlegade 10, Århus.
Firma: Vald. Pedersen & Søn, Vognmands- &
Flytteforretning, Vejlegade 10, Århus.

Pedersen, Verner, vognmand; f. 28/9 1932 i
Lindeballe, Vejle amt, søn af vognmand Peder
Pedersen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Lindeballe 1954.
Adr. Lindeballe pr. Gadbjerg.
Firma: P. Pedersen, Vognmandsforretning,
Lindeballe pr. Gadbjerg.
Pedersen, Verner Emil, vognmand, depotinde
haver; f. 6/1 1920 i Skarrild, Ringkøbing amt,
søn af landmand Christen Pedersen; g. 15/11
1942 m. Asta Johanne P., f. Jørgensen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1940, ansat v. Gejlbjerge
Brunkulleje 1940-43 og h. fabrikant Martensen,
Brande 1943-45, chauffør 1945-46, derefter selv
stændig vognmand i Brande, driver sideløbende
selvstændigt landbrug, iøvrigt indehaver af øl

depot i Brande f. A/S Bryggeriet »Thor«, Ran
ders; kørselskapacitet: ca. 14 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. A/S Martensen’s Fabrik, Brande, f. A/S Thor
vald Pedersen’s Finerfabrik, Kolding og f. Chri
stiansfeld Sæbefabrik m. fl.
Adr. Ågade 6, Brande.
Firma: Verner Pedersen, Vognmand-Depotinde
haver, Agade 6, Brande.

Pedersen, Verner Lindgren, vognmand; f. 20/6
1929 i Tøstrup sogn, Randers amt, søn af gård
ejer J. P. Pedersen; g. 1953 m. Anna Emilie P.,
f. Jensen; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Grenå 1951; vognpark: 1 lastvogn
og 1 varevogn (kørselskapacitet: 4V2 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Gartnernes Salgsforening,
Grenå.
Adr. Nørregade 10, Grenå.
Firma: Verner L. Pedersen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Grenå.
Pedersen, Viggo Christian, vognmand; f. 4/8
1913 i Munke-Bjergby, Sorø amt, søn af hus
mand Johannes Pedersen; g. 30/11 1939 m.
Gerda P., f. Jensen; udd. og virket v. landvæ
sen, chauffør i Dalby v. Frederikssund og h.
vognmand Hans Chr. Olsen, Forlev 1936-41,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vemmelev
pr. Forlev 1941, et par år sen. erhvervet nu
værende ejendom i Vemmelev; vognpark: 1 6tons lastvogn; tidl. revisor i Vognmandsforenin
gen f. Slagelse og Omegn.
Adr. Vemmelev pr. Forlev.
Firma: Viggo Pedersen, Vognmandsforret
ning, Vemmelev pr. Forlev.

Pedersen, Viggo Emil, vognmand; f. 18/2 1903
i Skårup, Svendborg amt, søn af husmand Pe
der Bondo Pedersen; g. 11/11 1939 m. Erna P.,
f. Jensen; overtaget vognmand H. P. Henriksen’s forretning i Skårup og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1930; vognpark: 1 SVa-tons
lastvogn.
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V. Pedersen
fragt- og vognmand
Kalundborg

Adr. Skårup F.
Firma: Viggo Pedersen,
ning, Skårup F.

V. F. Pedersen

V. Pedersen
vognmand
Neder Hvam

vognmand
Arhus

Vognmandsforret

Pedersen, Viktor, vognmand; f. 2/9 1903 i
Aulum, Ringkøbing amt, søn af købmand Chri
stian Langbo Pedersen; g. 31/7 1925 m. Amalie
P., f. Friborg; chauffør v. Herning Taxa 1928-37,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
taxavognmand i Herning 1937; vognpark: 1 5personers taxavogn; medstifter af Herning Taxa
— der dengang kaldtes »Bilerne v. Banen« —
1937, medl. af best. f. samme s. 1938, formd. f.
sammenslutningen 1950-54, p. t- næstformd.
Adr. Grønnegade 3, Herning.
Firma: Herning Taxa, Banegården, Herning.
Pedersen, Villum, fragt- og vognmand; f. 28/5
1902 i Svallerup, Holbæk amt, søn af maler
mester Carl Pedersen; g. 18/6 1926 m. Elisabeth
P., f. Larsen; udd. s. maler, overtaget rutebil
ejer Henrik Nielsen’s fragtmandsforretning i
Kalundborg og etabi. sig s. selvstændig fragtog vognmand 1931; vognpark: 8 lastvogne (2-15
tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn — og 1 køle
vogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Kalundborg-Kbhvn.
samt langturskørsel; revisor f. Kalundborg
Fragtcentral s. 1954.
Adr. Slagelsevej 25, Kalundborg.
Firma: Villum Pedersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Slagelsevej 25, Kalundborg.
Pedersen, Villy, vognmand; f. 1/4 1930 i Hauge,
Viborg amt, søn af gårdejer Ejner Pedersen; g.
18/6 1955 m. Rita P., f. Kirkegaard; udd. v.
landvæsen, lastvognschauffør 1950-56, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Neder Hvam
pr. Kjellerup og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1956; vognpark: 1 SVz-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen
regning.
Adr. Neder Hvam pr. Kjellerup.
Firma: Villy Pedersen, Vognmandsforretning,
Neder Hvam pr. Kjellerup.

W. Pedersen
vognmand
Frederiksværk

Pedersen, Villy Friberg, vognmand; f. 4/5 1913
i Arhus, søn af vognmand Valdemar Pedersen;
g. 27/5 1944 m. Mariane P., f. Nielsen; ansat i
faderens vognmandsforretning i Arhus 1929, op
taget s. kompagnon i samme 1951, løst nærings
brev 1936; vognpark: 2 5-tons lastvogne; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt flytning.
Adr. Odensegade 24, Arhus.
Firma: Vald. Pedersen & Søn, Vognmands- &
Flytteforretning, Vejlegade 10, Arhus.

Pedersen, Walther, vognmand; f. 10/3 1911 i
Hjembæk, Holbæk amt, søn af vognmand Carl
Christian Pedersen; g. 20/5 1934 m. Ingeborg P.,
f. Hansen; udd. og virket v. landvæsen, over
taget faderens vognmandsforretning i Holbæk
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1933, op
taget broderen vognmand Frede Pedersen s.
kompagnon i forretningen 1953; vognpark: 3 last
vogne (5-7 tons); kørsel: alm. vognmands- og en
treprenørkørsel.
Adr. GI. Tåstrupvej 9, Holbæk.
Firma: Brdr. Pedersen, Vognmandsforretning,
GI. Tåstrupvej 9, Holbæk.
Pedersen, Willy, vognmand; f. 3/5 1918 i Valby,
Frederiksborg amt, søn af landmand Mads Pe
dersen; g. 6/5 1950 m. Else P., f. Olsen; udd. v.
landvæsen, lillebil- og ambulancechauffør —
bl. a. i Falck’s Redningskorps —1937-47 og chauf
før v. Frederiksværk Banen’s rutebiler 1947-51,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Frederiksværk 1952; vognpark: 1
7-personers taxa.
Adr. Knudsvej 3, Frederiksværk.
Firma: Willy Pedersen, Vognmand, Knudsvej
3, Frederiksværk.

Pedersen, Willy, vognmand; f. 24/8 1920 i Øster
Hæsinge, Svendborg amt, søn af arbejdsmand
Anton Pedersen; g. 10/5 1944 m. Ruth P., f.
Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Fåborg 1945; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6
tons).
Adr. Østerbrogade 19, Fåborg.
Firma: Willy Pedersen, Vognmandsforretning,
Østerbrogade 19, Fåborg.
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W. Pedersen
vognmand
Fåborg

W. Pedersen
vognmand
Farre

Pedersen, Willy, vognmand; f. 31/3 1922 i Nørskov, Vejle amt, søn af landmand Jørgen P.
Pedersen; g. 8/5 1943 m. Gerda P., f. Kjeldsen;
udd. og virket bl. a. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Farre 1950; kørsels
kapacitet: 6 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Farre Mejeri
og f. Give kommune.
Adr. Farre.
Firma: Willy Pedersen, Vognmandsforretning,
Farre.
Peters, Ejgil Ferdinand, vognmand; f. 12/9
1922 i Assens pr. Mariager, Randers amt, søn
af vognmand Niels Christian Peters; g. 15/6
1945 m. Ellen P., f. Lauritsen; chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Assens pr. Mari
ager 1940-56, medindehaver af samme s. 1956.
Adr. Assens pr. Mariager.
Firma: N. Peters, Vognmandsforretning, As
sens pr. Mariager.

Peters, Niels Christian, vognmand; f. 15/11 1893
i Assens pr. Mariager, Randers amt, søn af
gårdejer Søren Peters; g. 26/5 1918 m. Birtha P.,
f. Pedersen; udd. v. landvæsen, chauffør 192034, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Assens
pr. Mariager 1934; vognpark: 4 lastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 29
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. Cementfabrik
ken »Dania«, Assens pr. Mariager; medstifter
af Hadsund og Omegns Vognmandsforening,
tidl. medl. af best. og formd. f. samme.
Adr. Assens pr. Mariager.
Firma: N. Peters, Vognmandsforretning, As
sens pr. Mariager.

Petersen, Aage Gunnar, vognmand; f. 25/10
1918 i Vinderup, Ringkøbing amt, søn af eks
portør og vognmand Christian Gj evert Peter
sen; g. 29/10 1940 m. Ane Kirstine P., f. Chri
stensen; udd. s. mekaniker h. mekaniker C.
Wendelboe, Vinderup 1933-38, svend 1938-40,
derefter medarbejder i faderens vognmandsfor
retning i Vinderup, medindehaver af samme s.

E. F. Peters

N. C. Peters

vognmand
Assens

vognmand
Assens

1956; vognpark: 2 eksportvogne — begge m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 35 tons); kør
sel: udelukkende eksportkørsel på udlandet —
herunder bl. a. en del kørsel f. firmaet Paul
Lehmann, Arhus og f. Holstebro Svineslagteri
m. fl.; stedfortræder f. formanden i 5. kreds u.
Foreningen af danske Eksportvognmænd.
Adr. Vinderup.
Firma: Chr. Petersen & Søn, Eksportvogn
mænd, Vinderup.

Petersen, Alfred, vognmand; f. 23/11 1919 i Es
bjerg, søn af vognmand Hans Marius Christian
Petersen; g. 12/11 1949 m. Nanna P., f. Guldager
Christensen; udd. og virket i kolonialbranchen,
sen. optaget s. medarbejder v. kørsel og efter
syn af vognparken i faderens vognmandsfor
retning i Esbjerg.
Adr. Havnegade 148, Esbjerg.
Firma: Hans Petersen, Vognmand, Esbjerg.

Petersen, Alfred, vognmand; f. 12/12 1921 i
Rejsby, Tønder amt, søn af gårdejer Peter
Skrydstrup Petersen; g. 8/12 1952 m. Betty P., f.
^Henriksen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Brøns 1948; vognpark:
1 Steyr-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1
Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
korn og foderstoffer f. firmaet Søren Bennetsen, Brøns, og f. Brøns Lokalforening u. J.A.F.
og en del kørsel m. sand og sten f. Brøns kom
mune m. fl.
Adr. Brøns.
Firma: Alfred Petersen, Vognmandsforret
ning, Brøns.
Petersen, Alfred L., vognmand; f. 28/11 1912 i
Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af vognmand R. Pe
tersen; g. 4/5 1937 m. Gerda P., f. Sørensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Tikøb 1937; vogn
park: 1 5-tons Ford-lastvogn m. hydraulisk tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. Tikøb kommune og f.
A/S Colas Vejmaterialefabrik, Kvistgård m. fl.;
medl. af best. f. Kronborg Birks Vognmandsfor
ening s. 1947.
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Adr. Tikøb.
Firma: Alfr. L. Petersen, Vognmandsforret
ning, Tikøb.

Adr. Nygårdsvej 3, Vordingborg.
Firma: Anker Petersen, Vognmandsforretning,
Nygårdsvej 3, Vordingborg.

Petersen, Anders Christian, vognmand; f. 2/8
1890 i Odense, søn af vintapper Christian Pe
tersen; g. 17/12 1916 m. Inger P., f. Nielsen; udd.
v. landvæsen og sen. ansat i korn- og foderstof
firmaet Wilh. R. Maegaard, Odense, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Odense 1920.
Adr. Georgsgade 21, Odense.
Firma: Chr. Petersen, Vognmandsforretning,
Georgsgade 21, Odense.

Petersen, Anker Riber, vognmand; f. 13/7 1900
i Kbhvn., søn af handelsmand Axel Petersen;
efter en del år at have virket s. kusk etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Hvidovre 1924; vogn
park: 1 4-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: ude
lukkende privat dagrenovationskørsel; medstifter
af og tidl. medl. af best. f. Søndre Birks Vogn
mandsforening, fanebærer f. samme s. 1950.
Adr. Hvidovrevej 127 C, Hvidovre pr. Valby.
Firma: A. Petersen, Vognmandsforretning,
Hvidovrevej 127 C, Hvidovre pr. Valby.

Petersen, Anders Ib, vognmand; f. 26/1 1929 i
Dåstrup, Roskilde amt, søn af parcellist P. V.
Petersen; g. 4/12 1954 m. Gudrun P., f. Olsen;
ansat v. Havdrup Trævarefabrik t. 1947, jord- og
betonarbejder 1947-52 og chauffør h. vognmand
Hermod Larsen, Havdrup 1952-55, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Havdrup 1955; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
t. Solrød Mejeri.
Adr. Søndermarksvej 5, Havdrup.
Firma: Ib Petersen, Vognmandsforretning,
Søndermarksvej 5, Havdrup.

Petersen, Andy Peter Rainer, vognmand; f.
16/12 1917 på Frdbg., søn af vognmand Carl Pe
tersen; g. 15/12 1950 m. Oda P., f. Rasmussen;
udd. i faderens vognmandsforretning på Frdbg.,
overtaget samme — der er grundlagt 1909 — og
etabi. sig. s. selvstændig vognmand 1945; vogn
park: 1 2V2 tons lastvogn; kørsel: udelukkende
transport af pengeskabe.
Adr. Lyøvej 6, Kbhvn. F.
Firma: Frederiksberg Pengeskabs Transport
v. Andy Petersen, Kong Georgs Vej 16, Køben
havn F.
Petersen Anker, vognmand; f. 24/9 1899 i Stege,
søn af vognmand Christian Petersen; g. 1923 m.
Marie P., f. Hansen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vordingborg 1928; vognpark: 1 5V2tons lastvogn; tidl. i perioder medl. af best. f.
Vordingborg og Omegns Vognmandsforening.

Petersen, Asger Holt, vognmand; f. 14/7 1926 i
Als, Alborg amt, søn af vognmand Jens Peter
Petersen; g. 17/5 1949 m. Anna Lise P., f. Laur
sen; chauffør i faderens vognmandsforretning i
Als 1944-53, overtaget samme — der er grundlagt
af faderen 1924 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1953; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. tippelad (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel; medl. af best. f.
Hadsund og Omegns Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Als, Østjylland.
Firma: Asger H. Petersen, Vognmandsforret
ning, Als, Østjylland.

Petersen, Axel Fogh, vognmand; f. 21/7 1909
i Falslev-Vindblæs kommune, Randers amt, søn
af fhv. hotelejer Søren Petersen; g. 25/11 1934
m. Ingrid F. P., f. Petersen; overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Spentrup og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1937; vognpark: 1
51/2-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a en del svine- og kreatur
transport.
Adr. Spentrup.
Firma: A. Fogh Petersen, Vognmandsforret
ning, Spentrup.
Petersen, Børge Viggo, vognmand; f. 5/2 1910
i Fårevejle, Holbæk amt, søn af tækkemand
Nicolaj Petersen; udd. og virket v. landvæsen,
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etabi. sig s. selvstændig vognmand i Asnæs 1934,
erhvervet nuværende ejendom i Næsdal pr. As
næs 1947; vognpark: 2 lastvogne (4% og 5 tons);
kørsel: alm. vognmands- og entreprenørkørsel;
medl. af best. f. Odsherreds Fragt- og Vogn
mandsforening 1946-53, i perioder till, kasserer i
samme.
Adr. Næsdal pr. Asnæs.
Firma: Børge Petersen, Vognmandsforretning,
Næsdal pr. Asnæs.

Petersen, Carl, vognmand; f. 24/12 1920 i Korup
pr. Ravsted, Tønder amt, søn af slagter Nicolai
Petersen; g. 27/9 1946 m. Marie P., f. Hansen;
udd. og virket s. slagter, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Klovtoft pr. Hellevad 1942; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel f. A/S Åbenrå Eksportstalde og f.
brændselsfirmaet Jørgen Terp, Klovtoft.
Adr. Klovtoft pr. Hellevad.
Firma: Carl Petersen, Vognmandsforretning,
Klovtoft pr. Hellevad.
Petersen, Carl Arnold, forretningsfører; f.
23/12 1902 i Kbhvn.; g. 28/3 1932 m. Gerda Marie
P., f. Dahlbom; løst næringsbrev s. vognmand
i Arhus 1934; vognpark: 1 lillebil; formd. f. I/S
Ring-Bilen, Arhus s. 1937, medl. af hovedbest. f.
C.A.L. s. 1947, medl. af droskeudvalget i Arhus.
Adr. Jens Munks Vej 28, Arhus.
Firma: I/S Ring-Bilen, Guldsmedgade 28, Ar
hus.
Petersen, Carl Edvard, vognmand; f. 10/12 1904
i Allinge, søn af vognmand Claus P. Petersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Allinge
1930; vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons) — alle m.
tippelad — og 1 turistbus (20 personer); kørsel:
alm. vognmandskørsel samt turistkørsel; kas
serer i Allinge-Sandvig og Omegns Vognmands
forening s. 1938.
Adr. Storegade 14, Allinge.
Firma: Carl E. Petersen, Vognmandsforret
ning, Storegade 14, Allinge.
Petersen, Carl Holt, vognmand; f. 7/9 1919 i
Als, Alborg amt, søn af vognmand Jens Peter

Petersen; g. 17/4 1941 m. Karen Margrethe H. P.,
f. Eskildsen; last- og rutebil- samt eksportchauf
før 1937-54, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmandsforretning i Øster Hurup og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel i forbindelse m. grusspredning
og snerydning f. Als kommune — samt kontrakt
kørsel på ruten: Øster Hurup-Alborg.
Adr. Øster Hurup.
Firma: Carl Holt Petersen, Vognmandsforret
ning, Øster Hurup.
Petersen, Carsten, vognmand; f. 21/1 1921 i
Sønder Hygum, Haderslev amt, søn af landmand
Hakon Petersen; g. 2/2 1951 m. Signe Dorthea P.,
f. Hedelund; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Agerskov 1940,
selvstændig vognmand i Over Jerstal s. 1941;
vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn m. påhængs
vogn, 1 Mercedes-diesellastvogn m. tippelad og
1 Dodge-benzinlastvogn m. tippelad samt 1 Volvo-personvogn t. udlejning; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Haderslev
amts vejvæsen og f. Vedsted kommune samt en
del kørsel m. asfalt f. A/S Wright, Thomsen &
Kier og en del kørsel m. kartofler f. firmaet
N. C. Kloster, Haderslev t. Kartoffelcentralen i
Over Jerstal foruden en del langturskørsel m.
kalk fra Nordjylland.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Carsten Petersen, Vognmandsforret
ning, Over Jerstal.

Petersen, Chresten, vognmand; f. 28/11 1910 i
Fole, Haderslev amt, søn af vognmand Søren
Christian Petersen; g. 23/12 1938 m. Ellen P., f.
Sørensen; udd. og virket s. konditor, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Gram 1931, optaget
sønnen Viggo Petersen s. kompagnon i forret
ningen; vognpark: 2 benzinlastvogne — begge m.
løbere — og 1 personvogn; kørsel: udelukkende
kørsel m. skovvogne på ind- og udland f. Gram
Gods; kørselsfordeler f. Gram kommune.
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Adr. Skyttevej 3, Gram.
Firma: Chr. Petersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Gram.

Petersen, Christian, vognmand; f. 24/9 1895 i
Hørup, Sønderborg amt, søn af vognmand Chri
stian Petersen; g. 1932 m. Rosalie Christine P., f.
Ohlsen; efter en del år at have faret t. søs etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ulkebøl pr. Søn
derborg 1923; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 3
m. løbere t. skovbrug — og 1 personvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel bl. a. f. de sønderjydske statsskove;
genn. ca. 9 år kasserer i Sønderborg Amts Vogn
mandsforening og genn. 14 år formd. f. samme.
Adr. Ulkebøl Kirke pr. Sønderborg.
Firma: Chr. Petersen, Vognmandsforretning,
Ulkebøl Kirke pr. Sønderborg.
Petersen, Christian, vognmand; f. 22/12 1895 i
Bevtoft, Haderslev amt, søn af landmand Otto
Petersen; g. 17/7 1921 m. Andrea Jessigne P., f.
Andersen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Over Jerstal 1923, op
taget sønnen Otto Marius Petersen s. kompag
non i forretningen; vognpark: 4 lastvogne —
hvoraf 2 m. tippelad og 2 m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Haderslev amts vejvæsen, f.
Vedsted kommune, f. A/S Dansk Dammann As
falt og f. A/S Wright, Thomsen & Kier samt en
del kørsel m. kartofler t. Andels-Kartoffelmels
fabrikken »Sønderjylland«, Toftlund og en del
kørsel m. sten på Tyskland; formd. f. Haderslev
Amts Vognmandsforening s. 1937, medl. af Ved
sted sogneråd.
Adr. Over Jerstal.
Firma: Chr. Petersen, Vognmandsforretning,
Over Jerstal.
Petersen, Christian, vognmand; f. 29/5 1898 i
Stege, søn af fyrbøder Niels Petersen; g. 1919
m. Helga P., f. Hansen; overtaget vognmand
Peter Nielsen’s forretning i Vordingborg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1935; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; i perioder medl. af best.

C. A. Petersen
vognmand
Vrøgum

f. Vordingborg og Omegns Vognmandsforening
— sidst s. 1950.
Adr. Nørregade 31, Vordingborg.
Firma: Chr. Petersen, Vognmandsforretning,
Nørregade 31, Vordingborg.

Petersen, Christian, vognmand; f. 8/4 1899 i
Hornbæk, Frederiksborg amt; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hornbæk 1924; vognpark:
1 droske.
Adr. A. R. Friisvej 8, Hornbæk.
Firma: Chr. Petersen, Vognmand, Hornbæk.
Petersen, Christian, vognmand; f. 14/5 1910 i
Kegnæs, Sønderborg amt, søn af landmand Chri
stian Petersen; g. 9/4 1936 m. Christine Cathrine
P., f. Andresen; efter en del år at have været
ansat i A/S De forenede Teglværker, Egernsund
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Nybøl 1946;
vognpark: 1 Mercedes-lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Nybøl kommune, f. A/S De for
enede Teglværker, Egernsund og f. forskellige
bygmestre.
Adr. Nybøl.
Firma: Chr. Petersen, Vognmandsforretning,
Nybøl.

Petersen, Christian Andersen, vognmand; f.
17/6 1903 på Rømø, Tønder amt, søn af karetmager
Laus Christian Petersen; g. 22/4 1934 m. Thora
P., f. Astrup; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Vrøgum
1928, omdannet forretningen t. udelukkende at
omfatte lastvognskørsel 1930; vognpark: 1 dieselog 2 benzinlastvogne samt 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Esbjerg og Varde, en del lang
turskørsel m. levekvæg og en del kørsel m.
kolonial- og grovvarer f. Vrøgum Brugsforening
foruden en del kørsel f. Al kommune og en del
kørsel m. brændsel f. egen regning; medl. af
best. f. Varde og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Vrøgum.
Firma: Chr. A. Petersen, Vognmandsforret
ning, Vrøgum.
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Petersen, Christian Frederik, vognmand; f.
21/11 1901 i Virksund, Viborg amt, søn af fisker
Peter Marinus Petersen; g. 13/12 1931 m. Jenny
P., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hjerm 1933; vognpark: 3 lastvogne (kør
selskapacitet: 14-15 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Holstebro Svineslagteri, f. Struer Andels-Svine
slagteri, f. Hjerm Lokalforening, f. Hjerm Gød
ningsforening og f. Hjerm kommune m. fl. for
uden en del kørsel m. brændsel f. egen regning;
formd. f. Holstebroegnens Vognmandsforening
s. 1950.
Adr. Hjerm.
Firma: Hjerm Vognmandsforretning v. Chr.
Petersen, Hjerm.
Petersen, Christian Juel, vognmand; f. 4/8
1915 i Faster, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Henrik Petersen; g. 4/12 1942 m. Dagny P., f.
Nielsen; efter en del år at have virket s. chauf
før overtaget faderens vognmandsforretning i
Hee og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949;
vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn m. påhængs
vogn og 1 udlejnings vogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. Ringkøbing Eksportstald og
t. Struer Andels-Svineslagteri, en del kørsel m.
smør fra Hee Andelsmejeri t. Esbjerg Eksport
havn og en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning foruden en del kørsel f. Hee Lokalforening
u. J.A.F og D.A.G og en del kørsel fra Hee
Grusgrav.
Adr. Hee.
Firma: Juel Petersen, Vognmandsforretning,
Hee.

Petersen, Edel, vognmand; f. 18/9 1919 i Gal
ten, Arhus amt, datter af vognmand Peter Chri
stensen; g. 14/11 1940 m. vognmand Viggo Peter
sen; efter ægtefællens død 1955 overtaget og vi
dereført dennes vognmandsforretning i Låsby —
der er grundlagt 1925; vognpark: 5 lastvogne —
hvoraf 1 m. tippelad og 2 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: ca. 45 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del brunkuls

E. Petersen
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vognmand
Sønder Hygum

vognmand
Stenlille

transport — samt kontraktkørsel på ruten:
Låsby-Arhus.
Adr. Låsby.
Firma: Låsby Vognmandsforretning v. Edel
Petersen, Låsby.
Petersen, Edvard, vognmand; f. 12/5 1907 i
Sandvig, Præstø amt, søn af købmand Ole Pe
tersen; g. m. Paula P., f. Christensen; chauffør
bl. a. i Tappernøje 1926-35, overtaget købmand
Aug. Smith’s vognmandsforretning i Hyllede
pr. Rønnede og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1935; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 13 tons); i
2 perioder medl. af best. f. Fakse og Omegns
Vognmandsforening — sidst s. 1954.
Adr. Hyllede pr. Rønnede.
Firma: Edv. Petersen, Vognmandsforretning,
Hyllede pr. Rønnede.
Petersen, Edvard, vognmand; f. 26/10 1909 i
Kaslunde, Odense amt, søn af entreprenør Mor
ten Carl Petersen; g. 2/1 1937 m. Emilie P., f.
Hedegaard Hansen; t. søs m. danske sejlskibe og
m. amerikanske dampskibe t. 1936 — herunder
bosat i Halifax, derefter ansat h. Svitzer og sen.
i Falck’s Redningskorps samt i firmaet Anders
Jensen, Kbhvn., indehaver af savskæreri i Val
by 1943-45, vognmand i Kbhvn.s Kødby 1945-46
og i Middelfart 1946-49, langturs vognmand i Vej
le s. 1949; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapaci
tet: ca. 30 tons); kørsel: udelukkende langturs
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Brok & Co., Sønderborg m. fl.
Adr. Parkvej 15, Vejle.
Firma: Edvard Petersen, Langtursvognmand,
Parkvej 15, Vejle.

Petersen, Ejnar, vognmand; f. 28/1 1908 i
Sønder Hygum, Haderslev amt, søn af gårdejer
Peter A. Petersen; g. 18/6 1946 m. Dagmar P., f.
Pedersen; etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Brøstrup pr. Rødding 1930, flyttet for
retningen t. Sønder Hygum 1946; vognpark: 1
kleinbus; kørsel: udelukkende personbefordring;
revisor i Lillebilforeningen f. Toftlund Politi
kreds.
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E. Petersen

E. E. Petersen

vognmand
Rørby

vognmand
Sakskøbing

vognmand
Udby

vognmand
Mørkøv

Adr. Sønder Hygum.
Firma: Ejnar Petersen, Lillebilvognmand, Søn
der Hygum.
Petersen, Ejnar, vognmand; f. 26/4 1911 i
Søndersø, Odense amt, søn af gartner Arthur
Petersen; g. 14/7 1940 m. Anna P., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Søndersø
1943, sideløbende leverandør af vej- og bygge
materialer fra egen grusgrav; vognpark: 2 last
vogne (4 og 5^2 tons) — begge m. tippelad.
Adr. Søndersø.
Firma: Ejnar Petersen, Vognmandsforretning,
Søndersø.

Petersen, Ejner, vognmand; f. 15/9 1912 i
Kongsted, Præstø amt, søn af husmand Chri
stian Petersen; g. 13/12 1936 m. Elly P., f. Ja
cobsen; udd. og virket v. landvæsen bl. a. s.
fodermester, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Bråby 1936, erhvervet nuværende ejendom i
Bråby 1937; vognpark: 3 lastvogne (3%-5) tons
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (41/* tons); i peri
oder medl. af best. f. Haslev og Omegns Vogn
mandsforening.
Adr. Bråby.
Firma: Ejner Petersen, Vognmandsforretning,
Bråby.
Petersen, Ejvind, vognmand; f. 16/6 1920 i
Fårevejle, Holbæk amt, søn af tækkemand Nico
laj Petersen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør h. broderen vognmand Børge Viggo
Petersen, Næsdal pr. Asnæs, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vindekilde pr. Hørve 1953;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mands- og entreprenørkørsel.
Adr. Vindekilde pr. Hørve.
Firma: Ejvind Petersen, Vognmandsforretning,
Vindekilde pr. Hørve.
Petersen, Elin Aksel, vognmand; f. 23/4 1923
i Munke Bjergby, Sorø amt, søn af vognmand
Lars Fr. Petersen; g. 5/10 1947 m. Krista P.,
f. Berg Madsen; medhjælper og chauffør i fade
rens vognmandsforretning i Vedde (grundlagt

1925) 1938-47, overtaget vognmand Chr. Petersen’s flytte- og vognmandsforretning i Stenlille
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mands- og fragtkørsel samt flytning.
Adr. Råbjergvej 2, Stenlille.
Firma: Stenlille Flytte- & Vognmandsforret
ning v. Aksel Petersen, Stenlille.
Petersen, Elo, vognmand; f. 24/1 1923 i Rørby,
Holbæk amt, søn af boelsmand Søren Petersen;
chauffør 1946-51, overtaget vognmand Johs.
Poulsen’s forretning i Rørby og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 5Vatons lastvogn m. tippelad.
Adr. Rørby pr. Kalundborg.
Firma: Elo Petersen, Vognmandsforretning,
Rørby pr. Kalundborg.
Petersen, Emanuel, vognmand; f. 28/12 1911 i
Pedersborg, Sorø amt, søn af vognmand Niels
Peter Petersen; g. 1947 m. Grethe P., f. Bendtsen; udd. og virket som chauffør i faderens
vognmandsforretning i Udbyhøj pr. Sorø, med
indehaver af samme s. 1947; vognpark: 4 last
vogne
tons) og 1 traktor.
Adr. Udbyhøj pr. Sorø.
Firma: Udbyhøj Vognmandsforretning, Ud
byhøj pr. Sorø.

Petersen, Erland, vognmand; f. 25/2 1911 i
Systofte, Maribo amt, søn af arbejdsmand Niels
Petersen; g. 15/4 1939 m. Karen P., f. Jørgensen;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør
bl. a. h. vognmand Alfred Mikkelsen, Nakskov,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sakskøbing
1937, opført nuværende ejendom m. tilhørende
garager i Sakskøbing 1941; vognpark: 6 last
vogne (6-7 tons) — alle m. påhængsvogne (3V2
-12 tons), 2 flyttelift og 1 servicevogn; i 2 pe
rioder medl. af best. f. Maribo Amts Fragt- og
Vognmandsforening.
Adr. Nystedvej 19, Sakskøbing.
Firma: Erland Petersen, Vognmandsforret
ning, Nystedvej 19, Sakskøbing.
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F. Petersen

F. Petersen

F. Petersen

F. Petersen

vognmand
Stubbæk

vognmand
Stubbæk

vognmand
Åbenrå

vognmand
Vejen

Petersen, Ernst, vognmand; f. 6/4 1908 i Beldringe, Præstø amt, søn af parcellist Peter Pe
tersen; g. 1/11 1931 m. Mary P., f. Petersen; an
sat på Masnedsund Andelssvineslagteri og på
Statens Forsøgsstation, Lindholm, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Udby pr. Stege 1946,
erhvervet nuværende ejendom i Udby 1945;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; medl. af best. f.
Møns Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Udby pr. Stege.
Firma: Ernst Petersen, Vognmandsforretning,
Udby pr. Stege.

Petersen, Evald, vognmand; f. 4/2 1913 i Stenmagle, Sorø amt, søn af landmand Jens Chri
stian Petersen; g. 1/12 1951 m. Herdis P., f.
Christiansen; genn. en årrække assistent v.
Næstved Afholdsrestauration og v. Ringsted
Soldaterhjem, overtaget vognmand Albert Hansen’s forretning i Kirke Flinterup samt flyttet
samme t. Stenlille og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1941, erhvervet nuværende ejendom
i Stenlille 1948, iøvrigt sideløbende forhandler
af al slags brændsel; vognpark: 1 åVa-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl af
best. f. Sorø og Omegns Vognmandsforening
1949-51.
Adr. Assentorpvej 10, Stenlille.
Firma: Evald Petersen, Vognmandsforretning,
Stenlille.
Petersen, Evald Egebjerg, vognmand; f. 15/8
1913 i Allested, Odense amt, søn af landmand
Erik Petersen; g. 6/1 1948 m. Esther E. P., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Mørkøv 1930; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands- og en
treprenørkørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Mørkøv Cementvarefabrik.
Adr. Holbækvej 12, Mørkøv.
Firma: Evald Egebjerg Petersen, Vognmands
forretning, Mørkøv.
Petersen, Frede, vognmand; f. 28/10 1907 i
Magleby, Møn; g. 2/3 1946 m. Bertha P., f. Han
sen; overtaget vognmand Carl Frederiksen’s

forretning i Hjertebjerg pr. Stege og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1937; vognpark: 2
lastvogne — den ene med påhængsvogn (kør
selskapacitet: 13 tons).
Adr. Hjertebjerg pr. Stege.
Firma: Frede Petersen, Vognmandsforretning,
Hjertebjerg pr. Stege.

Petersen, Frede, vognmand; f. 13/12 1932 i
Stubbæk, Åbenrå amt, søn af vognmand Frede
rik Petersen; efter en del år at have virket s.
medhjælper og chauffør bl. a. h. vognmand Tho
mas Eriksen, Styrtom pr. Åbenrå indtrådt s.
kompagnon i faderens vognmandsforretning i
Stubbæk 1953; vognpark: 2 lastvogne og 1 lille
bil; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælkekørsel f. Åbenrå Central
mejeri — samt lillebilkørsel.
Adr. Stubbæk pr. Åbenrå.
Firma: Fr. Petersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Stubbæk pr. Åbenrå.
Petersen, Frederik, vognmand; f. 16/12 1896 i
Krogstrup, Frederiksborg amt, søn af brygger
Ferdinand Petersen; g. 15/4 1922 m. Anna P., f.
Nielsen; efter en del år at have virket s. kusk
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1928; vognpark: 1 lastvogn (5300 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel; medl. af best. f. Kbhvn.s
Vognmandslaug s. 1953.
Adr. Vigerslevvej 45, Kbhvn. Valby.
Firma: Fr. Petersen, Vognmandsforretning,
Vigerslevvej 45, Kbhvn. Valby.
Petersen, Frederik, vognmand; f. 15/3 1901 i
Sundsmark, Sønderborg amt, søn af landmand
Peter Petersen; g. 29/11 1929 m. Christine P., f.
Godt; efter en del år at have været medinde
haver af vognmandsforretning og grusgrav etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Stubbæk pr.
Åbenrå 1932, optaget sønnen Frede Petersen s.
kompagnon i forretningen 1953; vognpark: 2 last
vogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel f.
Åbenrå Centralmejeri — samt lillebilkørsel.
Adr. Stubbæk pr. Åbenrå.
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G. Petersen

G. Petersen

vognmand
Hårslev

vognmand
Græsted

G. A. Petersen
vognmand
Kalundborg

Firma: Fr. Petersen & Søn, Vognmandsforret
ning, Stubbæk pr. Åbenrå.

Petersen, Fritz, vognmand; f. 18/2 1906 i Hol
sten, søn af vognmand Peter Petersen; g. 29/10
1932 m. Therese P., f. Friis; efter en del år at
have virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Åbenrå 1944; vognpark: 3 lastvogne
— alle m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel på
ind- og udland samt en del brændselskørsel f.
egen regning.
Adr. Tøndervej 95, Åbenrå.
Firma: Fr. Petersen, Vognmandsforretning,
Tøndervej 95, Åbenrå.
Petersen, Frode, vognmand; f. 24/6 1916 i Hanning, Ringkøbing amt, søn af husmand Chri
stian Carl Petersen; g. 25/11 1943 m. Ellen Margrete P., f. Haagensen; udd. s. mejerist, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vejen 1946; kør
sel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. materialer fra egen grusgrav, en del kørsel
m. smør og æg t. Esbjerg Eksporthavn og en
del kørsel m. korn og foderstoffer f. A/S O.
Haagensen & Søn, Vejen foruden en del kør
sel f. A/S Tagpapfabrikken »Phønix«, Vejen, f.
Vejen kommune og f. Ribe amts vejvæsen;
medl. af best. f. Foreningen af danske Langtursvognmænd.
Adr. Plantagevej 2, Vejen.
Firma: Frode Petersen, Vognmandsforretning,
Vejen.
Petersen, Georg, vognmand; f. 25/9 1888 i
Kbhvn., søn af skibsprovianteringshandler Emil
Petersen; g. 20/9 1931 m. Erna P., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1919; vognpark: 6 lastvogne (4%-5>o tons) — alle
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; tidl.
suppleant t. best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug.
Adr. Tomsgårdsvej 22, Kbhvn. NV.
Firma: Nordisk Auto-Transport v. Georg Pe
tersen, Tomsgårdsvej 22, Kbhvn. NV.

H. Petersen
vognmand
Gram

Petersen, Georg, vognmand; f. 2/10 1889 i Køge,
søn af havnearbejder Hans Petersen; g. 22/11
1912 m. Johanne P., f. Hansen; udd. v. landvæsen
og sen. virket s. vognmandskusk i Roskilde og
Køge, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Køge
1910; vognpark: 2 lastvogne (3% og 4 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Juncker’s Savværk, Køge m. fl.;
medl. af best. f. Køge og Omegns Vognmands
forening, tidl. formd. f. samme, fl. a. tillids
hverv.
Adr. Quistgårdsvej 21, Køge.
Firma: Georg Petersen, Vognmandsforretning,
Quistgårdsvej 21, Køge.
Petersen, Gunnar, vognmand; f. 7/4 1913 i
Søndersø, Odense amt, søn af gartner Arthur
Petersen; g. 4/5 1935 m. Rigmor P., f. Jeppesen;
udd. og virket v. landvæsen 1927-47, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hårslev pr. Gamby
1947; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) — den
ene m. påhængsvogn (4 tons).
Adr. Hårslev pr. Gamby.
Firma: Gunnar Petersen, Vognmandsforret
ning, Hårslev pr. Gamby.
Petersen, Gunner, vognmand; f. 16/6 1908 i
Helsinge, Frederiksborg amt, søn af gårdejer
Mads Petersen; g. 9/8 1936 m. Dagmar P., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Græsted 1942, erhver
vet nuværende ejendom i Græsted 1952; vogn
park: 1 3V2-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Græsted Andelsmølle.
Adr. Hovedgaden 18, Græsted.
Firma: Gunner Petersen, Vognmandsforret
ning, Græsted.
Petersen, Gustav A., vognmand; f. 19/11 1901 i
Orup, Præstø amt, søn af købmand og vognmand
Otto Petersen; g. 5/1 1932 m. Ingeborg P., f. Jør
gensen; udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. for
valter på forskellige herregårde t. 1929, vogn
mandskusk i Kalundborg 1929-37, løst nærings
brev samt overtaget vognmand Rs. Pedersen’s
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H. C. Petersen

H. K. Petersen

H. Petersen

H. Petersen

vognmand
Bastrup

vognmand
Horsens

vognmand
Usserød

vognmand
Rønne

forretning i Kalundborg og etabi. sig_ s. selv
stændig vognmand 1937; vognpark: 1 5-tons Bedford-lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Kalundborg Gas
værk, f. Kalundborg Kirkegård og f. Kalundborg
kommune m. fl. — samt flytning; i perioder medl.
af best. f. Kalundborg Vognmandsforening —
sidst s. 1951.
Adr. Set. Jørgensbjerg 30, Kalundborg.
Firma: Gustav A. Petersen, Vognmandsforret
ning, Set. Jørgensbjerg 30, Kalundborg.

Petersen, Hans, vognmand; f. 29/10 1903 i Favstrup, Haderslev amt, søn af smedemester Nico
lai Petersen; g. 24/11 1929 m. Emma P., f. Krogh;
udd. i smedefaget, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hvinderup 1926, selvstændig vognmand i
Tyrstrup pr. Christiansfeld s. 1941; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Haderslev Svineslagteri, f. Tyrstrup
Mølle og f. Tyrstrup kommune samt en del kør
sel m. roer t. Kolding Saftstation; genn. en år
række medl. af best. f. Haderslev Amts Vogn
mandsforening.
Adr. Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Firma: Hans Petersen, Vognmandsforretning,
Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Petersen, Hans, vognmand; f. 1/6 1906 i Fæsted,
Haderslev amt, søn af vognmand Søren Christian
Petersen; g. 6/9 1929 m. Bodil P., f. Sørensen;
udd. og virket s. mekaniker, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Gram 1928; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel f. A/S Gram Tæppefabrik
og f. A/S Gram Teglværk (kørsel m. brændsel).
Adr. Fabrikvej, Gram.
Firma: Hans Petersen, Vognmandsforretning,
Gram.
Petersen, Hans Aage, vognmand; f. 15/5 1903 i
Højby, Holbæk amt, søn af ølhandler H. P. Peter
sen; g. 4/11 1926 m. Irma P., f. Pehrsson; udd. i
handel, drevet viktualieforretning 1926-30, der
efter drevet øldepot i Jyderup i kompagni m.
faderen og sideløbende kørt vognmandskørsel,

udelukkende drevet vognmandsforretning s. 1941;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: ca. 11 tons); medl. af best. f.
Holbækegnens Vognmandsforening s. 1949, næstformd. og sekretær i samme s. 1950.
Adr. Holbækvej 21, Jyderup.
Firma: Aage Petersen, Vognmandsforretning,
Jyderup.

Petersen, Hans Christian, vognmand; f. 31/10
1898 i Frederikssund, søn af handelsmand An
ders Petersen; g. 2/5 1926 m. Hilleborg P., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Bastrup pr. Lynge
1926, opført nuværende ejendom m. garager i
Bastrup 1936-39; vognpark: 2 6-tons lastvogne;
medl. af best. f. Nordsjællands Vognmandsfor
ening s. 1937.
Adr. Bastrup pr. Lynge.
Firma: H. Petersen, Vognmandsforretning, Ba
strup pr. Lynge.
Petersen, Hans Henning, vognmand; f. 12/7
1907 i Helsingør; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Helsingør 1945; vognpark: 3 lastvogne
(5-6 tons); medl. af best. f. Kronborg Birks
Vognmandsforening.
Adr. Stjernegade 7, Helsingør.
Firma: H. H. Petersen, Vognmandsforretning,
Stjernegade 7, Helsingør.
Petersen, Hans Jørgen, vognmand; f. 3/1 1907 i
Hillested, Maribo amt, søn af arbejdsmand Carl
Petersen; g. 25/5 1937 m. Edith P., f. Andersen;
etabi sig s. selvstændig vognmand i Hillested
1938; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons); i peri
oder medl. af best. f. Maribo Amts Fragt- og
Vognmandsforening — sidst s. 1954.
Adr. Hillested pr. Maribo.
Firma: H. J. Petersen, Vognmandsforretning,
Hillested pr. Maribo.

Petersen, Hans Kjær, vognmand; f. 7/10 1884 i
Horsens, søn af vognmand Niels Petersen; g. 16/4
1924 m. Helga K. P., f. Jønsson; udd. og virket s.
murer, bestyrer af faderens vognmandsforretning
i Horsens f. moderen 1913-41, løst næringsbrev
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samt overtaget samme — der er grundlagt 1883
— og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1941;
vognpark: 3 3%-tons lastvogne — alle m. tippe
lad — og 3 heste m. tilhørende 14 arbejdsvogne;
kørsel: aim. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Jydsk Andels-Foderstoffor
retning og f. Midtjydsk Smøreksport Forening —
begge Horsens; genn. 28 år kasserer i Horsens
Vognmandsforening.
Adr. Havne Alle 17, Horsens.
Firma: Niels Petersen’s Enke’s Vognmandsfor
retning, Havne Alle 17, Horsens.
Petersen, Hans Marius, speditør, vognmand;
f. 25/4 1895 i Kbhvn., søn af speditør Jens Peter
sen; medindehaver af firmaet Jens Petersen,
Kbhvn. — der er grundlagt af faderen 1908 og
omfatter international spedition og transport;
vognpark: 12 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 50
tons) samt hestekøretøjer.
Adr. Strandboulevarden 112, Kbhvn. 0.
Firma: Jens Petersen, International Spedition
& Transport, Amaliegade 26, Kbhvn. K.

Petersen, Hans Marius Christian, vognmand;
f. 2/5 1886 i Hjerting, Ribe amt, søn af skomager
Peter Rasmus Petersen; g. 8/4 1911 m. Christi
ane Cecilie P., f. Jensen; løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Esbjerg
1918, iøvrigt optaget sønnerne Tarben og Alfred
Petersen s. medarbejdere i forretningen; vogn
park: 4 eksportvogne — alle m. påhængsvogn,
5 lastvogne (4-11 tons), 1 traktor og 1 spand
heste; kørsel: aim. lokal vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. forskellige fiske
eksportører v. Esbjerg havn, en del kørsel t.
D.F.D.S. og en del kørsel f. isværkerne i Es
bjerg — samt eksportkørsel m. koncession på
Europa; genn. en årrække medl. af best. f. In
ternational Auto-Transport, Esbjerg.
Adr. Nyhavnsgade 10, Esbjerg.
Firma: Hans Petersen, Vognmand, Esbjerg.
Petersen, Hans Sillesen, vognmand; f. 28/9
1920 i Sneum, Ribe amt, søn af landmand Jens
Petersen; g. 21/11 1953 m. Marie P., f. Bojsen;

J. F. H. Petersen

J. Petersen

vognmand
Nørre Sundby

vognmand
Bredebro

etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skallebæk
pr. Ribe 1947; vognpark: 1 benzin-lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Seem-Varming Brugsforening,
f. Seem Mejeri og f. Skallebæk Mølle foruden
en del kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i
Esbjerg og Ribe.
Adr. Skallebæk pr. Ribe.
Firma: Hans Petersen, Vognmandsforretning,
Skallebæk pr. Ribe.
Petersen, Heinrich, vognmand; f. 22/1 1912 i
Slagelse, søn af arbejdsmand Fr. Petersen; g. 3/4
1936 m. Sigrid P., f. Jensen; genn. en årrække
virket dels s. jord- og betonarbejder og dels s.
chauffør, løst næringsbrev samt overtaget vogn
mand Wilhelm Larsen’s forretning i Hørsholm
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 1 5-tons Bedford-lastvogn m. hydraulisk
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. svin t. Hillerød
Andelsslagteri.
Adr. Stenhavevej 12, Usserød pr. Kokkedal.
Firma: Heinr. Petersen, Vognmandsforretning,
Stenhavevej 12, Usserød pr. Kokkedal.
Petersen, Helmuth, vognmand; f. 8/3 1914 i Ny
ker, Bornholm, søn af smedemester Hans Peter
sen; udd. s. bager, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Rønne 1947; vognpark: 1 lastvogn (4600
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Søborgstræde 3, Rønne.
Firma: Helmuth Petersen, Vognmandsforret
ning, Søborgstræde 3, Rønne.

Petersen, Henning Brøndum, vognmand; f. 2/8
1926 i Risskov, Arhus amt, søn af plejer Andreas
Brøndum Petersen; g. 20/9 1946 m. Ellen B. P., f.
Thomsen; løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmandsforretning i Risskov og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1950; vognpark: 2
3%-tons lastvogne — begge m. tippelad.
Adr. Nordre Strandvej 33, Risskov.
Firma: Brøndum Petersen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Risskov.
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Petersen, Henry, vognmand; f. 10/3 1901 i Ny
købing S., søn af vognmand Andreas Petersen;
g. 11/11 1924 m. Johanne P., f. Nielsen; udd. s.
mejerist 1915-19 og sen. virket s. sådan t. 1926,
chauffør v. Ballerup Mejeri 1926-41, overtaget
vognmand Ludvig Christensen’s forretning i Bal
lerup og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1941,
løst næringsbrev 1953, sideløbende indehaver af
Esso-tankanlæg f. benzin og olie i Ballerup;
vognpark: 1 7-tons lastvogn og 3 4><-tons last
vogne; kørsel: aJm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. Kbhvn.s Vandforsyning; medl.
af best. f. og kasserer i Ballerup-Værløse Vogn
mandsforening 1942-52.
Adr. Skovvej 78, Ballerup.
Firma: Henry Petersen, Vognmandsforretning,
Skovvej 78, Ballerup.

Petersen, Jens, vognmand; f. 29/7 1899 i Nykø
bing S., søn af vognmand Andreas Petersen; g.
6/12 1942 m. Lilly P., f. Hansen; medhjælper i
faderens vognmandsforretning i Nykøbing S. t.
1920, chauffør h. vognmand Laur. Jakobsen, Ny
købing S. 1922-27 og h. vognmand Holger Olsen,
Nykøbing S. 1927-39, chauffør i Kbhvn. 1939-41,
overtaget vognmand Volmer Jørgensen’s lillebil
forretning i Nykøbing S. og etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand 1941; vognpark: 1 Folkevogn (kleinbus), 1 5-personers Opel Kapitån-skolevogn og 1
5-personers Morris Oxford-personvogn.
Adr. Dr. Margrethes Vej 5, Nykøbing S.
Firma: »Stationsbilerne« v. Jens Petersen, Dr.
Margrethes Vej 5, Nykøbing S.
Petersen, Jens, vognmand; f. 26/1 1908 i Vrå,
Hjørring amt, søn af landpostbud Knud Albert
Petersen; g. 1932 m. Andrea P., f. Nielsen; etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Hirtshals 1950,
selvstændig vognmand i Vrå s. 1954; vognpark:
1 lastvogn (4300 kg) m. påhængsvogn (2000 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast mælkekørsel; tidl. kasserer i Hirtshals Vogn
mandsforening.
Adr. Nygade 10, Vrå.
Firma: Jens Petersen, Vognmandsforretning,
Nygade 10, Vrå.

Petersen, Jens Frederik Henry, vognmand; f.
1/2 1911 i Nørre Sundby, søn af vognmand Jens
Lauritz Petersen; g. m. Marie P., f. Buus Mad
sen; ansat i faderens vognmandsforretning i
Nørre Sundby 1925-37, chauffør h. vognmand
Simonsen, Nørre Sundby 1937-42, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Nørre Sundby 1942, løst
næringsbrev 1946; vognpark: 2 lastvogne (3% og
4% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast renovationskørsel f. Nørre
Sundby Grundejerforening.
Adr. Nørregade 6, Nørre Sundby.
Firma: Henry Petersen, Vognmandsforretning,
Nørregade 6, Nørre Sundby.
Petersen, Jens Peter, vognmand; f. 23/6 1901 i
Arhus, søn af anlægsgartner Peter Petersen; g.
4/11 1928 m. Jenny P., f. Rohde; udd. og virket

v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Arhus 1934, løst næringsbrev 1945; vognpark: 1
6-tons diesellastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel; medl. af best. f. Viby Vognmandsforening
s. 1942, p. t. kasserer i samme.
Adr. Niels Bohrs Vej 14, Arhus.
Firma: J. P. Petersen, Vognmandsforretning,
Niels Bohrs Vej 14, Arhus.

Petersen, Johan, vognmand; f. 25/9 1900 i Bir
kerød, Frederiksborg amt, søn af bagermester
Alfred Petersen; g. 4/6 1925 m. Emmy P., f. An
dersen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1930; vognpark: 1 flyttevogn m. på
hængsvogn; kørsel: udelukkende flytning og
møbelopbevaring.
Adr. Borgergade 93, Kbhvn. K.
Firma: Dannevirke Flytteforretning, Valby
Langgade 117, Kbhvn. Valby.
Petersen, Johan, vognmand; søn af vognmand
Kaj Wilhelm Petersen; optaget s. kompagnon i
faderens flytte- og vognmandsforretning i Ny
borg 1956.
Adr. Nyborg.
Firma: J. W. Petersen’s Sønner, Nyborg Flyt
teforretning, Nyborg.

Petersen, Johannes, vognmand; f. 26/3 1911 i
Sølsted, Tønder amt, søn af gæstgiver Christian
Broder Petersen; g. 1935 m. Anna P., f. Jacob
sen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i Bredebro 1935; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel
m. kreaturer og svin dels t. eksportstaldene i
Tønder og Skærbæk og dels t. Skærbæk Svine
slagteri; medl. af best. f. Tønder Amts Vogn
mandsforening.
Adr. Bredebro.
Firma: Johs. Petersen, Vognmandsforretning,
Bredebro.
Petersen, John, vognmand; f. 26/9 1924 i Hel
singør, søn af vognmand Hans Petersen; g. 9/2
1952 m. Bente P., f. Pedersen; medhjælper i fade
rens vognmandsforretning i Helsingør, løst næ
ringsbrev og etabl. sig s. selvstændig vognmand
i Helsingør 1949; vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons)
— alle m. hydraulisk tippelad — og 2 turist
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Helsingør kommune,
f. Helsingør Mælkekompagni og f. Helsingør Betonvarefabrik — samt turistkørsel.
Adr. Kongevej 38, Helsingør.
Firma: John Petersen, Vognmandsforretning,
Kongevej 38, Helsingør.
Petersen, Johnny, vognmand; f. 28/3 1919 i Fre
deriksværk, søn af emaillearbejder Valdemar
Petersen; g. 23/11 1941 m. Anne-Lise P., f. Bengtsson; efter en del år at have virket s. emaille
arbejder i A/S De forenede Jernstøberier, Fre
deriksværk etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Frederiksværk 1945; vognpark: 4 lastvogne (5-10
tons) — hvoraf 1 m. sættevogn og 1 m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
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Adr. Bengtssonsvej 3, Frederiksværk.
Firma: Johnny Petersen, Vognmandsforretning,
Bengtssonsvej 3, Frederiksværk.

Petersen, Julius, kommissionær, vognmand; f.
12/4 1902 i Næstelsø, Præstø amt, søn af karet
mager Hans Petersen; g. 8/7 1934 m. Paula P.,
f. Lindeholm; udd. dels v. landvæsen og dels i
kolonial 1917-22, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ruds-Vedby 1922, sideløbende genn. 8
år stationsleder f. Zone-Redningskorpset i
Ruds-Vedby, iøvrigt medindehaver af og drifts
leder v. Kølbæk’s Formbrændselsfabrik v. Amo
sen; vognpark: 11 lastvogne (2-12 tons) — hvor
af 4 m. påhængsvogn (4-6 tons) — og 3 lukke
de flyttebusser; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Ruds-Vedby-Kbhvn. s. 1934 og møbel
transport s. 1934; medl. af Ruds-Vedby sogne
råd, medl. af best. f. Ruds-Vedby Borger-,
Håndværker- og Industriforening og medl. af
tilsynsrådet f. Ruds-Vedby Sparekasse, revisor
f. Ruds-Vedby Vandværk.
Adr. Kalundborgvej 5, Ruds-Vedby.
Firma: Jul. Petersen, Møbeltransporten »Vest
sjælland«, Ruds-Vedby.

Petersen, Julius, vognmand; f. 1/7 1911 i Astrup,
Haderslev amt, søn af smedemester Th. Peter
sen; g. 1/8 1943 m. Rigmor P., f. Petersen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Høkkelbjerg pr. Chri
stiansfeld 1938, genn. årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte brændselshandel; vogn
park: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængs
vogn, 2 benzinlastvogne — den ene m. tippelad
— og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. Ha
derslev amts vejvæsen, f. Tyrstrup kommune og
f. Kolding Saftstation samt f. forskellige byg
mestre og håndværkere.
Adr. Høkkelbjerg pr. Christiansfeld.
Firma: Julius Petersen, Vognmandsforretning,
Høkkelbjerg pr. Christiansfeld.
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Petersen, Jørgen, vognmand; f. 9/11 1904 i Fjelstrup, Haderslev amt, søn af murer Andreas
Petersen; g. 22/4 1934 m. Kristine P., f. Bertelsen;
udd. v. mølleri, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Haderslev 1931; vognpark: 1 Chevroletbenzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Haderslev kommune og f. forskellige entreprenø
rer i Haderslev.
Adr. Naffet 30, Haderslev.
Firma: Jørgen Petersen, Vognmandsforretning,
Naffet 30, Haderslev.
Petersen, Jørgen Nellemann, vognmand; f. 27/6
1921 i Alborg, søn af gårdejer Jakob Nellemann
Petersen; g. 18/6 1944 m. Karen N. P., f. Berthelsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Brøn
derslev 1955; vognpark: 1 lastvogn (4325 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Bryggerivej 2, Brønderslev.
Firma: Jørgen Nellemann Petersen, Vogn
mandsforretning, Bryggerivej 2, Brønderslev.

Petersen, Kaj Georg, vognmand; f. 16/7 1922 i
Lynge-Eskilstrup, Sorø amt, søn af vognmand
Carl Petersen; g. 13/7 1947 m. Else P., f. Lar
sen; medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Lynge-Eskilstrup 1936-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i LyngeEskilstrup 1946, sideløbende overtaget faderens
virksomhed — der er grundlagt 1909 — 1948, iøv
rigt leverandør af vejmaterialer fra egen grus
grav; vognpark: 2 lastvogne (2V2 og 4V2 tons) —
den ene m. tippelad — og 1 traktor.
Adr. Lynge-Eskilstrup pr. Sorø.
Firma: Kaj Petersen, Vognmandsforretning,
Lynge-Eskilstrup pr. Sorø.
Petersen, Kaj Iver Lykke, vognmand; f. 24/9
1904 i Usserød, Frederiksborg amt, søn af bager
mester Alfred Christian Johannes Petersen; g.
22/6 1940 m. Elisabeth L. P., f. Liborius; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Gentofte 1946; kør
selskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A/S Greyhound, Søborg, f. vognmand H. O. An-
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dersen, Søborg og f. vognmand Lars Olsen’s
Enke, Hellerup m. fl.
Adr. Mosebuen 18, Gentofte.
Firma: K. Lykke Petersen, Vognmandsforret
ning, Mosebuen 18, Gentofte.

Petersen, Kaj Wilhelm, vognmand; f. 30/3 1898
i Nyborg, søn af vognmand Jens Wilhelm Pe
tersen; g. 6/7 1921 m. Kathrine P., f. Jensen;
overtaget faderens flytte- og vognmandsforret
ning i Nyborg — der er grundlagt 1898 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1932, optaget
sønnerne Johan og William Petersen s. kom
pagnoner i forretningen 1956; vognpark: 2 5-tons
flyttevogne og 2 5-tons lastvogne; i perioder
medl. af best. i. Nyborg Vognmandsforening —
sidst s. 1954.
Adr. Dronningensvej 3, Nyborg.
Firma: J. W. Petersen’s Sønner, Nyborg Flyt
teforretning, Nyborg.
Petersen, Karl Axel, vognmand; f. 24/5 1892 i
Vejle, søn af vognmand Hans Petersen; g- 3/4
1920 m. Karen Marie P., f. Christensen; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Grindsted 1919, selv
stændig vognmand i Vejle s. 1927; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Vejle Mørtelfabrik og f. murermester C.
Christoffersen, Vejle — samt kørsel m. rustvogn
s. 1947; tidl. medl. af best. f. Vejle Vognmands
forening.
Adr. Vardevej 66, Vejle.
Firma: Karl Petersen, Vognmandsforretning,
Vardevej 66, Vejle.
Petersen, Karli Kristen, vognmand; f. 19/1 1908
i Grædstrup sogn, Skanderborg amt, søn af ren
tier Anthon Marinus Petersen; g. 12/11 1935 m.
Kristine Marie P., f. Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hampen 1930; vogn
park: 2 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 15 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Hampen.
Firma: K. Petersen, Vognmandsforretning,
Hampen.

Petersen, Knud Anders Frederik, vognmand; f.
2/10 1926 i Bastrup, Frederiksborg amt, søn af
vognmand Hans Christian Petersen; g. 29/12
1945 m. Ingrid P., f. Mortensen; udd. v. land
væsen og sen. virket bl. a. s. chauffør, iøvrigt
genn. 4 år kompagnon h. faderen og sen. selv
stændig vognmand i Bastrup, overtaget vogn
mand Emil Hansen’s forretning i Hillerød og
flyttet samme t. Lynge 1955; vognpark: 4 last
vogne (5-7 tons).
Adr. Lynge By pr. Lynge.
Firma: Knud Petersen, Vognmandsforretning,
Lynge By pr. Lynge.
Petersen, Knud Carlo, vognmand; f. 15/9 1919 i
Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af handelsmand Poul
Petersen; g. 12/5 1945 m. Karen P., f. Christian
sen; genn. en årrække chauffør h. vognmændene
Jens Nielsen, LI. Værløse og Georg Olsen, Jon
strup samt v. Egebjerg Teglværk, Ballerup,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i LI. Værløse
1953; vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m.
hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. ingeniør
firmaet H. Hoffmann & Sønner, Kbhvn.
Adr. LI. Værløsevej 22, LI. Værløse pr. Vær
løse.
Firma: Kn. Petersen, Vognmandsforretning, LI.
Værløse pr. Værløse.
Petersen, Knud Hartvig, vognmand; f. 4/12
1924 i Tingsted, Maribo amt, søn af arbejds
mand Søren Petersen; g. m. Lis P., f. Bennekov; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1950; vognpark: 1 5-tons, 1 6-tons, 1 12tons og 1 15-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Ydunsgade 6, Kbhvn. N.
Firma: Knud Petersen, Vognmandsforretning,
Ydunsgade 6, Kbhvn. N.
Petersen, Konrad, vognmand; f. 19/9 1908 i
Fanefjord, Møn; g. 19/9 1930 m. Johanne P., f.
Petersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Damme pr. Askeby 1926, opført nuværende
ejendom m. tilhørende garager i Damme 1930;

833

K. W. Petersen

K. A. Petersen

vognmand
Nyborg

vognmand
Vejle

K. A. F. Petersen
vognmand
Lynge By

vognpark: 3 lastvogne (4^-5 tons), 1 turistvogn
(18 personer) og 2 lillebiler; medl. af best. f.
Møns Vognmandsforening s. 1933, formd. f. sam
me s. 1934, medl. af hovedbest. f. Landsforenin
gen Danske Vognmænd s. 1952, formd. f. Sam
menslutningen af Vognmandsforeninger i Præstø
Amt, medl. af repræsentantskabet f. A/S Møns
Bank s. 1948.
Adr. Damme pr. Askeby.
Firma: Konrad Petersen, Vognmandsforret
ning, Damme pr. Askeby.

Petersen, Lars Frederik, vognmand; f. 14/2
1894 i Ringsted, søn af fragtmand Jens Frederik
Petersen; g. 21/10 1921 m. Jensine P., f. Nielsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Vedde 1925, erhvervet nu
værende ejendom i Vedde 1926; vognpark: 2
lastvogne (3^2 og 5 tons) — den ene m. på
hængsvogn (4 tons); medl. af best. f. Sorø og
Omegns Vognmandsforening samt foreningens
første formd. 1936-41, sen. i 2 perioder påny
formd. f. samme — sidst s. 1956, medl. af ho
vedbest. f. Landsforeningen Danske Vognmænd
1938-39, formd. f. Munke-Bjergby Sogns Syge
kasse og f. Vedde Andels Frysehus, revisor i
Vedde Brugsforening.
Adr. Vedde.
Firma: Lars Fr. Petersen, Vognmandsforret
ning, Vedde.

Petersen, Mads Christian Hansen, direktør; f.
28/10 1916 i Rejsby, Ribe amt, søn af mejeribe
styrer P. H. Petersen; g. 19/12 1944 m. Inger
Margrethe P., f. Larsen; cand. oecon. (Arhus
Universitet), manuduktør i nationaløkonomi v.
Arhus Universitet 1939-44, fung. sekretær v.
Arhus kommunes forsørgelsesvæsen 1942-44,
fung. sekretær i Prisdirektoratet 1944-47, adm.
direktør i Landsforeningen Danske Vognmænd
1947; medl. af Kommissionen ang. en Storebælts
bro, af det foreløbige Landtransportnævn, af
Dansk Parkeringsråd, af det af Ministeriet f.
offentlige Arbejder nedsatte rådgivende eks
portkørselsudvalg og af Statens Mergeludvalg,

K. Petersen
vognmand
Damme

medl. af Benzinnævnet 1948-50 og af Motorbe
skatningskommissionen 1948-54.
Adr. Jens Kofods Gade 1, Kbhvn. K.
Organisation: Landsforeningen Danske Vogn
mænd, Jens Kofods Gade 1, Kbhvn. K.

Petersen, Marius, kørelærer; f. 21/8 1892 i
Flensburg, Sydslesvig, søn af skibstømrer Ma
rius Petersen; g. 23/12 1916 m. Ingeborg P., f.
Hørby; udd. og virket v. handel, etabi. sig s.
selvstændig kørelærer i Nykøbing F. 1934.
Adr. Østre Alle 66, Nykøbing F.
Firma: Marius Petersen & Søn, Auto- & Motorcyklekøreskole, Østre Alle 66, Nykøbing F.

Petersen, Marius, vognmand; f. 8/5 1900 i Tå
strup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Poul Pe
tersen; g. 17/4 1930 m. Kirstine P., f. Pedersen;
udd. v. landvæsen, chauffør i Roskilde og Lille
rød 1919-24, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gundsømagle pr. Roskilde 1924; vognpark: 4 last
vogne (4%-6 tons) — den ene m. påhængsvogn
(5% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel og en del
kreaturtransport.
Adr. Gundsømagle pr. Roskilde.
Firma: M. Petersen, Vognmandsforretning,
Gundsømagle pr. Roskilde.
Petersen, Martin Andreas, vognmand; f. 2/8
1891 i Dråby sogn, Randers amt, søn af gårdejer
Anders Peter Petersen; g. 16/4 1922 m. Johanne
P., f. Petersen; virket v. mølleri 1913-31, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Århus 1931; vognpark: 3 lastvogne (4-5
tons) — hvoraf 2 m. påhængsvogn (3 og 5 tons);
kørsel: alm. vognmands- og firmakørsel; genn.
en årrække medl. af best. f. Arhus Vognmands
forening.
Adr. Borgergade 11, Århus.
Firma: M. A. Petersen, Vognmandsforretning,
Borgergade 11, Århus.

Petersen, Mogens Rud, vognmand; f. 26/10
1914 i Slagelse, søn af vognmand William Knud
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Petersen; g. 5/5 1944 m. Gudrun P., f. Andersen;
medhjælper og chauffør i faderens vognmands
forretning i Glumsø 1932-43, overtaget samme
og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1943, er
hvervet nuværende ejendom m. tilhørende ga
rager i Glumsø 1953; vognpark: 2 lastvogne (4
og 5 tons) — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. på
hængsvogn (3V2 tons).
Adr. Ringstedvej 20, Glumsø.
Firma: Mogens Petersen, Vognmandsforret
ning, Glumsø.

Petersen, Niels Egon Riis, vognmand, brænd
selshandler; f. 21/7 1922 i Helsingør.
Adr. Kongensgade 31, Slangerup.
Firma: A/S Nordsjællands Brændsels-Kom
pagni, Slangerup.
Petersen, Niels Erik, vognmand; f. 30/4 1923 i
Ringsted landsogn, Sorø amt.
Adr. Slangerup pr. Ringsted.
Firma: Erik Petersen, Vognmandsforretning,
Slangerup pr. Ringsted.

Petersen, Niels Jensen, vognmand; f. 18/6 1915
i Silkeborg; g. 15/10 1938 m. Vera Marie P., f.
Skibdal-Rasmussen; chauffør i A/S H. Reimar
Nielsen, Silkeborg 1937-47, løst næringsbrev og
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Silkeborg
1947; vognpark: 1 lastvogn (5% tons) m. på
hængsvogn (5% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f. A/S H.
Reimar Nielsen, Silkeborg.
Adr. Søholt Alle 15, Silkeborg.
Firma: N. J. Petersen, Vognmandsforretning,
Søholt Alle 15, Silkeborg.
Petersen, Niels Peter, vognmand; f. 31/3 1877
i Pedersborg, Sorø amt, søn af landmand Chri
stian Petersen; g. 1900 m. Anna P., f. Petersen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Udbyhøj
pr. Sorø 1908; vognpark: 4 lastvogne (31/2-51/2
tons) og 1 traktor.
Adr. Udbyhøj pr. Sorø.
Firma: Udbyhøj Vognmandsforretning, Udby
høj pr. Sorø.

Petersen, Niels Philipsen, fragt- og vognmand;
f. 29/12 1903 i Sonnerup, Roskilde amt, søn af
handelsmand J. P. Petersen; g. 22/11 1936 m.
Astrid P., f. Nielsen; udd. og virket v. land
væsen, savværksarbejder 1929-43, i kompagni m.
broderen og svogeren vognmændene Svend Aage
Petersen og Harald Christian Nielsen overtaget
vognmand William Olsen’s forretning i Kirke
Hvalsø og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1943; vognpark: 5 lastvogne (4-8 tons) — den ene
m. påhængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
savværkerne i Kirke Hvalsø og omegn foruden
en del flytning — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Kirke Hvalsø-Kbhvn.
Adr. Kirke Hvalsø.
Firma: Kirke Hvalsø Fragt- & Vognmandsfor
retning v. Brdr. Petersen & H. Nielsen, Kirke
Hvalsø.
Petersen, Oluf, vognmand; f. 24/11 1911 i Mern,
Præstø amt, søn af købmand Ole Petersen; g.
31/10 1936 m. Petra P., f. Petersen; lastvogns
chauffør 1930-36, overtaget vognmand Jacob
Nielsen’s forretning i Skibinge pr. Præstø og
etabl. sig s. selvstændig vognmand 1936; vogn
park: 2 alm. lastvogne (4 og 6 tons) — den ene
m. påhængsvogn (5 tons) — og 2 lastvogne —
begge m. langtømmervogn (10 og 11 tons) ; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. kævler; medl. af best. f. Præstø
og Omegns Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Skibinge pr. Præstø.
Firma: Oluf Petersen, Vognmandsforretning,
Skibinge pr. Præstø.

Petersen, Orla William, vognmand; f. 3/12 1910
i Kbhvn., søn af vognmand Hans William Peter
sen; g. 30/10 1943 m. Anny Cecilie Kristine P., f.
Sørensen; udd. og virket s. maskinsnedker i A/S
Novus Maskinsnedkeri & Trælasthandel, Kbhvn.
1925-31, derefter chauffør bl. a. h. vognmand
H. P. Hansen, Kastrup, etabl. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1954; kørselskapacitet:
ca. 3 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. H. Jørgensen’s ke-
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miske Fabrikker og f. A/S Bladkompagniet —
begge Kbhvn.
Adr. Sorrentovej 16, Kbhvn. S.
Firma: Orla W. Petersen, Vognmandsforret
ning, Sorrentovej 16, Kbhvn. S.

Petersen, Peter, vognmand; f. 21/11 1900 i Gil
leleje, Frederiksborg amt.
Adr. Øster Alle 2, Gilleleje.
Firma: Peter Petersen, Vognmandsforretning,
Gilleleje.

Petersen, Otto, vognmand; f. 25/7 1895 i Brønd
byøster, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Nicolai
Petersen; g. m. Ellen P., f. Hansen; udd. v. land
væsen og sen. virket s. chauffør, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Glostrup 1946; vogn
park: 2 lastvogne (3 og 5 tons) — begge m. tippe
lad — og 1 taxa; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Kirkebjerg Alle 62, Brøndbyvester pr.
Glostrup.
Firma: Otto Petersen, Vognmandsforretning,
Kirkebjerg Alle 62, Brøndbyvester pr. Glostrup.

Petersen, Peter, vognmand, kørelærer; f. 15/5
1906 i Svinninge, Holbæk amt, søn af træskoma
ger H. P. Petersen; g. 24/2 1929 m. Elisabeth P.,
f. Jensen; udd. i handel, drevet købmandsforret
ning i Svinninge 1926-31, etabi. sig s. selvstændig
vognmand — m. forretning omfattende lastvogns
kørsel — i Svinninge 1931, sideløbende udvidet
forretningen m. køreskole 1946 og m. droskeforretning 1949; vognpark: 3 lastvogne (3%-4^<
tons), 1 skolevogn og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel på
ruten: Svinninge-Kbhvn.; medl. af best. f. Holbækegnens Vognmandsforening 1937-47.
Adr. Parkvej 2, Svinninge.
Firma: Peter Petersen, Vognmandsforretning
& Køreskole, Svinninge.

Petersen, Otto Ferdinand, vognmand; f. 3/5
1904 i Annisse, Frederiksborg amt, søn af vogn
mand Laur. Petersen; g. 18/6 1936 m. Esther P.,
f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Annisse 1924, sen. chauffør h. vognmændene
Laur. Christensen og Laur. Olsen, Helsinge samt
h. vognmand Ole Larsen, Ramløse, selvstændig
vognmand i Ramløse 1933-37, erhvervet nuvæ
rende ejendom i Annisse 1944, iøvrigt droskevognmand i Ramløse og Annisse 1933-55 samt
kørelærer i Ramløse 1933-37; vognpark: 2 last
vogne (4 og 6 tons); medl. af best. f. Nordsjæl
lands Vognmandsforening 1950-52.
Adr. Annisse pr. Helsinge.
Firma: Otto Petersen, Annisse Vognmands
forretning, Annisse pr. Helsinge.

Petersen, Peter Christian, vognmand; f. 25/11
1909 i Vester Terp, Tønder amt, søn af gæstgiver
Christian Broder Petersen; g. 1937 m. Marie P.,
f. Petersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sølsted 1936, selvstændig vognmand i Bredebro
s. 1937; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Bredebro Mejeri, f. Brede kommune og f. A/S
Jens Villadsen’s Asfaltfabrik, Sølsted.
Adr. Bredebro.
Firma: Peter Petersen, Vognmandsforretning,
Bredebro.

Petersen, Peter, vognmand; f. 22/3 1889 i Vor
dingborg, søn af vognmandskusk Anders Peter
sen; g. 2/9 1917 m. Petrea P., f. Petersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Haslev 1926; vogn
park: 1 5%-tons lastvogn; i perioder medl. af
best. f. Haslev og Omegns Vognmandsforening
— sidst s. 1954.
Adr. Margrethevej 14, Haslev.
Firma: Peter Petersen, Vognmandsforretning,
Margrethevej 14, Haslev.

Petersen, Peter Erik, vognmand; f. 23/10 1913 i
Haderslev, søn af snedkermester Thomas Peter
sen; g. 16/10 1937 m. Inge P., f. Sørensen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Stubbæk pr. Åbenrå
1938; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast entreprisekørsel f.
A/S Sønderjyllands Andels-Mælkekondensering,
Styrtom pr. Åbenrå samt en del kreaturkørsel f.
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A/S Åbenrå Eksportstalde; i en periode medl. af
best. f. Åbenrå Amts Vognmandsforening.
Adr. Stubbæk pr. Åbenrå.
Firma: P. E. Petersen, Vognmandsforretning,
Stubbæk pr. Åbenrå.

vogn; medl. af best. f. Dansk Arbejdsmands
forbund 1948—53.
Adr. Mullersvej 10, Lendemark pr. Stege.
Firma: Poul Petersen, Vognmand — Depotinde
haver, Lendemark pr. Stege.

Petersen, Peter Jakob, vognmand; f. 5/9 1919 i
Hostrup, Tønder amt, søn af gårdejer Thomas
Petersen; g. 10/5 1942 m. Edith P., f. Pedersen;
student fra Tønder Statsskole 1939, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tønder 1944, sideløbende
indehaver af servicestation med benzintank f.
Ora-benzin i Tønder; vognpark: 1 Scania-Vabisdiesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Chevroletbenzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis langturskørsel m.
cement, kalk og korn.
Adr. Ribe Landevej, Tønder.
Firma: P. J. Petersen, Vognmandsforretning,
Tønder.

Petersen, Rasmus, vognmand; f. 15/9 1896 i LI.
Elmue, Præstø amt, søn af gårdejer Jens Peter
sen; g. 28/8 1923 m. Tekla P., f. Larsen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Slangerup 1947; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Lynge Mejeri og f. Uvelse
Brugsforening.
Adr. Øvej 37, Slangerup.
Firma: Rs. Petersen, Flytte- & Vognmandsfor
retning, Slangerup.

Petersen, Poul Agner, speditør, vognmand; f.
6/7 1892 i Kbhvn., søn af speditør Jens Petersen;
medindehaver af firmaet Jens Petersen, Kbhvn.
— der er grundlagt af faderen 1908 og omfatter
international spedition og transport; vognpark:
12 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 50 tons) samt
hestekøretøjer; medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandslaug s. 1926, repræsentant f. samme i
Dansk Arbejdsgiverforening, i Centralorganisa
tionen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn og i
Landsforeningen Danske Vognmænd.
Adr. Willemoesgade 3, Kbhvn. 0.
Firma: Jens Petersen, International Spedition
& Transport, Amaliegade 26, Kbhvn. K.

Petersen, Poul Emil, vognmand, depotindeha
ver; f. 2/1 1913 i Jungshoved, Præstø amt, søn
af parcellist Jens Petersen; g. 2/5 1937 m. Gerda
P., f. Jæger; udd. v. landvæsen, sen. havnear
bejder og chauffør i firmaet Alfr. Hansen &
Søn, Stege samt genn. 5 år formand i samme,
overtaget vognmand Ludvig Andersen’s forret
ning samt A/S Bryggeriet »Stjernen«s depot i
Stege og etabi. sig s. selvstændig vognmand og
depotindehaver 1954; vognpark: 1 4-tons last

Petersen, Rasmus Emil, vognmand; f. 27/5 1902
i Dråby sogn, Randers amt, søn af fhv. gårdejer
Anders Petersen; g. 3/5 1929 m. Karen Margrethe
P., f. Lisberg; udd. v. landvæsen, rutebilchauf
før 1924-42, overtaget nuværende fragt- og vogn
mandsforretning i Ebeltoft og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel
m. koncession på fragtruten: Ebeltoft-Århus.
Adr. Strandgårdshøj 48, Ebeltoft.
Firma: Rs. Petersen, Fragt- & Vognmands
forretning, Strandgårdshøj 48, Ebeltoft.
Petersen, Regnar, vognmand; f. 19/12 1910 i
Sigerslevvester, Frederiksborg amt, søn af par
cellist Oluf Petersen; g. 23/9 1934 m. Margrethe
P., f. Jensen; udd. v. landvæsen, chauffør 193134, overtaget vognmand Charles Høy’s forretning
i Venslev pr. Skibby og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1934; vognpark: 2 diesellastvogne (5
og 7 tons) — den ene m. påhængsvogn (4% tons).
Adr. Venslev pr. Skibby.
Firma: Regnar Petersen, Vognmandsforretning,
Venslev pr. Skibby.

Petersen, Richard, vognmand; f. 23/8 1909 i
Stenmagle, Sorø amt, søn af vognmand Valdemar
Petersen; g. 5/11 1938 m. Anna P., f. Andersen;
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genn. en del år medhjælper h. faderen og iøvrigt drevet selvstændig landejendom i Stenmagle, overtaget vognmand Alfred Rasmussen’s
forretning og ejendom i Vetterslev pr. Vrang
strup og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949;
vognpark: 1 5V2-tons lastvogn.
Adr. Vetterslev pr. Vrangstrup.
Firma: Rich. Petersen, Vognmandsforretning,
Vetterslev pr. Vrangstrup.

selvstændig vognmand i Næstved 1934, opført
nuværende ejendom m. garager i Næstved 1943;
vognpark: 7 lastvogne (4-7 tons) — hvoraf 3 m.
påhængsvogn (4-9 tons) og 1 m. sættevogn — og
1 tankvogn; i 2 perioder medl. af best. og formd.
f. samt kasserer i Næstved Vognmandsforening.
Adr. Vordingborgvej 35, Næstved.
Firma: Næstved Bil-Central v. Rud. Petersen,
Vordingborgvej 35, Næstved.

Petersen, Richard, vognmand; f. 16/6 1916 i
Spjellerup, Præstø amt, søn af smed Hans Peter
Petersen; g. 31/3 1946 m. Agnes P., f. Rasmussen;
chauffør h. forskellige vognmænd i Køge 193453, opført nuværende ejendom i Ølsemagle
Strand pr. Køge og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tip
pelad; fanebærer i Køge og Omegns Vognmands
forening s. 1955, kasserer i Strandlodsvejens
Grundejerforening, Ølsemagle Strand.
Adr. Strandlodsvej 34, Ølsemagle Strand pr.
Køge.
Firma: Rich. Petersen, Vognmandsforretning,
Ølsemagle Strand pr. Køge.

Petersen, Rudy Edvard, vognmand; f. 24/8
1914 i Kbhvn., søn af vognmand Edvard Peter
sen; g. 21/2 1937 m. Sigrid Johanne P., f. Niel
sen; udd. og virket s. chokoladearbejder, over
taget faderens vognmandsforretning i Kbhvn. —
der er grundlagt 1925 — og etabl. sig s. selv
stændig vognmand 1942; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: udelukkende dagrenovationskør
sel f. Kbhvn’s Grundejeres Renholdelsesselskab.
Adr. Scandiagade 94, Kbhvn. SV.
Firma: Rudy Petersen, Vognmandsforretning,
Scandiagade 94, Kbhvn. SV.

Petersen, Robert, vognmand; f. 27/6 1918 i Sno
strup, Frederiksborg amt, søn af arbejdsmand
Christian Georg Petersen; g. 6/5 1944 m. Ellen
P., f. Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen t.
1941, ansat i A/S Lyngby Tømmerhandel 194151, etabl. sig s. selvstændig vognmand i Lyngby
1951, selvstændig vognmand i Hjortekær s. 1954;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 12
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Lyngby Tømmerhan
del, f. murermester H. Jepsen Hansen, Lyngby
og f. murermester B. E. Nielsen, Ordrup.
Adr. Hjortekærsvej 142, Hjortekær pr. Klampenborg.
Firma: Robert Petersen, Vognmandsforretning,
Hjortekærsvej 142, Hjortekær pr. Klampenborg.
Petersen, Rudolf, vognmand; f. 11/1 1912 i
Blangslev, Præstø amt, søn af gårdejer N. H.
Petersen; g. 8/11 1936 m. Inga P., f. Christensen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1933, etabl. sig s.

Petersen, Sigfred, turistbilejer; f. 6/5 1912 i
Skelby, Præstø amt, søn af gårdejer Hans Chri
stian Petersen; g. 15/1 1952 m. Anni P., f. Niel
sen; chauffør v. Fensmark Brugsforening 193133, h. vognmand Jens Jensen, Fensmark 1934-35,
i A/S Holmegårds Glasværk 1935-45 og v. Thomsen’s Turistfart, Næstved 1945-49, derefter chauf
før v. Viking Turistfart, Kbhvn., etabl. sig s.
selvstændig turistbilejer i Næstved 1951; vogn
park: 2 turistvogne (18 og 25 personer).
Adr. Karrebækvej 21, Næstved.
Firma: Sigfred’s Turisttrafik v. Sigfred Peter
sen, Karrebækvej 21, Næstved.

Petersen, Sigurd, entreprenør, vognmand; f.
22/1 1907 i Esbjerg, søn af gartner Jørgen Pe
tersen; g. 4/7 1929 m. Dagmar P., f. Christensen;
efter en del år at have virket s. kusk og
chauffør etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Esbjerg 1928, genn, årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte entreprenørvirksom
hed i forbindelse m. vejarbejde og arbejde på
byggepladser m. gravemaskine, bulldozer og
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traktor; vognpark: 5 lastvogne — alle m. tippe
lad, 2 spand heste, 3 gravemaskiner, 1 bulldo
zer og 2 traktorer; kørsel: alm. vognmands- og
entreprenørkørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
egen virksomhed; medl. af best. f. Esbjerg Vogn
mandsforening.
Adr. Strandby Kirkevej 270, Esbjerg.
Firma: Sigurd Petersen, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Esbjerg.
Petersen, Simon, vognmand; f. 23/3 1902 i Kat
trup, Skanderborg amt.
Adr. Sattrup pr. Stenbjerg St.
Firma: S. Petersen, Vognmandsforretning, Sat
trup pr. Stenbjerg St.
Petersen, Svend Aage, fragt- og vognmand; f.
3/6 1916 i Kirke Hyllinge, Roskilde amt, søn af
handelsmand J. P. Petersen; g. 5/12 1942 m.
Dagny P., f. Nielsen; udd. og virket s. mekani
ker, i kompagni m. broderen og svogeren vognmændene Niels Philipsen Petersen og Harald
Christian Nielsen overtaget vognmand William
Olsen’s forretning i Kirke Hvalsø og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1943; vognpark: 5 last
vogne (4-8 tons) — den ene m. påhængsvogn (3
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. savværkerne i Kirke Hval
sø og omegn foruden en del flytning — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Kirke Hvalsø-Kbhvn.
Adr. Kirke Hvalsø.
Firma: Kirke Hvalsø Fragt- & Vognmandsfor
retning v. Brdr. Petersen & H. Nielsen, Kirke
Hvalsø.
Petersen (f. Henriksen), Svend-Erik, vogn
mand; f. 10/11 1923 i Kbhvn., plejesøn af fhv.
snedkermester Christian Laurits Petersen; g. m.
Ella Sofie P., f. Christiansen; udlært s. cigar
mager i A/S A. M. Hirschsprung & Sønner,
Kbhvn. 1942, sen. drevet selvstændig cigarfabrik
i Kbhvn., løst borgerskab s. cigarfabrikant 1946
og s. lillebilvognmand 1951; vognpark: 1 lille
bil; medl. af samarbejdsudvalget i I/S Sydhav
nens Radio-Taxi.

S.-E. Petersen

V. Petersen

vognmand
Kbhvn. SV.

vognmand
Damme

Adr. Enghavevej 156, Kbhvn. SV.
Firma: I/S Sydhavnens Radio-Taxi, Vasbygade 50, Kbhvn. SV.
Petersen, Tarben, vognmand; f. 7/11 1914 i Es
bjerg, søn af vognmand Hans Marius Christian
Petersen; g. 25/4 1942 m. Anna Marie P., f.
Lykke Thomsen; udd. og virket s. kontorist v.
Esbjerg Fiskeauktion, sen. optaget s. medar
bejder i faderens vognmandsforretning i Es
bjerg, p. t. leder af sammes bogholderi og kon
tor; medl. af best. f. International Auto-Trans
port, Esbjerg.
Adr. Islandsgade 53, Esbjerg.
Firma: Hans Petersen, Vognmand, Esbjerg.

Petersen, Thorvald, vognmand; f. 16/8 1881 i
Nyborg, søn af husmand Niels Petersen; g. 20/4
1913 m. Kirsten P., f. Nielsen; udd. og virket v.
landvæsen t. 1904, ansat i A/S I. M. Nielsen &
Co., Odense 1904-10 og iøvrigt virket s. vogn
mandskusk, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Odense 1910; kørsel: alm. vognmandskørsel m.
heste — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S L.
Dæhnfeldt, Odense og f. korn- og foderstoffir
maet Fr. Scheffmann’s Eftf., Odense m. fl.; tidl.
medl. af best. f. Odense Vognmandslaug.
Adr. Enggade 14, Odense.
Firma: Th. Petersen, Vognmandsforretning,
Enggade 14, Odense.
Petersen, Valborg, rutebilejer; g. 1924 m. rute
bilejer Henry Petersen; efter ægtefællens død
overtaget og videreført dennes rutebilforretning
i Præstø; vognpark: 4 rutebiler (20-30 perso
ner); kørsel: udelukkende rutebilkørsel på per
sonruterne: Præstø-Køge og Præstø-Haslev.
Adr. Hestehavevej 2, Præstø.
Firma: Henry Petersen v. Valborg Petersen,
Rutebilejer, Præstø.

Petersen, Verner, vognmand; f. 24/5 1931 i
Damme, Møn, søn af vognmand Konrad Peter
sen; g. 31/5 1952 m. Esther P., f. Jensen; billet
tør v. Kalvehave-Banen’s rutebiler 1947-50, der
efter chauffør i faderens vognmandsforretning
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af best. f. Viborgegnens Fragt- & Vognmands
forening s. 1953.
Adr. Levring pr. Kjellerup.
Firma: N. Philipsen, Vognmand, Levring pr.
Kjellerup.

i Damme, indehaver af udlejningsvogn s. 1950,
sideløbende etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Damme 1954; vognpark: 1 lillebil
og 1 udlejnings vogn.
Adr. Damme pr. Askeby.
Firma: Verner Petersen, Vognmand, Damme
pr. Askeby.
Petersen, Vilhelm, vognmand; f. 30/5 1891 i
Klippinge, Præstø amt, søn af vognmand Chri
stian Petersen; g. 1930 m. Maren P., f. Hansen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Mag
leby pr. Klippinge — der er grundlagt 1890 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1915; vogn
park: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 16 tons) — og 2 lillebiler.
Adr. Magleby pr. Klippinge.
Firma: Vilh. Petersen, Vognmandsforretning,
Magleby pr. Klippinge.
Petersen, Werner, vognmand; f. 13/9 1909 i
Kundby, Holbæk amt, søn af parcellist A. P. Pe
tersen; g. 1940 m. Ella P., f. Thomsen; kontrol
assistent 1935-42, formbrændselsfabrikant 194247, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Fjenneslev 1947; vognpark: 1 4V2-tons lastvogn.
Adr. Fjenneslev.
Firma: Werner Petersen, Vognmandsforret
ning, Fjenneslev.

Petersen, William, vognmand; søn af vogn
mand Kaj Wilhelm Petersen; optaget s. kom
pagnon i faderens flytte- og vognmandsforret
ning i Nyborg 1956.
Adr. Nyborg.
Firma: J. W. Petersen’s Sønner, Nyborg Flyt
teforretning, Nyborg.

Philipsen, Niels Møller, vognmand; f. 14/5 1918
i Thorning, Viborg amt, søn af boelsmand Knud
Philipsen; g. 15/3 1940 m. Johanne P., f. Nielsen;
udd. v. landvæsen, savskærer v. Palstrup Skov
distrikt 1940-46, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Levring pr. Kjellerup 1946; vognpark: 1 6-tons lastvogn m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport; medl.

Pihl, Henry, vognmand; f. 13/11 1918 i Melsted,
Bornholm, søn af vognmand Thorvald Pihl; g.
24/10 1940 m. Dagmar P., f. Nielsen; chauffør i
faderens vognmandsforretning i Melsted 1936-40,
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1940; vognpark: 1 3%-tons lastvogn m.
tippelad og 1 4-personers lillebil; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt lillebilkørsel; medl. af
best. f. Østerlars-Gudhjem-Rø Vognmandsfor
ening 1948-50.
Adr. Melsted pr. Gudhjem.
Firma: Henry Pihl, Vognmandsforretning, Mel
sted pr. Gudhjem.
Pind, Hans, vognmand; f. 23/3 1913 i Ørum
Sønderlyng, Viborg amt, søn af vognmand Anthon Pind; g. 3/9 1941 m. Inger P., f. Hylleberg; chauffør i faderens vognmandsforretning
i Ørum Sønderlyng 1931-36, medindehaver af
samme 1936, eneindehaver af forretningen —
der er grundlagt af faderen 1930 — s. 1941; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 2OV2 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport og en del
kørsel m. smør t. Esbjerg.
Adr. Ørum Sønderlyng.
Firma: Ørum Vognmandsforretning v. Hans
Pind, Ørum Sønderlyng.

Pindstrup, Peder, vognmand; f. 11/2 1916 i
Egens, Randers amt, søn af smedemester Jens
Pindstrup; g. 31/3 1956 m. Karna P., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Handrup
pr. Femmøller 1948; vognpark: 1 6-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Handrup pr. Femmøller.
Firma: P. Pindstrup, Vognmandsforretning,
Handrup pr. Femmøller.

840

Piszczek, Valdemar, vognmand; f. 25/9 1918
i Radsted, Maribo amt, søn af vognmand A.
Piszczek; g. 1/8 1943 m. Grethe P., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. forvalter
på GI. Lellinge v. Køge 1932-38, derefter med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Reersø pr. Sakskøbing, overtaget samme — der er
grundlagt 1930 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1956, sideløbende leverandør af grus
og sten fra egen grusgrav, opført nuværende
ejendom i Sakskøbing 1950; vognpark: 4 5-tons
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (5 tons)
— og 1 traktor m. læsseanordning.
Adr. Rønnebærvej 3, Sakskøbing.
Firma: A. Piszczek, Vognmandsforretning,
Rønnebærvej 3, Sakskøbing.

vogn (4% tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del svine- og kreaturkørsel — speciale: asfalt
kørsel; medl. af best. f. Thisted Amts Vogn
mandsforening 1945-49.
Adr. Søndergade, Hvidbjerg.
Firma: Chr. N. Plougmann, Vognmandsforret
ning, Hvidbjerg.

de Placa, Arndt, vognmand; f. 18/6 1903 i Kol
ding, søn af gårdejer Peder de Placa; g. 15/8
1926 m. Mette de P., f. Otzen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Bramdrupdam 1926; vogn
park: 2 benzinlastvogne og 1 personvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport t. Kolding Eksportmarked,
en del kørsel m. mælk t. Kolding og en del
kørsel m. kolonial- og grovvarer f. Bramdrup
dam Brugsforening foruden en del kørsel f.
Harte-Nørre Bramdrup kommune.
Adr. Bramdrupdam.
Firma: A. de Placa, Vognmandsforretning,
Bramdrupdam.

Poffler, Karl Aage, exam. kørelærer; f. 26/2
1915 i Horne, Svendborg amt, søn af skomager
Carl Poffler; g. 11/4 1942 m. Esther P., f. Peder
sen; udd. s. maler, grundlagt køreskole — omfat
tende undervisning i person- og lastvogns- samt
omnibus- og motorcykelkørsel — i Odense og
etabi. sig s. selvstændig kørelærer 1937; vogn
park: 2 skolevogne og 2 scootere; formd. f. Oden
se Kørelærerforening 1952-54.
Adr. Nyborgvej 85, Odense.
Firma: Poffler’s Køreskole v. K. Aa. Poffler,
Nyborgvej 85, Odense.

Plauborg, Arne, vognmand; f. 28/2 1906 i Ho
ven, Ringkøbing amt, søn af skomagermester
Anker Nielsen; g. 14/9 1934 m. Johanne P., f.
Jørgensen; udd. s. skomager, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hoven 1927; vognpark: 2
benzinlastvogne og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport t. Grindsted Eksport
stald og t. Andels-Svineslagteriet »Midtjylland«,
Grindsted foruden en del kørsel f. Hoven Fo
derstofforretning og f. Hoven kommune og en
del kørsel m. indenlandsk brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Hoven pr. Tarm.
Firma: Arne Plauborg, Vognmandsforretning,
Hoven pr. Tarm.

Plougmann, Kaj, vognmand; f. 10/7 1937 i Hvid
bjerg, Thisted amt, søn af vognmand Christian
Nielsen Plougmann; medhjælper i faderens
vognmandsforretning i Hvidbjerg.
Adr. Søndergade, Hvidbjerg.
Firma: Chr. N. Plougmann, Vognmandsforret
ning, Hvidbjerg.

Porskrog, Johannes, vognmand; f. 1/1 1902 i
Sjørslev, Viborg amt, søn af lærer Jakob Peder
sen Porskrog; g. 2/11 1930 m. Margrethe P., f.
Ormstrup Jensen; udd. s. kedelpasser, lagerar
bejder i F.D.B. 1929-45, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Abyhøj 1945,
genn. årene udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte handel m. brændsel, brændselsolier
og bygningsmaterialer; vognpark: 1 3 -tons
lastvogn m. tippelad og 1 flyttelift; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt flytning.
Adr. Vølundsvej 20, Abyhøj.
Firma: Porskrog, Brændsel-Flytning-Kørsel,
Vølundsvej 20, Abyhøj.

Ploug, Hans, vognmand; f. 16/7 1907 i Håstrup,
Svendborg amt, søn af arbejdsmand Jens Ploug;
g. 4/5 1940 m. Margrethe P., f. Johansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Ny Stenderup pr.
Vester Hæsinge 1930; vognpark: 3 5-tons last
vogne.
Adr. Ny Stenderup pr. Vester Hæsinge.
Firma: Hans Ploug, Vognmandsforretning, Ny
Stenderup pr. Vester Hæsinge.

Postborg, Aage, vognmand; f. 28/12 1908 i Tollestrup, Viborg amt, søn af gårdejer Laust Chri
stian Postborg; g. 5/4 1952 m. Sanna P., f.
Østergaard; udd. v. landvæsen, chauffør i svi
gerfaderen vognmand Chr. Østergaard’s forret
ning i Hvornum pr. Hobro 1926-40, overtaget
samme — der er grundlagt 1918 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1940; vognpark: 1 4tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svinetransport.
Adr. Hvornum pr. Hobro.
Firma: Aage Postborg, Vognmandsforretning,
Hvornum pr. Hobro.

Plougmann, Christian Nielsen, vognmand; f.
13/1 1909 i Hvidbjerg, Thisted amt, søn af land
mand Niels Plougmann; g. 13/6 1936 m. Thea P.,
f. Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hvidbjerg 1936; vognpark: 2 5-tons last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1 m. påhængs

Poulsen, Aage, vognmand; f. 25/7 1925 i Bølling, Vejle amt, søn af vognmand Jens Poul
Poulsen; g. 2/7 1949 m. Ellen P., f. Hansen; med
arbejder og chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Bølling.
Adr. Bølling.
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Firma: Jens Poulsen, Vognmandsforretning,
Bølling.
Poulsen, Aksel, vognmand; f. 5/5 1930 i Bøl
ling, Vejle amt, søn af vognmand Jens Poul
Poulsen; g. 3/3 1956 m. Inge P., f. Ørum; med
arbejder og chauffør i faderens vognmandsfor
retning i Bølling.
Adr. Bølling.
Firma: Jens Poulsen, Vognmandsforretning,
Bølling.
Poulsen, Alfred, vognmand; f. 16/4 1909 i Al
mind, Viborg amt, søn af boelsmand Niels Peter
Poulsen; g. 17/6 1950 m. Kirsten P., f. Madsen;
udd. v. landvæsen, i kompagni m. broderen
etabi. sig s. selvstændig vognmand — m. for
retning omfattende lastvogns- og lillebilkørsel
— i Tapdrup pr. Viborg 1935, ophævet kompag
niskabet og delt forretningen 1939, afhændet last
vognsforretningen 1942 og lillebilforretningen
1944, grundlagt nuværende vognmandsforretning
i Tapdrup 1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl.
a. en del fast mælkekørsel t. Thisted Andels
mejeri pr. Viborg og en del svinetransport for
uden en del kørsel m. brændsel, halm og roer
f. egen regning.
Adr. Tapdrup pr. Viborg.
Firma: Alfred Poulsen, Vognmandsforretning,
Tapdrup pr. Viborg.
Poulsen, Arnold, vognmand; f. 2/7 1906 i Aby,
Hjørring amt, søn af skræddermester Thomas
Ludvig Poulsen; g. 28/12 1935 m. Elna P., f. Vogelius Christensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ålborg 1953, løst næringsbrev 1954; vogn
park: 1 5-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Fr. Obels Vej 19, Alborg.
Firma: Arnold Poulsen, Vognmandsforretning,
Fr. Obels Vej 19, Alborg.

Poulsen, Axel, vognmand; f. 3/2 1900 i Tengsle,
Holbæk amt, søn af landmand Laur. Poulsen;
g. 1929 m. Esther P., f. Petersen; udd. v. land

væsen, selvstændig vognmand i Odden og sen. i
Nykøbing S. 1920-27, rutebilchauffør 1927-29 og
gårdforpagter 1929-32, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Nykøbing S. og påny
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1932; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 424 tons) — hvoraf 1 m.
tippelad og 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Odsherred’s Destruktionsanstalt, Nykøbing S.
og f. A/S Blåkilde Mølle’s Fabrikker, Kbhvn.
Adr. Nyledsbakken, Nykøbing S.
Firma: Axel Poulsen, Vognmandsforretning,
Nyledsbakken, Nykøbing S.

Poulsen, Axel Otto, vognmand; f. 27/2 1923 i
Hobro, søn af vognmand Jens Christian Poulsen;
g. 1945 m. Signe P., f. Nielsen; chauffør v.
Alborg Andelsmejeri 1943-46, løst næringsbrev
samt overtaget nuværende taxaforretning i Ho
bro og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946,
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
turistkørsel på ind- og udland 1949; vognpark:
4 taxavogne og 4 turistvogne (kørselskapacitet:
109 personer).
Adr. Hostrupvej 28, Hobro.
Firma: Axel Poulsen, Turist- & Taxavogn
mand, Hostrupvej 28, Hobro.
Poulsen, Bartholin, vognmand; f. 27/9 1912 i
Svorbæk, Århus amt, søn af møller Johannes
Poulsen; chauffør på fragtruten: Odder-Århus
1930-43, taxavognmand 1943-46, grundlagt nuvæ
rende vognmandsforretning i Odder 1946; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons), 2
taxavogne og 1 udlejningsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Odder-Arhus og taxakør
sel.
Adr. Rosensgade 64, Odder.
Firma: Bartholin Poulsen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Odder.

Poulsen, Carl, vognmand; f. 17/8 1879; g. 1904
m. Petra P., f. Hansen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skagen 1916; vognpark: 3 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn — og 1 spand heste
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(kørselskapacitet: ca. 18 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Vesterbyvej 9, Skagen.
Firma: Carl Poulsen, Vognmandsforretning,
Vesterbyvej 9, Skagen.
Poulsen, Carl, vognmand; f. 10/1 1908 i Albæk,
Hjørring amt, søn af smedemester Alfred Poul
sen; g. 1/5 1931 m. Inger P., f. Thomsen Jensen:
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lyngså
1936; vognpark: 2 lastvogne (5200 og 5300 kg) —
den ene m. påhængsvogn (3500 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Albæk kommune samt en del kreaturkør
sel; medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og Vogn
mandsforening.
Adr. Lyngså.
Firma: Carl Poulsen, Vognmandsforretning,
Lyngså.

Poulsen, Carl August, vognmand; f. 17/4 1906
i Branderslev, Maribo amt, søn af inspektør Chri
stian Poulsen; g. 21/4 1944 m. Elna P., f. Ege
hof; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kbhvn. 1934; vognpark: 2 5tons lastvogne — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Nebbegårdsbakken 50, Kbhvn. NV.
Firma: C. A. Poulsen, Vognmandsforretning,
Nebbegårdsbakken 50, Kbhvn. NV.

G. Poulsen
vognmand
Skivum

taget faderens fragt- og flytteforretning i Glo
strup — der er grundlagt 1903 — og etabi. sig
s. selvstændig fragt- og vognmand 1940; vogn
park: 1 flytteomnibus m. påhængsvogn, 1 flyt
telift og 1 fragtvogn (3 tons); kørsel: udeluk
kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Glostrup-Kbhvn. samt flytning og møbel
opbevaring.
Adr. Sydvestvej 43, Glostrup.
Firma: Glostrup Fragt- & Flytteforretning v.
C. Poulsen, Sydvestvej 43, Glostrup.

Poulsen, Christian, vognmand; f. 10/10 1894 i
Hassing, Thisted amt, søn af landmand Andreas
Poulsen; g. 25/5 1928 m. Ellen P., f. Petersen;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. vognmands
kusk, løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand på Frdbg. 1924; vognpark: 2 last
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. firmaet Seneca Bang
& Co., Kbhvn.
Adr. Godthåbsvej 26, Kbhvn. F.
Firma: Chr. Poulsen, Vognmandsforretning,
Godthåbsvej 26, Kbhvn. F.

Poulsen, Carl Gustav, vognmand; f. 6/2 1920
i Jerslev, Hjørring amt, søn af vognmand Theo
dor Poulsen; g. 24/11 1953 m. Inger P., f. Peder
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Klæstrup pr. Jerslev J. 1950; vognpark: 1 diesellast
vogn (4800 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel.
Adr. Klæstrup pr. Jerslev J.
Firma: Carl Gustav Poulsen, Vognmandsfor
retning, Klæstrup pr. Jerslev J.

Poulsen, Ejner, vognmand; f. 23/10 1923 i Søn
der Vium, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Aage Poulsen; g. 24/10 1947 m. Edith P., f. Pe
dersen; efter en del år at have virket s. chauf
før og aftjent værnepligt v. Livgarden overta
get nuværende vognmandsforretning i Varde og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 1 benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. dagrenovation f. Varde kommune og
en del kørsel m. myremalm t. Esbjerg Havn
foruden en del kørsel f. Det danske Hedesel
skab, Varde m. fl.
Adr. Søndergade 24, Varde.
Firma: Ejner Poulsen, Vognmandsforretning,
Søndergade 24, Varde.

Poulsen, Carl Otto, fragt- og vognmand; f. 17/8
1920 i Glostrup, Kbhvn.s amt, søn af fragt- og
vognmand C. J. Poulsen; g. 25/3 1948 m. Else P.,
f. Mikkelsen; udd. og virket s. snedker, over

Poulsen, Ejner Emil, vognmand; f. 25/5 1921 i
Nollund, Ribe amt, søn af gårdejer Johannes
Poulsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Nollund 1947,
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omdannet forretningen t. udelukkende at om
fatte lastvognskørsel 1949; vognpark: 1 diesel
lastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
sand, sten og asfalt f. Grindsted kommune for
uden en del kørsel f. Sønder-Omme Mølle og
en del kørsel m. brændsel og fourage f. egen
regning.
Adr. Nollund pr. Grindsted.
Firma: Ejner Poulsen, Vognmandsforretning,
Nollund pr. Grindsted.

Poulsen, Ejner Robert, automekanikermester,
oldermand; f. 2/4 1900 i Kbhvn., søn af frugt
handler Christian Poulsen; g. 18/6 1926 m. Else
P., f. Bauerchæfer; udd. s. maskinarbejder,
maskinassistent i Ø.K. 1920-22, etabi. sig s. selv
stændig automekaniker i Kbhvn. 1923, indeha
ver af nuværende autoværksted i Kbhvn. s. 1932;
oldermd. i Kbhvn.s Automekaniker Laug s.
1942.
Adr. Lykkevej 4, Ordrup pr. Charlottenlund.
Firma: Autohus v. E. Poulsen, Sigurdsgade
31, Kbhvn. N.
Poulsen, Erik, automobilforhandler; f. 21/4 1912
i Esbønderup, Frederiksborg amt.
Adr. Langesvej 26, Hillerød.
Firma: Poulsen & Hansen, Aut. S.M.C.-Forhandler, Københavnsvej 10, Hillerød.

Poulsen, Erik, vognmand; f. 22/8 1921 i Lyngby,
Kbhvn.s amt, søn af vognmand Frederik Poul
sen; g. 18/11 1945 m. Ellen P., f. Petersen; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1946; vognpark:
6 lastvogne (2-3% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Frederiksdalsvej 101 B, Virum.
Firma: Firmatransporten v. Erik Poulsen, Eng
havevej 53, Kbhvn. V.
Poulsen, Ernst Willy, vognmand; f. 18/8 1924
i Ørslev, Sorø amt, søn af kirkebetjent Hans
Poulsen; g. 12/10 1951 m. Inger P., f. Skovbo;
efter en del år at have virket dels s. last

vognschauffør og dels s. chauffør f. Zone-Red
ningskorpset etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Videbæk 1951; vognpark: 1 Volvo Viking-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: udelukken
de langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Videbæk Kartoffelmelfabrik og f. Videbæk
Cementvarefabrik, en del kørsel m. brunkul på
Nord- og Sydjylland og en del kørsel m. kalk
og cement fra Nordjylland.
Adr. Skjernvej, Videbæk.
Firma: Willy Poulsen, Vognmandsforretning,
Videbæk.

Poulsen, Germand, vognmand; f. 24/11 1916 i
Bjerringbro, Viborg amt, søn af fhv. banear
bejder Søren Christian Poulsen; g. 7/11 1943 m.
Marie P., f. Mørck; udd. i kolonial, selvstændig
købmand 1943-45, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vegger m. forretning omfattende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Vegger-Alborg 1946, flyttet forretningen samt ru
tens udgangspunkt t. Skivum 1947; medstifter
af og medl. af best. f. Alborg Fragtmandsfor
ening s. 1955.
Adr. Skivum pr. Vegger.
Firma: Skivum-Alborg Fragtrute, Skivum pr.
Vegger.
Poulsen, Gunner Christian, vognmand; f. 18/7
1936 i Højen, Vejle amt, søn af vognmand Viggo
Ingemann Poulsen; chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Højen.
Adr. Højen pr. Vejle.
Firma: Viggo Poulsen, Vognmandsforretning,
Højen pr. Vejle.
Poulsen, Hans Peter Jørgensen, vognmand; f.
7/7 1912 i Øksenvad, Haderslev amt, søn af fhv.
murermester, nu gårdejer Laurits Poulsen; g.
16/5 1937 m. Maja Gudrun P., f. Jensen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Jels 1936, genn. årene udvidet for
retningen t. sideløbende at omfatte handel m.
korn og foderstoffer, brændsel og kreaturer;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængs
vogn — og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn-
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mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. forskellige virksomheder samt en del kørsel
t. Rødding Andels-Slagteri.
Adr. Jels.
Firma: Hans P. Poulsen, Vognmandsforretning,
Jels.

Poulsen, Hans Rudolf Christian, rutebilejer;
f. 10/4 1913 i Vorgod, Ringkøbing amt, søn af
landmand Marinus Poulsen; g. 7/10 1944 m. Petrine P., f. Jørgensen; overtaget nuværende ru
tebilforretning i Videbæk og etabi. sig s. selv
stændig rutebilejer 1944; vognpark: 1 benzin- og
2 dieselomnibusser (25-37 personer); kørsel: ude
lukkende rutebilkørsel m. koncession på per
sonruten : Herning-Rimmer-Barde-Videbæk.
Adr. Bredgade 65, Videbæk.
Firma: H. R. C. Poulsen, Rutebilejer, Vide
bæk.
Poulsen, Hartvig, vognmand; f. 29/1 1922 i
Skjoldborg, Thisted amt, søn af entreprenør An
ders Poulsen; g. 4/6 1950 m. Johanne P., f. Dige;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skjoldborg
1950; vognpark: 2 5%-tons lastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del kørsel f. Thisted amt og
f. Skjoldborg-Kallerup kommune.
Adr. Skjoldborg pr. Vildsund Vest.
Firma: Hartvig Poulsen, Vognmandsforretning,
Skjoldborg pr. Vildsund Vest.

Poulsen, Henning Rahbek, vognmand; f. 5/12
1924 i Roskilde, søn af vognmand Poul Poulsen;
g. 4/12 1954 m. Kirsten P., f. Isaksen; medhjælper
i faderens vognmandsforretning i Roskilde 194648, løst næringsbrev og optaget s. kompagnon i
samme 1948; medl. af best. f. Roskilde Vogn
mandsforening s. 1954.
Adr. Ringstedgade 67, Roskilde.
Firma: P. Poulsen & Sønner’s Vognmandsfor
retning, Ringstedgade 67, Roskilde.
Poulsen, Henrik, vognmand; f. 8/1 1906 i Hund
strup, Svendborg amt.
Adr. Andebølle pr. Bred.

J.

P. Poulsen
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Firma: Henrik Poulsen, Vognmandsforretning,
Andebølle pr. Bred.

Poulsen, Henry, vognmand; f. 18/12 1916 i Hol
stebro, søn af landmand Niels Christian Poulsen;
g. 14/11 1943 m. Anna P., f. Provstgaard; udd. og
virket v. landvæsen 1931-37, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Fousing 1937, taxachauffør
t. 1941 og chauffør h. vognmand Alfr. Petersen,
Struer 1941-42, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Struer 1942; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 35
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. A/S O. Bendix’ Tøm
merhandel, Struer, f. A/S Struer Trælasthandel,
f. A/S Struer Kulimport, f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Struer, f. Struer kommune og
f. 8 brugsforeninger i omegnen af Struer; medl.
af best. f. Struer Vognmandsforening 1950-54,
medstifter af og medl. af best. f. Foreningen af
danske Langtursvognmænd.
Adr. Rosenvænget 20, Struer.
Firma: Henry Poulsen, Vognmandsforretning,
Rosenvænget 20, Struer.
Poulsen, Henry Peter Færch, vognmand; f.
14/1 1907 i Vebbestrup sogn, Alborg amt, søn af
husmand Jens Christian Poulsen; g. 15/9 1944
m. Sørine P., f. Pedersen; udd. v. landvæsen,
gårdejer 1944-47, etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Torsted pr. Suldrup 1947; vogn
park: 1 8-personers lillebil (Folkebus model 1954).
Adr. Torsted pr. Suldrup.
Firma: Henry Poulsen, Lillebilvognmand,
Torsted pr. Suldrup.
Poulsen, Herluf A., vognmand; f. 28/8 1927 i
Stagstrup, Thisted amt, søn af landmand Hen
ning Poulsen; g. 27/6 1953 m. Elna P., f. Hummelshøj; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Stagstrup 1950, selvstændig vognmand i Vildsund
Vest s. 1953; vognpark: 1 4%-tons diesellastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel, en del
entreprenørkørsel og en del kørsel f. HarringStagstrup kommune.
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Adr. Vildsund Vest.
Firma: Herluf A. Poulsen, Vognmandsforret
ning, Vildsund Vest.
Poulsen, Ingemann, vognmand; f. 23/8 1909 i
Albæk, Hjørring amt, søn af landmand Jens
Poulsen; g. 17/6 1941 m. Karen P., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Dybvad
1938, sideløbende indehaver af maskinstation i
Dyb vad; vognpark: 2 lastvogne (5200 og 5600 kg)
og 1 traktor m. tilbehør; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
kørsel — samt fragtmandskørsel på ruten: Dybvad-Alborg.
Adr. Winkelsgade 7, Dybvad.
Firma: Ingemann Poulsen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Dybvad.

Poulsen, Ingvar Rahbek, vognmand; f. 27/1 1921
i Roskilde, søn af vognmand Poul Poulsen; g.
10/7 1950 m. Inga P., f. Susaa; løst næringsbrev
og i kompagni m. faderen etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Roskilde 1943.
Adr. Ringstedgade 67, Roskilde.
Firma: P. Poulsen & Sønner’s Vognmandsfor
retning, Ringstedgade 67, Roskilde.
Poulsen, Jens Peter, vognmand; f. 20/11 1898
i Støvring, Alborg amt, søn af gårdejer Poul
Poulsen; g. 1/4 1933 m. Elida P., f. Andersen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Støvring 1924, omdannet for
retningen t. udelukkende at omfatte lastvogns
kørsel 1928; vognpark: 3 lastvogne (kørselska
pacitet: 15 tons); kørsel: udelukkende fast kør
sel m. landbrugsprodukter; medl. af BuderupGravlev kommunes bolignævn.
Adr. Jernbanegade 11, Støvring.
Firma: Peter Poulsen, Vognmand, Jernbane
gade 11, Støvring.

Poulsen, Jens Peter, vognmand; f. 8/2 1902 i
Vadum, Alborg amt, søn af skipper Jens Chri
stian Poulsen; g. 23/8 1931 m. Helene P., f. Søren
sen; medarbejder i faderens virksomhed i Gjøl
pr. Åbybro 1920-30, overtaget samme — der er
grundlagt s. kombineret paketfart og fragtrute:
Gjøl-Ålborg 1920 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1930, sideløbende indehaver af Gjøl
Cementstøberi; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 24 tons) og
1 5-personers lillebil; kørsel: alm. vognmands
kørsel samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Gjøl-Ålborg og lillebilkørsel; medl.
af best. f. Foreningen af nordjydske Fragt- og
Vognmænd s. 1946.
Adr. Gjøl pr. Åbybro.
Firma: Gjøl Vognmandsforretning & Cement
støberi v. Jens Poulsen, Gjøl pr. Åbybro.
Poulsen, Jens Poul, vognmand; f. 23/4 1901 i
Gosmer, Arhus amt, søn af arbejdsmand Rasmus
Poulsen; g. 1925 m. Alma Cathrine P., f. Hansen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Bølling 1930, optaget søn

nerne Aage og Aksel Poulsen s. medarbejdere i
forretningen; vognpark: 2 benzinlastvogne og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port. t. Kolding Eksportstalde og t. Kolding An
dels-Svineslagteri foruden en del kørsel f. Agård
Brugsforening, f. Agård Lokalforening, f. Jordrup Mejeri, f. købmand R. Thygesen, Bølling og
f. Egtved kommune og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Bølling.
Firma: Jens Poulsen, Vognmandsforretning,
Bølling.

Poulsen, Johannes, vognmand; f. 21/2 1915 i
Græsted, Frederiksborg amt, søn af købmand
Valdemar Poulsen; g. 24/4 1941 m. Jenny P., f.
Jensen; chauffør h. vognmand Bendix Prehn,
Sandved 1933-45, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tornemark pr. Sandved 1947, erhver
vet nuværende ejendom i Tornemark og opført
garager t. samme 1954; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 16
tons).
Adr. Tornemark pr. Sandved.
Firma: Johs. Poulsen, Vognmandsforretning,
Tornemark pr. Sandved.
Poulsen, Jørgen, vognmand; f. 20/5 1914 i Sten
bjerg, Thisted amt, søn af vognmand Christen
Poulsen; g. 31/10 1943 m. Erna P., f. Mikkelsen;
i kompagni m. svogeren vognmand Einar Munk
Christensen etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Stenbjerg 1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: udelukkende fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Stenbjerg-Nørhå-SnedstedSundby-Thisted.
Adr. Stenbjerg pr. Snedsted.
Firma: E. Christensen & J. Poulsen, Fragt- &
Vognmandsforretning, Stenbjerg pr. Snedsted.

Poulsen, Kaj, vognmand; f. 8/4 1915 i Kbhvn.,
søn af handelsmand Hans Poulsen; g. 1947 m.
Eva P., f. Petersen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Faksinge 1943,
flyttet forretningen t. Dyrlev pr. Præstø 1947;
vognpark: 1 3V2-tons lastvogn.
Adr. Dyrlev pr. Præstø.
Firma: Kaj Poulsen, Vognmandsforretning,
Dyrlev pr. Præstø.
Poulsen, Karl Christian, vognmand; f. 23/3
1899 i Sindal, Hjørring amt, søn af husejer An
ders Christian Poulsen; g. 15/12 1951 m. Ragna
P., f. Nielsen; udd. s. smed, etabi. sig s. selvstæn
dig lillebilvognmand i Alborg 1932, løst nærings
brev 1938, overgået t. taxa-sammenslutningen i
Alborg 1952; vognpark: 1 5-personers taxavogn
(Opel Kapitän model 1955).
Adr. Vonsyldsgade 39, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
Poulsen, Kjær, vognmand; f. 31/10 1915 i Horne,
Ribe amt, søn af vognmand Niels Christian Poul
sen; g. 31/7 1940 m. Christa Laurence P., f. Grøn-
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borg; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Horne 1939, sideløbende leverandør af materialer
fra egen sandgrav samt forhandler af brændsel;
vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport t. eksportstaldene og
slagterierne i Esbjerg, Varde og Ansager for
uden en del kørsel f. Horne Brugs- og Lokal
forening og f. Horne kommune.
Adr. Horne pr. Tistrup.
Firma: Kjær Poulsen, Vognmandsforretning,
Horne pr. Tistrup.

etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 3 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 22 tons ); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. A/S Nordisk Nestlé, Randers og en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Tapdrup pr. Viborg.
Firma: Tapdrup Vognmandsforretning v. Oluf
Poulsen, Tapdrup pr. Viborg.

Poulsen, Niels Erik, vognmand; f. 11/6 1920 i
Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af husmand Carl
Christian Poulsen; g. 7/4 1944 m. Maja P., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, chauffør h. vogn
mand Chr. Petersen, Hjerm 1947-51, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kvium pr. Hjerm
1951; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport og en del kør
sel m. dansk brændsel f. egen regning.
Adr. Kvium pr. Hjerm.
Firma: N. E. Poulsen, Vognmand, Kvium pr.
Hjerm.
Poulsen, Niels Peder, vognmand; f. 4/12 1906
i Skarrild, Ringkøbing amt, søn af landmand
Thomas Poulsen; g. 20/2 1941 m. Karen Marie
P., f. Sørensen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Varde 1943; vognpark: 2 benzinlastvogne og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Ribe amts vej
væsen og f. kulgrosserer A. P. Lange, Varde m.
fl.
Adr. Abildvej 5, Varde.
Firma: Niels Poulsen, Vognmandsforretning,
Abildvej 5, Varde.
Poulsen, Oluf, vognmand; f. 18/2 1920 i Almind,
Viborg amt, søn af boelsmand Marius Poulsen;
g. 27/3 1946 m. Dagny P., f. Jensen; udd. v. land
væsen, chauffør 1938-44, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Tapdrup pr. Viborg og

Poulsen, Oluf, vognmand; f. 5/1 1926 i Uhe,
Vejle amt, søn af gårdejer Magnus Poulsen; g.
22/5 1954 m. Edith P., f. Nielsen; udd. og virket
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Nykøbing F. 1951; vognpark: 1 lastvogn.
Adr. Engboulevarden 260 G, Nykøbing F.
Firma: Oluf Poulsen, Vognmandsforretning,
Engboulevarden 260 G, Nykøbing F.

Poulsen, Peter Christian, vognmand; f. 17/10
1900 i Tikøb, Frederiksborg amt, søn af murer
Poul Ole Poulsen; g. 1929 m. Ethel P., f. Jørgen
sen; udd. v. landvæsen, privatchauffør 1922-26
og lastvognschauffør 1926-29, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Helsingør 1929; vognpark: 2
lastvogne (4% og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn (3 tons); tidl. medl. af best. f. kronborg
Birks Vognmandsforening.
Adr. Rogertsvej 5, Helsingør.
Firma: Chr. Poulsen, Vognmandsforretning,
Rogertsvej 5, Helsingør.
Poulsen, Poul, vognmand; f. 6/10 1894 i Fakse,
Præstø amt, søn af rangerkusk v. Fakse Kalk
brud Lars Poulsen; g. 16/7 1921 m. Anna P., f.
Rahbek Hansen; udd. og virket v. landvæsen,
medhjælper h. vognmand L. Jørgensen & Søn,
Roskilde 1919-43, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Roskilde 1943; vogn
park: 6 lastvogne (4-6 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. A/S Luxol kemiske Fabrikker, Roskilde, f.
A/S Beton varef abrikken »Sjælland«, Roskilde og
f. Roskilde kommune m. fl.
Adr. Ringstedgade 67, Roskilde.
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Firma: P. Poulsen & Sønner’s Vognmandsfor
retning, Ringstedgade 67, Roskilde.

Poulsen, Poul Albæk, vognmand; f. 15/3 1914
i Skjern, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Andreas Poulsen; g. 28/5 1939 m. Gerda P., f.
Christensen; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Skjern overtaget samme og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1 benzin
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. mate
rialer t. Skjern Mørtel værk og en del kørsel m.
vejmaterialer og vinterredskaber f. Skjern kom
mune foruden en del kørsel f. forskellige hånd
værkere i Skjern og f. A/S Jydsk Telefon,
Skjern og en del kørsel m. brændsel f. egen
regning.
Adr. Kongevej 33, Skjern.
Firma: Poul A. Poulsen, Vognmandsforretning,
Skjern.
Poulsen, Poul Anker, vognmand; f. 13/5 1909
i Rosmos, Randers amt, søn af rentier Peter An
ton Poulsen; g. 5/10 1933 m. Agnes P., f. An
dreasen; udd. i kolonial, chauffør i nuværende
vognmandsforretning i Arhus 1940-43, i kompagni
m. vognmand Poul Rasmussen overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943; vogn
park: 3 lastvogne (4%-10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Lindevej 17, Rosenvænget pr. Arhus.
Firma: Poul Rasmussen & Co., Vognmandsfor
retning, Rosenvangs Alle 32, Arhus.

Poulsen, Rasmus Olander, vognmand; f. 21/2
1903 i Brenderup, Odense amt.
Adr. Georginevej 6, Fredericia.
Firma: Rasmus Poulsen, Vognmandsforretning,
Georginevej 6, Fredericia.

Poulsen, Richard Marius, vognmand; f. 16/1
1912 i Barløse, Odense amt, søn af landmand
Mads Jørgen Poulsen; g. 30/12 1933 m. Gerda
Marie P., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, chauffør
h. broderen vognmand Carl Poulsen, Odense

P. A. Poulsen
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1929-35, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Odense 1935, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte brændselshandel; kørsels
kapacitet: 4 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. kolonial en
gros firmaet Chr. Hennings & Co., Odense og
f. forskellige håndværksmestre i Odense.
Adr. Ivarsvej 11, Bolbro.
Firma: Richard Poulsen, Vognmandsforretning,
Ivarsvej 11, Bolbro.

Poulsen, Rikard, vognmand; f. 14/2 1920 i
Kollerup, Vejle amt, søn af gårdejer Poul Poul
sen; g. 21/11 1953 m. Elly P., f. Christensen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kollerup 1947; vognpark: 1 benzinog 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel t. Jelling
Mejeri og en del kørsel f. Kollerup-Vindelev
kommune og f. Hopballe Mølle foruden en del
kørsel m. mergel fra forskellige mergellejer.
Adr. Kollerup pr. Jelling.
Firma: Rikard Poulsen, Vognmandsforretning,
Kollerup pr. Jelling.
Poulsen, Svend, vognmand, brændselshandler;
f. 25/10 1916 i Kbhvn., søn af brændselshandler
Poul Christian Poulsen; g. 5/12 1943 m. Gudrun
P., f. Jensen; udd. i handel, etabi. sig s. selv
stændig vognmand og brændselshandler i Kbhvn.
1946; vognpark: 8 lastvogne (S-S1^ tons) — hvor
af 2 m. tippelad — og 2 flyttebusser; kørsel:
alm. vognmandskørsel samt flytning, spedition
og møbelopbevaring; revisor i Kbhvn.s Vogn
mandsforening af 1955.
Adr. Guldbergs Plads 10, Kbhvn. N.
Firma: Svend Poulsen, Flytte- & Vognmands
forretning, Egegade 3, Kbhvn. N.

Poulsen, Svend Telling, vognmand; f. 1/6 1901
i Randers, søn af vognmand Frants Telling Poul
sen; g. 20/11 1927 m. Anna Sofie T. P., f. Udsen;
kusk i faderens vognmandsforretning i Randers
1915-26, bestyrer af samme f. moderen 1926-35,
løst næringsbrev samt overtaget forretningen —
der er grundlagt 1890 — og etabi. sig s. selvstæn-
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dig vognmand 1935, løst næringsbrev s. detail
handler og sideløbende overtaget Randers Fou
rageforretning 1944; vognpark: 9 heste m. til
hørende 20 arbejdsvogne, 1 charabanc og 1 bru
dekaret, 1 4%-tons lastvogn og 1 autorustvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. D.D.S.F., Randers, f. Jydsk
Andels-Foderstofforretning, Randers og f. A/S
Randers Korn- & Foderstofforretning m. fl. for
uden en del kørsel f. samtlige gødningskompag
nier i Randers; medl. af best. f. Randers Vognmandslaug s. 1933.
Adr. Skibsgade 3, Randers.
Firma: S. Telling Poulsen, Vognmand, Skibs
gade 3, Randers.

Poulsen, Viggo Ingemann, vognmand; f. 19/11
1908 i Tørring, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Jens Christian Poulsen; g. 11/11 1934 m. Anna
Viktoria P., f. Hansen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Højen pr. Vejle 1933, sideløbende
leverandør af vej- og byggematerialer fra egen
grusgrav; vognpark: 4 diesellastvogne — hvoraf
3 m. påhængsvogn, 1 benzinlastvogn, 1 traktor
m. læsseskovl og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Vejle amts vejvæsen og f. Højen kommune —
samt langturskørsel m. brunkul, cement og kalk
og eksportkørsel m. koncession på Europa.
Adr. Højen pr. Vejle.
Firma: Viggo Poulsen, Vognmandsforretning,
Højen pr. Vejle.

Poulsen, Viggo, vognmand; f. 8/10 1924 i Od
der, Arhus amt, søn af husmand Johannes Poul
sen; lastvognschauffør 1942-52, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odder 1952; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 7V2 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Mejeriet »Aholm«, Odder
foruden en del kørsel m. brændsel f. egen reg
ning.
Adr. Rosensgade 45, Odder.
Firma: Viggo Poulsen, Vognmandsforretning,
Odder.

Prehn, Bendix, vognmand; f. 30/9 1908 i Moseby, Maribo amt, søn af vognmand Lorents Prehn;
g. 30/4 1933 m. Dagny P., f. Hansen; udd. og vir
ket s. medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Sandved, overtaget samme — der er
grundlagt 1918 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1928, erhvervet nuværende ejendom
i Sandved samt opført garager t. samme 1939;
vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad,
1 m. påhængsvogn og 2 m. langtømmervogn (kør
selskapacitet: ca. 36 tons); medl. af best. f.

S. T. Poulsen
vognmand
Randers

V. I. Poulsen

B. Prehn
vognmand
Sandved

vognmand
Højen
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C. B. Præstiin

O. Puge

G. Rafn

H. E. Rask

vognmand
Houmark

vognmand
Hvidovre

vognmand
Rødding

vognmand
S j Østrup

Skelskør og Omegns Vognmandsforening 1950-54.
Adr. Nyvej 14, Sandved.
Firma: Bendix Prehn, Vognmandsforretning,
Sandved.

Provstgaard, Peter Grønlund, vognmand; f.
9/10 1919 i Ølstrup, Ringkøbing amt, søn af land
mand Christian Provstgaard; g. 18/3 1947 m. An
drea P., f. Klint; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bajstrup pr. Tinglev 1947, sideløbende indehaver
af Bajstrup Kro s. 1955; vognpark: 1 Bedfordbenzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturkørsel t. A/S Åben
rå Eksportstalde samt iøvrigt en del kørsel f.
Tinglev Brugsforening og f. Tinglev kommune
m. fl.
Adr. Bajstrup pr. Tinglev.
Firma: Peter G. Provstgaard, Vognmandsfor
retning, Bajstrup pr. Tinglev.

Præstegaard, Oskar Andersen, vognmand; f.
3/10 1916 i Oustrup, Ålborg amt, søn af arbejds
mand Christian Andersen Præstegaard; g. 4/12
1942 m. Inger P., f. Rasmussen; udd. v. land
væsen, i kompagni m. vognmand Annæus Lar
sen overtaget nuværende vognmandsforretning
i Års og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 1 21/2-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast renovations
kørsel f. Års by.
Adr. Højvang 8, Års.
Firma: Larsen & Præstegaard, Vognmands- &
Renovationsforretning, Års.

Præstiin, Charles Bernt, vognmand; f. 11/1 1912
i Houmark, Ribe amt, søn af gårdejer Anton
Præstiin; g. 21/12 1947 m. Clara P., f. Nielsen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Houmark 1931; vognpark: 1 Chevroletbenzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
Esbjerg Eksportmarked og en del kørsel m. svin
t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og t. Esbjerg
Eksportslagteri foruden en del kørsel f. Tjære
borg Brugsforening og f. Tjæreborg kommune.

Adr. Houmark pr. Tjæreborg.
Firma: Charles Præstiin, Vognmandsforret
ning, Houmark pr. Tjæreborg.
Pugé, Ove, vognmand; f. 22/8 1913 i Mern,
Præstø amt, søn af vognmand Ejnar Pugé; g.
30/6 1946 m. Sigrid P., f. Hansen; overtaget fade
rens vognmandsforretning i Hvidovre og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 4
lastvogne (4-7 tons) — hvoraf 2 m. tippelad —
og 3 monterbare tanke; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. GI. Køge Landevej 257 A, Hvidovre pr.
Valby.
Firma: O. Pugé, Vognmandsforretning, GI.
Køge Landevej 257 A, Hvidovre pr. Valby.

Rafn, Gunnar, vognmand; f. 13/9 1912 i Dron
ninglund, Hjørring amt, søn af vognmand Chri
stian Rafn; g. 11/1 1942 m. Elna R., f. Hansen;
udd. s. mekaniker, efter en del år at have virket
s. chauffør optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Rødding, overtaget samme
f. egen regning og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1938, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte brændselshandel; vogn
park: 2 Mercedes-diesellastvogne — begge m.
påhængsvogn (12 og 16 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. cement f. fir
maet Jens Oggesen, Haderslev og f. Rødding
Trælasthandel samt en del kørsel f. kolonial en
gros firmaet Oscar Christensen, Kolding.
Adr. Rødding.
Firma: Gunnar Rafn, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Rødding.

Rahbek, Morten, vognmand; f. 20/7 1908 i
Skjern, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Hans
Rahbek; g. 16/9 1932 m. Irene R., f. Ebbesen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Skjern 1931;
vognpark: 4 diesellastvogne — hvoraf 3 m. på
hængsvogn — og 1 benzinlastvogn (kørselskapa
citet: ca. 50 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— såvel lokal s. langturskørsel — herunder bl.
a. en del kørsel m. slagteriprodukter fra Skjern
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P. T. Rask

T. Rask

A. Rasksen

Aa. Rasmussen

vognmand
Odense

vognmand
Gram

vognmand
Lunde

vognmand
Svendborg

Svineslagteri t. Esbjerg Eksporthavn og t. Padborg, en del kørsel m. æg t. Esbjerg Eksport
havn og en del kørsel m. grovvarer fra Esbjerg
og Århus t. Skjern Korn- & Foderstofforretning
foruden en del kørsel f. Mørtelværket & Betonvarefabrikken »Løven«, Skjern.
Adr. Vardevej 27, Skjern.
Firma: Morten Rahbek, Vognmandsforretning,
Vardevej 27, Skjern.
Rahbek, Svend Erik, vognmand; f. 6/6 1928 i
Stauning, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chri
stian Rahbek; g. 27/9 1955 m. Grethe R., f. Høj;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Stauning
1948; vognpark: 1 benzinlastvogn m. påhængs
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.
eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg og
Skjern foruden en del kørsel f. Stauning Brugs
forening og f. Stauning kommune.
Adr. Stauning pr. Skjern.
Firma: Svend Rahbek, Vognmandsforretning,
Stauning pr. Skjern.

Rask, Henry Edvard, vognmand, tørvefabrikant; f. 27/12 1920 i Hornum, Alborg amt, søn af
rentier Niels Rask; g. 6/2 1944 m. Mary R., f.
Christensen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig tør vefabrikant i S j østrup pr.
Ars 1947, udvidet forretningen t. sideløbende at
omfatte vognmandskørsel og entreprenørvirk
somhed m. egen grusgrav 1951; vognpark 1 5V2tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel m. mælk t.
Ars Andelsmejeri.
Adr. Sj østrup pr. Ars.
Firma: H. Rask, Vognmand & Tørvefabrikant,
Sjøstrup pr. Ars.

Rask, Povl Thor, vognmand; f. 14/10 1925 i
Odense, søn af vognmand Thor Rask; g. 1/4 1950
m. Edith R., f. Henriksen; bestået mellemskoleeksm. fra Set. Hans Skole i Odense 1941, der
efter ansat i faderens vognmands- og brænd
selsforretning i Odense, optaget s. kompagnon i
samme 1952; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa

citet: ca. 8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. R.T.A. Vej
materialer, Odense og f. forskellige håndværks
mestre i Odense; aktiv løber og håndboldspiller
i Idrætsforeningen »Stjernen«, Odense, tidl. del
tager på Danmarks håndboldlandshold samt v.
olympiaden i Helsingfors 1952.
Adr. Skovgårdsvej 27, Odense.
Firma: Thor Rask, Vognmands- & Brændsels
forretning, Købkesvej 5, Odense.
Rask, Thomas, vognmand; f. 28/9 1902 i Højrup,
Tønder amt, søn af landmand Broder Rask; g.
29/5 1927 m. Anna R., f. Johansen; genn. en år
række virket s. kusk og chauffør, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Gram og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1948; vognpark: 1
benzinlastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. A/S
Gram Teglværk og f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Gram foruden en del kørsel m. sne
plov og grusstrøer f. Haderslev amts vejvæsen.
Adr. Vesterled, Gram.
Firma: Th. Rask, Vognmandsforretning, Gram.
Rask, Thor, vognmand; f. 30/9 1900 i Holeby,
Maribo amt, søn af smedemester Christian Han
sen Rask; g. 30/5 1925 m. Anna Josefa R., f.
Hartmann Fleig; udd. i smedefaget dels h. sme
demester Mikkelsen, Hardenberg og dels h. fa
deren 1915-19, virket v. faderens landbrug 191920 og ansat i A/S Odense Stålskibsværft 1920-32,
mælkehandler i Odense 1932-42, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Odense 1942, optaget sønnen
Povl Thor Rask s. kompagnon i forretningen —
der sideløbende omfatter brændselshandel —
1952; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. R.T.A. Vejmateria
ler, Odense og f. forskellige håndværksmestre i
Odense; medl. af best. f. Odense Vognmandslaug
s. 1950; fynsk mester i landevejscykling 1924.
Adr. Købkesvej 5, Odense.
Firma: Thor Rask, Vognmands- & Brændsels
forretning, Købkesvej 5, Odense.
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A. L. Rasmussen

A. Rasmussen

A. P. Rasmussen

vognmand
Højbjerg

vognmand
Snesere

vognmand
Øland

Rasksen, Aksel, vognmand; f. 13/9 1904 i Lun
de, Ribe amt, søn af skræddermester Rask Hen
rik Rasksen; g. 22/3 1936 m. Jenny R., f. Peder
sen; udd. og virket v. skrædderi, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Lunde og etabi.
sig. s. selvstændig vognmand 1936; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg, Var
de og Ansager og en del kørsel m. smør og æg
t. Esbjerg Eksporthavn foruden en del kørsel
f. Lunde kommune og f. Lunde Brugs- og Lokal
forening samt en del kørsel m. brændsel f. egen
regning; formd. f. Lunde Vandværk og f. Lunde
Forsamlingshus.
Adr. Lunde J.
Firma: Aksel Rasksen, Vognmandsforretning,
Lunde J.

Rasmussen, Aage, vognmand; f. 20/10 1896 i
Svendborg, søn af købmand Lars Rasmussen; g.
25/4 1926 m. Inger R., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Svendborg 1934; vogn
park: 1 4-tons lastvogn; medl. af best. f. Svend
borg Vognmandsforening, næstformd. i og kør
selsfordeler f. samme s. 1948.
Adr. Vestergade 26, Svendborg.
Firma: Aage Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Vestergade 26, Svendborg.

Rasmussen, Aage, vognmand; f. 27/5 1907 i
Stokkemarke, Maribo amt, søn af købmand Pe
ter Rasmussen; g. 21/12 1931 m. Elly R., f. Jen
sen; udd. i handel, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1928; vognpark: 1 2V2-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Frederiksborgvej 168, Kbhvn. NV.
Firma: Aage Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Frederiksborgvej 168, Kbhvn. NV.

Rasmussen, Aage, vognmand; f. 6/4 1922 i
Rimsø, Randers amt, søn af gårdejer Hans
Georg Rasmussen; g. 1948 m. Nina R., f. Chri
stensen; udd. v. landvæsen, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Tirstrup og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1952; vognpark; 1

B.

E. Rasmussen
vognmand
Alborg

41/a-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Tirstrup, Østjylland.
Firma: Aage Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Tirstrup, Østjylland.

Rasmussen, Aage Laurids, vognmand; f. 21/7
1928 i Lyseng pr. Højbjerg, Århus amt, søn af
vognmand Jens Laurids Rasmussen; g. 26/2 1949
m. Ella L., f. Westergaard Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Højbjerg 1946; vognpark:
1 5-tons lastvogn m. tippelad og 1 lukket flyttebus;
kørsel: alm. vognmandskørsel og flytning — spe
cielt hestetransport; medl. af best. f. HolmeTranbjerg Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Højbjergparken 4, Højbjerg.
Firma: Rasmussen’s Vognmandsforretning v.
Aage L. Rasmussen, Højbjerg.
Rasmussen, Aksel, vognmand; f. 26/5 1913 i
Haurum, Viborg amt, søn af gårdejer Anders
Rasmussen; g. 24/2 1937 m. Sofie Kirstine R.,
f. Winther; udd. v. landvæsen, chauffør 1931-37,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hjortshøj
1937, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Lystrup 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel.
Adr. Lystrup.
Firma: A. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Lystrup.
Rasmussen, Aksel, vognmand; f. 10/8 1914 i
Kværkeby, Sorø amt, søn af ringer Christian
Rasmussen; g. 14/12 1941 m. Tove R., f. Chri
stiansen; genn. en årrække chauffør i broderen
vognmand Holger Rasmussen’s forretning i Sne
sere, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1948, iøvrigt erhvervet nuværen
de ejendom i Snesere 1943; vognpark: 1 SV’-tons
lastvogn m. tippelad; medl. af best. f. Præstø
og Omegns Vognmandsforening 1948-50.
Adr. Snesere.
Firma: Aksel Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Snesere.
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Rasmussen, Anders Peter, vognmand; f. 25/9
1920 i Øland, Hjørring amt, søn af vognmand
Niels Peter Marinus Rasmussen; g. 3/6 1942 m.
Helga R., f. Mogensen Rasmussen; udd. v. land
væsen, lastvognschauffør 1940-41, overtaget fa
derens vognmandsforret, i Øland — der er
grundlagt 1922 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis fast kørsel m. landbrugs
produkter samt svine- og kreaturtransport.
Adr. Øland pr. Halvrimmen.
Firma: A. P. Rasmussen, Vognmand, Øland pr.
Halvrimmen.

Rasmussen, Anton, vognmand; f. 26/6 1915 i
Storring, Arhus amt, søn af gårdejer Jens Knud
sen Rasmussen; g. 4/7 1942 m. Esther R., f. Ras
mussen; udd. v. landvæsen, chauffør bl. a. v.
Galten Motormølle 1935-53, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Galten 1953; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: ca. 16 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt langturstransport.
Adr. Galten.
Firma: A. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Galten.
Rasmussen, Bendt, vognmand; f. 31/7 1926 i
Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Chri
stian Rasmussen; g. 26/12 1947 m. Annelise R., f.
Paag Simonsen; optaget s. kompagnon i fade
rens vognmandsforretning i Kbhvn. 1946; vogn
park: 8 lastvogne (2-5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Selma Lagerløfs Alle 6, Søborg.
Firma: Chr. Rasmussen & Søn, Vognmands
forretning, Vester Voldgade 9, Kbhvn. V.
Rasmussen, Bernhard, vognmand; f. 15/7 1903
i Rubjerg, Hjørring amt, søn af postbud Hans
Marinus Rasmussen; g. 8/5 1930 m. Agnes Johan
ne R., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Rubjerg 1928; vognpark: 1 lastvogn (5650
kg) m. påhængsvogn (1800 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Rubjerg pr. Gølstrup.
Firma: Bernh. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Rubjerg pr. Gølstrup.
Rasmussen, Buchardt Christoffer, vognmand;
f. 16/12 1896 i Bloustrød, Frederiksborg amt, søn
af landmand Hans Rasmussen; g. 1921 m. Kir
stine R., f. Skov (død 1935), g. 1940 m. Petra R.,
f. Rasmussen; udd. og virket v. landvæsen bl. a.
s. forvalter på forskellige herregårde, chauffør
i Brdr. Larsen’s Flytte- & Vognmandsforretning
i Vejle 1935-44, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vejle 1945, langtursvognmand s. 1951;
kørselskapacitet: ca. 11 tons; medl. af hovedbest.
f. og kasserer i Foreningen af danske Langtursvognmænd s. 1955, tidl. medl. af best. f. Vejle
Vognmandsforening og formd. f. De samvirkende
Vognmænd i Vejle.
Adr. Nutzhornsgade 9, Vejle.

Firma: Buchardt Rasmussen, Langtursvogn
mand, Nutzhornsgade 9, Vejle.
Rasmussen, Børge, vognmand; f. 21/4 1916 i
Køge.
Adr. GI. Hastrup pr. Køge.
Firma: Børge Rasmussen, Vognmandsforret
ning, GI. Hastrup pr. Køge.
Rasmussen, Børge Ejby, vognmand; f. 29/10
1918 i Alborg, søn af vognmand Rasmus Ras
mussen; g. 1943 m. Ellen E. R., f. Petersen; udd.
s. mekaniker, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende taxaforretning i Alborg og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1943; vognpark: 1
taxa (5 personer); medl. af best. f. Alborg Taxa
s. 1955.
Adr. Fynsgade 18, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.

Rasmussen, Carl Holger, vognmand; f. 10/8
1909 i Ringsted, søn af ringer Christian Rasmus
sen; g. 9/11 1935 m. Inger R., f. Møller; chauffør
h. vognmand Peter Carl, Snesere t. 1935, over
taget dennes forretning og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1935, afhændet forretningen
t. broderen vognmand Axel Rasmussen og over
taget vognmand Albert Henriksen’s forretning i
Ny Fløng pr. Hedehusene 1948; vognpark: 4 last
vogne (4-8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. A/S HedehusTeglværket.
Adr. Hedevej 26, Ny Fløng pr. Hedehusene.
Firma: Holger Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Hedevej 26, Ny Fløng pr. Hedehusene.
Rasmussen, Carl Poul, vognmand; f. 2/1 1914 i
Hillerød, søn af tømrermester Jørgen Rasmus
sen; g. 1937 m. Mildred R., f. Bechmann; etabi.
sig s. selvstændig lillebilvognmand i Munkerup
pr. Dronningmølle 1936, udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1949;
vognpark: 2 lastvogne (3 og 6 tons) og 2 lille
biler.
Adr. Strandvejen 22, Munkerup pr. Dronning
mølle.
Firma: Poul Rasmussen, Vognmandsforretning,
Munkerup pr. Dronningmølle.

Rasmussen, Charles, vognmand; søn af vogn
mand Karl Rasmussen; medindehaver af fade
rens vognmandsforretning i Sønder Vilstrup.
Adr. Sønder Vilstrup.
Firma: Karl Rasmussen, Vognmandsforretning,
Sønder Vilstrup.
Rasmussen, Christian, vognmand; f. 14/7 1897 i
Kbhvn., søn af vognmand Rasmus Rasmussen;
efter en del år at have virket s. kusk og chauf
før i faderens vognmandsforretning etabi. sig s.
selvstændig vognmand på Frdbg. 1927; vognpark:
5 lastvogne (2-5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel samt flytning.
Adr. Finsensvej 2, Kbhvn. F.
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Firma: Chr. Rasmussen, Vognmands- & Flytte
forretning, Finsensvej 2, Kbhvn. F.

Rasmussen, Christian, vognmand; f. 6/2 1906 i
Visborg, Ålborg amt, søn af arbejdsmand Chri
stian Rasmussen; g. 8/11 1932 m. Sigrid R., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hillerød
1936; vognpark: 3 5-tons lastvogne; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel
f. ingeniør P. Brehm, Hillerød og f. Sjællandske
Tøjhus; formd. f. Vognmandsforeningen f. Hille
rød og Omegn og medl. af best. f. Landsforenin
gen Danske Vognmænd.
Adr. Birgitte Gøyes Vej 3, Hillerød.
Firma: Chr. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Birgitte Gøyes Vej 3, Hillerød.
Rasmussen, Christian Møller, vognmand; f.
24/5 1910 i Uldum, Vejle amt, søn af børstenbin
der Jørgen Christian Rasmussen; g. 10/11 1937
m. Grethe M. R., f. Poulsen; udd. v. landvæsen,
chauffør 1930-32, etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Stenderup 1932, genn. årene ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte last
vognskørsel, iøvrigt aut. kørelærer i Stenderup;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. tippelad (kør
selskapacitet: 11 tons) — og 1 5-personers lille
bil (Standard model 1953); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt skole- og lillebilkørsel; med
stifter af og genn. 8 år medl. af best. f. Hor
sens Oplands Lillebilforening.
Adr. Stenderup.
Firma: Stenderup Vognmandsforretning, Sten
derup.
Rasmussen, Christian Ragnvald, vognmand; f.
25/5 1920 i Kolt, Århus amt, søn af particulier
Søren P. Ragnvald Rasmussen; g. 1/5 1953 m.
Jenny R., f. Bay Jensen; chauffør 1938-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Sall v. Hammel
1946, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Stilling 1952; vognpark: 1 S^-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast firmakørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Stilling.

E. Rasmussen

E. Rasmussen

vognmand
Gyngstrup

vognmand
Hvirring

Adr. Stilling.
Firma: Stilling Autotransport v. Chr. Rasmus
sen, Stilling.

Rasmussen, Chronoff, vognmand; f. 14/4 1907
i Kolt sogn, Århus amt, søn af handelsmand Sø
ren Rasmussen; g. 3/11 1935 m. Ellen C. R., f.
Mikkelsen; mælke- og kolonialhandler 1932-42,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Viby J. 1942; vognpark: 1 3-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Viby Mark pr. Viby J.
Firma: Chronoff Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Horsensvej, Viby J.
Rasmussen, Edvard, vognmand; f. 1/9 1902 i
Krogsbølle, Odense amt, søn af landmand Ras
mus P. Rasmussen; g. 16/5 1931 m. Estrid R., f.
Jørgensen; udd. og virket v. landvæsen 1916-27,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gyngstrup
pr. Kappendrup 1927, sideløbende leverandør af
sten og grus fra egen grusgrav, opført nuværen
de ejendom m. tilhørende garager i Gyngstrup
1939; vognpark: 2 lastvogne (3V2 og 5 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. Odense Slag
teri; i 2 perioder medl. af best. f. Fyns Stifts
Fragt- & Vognmandsforening, medl. af repræ
sentantskabet f. A/S Otterup Bank.
Adr. Gyngstrup pr. Kappendrup.
Firma: Edv. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Gyngstrup pr. Kappendrup.

Rasmussen, Ejler, vognmand; f. 8/10 1924 i
Hvirring, Skanderborg amt, søn af gårdejer An
dreas Magnus Rasmussen; g. 22/5 1948 m. Anna
R., f. Christensen; udd. v. landvæsen, chauffør
1944-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hvirring 1946; vognpark: 2 lastvogne — begge
m. tippelad (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
kørsel f. Hvirring-Hornborg kommune.
Adr. Hvirring pr. Flemming.
Firma: E. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Hvirring pr. Flemming.
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E. Rasmussen

E. K. Rasmussen

E. W. N. Rasmussen

E. G. Rasmussen

vognmand
Ebberup

fragt- og vognmand
Mesinge

vognmand
Kbhvn. V.

vognmand
Ugerløse

Firma: Erhard Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Røddinge pr. Stege.

Rasmussen, Ejnar, vognmand; f. 28/6 1903 i
Magleby Møn.
Adr. Tarup Mark pr. Pederstrup.
Firma: Ejnar Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Tarup Mark pr. Pederstrup.
Rasmussen, Ejnar, vognmand; f. 7/3 1907 i
Nørup sogn, Vejle amt, søn af husmand Rasmus
Nielsen Rasmussen; g. 6/4 1932 m. Mary R., f.
Jacobsen; udd. og virket v. landvæsen 1921-32,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ebberup
1932, opført nuværende ejendom m. tilhørende
garager i Ebberup 1934; vognpark: 1 lastvogn og
2 turistvogne; medstifter af og medl. af best. f.
Assens og Omegns Vognmandsforening s. 1938.
Adr. Ebberup.
Firma: Ejnar’s Turisttrafik v. Ejnar Rasmus
sen, Ebberup.

Rasmussen, Ejvind Kristoffer, fragt- og vogn
mand; f. 29/4 1911 i Salby, Odense amt, søn af
vognmand Christian Rasmussen; g. 1/8 1938 m.
Margrethe R., f. Hansen; medhjælper og chauf
før i faderens vognmandsforretning i Tårup 192938, etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
1 Mesinge 1938; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
2 m. langtømmervogn og 1 m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 33^2 tons) — samt diverse sækkeog roetransportører m. v.; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport — samt fragtmandskørsel på
ruten: Mesinge-Odense; medl. af best. f. Ker
teminde og Omegns Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Mesinge.
Firma: Ejvind Rasmussen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Mesinge.
Rasmussen, Erhard, vognmand; f. 30/12 1913
i Fanefjord, Møn, søn af gårdejer Oluf Rasmus
sen; g. 1937 m. Maja R., f. Rasmussen; udd. og
virket v. landvæsen 1927-37, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Røddinge pr. Stege 1937,
sideløbende overtaget Rødhøjgård i Røddinge
1955; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 18 tons).
Adr. Røddinge pr. Stege.

Rasmussen, Erik, vognmand, aut. kørelærer; f.
2/7 1907 i Skjødstrup kommune, Randers amt,
søn af gårdejer Rasmus Grosen Rasmussen; g.
15/11 1938 m. Karen R., f. Sørensen; udd. v. land
væsen, chauffør 1930-36, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Løgten 1936, sideløbende aut. køre
lærer i Løgten s. 1948; vognpark: 1 5-tons last
vogn m. tippelad og 1 skolevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Løgten.
Firma: Løgten Køreskole & Autotransport v.
Erik Rasmussen, Løgten.

Rasmussen, Erik, vognmand; f. 4/3 1927 i Ørum,
Randers amt, søn af arbejdsmand Jakob Ras
mussen; g. 22/5 1949 m. Hedvig R., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Heltborg
pr. Hurup, Thy 1950; vognpark: 13% tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel.
Adr. Heltborg pr. Hurup, Thy.
Firma: Erik Rasmussen, Vognmandsforretning,
Heltborg pr. Hurup, Thy.
Rasmussen, Erik Fønss, vognmand; f. 2/10 1917
i Odder, Arhus amt, søn af købmand Rasmus
Jørgen Rasmusen; g. 13/7 1943 m. Esther F. R., f.
Langballe Pedersen; udd. i handel, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skjørring pr. Galten
1950; vognpark: 1 4-tons lastvogn og 1 7-personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Farre
Andelsmejeri — samt lillebilkørsel.
Adr. Skjørring pr. Galten.
Firma: E. Fønss Rasmussen, Vognmandsfor
retning, Skjørring pr. Galten.
Rasmussen, Erik Walther Nørager, vognmand;
f. 29/7 1929 i Kbhvn., søn af vognmandskusk Lars
Valdemar Rasmussen; g. 28/1 1951 m. Helen N.
R., f. Rasmussen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1954; vognpark: 1 lastvogn m. tippelad;
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F. Rasmussen

F. M. Rasmussen

G. Rasmussen

G. Rasmussen

vognmand
Roskilde

fragt- og vognmand
Roskilde

vognmand
Lavensby

vognmand
Horsens

kørsel: udelukkende privat dagrenovationskør
sel.
Adr. Vodroffs Tværgade 15, Kbhvn. V.
Firma: Erik Rasmussen, Vognmandsforretning,
Vodroffs Tværgade 15, Kbhvn. V.

ruten: Roskilde-Kbhvn. — der efterhånden er en
af landets største koncessionerede fragtruter.
Adr. Møllehusvej 85, Roskilde.
Firma: Fritz Rasmussen, Fragt- & Vognmands
forretning, Algade 15, Roskilde.

Rasmussen, Ernst Gravlev, vognmand; f. 17/4
1911 i Alkestrup, Holbæk amt, søn af bager Ar
thur Rasmussen; g. 4/5 1950 m. Ingrid R., f.
Bejerholm; overtaget vognmand Laur. Hansen’s
forretning i Ugerløse og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1943, erhvervet nuværende ejendom i
Ugerløse og udvidet samme m. garager 1949;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis svine- og krea
turtransport.
Adr. Ugerløse.
Firma: Ernst Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Ugerløse.

Rasmussen, Gerhard, vognmand; f. 16/11 1911
i Havnbjerg, Sønderborg amt, søn af landmand
Rasmus Rasmussen; g. 5/10 1935 m. Anni R., f.
Sørensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lavensby pr. Nordborg 1935, sideløbende erhver
vet og drevet landejendom s. 1943; vognpark: 1
Bedford-lastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel m.
sand og grus f. Sønderborg amts vejvæsen og
f. Havnbjerg kommune samt kørsel m. svin og
kreaturer f. Sønderborg Andels-Svineslagteri og
f. Sønderborg Eksportmarked.
Adr. Lavensby pr. Nordborg.
Firma: G. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Lavensby pr. Nordborg.

Rasmussen, Frede, vognmand; f. 4/6 1908 i Hil
lerød, søn af tømrer J. H. Rasmussen; g. 6/9 1931
m. Agnes R., f. Løvskov; udd. v. landvæsen,
lastvognschauffør 1927-37, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Vindinge 1937, løst næringsbrev
1939, flyttet forretningen t. nuværende nyerhver
vet ejendom i Roskilde 1941; vognpark: 3 5-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl.
af best. f. Roskilde Vognmandsforening 1946-54,
næstformd. i samme 1949-54, medl. af best. f.
Ramsø-Tune Herreders Lastbilforening 1942-49,
formd. f. samme 1949-50.
Adr. Lidtgodtvej 14, Roskilde.
Firma: Frede Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Lidtgodtvej 14, Roskilde.

Rasmussen, Fritz Malling, fragt- og vognmand,
kommissionær; f. 21/11 1905 i Køge, søn af fragt
mand Fritz Rasmussen; g. 8/2 1931 m. Rigmor R.,
f. Nielsen; udd. s. mekaniker og sen. virket s.
medhjælper i faderens fragtmandsforretning i
Roskilde, overtaget samme — der påbegyndte
fragtmandskørsel ad landevejen 1920 — og etabi.
sig s. selvstændig fragt- og vognmand 1948; vogn
park: 4 lastvogne (4-5% tons); kørsel: udeluk
kende fragtmandskørsel m. koncession på fragt

Rasmussen, Gudrun, vognmand; f. 9/2 1909 i
Fleninge, Svendborg amt, datter af trævarefabri
kant Frederik Petrus Bohnsen; g. 4/5 1930 m.
vognmand Loui Marius Rasmussen; efter ægte
fællens død 1953 overtaget og videreført dennes
vognmands- og brændselsforretning i Horsens —
der blev overtaget af vognmand Loui Marius
Rasmussen 1935; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5
tons) og 1 flyttelift; kørsel: alm. vognmandskør
sel og flytning samt kontraktkørsel på ruten:
Horsens-Randers.
Adr. Stefansgade 49, Horsens.
Firma: Loui Rasmussen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Stefansgade 49, Horsens.
Rasmussen, Gunnar, speditør, vognmand; f. 24/9
1909 i Kbhvn., søn af forvalter Hans Christian
Rasmussen; g. 18/7 1939 m. Annelise J. R., f. Juel
Hansen; lærling i firmaet Brdr. Rosendahl,
Kbhvn. 1924-28, iøvrigt bestået handelseksm., løst
næringsbrev s. speditør og vognmand og grund
lagt »Møbeltransport Danmark«, Kbhvn. 1936;
formd. f. Dansk Møbeltransport Forening.
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G. Rasmussen

H. Rasmussen

H. Rasmussen

H. C. Rasmussen

speditør, vognmand
Kbhvn. V.

vognmand
Sønderborg

vognmand
Grindsted

vognmand
Kbhvn. S.

Adr. Godthåbsvej 117, Kbhvn. F.
Firma: »Møbeltransport Danmark«, Rådhus
pladsen 16, Kbhvn. V.

Rasmussen, Gunnar, vognmand; f. 14/5 1910 i
Skalkendrup, Svendborg amt, søn af arbejds
mand Thorvald Rasmussen; g. 17/5 1935 m. Ellen
R., f. Storm; maskinformer i A/S Nyborg Jern
støberi 1930-36, chauffør h. D.S.B.-vognmand
Chr. Hansen, Nyborg 1936-37, overtaget dennes
virksomhed — der omfatter flytte- og vogn
mandsforretning — efter overenskomst m. D.S.B.
og Nyborg Handelsstand og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1937; vognpark: 2 lastvogne
(2 og 4 tons) — den ene m. lukket flyttekasse —
og 1 spand heste; medl. af best. f. Nyborg Vogn
mandsforening 1950-54.
Adr. Boesensgade 8, Nyborg.
Firma: Gunnar Rasmussen, Flytte- & Vogn
mandsforretning, Godsbanegården, Nyborg.
Rasmussen, Gunnar Mejlgaard, vognmand; f.
20/12 1914 i Gødvad, Viborg amt, søn af gårdejer
Rasmus Christensen Rasmussen; g. 4/2 1945 m.
Karen R., f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Resenbro 1944, grundlagt nu
værende vognmandsforretning i Resenbro 1945;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 18 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel samt langturskørsel.
Adr. Resenbro.
Firma: Resenbro Vognmandsforretning v.
Gunnar Rasmussen, Resenbro.
Rasmussen, Hans, vognmand; f. 1/3 1907 i Hø
rup, Sønderborg amt, søn af vognmand Mathias
Rasmussen; g. 16/10 1932 m. Dagmar R., f. Oldenburg; efter en del år at have virket bl. a.
s. eksportchauffør i faderens vognmandsforret
ning i Sønderborg overtaget samme og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1939; vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: ude
lukkende langturskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel på Tyskland f. Sønderborg Skær
vefabrik.
Adr. Mølby 13, Sønderborg.

Firma: Hans Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Mølby 13, Sønderborg.

Rasmussen, Hans, vognmand; f. 22/9 1921 i Frederikshåb, Vejle amt, søn af vognmand Anders
Christian Rasmussen; g. 18/11 1951 m. Sigrid Ma
rie R., f. Nielsen; efter en del år at have virket
s. chauffør dels h. faderen og dels v. AndelsSvineslagteriet »Midtjylland«, Grindsted, overta
get nuværende vognmandsforretning i Grindsted
i kompagni m. broderen vognmand Knud Arne
Rasmussen og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1953, eneindehaver af forretningen s. 1955;
vognpark: 2 benzinlastvogne — den ene m. løber
t. skovbrug; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del skovkørsel f. Det danske
Hedeselskab, Grindsted, f. Grindsted Savværk
og f. I/S Grindsted Imprægneringsanstalt for
uden en del kørsel f. Andels-Svineslagteriet
»Midtjylland«, Grindsted, f. Grindsted kommune
og f. A/S Jydsk Telefon, Grindsted.
Adr. Jagtvej 24, Grindsted.
Firma: Hans Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Grindsted.
Rasmussen, Hans Christian, vognmand; f. 19/10
1895 i Rødby, søn af husmand Jørgen Rasmus
sen; g. 28/2 1922 m. Inger R., f. Fagerlund; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1921; vognpark: 8 lastvogne (2-5% tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vester Voldgade 9, Kbhvn. V.
Firma: Chr. Rasmussen & Søn, Vognmands
forretning, Vester Voldgade 9, Kbhvn. V.
Rasmussen, Hans Christian, vognmand; f. 24/9
1914 i Kbhvn., søn af renovationsvognmand Axel
Rasmussen; g. 1948 m. Fanny R., f. Schou (død
1950), g. 1952 m. Theresia R., f. Hauen; udd. s.
mejerist 1928-30 og ansat i A/S Mejeriet »Enig
heden«, Kbhvn. t. 1933, derefter bestyrer af fa
derens vognmandsforretning i Kbhvn. f. mode
ren, overtaget samme — der er grundlagt 1931 —
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1942; kør
selskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: udelukkende
kørsel m. dagrenovation f. Kbhvn.s kommune.
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H. T. Rasmussen

H. Rasmussen

H. Rasmussen

H. G. Rasmussen

vognmand
Skærup

vognmand
Skibby

vognmand, fabrikant
Vejle

vognmand
Slagelse

Adr. Gullandsgade 6, Kbhvn. S.
Firma: H. C. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Gullandsgade 6, Kbhvn. S.

Rasmussen, Hans-Erik, vognmand; f. 5/12 1922
på Frdbg., søn af vognmand Otto Rasmussen; g.
3/5 1947 m. Gerda R., f. Pedersen; løst nærings
brev og optaget s. kompagnon i faderens vogn
mandsforretning i Rødovre 1948; vognpark: 5
lastvogne (2-5 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Hvidovrevej 106, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Otto Rasmussen & Søn, Vognmandsfor
retning. Skærbækvej 26, Rødovre pr. Valby.

Rasmussen, Hans Frederik, vognmand; f. 8/1
1899 i Bjæverskov, Præstø amt, søn af gårdejer
Jens Rasmussen; udd. og virket v. landvæsen
1914-30, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lidemark pr. Bjæverskov 1930, sideløbende
overtaget Lidemark Mølle 1944; vognpark: 2
lastvogne (3 og 5 tons).
Adr. Lidemark pr. Bjæverskov.
Firma: Hans Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Lidemark pr. Bjæverskov.
Rasmussen, Hans Georg, vognmand; f. 3/8 1912
i Horne, Svendborg amt; g. 3/5 1936 m. Betty
Margrethe R., f. Henriksen; udd. v. gartneri t.
1928, derefter landvæsenselev og sen. forvalter
t. 1933, chauffør 1933-36, vognmand i Korinth
1936-40, ansat v. Sydfynske Jernbaner 1940-43,
vognmand i Vamdrup 1943-45, i Brande 1945-49
og påny i Vamdrup s. 1949; vognpark: 1 lastvogn
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 20 tons);
kørsel: udelukkende langturskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Kulhandelen, Sønder
borg og f. I/S Skærbækværket m. fl.
Adr. Vamdrup.
Firma: Georg Rasmussen, Langtursvognmand,
Vamdrup.
Rasmussen, Hans Jørgen, vognmand; f. 30/7
1907 i Idestrup sogn, Maribo amt, søn af arbejds
mand Jens Peter Rasmussen; g. 10/3 1928 m.
Helga R., f. Nielsen; traktorfører i A/S Rabække-

værket, Knudsker pr. Rønne 1930-45, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rønne 1945; vogn
park: 1 lastvogn m. tippelad (3750 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel; medl. af best. f. Rønne
Vognmandsforening 1948-50.
Adr. Smedegårdsvej, Rønne.
Firma: Hans Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Smedegårds vej, Rønne.
Rasmussen, Hans Martin, vognmand; f. 17/5
1891 i Vassingerød, Frederiksborg amt, søn af
vognmand Jørgen Rasmussen; g. 23/5 1915 m.
Karen R., f. Skytte (død 1955); medarbejder h.
faderen samt iøvrigt møbel- og klaverflytter
1905-16, medindehaver af faderens flytte- og
vognmandsforretning i Holte 1916, overtaget
samme — der er grundlagt 1897 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1917; vognpark: 2 flyt
teomnibusser (kørselskapacitet: ca. 10 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel og møbeltransport —
herunder bl. a. en del kørsel f. Kbhvn.s amts
vejvæsen (genn. 40 år) og f. Søllerød kommune
m. fl.; genn. ca. 20 år medl. af best. f. Nordre
Birks Vognmandsforening.
Adr. Ellensvej 3, Holte.
Firma: Holte Flytteforretning v. Hans Ras
mussen, Ellensvej 3, Holte.
Rasmussen, Hans Thorvald, vognmand; f. 6/8
1910 i Øster Nykirke, Vejle amt, søn af gård
ejer og mølleejer Ole Rasmussen; g. 24/6 1945
m. Edith R., f. Jensen; udd. v. mølleri, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Skærup pr.
Børkop og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1947, sideløbende leverandør af vej- og bygge
materialer fra egen grusgrav; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Vejle Andels-Svineslagteri og t. Vejle
Eksportstald foruden en del kørsel f. Vejle amts
vejvæsen og f. Skærup kommune.
Adr. Skærup pr. Børkop.
Firma: Th. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Skærup pr. Børkop.

Rasmussen, Helge, vognmand; f. 1/3 1933 i
Skibby, Frederiksborg amt, søn af vognmand,
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J. Aa. Rasmussen
vognmand
Slagelse

J. V. Rasmussen
vognmand
Linå

depotindehaver Poul Rasmussen; efter at have
bestået realeksm. udd. i handel og sen. ansat i
faderens vognmandsforretning i Skibby, med
indehaver af samme s. 1955.
Adr. Skibby.
Firma: Poul Rasmussen & Sønner, Vognmands
forretning, Skibby.

Rasmussen, Henry, vognmand, fabrikant; f.
23/3 1907 i Vammen, Viborg amt; g. 23/7 1932 m.
Eline Nytilie R., f. Christiansen; udd. og virket
v. landvæsen t. 1932, ekstraarbejder v. D.S.B.
1932-36, derefter inkassator og sen. fiskehandler,
tørvefabrikant s. 1941, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vejle 1953; kørselskapacitet: ca. 5
tons.
Adr. Beriderbakken 15, Vejle.
Firma: Henry Rasmussen, Vognmand-Fabri
kant, Beriderbakken 15, Vejle.

Rasmussen, Henry Secher, vognmand; f. 18/3
1916 i Fruering, Skanderborg amt; g. 1949 m.
Mary S. R., f. Dalgaard; chauffør 1937-45, etabi.
sig s. selvstændig vognmand — m. forretiyng
omfattende kørsel m. lastvogne — i Herning 1945,
lillebilvognmand i Herning 1952-55, derefter
overgået t. taxa-sammenslutningen i Herning;
vognpark: 1 5-personers taxa.
Adr. Grundtvigsvej 41, Herning.
Firma: Herning Taxa, Banegården, Herning.

Rasmussen, Holger, vognmand; f. 2/6 1895 i
Stege landdistrikt, Møn, søn af møller N. V. Ras
mussen; g. 1915 m. Karla R., f. Mortensen; udd.
v. landbrug og fiskeri, overtaget vognmand Ha
rald Andersen’s forretning i Udby pr. Stege og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1928; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; revisor i Møns Vogn
mandsforening s. 1949.
Adr. Udby pr. Stege.
Firma: Holger Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Udby pr. Stege.
Rasmussen, Hugo Georg, vognmand; f. 2/12
1911 i Slagelse, søn af vognmand Lars Christian
Rasmussen; g. 17/4 1935 m. Bertha R., f. Peter

J. Rasmussen

K. Rasmussen

vognmand, proprietær
Svebølle

vognmand
Sønder Vilstrup

sen; chauffør h. købmand B. Bentzen, Slagelse
1936-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sla
gelse 1946, sideløbende efterhånden overtaget
faderens vognmandsforretning i Slagelse (grund
lagt 1898); vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. håndværkere og entreprenører; medl.
af best. f. Vognmandsforeningen f. Slagelse og
Omegn s. 1948.
Adr. Østerbro 45, Slagelse.
Firma: Hugo Rasmussen, Vognmandsforretning,
Østerbro 45, Slagelse.
Rasmussen, Jens Aage, vognmand; f. 21/2 1917
i Landsgrav, Sorø amt, søn af landmand Hans
Peter Rasmussen; g. 16/5 1942 m. Ellen Margrethe
R., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, ansat v. Viggo
Nielsen’s Vognfabrik, Høng 1934-37 og v. Iscremfabrikken »Coba«, Høng 1937-38, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Slagelse 1939; i 2 perio
der formd. f. Slagelse Taxa — sidst s. 1953,
medl. af hovedbest. f. Foreningen af Automobildroskeejere i Danmark s. 1952.
Adr. Fruegade 2 A, Slagelse.
Firma: Slagelse Taxa, Slagelse.
Rasmussen, Jens Laurids, vognmand; f. 7/11 1897
I Nørre Vissing, Skanderborg amt, søn af smede
mester Rasmus Rasmussen; g. 8/9 1918 m. Anna
R., f. Andersen; kusk 1917-27, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Højbjerg 1927; vognpark:
3 lastvogne (4%-6 tons) og 1 spand heste; kørsel:
alm. vognmandskørsel — specielt hestetransport;
medstifter af Holme-Tranbjerg Vognmandsfor
ening og foreningens første formand.
Adr. Hjulbjergvej, Højbjerg.
Firma: L. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Hjulbjergvej, Højbjerg.
Rasmussen, Jens Valdemar, vognmand; f. 24/6
1907 i Risskov, Arhus amt, søn af gårdejer Anthon Christian Rasmussen; g. 2/8 1929 m. Marie
Margrethe R., f. Christensen; udd. v. landvæ
sen, selvstændig vognmand i Christianshede 1932
-36, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Linå
pr. Silkeborg 1943, autovognmand s. 1946, driver
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L. P. Rasmussen
vognmand
Barup

vognmand
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sideløbende landbrug; vognpark: 1 51/2-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Laven Motormølle og
en del svine- og kreaturtransport; medl. af best.
f. Silkeborg Omegns Vognmandsforening s.
1955, medl. af Linå sogneråd s. 1954, formd. f.
Linå-Voel Hesteforsikring og medl. af best. f.
Linå Andelsmejeri.
Adr. Linå pr. Silkeborg.
Firma: Jens Rasmussen, Vognmand, Linå pr.
Silkeborg.

vognmand
Skibby

Rasmussen, Johannes, vognmand; f. 15/12 1911
i Karise, Præstø amt, søn af gårdejer Rasmus
Rasmussen; g. 10/5 1936 m. Marie R., f. Madsen;
udd. og virket v. landvæsen 1926-36, overtaget
nuværende vognmandsforretning m. tilhørende
ejendom i Sorø og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1936, genn. årene udvidet virksomheden
samt opført garager, værksted og kontor t. sam
me; vognpark: 8 lastvogne m. tilhørende på
hængsvogne (12-16 tons) og 2 eksportkølevogne
(18 og 20 tons); tidl. medl. af best. f. Vognmands
foreningen f. Sorø og Omegn.
Adr. Enighedsvej 19, Sorø.
Firma: Johs. Rasmussen’s Vognmandsforret
ning, Enighedsvej 19, Sorø.

Rasmussen, Johannes, vognmand; f. 25/4 1889
i Jexen, Skanderborg amt; g. 1936 m. Gerda R., f.
Sejersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Jexen 1931; vognpark: 1 6tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Jexen pr. Stilling.
Firma: Johs. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Jexen pr. Stilling.

Rasmussen, Johannes, vognmand; f. 18/3 1918
i Virket, Maribo amt, søn af arbejdsmand Ras
mus Rasmussen; g. 24/5 1942 m. Lilli R., f. Bor
lund; efter en del år at have virket s. chauffør
h. vognmand H. Møller Andersen, Radsted etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Grænge 1943, er
hvervet nuværende ejendom i Grænge 1952 og
opført garager t. samme 1954, sideløbende inde
haver af tankservicestation i Grænge; vogn
park: 4 lastvogne (5-7 tons) — hvoraf 3 m. på
hængsvogn (3-41/’ tons).
Adr. Grænge.
Firma: Østlollands Autotransport v. Johs. Ras
mussen, Grænge.

Rasmussen, Johannes, vognmand; f. 2/2 1906
i Lumby, Odense amt, søn af landmand Jens P.
Rasmussen; g. 3/11 1935 m. Esther R., f. Rasmus
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Stige v.
Odense 1932; vognpark: 3 lastvogne (2-4 tons).
Adr. Overgade 38, Stige F.
Firma: Johs. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Overgade 38, Stige F.
Rasmussen, Johannes, vognmand, proprietær;
f. 22/5 1906 i Tirstrup, Randers amt, søn af ba
germester Peter Edvard Rasmussen; g. 15/11 1936
m. Ruth R., f. Warming; udd. og virket s. meje
rist, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Svebølle 1932, sideløbende erhvervet gården »Svebøllegavn« i Svebølle samt opført garager t.
samme 1953, iøvrigt indehaver af mekanisk
værksted i forbindelse m. vognmandsforretnin
gen; vognpark: 24 lastvogne m. tilhørende på
hængsvogne og 3 traktorer (kørselskapacitet: ca.
300 tons); medstifter af og tidl. formd. f. Vest
sjællands Vognmandsforening.
Adr. »Svebøllegavn«, Svebølle.
Firma: Johs. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Svebølle.

L. Rasmussen

Rasmussen, Karl, vognmand; f. 2/9 1893 i Al
linge, søn af sømand Karl Rasmussen; g. 21/6
1919 m. Jensine R., f. Lund; udd. v. landvæsen
og sen. t. søs, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Sønder Vilstrup 1927, optaget sønnen Charles
Rasmussen s. kompagnon i forretningen; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. mælk t. Sønder Vilstrup Mejeri og en
del kørsel m. sand og grus f. Vilstrup kommune.
Adr. Sønder Vilstrup.
Firma: Karl Rasmussen, Vognmandsforretning,
Sønder Vilstrup.
Rasmussen, Karl Georg, vognmand; f. 13/11
1893 i Stoense, Langeland, søn af slagter Hans
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Rasmussen; g. 1918 m. Karla R., f. Rasmussen;
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i
Gundsølille pr. Roskilde 1931, omdannet forret
ningen t. udelukkende at omfatte lastvognskør
sel 1937; vognpark: 2 lastvogne — begge m. tip
pelad og den ene till. m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: ca. 11 tons); medl. af best. f. Roskilde
Amts Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Gundsølille pr. Roskilde.
Firma: K. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Gundsølille pr. Roskilde.

Adr. Jernbanevej 61, Silkeborg.
Firma: Kristian Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Jernbanevej 61, Silkeborg.

Rasmussen, Lars Peter, vognmand; f. 23/8 1905
1 Hellested sogn, Præstø amt, søn af landmand
Rasmus Rasmussen; g. 22/11 1929 m. Anna Marie
R., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arnøje 1927, flyttet for
retningen t. Barup pr. Karise 1929; vognpark:
2 lastvogne (4 og 6 tons); genn. en årrække medl.
af best. f. St. Heddinge og Omegns Vognmands
forening, formd. f. samme s. 1950.
Adr. Barup pr. Karise.
Firma: L. P. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Barup pr. Karise.

Rasmussen, Karlo Aksel, vognmand; f. 21/7
1908 i Kbhvn., søn af smed Aksel Albert Ras
mussen; g. 7/12 1932 m. Erna R., f. Petersen; udd.
s. matros, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1944; vognpark: 1 4-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: udelukkende dagrenovations
kørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdelsessel
skab.
Adr. Blåmunkevej 25, Kbhvn. NV.
Firma: Karlo Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Blåmunkevej 25, Kbhvn. NV.

Rasmussen, Laurits, vognmand; f. 7/4 1898 på
Samsø, Arhus amt; g. 5/4 1928 m. Deliane R., f.
Pedersen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Odder 1954; vognpark: 1 4V2-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Holsteinsgade 1, Odder.
Firma: L. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Odder.

Rasmussen, Knud, vognmand; f. 12/3 1902 i
Kbhvn., søn af gas- og vandmester Andreas Ras
mussen; g. 1922 m. Karla R., f. Rasmussen; udd.
s. elektriker, chauffør 1921-27, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Søborg 1927; kørselskapaci
tet: ca. 5 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Gladsakse kom
mune m. fl.; tidl. medl. af best. f. Nordre Birks
Vognmandsforening.
Adr. Jonas Lies Vej 6, Søborg.
Firma: K. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Jonas Lies Vej 6, Søborg.

Rasmussen, Leo, vognmand; f. 12/4 1930 i
Skibby, Frederiksborg amt, søn af vognmand,
depotindehaver Poul Rasmussen; g. 24/10 1953
m. Edle R., f. Hansen; ansat i faderens vogn
mandsforretning i Skibby, medindehaver af sam
me s. 1955.
Adr. Skibby.
Firma: Poul Rasmussen & Sønner, Vognmands
forretning, Skibby.

Rasmussen, Kristian, vognmand; f. 27/4 1922 i
Sinding, Skanderborg amt, søn af gårdejer Jør
gen Rasmussen; g. 30/1 1944 m. Krista R., f.
Nielsen; lastvognschauffør 1940-45, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Silkeborg 1945; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad og påhængsvogn (8 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. A/S Silkeborg Betonvarefabrik.

Rasmussen, Lorenz, vognmand; f. 18/8 1895 i
Sønderborg, søn af maskinpasser Jakob Ras
mussen; g. 7/10 1921 m. Therese R., f. Matzen;
udd. og virket s. bygnings- og møbelsnedker, i
kompagni m. broderen vognmand Peter Rasmus
sen etabi. sig s. selvstændig vognmand i Sønder
borg 1924; vognpark: 1 flyttebus og 2 lastvogne —
der kan monteres s. flyttebusser — alle m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
møbeltransport; næstformd. i Sønderborg Amts
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Vognmandsforening, delingsfører f. det frivillige
brandværn i Sønderborg.
Adr. Goethesgade 23, Sønderborg.
Firma: Nystadens Flytteforretning, Goethes
gade 23, Sønderborg.
Rasmussen, Magnus Georg, vognmand; f. 19/1
1883 i Barrithule pr. Barritskovby, Vejle amt,
søn af vognmand Søren Rasmussen; g. 23/4 1910
m. Henriette R., f. Hansen; medhjælper i fade
rens vognmandsforretning 1900-09, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Horsens 1909; vognpark: 1 2-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel f. A/S Chr. Nielsen’s Eftf.s Armatur
fabrik, Horsens — iøvrigt tidl. udført kørsel f.
Stenderup Teglværk m. ca. 2 jernbanevognlad
ninger sten daglig 1904-44; genn. en årrække
medl. af best. f. Horsens Vognmandsforening.
Adr. Bjerregade 27, Horsens.
Firma: M. G. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Bjerregade 27, Horsens.

Rasmussen, Niels, vognmand; f. 17/9 1900 i
Skydebjerg, Odense amt, søn af brøndborer An
ders Rasmussen; g. 25/11 1946 m. Kirstine R., f.
Wissing; udd. v. landvæsen t. 1921 og s. klodsemager i Gelsted 1921-24, ansat på Odense Soda
fabrik 1924-27, kusk og sen. chauffør h. vogn
mand Carl Nielsen, Odense 1927-33, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Odense 1933; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 7 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S N. Tørring, Odense og f. Dansk
Frøeksport, Odense.
Adr. Georgsgade 14, Odense.
Firma: Niels Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Georgsgade 14, Odense.

Rasmussen, Niels Børge, vognmand; f. 25/6
1916 i Enderslev, Præstø amt, søn af vognmand
Hans Rasmussen; g. 18/11 1939 m. Eva Agnethe
Elisabeth R., f. Olsen; ansat i A/S Gummifabrik
ken »Codan«, Køge 1930-36, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i St. Salby pr. Køge 1937,
erhvervet nuværende ejendom i St. Salby 1939

samt opført garager t. samme 1939 og 1947;
vognpark: 2 5-tons lastvogne — begge m. på
hængsvogn (3 og 4 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine
transport t. Køge samt en del kørsel f. Nordisk
Frøkontor, Kbhvn., f. LI. Skensved & Omegns
Brugsforening og f. Høj else kommune; medl. af
best. f. Vognmandsforeningen f. Køge s. 1952.
Adr. St. Salby pr. Køge.
Firma: Niels Rasmussen, Vognmandsforret
ning, St. Salby pr. Køge.
Rasmussen, Niels Frederik, vognmand; f. 26/6
1906 i Todbjerg sogn, Randers amt, søn af gård
ejer Niels Jørgen Rasmussen; g. 2/4 1931 m. Ag
nede R., f. Bjerregaard; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Skjød pr. Had
sten 1930, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Ødum pr. Arhus 1940; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad og 1 m. på
hængsvogn — og 1 traktor m. læsseaggregat
(kørselskapacitet: 22V2 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport foruden en del svinekørsel.
Adr. Ødum pr. Arhus.
Firma: Fr. Rasmussen, Vognmandsforretning.
Ødum pr. Arhus.

Rasmussen, Niels Peter, vognmand; f. 29/3
1885 i Kyse, Sorø amt, søn af landmand N. P.
Rasmussen; g. 1913 m. Dagmar R., f. Petersen;
gårdejer dels i Kyse og dels i Sneslev, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Vordingborg 1921,
erhvervet koncession på Vordingborg kommu
nes renovationskørsel s. å.; vognpark: 1 3-tons
lastvogn og 1 hestekøretøj; tidl. genn. ca. 10 år
medl. af best. f. og kasserer i Vordingborg og
Omegns Vognmandsforening.
Adr. Møllevej 13, Vordingborg.
Firma: N. P. Rasmussen & Kai Jensen, Vogn
mandsforretning, Vordingborg.

Rasmussen, Niels Peter, vognmand; f. 7/12 1901
i GI. Ry, Skanderborg amt, søn af gårdejer Tho
mas Rasmussen; g. 29/11 1939 m. Signe Margre
the R., f. Rasmussen; overtaget nuværende vogn-
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mandsforretning i Nørre Vissing pr. Skander
borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1932,
løst næringsbrev 1938, sideløbende indehaver af
brændselsforretning og tankanlæg f. benzin og
olie i Nørre Vissing samt iøvrigt leverandør af
støbematerialer fra egen sandgrav; vognpark: 3
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa
citet: 13 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Skanderborg amt
og f. Venge kommune foruden en del svine- og
kreaturtransport — samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Nørre Vissing-Arhus.
Adr. Nørre Vissing pr. Skanderborg.
Firma: Niels Rasmussen, Vognmand, Nørre
Vissing pr. Skanderborg.
Rasmussen, Niels Peter, vognmand; f. 7/3 1912
i Kirkeby, Svendborg amt, søn af landmand K.
M. Rasmussen; g. 20/3 1936 m. Carla R., f. Ja
cobsen; udd. og virket v. landvæsen, fodermester
1926-35, overtaget vognmand Ejn. Nielsen’s for
retning i Espe og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1935, erhvervet nuværende ejendom i Espe
1941; vognpark: 2 lastvogne (4^2 og 5V2 tons), 1
lillebil og 1 udlejningsvogn; medl. af best. f.
Svendborg Amts Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Herringe vej, Espe.
Firma: Niels Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Espe.

Rasmussen, Olaf Kaj, vognmand; f. 1/8 1902 i
Randers, søn af maskinsnedker Vilhelm Ras
mussen; g. 25/7 1926 m. Abelonia R., f. Rasmus
sen; udd. s. gartner, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hvidovre 1945; vognpark: 1 3-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel f. Hvidovre kommune.
Adr. Risbjerggårds Alle 82, Hvidovre pr.Valby.
Firma: O. K. Rasmussen & Søn, Vognmands
forretning, Risbjerggårds Alle 82, Hvidovre pr.
Valby.
Rasmussen, Otto, vognmand; f. 29/5 1889 i Førslev sogn, Sorø amt, søn af arbejdsmand Peter
Rasmussen; g. 3/2 1920 m. Ludovika Gudrun R.,
f. Nielsen; udd. v. mølleri, etabi. sig s. selv

stændig vognmand på Frdbg. 1918, optaget søn
nen Hans-Erik Rasmussen s. kompagnon i for
retningen 1948 og flyttet samme t. Rødovre
1950; vognpark: 5 lastvogne (2-5 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Skærbækvej 26, Rødovre pr. Valby.
Firma: Otto Rasmussen & Søn, Vognmandsfor
retning, Skærbækvej 26, Rødovre pr. Valby.
Rasmussen, Ove, fragt- og vognmand; f. 25/10
1907 i Fakse, Præstø amt, søn af fragt- og vogn
mand Jens Rasmussen; g. 14/7 1941 m. Karen R.,
f. Jensen; overtaget faderens fragt- og vogn
mandsforretning i Fakse og etabi. sig s. selv
stændig fragt- og vognmand 1941; vognpark: 1
2%-tons lastvogn.
Adr. Rønnedevej 18, Fakse.
Firma: Ove Rasmussen, Fragt- & Vognmands
forretning, Fakse.

Rasmussen, Peter, vognmand; f. 26/2 1902 i
Mårsø, Holbæk amt, søn af landpostbud Carl
Rasmussen; g. 24/9 1933 m. Esther R., f. Larsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Mårsø 1929, flyttet forret
ningen t. Hagested pr. Mårsø 1933; vognpark:
2 lastvogne (3% og 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Tuse Mejeri; medl. af best. f. Holbækegnens Vognmandsforening s. 1945.
Adr. Hagested pr. Mårsø.
Firma: P. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Hagested pr. Mårsø.
Rasmussen, Peter, vognmand; f. 4/3 1905 i
Sønderborg, søn af maskinpasser Jakob Ras
mussen; g. 8/12 1928 m. Ursula R., f. Sydov; udd.
og virket s. elektriker, i kompagni m. broderen
vognmand Lorenz Rasmussen etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Sønderborg 1924; vognpark:
1 flyttebus og 2 lastvogne — der kan monteres s.
flyttebusser — alle m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel samit møbeltransport.
Adr. Goethesgade 23, Sønderborg.
Firma: Nystadens Flytteforretning, Goethes
gade 23, Sønderborg.
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Rasmussen, Peter Riis, fragtmand; f. 8/11 1893
i Skanderup-Gjern kommune, Skanderborg amt,
søn af boelsmand Rasmus Rasmussen; g. 6/12
1920 m. Ellen Marie R. R., f. Hansen; chauffør
i nuværende fragtmandsforretning i Silkeborg
1921-27, løst næringsbrev samt i kompagni m.
fragtmand Christian Jensen overtaget samme —
m. tilhørende koncession på fragtruten: Silkeborg-Arhus — og etabi. sig s. selvstændig fragt
mand 1927; vognpark: 4 lastvogne (4-5 tons);
medstifter af Arhus Fragtmandscentral og formd.
f. samme, till, medstifter af Silkeborg og Om
egns Vognmandsforening og kasserer i samme t.
1940.
Adr. Chr. d. 8’s Vej 15, Silkeborg.
Firma: Autotransporten Silkeborg-Arhus, Chr.
d. 8’s Vej 15, Silkeborg.
Rasmussen, Poul, vognmand, depotindehaver;
f. 11/1 1897 i Skibby, Frederiksborg amt; g. 14/8
1921 m. Astrid R., f. Hansen; udd. og virket v.
landvæsen, reservepostbud 1925-28, etabi. sig s.
selvstændig vognmand — m. forretning omfatten
de kørsel bl. a. f. D.S.B. — i Skibby 1928, side
løbende overtaget depot i Skibby f. A/S Tuborgs
Bryggerier og Kongens Bryghus, Kbhvn. 1942;
vognpark: 4 lastvogne (4-7 tons) — hvoraf 1 m.
påhængsvogn — og 1 traktor; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mælke
kørsel på Kbhvn.
Adr. Skibby.
Firma: Poul Rasmussen & Sønner, Vognmands
forretning. Skibby.
Rasmussen, Poul, vognmand; f. 14/12 1909 i
Snekkerup, Sorø amt, søn af landmand H. P.
Rasmussen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Snekkerup 1936; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: ca. 9 tons); i 2 perioder medl. af
best. f. Skelskør og Omegns Vognmandsfore
ning.
Adr. Snekkerup pr. Flakkebjerg.
Firma: Poul Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Snekkerup pr. Flakkebjerg.
Rasmussen, Poul, vognmand; f. 2/1 1913 i
Homå, Randers amt, søn af tækkemand August

Rudolf Rasmussen; g. 6/12 1938 m. Sofie R., f.
Poulsen; lastvognschauffør 1931-38 og mælke
handler i Arhus 1938-40, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Arhus 1940,
i kompagni m. vognmand Poul Anker Poulsen
overtaget nuværende vognmandsforretning i Ar
hus 1943; vognpark: 3 lastvogne (4%-10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel; sekretær i Viby
Vognmandsforening.
Adr. Rosenvangs Alle 32, Århus.
Firma: Poul Rasmussen & Co., Vognmandsfor
retning, Rosenvangs Alle 32, Arhus.

Rasmussen, Poul, vognmand; f. 17/5 1917 i
Karleby, Maribo amt, søn af landmand Christian
Rasmussen; g. 19/10 1949 m. Dora R., f. Terkelsen; udd. v. landvæsen og sen. ansat i automobil
firmaet Andersen & Martini, Kbhvn., løst næ
ringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Haderslev 1952; vognpark: 1 Chevrolet-benzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. entre
prenør Ove Arkil, Haderslev.
Adr. Thrigesvej 18, Haderslev.
Firma: P. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Thrigesvej 18, Haderslev.
Rasmussen, Poul M., vognmand; f. 22/3 1918 i
Roskilde, søn af murer V. M. Rasmussen; g. 15/5
1943 m. Alice R., f. Sørensen; medhjælper h.
vognmand Rasmus Jørgensen & Søn, Roskilde
1936, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ros
kilde 1937, løst næringsbrev 1939; vognpark: 1
5-tons Bedford-lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. Roskilde
amts vejvæsen.
Adr. Klintevej 36, Roskilde.
Firma: Poul M. Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Klintevej 36, Roskilde.
Rasmussen, Rasmus, vognmand; f. 6/9 1891 i
Dronninglund sogn, Hjørring amt; g. 1954 m.
Anna R., f. Nielsen; droskechauffør i Alborg
1913-20, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig taxavognmand i Alborg 1920; vognpark:
1 taxa (5 personer); formd. f. Alborg Taxa s.
1934, medl. af hovedbest. f. Foreningen af Auto-
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droskeejere i Danmark s. 1948, medl. af droskeudvalget f. Alborg.
Adr. St. Blichers Gade 8, Alborg.
Firma: Alborg Taxa, Vingårdsgade 17, Alborg.
Rasmussen, Rasmus Marinus, vognmand; f.
12/12 1911 i Ørsted sogn, Randers amt; g. 30/10
1937 m. Marie R., f. Madsen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kristrup pr. Randers 1941, løst næringsbrev 1945;
vognpark: 13% tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
dagrenovation f. Kristrup kommune.
Adr. Valdemarsvej 8, Kristrup pr. Randers.
Firma: R. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Kristrup pr. Randers.

Rasmussen, Richard, vognmand; f. 12/12 1912
i Klemensker, Bornholm, søn af landmand Ri
chard Rasmussen; g. 12/12 1948 m. Astrid R., f.
Larsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Rønne 1947, selvstæn
dig vognmand i Vestermarie og sen. i Nylars s.
1948, sideløbende drevet maskinstation i Nylars
s. 1948 samt indehaver af eget mølleri s. 1952;
vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad, 2 trak
torer og 1 tærskeværk; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Nylars pr. Lobbæk.
Firma: Richard Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Nylars pr. Lobbæk.
Rasmussen, Richard, vognmand; f. 24/8 1913 i
Volstrup, Hjørring amt, søn af landmand Niels
Rasmussen; g. 22/11 1936 m. Emma Eleonora R.,
f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Ørtoft pr. Sæby 1946; vognpark: 2 lastvogne (5
og 6 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturkørsel.
Adr. Ørtoft pr. Sæby.
Firma: Richard Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Ørtoft pr. Sæby.
Rasmussen, Sigurd Michael, driftsbestyrer; f.
10/8 1905 i Pederstrup, Viborg amt, søn af skræd
dermester Søren Christian Rasmussen; g. 29/10

S. Aa. Rasmussen
vognmand
Skjold

1933 m. Karla Elisabeth R., f. Løvstad; udd. i
manufaktur og herreekvipering og sen. drevet
selvstændig agenturvirksomhed og øldepot i Sil
keborg, forvalter v. Silkeborg Rutebilstation 1934
-43, derefter driftsbestyrer i A/S Esbjerg Omnibiler; vognpark: 13 busser; kørsel: udelukkende
bybuskørsel i Esbjerg samt turistkørsel; formd.
f. Det danske Spejderkorps i Esbjerg; dekoratio
ner: M.T.Kha. og N.r.K.M.M.
Adr. Danmarksgade 35, Esbjerg.
Firma: A/S Esbjerg Omnibiler, Danmarksgade
35, Esbjerg.
Rasmussen, Sophie, vognmand; f. 21/12 1912 i
Ulkebøl, Sønderborg amt; g. m. vognmand P.
Rasmussen; efter ægtefællens død 1955 overtaget
og videreført dennes vognmandsforretning i
Sønderborg; vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: udelukkende langturskør
sel.
Adr. Ringgade 186, Sønderborg.
Firma: P. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Ringgade 186, Sønderborg.
Rasmussen, Svend, vognmand; f. 3/3 1923 i
Aside, Præstø amt, søn af arbejdsmand Christian
Rasmussen; g. 22/8 1947 m. Ebba R., f. Rasmus
sen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. chauffør
dels h. vognmand Holger Rasmussen, Snesere og
dels h. svigerfaderen vognmand O. P. Rasmus
sen, Everdrup pr. Snesere, overtaget sidstnævn
tes forretning — der er grundlagt 1920 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn,
2 lastvogne — begge m. langtømmervogn — og
2 traktorer (kørselskapacitet: 33 tons); medl. af
best. f. og kasserer i Præstø og Omegns Vogn
mandsforening 1950-52.
Adr. Everdrup pr. Snesere.
• Firma: »Vognmandsgården« v. Svend Ras
mussen, Everdrup pr. Snesere.
Rasmussen, Svend, vognmand; f. 18/5 1927 i
Hvidovre, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Olaf
Kaj Rasmussen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hvidovre 1945; vognpark: 1 3-tons last-
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vogn m. tippelad; kørsel: udelukkende dag
renovationskørsel f. Hvidovre kommune.
Adr. Risbjerggårds Alle 82, Hvidovre pr.Valby.
Firma: O. K. Rasmussen & Søn, Vognmands
forretning, Risbjerggårds Alle 82, Hvidovre pr.
Valby.

trinsvis dagrenovationskørsel f. Holme-Tranbjerg
kommune; medl. af best. f. Holme-Tranbjerg
Vognmandsforening 1953-55.
Adr. Skådegård pr. Højbjerg.
Firma: Vagn Rasmussen, Vognmandsforretning,
Skådegård pr. Højbjerg.

Rasmussen, Svend Aage, vognmand; f. 16/6
1915 i Skjold, Vejle amt, søn af vognmand Ma
rius Rasmussen; g. 7/8 1938 m. Gunhild R., f. Ej
sing; medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Skjold 1930-37, overtaget samme — der
er grundlagt 1914 — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1937; vognpark: 1 6-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Horsensegnens Lastbilforening 1952-54.
Adr. Skjold pr. Horsens.
Firma: Svend Rasmussen, Vognmandsforret
ning, Skjold pr. Horsens.

Rasmussen, Werner Gustav, vognmand; f. 7/4
1926 i Glæsborg sogn, Randers amt, søn af ar
bejdsmand Hans Marinus Rasmussen; g. 26/11
1950 m. Bodil R., f. Westergaard; udd. v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kristrup pr. Randers 1949, grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Hadbjerg pr. Hadsten
1950; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Godthåb Andelsmejeri, Ødum
foruden en del kørsel f. Ødum-Hadbjerg kom
mune.
Adr. Hadbjerg pr. Hadsten.
Firma: W. Rasmussen, Vognmandsforretning,
Hadbjerg pr. Hadsten.

Rasmussen, Svend Ove Besser, vognmand; f.
27/8 1918 i Hindevad, Odense amt, søn af gård
ejer L. I. Rasmussen; g. 15/10 1944 m. Inger
B. R., f. Jørgensen; udd. s. konditor i »Brygger
gården« i Odense 1933-38 og sen. virket v. faget
t. 1947, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Odense 1947 og s. bagermester 1949; kørsels
kapacitet: ca. 15 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis langturskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Ths. B. Thrige’s
Fabrikker, Odense, f. Odense ny Margarine
fabrik, f. A/S Fyns Trælastkompagni, Odense, f.
Fyns Andels-Foderstofforretning, Odense og f.
Gartnernes Salgsforening, Odense.
Adr. Nørregade 48, Odense.
Firma: Sv. O. Besser Rasmussen, Vognmands
forretning, Nørregade 48, Odense.

Rasmussen, Vagn, vognmand; f. 15/1 1908 i
Mårslet, Arhus amt, søn af fhv. vognmand Jens
Rasmussen; g. 30/4 1932 m. Marie R., f. Søren
sen; udd. og virket v. landvæsen, teglværks
arbejder 1927-47, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig vognmand og brændselshandler i
Skåde 1947; vognpark: 2 lastvogne (2% og 3%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for

Rechnagel, Hans Nielsen, rutebilejer, vogn
mand; f. 21/8 1909 i Bredstrup, Vejle amt, søn
af murermester Christian Rechnagel; g. 6/4 1936
m. Bodil Marie R., f. Thomsen; udd. s. grov
smed h. smedemester Abrahamsen, Kongsted
1923-27, svend h. samme 1927-30 og h. smede
mester Hoffmann, Smidstrup 1930-37, overtaget
personruten: Fredericia-Trelde Sande og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Fredericia 1937,
udvidet forretningen t. sideløbende at omfatte
turistkørsel 1938; vognpark: 3 turistvogne (kør
selskapacitet: ca. 80 personer); medl. af best. f.
Turistvognmændenes Landsorganisation’s afde
ling f. Vejle amt, formd. og kasserer f. Frederi
cia Rutebilstation.
Adr. Baldersvej 27, Fredericia.
Firma: Rechnagel’s Turistfart v. Hans Rech
nagel, Baldersvej 27, Fredericia.

Reenberg, Holger, vognmand; f.
Brørup, Ribe amt, søn af gårdejer
Reenberg; g. 28/1 1941 m. Meta R.,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i
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kulleje 1947, flyttet forretningen t. Tjæreborg
1948 og t. Fåborg 1951; vognpark: 2 lastvogne (7
og 11 tons).
Adr. Engvej 31, Fåborg.
Firma: H. Reenberg, Vognmandsforretning,
Engvej 31, Fåborg.

t. forskellige damkulturer i omegnen af Grind
sted og en del kørsel m. korn, foderstoffer og
gødning f. Hejnsvig Brugs- og Lokalforening.
Adr. Hejnsvig.
Firma: Magnus Refshøj, Vognmandsforretning,
Hej nsvig.

Reffstrup, Holger William, vognmand; f. 6/6
1904 i Arhus, søn af skræddermester Jens Reff
strup; g. 22/4 1934 m. Margrethe R., f. Johansen;
udd. v. landvæsen, traktorfører og chauffør på
forskellige herregårde 1925-31, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ryomgård 1931, flyttet forretningen t. Assentoft pr.
Volk Mølle 1941, sideløbende indehaver af ser
vicestation f. Dansk Esso i Assentoft s. 1955;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: udelukken
de fast kørsel f. I/S Kødfoderfabrikken »Kronjyden«, Essenbæk pr. Randers.
Adr. Assentoft pr. Volk Mølle.
Firma: Assentoft Auto-Service & Vognmands
forretning v. Holger Reffstrup, Assentoft pr.
Volk Mølle.

Refstrup, Alfred, vognmand; f. 21/7 1916 i Lem,
Ringkøbing amt, søn af landmand Morten Ref
strup; g. 16/6 1940 m. Johanne R., f. Møbius;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lem 1945,
sideløbende leverandør af grus og sand fra egen
grusgrav samt forhandler af brændsel; vogn->
park: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Lem
kommune.
Adr. Nørregade, Lem St.
Firma: Alfred Refstrup, Vognmandsforretning,
Lem St.

Refsgaard, Hakon, vognmand; f. 26/4 1914 i
Vesterbølle, Viborg amt, søn af proprietær Jo
hannes Refsgaard; g. 19/8 1949 m. Edith R., f.
Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vildsund Vest 1942; vognpark: 2 diesellastvogne
(4600 og 6000 kg) — den ene m. påhængsvogn
(8000 kg); kørsel: udelukkende fast firmakørsel
— dog fortrinsvis langturskørsel.
Adr. Vildsund Vest.
Firma: Hakon Refsgaard, Vognmandsforret
ning, Vildsund Vest.

Refshøj, Magnus Frode, vognmand; f. 19/2 1921
i Hej nsvig, Ribe amt, søn af gårdejer Carl Chri
stensen Refshøj; g. 9/2 1947 m. Henny R., f.
Jepsen; efter en del år at have virket s. sav
skærer etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hejnsvig 1945; vognpark: 2 diesellastvogne —
begge m. påhængsvogn — og 1 benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s.
langturskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. fiskeaffald fra de nordjydske fiskeauktioner

Reggelsen, Andreas, vognmand; f. 21/9 1915 i
Bjerning, Haderslev amt, søn af gårdejer Chre
sten Reggelsen; g. 14/5 1938 m. Magna R., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Errested 1946, selvstæn
dig vognmand i Haderslev s. 1947; vognpark: 1
Chevrolet-benzinlastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel m. sand og grus f. entreprenør Ch. Schou,
Haderslev, en del kørsel m. mælk t. MoltrupBjeming Mejeri og en del kørsel m. roer t. Kol
ding Saftstation foruden en del kørsel f. Haders
lev kommune og f. forskellige virksomheder i
Haderslev.
Adr. Sohlsvej 4, Haderslev.
Firma: A. Reggelsen, Vognmandsforretning,
Sohlsvej 4, Haderslev.
Regnér, Knudt, vognmand; f. 5/12 1902 i Stock
holm.
Adr. Engbovej 21, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: K. Regnér, Vognmandsforretning, Eng
bovej 21, Rødovre pr. Vanløse.

Rettig, Lorenz, vognmand; f. 3/12 1914 i Bold.erslev, Åbenrå amt, søn af arbejdsmand Ri-
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chardt Rettig; g. 1/5 1938 m. Johanne R., f. Pe
tersen; efter en del år at have virket s. kusk
og chauffør i A/S Broager Trælasthandel etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Mølmark pr. Bro
ager 1947; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf 1 m.
påhængsvogn og 1 m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Sønderborg amts vejvæsen og f. A/S
Broager Trælasthandel.
Adr. Mølmark pr. Broager.
Firma: Lorenz Rettig, Vognmandsforretning,
Mølmark pr. Broager.

Revsbech, Morten Emil Skriver, vognmand; f.
11/12 1909 i Gassum, Randers amt, søn af vogn
mand Anton Marius Revsbech; g. 19/6 1941 m.
Ingrid R., f. Andreasen; løst næringsbrev samt
overtaget faderens vognmandsforretning i Mel
lerup — der er grundlagt 1922 — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1937; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport; i 2 perioder medl. af
best. f. Randersegnens Vognmandsforening,
medl. af Støvring-Mellerup sogneråd s. 1954,
formd. f. Støvring-Mellerup skolekommission.
Adr. Mellerup.
Firma: Mellerup Vognmandsforretning v. Emil
S. Revsbech, Mellerup.

m. Ketty R., f. Pedersen; udd. s. isenkræmmer,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1946;
vognpark: 2 lastvogne (3V2 og 5 tons) — begge m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Tøj mester vej 4, Kbhvn. NV.
Firma: E. J. Rigét, Vognmandsforretning, Tøjmestervej 4, Kbhvn. NV.
Riis, Axel, vognmand; f. 12/11 1914 i Vester
Assels, Thisted amt, søn af vognmand Christen
Riis; g. 12/3 1944 m. Dagmar R., f. Hansen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Øster Assels 1936,
sideløbende indehaver af autoværksted i Øster
Assels; vognpark: 1 9-tons diesellastvogn m.
sættevogn; kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. Øster Assels.
Firma: Axel Riis, Vognmandsforretning, Øster
Assels.
Riis, Holger, vognmand; f. 17/4 1911 i Ager
skov, Haderslev amt, søn af gårdejer Peter Riis;
g. 7/4 1939 m. Signe R., f. Sørensen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Branderup J. 1939; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. korn- og foderstoffirmaet Th. Bojsen,
Branderup, f. Haderslev amts vejvæsen og f.
Branderup kommune.
Adr. Branderup J.
Firma: Holger Riis, Vognmandsforretning,
Branderup J.

Rheinlænder, E., vognmand; f. 29/9 1901 i Ny
købing F., søn af vognmand Jørgen Rheinlæn
der; g. 1/2 1928 m. Helga R., f. Petersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Nykøbing F. 1925;
vognpark: 16 lastvogne — hvoraf 11 m. påhængs
vogn — og 4 lukkede flyttebusser; formd. f.
Maribo Amts Fragt- og Vognmandsforening,
medl. af hovedbest. f. Landsforeningen Danske
Vognmænd s. 1940.
Adr. Nybrogade 20, Nykøbing F.
Firma: Nykøbing F. Flytte- & Vognmandsfor
retning v. E. Rheinlænder, Nybrogade 20, Ny
købing F.

Riis, Vilhelm, vognmand; f. 6/10 1889 i Allinge,
søn af landmand Anders Riis; g. 14/12 1933 m.
Martha R., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Allinge 1926; vognpark: 3 lastvogne
(4-4^2 tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel; medstifter af og i perioder
medl. af best. f. Allinge-Sandvig og Omegns
Vognmandsforening.
Adr. Pilestræde 4, Allinge.
Firma: Vilh. Riis, Vognmandsforretning, Pile
stræde 4, Allinge.

Riget, Erik Johannes, vognmand; f. 3/12 1911 .i
Slagelse, søn af forvalter Poul Rigét; g. 15/3 1936

Riisager, Svend Erik, vognmand; f. 16/11 1918
i Bindslev, Hjørring amt, søn af malermester
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H. Riis

V. Riis

vognmand
Branderup

vognmand
Allinge

S. E. Riisager
vognmand
Bindslev

Søren Riisager; g. 1/1 1942 m. Else R., f. Chri
stiansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bindslev 1943, genn. årene udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
m. 2 grusgrave og 1 skærvefabrik; vognpark: 5
lastvogne — hvoraf 4 m. påhængsvogn — og 1
læssetraktor (kørselskapacitet: 51 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel; medl. af best. f. Hjørring
Omegns Vognmandsforening, f. Bindslev Bor
gerforening og f. A/S Bindslev Fjerkræslagteri,
medl. af Bindslev sogneråd.
Adr. Sønderbro, Bindslev.
Firma: Svend E. Riisager, Vognmandsforret
ning, Bindslev.

Rind, Thorvald, vognmand; f. 5/4 1913 i Vorde
sogn, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Poulsen
Jensen; g. 10/12 1943 m. Birthe R., f. Møldrup;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skals 1946, i kompagni m. vognmand
Thorvald Peter Vasegaard overtaget nuværende
vognmandsforretning i Skals 1948, sideløbende
leverandører af vej- og byggematerialer; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport og en del fast firmakørsel.
Adr. Skals.
Firma: Rind & Vasegaard, Vognmandsforret
ning, Skals.
Ringive, Elmo Møbjerg, vognmand; f. 29/4 1922
i Give, Vejle amt, søn af gårdejer Anders Rin
give; g. 10/9 1943 m. Helga R., f. Feldfos; udd.
og virket v. landvæsen, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Bøvl pr. Sønder Omme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport t. Grindsted Eksportstald og t. Andels Svineslagteriet »Midtjyl
land«, Grindsted foruden en del kørsel f. Sønder
Omme kommune og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Bøvl pr. Sønder Omme.
Firma: Elmo Ringive, Vognmandsforretning,
Bøvl pr. Sønder Omme.

T. Rind
vognmand
Skals

Risager, Willy, vognmand; f. 18/1 1924 i Øster
Brønderslev, Hjørring amt, søn af landmand
Søren Risager; g. 30/12 1949 m. Anna Marie R.,
f. Christiansen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Skæve pr. Brønden 1955; vognpark: 3
lastvogne — den ene m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 21 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis langturskørsel og kreatur
transport.
Adr. Skæve pr. Brønden.
Firma: Willy Risager, Vognmandsforretning,
Skæve pr. Brønden.
Rise, Allan, direktør; f. 19/11 1905 i Fredericia,
søn af grosserer Th. Rise; g. 13/12 1936 m. Ellen
Agnete R., f. Springborg; student (Østersøgades
Gymnasium, Kbhvn.) 1924, cand. jur. 1930, sekre
tær v. de nordiske arbejdsgiverforeningers kon
tor i Bruxelles 1931-32, sekretær i Dansk Ar
bejdsgiverforening 1932, fuldmægtig i De grafi
ske Fags Organisation 1938, kontorchef i Dansk
Arbejdsgiverforening 1942, underdirektør 1948,
direktør s. 1951; medl. af Arbejdsrådet, af Øko
nomi- og Arbejdsministeriet’s beskæftigelsesud
valg, af det faglige fællesudvalg f. kontorlær
linge, af amtsungdomsnævnet f. Kbhvn.s amts
kreds og Frdbg. kommune, af arbejdsmarkeds
kommissionen og af den danske delegation v.
de internationale arbejdskonferencer.
Adr. Prinsesse Alexandrines Alle 20, Charlottenlund.
Organisation: Dansk Arbejdsgiverforening, Ve
ster Voldgade 113, Kbhvn. V.
Rishøj, Aksel, vognmand; f. 16/11 1906 i Framlev, Arhus amt, søn af gårdejer Anders Michael
Hansen; g. 27/5 1934 m. Inger R., f. Jensen; udd.
i kolonial, etabi. sig s. selvst. vognmand og
brændselshandler i Viby J. 1938, løst nærings
brev 1940; vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Viby J.
Firma: Viby Brændselscentral, Viby J.

Rishøj, Sigvald, vognmand; f. 27/6 1914 i Astrup,
Hjørring amt, søn af vognmand Otto Rishøj; g.
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vognmand
Bøvl

direktør
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vognmand
Viby J.

vognmand
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26/10 1947 m. Else Irene R., f. Arvidsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Frederikshavn
1946; vognpark: 1 lastvogn (4750 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Winthersvej 50, Frederikshavn.
Firma: Sigv. Rishøj, Vognmandsforretning,
Winthersvej 50, Frederikshavn.

Risum, Frithiof, vognmand, aut. kørelærer; f.
4/6 1909 i Kalundborg, søn af garver Richard
Risum; g. 31/12 1935 m. vognmand, aut. køre
lærer Helga Katrine R., f. Mathiesen; medhjæl
per i Risum’s Vognmandsforretning i Kalund
borg, medindehaver af samme s. 1935.
Adr. Kystvejen 86, Kalundborg.
Firma: Risum’s Vognmandsforretning, Adel
gade 30, Kalundborg.
Risum, Helga Katrine, vognmand, aut. køre
lærer; f. i Raklev, Holbæk amt, datter af slagter
Alfred Mathiesen; g. 31/12 1935 m. vognmand,
aut. kørelærer Frithiof Risum; etabi. sig s. selv
stændig vognmand og kørelærer i Kalundborg
1928, genn. årene oparbejdet forretningen t. at
omfatte såvel alm. vognmandskørsel m. last- og
kølevogne s. fragtmandskørsel på ruten Kalundborg-Kbhvn. samt møbeltransport og -opbeva
ring; vognpark: 2 personskolevogne, 1 turist
skolevogn, 1 kølevogn m. påhængsvogn, 1 flytte
bus m. påhængsvogn og 6 lastvogne — alle m.
påhængsvogn (2-16 tons).
Adr. Kystvejen 86, Kalundborg.
Firma: Risum’s Vognmandsforretning, Adel
gade 30, Kalundborg.
Risum, Jørgen, vognmand; f. 28/3 1915 i Kbhvn.,
søn af overtoldvagtmester Carl Christian Marius
Risum; g. 23/5 1942 m. Ebba Margrethe R., f.
Bonde; bestået realeksm. fra Østersøgade’s
Gymnasium i Kbhvn. 1932, udd. i kontorfaget
i A/S Scaniadam, Kbhvn. 1932-35, udnævnt t.
løjtnant v. Jydske Dragonregiment 1939, iøvrigt
ansat i Møbeltransport Danmark, Kbhvn. 1937-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hellerup
1946; vognpark: 1 lukket autoomnibus m. luk

ket påhængsvogn (kørselskapacitet: 8 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel og flytning.
Adr. Melvillevej 15, Hellerup.
Firma: Gentofte Møbeltransport v. Jørgen Ri
sum, Melvillevej 15, Hellerup.
Robdrup, Gerhardt Villiam, vognmand; f. 11/10
1913 i Rosmus, Randers amt, søn af vognmand
Thorvald Robdrup; g. 8/8 1944 m. Elna R., f. An
dersen; udd. v. handel, overtaget nuværende
entreprenør- og vognmandsforretning i Balle og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1940, driver
sideløbende kolonialforretning og depot f. A/S
Tuborgs Bryggerier i Balle, medindehaver af
A/S Th. Robdrup’s Kalk & Mørtelværk i Grenå
s. 1955 og forpagter af Enggården i Balle s.
1956; vognpark: 10 lastvogne — alle m. tippelad
(kørselskapacitet: 60 tons); medl. af best. f.
Djurslands Vognmandsforening s. 1952, sognerådsformd. i Hyllested-Rosmus kommune, medl.
af tilsynsrådet f. Rosmus Sparekasse, medl. af
best. f. Balle Håndværker- og Borgerforening
og f. Balle Våbenbrødreforening.
Adr. Balle.
Firma: G. V. Robdrup, Entreprenør- & Vogn
mandsforretning, Balle.

Robdrup, Thorvald, kalkbrude jer, vognmand;
f. 3/10 1883 i Rosmus, Randers amt, søn af ar
bejdsmand Peter Robdrup; g. 8/11 1906 m. Marie
R., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Rosmus 1905, sideløbende drevet køb
mandsforretning i Rosmus s. 1908, flyttet vogn
mands- og købmandsforretningen t. Balle 1918,
afhændet samme og grundlagt nuværende virk
somhed — der omfatter kalk- og mørtelværk
samt vognmandsforretning — i Grenå 1940, om
dannet samme t. aktieselskab 1955; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 4 tons); æresmedl.
af Djurslands Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Grenå.
Firma: A/S Th. Robdrup’s Kalk- & Mørtel
værk, Grenå.

Rodkjær, Magnus, vognmand; f. 8/7 1909 i Gjøl,
Hjørring amt, søn af gårdejer Jens Christian Rod-
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Rosenberg, Willy Jessen, vognmand; f. 27/8
1910 i Bevtoft, Haderslev amt, søn af landmand
Iver Christensen Rosenberg; g. 17/5 1942 m. Kjerstine R., f. Riber; udd. og virket v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bevtoft
1939; vognpark: 1 Volvo-diesellastvogn m. tippe
lad, 1 Bedford-benzinlastvogn og 1 udlejnings
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Vojens Svineslagteri,
f. Bevtoft ny Savværk, f. Haderslev amts vej
væsen og f. Bevtoft kommune.
Adr. Bevtoft.
Firma: Willy Rosenberg, Vognmandsforretning,
Bevtoft.

kjær; g. 14/5 1945 m. Karen R., f. Stabrix Chri
stensen; løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Alborg 1945; vognpark: 1 3tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Rosenlundsgade 7, Alborg.
Firma: Magnus Rodkjær, Vognmandsforretning,
Rosenlundsgade 7, Alborg.

Roed, Kaj, vognmand; f. 11/2 1928 i Nibe, søn
af skræddermester Niels Roed; i kompagni m.
broderen vognmand Ove Roed overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Nibe og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. mælk t. Nibe Andelsmejeri foruden en
del firmakørsel.
Adr. Skomagergade 7, Nibe.
Firma: Brdr. Roed, Vognmandsforretning,
Nibe.
Roed, Ove, vognmand; f. 24/9 1925 i Nibe, søn
søn af skræddermester Niels Roed; i kompagni
m. broderen vognmand Kaj Roed overtaget nu
værende vognmandsforretning i Nibe og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel m. mælk t. Nibe Andelsmejeri foruden
■en del firmakørsel.
Adr. Skomagergade 7, Nibe.
Firma: Brdr. Roed, Vognmandsforretning,
Nibe.

Rosenberg, Egon, vognmand; f. 12/4 1930 i Oue,
Ålborg amt, søn af viktualiehandler Carl Rosen
berg; g. 12/9 1953 m. Lissi R., f. Hansen; udd. v.
landvæsen, overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Oue og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1950; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreaturtransport.
Adr. Oue pr. Hobro.
Firma: Egon Rosenberg, Vognmandsforretning,
Oue pr. Hobro.

O. Roed
vognmand
Nibe

Rosendahl, Aage, speditør, vognmand; f. 27/7
1876 i Kbhvn., søn af speditør og vognmand Val
demar August Rosendahl; g. 27/4 1904 m. Anna
R., f. Andresen; udd. i faderens forretning i
Kbhvn., i kompagni m. broderen speditør og
vognmand Erik Oluf Rosendahl grundlagt nu
værende virksomhed i Kbhvn. 1901; medl. af
Kbhvn.s Vognmandslaug s. 1906, genn. ca. 23 år
medl. af best. f. henholdsvis Kbhvn.s Vogn
mandsforening og Kbhvn.s Vognmandslaug,
genn. ca. 35 år medl. af best. f. Dansk Møbel
transport Forening, genn. ca. 23 år medl. af
kirkebest. f. Set. Markus sogn i Kbhvn., æresmedl. af Kbhvn.s Vognmandslaug og af Dansk
Møbeltransport Forening.
Adr. Rosenørns Alle 42, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Rosendahl, Flytteforretning &
Møbelopbevaring, Vodroffsvej 59, Kbhvn. V.

Rosendahl, Erik Oluf, speditør, vognmand; f.
12/7 1878 i Kbhvn., søn af speditør og vognmand
Valdemar August Rosendahl; g. m. Ellen Jo
hanne R., f. Bidstrup; udd. dels h. speditør Ove
Haugsted og dels i faderens forretning i Kbhvn.,
i kompagni m. broderen speditør og vognmand
Aage Rosendahl grundlagt nuværende virksom
hed i Kbhvn. 1901; medl. af Kbhvn.s Vognmands
laug s. 1906, genn. 4 år medl. af best. f. Kbhvn.s
Vognmandsforening, æresmedl. af Kbhvn.s
Vognmandslaug og af Dansk Møbeltransport
Forening; dekoration: Fi.h.V.
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vognmand
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vognmand
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Adr. Vodroffsvej 54, Kbhvn. V.
Firma: Brdr. Rosendahl, Flytteforretning &
Møbelopbevaring, Vodroffsvej 59, Kbhvn. V.

Rosendahl, Gustav, vognmand; f. 16/3 1927 i
Glejberg, Ribe amt, søn af vognmand Christian
Rosendahl; g. 14/11 1952 m. Anna Meta R., f.
Christensen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Fåborg pr. Varde 1952; vognpark: 1 Mercedesdiesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Austin-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
og Grindsted foruden en del kørsel f. Fåborg
Brugsforening, f. Fåborg Lokalforening, f. Få
borg Mejeri og f. Fåborg kommune — samt lang
turskørsel efter kalk, cement og brændsel.
Adr. Fåborg pr. Varde.
Firma: Gustav Rosendahl, Vognmand, Fåborg
pr. Varde.
Rosendahl, Hother H., vognmand; f. 27/8 1904 i
Kbhvn., søn af vognmand og speditør August
Valdemar Rosendahl; g. 11/4 1930 m. Ingeborg R.,
f. Hansen; udd. s. kontorist, i kompagni m. mo
deren overtaget faderens vognmandsforretning i
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1924, eneindehaver af samme s. 1928; vognpark:
2 lastvogne — begge m. påhængsvogn; kørsel:
udelukkende møbeltransport og -opbevaring.
Adr. Howitzvej 72, Kbhvn. F.
Firma: A. Vald. Rosendahl v. Hoth. H. Rosen
dahl, Vognmands- & Flytteforretning, Howitzvej
72, Kbhvn. F.

Rosenkrantz, Niels Oluf Fritz Hermann baron,
ritmester, forpagter, vognmand; f. 4/4 1914 i
Bandholm, Maribo amt, søn af godsejer Erik
baron Rosenkrantz; g. 19/11 1938 m. Aase baro
nesse R., f. Sander; udd. v. landvæsen i Dan
mark, Sverige og Tyskland, udd. s. reserveoffi
cer v. Gardehusarregimentet, forpagter af Liselund på Møn s. 1939, sideløbende drevet vogn
mandsforretning og hotelpension på Liselund

Aa. Rosendahl

E. O. Rosendahl

speditør, vognmand
Kbhvn. V.

speditør, vognmand
Kbhvn. V.

s. henholdsvis 1940 og 1941; vognpark: 1 5-tons
lastvogn m. påhængsvogn (4^2 tons).
Adr. Liselund pr. Borre.
Firma: Niels baron Rosenkrantz, Forpagter —
Vognmand, Liselund pr. Borre.

Rosgaard, Kristian, vognmand; f. 15/4 1923 i
Mønsted sogn, Viborg amt, søn af rentier Kri
stian Rosgaard; g. 25/5 1950 m. Birthe R., f. Ole
sen; udd. v. landvæsen, optaget s. kompagnon
i svigerfaderen vognmand Ole Olesen’s forret
ning i Ravnstrup 1951; vognpark: 2 lastvogne —
den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 16
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport.
Adr. Ravnstrup.
Firma: Ole Olesen & Co., Vognmandsforret
ning, Ravnstrup.

Ruskjær, Jens, vognmand; f. 30/9 1931 i Vium,
Viborg amt, søn af gårdejer Ejner Ruskjær;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vium 1949;
vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippelad
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine
transport.
Adr. Vium pr. Sj ørslev.
Firma: Jens Ruskjær, Vognmandsforretning,
Vium pr. Sjørslev.
Ryberg, Søren Mikael, vognmand; f. 9/8 1893 i
Torrild, Arhus amt, søn af gårdbestyrer Hans
Ryberg; g. 30/10 1928 m. Agnes R., f. Petersen;
udd. og virket v. landvæsen, privatchauffør h.
baronesse Lerche, Roden og sen. h. hofjæger
jægermester Luttichau, Tjele 1918-22, rutebilbilchauffør i Jylland 1922-30 og landmand i Jyl
land 1930-35, derefter virket indenfor forskellige
fag i Odense, etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Odense 1945; vognpark: 2 lillebiler.
Adr. Eckersbergsvej 80, Odense.
Firma: M. Ryberg, Vognmand, Eckersbergsvej
80, Odense.
Rygaard, Mads, vognmand; f. 15/1 1918 i Marie
Magdalene, Randers amt, søn af vognmand Ma
rinus Rygaard; g. 25/1 1942 m. Lydia R., f. Dau-
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gaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ma
rie Magdalene 1936, løst næringsbrev og over
taget nuværende vognmandsforretning i Grenå
1951; vognpark: 2 lastvogne — begge m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 32 tons); kørsel:
udelukkende langturskørsel; revisor i Djurs
lands Vognmandsforening.
Adr. Havnevej 26, Grenå.
Firma: Mads Rygaard’s Vognmandsforretning,
Havnevej 26, Grenå.
Rysgaard, Christella, vognmand; f. 7/10 1905 i
Kbhvn., datter af lærer Kristian Rysgaard; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1942;
vognpark: 1 31/2-tons lastvogn m. tippelad; kør
sel: udelukkende privat dagrenovationskørsel.
Adr. Haraidsgade 28, Kbhvn. N.
Firma: Dagrenovationen v. Petersen & Rys
gaard, Haraidsgade 28, Kbhvn. N.
Rysgaard, Christoffer, vognmand; f. 29/4 1914 i
Snedsted, Thisted amt, søn af landmand Jens
Rysgaard; g. 10/9 1939 m. Magda R., f. Andersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hundborg
pr. Sjørring 1939; vognpark: 1 5-tons diesellast
vogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel, en del
brændselskørsel og en del kørsel f. HundborgJannerup kommune.
Adr. Hundborg pr. Sj ørring.
Firma: Chr. Rysgaard, Vognmandsforretning,
Hundborg pr. Sj ørring.

Rytter, Karl, vognmand; f. 9/5 1907 i Lyngby
sogn, Alborg amt, søn af husmand Chresten Ryt
ter; g. 14/2 1934 m. Helga R., f. Nielsen; chauffør
v. Nørlund Savværk pr. Arden 1930-1942, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Arden 1942; vogn
park: 1 3-tons lastvogn og 2 traktorer; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Astrup-St. Arden kommune s. 1945.
Adr. Mosevej 2, Arden.
Firma: Karl Rytter, Vognmand, Arden.

C. Rysgaard

K. Rytter

vognmand
Kbhvn. N.

vognmand
Arden

Rytter, Peder Christian Christensen, vogn
mand; f. 11/6 1905 i Terndrup, Lyngby sogn, Ål
borg amt, søn af husmand Kresten Christensen
Rytter; g. 15/11 1930 m. Elise Helene R., f. Laur
sen; chauffør s. 1924, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Skørping 1940; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 2 m. løber; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del trans
port af færdige telefon- og lysmaster f. A/S De
danske Imprægneringsanstalter, Skørping, en del
transport af rå master og svellekævler f. A/S R.
Collstrop, Stevnstrup og en del transport af
bundgarnspæle samt af barkede og spidsede pæle
t. fiskere fra Hals t. Skagen og t. limfjordsfi
skere foruden en del kørsel m. sneplov f. Skør
ping kommune og en del kørsel f. Buderupholm Statsskovdistrikt, f. Nørlund Stiftelse, f.
Lindenborg Skovdistrikt og f. forskellige sav
værker; medstifter af og genn. 5 år formd. f.
Skørping-Arden Vognmandsforening.
Adr. Villa »Alfa«, GI. Skørpingvej, Skørping.
Firma: Chr. Rytter, Vognmandsforretning,
Skørping.

Røjkjær, Sigvald, vognmand; f. 9/9 1924 i Søn
der Lem, Ringkøbing amt, søn af fiskehandler
Christian Jensen; g. 21/5 1944 m. Eline R., f.
Jensen; efter en del år at have virket s. fiske
handler overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Brejning Kirkeby pr. Spjald og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Chevrolet-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel m. materialer t.
og m. asfalt fra A/S Asfaltfabrikken »Phønix«,
Brejning — samt langturskørsel på Nord- og
Sydjylland.
Adr. Brejning Kirkeby pr. Spjald.
Firma: Sigv. Røjkjær, Vognmandsforretning,
Brejning Kirkeby pr. Spjald.
Rølby, Christian Peter, vognmand; f. 8/6 1914 i
Lindholm, Alborg amt, søn af baneformand Karl
Viggo Rølby; g. 11/5 1941 m. Astrid Margrethe R.,

873

P. C. C. Rytter

S. Røjkjær

C. P. Rølby

H. Rømer

vognmand
Skørping

vognmand
Brejning Kirkeby

vognmand
Lindholm

vognmand
Rutsker

f. Lynnerup; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Lindholm 1948, løst næringsbrev 1952; vognpark:
1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del brændselskørsel.
Adr. Bertel Holsts Vej 1, Lindholm pr. Nørre
Sundby.
Firma: Chr. P. Rølby, Vognmandsforretning,
Bertel Holsts Vej 1, Lindholm pr. Nørre Sundby

Rømer, Harry, vognmand; f. 18/5 1920 i Aker,
Bornholm, søn af arbejdsmand Peter Rømer; g.
5/8 1947 m. Claudia R., f. Pedersen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rutsker pr. Hasle 1953;
vognpark: 1 lastvogn (3750 kg) m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Rutsker pr. Hasle.
Firma: Harry Rømer, Vognmandsforretning,
Rutsker pr. Hasle.

Rømner, Svend Aage, vognmand; f. 23/3 1908 i
Holsted, Maribo amt; g. 3/7 1940 m. Alma R., f.
Larsen; udd. s. slagter, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1942; vognpark: 10 lastvogne
(2-8 % tons) — hvoraf en del m. tippelad — og 3
motorcykler — alle m. sidevogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt flytning.

S. Aa. Rømner
vognmand
Kbhvn. K.

Adr. GI. Køge Landevej 561, Hvidovre pr. Val
by.
Firma: Rømner Godstransport, Rømersgade 25,
Kbhvn. K.
Rønberg, Martin, vognmand; f. 14/12 1907 i Øl
by, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Johan Røn
berg; g. 13/12 1942 m. Marca R., f. Jensen Overgaard; udd. og virket v. landvæsen 1922-28, an
sat h. forskellige vognmænd bl. a. h. vognmand
Alfred Petersen, Struer 1932-39, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Struer 1939; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca.
16 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Struer kommune, f.
A/S Struer Kul-Import, f. Rindsholm Mølle og
f. A/S Korn- & Foderstof-Kompagniet, Arhus m.
fl.; formd. f. Struer Vognmandsforening s. 1956,
kasserer i samme 1952-56.
Adr. Rosenvænget 3, Struer.
Firma: Martin Rønberg, Vognmandsforretning,
Rosenvænget 3, Struer.

Saastamoinen-Jacobsen, Erhardt, vognmand; f.
30/8 1913 i Sulsted, Alborg amt, søn af husejer
Jens Christian Jacobsen; g. 26/3 1955 m. Rosa

E. SaastamoinenJacobsen

M. Rønberg
vognmand
Struer

vognmand
Nørhalne
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K. P. Sallander
vognmand
Kgs. Lyngby

J. L. Salling

K. A. Sandager

vognmand
Tvede

vognmand
Rødovre

Aa. Sandahl
vognmand
Jebjerg

S.-J., f. Davidsen; udd. v. landvæsen, etabl. sig
s. selvstændig vognmand i Nørhalne pr. Vadum
1938, driver sideløbende cementvarefabrik i Nør
halne; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tip
pelad (kørselskapacitet: 8 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Nørhalne pr. Vadum.
Firma: Nørhalne Cementvarefabrik & Vogn
mandsforretning v. Erh. Saastamoinen-Jacobsen, Nørhalne pr. Vadum.
Sallander, Kurt Pihl, vognmand; f. 25/9 1917 i
Brede, Kbhvn.s amt, søn af murer Carl Christian
Emil Pihl Sallander; g. 30/6 1940 m. Anna-Lise
S., f. Nielsen; ansat i A/S Lyngby Maskinsned
keri 1931-32, i A/S Brede Klædefabrik 1932-37 og
i A/S Schou’s Fabrikker, Ravnholm 1937-48,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Lyngby
1948; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis dagrenovationskørsel m. koncession i
Lyngby s. 1952.
Adr. Chr.X’s Alle 12, Kgs. Lyngby.
Firma: K. Sallander, Vognmandsforretning,
Chr. X’s Alle 12, Kgs. Lyngby.

Salling, Jakob Louis, vognmand; f. 20/9 1914 i
Auning sogn, Randers amt, søn af gårdejer Chri
sten Laursen Salling; g. 7/6 1946 m. Erna S., f.
Jensen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1938-41, etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Lindbjerg pr. Randers 1944, sen. grundlagt nu
værende vognmandsforretning i Tvede pr. Ran
ders; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet:
10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel t. Mejeriet
»Kronjyden«, Støvring foruden en del svine- og
kreaturtransport; medl. af best. f. Tvede-Linde
Kommunes Sygekasse.
Adr. Tvede pr. Randers.
Firma: Tvede Vognmandsforretning v. J. Sal
ling, Tvede pr. Randers.
Sand, Jens, vognmand; f. 21/7 1905 i Thorup v.
Fjerri tslev, Thisted amt, søn af fisker Anthon
Sand; g. 4/6 1936 m. Sigrid S., f. Rasmussen;
udd. v. landvæsen, chauffør 1927-31, løst næ

A. H. Schaar
vognmand
Bramdrup

ringsbrev og etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Højbjerg 1931; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. tippelad (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Oddervej 108, Højbjerg.
Firma: Jens Sand, Vognmandsforretning, Od
dervej 108, Højbjerg.
Sandager, Karl Antonius, vogmand; f. 4/10 1897
på Frdbg., søn af murer Hans Sandager; g. 20/10
1920 m. Anna S., f. Hansen; udd. v. landvæsen,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Rødovre
1930; vognpark: 1 4^-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Medelbyvej 33, Rødovre pr. Valby.
Firma: K. A. Sandager, Vognmandsforretning,
Medelbyvej 33, Rødovre pr. Valby.
Sandahl, Aage, vognmand; f. 17/5 1908 i Lem,
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens Peter Sandahl; g. 1/5 1930 m. Signe S., f. Mortensen; udd.
v. landvæsen, gårdejer 1930-41, tørvefabrikant
1941-43, etabl. sig s. selvstændig vognmand i Jebjerg 1943; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Skive Andelsslagteri, f. A/S Skive
Tømmerhandel, f. A/S J. Christensen’s Trælast
handel, Skive, f. Fabrikken »Ventisol«, Breum
pr. Jebjerg, f. Jebjerg-Lyby kommune og f.
forskellige håndværksmestre foruden en del
kreaturtransport; medl. af repræsentantskabet f.
Skive Folkeblad.
Adr. Jebjerg.
Firma: Aage Sandahl, Vognmandsforretning,
Jebjerg.

Sandgaard, Bent, vognmand; f. 7/7 1926 i Sin
ding, Ringkøbing amt, søn af vognmand Niels
Sandgaard; g. 12/4 1950 m. Henny S., f. Søren
sen; lastvognschauffør 1944-49, løst næringsbrev
og optaget s. kompagnon i nuværende vogn
mandsforretning i Herning 1949, eneindehaver
af samme s. 1952; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmands- og entrepre
nørkørsel.
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L. E. Schjøtt
vognmand, rutebilejer
Give

C. Schmidt
vognmand
Holsted By

A. Schmidt
vognmand
Branderup

Adr. Fonnesbechsgade 22, Herning.
Firma: Bent Sandgaard, Vognmandsforretning,
Fonnesbechsgade 22, Herning.
Schaar, Adolf Hans, vognmand; f. 3/12 1908 i
Bramdrup, Haderslev amt, søn af murermester
Ludvig Schaar; g. 19/11 1937 m. Anne Cathrine
S., f. Michaelsen; efter en del år at have virket
s. chauffør i ind- og udland bl. a. i Canada etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Bramdrup 1937;
vognpark: 3 diesellastvogne og 2 benzinlastvogne
— alle m. tippelad og samtlige diesellastvogne m.
påhængsvogn — samt 1 personvogn og 2 diesel
traktorer m. læsseskovl; kørsel: udelukkende
entreprenørkørsel.
Adr. Bramdrup pr. Haderslev.
Firma: Ad. H. Schaar, Vognmandsforretning,
Bramdrup pr. Haderslev.
Schagonsh, Svend, vognmand; f. 21/5 1911 i
Ringsted, søn af landmand Svend Ejnar Ludvig
Jensen; g. 10/11 1947 m. Tomine S., f. Petersen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Åbenrå 1950; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Åbenrå Centralmejeri og f.
forstvæsenet i Åbenrå amt.
Adr. Styrtom pr. Åbenrå.
Firma: Sv. Schagonsh, Vognmandsforretning,
Styrtom pr. Åbenrå.

Schibbye, Niels, direktør; f. 14/7 1910 i Kbhvn.,
søn af grosserer Niels Schibbye; g. 20/1 1936 m.
Esther S., f. Andreasen; bestået realeksamen
1927, derefter udd. i handel m. studie- og ar
bejdsophold i Tyskland, England og Frankrig,
drevet automobilhandel s. 1937, grundlagt nu
værende automobilforretning i Kbhvn. 1942, ud
videt samme m. værksted og reservedelslager
1946 og m. specialafdeling f. lastvogne 1952;
formd. f. Automobilforhandlerforeningen af
1943 og medl. af forretningsudvalget f. Motor
branchens Fællesråd, formd. f. og sekretær i
Motorcykle-Forhandler Foreningen 1952-55, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Skodsborg Strandvej 293, Skodsborg.

C. Schmidt
vognmand
Sommersted

Firma: Schibbye Automobiler, Esplanaden 14,
Kbhvn. K.
Schjøtt, Leontius Emilius, vognmand, rutebil
ejer; f. 1/11 1909 i GI. Rye, Skanderborg amt, søn
af vognmand Rasmus Poulsen Schjøtt; g. 25/12
1935 m. Petra S., f. Davidsen; udd. og virket v.
handel t. 1929, chauffør i Give 1929-33, etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand og kørelærer i
Give 1933, grundlagt personruten: GrindstedGive-Tørring 1948, i kompagni m. rutebilejer
Ejner Madsen grundlagt personruten: StakrogeBlåhøj-Give-Vejle samt påbegyndt turistkørsel
1951, sideløbende aut. Renault-forhandler i Give;
vognpark: 2 lillebiler, 3 udlejningsvogne og 8
rutebiler; medstifter af Centralforeningen af
Lillebilejere i Danmark, medstifter af og genn.
en årrække medl. af best. f. Vejle og Omegns
Kørelærerforening, medl. af best. f. Vejle Rute
bilstation, genn. en årrække medl. af best. og
formd. f. Vejle Oplands Lillebilforening.
Adr. Allegade 1-3 og 4, Give.
Firma: L. Schjøtt, Vognmand, Rutebilejer, Alle
gade 1-3 og 4, Give.

Schleef, Anton, vognmand; f. 16/9 1908 i Egvad,
Åbenrå amt, søn af købmand Conrad Schleef; g.
3/2 1933 m. Marie S., f. Hansen; udd. i kolonial
og isenkram, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Rødekro 1929; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel f. Åbenrå amts vejvæsen.
Adr. Rødekro.
Firma: Anton Schleef, Vognmandsforretning,
Rødekro.
Schmidt, Alfred, vognmand; f. 3/2 1913 i Ager
skov, Haderslev amt, søn af landmand Hans Lau
ritz Schmidt; g. 17/11 1945 m. Maren S., f. Nis
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Branderup
J. 1945; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
såvel' lokal s. langturskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. kreaturer t. sønderjydske eks
portstalde og en del kørsel m. kalk fra Ålborg.
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E. Schmidt

H. Schmidt

H. H. Schmidt

J. Schmidt

vognmand
Hald

vognmand
Genner

vognmand
Albæk

vognmand
Halk

Adr. Branderup J.
Firma: A. Schmidt, Vognmandsforretning,
Branderup J.

Firma: Chresten Schmidt, Vognmandsforret
ning, Alminde.

Schmidt Carlo, vognmand; f. 10/4 1920 i Spentrup, Randers amt, søn af ejendomshandler Carl
Schmidt; g. 23/10 1943 m. Paula S., f. Jensen; udd.
og virket s. mekaniker, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Holsted By 1947; vognpark: 1 Scania-Vabis-diesellastvogn m. påhængsvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. kreaturer t. eksportstaldene i Es
bjerg og Kolding og en del kørsel m. brunkul t.
I/S Skærbækværket foruden en del kørsel f.
forskellige korn-, foderstof- og gødningsforret
ninger i Kolding.
Adr. Holsted By.
Firma: Carlo Schmidt, Vognmandsforretning,
Holsted By.

Schmidt, Carlo, vognmand; f. 19/6 1922 i Faustrup, Haderslev amt, søn af vognmand Morten
Schmidt; g. 29/4 1950 m. Margrethe S., f. Terkelsen; efter en del år at have virket s. chauffør i
faderens vognmandsforretning etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Sommersted 1950; vognpark:
1 Bedf ord-lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Kastvrå Mejeri og f. Sommersted kom
mune m. fl.
Adr. Sommersted.
Firma: Carlo Schmidt, Vognmandsforretning,
Sommersted.
Schmidt, Chresten Kyed, vognmand; f. 10/3
1917 i Bredsten, Vejle amt, søn af gårdejer Ema
nuel Schmidt; g. 15/11 1947 m. Elna S., f. Grøn
lund; efter en del år at have virket bl. a. s.
eksportchauffør etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Alminde 1953; vognpark: 1 diesellast
vogn m. påhængsvogn og 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
langturskørsel m. cement, kalk og kul på Nordog Sydjylland foruden en del kørsel m. mergel
fra forskellige mergellejer.
Adr. Alminde.

Schmidt, Erik, vognmand; f. 13/7 1912 i St. Hed
dinge, Præstø amt, søn af vognmand Otto Achton Schmidt; g. 10/4 1939 m. Martha S., f. Søren
sen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør 193539, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Hald St. og etabl. sig s. selvstændig vognmand
1939; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Hald St.
Firma: E. Schmidt, Vognmand, Hald St.
Schmidt, Erik B., vognmand, repræsentant; f.
17/5 1912 i Kbhvn., søn af togfører G. Schmidt;
g. 5/11 1939 m. Gudrun S., f. Bentsen; udd. v.
landvæsen, sergent i fodfolket 1930-33, chauffør
i fedevarebranchen 1933-45, indehaver af agen
tur i Frederiksværk f. A/S S. Houlberg, Kbhvn.
s. 1945, sideløbende etabl. sig s. selvstændig tu
ristvognmand i Frederiksværk 1952; vognpark: 4
turistvogne (kørselskapacitet: 120 personer).
Adr. Prambrovej 2, Frederiksværk.
Firma: Erik B. Schmidt, Turistkørsel, Prambro
vej 2, Frederiksværk.

Schmidt, Hans, vognmand; f. 16/4 1903 i Øster
Løgum, Åbenrå amt, søn af landmand Johan
Schmidt; g. 9/1 1937 m. Anni S., f. Bønning; udd.
og virket v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig
vognmand i Genner 1925, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte entrepre
nørvirksomhed m. egen grusgrav samt brænd
selshandel og benzintank m. detailsalg; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. tippelad og
begge m. påhængsvogn — og 1 traktor m. læsse
skovl; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. A/S Åbenrå Eksport
stalde, f. Åbenrå Andels-Svineslagteri og f. for
skellige korn- og foderstofforretninger i Åbenrå
samt f. Åbenrå amt og f. Øster Løgum kom
mune.
Adr. Genner.
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J. A. Schmidt
vognmand
Råsted

K. Schmidt
vognmand
Hviding

Firma: Hans Schmidt, Vognmandsforretning,
Genner.
Schmidt, Hans Henrik, vognmand; f. 18/9 1912
i Albæk, Ribe amt, søn af tømrermester Jacob
Schmidt; g. 27/11 1947 m. Meta S., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Albæk 1954; vogn
park: 1 Thames-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. mælk t. Albæk Mejeri og en del kørsel f.
Sneum kommune foruden en del kørsel m. mer
gel og en del kørsel m. indenlandsk brændsel f.
egen regning.
Adr. Albæk pr. Bramminge.
Firma: Hans H. Schmidt, Vognmandsforret
ning, Albæk pr. Bramminge.

Schmidt, Johannes, vognmand; f. 27/3 1912 i
Skovby, Haderslev amt, søn af arbejdsmand
Peter Christian Schmidt; g. 24/4 1943 m. Christi
ne S., f. Lund; udd. v. landvæsen og sen. virket
s. chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Halk pr. Hejsager 1940; vognpark: 3 Volvo-diesellastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn, 1 Mercedes-diesellastvogn m. tippelad, 1 Scania-Vabisdiesellastvogn m. påhængsvogn og 1 Dodge-benzinlastvogn m. tippelad samt 1 personvogn og 1
traktor; kørsel: alm. vognmandskørsel — såvel
lokal s. langturskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel m. mælk f. Sønderjyllands AndelsMælkekondenseringsfabrik, Styrtom pr. Åbenrå
og f. forskellige mejerier samt en del fast kørsel
m. svin t. Vojens Andels-Svineslagteri og m.
brunkul t. I/S Skærbækværket foruden en del
kørsel m. sand og grus f. Haderslev amts vej
væsen og f. Halk kommune m. fl.
Adr. Halk pr. Hejsager.
Firma: Johs. Schmidt, Vognmandsforretning,
Halk pr. Hejsager.

Schmidt, Johannes Achton, vognmand; f. 25/3
1914 i Råsted, Randers amt, søn af vognmand
Otto Achton Schmidt; g. 30/5 1937 m. Petra Marie
S., f. Hesselberg; udd. v. landbrug og gartneri,
medhjælper i faderens vognmandsforretning i

M. Schmidt

P. C. Schmidt

vognmand
Læborg

vognmand
Bramdrup

Råsted 1932-36, overtaget samme — der er grund
lagt 1924 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1936; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 26 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel samt kontraktkørsel
på ruten: Randers-Alborg; medl. af best. f. Randersegnens Vognmandsforening 1941, kasserer i
samme t. 1945, formd. f. foreningen s. 1955,
formd. f. fragtmandsudvalget i 5. kreds og næstformd. f. A/S Randers Fragtmandshal.
Adr. Råsted pr. Bjerregrav.
Firma: J. Schmidt, Vognmandsforretning, Rå
sted pr. Bjerregrav.
Schmidt, Knud, vognmand; f. 19/6 1913 i Høgs
bro, Tønder amt, søn af gårdejer Hans Schmidt;
g. 31/10 1940 m. Ketty S., f. Andersen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hviding 1938; vognpark: 1 Dodge-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. kreaturer og svin t. Es
bjerg Eksportmarked og t. Esbjerg Andels-Svi
neslagteri og en del kørsel m. korn og foder
stoffer f. Råhede Mølle foruden en del kørsel f.
Hviding kommune og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Hviding St.
Firma: Knud Schmidt, Vognmandsforretning,
Hviding St.
Schmidt, Michael, vognmand; f. 4/9 1913 i Bæk
ke, Ribe amt; g. 19/6 1949 m. Jenny S., f. Poder;
efter en del år at have virket s. rutebilchauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Læborg pr.
Vejen 1945; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Vejen Andelsmejeri,
f. A/S Hundsbæk Plantage og f. Læborg kom
mune.
Adr. Læborg pr. Vejen.
Firma: Michael Schmidt, Vognmandsforretning,
Læborg pr. Vejen.
Schmidt, Peter Christian, vognmand; f. 24/3
1899 i Hammelev, Haderslev amt, søn af arbejds
mand Peter Schmidt; g. 28/11 1924 m. Frida S.,
f. Schaar; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig
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S. Schmidt

V. H. F. C. Schmidt

J. Schneider

J. A. Schnell

vognmand
Lime

vognmand
Kbhvn. NV.

vognmand
Øster Tørslev

vognmand
Skåde

s. selvstændig vognmand i Bramdrup pr. Haders
lev 1925, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte brændselshandel; vogn
park: 1 diesellastvogn, 2 benzinlastvogne — beg
ge m. tippelad — og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kørsel f. Haderslev amts vejvæsen, f. Moltrup
kommune og f. Kolding Saftstation samt f. for
skellige korn- og foderstofforretninger.
Adr. Bramdrup pr. Haderslev.
Firma: Chr. Schmidt, Vognmandsforretning,
Bramdrup pr. Haderslev.
Schmidt, Søren, vognmand; f. 10/3 1912 i Vester
Alling, Randers amt, søn af gårdejer Laurits
Schmidt; g. 8/9 1939 m. Dina S., f. Kirkegaard;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Lime pr. Mørke 1941; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning.
Adr. Lime pr. Mørke.
Firma: Søren Schmidt, Vognmand, Lime pr.
Mørke.

Schmidt, Vilhelm Heinrich Frederik Christian,
vognmand; f. 20/12 1911 i Kbhvn., søn af formand
Heinrich Vilhelm Frederik Christian Schmidt;
g. 11/8 1934 m. Erna Margrethe S., f. Ystrøm; ef
ter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1948; vogn
park: 1 3V2-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt stykgodskørsel.
Adr. Gravervænget 10, Kbhvn. NV.
Firma: Vilh. Schmidt, Vognmandsforretning,
Gravervænget 10, Kbhvn. NV.

Schneefeld, Jens, vognmand; f. 16/5 1910 i Ullerup, Sønderborg amt.
Adr. Avnbøl.
Firma: Jens Schneefeld, Vognmandsforretning,
Avnbøl.

Schneider, Johan, vognmand; f. 14/5 1905 i
Øster Tørslev, Randers amt, søn af boelsmand

Sofus Jensen Schneider; g. 10/11 1935 m. Kir
stine S., f. Frandsen; udd. v. landvæsen, lille
bilvognmand i Øster Tørslev 1933-35, grundlagt
nuværende vognmandsforretning i Øster Tørs
lev 1935, løst næringsbrev 1936, sideløbende aut.
kørelærer i Øster Tørslev s. 1948, iøvrigt for
handler af brændsel samt medindehaver af I/S
Knejsted Cementstøberi pr. Dalbyover; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 20 tons), 1 flyttelift og 1 sko
levogn (Opel Kapitän model 1954); kørsel: alm.
vognmandskørsel og flytning samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: TørringØster Tørslev-Randers.
Adr. Øster Tørslev.
Firma: Johan Schneider, Øster Tørslev Vogn
mandsforretning, Øster Tørslev.
Schnell, Johannes Andreas, vognmand; f. 27/9
1899 i Arhus, søn af kusk Andreas Johannes
Schnell; g. 14/9 1924 m. Astrid Valborg S., f.
Andersen; løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Arhus 1927; vognpark: 1
3-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
af enhver art — herunder bl. a. en del kørsel f.
Knabstrup Lervarefabrik, Sjælland; medl. af
best. f. Århus Vognmandsforening s. 1952.
Adr. Hamphøj vej 4, Skåde pr. Højbjerg.
Firma: Esso Benzin Stationen v. Fragtmands
centralen, Arhus.

Schou, Aage, vognmand; f. 23/7 1909 i Rønne,
søn af gårdejer Julius Schou; g. 27/12 1938 m.
Marie S., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Åkirkeby 1935; vognpark: 3 last
vogne (4-5 tons) — alle m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel; kasserer i Åkirkeby Vogn
mandsforening 1942-53.
Adr. Rønne vej, Åkirkeby.
Firma: Aage Schou, Vognmandsforretning,
Rønnevej, Åkirkeby.
Schou, Andry Altenborg, vognmand; f. 13/1
1929 i Arhus, søn af fhv. vognmand Robert
Schou; g. 7/5 1955 m. Liss S., f. Trøjborg Niel
sen; kusk og chauffør i faderens vognmands-
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forretning i Århus 1945-51, medindehaver af
samme 1951, eneindehaver af forretningen — der
er grundlagt 1944 og sideløbende omfatter han
del m. brændsel samt levering af støbematerialer
— s. 1952; vognpark: 1 6-tons lastvogn m. tippe
lad.
Adr. Høgevej 50, Århus.
Firma: R. Schou & Søn, Vognmandsforretning,
Charl'ottehøj, Høgevej, Århus.
Schou, Edith, vognmand; f. 9/10 1894 i Svend
borg, datter af overportør Morten Peder Knud
sen; g. 13/2 1916 m. vognmand Ejnar Schou;
overtaget ægtefællens vognmandsforretning i
Hvidovre og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1949; vognpark: 3 lastvogne (2%-5 tons) — hvor
af 2 m. tippelad — og 2 lukkede flyttevogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt flytning.
Adr. Hvidovrevej 221, Hvidovre pr. Valby.
Firma: E. Schou, Vognmandsforretning, Hvid
ovrevej 221, Hvidovre pr. Valby.
Schou, Hans Viggo, vognmand; f. 9/7 1913 i
Illebølle, Langeland, søn af gårdejer Alfred
Julius Schou; g. 11/3 1944 m. Kristine Sofie S.,
f. Petersen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Odense 1935; vogn
park: 5 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 35 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. A/S Allerup’s nye Maskin
fabrik, Odense m. fl.
Adr. Thorsgade 71, Odense.
Firma: H. V. Schou, Vognmandsforretning,
Thorsgade 71, Odense.
Schou, Harald, vognmand; f. 27/9 1913 i Bo
dilsker, Bornholm, søn af arbejdsmand Marinus
Schou; g. 18/5 1939 m. Inger S., f. Kof oed; efter
en del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Balke pr. Neksø 1955;
vognpark: 1 lastvogn m. tippelad (4750 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Balke pr. Neksø.
Firma: Harald Schou, Vognmandsforretning,
Balke pr. Neksø.

S. Schou
vognmand
Neksø

Schou, Peder, vognmand; f. 29/2 1896 i Snogebæk, Bornholm, søn af fisker Peder Schou; g.
10/11 1927 m. Johanne S., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Snogebæk 1924; vogn
park: 1 2%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; tidl. medl. af best. f. Neksø og
Omegns Vognmandsforening.
Adr. Snogebæk pr. Neksø.
Firma: Peder Schou, Vognmandsforretning,
Snogebæk pr. Neksø.
Schou, Svend, vognmand; f. 19/2 1914 i Rønne,
søn af vognmand Andreas Schou; g. 16/8 1955 m.
Ebba S., f. .Dam; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Neksø 1946, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte udlejning af presennin
ger samt benzintank m. detailsalg f. B.P.; vogn
park: 1 lastvogn (4500 kg) m. tippelad, 1 lukket
flyttebus, 1 turistvogn (29 personer), 2 lillebiler
(5 og 7 personer), 2 udlejningsbiler og 1 traktor;
kørsel: alm. vognmandskørsel og flytning samt
turist- og lillebilkørsel; revisor i Neksø og Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Grønnegade 17, Neksø.
Firma: Sv. Schou, Vognmands- & Flytteforret
ning, Grønnegade 17, Neksø.
Schousen, Aage Nielsen, vognmand; f. 22/1
1906 i Feldballe, Randers amt, søn af gårdejer
Hans Peder Nielsen Schousen; g. 1939 m. EllenMargrethe S., f. Nielsen; overtaget nuværende
vognmandsforretning i Randers og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1925, løst næringsbrev
1950; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: ude
lukkende fast kørsel f. Randers Malt- & Melasse
fabrik; medl. af best. f. Randers Vognmandslaug
1952-54.
Adr. Markedsgade 11 B, Randers.
Firma: Aage Schousen, Vognmandsforretning,
Markedsgade 11 B, Randers.
Schultz, Niss, vognmand; f. 12/5 1901 i Brogaard, Skanderborg amt, søn af gårdejer Anker
Jørgensen Schultz; g. 20/7 1927 m. Ebba S., f.
Rune; udd. v. landvæsen, overtaget nuværende
fragt- og vognmandsforretning i Grædstrup pr.
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Brædstrup — der er grundlagt 1921 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1935; vognpark: 1
5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport — samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Dauding-Horsens.
Adr. Grædstrup pr. Brædstrup.
Firma: N. Schultz, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Grædstrup pr. Brædstrup.
Schultz, Peter Eg, vognmand; f. 10/1 1909 i
Sønder Vissing, Skanderborg amt, søn af fhv.
gårdejer Anker Schultz; g. 19/7 1934 m. Astrid S.,
f. Steiniche; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Addit 1949; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svinetransport.
Adr. Addit.
Firma: P. Schultz, Vognmandsforretning, Ad
dit.

Schulz, Frederik, vognmand; f. 12/2 1904 i Grå
sten, Åbenrå amt, søn af smedemester Albert
Schulz; g. 20/1 1928 m. Mette S., f. Au tzen; efter
en del år at have virket s. medhjælper og chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Felsted
1926; vognpark: 2 lastvogne og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast entreprisekørsel f. Felsted Korn- &
Foderstofforretning og f. Felsted Mejeri samt
f. Åbenrå Andels-Svineslagteri og f. Gråsten
Andelsslagteri.
Adr. Felsted.
Firma: Fr. Schulz, Vognmandsforretning, Fel
sted.

Schulz, Martin, vognmand; f. 25/1 1926 i Ting
lev, Tønder amt, søn af postbud Wilhelm Schulz;
g. 8/5 1948 m. Lisa S., f. Machmiiller; udd. og
virket s. smed, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Hjordkær 1952; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Hjordkær kommune og f. Hjordkær Mejeri samt
en del brændselskørsel f. egen regning.
Adr. Hjordkær.

W. Schumacher
vognmand
Vojens

Firma: Martin Schulz, Vognmandsforretning,
Hjordkær.

Schulze, Angelo Egon Svend, vognmand; f. 24/4
1903 i Kbhvn., søn af vognmand Ernst Schulze;
g. 13/4 1929 m. Louise S., f. Olsen; udd. og virket
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hørsholm 1936; vognpark: 1 5-tons Bedford
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis heste- og kreaturtransport f. Danske
Landbrugeres Kødforsyning.
Adr. Egevej 6, Hørsholm.
Firma: Svend Schulze, Vognmandsforretning,
Hørsholm.
Schumacher, Willy, vognmand; f. 23/1 1911 i
Skrydstrup, Haderslev amt, søn af vognmand
Peter Julius Schumacher; g. 11/7 1946 m. Elna
S., f. Nielsen; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vojens
1947, driver sideløbende brændselsforretning i
Vojens; vognpark: 1 diesellastvogn m. tippelad
og påhængsvogn og 2 benzinlastvogne — begge
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. sand og grus
f. ingeniør Ove Arkil, Haderslev og f. A/S Cementvarefabrikken »Union«, Vojens m. fl.
Adr. Vojens.
Firma: W. Schumacher, Vognmandsforretning,
Vojens.

Schøning, Bernhard, vognmand; f. 23/7 1916 i
Vojens, Haderslev amt, søn af murermester Jens
Schøning; g. 4/5 1941 m. Karen S., f. Andersen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ulfslyst pr. Haderslev 1947;
vognpark: 1 Bedford-lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel f. Moltrup-Bjerning Mejeri og en
del kørsel f. forskellige bygmestre foruden en
del kørsel m. sand og grus.
Adr. Ulfslyst pr. Haderslev.
Firma: B. Schøning, Vognmandsforretning,
Ulfslyst pr. Haderslev.
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Seehagen, Konstantin, vognmand; f. 29/4 1906
i Mariupol, Ukraine, søn af landmand Wilhelm
Seehagen; g. 31/5 1952 m. Johanne S., f. Nielsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Terp
pr. Rødekro 1934, selvstændig vognmand i Sindal
s. 1938; vognpark: 1 4%-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Østergade 21, Sindal.
Firma: Konstantin Seehagen, Vognmandsfor
retning, Sindal.

Seerup, Peter, vognmand; f. 25/5 1910 i Søndbjerg, Thisted amt, søn af fisker Niels Seerup;
g. 1944 m. Else S., f. Nielsen; droske- og rute
bilchauffør 1930-47, overtaget vognmand M. F.
Nielsen’s droskeforretning i Hornbæk og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1947; vognpark: 1
droske.
Adr. Nordre Strandvej 357, Hornbæk.
Firma: Peter Seerup, Vognmand, Hornbæk.
Seitzberg, Svend, direktør, civilingeniør; f. 26/2
1917 i Kbhvn., søn af snedkermester Otto Louis
Seitzberg; g. 13/8 1943 m. Ellen Grethe S., f. Bi
strup; student 1935, cand. polyt. 1940, ansat v.
Stadsingeniørens Kloakkontor, Kbhvn. 1941, in
geniør i Kbhvn.s Grundejeres Renholdelsessel
skab 1953, adm. direktør i samme s. 1955, med
stifter af rådgivende ingeniørfirma Seitzberg
& Waagensen, Kbhvn. 1945, iøvrigt statsexam. ejendomsmægler; medl. af delegeretforsamlingen i Kbhvn.s Grundejerforening og
af standardiseringsudvalget vedr. skarnkasser,
medl. af best. f. forskellige boligselskaber, tidl.
medl. af repræsentantskabet f. Dansk Ingeniør
forening.
Adr. Skodsborg Strandvej 23, Springforbi.
Firma: Kjøbenhavns Grundejeres Renholdel
sesselskab, Herjedalgade 3, Kbhvn. S.

Sejer, Hans Edmund, vognmand; f. 7/9 1896 i
Kbhvn., søn af skibsfører Hans Sejer; g. 16/7
1922 m. Agnes S., f. Larsen; udd. s. snedker,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helsingør
1928; vognpark: 4 5-personers aut. drosker og 1

S. Seitzberg
direktør, civilingeniør
Kbhvn. S.

6-personers lillebil; formd. f. Nordsjællands Droskeejere i 6. Politikreds.
Adr. Stengade 30-32, Helsingør.
Firma: H. E. Sejer, Vognmand, Stengade 30-32,
Helsingør.
Sejerkilde, Kristen, vognmand; f. 28/9 1904 i
Nørre Lem, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Karl Andersen; g. 10/5 1933 m. Jenny Marie S.,
f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Lemvig 1934; kørselskapacitet: 5 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Vasen 15, Lemvig.
Firma: Kr. Sejerkilde, Vognmandsforretning,
Vasen 15, Lemvig.

Sejrup, Carl Mathiasen, vognmand; f. 17/8 1899
i Øster Nykirke, Vejle amt, søn af fragt-, vognog landmand Kjeld Mathiasen Sejrup; g. 28/10
1920 m. Kathrine Marie Kirstine S., f. Westerby; kusk h. plejefaderen vognmand Niels Peder
sen, Kolding 1913-18, chauffør h. samme 1918-20
og h. vognmand Jacobsen, Vejle 1920-22, rutebil
vognmand 1922-25, optaget s. kompagnon i pleje
faderens vognmandsforretning i Kolding 1925,
bestyrer af samme 1934-40, overtaget forretnin
gen f. egen regning 1940 og drevet samme u. nu
værende firmanavn s. 1950; vognpark: 5 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 22 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
A.S.K., Kolding, f. A/S Brdr. Justesen, Kolding,
f. Kolding kommune og f. Dalby Mølle m. fl. —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Kolding-Fredericia.
Adr. Sydbanegade 26, Kolding.
Firma: Carl M. Sejrup, Fragt- & Vognmands
forretning, Sydbanegade 26, Kolding.
Sejrup, Niels Christian, vognmand; f. 24/6 1921
i Stauning, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Hans Sejrup; g. 27/9 1947 m. Margrethe S., f.
Bisgaard; udd. og virket v. landvæsen, overta
get nuværende vognmandsforretning i Skjern
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948; vogn
park: 1 disellastvogn m. påhængsvogn og 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
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herunder bl. a. en del kørsel m. korn, foderstof
fer, gødning og brændsel f. Skjern Andelsmølle
og f. grosserer A. Vater Sørensen, Skjern —
samt langturskørsel m. cement, kalk og myre
malm og m. kreaturer f. kreaturhandler J. Clau
sen, Skjern.
Adr. Engsiggade 5, Skjern.
Firma: Niels Sejrup, Vognmandsforretning,
Engsiggade 5, Skjern.
Se velsted, Svend Elbrønd, vognmand; f. 25/5
1924 i Boeslunde, Sorø amt, søn af entreprenør
Christian Elbrønd Sevelsted; g. 24/11 1946 m.
Dorthea S., f. Christensen; udd. v. landvæsen,
chauffør 1943-49, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Havredal pr. Frederiks og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel f.
Havredal Brugsforening og f. Havredal Foder
stofforening foruden en del kørsel m. brunkul,
tørv og træ f. egen regning.
Adr. Havredal pr. Frederiks.
Firma: Havredal Vognmandsforretning v.
Svend E. Sevelsted, Havredal pr. Frederiks.

Severinsen, Jens, vognmand; f. 19/2 1909 i Falling sogn, Arhus amt, søn af arbejdsmand Seve
rin Severinsen; g. 9/5 1930 m. Karen S., f. Egeberg; overtaget nuværende vognmandsforretning
i Gylling og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1940; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 14 tons) — 17personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kreaturtransport t. Ar
hus Kvægtorv og t. Horsens Kvægtorv — samt
lillebilkørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
skolebørn t. Gyllipg Skole; medl. af Gylling sog
neråd 1943-50.
Adr. Gylling.
Firma: J. Severinsen, Vognmand, Gylling.
Sig, Gudmund Madsen, vognmand; f. 12/3 1916
i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af vognmand An
ders Madsen Sig; g. 3/10 1941 m. Maren S., f.
Sand; drevet rutebilkørsel på personruten: Ulf

J. Severinsen
vognmand
Gylling

borg-Vedersø Klit 1940-51, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Vemb og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Vemb.
Firma: Gudmund Sig, Vognmandsforretning,
Vemb.
Sig, Poul Flodgaard Madsen, vognmand; f. 1/12
1919 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af vognmand
Anders Madsen Sig; g. 20/6 1943 m. Gudrun S.,
f. Pedersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ulf
borg 1946; vognpark: 2 Mercedes-diesellastvogne
— den ene m. påhængsvogn, 1 Ford-benzinlastvogn, 1 blokvogn og 1 kombineret person- og
udlejnings vogn (Ford Taunus); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. eksportstaldene og slag
terierne i Ringkøbing, Holstebro og Struer, en
del kørsel m. kolonial- og grovvarer f. Ulfborg
Brugsforening, en del kørsel m. vej- og bygge
materialer f. Ulfborg kommune og f. forskel
lige håndværkere og en del transport af bulldozers og gravemaskiner m. blokvogn foruden
en del kørsel m. brændsel f. egen regning; medl.
af best. f. Ringkøbing-Skjern Vognmandsfore
ning s. 1953.
Adr. Harbogade 37, Ulfborg.
Firma: Poul Sig, Vognmandsforretning, Ulf
borg.
Sigvartsen, Poul Sigismund Knud Neergaard,
entreprenør, vognmand; f. 10/2 1915 i Odense,
søn af possementmager Poul Sigvartsen; g. 7/11
1936 m. Ellen S., f. Rasmussen; bestået realeksm.
fra Mulernes Legatskole i Odense 1931 og handelsskoleeksm. m. tillægseksm. i sprog fra Oden
se Handelsskole 1934, udd. s. speditør i firmaet
N. P. Hansen & Co., Odense 1931-35, derefter
ansat i bedstefaderen entreprenør Jesper Hansen’s virksomhed i Odense, medindehaver af sam
me 1936, eneindehaver af virksomheden — der er
grundlagt 1894 og iøvrigt omfatter vognmands- og
entreprenørkørsel f. D.S.B. samt kørsel f. forskel-
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lige virksomheder i Odense og f. udstillere og dyr
skuer fra hele landet — s. 1940; tropsfører f.
Set. Knud’s Trop i Odense u. K.F.U.M. Spejder
ne i Danmark og tidl. medl. af ledelsen f. Set.
Georgs Gildet i Odense, genn. en årrække medl.
af best. f. Dansk Bordtennis Union og f. Dansk
Orienterings Forbund.
Adr. J. L. Heibergs Vej 99, Odense.
Firma: Jesper Hansen & Co., Entreprenør- &
Vognmandsforretning, Odense Godsbanegård,
Odense.

Silkeborg, Willy, vognmand; f. 2/3 1910 i
Kbhvn., søn af overmontør Albert Silkeborg;
g. 19/11 1933 m. Esther S., f. Hansen; genn. 24 år
kontrollør i Tivoli i Kbhvn., etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hvidovre 1946; vognpark:
2 lastvogne (5 og 6 tons) — den ene m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Rebæk Alle 22, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Willy Silkeborg, Vognmandsforretning,
Rebæk Alle 22, Hvidovre pr. Valby.
Simonsen, Anders Peter, vognmand; f. 10/8 1909
i Skuldelev, Frederiksborg amt, søn af land
mand Frederik Simonsen; g. 30/5 1935 m. Tove
S., f. Andersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1933; vogn
park: 1 3V2-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Dyssevænget 22, Brønshøj.
Firma: A. P. Simonsen, Vognmandsforretning,
Dyssevænget 22, Brønshøj.

Simonsen, Anders Peter Christian, forret
ningsfører; f. 22/8 1910 i Esbjerg, søn af vogn
mand Jens Christian Simonsen; g. 7/1 1940 m.
Christine S., f. Bang; genn. en årrække kusk
og chauffør i faderens vognmands- og brænd
selsforretning i Esbjerg, forretningsfører i sam
me f. moderen fru J. Simonsen s. 1943; vognpark:
5 benzinlastvogne — hvoraf 3 m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Esbjerg kommune, f. A/S Es
bjerg Teglværk og f. A/S J. Villemoes Kulfor

W. Silkeborg
vognmand
Hvidovre

retning, Esbjerg foruden en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Havnegade 158, Esbjerg.
Firma: J. Chr. Simonsen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Exnersgade 35, Esbjerg.
Simonsen, Arne Erik, vognmand; f. 15/8 1920 i
Jetsmark, Hjørring amt, søn af gårdejer Lars
Erik Simonsen; g. 14/3 1946 m. Gudrun S., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, medhjælper h.
vognmand Magnus Villadsen, Kås 1944-46, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Åbybro 1946;
vognpark: 1 4‘/2-tons lastvogn m. tippelad; kørsel
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast kørsel i forbindelse m. snerydning og sand
spredning f. Alborg amts vejvæsen.
Adr. Bredgade 24, Åbybro.
Firma: Arne Simonsen, Vognmand, Åbybro.
Simonsen, Christian, rutebilejer; f. 21/9 1891 i
Skuldelev, Frederiksborg amt, søn af landmand
og vognmand Christian Simonsen; g. 9/5 1932 m.
Karen S., f. Nielsen; udd. og virket v. landvæsen
t. 1911, brødkusk 1912-16, ansat v. kryolitbruddet
i Grønland 1916-19, overtaget vognmand Peter
Jørgensen’s forretning i Skibby — omfattende
dagvogns- og postkørsel på ruten: Skibby-Frederikssund — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1919, udvidet forretningen til sideløbende
at omfatte droske- og turistkørsel 1923; vogn
park: 3 turistvogne, 3 rutebiler og 4 drosker;
kørsel: udelukkende rutebilkørsel på personru
terne: Skibby-Frederikssund og Skibby-VenslevJægerspris-Frederikssund samt droske- og turist
kørsel; formd. f. 3. kreds u. Turistvognmændenes
Landsorganisation og formd. f. Gardehusarfor
eningen f. Frederikssund og Omegn.
Adr. Skibby.
Firma: Chr. Simonsen, Rutebilejer, Skibby.
Simonsen, Frede Christian, vognmand; f. 12/1
1926 i Hørning, Århus amt, søn af landmand
Morten Simonsen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Varde 1953; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
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A. P. Simonsen
vognmand
Brønshøj

C. Simonsen
rutebilejer
Skibby

del mælkekørsel t. Varde Andelsmejeri, en del
kørsel f. forskellige bygmestre i Varde og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Lundvej 49, Varde.
Firma: Frede Simonsen, Vognmandsforret
ning, Lundvej 49, Varde.

Simonsen, Hans, vognmand; f. 21/7 1907 i LI.
Værløse, Frederiksborg amt, søn af fyrbøder
Jens Simonsen; g. 23/11 1938 m. Inge S., f. Niel
sen; udd. og virket s. slagter, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ballerup 1940, løst nærings
brev 1953, genn. årene udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte entreprenørvirksomhed
m. egen grusgrav og betydelig handel m. vej
materialer; vognpark: 12 lastvogne (5-7 tons) —
hvoraf en del m. tippelad og 1 m. påhængsvogn,
1 kranvogn og 2 læssetraktorer; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Kbhvn.s amt, f. Ballerup-Måløv kommune,
f. A/S Nordiske Kabel- & Trådfabrikker, Kbhvn.
og f. A/S Arbejdernes Fællesorganisations
Brændselsforretning, Kbhvn. samt f. forskellige
entreprenører.
Adr. Brydehusvej 13, Ballerup.
Firma: Hans Simonsen, Vognmandsforretning,
Brydehusvej 13, Ballerup.
Simonsen, Hans, vognmand; f. 11/3 1924 i To
bøl, Ribe amt, søn af gårdejer Niels Simonsen;
g. 27/3 1949 m. Anny S., f. Knudsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Guldager 1940; vogn
park: 1 benzinlastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked,
t. Esbjerg Eksportslagteri og t. Esbjerg AndelsSvineslagteri foruden en del kørsel f. Vester
byens Mejeri, Esbjerg og f. Guldager kommune
m. fl.
Adr. Guldager.
Firma: Hans Simonsen, Vognmandsforretning,
Guldager.

Simonsen, Hans Marinus, vognmand; f. 20/7
1910 i Skuldelev, Frederiksborg amt, søn af gård
ejer Christian L. Simonsen; g. 10/3 1930 m. Dag

F. C. Simonsen

H. Simonsen

vognmand
Varde

vognmand
Ballerup

ny S., f. Jensen; efter en del år at have virket
s. chauffør og kranfører løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig turistvognmand i Frede
rikssund 1950; vognpark: 6 turistvogne (13-36
personer).
Adr. Havnegade 8, Frederikssund.
Firma: Manse’s Turistfart v. M. Simonsen,
Havnegade 8, Frederikssund.
Simonsen, Henry, vognmand.
Adr. Hundborgvej 26, Thisted.
Firma: Henry Simonsen, Vognmandsforretning,
Thisted.

Simonsen, Holger, vognmand; f. 14/7 1906 i
Ringsø, Randers amt, søn af vognmand Mads
Peder Simonsen; g. 21/7 1933 m. Karen S., f.
Nielsen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Øster Alling pr. Auning 1924-37, over
taget samme — der er grundlagt 1908 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1937; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: IOV2 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Øster Alling Mejeri og t. A/S
Mælkekondenseringsfabrikken »Nestlé«, Randers.
Adr. Øster Alling pr. Auning.
Firma: H. Simonsen, Vognmand, Øster Alling
pr. Auning.
Simonsen, Jakob, vognmand; f. 24/1 1907 i Gyl
ling sogn, Arhus amt, søn af møller Søren Si
monsen; g. 6/9 1930 m. Ragnhild S., f. Jakob
sen; overtaget nuværende vognmandsforretning
i Falling og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1931; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kreatur- og smørtransport.
Adr. Falling.
Firma: J. Simonsen, Vognmandsforretning,
Falling.

Simonsen, Jens, vognmand; f. 20/2 1893 i Bjerregrav, Viborg amt, søn af husmand Jens Chri
stian Jensen; g. 19/10 1922 m. Marie S., f. Jen
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Sjelle pr. Skovby 1922; vogn-
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H. M. Simonsen
vognmand
Frederikssund

J. Simonsen
vognmand
S j elle

park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel; genn. en årrække
medl. af best. f. Arhus Omegns Fragt- og Vogn
mandsforening.
Adr. S j elle pr. Skovby, Østjylland.
Firma: Jens Simonsen, Vognmandsforretning,
Sjelle pr. Skovby, Østjylland.

Simonsen, Jens Christian, vognmand; vogn
park: 1 lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Fårtoftevej 22, Thisted.
Firma: Jens Simonsen, Vognmandsforretning,
Thisted.
Simonsen, Jens Evald, vognmand, brændsels
handler; f. 22/7 1920 i Esbjerg, søn af vognmand
Jens Christian Simonsen; g. 9/8 1946 m. Lydia
Marianne S., f. Knudsen; genn. en årrække vir
ket s. kusk og chauffør i faderens vognmandsog brændselsforretning i Esbjerg, etabi. sig s.
selvstændig vognmand og brændselshandler i
Esbjerg 1954; vognpark: 1 Bedf ord- og 1 Commer-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Esbjerg
kommune, f. Esbjerg Andels-Svineslagteri og f.
forskellige virksomheder på Esbjerg havn for
uden en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Grønvangsvej 53, Esbjerg.
Firma: Jens E. Simonsen, Brændsels- & Vogn
mandsforretning, Grønvangsvej 53, Esbjerg.

Simonsen, Johannes Oskar, fragtmand; f. 8/12
1890 i Torrild, Arhus amt, søn af købmand Jens
Peder Simonsen; g. 11/10 1913 m. Karen Marie
S., f. Jakobsen; udd. s. tømrer, etabi. sig s. selv
stændig fragtmand i Odder 1919, løst nærings
brev 1921; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
udelukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Odder-Arhus s. 1927; medstifter af
Arhus Omegns Fragt- og Vognmandsforening
1927, formd. f. samme t. 1939, medstifter af A/S
Arhus Fragtmandscentral 1935, formd. f. samme
t. 1940, tidl. fl. a. faglige tillidshverv; brand
mand i Odder s. 1914, brandinspektør s. 1927.
Adr. Skolegade 16, Odder.
Firma: O. Simonsen, Fragtmand, Odder.

J. O. Simonsen

M. Simonsen

fragtmand
Odder

vognmand
Nørre Sundby

Simonsen, Kristian, vognmand; f. 4/1 1916 i
Øster Hornum sogn, Alborg amt, søn af hus
mand Chresten Simonsen; lastvognschauffør 1941
-51, overtaget nuværende vognmandsforretning i
Skørping og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1951; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tippe
lad (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: udeluk
kende firmakørsel.
Adr. Jyllandsgade 24, Skørping.
Firma: Kr. Simonsen, Vognmandsforretning,
Skørping.

Simonsen, Martin, vognmand; f. 11/4 1899 i
Lindholm, Alborg amt, søn af husmand Jens
Christian Simonsen; g. 23/11 1922 m. Johanne S.,
f. Jensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s.
vognmandskusk 1919-24, overtaget vognmand
Hans Nielsen’s forretning i Nørre Sundby — der
er grundlagt 1900 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1924, løst næringsbrev 1946; vognpark:
12 lastvogne (4%-14 tons) — hvoraf 5 m. på
hængsvogn, 2 traktorer og 8 traktorvogne samt
1 mekanisk læsseskovl og 1 jordsluf; kørsel: alm.
vognmandskørsel; medl. af best. f. Ålborg og
Nørre Sundby Vognmandsforening 1940-44.
Adr. Engvej 26, Nørre Sundby.
Firma: Martin Simonsen, Vognmand, Engvej
26, Nørre Sundby.
Simonsen, Martin, vognmand; f. 2/5 1916 i
Brøstrup, Haderslev amt, søn af vognmand Peter
Hansen Simonsen; g. 12/9 1943 m. Anna S., f.
Larsen; efter en del år at have virket s. chauf
før og sen. s. kompagnon i faderens vognmands
forretning etabi. sig s. selvstændig vognmand i
St. Nustrup 1938, genn. årene udvidet forretnin
gen t. sideløbende at omfatte brændselshandel;
vognpark: 1 Steyr-diesellastvogn m. påhængs
vogn og 1 Austin-benzinlastvogn kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Åbenrå,
f. Haderslev amts vejvæsen og f. Nustrup kom
mune m. fl.; medl. af Nustrup skolekommission
og kasserer f. Nustrup Forsamlingshus.
Adr. St. Nustrup.
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M. Simonsen
vognmand
St. Nustrup

O. T. Sindberg
vognmand
Vrønding

Firma: M. Simonsen, Nustrup Vognmandsfor
retning, St. Nustrup.
Simonsen, Osvald, vognmand; f. 13/8 1911 i LI.
Værløse, Kbhvn.s amt, søn af fyrbøder Jens Si
monsen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ballerup
1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. hydraulisk
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fast kørsel f. entreprenørfirmaet Lar
sen & Nielsen, Kbhvn.
Adr. Stationsvej 84, Ballerup.
Firma: Osvald Simonsen, Vognmandsforret
ning, Ballerup.

Sindberg, Otto Theodor, vognmand; f. 15/8 1902
1 Korning, Vejle amt, søn af arbejdsmand Niels
Peter Sindberg; g. 27/5 1934 m. Kathrine S., f.
Vestergaard Andersen; udd. v. landvæsen, op
taget s. kompagnon i vognmandsforretning i
Vrønding 1930, sen. grundlagt nuværende fragtog vognmandsforretning i Vrønding; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: VrøndingHorsens; genn. en årrække medl. af best. f. Hor
sens Lastbilstation.
Adr. Vrønding.
Firma: O. Sindberg, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Vrønding.
Sirak, Hans Kristian, vognmand; f. 23/6 1893
i Brande, Vejle amt, søn af fragtmand Niels Pe
ter Mikkelsen Sirak; g. 5/11 1926 m. Ingrid S.,
f. Nissen; udd. og virket v. landvæsen t. 1914,
dragon 1914-17, derefter virket v. forskelligt ar
bejde, erhvervet distrikt f. dagrenovationskør
sel i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1923; kørselskapacitet: ca. 4 tons.
Adr. Palermovej 5, Kbhvn. S.
Firma: H. Sirak’s Vognmandsforretning, Pa
lermovej 5, Kbhvn. S.
Sivertsen, Gerhardt, vognmand; f. 11/8 1918 i
Ølsemagle, Roskilde amt, søn af tjener Ole Si

G. Sivertsen

F. Skaarup

vognmand
Køge

vognmand
Tved

vertsen; g. 26/12 1940 m. Margrethe S., f. Ander
sen; ansat i A/S Gummifabrikken »Codan«, Køge
1933-46, redder i Falck’s Redningskorps, Køge
1946-52, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Køge 1952; vognpark: 1 4-tons Ford-lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. A/S Gummifabrikken »Codan«,
Køge.
Adr. Stormøllevej 62, Køge.
Firma: Gerh. Sivertsen, Vognmandsforretning,
Stormøllevej 62, Køge.
Skaarup, Ejgild, vognmand; f. 11/11 1923 i
Stjær, Århus amt, søn af rentier Constantin
Skaarup; g. 28/12 1946 m. Elly S., f. Søndergaard;
chauffør h. vognmand Jens Simonsen, Sj elle pr.
Skovby 1945-52, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Sjelle og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1952; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Skovby Nord Mejeri og t. Klank An
delsmejeri.
Adr. Sjelle pr. Skovby, Østjylland.
Firma: Ejgild Skaarup, Vognmandsforretning,
Sjelle pr. Skovby, Østjylland.

Skaarup, Frederik, vognmand; f. 4/4 1930 i
Tved, Randers amt, søn af arbejdsmand Niels
Skaarup; udd. v. landvæsen, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Tved og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 3
lastvogne (kørselskapacitet: 16 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel t. Thorup Andelsmejeri foruden
en del svine- og kreaturtransport og en del fir
makørsel.
Adr. Tved pr. Knebel.
Firma: Tved Vognmandsforretning, Tved pr.
Knebel.
Skadborg, Thorvald Nielsen, vognmand; f. 12/7
1911 i Fousing, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Niels Nielsen Skadborg; g. 10/10 1948 m.
Edith Margrethe S., f. Poulsen, udd. og virket v.
landvæsen t. 1938, etabi. sig s. selvstændig vogn-
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T. N. Skadborg

K. Skarving

L. Skjødt

H. Skjøth

vognmand
Søborg

vognmand
Kbhvn. S.

vognmand
Skørping

vognmand
Vester Lindet

mand i Kbhvn. 1938; vognpark: 2 diesellastvogne
(kørselskapacitet: ca. 12 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
forskellige brændselsforretninger og entrepre
nører.
Adr. Tinghøjvej 28 A, Søborg.
Firma: Th. Skadborg, Vognmandsforretning,
Tinghøjvej 28 A, Søborg.

Skamstrup, Hans Jørgensen, vognmand; f. 17/11
1895 i Skamstrup, Holbæk amt, søn af vognmand
A. Jørgensen; g. m. Rosa Marie J. S., f. Nielsen;
udd. v. landvæsen, privatchauffør 1923-29, over
taget vognmand Carl Frederiksen’s forretning i
Holbæk og etabi. sig s. selvstændig lillebilvogn
mand 1929, indtrådt i taxa-sammenslutningen i
Holbæk 1949; vognpark: 14 drosker.
Adr. Kalundborgvej 106, Holbæk.
Firma: Holbæk Taxa, Jernbanepladsen, Hol
bæk.
Skarving, Kai, vognmand; f. 15/7 1909 i Kbhvn.,
søn af stationsmester Søren Andreas Skarving;
g. 21/5 1933 m. Edith Harriet S., f. Jacobsen; udd.
og virket v. landvæsen t. 1927, torvekusk 192730, chauffør v. Amagerbanen 1930-32, v. A/S Nor
diske Kabel- & Trådfabrikker’s valseværk i
Kbhvn. 1932-44 og i firmaet Carl Jensen, Ka
strup 1944-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1946; kørselskapacitet: ca. 7 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Skandinavisk Kokosvæveri, f.
Frugtsyndikatet og f. A/S Georg Voss — alle
Kbhvn.
Adr. Prins Buris Vej 4, Kbhvn. S.
Firma: Kai Skarving, Vognmandsforretning,
Prins Buris Vej 4, Kbhvn. S.

Skjødt, Ludvig, vognmand; f. 30/1 1917 i Sol
bjerg, Alborg amt, søn af gårdejer Søren Iver
Skjødt; g. 13/4 1947 m. Emma S., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, overtaget nuværende lillebilfor
retning i Skørping og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1946; vognpark: 1 7-personers
Mercedes-lillebil model 1953 m. dieselmotor.

Adr. Egholmvej 1A, Skørping.
Firma: L. Skjødt, Lillebilforretning, Skørping.

Skjøth, Hans, vognmand; f. 10/10 1917 i Fol
ding, Ribe amt, søn af vognmand Søren Hansen
Skjøth; efter en del år at have virket s. chauf
før h. forskellige sønderjydske vognmænd etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Vester Lindet pr.
Gram 1946; vognpark: 1 Austin-benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Haderslev amts vejvæsen og ±.
Gram kommune samt iøvrigt en del kørsel m.
brændsel, korn og foderstoffer.
Adr. Vester Lindet pr. Gram.
Firma: Hans Skjøth, Vognmandsforretning,
Vester Lindet pr. Gram.
Skou, Anker Nielsen, vognmand; f. 26/6 1911 i
Elsted, Århus amt, søn af landmand Niels Anton
Nielsen Skou; g. 31/3 1936 m. Lilli N. S., f. An
dersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1945; vognpark: 3 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn; kørsel: udelukkende flytning
og møbeltransport.
Adr. Hollænderdybet 12, Kbhvn. S.
Firma: Frederiksberg Flytteforretning, Edisonsvej 1, Kbhvn. V.
Skov, Bruno Bertelsen, vognmand; f. 10/11 1914
i Vandborg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Erik Skov; g. 8/12 1937 m. Elly S., f. Andreasen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vandborg
1937; kørselskapacitet: 5 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Lemvig og Om
egns Vognmandsforening.
Adr. Vandborg pr. Bonnet.
Firma: Bruno Skov, Vognmandsforretning,
Vandborg pr. Bonnet.
Skov, Erik Nielsen, vognmand; f. 5/10 1923 i
Haldrup, Skanderborg amt, søn af murer Jo
hannes Nielsen Skov; g. 7/8 1948 m. Agnes Ma
rie S., f. Nielsen; udd. i handel, sammen m.
kompagnon grundlagt nuværende vognmands
forretning i Haldrup og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946, eneindehaver af samme s. 1947;
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B. B. Skov

E. N. Skov

K. Skov

N. P. Skov

vognmand
Vandborg

vognmand
Haldrup

vognmand
Esbjerg

vognmand
Sadderup

vognpark: 1 SVs-tons lastvogn m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast mælkekørsel t. Horsens Andelsmejeri
og t. Søvind Andelsmejeri.
Adr. Haldrup.
Firma: Erik Skov, Vognmandsforretning, Hal
drup.

Skov, Henry, fragtmand; f. 27/9 1912 i Tapdrup,
Viborg amt, søn af vognmand Chresten Christen
sen Skov; g. 12/5 1938 m. Astrid S., f. Nielsen;
chauffør i faderens vognmandsforretning 193345, løst næringsbrev og i kompagni m. broderen
fragtmand Søren Skov erhvervet koncession på
fragtruten: Herning-Arhus 1945; vognpark: 3
5 %-tons lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(6 tons); medl. af best. f. og kasserer i Herning
Vognmandsforening s. 1955, formd. f. Landsj agtforeningen af 1923’s Herning afdeling og medl.
af kredsbest. f. samme i Ringkøbing amt.
Adr. Paghs Alle 25, Herning.
Firma: Herning-Arhus Autotransport v. Brdr.
Skov, Herning.
Skov, Karl, vognmand; f. 13/1 1897 i Tjære
borg, Ribe amt, søn af gårdejer Hans Peder
Skov; g. 24/2 1924 m. Agnes S., f. Hansen; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Esbjerg 1926, eksportvognmand s. 1928,
iøvrigt optaget sønnen Egon Skov s. medarbej
der i forretningen; vognpark: 6 diesellastvogne —
hvoraf 4 m. lukket kølekasse og påhængsvogn;
kørsel: alm. lokal vognmandskørsel f. forskel
lige virksomheder i Esbjerg samt eksportkør
sel m. koncession på Europa; genn. 25 år kas
serer i International Auto-Transport, Esbjerg,
medl. af best. f. Esbjerg Vognmandsforening.
Adr. Helgolandsgade 12, Esbjerg.
Firma: Karl Skov, Eksportvognmand, Helgo
landsgade 12, Esbjerg.
Skov, Niels Peter, vognmand; f. 8/7 1921 i Sad
derup, Ribe amt, søn af vognmand Theodor
Skov; g. 19/2 1943 m. Anny S., f. Andersen; efter
en del år at have virket s. chauffør i faderens
vognmandsforretning i Sadderup overtaget sam

me og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946;
vognpark: 2 diesel- og 3 benzinlastvogne — den
ene m. påhængsvogn — og 1 personvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — såvel lokal s. lang
turskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Dansk Dammann Asfalt, Esbjerg, f. Skads kom
mune og f. Ribe amts vejvæsen m. fl. foruden en
del kørsel m. kreaturer og svin t. Esbjerg Eksport
marked og t. Esbjerg Andels-Svineslagteri; medl.
af best. f. Ribe Amts Vognmandsforening, tidl.
formd. f. samme.
Adr. Sadderup pr. Esbjerg.
Firma: Th. Skov’s Vognmandsforretning v.
N. P. Skov, Sadderup pr. Esbjerg.

Skov, Peder, vognmand; f. 8/12 1909 i Stautrup,
Arhus amt, søn af rentier Christian Skov; g.
1940 m. Lilly S., f. Andersen; optaget s. kom
pagnon i vognmand N. P. Andersen’s forretning
1 Egå pr. Hjortshøj 1941, eneindehaver af sam
me — der er grundlagt 1921 — s. 1956; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport foruden en del
brændselskørsel; medl. af Hjortshøj-Egå sogne
råd s. 1950.
Adr. Egå pr. Hjortshøj.
Firma: Egå Autotransport v. Peder Skov, Egå
pr. Hjortshøj.
Skov, Søren, fragtmand; f. 30/8 1910 i Tapdrup,
Viborg amt, søn af vognmand Chresten Christen
sen Skov; g. 10/7 1938 m. Lilly S., f. Pedersen;
chauffør i faderens vognmandsforretning 1929-45,
løst næringsbrev og i kompagni m. broderen
fragtmand Henry Skov erhvervet koncession på
fragtruten: Herning-Arhus 1945; vognpark: 3 5^tons lastvogne — den ene m. påhængsvogn (6
tons); medl. af best. f. Arhus Fragtmandscentral
s. 1953.
Adr. Haraidsgade 37, Herning.
Firma: Herning-Arhus Autotransport v. Brdr.
Skov, Herning.
Skov, Theodor, exam. kørelærer; f. 17/3 1898
i Asp, Ringkøbing amt, søn af tømrermester P.
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T. Skov
exam, kørelærer
Holstebro

V. Skov
vognmand
Øster Bording

P. Skovby
direktør
Kbhvn. V.

Skov; g. m. Rigmor S., f. Thorsen; ansat v.
Falck’s Redningskorps i Arhus 1931-34 og i Hol
stebro 1934-35, grundlagt nuværende køreskole
i Holstebro og etabi. sig s. selvstændig køre
lærer 1935; formd. f. nordvestjydsk kreds, u.
Dansk Kørelærer Union s. 1938, medl. af hovedbest. f. Dansk Kørelærer Union.
Adr. Lægårdvej 22, Holstebro.
Firma: Th. Skov, Exam. Kørelærer, Lægård
vej 22, Holstebro.
Skov, Viggo, vognmand; f. 23/10 1925 i Krage
lund sogn, Viborg amt, søn af handelsmand
Niels Knudsen Nielsen Skov; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Øster Bor
ding 1946; vognpark: 1 3-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Sinding Andelsmejeri og
en del svinetransport.
Adr. Øster Bording.
Firma: Viggo Skov, Vognmandsforretning,
Øster Bording.

Skovby, Povl, direktør; f. 24/9 1909 i Kbhvn.,
søn af fabrikant og vognmand Kristian Skovby;
g. 1/5 1932 m. Elly S., f. Schultz; udd. s. smedeog maskinarbejder i faderens vognfjederfabrik
i Kbhvn. og sen. ansat i faderens vognmandsfor
retning i Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. m. 1 lastvogn 1932, genn. årene
udvidet forretningen t. at omfatte 24 lastvogne
m. en kørselskapacitet på ca. 100 tons, erhvervet
ejendommen m. tilhørende garagekompleks
Snorresgade 22, Kbhvn. S. 1944, afhændet vogn
mandsforretningen og ejendomskomplekset 1953,
udnævnt t. kørselsdirektør f. Kbhvn.s Kommune’s
Kørselsafdeling 1953.
Adr. St. Møllevej 2, Kbhvn. S.
Institution: Københavns Kommune’s Kørsels
afdeling, Vester Fælledvej 75, Kbhvn. V.
Skovfoged, Anders Sørensen, vognmand; f. 27/1
1901 i Arhus, søn af gårdejer Anders Sørensen
Skovfoged; g. 30/9 1933 m. Astrid S., f. Nielsen;
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig

A. Skovgaard
vognmand
Hasle

vognmand i Århus 1929; vognpark: 1 3-tons last
vogn m. vippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Aboulevarden 18, Arhus.
Firma: A. S. Skovfoged, Vognmandsforretning,
Aboulevarden 18, Arhus.
Skovgaard, Anton, vognmand; f. 11/12 1908 i
Vestermarie, Bornholm, søn af kusk Andreas
Skovgaard; g. 11/5 1935 m. Guldborg S., f. Holm;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hasle 1942, side
løbende indehaver af depot i Hasle f. A/S Bryg
geriet »Stjernen«, Kbhvn.; vognpark: 2 3^?-tons
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under specielt transport af fjerkræ; medl. af
Hasle byråd 1950-54 og af Hasle ligningskommis
sion 1946-50.
Adr. Østergade 13, Hasle.
Firma: Anton Skovgaard, Vognmandsforret
ning, Østergade 13, Hasle.

Skovgaard, Carl Haagensen, vognmand; f. 22/4
1912 i Ibsker, Bornholm, søn af landmand Kri
stian Skovgaard; g. 3/1 1937 m. Anne S., f. Niel
sen; chauffør 1930-44, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rønne 1944, selvstændig vognmand i
Arsdale pr. Svaneke s. 1946; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — begge m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Arsdale pr. Svaneke.
Firma: Carl Skovgaard, Vognmandsforretning,
Årsdale pr. Svaneke.

Skovlund, Carl, vognmand; f. 12/5 1906 i Svend
borg, søn af grovsmed Knud Skovlund; g. 27/5
1934 m. Edith S., f. Nielsen; udd. og virket v.
landvæsen 1920-27, arbejdsmand i Svendborg
1927-36, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Svendborg 1936; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 22 tons).
Adr. Høje Bøgevej 1, Svendborg.
Firma: C. Skovlund, Vognmandsforretning,
Høje Bøgevej 1, Svendborg.
Skovmand-Jørgensen, Asger, vognmand; f. 25/10
1897 i Fangel, Odense amt, søn af lærer J. P.
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C. B. Skriver

C. E. Skriver

vognmand
Thorshøj

vognmand
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vognmand
S j ørring

vognmand
Farstrup

Jørgensen; g. 26/5 1944 m. Magda S.-J., f. Ole
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Thors
høj 1926; vognpark: 3 lastvogne — den ene m.
tippelad (kørselskapacitet: ca. 15 tons) — og 1
6-personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kreaturkørsel —
samt lillebilkørsel; i perioder medl. af best. f.
Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening.
Adr. Thorshøj.
Firma: A. Skovmand-Jørgensen, Vognmands
forretning Thorshøj.

Skovsen, Niels Rasmussen Nielsen, vognmand;
f. 28/11 1903 i Feldballe sogn, Randers amt, søn
af husmand Anders Nielsen Skovsen; g. 5/7 1931
m. Astrid S., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Herlev 1936; vognpark: 1 3%-tons
lastvogn; kørsel: udelukkende dagrenovations
kørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdelsessel
skab.
Adr. Stavnsbjerg Alle 81, Herlev.
Firma: Skovsen & Jørgensen, Vognmandsfor
retning, Stavnsbjerg Alle 81, Herlev.
Skriver, Christian Bang, vognmand; f. 25/7
1908 i Sjørring sogn, Thisted amt, søn af land
mand Christian Skriver; g. 1933 m. Nelly S., f.
Jacobsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sjørring 1951; vognpark: 1 4^-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturkørsel og en
del kørsel f. Sjørring-Torsted kommune.
Adr. Sjørring.
Firma: Chr. Bang Skriver, Vognmandsforret
ning, Sjørring.
Skriver, Christian Edvard, vognmand; f. 30/6
1923 i Farstrup, Alborg amt, søn af vognmand
Peter Skriver; g. 12/9 1950 m. Anna S., f. Han
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Far
strup 1950; vognpark: 1 lastvogn (5200 kg); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
firmakørsel.
Adr. Farstrup pr. Sebbersund.

Firma: Chr. Edv. Skriver, Vognmandsforret
ning, Farstrup pr. Sebbersund.
Skriver, Niels G., vognmand; f. 24/9 1936 i Sjør
ring sogn, Thisted amt, søn af vognmand Chri
stian Bang Skriver; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Sjørring s. 1954.
Adr. Sjørring.
Firma: Chr. Bang Skriver, Vognmandsforret
ning, Sjørring.

Skræddergaard, Niels Petersen, vognmand; f.
13/7 1904 i Ølby, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Peter Skræddergaard; g. 24/8 1929 m. Alma S.,
f. Jensen; udd. og virket v. landvæsen 1918-24,
vognmandskusk 1924-27, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Holstebro 1927, autovognmand s.
1947; kørselskapacitet: ca. 4 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. grosserer K. Møller Kristiansen, Holste
bro, f. R.A.V., Holstebro, f. Lundgaard’s Hudelager, Holstebro, f. Holstebro Svineslagteri og f.
Holstebro kommune m. fl.
Adr. V. F. Welschs Vej 9, Holstebro.
Firma: Niels Skræddergaard, Vognmandsfor
retning, V. F. Welschs Vej 9, Holstebro.
Skytte, Axel, vognmand; f. 6/9 1905 i Hors
lunde, Maribo amt, søn af gårdejer Rasmus
Skytte; g. 18/4 1935 m. Edith Marie S., f. Johansson; udd. og virket v. landvæsen t. 1930, vogn
mandschauffør i Holte, Skovshoved og Lyngby
t. 1934, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Holte 1934, iøvrigt optaget sønnen Bent Skytte
s. medarbejder i forretningen; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: 12-14 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. murermester Sophus Jensen, Holte, f. mu
rermester Manniche & Sønner, Holte, f. murer
mester Chr. Rassow, Gentofte og f. Nordsjæl
lands Entreprenørforretning, Holte m. fl.
Adr. Rønnebærvej 18, Holte.
Firma: Axel Skytte, Vognmandsforretning,
Rønnebærvej 18, Holte.
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vognmand
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Skyum, Christian, fragt- og vognmand; f. 22/12
1904 i Gladsakse, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer
Vilhelm Skyum; g. 7/12 1926 m. Alice S., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig fragt- og vognmand i Hareskovby
1923; vognpark: 1 4%-tons lastvogn og 1 person
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. Hareskovby Gasværk —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten t. Kbhvn.; medl. af best. f. og sekretær i
Ballerup-Værløse Vognmandsforening 1948-55.
Adr. Skandrups Alle 9, Hareskovby pr. Hare
skov.
Firma: Chr. Skyum, Hareskovby Fragt- &
Vognmandsforretning, Hareskovby pr. Hareskov.

Skøtt, Johannes, vognmand; f. 18/4 1905 i Øster
Løgum, Åbenrå amt, søn af landmand Emil Jo
hansen Skøtt; g. 6/8 1938 m. Kirsten S., f.
Schmidt; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rødekro 1937; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Åbenrå amts
vejvæsen og f. Rise kommune.
Adr. Østergade, Rødekro.
Firma: Johs. Skøtt, Vognmandsforretning,
Rødekro.

Sloth, Frode Sandager Hansen, vognmand; f.
11/7 1910 i Kolding, søn af vognmand Johan
Sandager Sloth; g. 10/4 1938 m. Vita Sonja S.,
f. Nichum; udd. og virket s. kusk og chauffør
i faderens vognmandsforretning i Kolding, i
kompagni m. broderen Hans Sloth overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1946, eneindehaver af forretningen — der er
grundlagt 1878 og udelukkende baseret på kørsel
f. D.S.B. s. 1916 — s. 1954; vognpark: 4 lastvogne
og 1 hestevogn (kørselskapacitet: ca. 15 tons);
medl. af best. f. Kolding Hesteforsikring s. 1955.
Adr. Læssøegade 3, Kolding.
Firma: F. Sloth, Vognmandsforretning, Læs
søegade 3, Kolding.

Sloth, Laust, vognmand; f. 11/8 1908 i Gedsted,
Viborg amt, søn af gårdejer Christian Laustsen

Sloth; g. 19/11 1938 m. Inger S., f. Jensen; udd. v.
landvæsen, lastvognschauffør 1932-39 og 1947-49,
tørvefabrikant 1940-47 og produkthandler 194952, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gedsted
1952; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kør
selskapacitet: 10 tons); kørsel: udelukkende
langturstransport.
Adr. Gedsted.
Firma: L. Sloth, Langtursvognmand, Gedsted.
Slothuus, Axel, vognmand; f. 14/11 1925 i Liltrup, Haderslev amt, søn af landmand Frederik
Slothuus; g. 3/1 1953 m. Elise S., f. Andersen;
efter en del år at have virket s. chauffør etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kværs pr. Tørsbøl
1951; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. Åbenrå amts vejvæsen
og f. Kværs kommune.
Adr. Kværs pr. Tørsbøl.
Firma: Axel Slothuus, Vognmandsforretning,
Kværs pr. Tørsbøl.

Slumstrup, Martha, vognmand; f. 5/7 1897 i
Svendborg, datter af kædeskærer Niels Christian
Jensen; g. 5/12 1916 m. vognmand Christian
Slumstrup; efter ægtefællens død 1953 overtaget
og videreført dennes vognmandsforretning i
Herning — der er grundlagt af vognmand Chri
stian Slumstrup 1916; vognpark: 2 lastvogne (3%
og 4 tons) — den ene m. tippelad — og 1 lillebil
(5 personer).
Adr. H. C. Ørsteds Vej 58 A, Herning.
Firma: Chr. Slumstrup, Vognmandsforretning,
Poulsgade 11, Herning.

Smed, Anton, vognmand; f. 25/3 1905 i Bjerregrav, Viborg amt, søn af tømrermester Niels
Smed; g. 4/6 1939 m. Karen S., f. Kirkegaard;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Houlbjerg
pr. Laurbjerg 1945; vognpark: 1 5V2-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel m. mælk t. Frijsenborg Her
regårdsmejeri og en del kørsel m. træ fra Houl
bjerg Skov.
Adr. Houlbjerg pr. Laurbjerg.
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vognmand
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vognmand
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Firma: Anton Smed, Vognmandsforretning,
Houlbjerg pr. Laurbjerg.

Smed, Holger, rutebilejer; f. 18/10 1904 i Hvid
bjerg, Thisted amt, søn af rutebilejer Christian
Smed; g. 25/6 1932 m. Clara Marie S., f. Chri
stensen; chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Frederikshavn t. 1934, derefter medinde
haver af samme, eneindehaver af forretningen
s. 1949; vognpark: 11 rute- og turistbiler (kør
selskapacitet: 385 personer); kørsel: udelukkende
rutebilkørsel på personruten: FrederikshavnAlborg samt turistkørsel; formd. f. Turistvognmændenes Landsorganisation’s Hjørring afde
ling.
Adr. Kattegatsvej 3, Frederikshavn.
Firma: Holger Smed, Rutebilejer, Kattegats vej
3, Frederikshavn.
Smed, Kaj, vognmand; f. 22/10 1915 i Sennels,
Thisted amt, søn af vognmand Lars Smed; g.
26/11 1941 m. Laura S., f. Andersen Hvass;
overtaget faderens vognmandsforretning i Sen
nels og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1943;
vognpark: 2 lastvogne (4200 og 5000 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel, en del svine- og kreaturkørsel
og en del kørsel f. Sennels kommune — samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Sennels-Thisted.
Adr. Sennels pr. Thisted.
Firma: Kaj Smed, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Sennels pr. Thisted.

Smidt, Leon, vognmand; f. 29/8 1907 i Vejen,
Ribe amt, søn af smed og plantør Peter Søren
sen Smidt; g. 1/12 1946 m. Ella Hansigne S., f.
Lorenzen; efter en del år at have virket s.
chauffør h. forskellige vognmænd etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Jels 1946; vognpark: 1
lillebil (Ford Customline model 1955); kørsel:
udelukkende personbefordring; kasserer f. Toft
lund afdelingen u. Centralforeningen af Lille
biler i Danmark.
Adr. Jels.
Firma: Leon Smidt, Lillebilvognmand, Jels.

Soelberg, Georg Vilhelm, vognmand; f. 2/4 1927
i Hjørring, søn af vejmand Niels Soelberg; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hirtshals 1952;
vognpark: 1 lastvogn (7200 kg) m. påhængsvogn
(6720 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fisketransport; formd. f. Hirtshals
Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Søndergade 17, Hirtshals.
Firma: Georg V. Soelberg, Vognmandsforret
ning, Søndergade 17, Hirtshals.
Sommer, Poul, vognmand; f. 3/3 1915 i Olsker,
Bornholm, søn af vognmand Ludvig Sommer; g.
10/9 1939 m. Ingeborg S., f. Hansen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Olsker 1946; vognpark:
1 4%-tons lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Villa »Remy«, Olsker pr. Tejn.
Firma: Poul Sommer, Vognmandsforretning,
Olsker pr. Tejn.

Sonne, Orla, vognmand; f. 17/1 1914 i Rutsker,
Bornholm, søn af landmand Jens Sonne; g. 19/10
1944 m. Grethe S., f. Pedersen; chauffør 1933-37,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Arsballe
1937, driver sideløbende maskinstation samt ben
zintank m. detailsalg f. Gulf Oil i Arsballe; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 4% tons) og 3 traktorer
m. tilhørende landbrugsredskaber; kørsel: alm.
vognmandskørsel; i perioder medl. af best. f.
Klemensker Vognmandsforening, medl. af best.
f. Arsballe Brugsforening og medl. af Klemen
sker menighedsråd.
Adr. Arsballe pr. Rønne.
Firma: Orla Sonne, Vognmandsforretning,
Arsballe pr. Rønne.
Spedtsberg, Sigvardt, vognmand; f. 13/2 1918 i
Egtved, Vejle amt, søn af vognmand Jørgen Pe
der Spedtsberg; g. 10/9 1938 m. Anna Marie S., f.
Holt; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lejrskov
1945, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Egtved 1948; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. vejmaterialer f. Egtved kommune
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G. V. Soelberg
vognmand
Hirtshals

O. Sonne
vognmand
Årsballe

S. Spedtsberg
vognmand
Egtved

og en del kørsel m. roer t. Kolding Saftstation
foruden en del kørsel f. Egtved Mejeri og f. Eg
tved Foderstof- og Gødningsforening.
Adr. Egtved.
Firma: S. Spedtsberg, Vognmandsforretning,
Egtved.

Spohr, Frede, rutebilejer; f. 17/3 1901 i Råbylille, Møn, søn af gårdejer Hans Jørgen Spohr;
g. 3/10 1928 m. Inge S., f. Kjær; udd. v. landvæ
sen og sen. drevet rutebilkørsel på personruter
ne: Holbæk-Roskilde og Tåstrup-Kbhvn., over
taget personruterne: Sorø-Næstved1 og Næstved
-Slagelse og etabi. sig s. selvstændig rutebilejer
i Sorø 1935, sideløbende indehaver af person
ruten: Glumsø-Slagelse s. 1950; vognpark: 5 tu
rist- og rutebiler (29-35 personer); formd. f. Sorø
Rutebilstation, medl. af best. f. A/S Grenå-Hundested Færgefart s. 1934.
Adr. Møllevej 1, Sorø.
Firma: Frede Spohr, Rutebilejer, Møllevej 1,
Sorø.

Stagaard, Villy,
William Stagaard;
mandsforretning i
Adr. Sig.
Firma: William
ning, Sig.

vognmand; søn af vognmand
medarbejder i faderens vogn
Sig.

Stagaard, Vognmandsforret

Stagaard, William, vognmand; f. 8/6 1909 i
Erritsø, Vejle amt, søn af smedemester Valde
mar Stagaard; g. 23/8 1936 m. Gudrun Margre
the S., f. Jessen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Blaksmark pr. Varde 1931, selvstændig
vognmand i Sig s. 1936, nyopført nuværende
ejendom i Sig 1955, iøvrigt optaget sønnen Villy
Stagaard s. medarbejder i forretningen; vogn
park: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn og 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg
og Varde, en del kørsel m. korn, foderstoffer og
gødning f. Sig Lokalforening, en del kørsel m.
vejmaterialer f. Sig kommune og en del kørsel
m. brændsel f. egen regning — samt langturs

W. Stagaard
vognmand
Sig

kørsel m. cement, kalk og kreaturer på Nord- og
Sydjylland.
Adr. Sig.
Firma: William Stagaard, Vognmandsforret
ning, Sig.

Staub, Bernhard, vognmand; f. 3/1 1907 i Høkkelbjerg, Haderslev amt; g. 7/10 1937 m. Andrea
S., f. Wind; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Haderslev 1942;
vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Haderslev Mælkecentral og f. A/S Hansborg
Trælasthandel m. fl.
Adr. Fasanvej 21, Haderslev.
Firma: B. Staub, Vognmandsforretning, Fasan
vej 21, Haderslev.
Stavnsbjerg, Ejnar, vognmand; f. 7/7 1890 i
Ulse, Præstø amt, søn af gårdejer Anders Chri
stensen; g. 29/7 1921 m. Marie S., f. Jørgensen;
udd. v. landvæsen, sen. gårdejer i Sydsjæl
land, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bjæ
verskov 1925; vognpark: 2 lastvogne (3 og 4 tons)
— den ene m. påhængsvogn (3 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f.
Fuglebæk Mejeri.
Adr. Bjæverskov.
Firma: E. Stavnsbjerg, Vognmandsforretning,
Bjæverskov.
Steen, Oluf, landmand; f. 16/7 1892 i Alborg,
søn af vognmand Christian Steen; g. 25/9 1917 m.
Ellen S., f. Fenger; udd. v. landvæsen på Lerchenborg, Torbenfeldt og Højbygård, forpagter af Soderup Præstegård 1916-21, ejer af Hoppesdal i
Vonsild 1921, af Solhjem i Ødis Bramdrup 1923-31;
medl. af Folketinget s. 1924; leder af Det radikale
Venstre’s partikontor s. 1943; sognerådsmedl.
1920-21; medl. af Grønlandsudvalget 1929 og af
Radiorådet og dettes forretningsudvalg 1930.
Adr. Strandborg pr. Kalvehave.

Steenbjerge, C. N., kørselsentreprenør; f. 17/2
1880 i Måløv, Kbhvn.s amt, søn af statsbanefor
mand L. Steenbjerge; g. 10/10 1907 m. Olga Mar-

894

B. Staub

E. Stavnsbjerg

vognmand
Haderslev

vognmand
Bjæverskov

C. N. Steenbjerge
kørselsentreprenør
Kbhvn. 0.

grethe S., f. Nielsen; udd. i handel i Kerteminde
1894-99, frekventeret Niels Brock’s Handelshøj
skole i Kbhvn. 1899-1900, ansat i Kbhvn.s Fri
havns-Aktieselskab 1900-17, medindehaver af fir
maet Anders Nielsen & Co., Kbhvn. 1917, ene
indehaver af samme s. 1928 og af firmaet Hans
Jørgensen’s Eftf., Kbhvn. s. 1934; vognpark: 40
lastvogne (2-12 tons) samt påhængsvogne og olie
tankvogne foruden 20 heste og 75 hestevogne
(kørselskapacitet: ca. 300 tons); kørsel: alm.
vognmands- og entreprenørkørsel baseret på en
fast og mangeårig forretningsforbindelse (over
60 år) m. adskillige af firmaets ca. 450 kunder —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S Tuborgs
Bryggerier, f. A/S Dansk Esso, f. 0. K., f.
D.F.D.S. og f. D.S.B. m. fl. — alle Kbhvn.; formd.
f. Kbhvn.s Vognmandsforening 1923-24 og næstformd. i samme 1925-32, formd. f. Centralorgani
sationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn 192432, viceoldermd. i Kbhvn.s Vognmandslaug 192532 og oldermd. i samme 1932-33; medl. af hovedbest. f. Dansk Arbejdsgiverforening 1923-33, medl.
af repræsentantskabet f. Arbejdsgivernes Ulyk
kesforsikring s. 1923, f. Håndværkerforeningen i
Kbhvn. 1925-32 og f. A/S Håndværkerbanken
i Kbhvn. 1925-32; dommer i Den faste Voldgiftsret
1930-48; medstifter og æresmedl. af Foreningen af
Frihavnsfunktionærer; dekoration: R.
Adr. Strandvejen 24, Kbhvn. 0.
Firma: Anders Nielsen & Co., Kørselsentrepre
nør, Frihavnen, Kbhvn. 0.

Stefansen, Johannes Dalgaard, vognmand; f.
17/4 1923 i Aulum, Ringkøbing amt, søn af ren
tier Johan Christian Stefansen; g. 8/5 1948 m.
Grete S., f. Martinsen; udd. v. landvæsen, tek
stilarbejder 1946-51, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Tvis og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1951; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 28
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del svine- og kreaturtransport og
en del kørsel m. dansk brændsel f. egen regning
— samt langturskørsel.
Adr. Tvis.

J. Steffensen
vognmand
Kås

Firma: J. Stefansen, Vognmandsforretning,
Tvis.

Steffensen, Anders Nørgaard, vognmand; f.
29/6 1902 i Ugilt, Hjørring amt, søn af gårdejer
Svend Christian Steffensen; g. 3/12 1929 m. Dagni
N. S., f. Gundersen; chauffør — bl. a. genn. 13 år
i Arhus Omnibusselskab — 1920-40, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skørping 1940, afhæn
det nævnte forretning og grundlagt nuværende
vognmandsforretning i Arhus 1946; vognmateriel:
1 truck og 2 blokvogne (samlet lasteevne: 30
tons); kørsel: udelukkende sværgodstransport*.
Adr. Silkeborgvej 19, Århus.
Firma: A. N. Steffensen, Sværgodstransport,
Silkeborgvej 19, Arhus.
Steffensen, Jens, vognmand; f. 24/2 1918 i Ål
borg, søn af arbejdsmand Niels Steffensen; g.
23/2 1944 m. Carla S., f. Støve; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kås 1938; vognpark: 2 last
vogne (3500 og 4625 kg); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. brænd
sel og en del kørsel f. Hjørring amt; medl. af
best. f. Brønderslev og Omegns Vognmandsfor
ening s. 1955, medl. af best. f. Hvetbo Herreds
Soldaterforening og leder af civilforsvaret i Kås.
Adr. Nørregade 45, Kås.
Firma: Jens Steffensen, Vognmandsforretning,
Kås.

Steffensen, Jens Fleng, vognmand; f. 8/3 1897
i Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af husmand
Jeppe Christian Steffensen; g. 22/9 1921 m. Beate
Marie F. S., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Hvam pr. Holstebro 1925; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport.
Adr. Hvam pr. Holstebro.
* Vognmand Anders Nørgaard Steffensen har bl. a. ud
ført al sværgodstransport ved opførelsen af I/S Midtkraft,
Århus samt transport af transformatorer for A/S Ths. B.
Thrige, Odense og for I/S Vestkraft, Esbjerg. Han har
desuden udført transporten og ophejsningen af rytter
statuen af kong Christian X på Bispetorvet i Århus i 1955.
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A. K. Stentoft

Aa. T. P. Stigsen

K. C. Stigsen

vognmand
Bogø By

vognmand
Assentoft

vognmand
Seide

vognmand
Kølsen

Firma: Jens Fleng, Vognmandsforretning,
Hvam pr. Holstebro.
Steffensen, Peter, vognmand, brændselshand
ler; f. 6/6 1913 på Bogø, Præstø amt, søn af vogn
mand Cornelius Steffensen; g. 1954 m. Irma S.,
f. Frederiksen; overtaget vognmand A. Caspersen’s vognmands- og brændselsforretning i Bogø
By og etabi. sig s. selvstændig vognmand og
brændselshandler 1951; vognpark: 1 5V2-tons last
vogn.
Adr. Bogø, Bogø By.
»Firma: Peter Steffensen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Bogø, Bogø By.
Stentoft, Anders Kristian, vognmand; f. 4/3
1918 i Virring, Randers amt, søn af boelsmand
Peter Christensen; g. 19/9 1948 m. Anna Lykke
S., f. Nielsen; ud. v. landvæsen, lastvognschauf
før 1937-39, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Assentoft pr. Volk Mølle 1939; vognpark: 1 SVstons lastvogn; kørsel: udelukkende fast kørsel
f. I/S Kødfoderf abrikken »Kron jyden«, Essenbæk pr. Randers.
Adr. Assentoft pr. Volk Mølle.
Firma: A. Stentoft, Vognmandsforretning, As
sentoft pr. Volk Mølle.

Stigsen, Aage Trier Pedersen, vognmand; f.
29/11 1908 i Hejlskov, Viborg amt, søn af vogn
mand Søren Stigsen Pedersen; g. 12/6 1943 m.
Anna Margrethe S., f. Borgvardt; udd. og virket
v. landvæsen t. 1924, derefter medarbejder i fa
derens vognmandsforretning i Seide pr. Roslev,
overtaget samme — der er grundlagt 1900 — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945; vogn
park: 2 lastvogne — den ene m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 18-20 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Branden Molerværk, f. A/S Dansk Moler-Indu
stri, Fur, f. købmændene K. T. Skovsted og A.
Stengaard, Seide, f. A/S Asfaltfabrikken »Phønix«, Vejen, f. Viborg amts vejvæsen og f. SeldeAsted kommune m. fl.
Adr. Seide pr. Roslev.
Firma: Seide Vognmandsforretning v. Aage
Stigsen, Seide pr. Roslev.

Stigsen, Kjeld Chresten, vognmand; f. 6/4 1914
i Kølsen, Viborg amt, søn af møller Søren Villumsen Stigsen; g. 12/10 1937 m. Anemarie S., f.
Mønsted Jensen; udd. v. mølleri, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kølsen 1934, løst næ
ringsbrev samt overtaget Kølsen Mølle efter fa
derens død 1945, sideløbende leverandør af vej
og byggematerialer samt forhandler af brændsel,
korn og foderstoffer, kunstgødning og markfrø;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 22 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport foruden en del kørsel f. egen
virksomhed.
Adr. Kølsen pr. Løgstrup.
Firma: Kølsen Mølle v. K. C. Stigsen, Kølsen
pr. Løgstrup.
Stokholm, Laurits, vognmand; f. 28/2 1896 i
Søndbjerg sogn, Thisted amt, søn af vognmand
Søren Stokholm; i kompagni m. broderen Peter
Stokholm overtaget faderens vognmandsforret
ning i Uglev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 1 diesellastvogn m. på
hængsvogn og 3 benzinlastvogne — alle m. tip
pelad (kørselskapacitet: 28 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel og
en del kørsel f. Søndbjerg-Odby kommune (spe
cielt asfaltkørsel).
Adr. Uglev.
Firma: Brdr. Stokholm, Vognmandsforretning,
Uglev.
Stokholm, Peter, vognmand; f. 19/4 1913 i
Søndbjerg sogn, Thisted amt, søn af vognmand
Søren Stokholm; g. 6/11 1938 m. Maria S., f.
Hedegaard; i kompagni m. broderen Laurits
Stokholm overtaget faderens vognmandsforret
ning i Uglev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 1 diesellastvogn m. på
hængsvogn og 3 benzinlastvogne — alle m. tip
pelad (kørselskapacitet: 28 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel, en del svine- og kreaturkørsel og
en del kørsel f. Søndbjerg-Odby kommune (spe
cielt asfaltkørsel).
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Adr. Uglev.
Firma: Brdr. Stokholm, Vognmandsforretning,
Uglev.

Stovgaard, Else, vognmand; f. 16/4 1911 i Oden
se; g. 5/11 1932 m. vognmand Carl Stovgaard;
efter ægtefællens død 1955 overtaget og videre
ført dennes vognmandsforretning i Odense;
vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1 speciel last
vogn t. hestetransport (kørselskapacitet: ca. 17
tons).
Adr. Dalumvej 77, Fruens Bøge.
Firma: Else Stovgaard, Vognmandsforretning,
Dalumvej 77, Fruens Bøge.

Strange, Ole, vognmand; f. 30/3 1910 i Hule
bæk, Maribo amt, søn af gårdejer Lauritz Stran
ge; g. 9/11 1937 m. Elly S., f. Rasmussen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Nykøbing F. 1936; vognpark: 2 per
sonvogne.

H. Støve

vognmand
Rønne

vognmand
Pandrup

Adr. Skolegade 13, Nykøbing F.
Firma: O. Strange, Vognmandsforretning, Sko
legade 13, Nykøbing F.

Storm, Gerhard, vognmand; f. 14/10 1917 i
Køng, Odense amt, søn af drejer Christian
Storm; g. 2/5 1943 m. Rasmine S., f. Jensen; i
kompagni m. vognmand Valdemar Nielsen etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hårby 1946; vogn
park: 2 lastvogne (4 og 5V2 tons).
Adr. Skolevej 43, Hårby.
Firma: Storm & Nielsen, Vognmandsforret
ning, Hårby.
Storm, Robert, vognmand; f. 6/2 1896 i Dallerup, Skanderborg amt, søn af vognmand Johan
Nielsen; g. 17/10 1929 m. Margrethe S., f. Hvid;
chauffør 1914-24, løst næringsbrev og etabi. sig
s. selvstændig lillebilvognmand i Silkeborg 1924,
selvstændig vognmand i Randers s. 1931; vogn
park: 2 5%-tons lastvogne — begge m. tippelad
og den ene till. m. påhængsvogn (3 tons); kør
sel: udelukkende fast kørsel f. Al S Carlsberg
Teglværk, Haslund pr. Randers; medl. af best. f.
Randers Vognmandsforening s. 1934.
Adr. Vorup Boulevard 9, Randers.
Firma: R. Storm, Vognmandsforretning, Vorup
Boulevard 9, Randers.

V. Studsgaard-Jensen

Strassenburg, Adolf, vognmand; f. 20/1 1900 i
Hannover, Tyskland, søn af landmand Heinrich
Strassenburg; g. 13/9 1925 m. Käthe S., f. Kre
mer; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Padborg
1938; vognpark: 2 lastvogne og 1 lillebil; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Frøslevvej 10, Padborg.
Firma: Adolf Strassenburg, Vognmandsforret
ning, Padborg.

Strudahl, Poul, fragtmand; f. 30/8 1911 i Sla
gelse, søn af sadelmagermester Johannes Chri
stensen Strudahl; g. 19/8 1945 m. Gunhild S., f.
Brandt; udd. og virket v. handel, overtaget nu
værende fragtmandsforretning i Slagelse og
etabi. sig s. selvstændig fragtmand 1944; vogn
park: 2 2-tons lastvogne; kørsel: udelukkende
fragtmandskørsel på ruten: Slagelse-Kbhvn.
Adr. Søndre Stationsvej 27, Slagelse.
Firma: Poul Strudahl, Fragtmand, Søndre Sta
tionsvej 27, Slagelse.
Stube, Sten, fuldmægtig; f. 29/7 1923 i Gjellerup,
Ringkøbing amt, søn af malermester Aksel Stu
be; g. 3/11 1951 m. Ruth S., f. Petersen; student
(Herning Gymnasium) 1943, bestået 1. del af øko
nomisk embedseksam. (Arhus Universitet) 1946,
ansat i Landsforeningen Danske Vognmænd s.
1947.
Adr. Berners Vænge 38, Hvidovre pr. Valby.
Organisation: Landsforeningen Danske Vogn
mænd, Jens Kofods Gade 1, Kbhvn. K.

Studsgaard-Jensen, Viggo, vognmand; f. 31/5
1907 i Thorlund, Ringkøbing amt, søn af heste
handler Jens Jensen; g. 24/8 1935 m. Eva S.-J.,
f. Larsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Rønne 1946; vognpark: 4 lastvogne (4-4% tons) —
alle m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørregade 40, Rønne.
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vognmand
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vognmand
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vognmand, kørelærer
Roerslev Mark

Firma: V. Studsgaard-Jensen, Vognmandsfor
retning, Nørregade 40, Rønne.

Støen, Odd, vognmand; f. 20/6 1906 i Sædder,
Præstø amt, søn af bogholder Per Støen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Karise 1927; vogn
park: 2 lastvogne (5 og 6 tons).
Adr. Karise.
Firma: O. Støen, Vognmandsforretning, Ka
rise.
Støve, Harald, vognmand; f. 20/11 1917 i Jets
mark kommune, Hjørring amt, søn af handels
mand Johan Støve; g. 23/5 1948 m. Gudrun S.,
f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Pandrup 1945, sideløbende indehaver af Tuborg
Depotet f. Pandrup og omegn s. 1952; vognpark:
2 lastvogne (4300 og 4400 kg) — den ene monte
ret s. ølvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kreatur- og brændsels
kørsel.
Adr. Søndergade 15, Pandrup.
Firma: Harald Støve, Vognmandsforretning,
Søndergade 15, Pandrup.
Støvring-Nielsen, Herman, vognmand; f. 24/5
1928 i Tilsted, Thisted amt, søn af landmand
Niels Støvring-Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Tilsted 1954; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast firmakørsel, en del svine- og
kreaturkørsel og en del kørsel f. Tilsted kom
mune.
Adr. Tilsted pr. Thisted.
Firma: Herman Støvring-Nielsen, Vognmands
forretning, Tilsted pr. Thisted.
Sund, Einar, vognmand; f. 17/8 1906 i Bjerring,
Viborg amt, søn af landmand Christian Sund;
g. 28/1 1934 m. Kathrine S., f. Christensen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hurup 1937; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad og 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 16^2
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast firmakørsel og renovationskørsel —
samt fragtmandskørsel på ruten: Hurup-Thisted.

Adr Sundsvej 8, Hurup, Thy.
Firma: Einar Sund, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Hurup, Thy.
Sund, Thorkild, chauffør; f. 26/3 1936 i Hurup,
Thisted amt, søn af vognmand Einar Sund; med
hjælper i faderens fragt- og vognmandsforret
ning i Hurup s. 1954.
Adr. Sundsvej 8, Hurup, Thy.
Firma: Einar Sund, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Hurup, Thy.
Sundahl, Alfred, vognmand; f. 20/10 1902 i As
perup, Assens amt, søn af husmand Martinus
Sundahl; g. 9/4 1932 m. Karen S., f. Steffensen;
udd. og virket v. landvæsen 1916-26, chauffør h.
vognmand Schwartz, Langesø 1926-27, i kompag
ni m. broderen vognmand Aage Sundahl etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Asperup 1927, sen.
eneindehaver af forretningen; vognpark: 2 last
vogne (5V2 og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn (5 tons); medl. af best. f. Fyns Stifts Fragt
fe Vognmandsforening s. 1956.
Adr. Asperup Mark pr. Nørre Aby.
Firma: Alfred Sundahl, Vognmandsforretning,
Asperup Mark pr. Nørre Aby.
Sundahl, Henry, vognmand, kørelærer; f. 5/11
1930 i Asperup, Assens amt, søn af vognmand
Aage Sundahl; g. 5/9 1953 m. Tove S., f. Nielsen;
efter en del år at have virket s. medhjælper og
chauffør i faderens vognmandsforretning i Aspe
rup overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1953, sideløbende exam. kørelærer s.
1953; vognpark: 1 lastvogn (5x/2 tons) m. påhængs
vogn (8V2 tons) og 1 skolevogn.
Adr. Roerslev Mark pr. Nørre Åby.
Firma: Henry Sundahl, Vognmandsforretning,
Roerslev Mark pr. Nørre Åby.

Sundgaard, Emil, vognmand; f. 22/2 1912 i
Vorgod, Ringkøbing amt, søn af rentier Poul
Sundgaard; g. 22/11 1935 m. Anna S., f. Bertel
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vester Lindet pr. Gram
1946; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm.
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N. Svejgaard

A. Svendsen

A. Svendsen

A. P. Svendsen

vognmand, kørelærer
Hammel

vognmand
Kousted

vognmand
Roskilde

vognmand
Sødring

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
f. Gram Savværk, f. Haderslev amts vejvæsen
og f. Gram kommune.
Adr. Vester Lindet pr. Gram.
Firma: Emil Sundgaard, Vognmandsforretning,
Vester Lindet pr. Gram.

og kreaturtransport; medl. af Kousted-Råsted
menighedsråd 1950-54, medl. af best. f. Kousted
Brugsforening.
Adr. Kousted pr. Bjerregrav.
Firma: A. Svendsen, Vognmandsforretning,
Kousted pr. Bjerregrav.

Svejgaard, Nikolaj, vognmand, kørelærer; f.
20/9 1891 i Søby v. Hornslet, Randers amt, søn af
boelsmand Jens Svejgaard; g. 1918 m. Ragnhild
S., f. Fast; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hammel 1925, sideløbende kørelærer i Hammel
s. 1930; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf 1 m.
tippelad og 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
ca. 19 tons) — og 1 skolevogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; formd. f. Foreningen af Lillebil
ejere i Midt- og Østjylland 1945-55, medl. af
best. f. Arhus Kørelærerforening 1950-54.
Adr. Voldbyvej 12, Hammel.
Firma: N. Svejgaard, Vognmand-Kørelærer,
Hammel.

Svendsen, Allan, vognmand; f. 25/4 1911 i
Horreby, Maribo amt, søn af gårdejer H. P.
Svendsen; g. 26/1 1936 m. Anna Dorthea S., f.
Jacobsen; udd. og virket v. landvæsen bl. a. s.
forvalter på forskellige herregårde, overtaget
vognmand Axel Jørgensen’s forretning i Roskilde
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1935; vogn
park: 4 5-tons lastvogne — alle m. hydraulisk
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. A/S Asfaltfabrikken
»Hotaco«, Roskilde samt en del kørsel f. Roskilde
amt og f. Roskilde kommune; formd. f. Roskilde
Vognmandsforening og medl. af best. f. Roskilde
Arbejdsgiverforening s. 1949.
Adr. Bymarken 47, Roskilde.
Firma: A. Svendsen, Vognmandsforretning,
Bymarken 47, Roskilde.

Svendsen, Adolf, vognmand; f. 14/10 1912 i
Hornbæk, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Gustav Svendsen; g. 1/1 1936 m. Else S., f. An
dreasen; medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Hornbæk s. 1926, i kompagni m. bro
deren vognmand Knud Svendsen overtaget sam
me og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1939,
sideløbende leverandør af sten, grus og mørtel;
vognpark: 4 5-tons lastvogne og 2 traktorer; i
perioder medl. af best. f. Tikøb Vognmandsfor
ening.
Adr. Birkehavevej 1, Hornbæk.
Firma: Gustav Svendsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Hornbæk.

Svendsen, Aksel, vognmand; f. 20/7 1906 i Ar
hus, søn af rentier August Filip Svendsen; g.
19/2 1937 m. Sigrid S., f. Sørensen; udd. v. land
væsen, lastvognschauffør 1934-36, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Kousted pr.
Bjerregrav og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1936; vognpark: 2 lastvogne (kørselska
pacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t.
Råstedbro Andelsmejeri foruden en del svine-

Svendsen, Anders Peter, vognmand; f. 5/8 1923
i Dalbyneder, Randers amt, søn af gårdejer Fre
derik Svendsen; g. 22/10 1944 m. Emma S., f.
Bach-Winther; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1943-45, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Sødring pr. Dalbyover og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945, løst næ
ringsbrev 1948; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 13 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del svine- og kreaturtransport foruden
en del kørsel m. brændsel f. egen regning —
samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Sødring-Randers; medl. af best. f. Randersegnens Vognmandsforening s. 1954.
Adr. Sødring pr. Dalbyover.
Firma: Sødring-Udbyhøj Vognmandsforret
ning v. A. P. Svendsen, Sødring pr. Dalbyover.
Svendsen, Axel Christian, vognmand; f. 16/10
1910 i Korsør, søn af vognmand Emil Carl Jo
han Robert Svendsen; g. 3/6 1933 m. Carla S., f.
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A. C. Svendsen

E. C. J. R. Svendsen

J. Svendsen

O. H. Svendsen

vognmand
Korsør

vognmand
Korsør

vognmand
Smørumovre

vognmand
Stoholm

Nielsen; udd. i faderens vognmandsforretning i
Korsør, medindehaver af samme — der er
grundlagt af farfaderen vognmand Ludvig Emil
Svendsen 1885 — s. 1935; vognpark: 5 lastvogne
(5-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn (5 tons).
Adr. Færgestræde 8, Korsør.
Firma: Carl Svendsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Færgestræde 8, Korsør.

1932, selvstændig vognmand i Lyngby s. 1940,
sideløbende ejer af Strenghøjgård; vognpark:
25 lastvogne og 1 spand heste (kørselskapacitet:
ca. 150 tons) samt 12 traktorer, 4 bulldozers og 1
gravemaskine.
Adr. C. F. Holbechs Vej 10, Kgs. Lyngby.
Firma: H. C. Svendsen, Transportforretning,
Nybrovej 201, Kgs. Lyngby.

Svendsen, Emil Carl Johan Robert, vognmand;
f. 21/7 1882 i Korsør, søn af vognmand Ludvig
Emil Svendsen; g. 29/4 1910 m. Ane Marie S., f.
Nielsen; udd. i faderens vognmandsforretning i
Korsør, overtaget samme — der er grundlagt
1885 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1910, løst næringsbrev 1900; vognpark: 5 last
vogne (5-6 tons) — hvoraf 1 m. påhængsvogn
(5 tons).
Adr. Færgestræde 8, Korsør.
Firma: Carl Svendsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Færgestræde 8, Korsør.

Svendsen, Harald, vognmand; f. 18/11 1910 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af landmand
Svend Svendsen; g. 7/12 1937 m. Betty S., f.
Christensen; selvstændig vognmand i Solholt
pr. Dybvad 1932-37 og i Østerled pr. Dronning
lund 1937-45, derefter selvstændig vognmand i
Aså; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: ca. 14 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. kreaturer og en del kørsel m. korn
og foderstoffer.
Adr. Havnegade 13, Aså.
Firma: Harald Svendsen,Vognmandsforretning,
Havnegade 13, Aså.

Svendsen, Erik, fragt- og vognmand; f. 2/4 1921
i Hornbæk, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Gustav Svendsen; g. 18/7 1943 m. Karen S., f.
Jørgensen; udd. s. maskinarbejder, bestået maskinisteksm. 1943, ansat i A/S Helsingør Skibs
værft & Maskinbyggeri 1943-44, overtaget fragt
mand A. Rasmussen’s forretning i Hornbæk og
etabi. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
1944, erhvervet koncession på fragtruten: Hornbæk-Kbhvn. 1951; vognpark: 2 lastvogne (2 og 6
tons); medl. af best. f. De danske Skytte-, Gym
nastik- og Idrætsforeninger’s 14. kreds, Horn
bæk.
Adr. A. R. Friis Vej 16, Hornbæk.
Firma: Erik Svendsen’s Fragt- & Flytteforret
ning, Hornbæk.

Svendsen, Hans Christian, vognmand; f. 1/3
1908 i Bråby, Præstø amt, søn af skovfoged Lau
rits Peter Svendsen; g. 9/5 1941 m. Ingrid S., f.
Frandsen; bestået realeksm. fra Haslev Gymna
sium 1925, udd. v. landvæsen på Hesede Avls
gård, Rosenfeldt, Edelsminde og Christianslund,
sen. forvalter på Løvegård, løjtnant v. artilleriet

Svendsen, Johan, vognmand; f. 14/6 1898; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Sæby 1924; vogn
park: 2 lastvogne (2 og 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Skolegade 35, Sæby.
Firma: Johan Svendsen, Vognmandsforretning,
Skolegade 35, Sæby.
Svendsen, Jørgen, vognmand; f. 31/1 1924 i
Østerlars, Bornholm, søn af vognmand Ejnar
Svendsen; g. 5/6 1954 m. Inger S., f. Christensen;
udd. og virket v. landvæsen t. 1948, i kompagni
m. broderen vognmand Poul Aage Svendsen
overtaget vognmand Svend Jørgensen’s forret
ning i Smørumovre pr. Måløv og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949; vognpark: 2 5-tons
lastvogne — den ene m. hydraulisk tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Ledøj e-Smørum kommune samt
en del fast mælkekørsel; medl. af best. f. Ballerup-Værløse Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Smørumovre pr. Måløv.
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P. Aa. Svendsen
vognmand
Ledøje

S. E. Svendsen
vognmand
Rærup

Firma: Brdr. Svendsen, Vognmandsforretning,
Smørumovre pr. Måløv.
Svendsen, Karl Højgaard, vognmand; f. 25/1
1911 i Romlund sogn, Viborg amt, søn af boels
mand Christian Svendsen; g. 5/12 1943 m. Ag
nete S., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vesbæk pr. Løgstrup 1933, flyttet for
retningen t. Løgstrup 1940, sideløbende leve
randør af byggematerialer fra egen sandgrav samt
forhandler af brændsel; vognpark: 2 lastvogne
— den ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet:
14 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svinetransport; medl. af best.
f. Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening
1948-54.
Adr. Løgstrup.
Firma: Karl Svendsen, Vognmandsforretning,
Løgstrup.
Svendsen, Knud, vognmand; f. 15/11 1914 i
Hornbæk, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Gustav Svendsen; g. m. Anna S., f. Rasmussen;
udd. s. bager og sen. virket s. medhjælper i fa
derens vognmandsforretning i Hornbæk, i kom
pagni m. broderen vognmand Adolf Svendsen
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1939, sideløbende leverandør af sten,
grus og mørtel; vognpark: 4 5-tons lastvogne
og 2 traktorer.
Adr. Havreholm pr. Hornbæk.
Firma: Gustav Svendsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Hornbæk.

Svendsen, Knud, vognmand.
Adr. Kaptajn Rottbølls Vej 29, Hjørring.
Firma: Knud Svendsen, Vognmandsforretning,
Hjørring.
Svendsen, Niels Christian, vognmand; f. 31/7
1892 i Asferg, Randers amt, søn af husejer Peder
Christian Svendsen; løst næringsbrev samt over
taget nuværende vognmands- og brændselsfor
retning i Randers og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1930; vognpark: 1 3-tons lastvogn og
1 hestevogn; kørsel: alm. vognmandskørsel; genn.

V. S. Svendsen

P. F. Svenningsen

vognmand
Stadil

vognmand
Ingstrup

en årrække medl. af best. f. Randers Vognmandslaug.
Adr. Staldgårdsgade 10, Randers.
Firma: N. C. Svendsen, Vognmandsforretning,
Staldgårdsgade 10, Randers.
Svendsen, Otto Højgaard, vognmand, brænd
selshandler; f. 23/5 1913 i Romlund, Viborg amt,
søn af gårdejer Christian Svendsen; g. 7/2 1943
m. Magda S., f. Jensen; udd. og virket v. land
væsen 1927-37, derefter chauffør bl. a. h. bro
deren vognmand Carl Svendsen, Løgtrup, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændselshand
ler i Stoholm 1941; kørselskapacitet: ca. 6 tons;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup kommune.
Adr. Stoholm, Jylland.
Firma: Otto H. Svendsen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Stoholm, Jylland.
Svendsen, Poul Aage, vognmand; f. 26/3 1920 i
Østerlars, Bornholm, søn af vognmand Ejnar
Svendsen; g. 15/4 1954 m. Ida S., f. Nielsen; udd.
og virket v. landvæsen t. 1946, mælkechauffør
1946-49, i kompagni m. broderen vognmand Jør
gen Svendsen overtaget vognmand Svend Jørgensen’s forretning i Smørumovre pr. Måløv og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949; vogn
park: 2 5-tons lastvogne — den ene m. hydrau
lisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Ledøje-Smørum
kommune samt en del fast mælkekørsel.
Adr. Ledøje pr. Ballerup.
Firma: Brdr. Svendsen, Vognmandsforretning,
Smørumovre pr. Måløv.
Svendsen, Svend Erik, vognmand; f. 27/2 1921
i Rærup, Alborg amt, søn af gårdejer Svend
Christian Svendsen; g. 6/11 1948 m. Marie S.,
f. Dal; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør 1943
-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ræ
rup 1946; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 8 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svinetransport; medl. af
best. f. Vodskov Borgerforening og f. Alborg
Amts Skytte- og Idrætsforening.
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J. O. Svensson
vognmand
Kbhvn. S.

C. V. C. Svenstrup
vognmand
Højslev

S. M. Svensson
vognmand
Otterup

A. Sylvester-Nielsen
vognmand
Hillerød

Adr. Rærup pr. Vodskov.
Firma: Sv. E. Svendsen, Vognmandsforret
ning, Rærup pr. Vodskov.

Adr. Ingstrup.
Firma: Peder Ferd. Svenningsen, Vognmands
forretning, Ingstrup.

Svendsen, Vagn Schmidt, vognmand; f. 25/5
1919 i Stadil, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Jeppe Svendsen; g. 27/10 1946 m. Lilly S., f.
Hulmose; udd. og virket v. landvæsen, overta
get nuværende vognmandsforretning i Stadil
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport t. Ringkøbing Eksportstald og en del
kørsel m. grovvarer f. købmand Niels Ander
sen, Stadil foruden en del kørsel f. Stadil
kommune og f. forskellige håndværkere og en
del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Stadil pr. Tim.
Firma: Vagn Svendsen, Vognmandsforret
ning, Stadil pr. Tim.

Svensson, Jens Otto, vognmand; f. 7/8 1911 i
Lynge, Sorø amt, søn af blikkenslager Otto
Christian Svensson; g. 11/8 1940 m. Dagny Marie
S., f. Byrgesen Nielsen; udd. s. snedker 1925-30,
svend 1930-32, stilladsarbejder 1932-35 og chauf
før 1935-43, etabi. sig s. selvstændig vognmand
— m. forretning omfattende heste- og sen. last
vognskørsel — i Kbhvn. 1943, omdannet forret
ningen t. udelukkende at omfatte lillebilkørsel
1955, tilsluttet Ting-Bilen.
Adr. Reberbanegade 12, Kbhvn. S.
Firma: Ting-Bilen, Tingvej 8, Kbhvn. S.

Svenningsen, Børge Enevold, vognmand; f.
8/6 1924 i Stenvad, Randers amt, søn af vogn
mand Albert Svenningsen; g. 22/3 1953 m. Inge
borg S., f. Sørensen; chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Stenvad 1942-49, overtaget
samme — der er grundlagt 1921 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1949; vognpark: 2 last
vogne (kørsélskapacitet: 11 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport foruden en del kørsel
m. brændsel f. egen regning; medl. af best. f.
Djurslands Vognmandsforening 1950-52 og påny s.
1954.
Adr. Stenvad.
Firma: Børge Svenningsen, Vognmandsforret
ning, Stenvad.

Svenningsen, Peder Ferdinand, vognmand; f.
1/9 1927 i Vrensted, Hjørring amt, søn af land
mand Klemmen Svenningsen; overtaget vogn
mand Hansen’s forretning i Ingstrup og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1955; vognpark: 1 last
vogn (4800 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en del
kreaturtransport.

Svensson, Svend Marius, vognmand; f. 18/8
1899 i Skeby sogn, Odense amt, søn af tække
mand Anders Svensson; g. 6/1 1923 m. Laura S.,
f. Jensen; statshusmand 1925-46, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Otterup 1935, opført
nuværende ejendom m. tilhørende garager i
Otterup 1946, optaget sønnerne Arne og Erland
Svensson s. kompagnoner i forretningen 1953;
vognpark: 2 6-tons lastvogne.
Adr. Otterup.
Firma: S. M. Svensson & Sønner, Vognmands
forretning, Otterup.
Svenstrup, Christian Valdemar Christensen,
vognmand; f. 19/1 1898 i Højslev, Viborg amt,
søn af vognmand og gårdejer Jens Svenstrup;
g. 30/3 1926 m. Johanne Marie S., f. Boller; udd.
og virket v. landvæsen, iøvrigt medarbejder i
faderens vognmandsforretning i Højslev, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Højslev 1925;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10-12
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. Skive Andelsslagteri,
f. Skive Kreatureksportforening, f. Brugsfore
ningen »Alfa«, Højslev, f. Højslev Lokalfore
ning, f. Højslev Teglværk, f. Højslev-Dommerby-Lundø kommune, f. entreprenør Poul Chri
stiansen, Højslev og f. forskellige landmænd.
Adr. Højslev.
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S. Syndberg
fragtmand
Ballerup

N. P. Søegaard

B. Søgaard

H. P. Søgaard

vognmand
Lunderskov

vognmand
Arrild

vognmand
Arrild

Firma: Chr. Svenstrup, Vognmandsforretning,
Højslev.
Svith, Søren, vognmand; f. 21/11 1907 i Ginnerup, Randers amt, søn af vognmand Jens
Christian Svith; g. 9/10 1934 m. Gudrun S., f.
Robdrup; medhjælper h. faderen 1923-31, etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Alsrode pr. Alsø
1931, overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Grenå 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: aim. vognmandskørsel.
Adr. Arhusvej 118, Grenå.
Firma: Søren Svith, Vognmandsforretning,
Arhus vej 118, Grenå.

Sylvester-Nielsen, Alfred, vognmand; f. 2/2
1900 i Nørre Jernløse, Holbæk amt, søn af land
mand Hans Sylvester-Nielsen; g. 2/3 1923 m.
Aase S.-N., f. Birch-Schou; udd. og virket v.
landvæsen, løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Frederiksborg slotssogn
1934, drevet vognmands- og brændselsforretning
t. 1941, derefter udelukkende drevet vognmands
forretning samt fouragehandel m. hø og halm;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; medl. af best. f.
Vognmandsforeningen f. Hillerød og Omegn s.
1936.
Adr. Løngangsgade 8, Hillerød.
Firma: Alfr. Sylvester-Nielsen, Vognmandsfor
retning, Løngangsgade 8, Hillerød.
Syndberg, Svend, fragtmand, kommissionær; f.
19/11 1901 på Frdbg., søn af afdelingschef Svend
Syndberg; g. 27/3 1938 m. Frida S., f. Wolff;
udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. forvalter på
forskellige herregårde, overtaget fragtmand Aug.
Christensen’s forretning i Ballerup og etabl. sig
s. selvstændig fragtmand 1938, løst næringsbrev
1953; vognpark: 2 4-tons lastvogne og 1 person
vogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Ballerup-Kbhvn. samt
flytning; formd. f. Ballerup-Værløse Vognmands
forening s. 1951 og medl. af best. f. Kbhvn.s
Fragtmandshal s. 1950.
Adr. Stationsvej 45, Ballerup.
Firma: Sv. Syndberg, Ballerup Fragt- & Flyt
teforretning, Stationsvej 45, Ballerup.

Søegaard, Niels Peter, vognmand; f. 18/12 1902
i Føvling, Ribe amt, søn af vognmand Peter Søe
gaard; g. 29/1 1933 m. Anna S., f. Jensen; over
taget faderens vognmandsforretning i Lunder
skov og etabl. sig s. selvstændig vognmand 1925;
kørselskapacitet: 5 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. N.
Reinholdt’s Foderstofforretning, Lunderskov og
f. Skanderup kommune.
Adr. Lunderskov.
Firma: N. P. Søegaard, Vognmandsforretning,
Lunderskov.
Søgaard, Bernhard, vognmand; f. 14/7 1909 i
Solderup, Tønder amt, søn af landmand Niels
Søgaard; g. 4/11 1933 m. Frida S., f. Benkjer;
udd. v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Arrild 1931; vognpark: 1 lastvogn, 1 tu
ristbus og 1 lillebil; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. grus og
sten f. Tønder amts vejvæsen og f. Arrild kom
mune — samt lillebil- og turistkørsel.
Adr. Arrild.
Firma: Bernh. Søgaard, Vognmandsforretning,
Arrild.
Søgaard, Gunnar, vognmand; f. 26/1 1915 i Sørup, Alborg amt, søn af husmand Carl Sø
gaard; udd. og virket v. landvæsen, lastvogns
chauffør 1937-52, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Sørup 1952; vognpark: 1 6-tons lastvogn;
kørsel: udelukkende fast kørsel m. landbrugs
produkter.
Adr. Sørup pr. Støvring.
Firma: Gunnar Søgaard, Vognmandsforret
ning, Sørup pr. Støvring.

Søgaard, Hans Peter, vognmand; f. 7/7 1907 i
Randerup, Tønder amt, søn af landmand Niels
Søgaard; g. 10/9 1937 m. Cathrine S., f. Frederik
sen; efter en del år at have drevet maskinsta
tion etabl. sig s. selvstændig vognmand i Arrild
1946; vognpark: 1 Chevrolet-lastvogn model 1955;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Vojens Svineslagteri, f. Skær
bæk Eksportmarked, f. Arrild Mejeri, f. Tønder
amts vejvæsen og f. Arrild kommune.
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Adr. Arrild.
Firma: Hans Søgaard, Vognmandsforretning,
Arrild.

Adr. Tved pr. Thisted.
Firma: J. Chr. Søgaard’s Vognmandsforret
ning, Tved pr. Thisted.

Søgaard, Hans Peter, vognmand; f. 12/1 1908
i Nørre Snede sogn, Skanderborg amt, søn af
gårdejer Magnus Søgaard; g. 1/4 1934 m. Hilda
S., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, lastvogns
chauffør h. vognmændene Brdr. Voldby, Nørre
Snede 1929-34 og 1938-42 samt rutebilchauffør
h. rutebilejer Charles Nielsen, Spjald 1934-38,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Nørre Sne
de 1942; vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: I2V2 tons); kørsel: udelukken
de langturstransport.
Adr. Nørre Snede.
Firma: H. P. Søgaard, Vognmandsforretning,
Nørre Snede.

Søgaard, Kristen, fragt- og vognmand; f. 6/9
1908 i Nørre Omme, Ringkøbing amt, søn af
landmand Peder Søgaard; g. 5/11 1949 m. Jen
ny S., f. Christensen; efter en del år at have
virket s. chauffør overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Egtved og etabl. sig s. selv
stændig vognmand 1947; vognpark: 1 benzin
lastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
kreaturer t. Kolding Eksportmarked foruden
en del kørsel m. brændsel og m. kartofler f.
egen regning — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Egtved-Kolding s. 1948.
Adr. Egtved.
Firma: Kr. Søgaard, Fragt- & Vognmands
forretning, Egtved.

Søgaard, Jakob Pedersen, vognmand; f. 24/12
1922 i Rødding, Viborg amt, søn af landmand
Peder Pedersen Søgaard; g. 1/12 1946 m. Agnete
S., f. Skov; udd. og virket v. landvæsen 1937-42,
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Spøttrup
1942, autovognmand s. 1946; vognpark: 4 last
vogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn — og 1
spand heste (kørselskapacitet: 25-30 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Rødding kommune, f. købmand
E. A. Linderoth, Spøttrup, f. Skive Andelsslag
teri, f. Skive Kreatureksportforening, f. A/S
Skive Korn- & Foderstofforretning og f. A/S
Colas Vejmateriale, Djeld pr. Vinderup for
uden en del fast mælkekørsel.
Adr. Spøttrup.
Firma: Jakob Søgaard, Vognmandsforretning,
Spøttrup.
Søgaard, Jens Christian, vognmand; f. 14/5
1911 i Hansted, Thisted amt, søn af vognmand
Andreas Søgaard; g. 25/5 1942 m. Kathrine S.,
f. Knudegaard; etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Tved pr. Thisted 1943; vognpark: 1 5tons diesellastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kreatur- og svinekørsel.

Søgaard, Niels, vognmand; f. 8/2 1917 i Han
sted, Thisted amt, søn af vognmand Andreas
Søgaard; g. 30/12 1953 m. Mary S., f. Knudsen;
overtaget faderens vognmandsforretning i Han
sted og etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Rær pr. Thisted 1946, sideløbende indehaver af
depot i Rær f. A/S Singersgas, Århus s. 1955;
vognpark: 1 lastvogn (4200 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
mælkekørsel.
Adr. Rær pr. Thisted.
Firma: Niels Søgaard, Vognmandsforretning,
Rær pr. Thisted.
Søgaard, Niels Peter, vognmand; f. 30/7 1903
i Hjeds, Ålborg amt, søn af gårdejer Anders
Søgaard; g. 21/11 1930 m. Emma S., f. Frede
riksen; udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig
s. selvstændig vognmand i Hjeds 1929; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Kirketerp Brugsforening.
Adr. Hjeds pr. Suldrup.
Firma: Niels Søgaard, Vognmandsforretning,
Hjeds pr. Suldrup.
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Sølvhøj, Emil, fragt- og vognmand; f. 22/11
1894 i Stubbekøbing; g. 1916 m. Elise S., f. Hemmingsen; etabi. sig s. selvstændig fragt- og
vognmand i Horbelev 1916, flyttet forretningen
t. Stubbekøbing 1927; vognpark: 14 lastvogne
(4-6 tons) — hvoraf 6 m. påhængsvogn (6-8 tons)
og 2 m. sættevogn (10 tons), 4 turistvogne (15-30
personer), 1 droske, 1 rustvogn og 1 varevogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Stubbekøbing-Kbhvn.
Adr. Nykøbingvej 66, Stubbekøbing.
Firma: E. Sølvhøj, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Nykøbingvej 66, Stubbekøbing.

Sønderbech, Jens Christian Juulsgaard, vogn
mand, depotindehaver; f. 16/7 1906 i Ryslinge,
Svendborg amt.
Adr. Brochmandsvej 12, Køge.
Firma: Albani Depotet, Brochmandsvej 12,
Køge.
Søndergaard, Alfred, vognmand; f. 21/8 1911
i Hanning, Ringkøbing amt, søn af landmand
Christen Søndergaard; g. 15/5 1938 m. Magda S.,
f. Jakobsen; overtaget fragt- og vognmand Carl
Petersen’s forretning i Dreslette og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1938, flyttet forret
ning t. Flemløse 1944 og afhændet fragtruten t.
Odense 1954; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons)
og 1 udlejnings vogn; medl. af Flemløse Sogne
råd s. 1954.
Adr. Flemløse.
Firma: Alfr. Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Flemløse.
Søndergaard, Andreas Poulsen, vognmand; f.
9/11 1911 i Mejrup, Ringkøbing amt, søn af hus
mand og mælkekusk Anders Søndergaard; g.
3/1 1932 m. Anna S., f. Kristensen; udd. og vir
ket v. landvæsen 1926-34 og i murerfaget h.
murermester Martin Pedersen & Søn, Holste
bro 1934-44, ansat v. Holstebro Gasværk 1944-45,
derefter kusk hos vognmand Poul Lund Chri
stensen, Holstebro, overtaget dennes forretning
— der er grundlagt ca. 1900 — og etabi. sig s.

J. Aa. Søndergaard
vognmand
Holstebro

selvstændig vognmand 1947, driver sideløbende
selvstændigt landbrug (13 tdr. land); kørsel:
alm. vognmandskørsel m. heste — herunder bl.
a. en del kørsel f. Holstebro Eksportstalde og
f. Holstebro kommune m. fl. — samt studen
terkørsel.
Adr. Møllevej 6, Holstebro.
Firma: A. Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Møllevej 6, Holstebro.

Søndergaard, Arne, vognmand; f. 14/7 1920 i
Dronninglund, Hjørring amt, søn af slagterme
ster Søren Søndergaard; g. 22/7 1945 m. Edith
S., f. Rasmussen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Aså 1939; vognpark: 1 4-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kreaturtransport.
Adr. Mørchsvej 4, Aså.
Firma: Arne Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Mørchsvej 4, Aså.
Søndergaard, Bendt, vognmand; f. 3/5 1924 i
Vrejlev, Hjørring amt, søn af gårdejer Niels
Søndergaard; g. 12/6 1948 m. Gerda S., f. Skov;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rønnebjerg
pr. Vrå 1945; vognpark: 3 lastvogne (kørsels
kapacitet: 15 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kørsel f. Vrejlev-Hæstrup
kommune samt kreaturkørsel.
Adr. Rønnebjerg pr. Vrå.
Firma: Bendt Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Rønnebjerg pr. Vrå.
Søndergaard, Carl, vognmand; f. 23/3 1894 i
Klitgård, Nørholm sogn, Alborg amt, søn af
gårdejer Laurits Søndergaard; g. 3/1 1926 m.
Kristine S., f. Larsen; udd. og virket v. land
væsen, chauffør 1922-24, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Sønderholm 1924; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons) og 1 5-personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt lillebilkørsel.
Adr. Sønderholm.
Firma: C. Søndergaard & Søn, Vognmandsfor
retning, Sønderholm.
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Søndergaard, Carl, vognmand; f. 18/1 1920 i
Uglev, Thisted amt, søn af landmand Niels Søn
dergaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Uglev 1949, optaget broderen Møller Søndergaard
s. fast medarbejder i forretningen 1955; vogn
park: 2 diesellastvogne — hvoraf 1 m. sættevogn
og 1 m. påhængsvogn — og 1 benzinlastvogn m.
tippelad (kørselskapacitet: 30% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis fast
firmakørsel og kørsel m. asfalt.
Adr. Bjørndal pr. Uglev.
Firma: Carl Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Bjørndal pr. Uglev.
Søndergaard, Christian, vognmand; f. 28/1 1916
i Vestervig, Thisted amt, søn af landmand Søren
Søndergaard Jensen; g. 20/8 1943 m. Anna S., f.
Tousgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sperring pr. Sjørring 1951; vognpark: 1 4-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel
og en del svine- og kreaturkørsel.
Adr. Sperring pr. Sj ørring.
Firma: Chr. Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Sperring pr. Sjørring.
Søndergaard, Einer, vognmand; f. 29/10 1904 i
Aulum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chr.
Søndergaard; g. 16/12 1933 m. Anna S., f. Peder
sen; chauffør — herunder bl. a. genn. 4 år h.
vognmand Carlo Dynesen, Herning, genn. 3 år
v. Herning Teglværk og genn. 7 år h. vognmand
Chr. Slumstrup, Herning — 1923-47, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Herning 1947; vognpark: 2 5%-tons lastvogne —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kontraktkørsel f.
A/S Herning Mørtelværk; medl. af best. f. Her
ning Vognmandsforening s. 1953, formd. f. sam
me s. 1955, medl. af Herning færdselsråd, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Sundsvej 12, Herning.
Firma: Einer Søndergaard, Vognmand, Sunds
vej 12, Herning.
Søndergaard, Jens Aage, vognmand; f. 6/9
1916 i Gimsing, Ringkøbing amt, søn af funktio

nær u. Holstebro kommune Ole Søndergaard;
g. 26/1 1941 m. Elly S., f. Dalgaard; udd. og vir
ket v. landvæsen 1930-36, kusk h. vognmand
Johs. Petersen, Holstebro 1936-41, ansat i A/S
Poul Andersen’s Tømmerhandel, Holstebro 1941
-42, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hol
stebro 1942; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Holstebro Gasværk og f. murermester
Tage Hansen, Holstebro m. fl.
Adr. Åglimt 4, Holstebro.
Firma: Jens Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Aglimt 4, Holstebro.
Søndergaard, Niels, vognmand; f. 17/3 1895 i
Hansted, Thisted amt, søn af vognmand Chrstian Søndergaard; g. 21/8 1931 m. Anne Mar
grethe S., f. Poulsen; overtaget faderens vogn
mandsforretning i Hansted og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1924; vognpark: 1 diesellast
vogn (3800 kg) m. tippelad og 4 rutebiler (kør
selskapacitet: 148 personer); kørsel: alm. vogn
mandskørsel samt rutebilkørsel på personruten:
Fjerritslev - Løgstør - Ars - Hobro- Randers-Kbhvn.
over Grenå-Hundested; medstifter af og medl.
af best. f. Thisted Amts Vognmandsforening s.
1928.
Adr. Hansted pr. Thisted.
Firma: Niels Søndergaard, Vognmand, Hansted
pr. Thisted.

Søndergaard, Niels Laurits, vognmand; f. 8/2
1930 i Sønderholm, Alborg amt, søn af vogn
mand Carl Søndergaard; chauffør i faderens
vognmandsforretning i Sønderholm 1948-54,
medindehaver af samme s. 1954; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons) og 1 5personers lillebil; kørsel: alm. vognmandskør
sel samt lillebilkørsel.
Adr. Sønderholm.
Firma: C. Søndergaard & Søn, Vognmands
forretning, Sønderholm.
Søndergaard, Sigurd Karl, vognmand; f. 5/3
1913 i Horsens, søn af bryggeriarbejder Johan
nes Søndergaard; g. 4/12 1948 m. Ruth Evelyn S.,
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f. Nicolaisen; chauffør på fragtruten: HorsensÅrhus 1931-48, bestyrer af samme 1948-51, løst
næringsbrev og grundlagt budcentral i Horsens
1951, afhændet samme og grundlagt nuværende
vognmandsforretning — der omfatter kontrakt
kørsel på ruten: Horsens-Vejle-Herning-Holstebro — i Horsens 1953.
Adr. Amaliegade 20, Horsens.
Firma: Søndergaard’s Autotransport, Amalie
gade 20, Horsens.

Søndergaard, Viktor Ankerstrøm Munksgaard,
vognmand; f. 5/10 1912 i Hørdum, Thisted amt,
søn af arbejdsmand Jens Skovbo Munksgaard
Søndergaard; g. 1937 m. Inger Marie S., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen, chauffør 1934-42 og gård
bestyrer 1942-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Slagelse 1946; vognpark: 3 5-tons last
vogne — alle m. hydraulisk tippelad og 2 till,
m. påhængsvogn.
Adr. Nørre As 82, Slagelse.
Firma: Viktor Søndergaard, Vognmandsforret
ning, Nørre As 82, Slagelse.

Sønderskov, Carlo, vognmand.
Adr. Solbakkevej 18, Thisted.
Firma: Carlo Sønderskov, Vognmandsforret
ning, Thisted.
Sønnichsen, Peter Christian, vognmand; f. 1/3
1908 i Bov sogn, Åbenrå amt, søn af landmand
Peter Christian Sønnichsen; g. 28/3 1937 m. Eline
S., f. Petersen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Padborg 1948; vognpark: 1 lastvogn og 1 person
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. forskellige speditører
i Padborg samt f. Åbenrå amt og f. Bov kom
mune.
Adr. Øksnevejen, Padborg.
Firma: Peter Sønnichsen, Vognmandsforret
ning, Padborg.

Sørensen, A. Behrendt, direktør; f. 7/11 1912
i Kbhvn., søn af ingeniør J. Behrendt Sørensen;

g. 4/8 1950 m. Doris Elisabeth B. S., f. Johnson;
udd. i autogummibranchen i United States Rub
ber Company, Kbhvn., iøvrigt kontorchef v.
dagbladet »Licitation« og reklamekonsulent v.
dagbladet »Politiken« samt erhvervschef i Ny
borg, H.D. i salgsorganisation og reklame 1943,
udgiver og redaktør af Scandinavian Commer
cial & Shipping News, direktør i Centralfore
ningen af Benzinforhandlere i Danmark s. 1954;
sekretær i Nordisk Benzinforhandler Union.
Adr. Plantagevej 41A, Gentofte.
Organisation: Centralforeningen af Benzin
forhandlere i Danmark, Nybrogade 24, Kbhvn.
K.
Sørensen, Aage, rutebilejer; f. 11/5 1908 i Val
by pr. Helsinge, Frederiksborg amt, søn af stø
bemester Søren Sørensen; g. 8/6 1934 m. Eli
sabeth S., f. Nicolajsen; chauffør 1926-34, etabi.
sig s. selvstændig rutebilejer i Gilleleje 1934;
vognpark: 4 rutebiler (kørselskapacitet: 80 per
soner); kørsel: udelukkende rutebilkørsel på
personruten: Gilleleje-Helsinge over SmidstrupBlistrup-Søborg-Græsted.
Adr. Stations vej 7, Gilleleje.
Firma: Bilruten: Gilleleje-Helsinge v. Aa. Sø
rensen, Gilleleje.
Sørensen, Aage, vognmand; f. 22/5 1916 i
Thorning, Viborg amt, søn af vognmand Morten
Sørensen; g. 26/11 1939 m. Erna S., f. Bech;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Thor
ning 1934-39, overtaget samme — der er grund
lagt af faderen 1890 — og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1939, løst næringsbrev 1946, side
løbende leverandør af vej- og byggematerialer
samt forhandler af brændsel; vognpark: 4 last
vogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 32 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast firmakørsel;
medl. af best. f. Viborgegnens Fragt- og Vogn
mandsforening s. 1943, næstformd. i samme s.
1950.
Adr. Thorning pr. Kjellerup.
Firma: Aage Sørensen, Vognmand, Thorning
pr. Kjellerup.

907

A. B. Sørensen

A. Sørensen

A. E. Sørensen

A. L. Sørensen

vognmand
Helsinge

vognmand
Bramminge

vognmand
Ølsted

vognmand
Randers

Sørensen, Aage, vognmand; f. 23/7 1930 i Præst
bro, Hjørring amt, søn af vognmand Johan Sø
rensen; medindehaver af faderens vognmands
forretning i Præstbro.
Adr. Præstbro.
Firma: Johan Sørensen, Vognmandsforretning,
Præstbro.
Sørensen, Aage Marinus, vognmand; f. 24/9
1910 i Ålborg, søn af staldforpagter Christian
Sørensen; g. 21/1 1945 m. Helga S., f. Ingvardsen; efter en del år at have virket s. chauffør
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ålborg
1940, løst næringsbrev 1950; vognpark: 2 last
vogne (2 og 2Vi tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Stengade 22, Ålborg.
Firma: Aage Sørensen, Vognmand, Stengade
22, Ålborg.
Sørensen, Agner, vognmand; f. 12/10 1915 i
Skræm, Ålborg amt, søn af husmand Søren Pe
ter Sørensen; g. 16/5 1943 m. Else S., f. Søren
sen; udd. og virket v. landvæsen 1929-43, chauf
før h. vognmand Viggo Pedersen, Allested 194352, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vejle
pr. Allested 1952, opført nuværende ejendom m.
tilhørende garager i Vejle henholdsvis 1945 og
1955; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons).
Adr. Vejle pr. Allested.
Firma: Agner Sørensen, Vognmandsforret
ning, Vejle pr. Allested.
Sørensen, Aksel, vognmand; f. 15/12 1906 i Åle,
Skanderborg amt, søn af vognmand Jens Søren
sen; g. 4/12 1929 m. Anna S., f. Thomsen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning 1922-28,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ale 1928,
løst næringsbrev og overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Horsens 1943; vognpark: 3
lastvogne — hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: ca. 29 tons); kørsel: udelukkende kon
traktkørsel på ruten: Horsens-Vejle-Alborg.
Adr. Christiansholmsgade 22, Horsens.
Firma: Horsens Autotransport v. A. Sørensen
& Sønner, Horsens.

Sørensen, Alfred, vognmand; f. 19/2 1908 i Kø
strup, Odense amt, søn af landmand Peter Sø
rensen; g. 16/11 1935 m. Pouline Margrethe S.,
f. Knudsen; udd. og virket v. landvæsen, chauf
før i firmaet Jørgen Nielsen, Odense 1934-42,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Brande
1942, sideløbende drevet kartoffelhandel en gros
s. 1954; kørselskapacitet: ca. 5 tons; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. A/S H. Hoffmann & Sønner, Kbhvn. og f.
A/S Carl Nielsen, Odense m. fl.
Adr. Ørbækgården 4, Brande.
Firma: Alfred Sørensen, Vognmandsforretning,
Ørbækgården 4, Brande.
Sørensen, Alfred, vognmand; f. 31/3 1921 i Ag
gersund, Hjørring amt, søn af vognmand Søren
Christian Sørensen; g. 3/2 1948 m. Selma S., f.
Knudsen; driftsleder i faderens fragt- og vogn
mandsforretning i Aggersund.
Adr. Aggersund.
Firma: Søren C. Sørensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Aggersund.

Sørensen, Alfred Bjørn, vognmand; f. 25/3 1900
i Græsted, Frederiksborg amt, søn af ølhandler
Søren P. Sørensen; g. 6/11 1926 m. Karen S., f.
Jensen; udd. v. landvæsen og sen. virket s. for
valter på forskellige herregårde, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Helsinge 1935; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kørsel m. svin og kreaturer t.
Hillerød Andelsslagteri og t. Frederikssund An
delsslagteri; tidl. medl. af best. f. Nordsjællands
Vognmandsforening.
Adr. Østergade, Helsinge.
Firma: A. B. Sørensen, Vognmandsforretning,
Helsinge.
Sørensen, Alfred Therkel, vognmand; f. 6/4
1912 i Grundfør, Århus amt, søn af slagter og
gårdejer Niels Sørensen; g. 5/8 1939 m. Edith
Ruth S., f. Sørensen; udd. og virket v. land
væsen, etabl. sig s. selvstændig vognmand i År
hus 1932, løst næringsbrev 1933; vognpark: 2 5%-
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Laur. Sørensen; g. 28/4 1940 m. Jenny Marie S.,
f. Lyhr; udd. og virket v. landvæsen 1930-35,
medhjælper i faderens vognmandsforretning i
Ølsted pr. Brobyværk 1935-41, overtaget sam
me og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1941,
erhvervet nuværende ejendom i Ølsted 1939 og
opført garager t. samme 1945; vognpark: 2 last
vogne (5 og 6 tons) og 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis svine- og
kreaturtransport.
Adr. Ølsted pr. Brobyværk.
Firma: Anton Sørensen, Vognmandsforret
ning, Ølsted pr. Brobyværk.

tons lastvogne — begge m. påhængsvogn (7 og 9
tons); kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. Ny Munkegade 40, Arhus.
Firma: Alfred Sørensen, Vognmandsforretning,
Ny Munkegade 40, Arhus.

Sørensen, Almind, vognmand; f. 5/3 1919 i
Øster Velling, Viborg amt, søn af vognmand
Søren Peter Amdi Sørensen; g. 1/8 1943 m. Mar
grethe S., f. Andersen; udd. v. landvæsen, kusk
og chauffør h. vognmand Boje, Allingåbro 1939
-44, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Auning 1944; vognpark: 1 lastvogn og 1 varevogn
(kørselskapacitet: 6 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del firma
kørsel.
Adr. Holmbergsvej 3, Auning.
Firma: Almind Sørensen, Vognmand, Auning.
Sørensen, Anders Peter, vognmand; f. 21/12.
1904 i Hellevad-Ørum sogn, Hjørring amt, søn
af landmand Christian Peter Sørensen; g. 13/7
1925 m. Anna Sofie S., f. Tofteng; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1939; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: udelukkende dagreno
vationskørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renholdel
sesselskab.
Adr. Nansensgade 43, Kbhvn. K.
Firma: Peter Sørensen, Vognmandsforretning,
Nansensgade 43, Kbhvn. K.

Sørensen, Ansgar, vognmand; f. 2/10 1916 i
Vester Nykirke, Ribe amt, søn af husejer Søren
Sørensen; g. 30/4 1939 m. Frida S., f. Thomsen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Bramminge 1950; vognpark:
1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis dagrenovations
kørsel f. Bramminge kommune foruden en del
kørsel m. mælk t. Bramminge Mejeri og en del
kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Vestergårds Alle 22, Bramminge.
Firma: Ansgar Sørensen, Vognmandsforret
ning, Bramminge.
Sørensen, Anton Ejner, vognmand; f. 11/6
1916 i Ringe, Svendborg amt, søn af vognmand

C. Sørensen
vognmand
Arhus

Sørensen, Anton Lykkemark, vognmand; f. 30/6
1927 i Svenstrup, Randers amt, søn af husmand
Karl Sørensen; g. 22/3 1952 m. Inger L. S., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Randers og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1
4-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands- og fir
makørsel.
Adr. St. Blichers Gade 8, Randers.
Firma: A. Lykkemark, Vognmandsforretning,
St. Blichers Gade 8, Randers.

Sørensen, Anton Marius, vognmand; f. 19/12
1905 i Låsby, Skanderborg amt, søn af boels
mand Jens Peter Sørensen; g. 23/9 1934 m. Lil
ly S., f. Lassen; udd. v. landvæsen, chauffør
1930-31, drevet lillebilforretning i Sorring 193133, flyttet forretningen t. Voel pr. Silkeborg og
udvidet samme t. sideløbende at omfatte last
vognskørsel 1933; vognpark: 5 lastvogne —
hvoraf 2 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 41
tons) — og 1 6-personers lillebil (Chevrolet mo
del 1938); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
— samt langturskørsel og kontraktkørsel på ru
ten: Voel-Arhus foruden lillebilkørsel.
Adr. Voel pr. Silkeborg.
Firma: Voel Vognmandsforretning v. A. M.
Sørensen, Voel pr. Silkeborg.
Sørensen, Arne, vognmand; f. 13/9 1926 i Bro
strup, Alborg amt, søn af gårdejer Jens Chri
stian Sørensen; g. 31/1 1952 m. Henny S., f. Kri-
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stensen; udd. v. landvæsen, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Klejtrup pr. Hobro
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948;
vognpark: 1 lastvogn m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
kreaturtransport t. D.L.K., Hobro; medl. af
best. f. Klejtrup Borgerforening.
Adr. Klejtrup pr. Hobro.
Firma: Arne Sørensen, Vognmand, Klejtrup
pr. Hobro.

Sørensen, Arne Rydkjær, vognmand; f. 26/12
1923 i Kbhvn., søn af vognmand Ferdinand Ryd
kjær Sørensen; efter en del år at have virket
s. chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1950; vognpark: 2 turistbiler (28 og 32
personer) og 1 hyrebil; kørsel: udelukkende
Turist- og lillebilkørsel.
Adr. Lej revej 10, Brønshøj.
Firma: Rydkjær’s Turist Trafik, Lej revej 10,
Brønshøj.
Sørensen, Arnold Anders, vognmand; f. 26/1
1908 i Andst, Ribe amt, søn af vognmand Ma
rinus Sørensen; g. 25/4 1952 m. Else Marie S.,
f. Krogh; udd. og virket v. landvæsen t. 1929,
derefter medhjælper i faderens vognmandsfor
retning i Lunderskov, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Lunderskov 1940; kørselskapacitet:
ca. 6 tons; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. N. Reinholdt’s Fo
derstofforretning, Lunderskov og f. Skanderup
kommune m. fl.
Adr. Lunderskov.
Firma: Arnold Sørensen, Vognmandsforretning,
Lunderskov.
Sørensen, Arnold Johannes, vognmand; f. 3/2
1909 i Ejstrupholm, Skanderborg amt, søn af
landmand Palle Christian Sørensen; g. 20/11
1940 m. Regine S., f. Dahlgaard Madsen; udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i GI. Blåhøj pr. Blåhøj 1947;
vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Blå

C. R. Sørensen
vognmand
Skelskør

høj, f. Blåhøj Mølle og f. Blåhøj kommune for
uden en del kørsel m. mergel fra forskellige
lejer og en del kørsel m. kartofler og form
brændsel f. egen regning.
Adr. GI. Blåhøj pr. Blåhøj.
Firma: Johs. Sørensen, Vognmandsforretning,
GI. Blåhøj pr. Blåhøj.

Sørensen, Arthur Holst, vognmand; f. 9/9 1909
i Vindebjerg, Hjørring amt, søn af landmand
Lars Sørensen; g. 11/12 1939 m. Lilly H. S., f.
Simonsen; chauffør i Frederikshavn 1932-46,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Frederiks
havn 1946; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. GI. Torv 17, Frederikshavn.
Firma: A. Holst Sørensen, Vognmandsforret
ning, GI. Torv 17, Frederikshavn.

Sørensen, Axel, vognmand; f. 30/7 1908 i Thor
ning, Viborg amt, søn af vognmand Morten
Peter Sørensen; g. 7/7 1935 m. Anna S., f. Kra
rup; medhjælper og chauffør h. faderen 192635, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Karup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1935, sideløbende leverandør af vej- og bygge
materialer fra egen grusgrav; vognpark: 7 last
vogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselska
pacitet: 43 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Karup Borger- og Håndvær
kerforening.
Adr. Karup J.
Firma: A. Sørensen, Vognmand, Karup J.
Sørensen, Axel Godtfred, fragt- og vognmand;
f. 21/3 1897 i Ugerløse, Holbæk amt, søn af ar
bejdsmand Fr. Sørensen; g. 22/5 1925 m. Anna
Margrethe S., f. Ab ildtrup Videbæk; etabi. sig
s. selvstændig fragt- og vognmand i Ugerløse
1920, opført nuværende ejendom m. garager i
Ugerløse 1927; vognpark: 3 lastvogne (5-6 tons)
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (3% tons) — og 1
personvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
fragtmandskørsel m. koncession på fragtruten:
Ugerløse-Kbhvn. s. 1925; medl. af best. f. og
kasserer i Holbækegnens Vognmandsforening
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Sørensen, Bent, vognmand; f. 19/11 1934 i Ve
ster Assels, Thisted amt, søn af vognmand Niels
Aksel Sørensen; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Vester Assels.
Adr. Vester Assels pr. Øster Assels.
Firma: N. Aksel Sørensen, Vognmandsforret
ning, Vester Assels pr. Øster Assels.

Christensen; genn. en årrække virket s. rute
bilchauffør m. kørsel på ind- og udland, i
kompagni m. rutebilejer N. Papuga, Agerbæk
overtaget personruten: Karstoft-Herning — der
iøvrigt søges gennemført t. Sønder Omme og
Grindsted — og etabi. sig s. selvstændig rute
bilejer 1951; vognpark: 2 33-personers diesel
omnibusser; kørsel: udelukkende rutebilkørsel
på personruten: Karstoft-Herning samt turist
kørsel på ind- og udland.
Adr. Karstoft pr. Kibæk.
Firma: I/S Karstoft-Herning Rutebil, Karstoft
pr. Kibæk.

Sørensen, Børge, vognmand; f. 29/3 1911 i
Tamdrup, Skanderborg amt.
Adr. Tebstrup pr. Skanderborg.
Firma: Børge Sørensen, Vognmand, Tebstrup
pr. Skanderborg.

Sørensen, Carl Erik, vognmand; f. 5/9 1923 i
Hvam sogn, Viborg amt.
Adr. Hvam.
Firma: Hvam Vognmandsforretning v. Erik
Sørensen, Hvam.

1932-36, formd. f. samme s. 1936, revisor i Lands
foreningen Danske Vognmænd s. 1950.
Adr. Ugerløse.
Firma: Ugerløse Fragt- & Vognmandsforret
ning v. A. G. Sørensen, Ugerløse.

Sørensen, Carl, vognmand; f. 24/1 1905 i Hobro,
søn af kusk Søren Peter Sørensen; g. 13/9 1927
m. Mary S., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Århus 1928, løst
næringsbrev 1930; vognpark: 1 3%-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis firmakørsel.
Adr. Bergensgade 12, Århus.
Firma: Carl Sørensen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Bergensgade 12, Århus.

Sørensen, Carl, vognmand; f. 26/2 1920 i Gjøl,
Hjørring amt, søn af husmand Jens Christian
Sørensen; g. 14/11 1943 m. Else S., f. Christen
sen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Sønderholm
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 11
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Mejeri vej, Sønderholm.
Firma: Carl Sørensen, Vognmandsforretning,
Sønderholm.

Sørensen, Carl, rutebilejer; f. 21/5 1924 i
Skanderup, Ribe amt, søn af gårdejer Søren
Sørensen; g. 4/8 1946 m. Kirsten Marie S., f.

Sørensen, Carl Richter, vognmand; f. 15/6 1910
i Skelskør, søn af smed Carl Sørensen; g. 6/4
1939 m. Lilly S., f. Krogh; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig turistvogn
mand i Skelskør 1935, overtaget nuværende ga
rager samt ejendom m. 25 tdr. land i Skelskør
henholdsvis 1948 og 1953, sideløbende indeha
ver af renovationskørselen i Skelskør 1942-54;
vognpark: 2 turistbiler (22 og 30 personer), 1
lastvogn (31/’ tons) og 1 personvogn.
Adr. Skovvej 17, Skelskør.
Firma: Skelskør Turistfart v. Carl Sørensen,
Skovvej 17, Skelskør.
Sørensen, Carlo, vognmand; f. 12/1 1908 i Hel
singør, søn af mejerist Sofus Sørensen; g. 30/1
1937 m. Olga S., f. Jensen; løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Helsingør
1949; vognpark: 1 5 -tons Bedford-lastvogn m.
hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel f. Hollandsk
Mølle, Helsingør, f. A/S C. Stiirup & Co.s Eftf.,
Helsingør og f. tømrermester Herm. Hansen,
Helsingør — samt flytning og møbeltransport.
Adr. GI. Banegårdsvej 1, Helsingør.
Firma: Carlo Sørensen, Vognmandsforretning,
GI. Banegårdsvej 1, Helsingør.
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Sørensen, Carlo, vognmand; f. 22/7 1919 i Ger
løv, Frederiksborg amt, søn af parcellist Chri
stian Sørensen; g. 10/10 1944 m. Gudrun S., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
1939-44, overtaget vognmand Chr. Hansen’s for
retning i Ølstykke og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1945, driver sideløbende kartoffelhan
del en gros og eksport i Ølstykke; vognpark: 2
lastvogne (5 og 6 tons) — den ene m. påhængs
vogn (4 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Ølstykke Brugs
forening; formd. f. Frederikssund og Omegns
Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Ølstykke.
Firma: Carlo Sørensen, Kartoffelhandel &
Vognmandsforretning, Ølstykke.
Sørensen, Chresten Møller, vognmand; f. 8/3
1908 i Silkeborg, søn af arbejdsmand Anthon
Sørensen; g. 1/6 1929 m. Dagny S., f. Hansen;
chauffør h. vognmand H. Kristoffersen, Arhus
1927-32, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ar
hus 1932, løst næringsbrev 1934; vognpark: 1
5^-tons lastvogn og 1 5-personers lillebil; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. slagger f. egen regning — samt
lillebilkørsel.
Adr. Akirkebyvej 9, Arhus.
Firma: Chr. Sørensen, Vognmandsforretning,
Akirkebyvej 9, Arhus.

Sørensen, Christian, vognmand; f. 2/10 1905 i
Jydstrup, Sorø amt, søn af landmand N. P. Sø
rensen; g. 1938 m. Anna Ebba S., f. Hansen;
chauffør h. vognmand Viggo Jensen, Borup
1927-35 og h. vognmand Chr. Jensen, Jydstrup
1936-38, overtaget sidstnævntes forretning og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1938; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 16 tons); medl. af best. f.
Ringsted og Omegns Vognmandsforening s. 1938.
Adr. Jydstrup, Midtsjælland.
Firma: Chr. Sørensen, Vognmandsforretning,
Jydstrup, Midtsjælland.
Sørensen, Christian Albert, vognmand, kul
handler; f. 27/9 1893 i Herslev, Vejle amt, søn af
vognmand Jeppe Sørensen; g. 25/9 1942 m. Anne
S., f. Pedersen; udd. og virket s. orgelbygger i
Vejle og Kbhvn., overtaget faderens vognmands
forretning og kulhandel i Taulov — der er grund
lagt 1900 — og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1923, optaget sønnen Jeppe Sørensen s. kompagnon
i forretningen — der sideløbende omfatter tank
anlæg m. detailsalg af benzin og olie og depot f.
A/S Kosangas, Kbhvn.; vognpark: 1 benzin- og 1
diesellastvogn samt 1 personvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kørsel f. egen
kulhandel samt fast mælkekørsel t. A/S Nordisk
Nestlé, Fredericia s. 1923.
Adr. Taulov.
Firma: Taulov Kulhandel v. Chr. A. Sørensen
& Søn, Taulov.

Sørensen, Christian J., købmand, vognmand;
f. 15/4 1884 i Daler, Tønder amt.

Adr. Varnæs.
Firma: Chr. J. Sørensen, Korn- & Foderstof
forretning, Varnæs og Rødekro.

Sørensen, Christian Sandahl, vognmand; f. 17/10
1922 i Red&ted, Thisted amt, søn af landmand
Søren Sørensen; g. 11/5 1947 m. Gudrun S. S.,
f. Clausen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Nors 1945; vognpark: 2 5-tons lastvogne — den
ene m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del svine- og kreaturtransport — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: NorsThisted.
Adr. Nors Kirkeby pr. Nors.
Firma: Chr. Sandahl Sørensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Nors Kirkeby pr. Nors.
Sørensen, Christian Witthøfft, vognmand; f.
26/1 1901 i Kundby, Holbæk amt, søn af land
mand H. H. Sørensen; udd. og virket v. land
væsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Svinninge 1930, afhændet forretningen — på nær
en fast mælkerute — t. sønnen vognmand Orla
Witthøfft Sørensen 1954; vognpark: 1 5-tons last
vogn og 1 29-personers turistvogn.
Adr. Lammefjords vej, Svinninge.
Firma: Chr. Witthøfft Sørensen, Vognmands
forretning, Svinninge.
Sørensen, Egon, vognmand; f. 3/7 1927 i Tøving,
Thisted amt, søn af vognmand Otto Andreas Sø
rensen; udd. i faderens vognmandsforretning i
Tøving, selvstændig lillebilvognmand i Tøving s.
1956; vognpark: 1 lillebil (5 personer).
Adr. Tøving pr. Erslev.
Firma: Egon Sørensen, Vognmand, Tøving pr.
Erslev.

Sørensen, Egon, vognmand; f. i Arhus, søn af
havnearbejder Akton Marinus Sørensen; g. 12/4
1952 m. Inger S., f. Lænø; ansat v. Marselisborg Hospital i Arhus 1936-37, derefter virket
v. forskelligt arbejde i Kbhvn., tilknyttet Kofoed’s Skole i Kbhvn. 1944-54, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i samarbejde m. Vognmands
forretningen »Auto«, Kbhvn. 1954; kørselska
pacitet: ca. 6 tons.
Adr. Kastruplundgade 76, Kastrup.
Firma: Vognmandsforretningen »Auto«, Heimdalsgade 42-44, Kbhvn. N.

Sørensen, Eigil, direktør; f. 6/10 1904 i Kbhvn.,
søn af skibsbygmester Daniel Sørensen; g. 15/1
1925 m. Ellen S., f. Jensen; udd. og virket in
denfor automobilbranchen, lillebilvognmand 1925
-35, derefter grundlagt og drevet personruten:
Husum-Gladsakse — efter sen. udvidelser u.
firmanavnet: Gladsakse Ruten — der sammen
sluttedes m. De røde Ruter og De grønne Ruter
u. firmanavnet: Forenede Rutebiler 1952, adm.
direktør f. samme; vognpark: 42 omnibusser;
kørselskapacitet: 24-2500 personer; medl. af best.
f. Rutebilejernes Arbejdsgiverforening s. 1950,
formd. f. samme s. 1955.
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vognmand
Kastrup

vognmand
Voldby

vognmand
Ramten

Adr. Søborg Hovedgade 126, Søborg.
Firma: Forenede Rutebiler I/S, Columbusvej
6, Gladsakse pr. Søborg.

Sørensen, Eigil, vognmand; f. 23/9 1925 i Søby,
Skanderborg amt, søn af arbejdsmand Niels
Jørgen Sørensen; g. 19/3 1955 m. Inga S., f. Sø
rensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Voldby pr. Hammel 1952;
vognpark: 1 3V2-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Voldby pr. Hammel.
Firma: Eigil Sørensen, Vognmandsforretning,
Voldby pr. Hammel.

Sørensen, Ejnar, vognmand; f. 15/3 1908 i Ydby,
Thisted amt, søn af landmand Peder Sørensen;
g. 15/11 1931 m. Maren S., f. Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Villerslev pr. Hassing,
Thy 1954; vognpark: 1 lastvogn (3300 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreatur- og svinetransport og en del fast firma
kørsel.
Adr. Villerslev pr. Hassing, Thy.
Firma: Ejnar Sørensen, Vognmandsforretning,
Villerslev pr. Hassing, Thy.

Sørensen, Ejnar Kaae, vognmand; f. 20/1 1906
i Kni, Randers amt, søn af rentier Karl Søren
sen; g. 1941 m. Ragna S., f. Birch; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Ramten 1931, sidelø
bende leverandør af vej- og byggematerialer
samt tørve- og formbrændselsfabrikant; vogn
park: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad (kør
selskapacitet: 13 tons) og 1 traktor m. læsse
aggregat; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturtransport; genn. en
årrække medl. af best. f. Djurslands Vogn
mandsforening.
Adr. Ramten.
Firma: Ejnar Sørensen, Vognmand, Ramten.
Sørensen, Ejner, vognmand; f. 16/3 1920 i
Thorning, Viborg amt, søn af vognmand Morten
Sørensen; g. 10/5 1941 m. Else S., f. Lassen; med
hjælper og chauffør i faderens vognmandsfor

E. Sørensen
vognmand
St. Merløse

retning i Thorning 1938-41, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Knudstrup pr. Kjellerup og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1941, sideløbende leverandør af vej- og bygge
materialer; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 20 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel m. smør t. eksport fra 14 mejerier.
Adr. Knudstrup pr. Kjellerup.
Firma: Knudstrup Vognmandsforretning v.
Ejner Sørensen, Knudstrup pr. Kjellerup.

Sørensen, Emil, vognmand; f. 1/11 1891 i Arninge, Maribo amt, søn af proprietær Hans Sø
rensen; g. 10/5 1918 m. Laura S., f. Krogh; udd.
v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Hvidovre 1929; vognpark: 1 3^-tons lastvogn
m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Giesegårdsvej 2, Hvidovre pr. Valby.
Firma: Emil Sørensen, Vognmandsforretning,
Giesegårdsvej 2, Hvidovre pr. Valby.
Sørensen, Ernst Egon, vognmand; f. 22/7 1912
i St. Merløse, Holbæk amt, søn af landmand
Søren Sørensen; g. 9/7 1939 m. Jensine S., f.
Hansen; udd. og virket v. landvæsen t. 1935,
chauffør h. vognmand Svend Høyberg, St. Mer
løse 1935-42, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i St. Merløse 1942; vognpark: 1 3-tons lastvogn
m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel— herunder bl. a. en del kørsel f. Holbæk
amts vejvæsen og f. St. Tåstrup kommune m. fl.
Adr. Holbækvej 25, St. Merløse.
Firma: Egon Sørensen, Vognmandsforretning,
Holbækvej 25, St. Merløse.
Sørensen, Eske, vognmand; f. 11/5 1906 i Voel,
Skanderborg amt, søn af rentier Niels Peter
Sørensen; g. 21/11 1934 m. Johanne S., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, bestyrer af land
ejendom 1934-49*, løst næringsbrev samt over
taget nuværende taxaforretning i Hobro s. dro* Vognmand Eske Sørensen var, medens han i årene 1934-49
var bestyrer af landejendom, sideløbende gennem en årrække kir
keværge og formand for den lokale borgerforening samt indehaver
af flere andre tillidshverv.
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vognmand
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skeforretning og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949, overgået t. taxa-sammenslutningen
i Hobro 1950; vognpark: 1 6-personers taxavogn;
medl. af best. f. Hobro Taxa s. 1952, formd. f.
samme s. 1954.
Adr. Vester Altan 8, Hobro.
Firma: Eske Sørensen, Taxavognmand, Vester
Altan 8, Hobro.
Sørensen, Folmer Rud, vognmand; f. 22/9 1914
i Viby, Århus amt, søn af vognmand Søren Sø
rensen; udd. s. automekaniker, medhjælper og
chauffør i faderens vognmandsforretning i Viby
1935-39, i kompagni m. broderen Søren Holger
Sørensen overtaget samme — der er grundlagt
1898 _ og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1939; vognpark: 5 lastvogne (3%-5% tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kør
sel f. Arhus amt og f. Viby kommune.
Adr. Nordbyvej 3, Viby J.
Firma: Brdr. Sørensen, Vognmandsforretning,
Nordbyvej 3, Viby J.

Sørensen, Frede Hetoft, vognmand; f. 6/12 1910
i Outrup, Ribe amt, søn af uddeler S. E. Søren
sen; g. 25/12 1938 m. Thora H. S., f. Hansen; udd.
i handel, kommis i forskellige brugsforeninger —
bl. a. i Hedegårdenes Brugsforening v. Roskilde
— t. 1937, drevet ismejeri i Roskilde 1937-41,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Roskilde 1942; vognpark: 1 3-tons
flyttebus; kørsel: udelukkende flytning og mø
beltransport m. v.
Adr. Kamstrupsti 14, Roskilde.
Firma: Frede Hetoft Sørensen, Vognmands- &
Flytteforretning, Kamstrupsti 14, Roskilde.
Sørensen, Frederik Ostergaard, vognmand; f.
23/2 1919 i Nørre Tranders, Alborg amt, søn af
mejerist Peder Sørensen; g. 17/1 1946 m. Lissy
Ø.S., f. Thomsen; etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Hirtshals 1945; vognpark: 1 kølevogn
(4700 kg) m. påhængsvogn (7700 kg); kørsel: ude
lukkende eksportkør sei; medstifter af og formd.
f. Hirtshals Vognmandsforening s. 1947.
Adr. Vestergade, Hirtshals.

Firma: Fr. Østergaard Sørensen, Vognmands
forretning, Hirtshals.
Sørensen, Frode, vognmand; f. 5/3 1907 i Un
dersted, Hjørring amt, søn af landmand Martin
Sørensen; g. 20/11 1928 m. Jensine S., f. Søren
sen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i Under
sted 1930; vognpark: 3 lastvogne — den ene m.
tippelad (kørselskapacitet: ca. 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreatur
kørsel samt en del kørsel f. Understed-Karup
kommune; genn. en årrække revisor i Vendsys
sel Fragt- og Vognmandsforening.
Adr. Understed pr. Sæby.
Firma: Frode Sørensen, Vognmandsforretning,
Understed pr. Sæby.
Sørensen, Georg, vognmand; f. 13/10 1905 i Al
bæk, Hjørring amt, søn af arbejdsmand Jakob
Sørensen; g. 22/11 1947 m. Else S., f. Larsen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand i Voerså 1942;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Albæk kommune og en del kreaturkørsel.
Adr. Voerså.
Firma: Georg Sørensen, Vognmandsforretning,
Voerså.

Sørensen, Georg August, vognmand; f. 8/5 1889
i Skee Tåstrup, Sorø amt, søn af gårdejer Jør
gen Sørensen; g. 19/5 1916 m. Emilie S., f. Han
sen; gårdejer 1913-34, overtaget vognmand Chr.
Nielsen’s forretning i Roskilde og etabl. sig s.
selvstændig vognmand 1934; vognpark: 3 5%-tons
lastvogne — alle m. påhængsvogn (3^-6^ tons)
— og 2 5-tons flyttebusser.
Adr. Vindingevej 55, Roskilde.
Firma: Georg Sørensen, Vognmandsforretning,
Vindingevej 55, Roskilde.
Sørensen, Georg Bækby, rutebilejer; f. 10/12
1927 i Gørding v. Vemb, Ringkøbing amt, søn
af handelsmand Anders Bækby Sørensen; udd.
i kolonial og sen. virket s. chauffør, overtaget
nuværende rutebilforretning i Videbæk og
etabl. sig s. selvstændig rutebilejer 1955; vogn-
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vognmand
Redsted

vognmand
Rønde

vognmand
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vognmand
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park: 1 25-personers benzinomnibus; kørsel:
udelukkende rutebilkørsel m. koncession på
personruten:
Videbæk-Egeris-Ej strup-BorrisSkjern samt turistkørsel.
Adr. Vestergade 2, Videbæk.
Firma: Georg Bækby, Rutebilejer, Videbæk.

Sørensen, Gunnar, vognmand; f. 30/7 1906 i Ny
købing M., søn af landmand A. K. Sørensen; g.
18/10 1934 m. Ragnhild S., f. Aggerholm; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Redsted M. 1934;
vognpark: 1 lastvogn (3850 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del krea
turtransport.
Adr. Redsted M.
Firma: Gunnar Sørensen, Vognmandsforret
ning, Redsted M.
Sørensen, H. M. A., forretningsfører; f. 21/11
1893 i Svendborg; udd. s. elektromontør og me
kaniker, aftjent værnepligt v. Livgarden og
sen. forrettet tjeneste s. sergent af linien, re
daktør af fagbladet »Kørelæreren« s. 1948, se
kretær, kasserer og forretningsfører i Dansk
Kørelærer Union s. 1950.
Adr. Magnoliavej 1, Kbhvn. Valby.
Organisation: Dansk Kørelærer Union, Ve
sterbrogade 30, Kbhvn. V.
Sørensen, Hakon, vognmand; f. 14/1 1910 i
Kbhvn.; g. 5/10 1940 m. Lilly S., f. Johansen;
udd. s. mekaniker, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Rønde 1938, sideløbende indehaver
af servicestation m. tankanlæg f. Dansk Shell i
Rønde; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf 1 m.
tippelad og 2 m. langtømmervogn (kørselskapa
citet: 32 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel m. tømmer
og kævler foruden en del kørsel f. ThorsagerBregnet kommune og f. Randers amt.
Adr. Rønde.
Firma: Hakon Sørensen, Vognmand, Rønde.
Sørensen, Hans, vognmand; f. 4/8 1906 i Brøndum, Ribe amt, søn af slagtermester Søren Sø
rensen; g. 1936 m. Katrine S., f. Mortensen;

etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bramminge 1935; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl.
a. en del kørsel f. Bramminge kommune og f.
Ribe amts vejvæsen m. fl.
Adr. Storegade, Bramminge.
Firma: Hans Sørensen, Vognmandsforretning,
Bramminge.

Sørensen, Hans, vognmand; f. 1/12 1906 i Onsted, Arhus amt, søn af slagtermester Niels Pe
ter Sørensen; g. 11/8 1935 m. Gudrun S., f. Niel
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Grundfør pr. Hinnerup 1931, side
løbende ejer af Skrivergården i Grundfør s.
1950; vognpark: 2 lastvogne — den ene m. tip
pelad (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport; medl. af GrundførSpørring sogneråd s. 1945.
Adr. Skrivergården, Grundfør pr. Hinnerup.
Firma: Hans Sørensen, Vognmandsforretning,
Grundfør pr. Hinnerup.
Sørensen, Hans Herluf, vognmand; f. 4/10 1909
i Varde, søn af vognmand Christian Vad Søren
sen; g. 15/10 1939 m. Grethe S., f. Lauridsen; ef
ter en del år at have virket s. kusk og chauffør
i faderens vognmandsforretning etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Varde — genn. en år
række i kompagni m. faderen — 1935; vogn
park: 1 benzinlastvogn, 1 spand heste og 1 per
sonvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel med dagrenovation f.
Varde kommune, en del kørsel f. Varde Andels
mejeri og en del kørsel f. forskellige bygme
stre i Varde.
Adr. Lundvej 26, Varde.
Firma: Hans H. Sørensen, Vognmandsforret
ning, Lundvej 26, Varde.
Sørensen, Hans Thomas, vognmand; f. 25/11
1902 i Vivild-Vejlby kommune, Randers amt, søn
af boelsmand Søren Thomsen Sørensen; g. 11/6
1933 m. Anna Marie S., f. Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vissing pr. Lerbjerg
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1930; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Vissing pr. Lerbjerg.
Firma: Hans Sørensen, Vognmandsforretning,
Vissing pr. Lerbjerg.

Sørensen, Harald, vognmand; f. 25/12 1917 i
Roslev, Viborg amt, søn af fhv. vognmand Carl
Sørensen; g. 7/8 1953 m. Ingeborg S., f. Peder
sen; lastvognschauffør 1935-45, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand m. heste
køretøj i Arhus 1945, afhændet nævnte forretning
og grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Arhus 1952; vognpark: 2 lastvogne (5 og 6 tons)
— hvoraf 1 m. påhængsvogn (6 tons) — og 1
flyttelift; kørsel: alm. vognmandskørsel samt
flytning og møbelopbevaring.
Adr. Frederiksgade 55, Arhus.
Firma: Harald Sørensen, Vognmands- & Flyt
teforretning, Frederiksgade 55, Arhus.
Sørensen, Harald, vognmand; f. 8/2 1934 i
Tøving, Thisted amt, søn af vognmand Otto
Andreas Sørensen; medhjælper i faderens vogn
mandsforretning i Tøving.
Adr. Tøving pr. Erslev.
Firma: O. A. Sørensen, Vognmand, Tøving pr.
Erslev.
Sørensen, Henrik, vognmand; f. 10/11 1888 i
Benløse, Sorø amt, søn af handelsmand Peter
Sørensen; g. 24/5 1911 m. Marie S., f. Sørensen;
kusk h. købmand Agersted, Ringsted 1909-12, i
A/S Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhan
del 1912-16 og i A/S Bryggeriet »Alliance«, Ring
sted 1916-19, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ringsted 1919; vognpark: 5 lastvogne (4-6 tons)
— hvoraf 4 m. påhængsvogn (4-6 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Nielsen & Smith, Glostrup og f.
A/S Ringsted Dampmølle; medl. af best. f. Vogn
mandsforeningen f. Ringsted og Omegn 1935-48.
Adr. Bøllingsvej 27, Ringsted.
Firma: Henrik Sørensen, Vognmandsforretning,
Bøllingsvej 27, Ringsted.

Sørensen, Henry, vognmand; f. 13/8 1903 i
Jordsby, Thisted amt, søn af landmand Søren
Andreas Sørensen; g. 21/9 1934 m. Kirstine S.,
f. Sandersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ørding pr. Øster Assels 1924; vognpark: 1
diesellastvogn (3000 kg) og 1 benzinlastvogn
(4250 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel
og en del svine- og kreaturkørsel — samt fragt
mandskørsel; kasserer i Morsø Vognmandsfor
ening s. 1946, medl. af Ørding Menighedsråd.
Adr. Ørding pr. Øster Assels.
Firma: Henry Sørensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Ørding pr. Øster Assels.
Sørensen, Henry Gade, vognmand; f. 5/7 1919
i Tamdrup, Skanderborg amt, søn af gårdejer
Jørgen Marinus Sørensen; g. 1/3 1949 m. Anna
G. S., f. Knudsen; udd. og virket v. landvæsen,
chauffør h. vognmand Amtrup Nielsen, Herning
1948-54, løst næringsbrev og optaget s. kompag
non i vognmand Kaj Emil Funderskov Andersen’s forretning i Herning — der bl. a. omfatter
kørsel f. D.S.B. — 1954; vognpark: 4 lastvogne
(kørselskapacitet: 11 tons).
Adr. Ilskov.
Firma: K. Funderskov & H. Gade, Vognmands
forretning, Herning.
Sørensen, Henry Schwartz, vognmand, møller;
f. 28/4 1889 i Kirke Hyllinge, Roskilde amt.
Adr. Kirke Hyllinge.
Firma: Henry Sørensen, Vognmandsforretning,
Kirke Hyllinge.

Sørensen, Holger, vognmand; f. 11/8 1911 i
Andst, Ribe amt, søn af vognmand Marinus Sø
rensen; udd. og virket v. landvæsen t. 1931, der
efter medhjælper i faderens vognmandsforret
ning i Lunderskov, overtaget samme — der er
grundlagt 1925 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1940; vognpark: 2 lastvogne — begge
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 25 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Lunderskov Foderstofforening,
f. A/S Orthana Frysehus, Lunderskov, f. Kød-
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foder- & Albuminfabrikken »D.A.K.A.«, Lunder
skov, f. Ribe amt og f. Skanderup kommune —
samt lillebilkørsel.
Adr. Lunderskov.
Firma: Holger Sørensen, Vognmandsforretning,
Lunderskov.

eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg og
Varde foruden en del kørsel f. Henne Brugsog Lokalforening og f. Henne-Lønne kommune.
Adr. Henne.
Firma: Jens Sørensen, Vognmandsforretning,
Henne.

Sørensen, Holger, vognmand; f. 21/10 1912 i
Erslev, Thisted amt, søn af landmand Martin
Sørensen; g. 22/7 1939 m. Rosa S., f. Dalgaard;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Flade pr.
Nykøbing M. 1950; vognpark: 1 3^-tons lastvogn
og 1 5-personers lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast firma
kørsel, en del svine- og kreaturkørsel og en del
kørsel f. Flade-Sønder Dråby kommune — samt
lillebilkørsel s. 1953; formd. f. Flade Sparefor
ening og f. Flade Vandværk.
Adr. Flade pr. Nykøbing M.
Firma: Holger Sørensen, Vognmandsforretning,
Flade pr. Nykøbing M.

Sørensen, Jens Christian, vognmand; f. 15/8
1896 i Brostrup, Alborg amt, søn af gårdejer
Jeppe Sørensen; g. 29/12 1927 m. Kristine S., f.
Jensen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Øster Hornum pr. Støvring og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1929; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
fast firmakørsel.
Adr. Øster Hornum pr. Støvring.
Firma: J. Chr. Sørensen, Vognmandsforret
ning, Øster Hornum pr. Støvring.

Sørensen, Jens, vognmand; f. 18/5 1893 i Blegind, Skanderborg amt, søn af vognmand Val
demar Herkules Sørensen; g. 3/5 1921 m. Olivia
S., f. Olesen; vognmandskusk h. faderen 190917, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odder
1917, optaget vognmand Anker Westergaard Ja
kobsen s. kompagnon i forretningen 1952; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del renova
tionskørsel f. Odder By s. 1950; revisor i Od
der og Omegns Vognmandsforening.
Adr. Møllebakken 3, Odder.
Firma: Jens Sørensen & Anker Jakobsen,
Vognmandsforretning, Odder.
Sørensen, Jens, vognmand; f. 6/4 1915 i Henne-Lønne kommune, Ribe amt, søn af gårdejer
Søren Thomsen Sørensen; g. 28/10 1941 m. Lilly
S., f. Knudsen; etabi. sig s. selvstændig lillebil
vognmand i Henne 1936, udvidet forretningen
t. sideløbende at omfatte lastvognskørsel 1946;
vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn samt 1
lillebil; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport t.

Sørensen, Jens Christian Lillelund, karetma
ger; f. 8/12 1893 i Tarm, Ringkøbing amt, søn
af karetmager Søren Peter Sørensen; g. 21/11
1920 m. Ebba S., f. Hansen; løst næringsbrev s.
karetmager i Tarm 1920; formd. f. Ringkøbing
Amts Karetmagerforening, medl. af best. f.
og næstformd. i Sammenslutningen af Karet
magere og Karosseribyggere i Danmark, for
stander for Tarm tekniske Skole, brandirektør
f. Bølling-Nørre Herreders Brandforsikring.
Adr. Skolegade 10, Tarm.
Firma: Tarm Vogn- & Karosserifabrik v. Chr.
Sørensen, Tarm.

Sørensen, Jens Juhl, vognmand; f. 25/8 1931 i
Haverslev, Hjørring amt; g. 23/6 1955 m. Grethe
J. S., f. Kjær; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Haverslev 1954; vognpark: 1 5% tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast firmakørsel.
Adr. Haverslev pr. Bonderup.
Firma: J. Juhl Sørensen, Vognmandsforret
ning, Haverslev pr. Bonderup.
Sørensen, Jens Marinus, vognmand; f. 6/7 1914
i Ebeltoft, søn af rentier Ansgar Sørensen; g.
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3/11 1937 m. Helga S., f. Kjærgaard; udd. v.
landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Rønde og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 2 5-tons lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Rønde.
Firma: Jens Sørensen, Vognmandsforretning,
Rønde.
Sørensen, Jens Peter, vognmand; f. 6/6 1919
i Vinderslev, Viborg amt, søn af rentier Anthon
Marius Sørensen; g. 22/9 1945 m. Ella S., f. Niel
sen; overtaget nuværende vognmandsforretning
i Kjellerup og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1945; vognpark: 2 lastvogne — den ene
m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 16 tons);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl.
a. en del svine- og kreaturtransport.
Adr. Vestergade 28, Kjellerup.
Firma: J. P. Sørensen, Vognmand, Kjellerup.

Sørensen, Jens Sigvald, fragtmand; f. 20/6 1893
i Pederstrup, Viborg amt, søn af landmand Sø
ren Sørensen; g. 8/10 1920 m. Jenny S., f. An
dersen; udd. s. smed, smedemester i Ravnstrup
1920-27, etabi. sig s. selvstændig fragtmand i Vi
borg 1927; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapa
citet: 11 tons); kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: Viborg-Ålborg s. 1929; medl. af best. f. Viborg Vogn
mandsforening 1937-45.
Adr. Jyllandsgade 5, Viborg.
Firma: J. S. Sørensen, Fragtmand, Jyllands
gade 5, Viborg.
Sørensen, Jeppe, vognmand, kulhandler; f. 1/9
1923 i Taulov, Vejle amt, søn af vognmand og
kulhandler Christian Albert Sørensen; g. 1954
m. Aase S., f. Damkjær; efter en del år at have
virket s. medhjælper i faderens vognmandsfor
retning og kulhandel i Taulov optaget s. kom
pagnon i samme — der sideløbende omfatter
tankanlæg m. detailsalg af benzin og olie og
depot f. A/S Kosangas, Kbhvn.; vognpark: 1
benzin- og 1 diesellastvogn samt 1 personvogn;

K. J. Sørensen

K. S. Sørensen

vognmand
Thorsø

vognmand
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kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrins
vis kørsel f. egen kulhandel samt fast mælke
kørsel t. A/S Nordisk Nestlé, Fredericia s. 1923.
Adr. Taulov.
Firma: Taulov Kulhandel v. Chr. A. Søren
sen & Søn, Taulov.
Sørensen, Johan, vognmand; f. 17/7 1897 i Hør
by, Hjørring amt, søn af landmand Søren Peter
Sørensen; g. 10/3 1927 m. Anna S., f. Larsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Præstbro
1925, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte entreprenørvirksomhed m.
egen grusgrav; vognpark: 4 lastvogne — hvoraf
2 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: ca. 26 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kreaturtransport; i pe
rioder medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og
Vognmandsforening.
Adr. Præstbro.
Firma: Johan Sørensen, Vognmandsforretning,
Præstbro.

Sørensen, Johan Schneider, vognmand; f. 9/4
1910 i Årslev, Arhus amt, søn af fhv. gårdejer
Severin Sørensen; g. 25/8 1936 m. Anna S. S.,
f. Nielsen; lastvognschauffør 1934-37, overtaget
nuværende vognmandsforretning i Åbyhøj og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1937; vogn
park: 2 lastvogne (3 og 5 tons) — den ene m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Ewalds vej 14, Åbyhøj.
Firma: J. Schneider Sørensen, Vognmandsfor
retning, Ewalds vej 14, Åbyhøj.
Sørensen, Johannes, vognmand; f. 19/10 1902 i
Følled, Randers amt, søn af gårdejer Theodor
Sørensen; g. 27/5 1934 m. Betty S., f. Kristensen;
chauffør 1920-23, drevet lillebilforretning i Tå
strup pr. Rønde 1924-28, ansat h. »Ford« i Grenå
1928-33, forvalter og chauffør i firmaet H. E.
Riisbjerg, Århus 1933-51, løst næringsbrev samt
overtaget nuværende vognmandsforretning i År
hus og etabi. sig s. selvstænlig vognmand 1951;
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vognpark: 3 lastvogne (4-5 tons) — alle m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Munkegade 75, Århus.
Firma: Johs. Sørensen, Vognmand, Munkegade
75, Århus.

Sørensen, Johannes, vognmand; f. 18/7 1912 i
Hørby, Hjørring amt, søn af landmand Alfred
Sørensen; g. 5/11 1944 m. Krista S., f. Bæk;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hørby 1946;
vognpark: 1 lastvogn (5425 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtransport.
Adr. Nørregade, Hørby.
Firma: Johs. Sørensen, Vognmandsforretning,
Hørby.

Sørensen, Jørgen, vognmand; f. 17/12 1893 i
Jels, Haderslev amt, søn af kulhandler og vogn
mand Søren Sørensen; g. 18/12 1928 m. Marie S.,
f. Knudsen; efter en del år at have faret t. søs
optaget s. medarbejder i faderens vognmands
forretning og kulhandel i Haderslev 1924, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand — iøvrigt 3. generation i samme forret
ning — 1928; vognpark: 1 lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del firma
kørsel samt en del kørsel f. Haderslev kommune
— dog fortrinsvis kørsel f. egen virksomhed.
Adr. Simmerstedvej 20, Haderslev.
Firma: J. Sørensen, Vognmandsforretning &
Kulhandel, Simmerstedvej 20, Haderslev.
Sørensen, Karl Egon, vognmand; f. 1/12 1931
i Fausing, Randers amt; udd. v. landvæsen,
medhjælper i nuværende vognmandsforretning
i Ingerslev pr. Ørsted 1939-54, overtaget samme
— der er grundlagt 1934 og sideløbende om
fatter brændselshandel — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1954; vognpark: 1 SVz-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast svine- og kreaturtrans
port.
Adr. Ingerslev pr. Ørsted.
Firma: Egon Sørensen, Vognmandsforretning,
Ingerslev pr. Ørsted.
Sørensen, Karl Johannes, vognmand; f. 21/11
1909 i Aidt sogn, Viborg amt, søn af fhv. gård
ejer Rasmus Peter Sørensen; g. 1/3 1932 m.
Anna S., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Thorsø 1930, løst næringsbrev 1945;
vognpark: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 12 tons) og 1 udlejnings vogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Thorsø.
Firma: Johs. Sørensen, Vognmandsforretning,
Thorsø.
Sørensen, Karl Sejer, vognmand; f. 15/5 1910
i Låsby, Skanderborg amt, søn af boelsmand
Jens Peter Sørensen; g. 26/10 1941 m. Gudrun
S., f. Pedersen; chauffør h. forskellige vognmænd 1928-45, etabi. sig s. selvstændig vogn

mand i Linå pr. Silkeborg 1945; vognpark: 2
lastvogne — den ene m. tippelad (kørselskapa
citet: 11 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port og en del fast mælkekørsel t. A/S Stassano
Mejeriet, Silkeborg s. 1946.
Adr. Linå pr. Silkeborg.
Firma: K. Sejer Sørensen, Linå Vognmands
forretning, Linå pr. Silkeborg.

Sørensen, Karl Wilhelm, vognmand; f. 22/8
1922 i Løgstør, søn af vognmand Søren Jensen
Sørensen; g. 17/4 1946 m. Inger S., f. Jensen;
medindehaver af faderens vognmandsforretning
i Løgstør s. 1956.
Adr. Bredgade 32, Løgstør.
Firma: Løgstør Autotransport, Bredgade 32,
Løgstør.
Sørensen, Kjerstejn Mols, vognmand, fabri
kant; f. 17/6 1922 i Øster Nykirke, Vejle amt, søn
af gårdejer Johan Peder Sørensen; g. 30/3 1947
m. Birthe S., f. Hansen; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand og formbrændselsfabrikant i
Givskud pr. Jelling 1945; vognpark: 1 Volvo-,
1 Mercedes- og 1 Scania Vabis-diesellastvogn —
alle m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — såvel lokal s. langturskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel m. formbrændsel f. egen
virksomhed, en del kørsel m. brunkul fra Studs
gård t. I/S Skærbækværket og en del kørsel m.
kalk fra Hillerslev Kalkbrud t. det meste af
Midtjylland f. Horsens Vestbaner’s Mergelsel
skab.
Adr. Givskud pr. Jelling.
Firma: Kjerstejn Sørensen, Vognmandsforret
ning & Formbrændselsfabrik, Givskud pr. Jel
ling.

Sørensen, Knud, vognmand; f. 24/4 1910 i
Øster Starup, Vejle amt, søn af malermester
Niels Marthinus Sørensen; g. 25/9 1938 m. Gerda
S., f. Poulsen; udd. v. landvæsen, chauffør v.
Andelsmejeriet »Nyvang«, Vestrup 1933-41, løst
næringsbrev samt overtaget nuværende vogn
mands- og brændselsforretning i Albæk pr.
Randers og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1941; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 19 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport; medl. af best. f.
Randersegnens Vognmandsforening s. 1945,
næstformd. i samme s. 1954, medl. af best. f. A/S
Randers Fragtmandshal.
Adr. Albæk pr. Randers.
Firma: Knud Sørensen, Vognmandsforretning,
Albæk pr. Randers.
Sørensen, Knud, vognmand; f. 11/8 1922 i Brøn
derslev, søn af skorstensfejermester Daniel Sø
rensen; g. 20/4 1955 m. Randi S., f. Nielsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hjørring 1945;
vognpark: 3 5-personers lillebiler m. radioanlæg
og 1 12-personers turistbus; kørsel: udelukkende
lillebil- og turistkørsel; medl. af best. f. Hjør-
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ring Amts Lillebilforening s. 1952.
Adr. Nørregade 1, Hjørring.
Firma: Knud Sørensen, Vognmand, Nørregade
l, Hjørring.

Sørensen, Knud Reinholdt, vognmand; f. 6/1
1904 i Ho-Oksby kommune, Ribe amt, søn af
handelsmand Jens Peder Sørensen; g. 31/7 1932
m. Pouline S., f. Thøstesen; efter en del år at
have virket s. chauffør etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Blåvand pr. Oksbøl 1947; vognpark:
1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. Esbjerg Eksportmarked, t. Esbjerg An
dels-Svineslagteri og t. Esbjerg Eksportslagteri,
en del kørsel m. kolonial- og grovvarer f.
Oksby Brugsforening og f. købmand H. N. Chri
stoffersen, Blåvand og en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning foruden en del
kørsel f. Ho-Oksby kommune og en del kørsel
i forskellige vestjydske plantager.
Adr. Blåvand pr. Oksbøl.
Firma: Reinholdt Sørensen, Vognmandsfor
retning, Blåvand pr. Oksbøl.
Sørensen, Knud Valdemar, speditør, vognmand;
f. 27/11 1914 i Hobro, søn af vognmand Peter Sø
rensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand og
speditør i Kbhvn. 1937; vognpark: 17 køretøjer —
lastvogne, påhængsvogne og personvogne; kørsel:
udelukkende fisketransport og spedition.
Adr. Guldregn Alle 9, Kastrup.
Firma: GI. Strand’s Fisketransport v. Knud
Sørensen, Naboløs 2, Kbhvn. K.
Sørensen, Kresten Bak, vognmand; f. 9/8 1914
i Vebbestrup sogn, Alborg amt, søn af fhv.
gårdejer Niels 0. Nielsen; g. 22/5 1941 m. Jo
hanne Margrethe B. S., f. Skriver Jensen; udd.
v. landvæsen, chauffør bl. a. h. vognmand Kra
gelund, Suldrup 1938-50, overtaget nuværende
vognmandsforretning i Suldrup — der er grund
lagt 1933 — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1950, driver sideløbende entreprenør
virksomhed m. salg af bygge- og vejmaterialer
fra egen grusgrav i Suldrup; vognpark: 4 last

vogne — hvoraf 2 m. tippelad og 2 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 28 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. foderstoffer f. Suldrup Lokalforening og
en del kørsel i forbindelse m. snerydning, sand
spredning og vejarbejde f. Suldrup-Sønderup
kommune foruden en del svine- og kreatur
transport; medl. af best. f. Trængstrup Frime
nighed.
Adr. Suldrup.
Firma: Kr. Bak Sørensen, Vognmand, Sul
drup.
Sørensen, Kristian, vognmand; f. 6/1 1910 i
Alslev, Ribe amt, søn af skomagermester Iver
Sørensen; g. 15/3 1935 m. Frida S., f. Hansen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alslev
1934; vognpark: 1 benzin- og 1 diesellastvogn
samt 1 personvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. eksportstaldene og slagterierne i
Esbjerg og Varde foruden en del kørsel f. Al
slev Brugs- og Lokalforening, f. Alslev kommu
ne og f. Ribe amts vejvæsen; medl. af best. f.
9. kreds u. Landsforeningen Danske Vognmænd,
kasserer i Varde og Omegns Vognmandsfore
ning.
Adr. Alslev pr. Varde.
Firma: Kr. Sørensen, Vognmandsforretning,
Alslev pr. Varde.

Sørensen, Lars Vestergaard, vognmand; f. 1/4
1927 i Tilsted, Thisted amt, søn af landmand Jens
Sørensen; g. 5/6 1949 m. Dorte V. S., f. Mark; i
kompagni m. svogeren vognmand Laurids Mark
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gettrup
1950; vognpark: 1 diesellastvogn (4% tons) m.
påhængsvogn (3% tons) og 1 benzinlastvogn (3%
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kreaturtransport og en del kørsel
f. Helligsø-Gettrup kommune.
Adr. Gettrup.
Firma: Sørensen & Mark, Vognmandsforret
ning, Gettrup.
Sørensen, Leo Viggo, vognmand; f. 17/4 1929 i
Brøndbyøster, Kbhvn.s amt, søn af tømrermester
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Peter Sørensen; g. 22/4 1950 m. Ulla S., f. Søren
sen; udd. s. maler og sen. virket s. chauffør,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hvidovre
1954; vognpark: 2 lastvogne (4% og 5 tons) —
begge m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Mørups Alle 27, Hvidovre pr. Valby.
Firma: L. Sørensen, Vognmandsforretning, Mø
rups Alle 27, Hvidovre pr. Valby.
Sørensen, Louis, vognmand; f. 12/1 1920 i Esbønderup, Frederiksborg amt, søn af vognmand
Fr. Sørensen; g. 30/5 1954 m. Røce S., f. Petersen;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Hel
singør, løst næringsbrev og optaget s. kompag
non i samme 1941, eneindehaver af forretningen
s. 1943; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. hydrau
lisk tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel f. Helsingør kommune;
medl. af best. f. Kronborg Birks Vognmandsfor
ening s. 1948.
Adr. Stengade 16, Helsingør.
Firma: Louis Sørensen, Vognmandsforretning,
Stengade 16, Helsingør.
Sørensen, Mads Albert, vognmand; f. 3/2 1898
i Silkeborg, søn af afdelingsformand Mads Al
bert Sørensen; g. 18/10 1918 m. Ingrid S., f. Jen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabl. sig s.
selvstændig brændehandler i Silkeborg 1919, løst
næringsbrev og udvidet forretningen m. vogn
mandsforretning 1945, sideløbende leder af bræn
desalget f. statsskovene v. Silkeborg s. 1931;
vognpark: 2 5-tons lastvogne og 1 spand heste m.
tilhørende arbejdsvogne; medl. af best. f. Silke
borg Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Landlystvej 20, Silkeborg.
Firma: Albert Sørensen, Vognmand, Landlyst
vej 20, Silkeborg.

Sørensen, Marius, entreprenør, vognmand; f.
26/2 1893 i Marie-Magdalene sogn, Randers amt,
søn af gårdejer Mads Sørensen; g. 25/6 1921 m.
Rosa S., f. Rasmussen; entreprenørformand 192530, løst næringsbrev og grundlagt nuværende

virksomhed — der omfatter entreprenør- og
vognmandsforretning m. egen grusgrav — i Kristrup pr. Randers 1930; vognpark: 4 lastvogne
(3^-5 tons) — alle m. tippelad; entreprenør
materiel: 2 lokomotiver m. 15 tipvogne og 1 km
spor, 1 traktor m. læsseskovl og 1 grussorterer;
medl. af best. f. Landsforeningen Danske Vognmænd 1937-39.
Adr. Kristrupvej 137, Kristrup pr. Randers.
Firma: M. Sørensen, Entreprenør-Vognmand,
Kristrup pr. Randers.

Sørensen, Markus Christensen, vognmand; f.
15/2 1901 i Estvad, Viborg amt, søn af landmand
Kristen Sørensen; g. 10/6 1929 m. Augusta S., f.
Pedersen; etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Rettrup pr. Skive 1929, selvstændig vognmand i
Ramsing s. 1930; vognpark; 3 lastvogne — hvor
af 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 23
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. eksportstaldene og
svineslagterierne i Skive, Holstebro og Struer
foruden en del kørsel f. Håsum-Ramsing kom
mune og f. forskellige herregårde.
Adr. Ramsing.
Firma: Markus Sørensen, Vognmandsforret
ning, Ramsing.
Sørensen, Martinus, vognmand; f. 15/12 1904
i Nørre Borup, Randers amt, søn af boelsmand
Jens Haun Sørensen; g. 8/12 1936 m. Marie S.,
f. Pedersen; udd. v. landvæsen, drevet lillebil
forretning i Hadbjerg By pr. Hadsten 1929-37,
grundlagt nuværende vognmandsforretning i
Hadsten 1937; vognpark: 3 lastvogne (kørsels
kapacitet: 14 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælke
kørsel t. Andelsmejeriet »Godthåb«, Ødum, t.
Andelsmejeriet »Enigheden«, Nielstrup og t. A/S
Mælkekondenseringsfabrikken »Nestlé«, Ran
ders — samt fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Hadbjerg-Arhus.
Adr. Hadbjerg pr. Hadsten.
Firma: Hadbjerg Vognmandsforretning, Had
bjerg pr. Hadsten.
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Sørensen, Martinus, vognmand; f. 13/12 1908 i
Vrold, Skanderborg amt; g. 2/5 1931 m. Jenny S.,
f. Kristensen; udd. v. landvæsen, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skanderborg 1929; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel m. mælk t. Jydsk Mælkekompagni, Arhus
samt firmakørsel.
Adr. Møllegade 84, Skanderborg.
Firma: M. Sørensen, Vognmandsforretning,
Skanderborg.

Sørensen, Michael, vognmand; f. 2/6 1909 i
Hem, Voerladegård sogn, Skanderborg amt, søn
af gårdejer Søren Johan Sørensen; g. 5/1 1943
m. Louise S., f. Christensen; overtaget nuvæ
rende fragt- og vognmandsforretning i Mjesing
pr. Skanderborg og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1938; vognpark: 1 5V2-tons lastvogn;
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten-Mjesing-Arhus s. 1927.
Adr. Mjesing pr. Skanderborg.
Firma: M. Sørensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Mjesing pr. Skanderborg.
Sørensen, Nicolai, vognmand; f. 3/6 1905 i
Sønderborg, søn af landmand Jens Sørensen; g.
14/10 1939 m. tandtekniker Elna Bodil S., f. Niel
sen; udd. og virket v. landvæsen bl. a. s. for
valter, ansat i De samvirkende danske Landbo
foreninger 1929-46, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Odense 1946; vognpark: 3 lastvogne (kør
selskapacitet: ca. 11 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a._ en del kørsel f.
De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift,
f. Odense Mejeri og f. forskellige håndværksme
stre i Odense.
Adr. Vesterbro 59, Odense.
Firma: Nicolai Sørensen, Vognmandsforretning,
Vesterbro 59, Odense.
Sørensen, Niels, vognmand; f. 3/1 1896 i Rostrup
sogn, Alborg amt, søn af husmand Jens Søren
sen; g. 1916 m. Larsine S., f. Larsen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Valsgård pr. Hobro 1920,
løst næringsbrev og grundlagt nuværende vogn

O. Sørensen
vognmand
Lendum

mandsforretning i Hobro 1950; vognpark: 1 5-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kreaturtransport; medl. af best. f.
Hobro Vognmandsforening s. 1952, formd. f. sam
me s. 1954.
Adr. Solvej 6, Hobro.
Firma: Niels Sørensen, Vognmandsforretning,
Solvej 6, Hobro.
Sørensen, Niels Aksel, vognmand; f. 21/12 1904
i Skarum, Thisted amt, søn af landmand Søren
Sørensen; g. 25/11 1933 m. Nikoline S., f. Dalsgaard; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ve
ster Assels pr. Øster Assels 1933; vognpark: 1
lastvogn (4650 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del fast firmakørsel og en
del svine- og kreaturkørsel.
Adr. Vester Assels pr. Øster Assels.
Firma: N. Aksel Sørensen, Vognmandsforret
ning, Vester Assels pr. Øster Assels.
Sørensen, Niels Mousten, vognmand; f. 30/3
1901 i Pederstrup, Viborg amt, søn af boelsmand
Søren Sørensen; g. 3/11 1925 m. Anna S., f.
Clausen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Løvel pr. Viborg 1925, si
deløbende leverandør af vej- og byggema
terialer fra egen grusgrav (m. elektrisk drevet
læsseaggregat og grussorterer); vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 12 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport; medstifter af Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening 1938, i pe
rioder medl. af best. f. samme — sidst t. 1955.
Adr. Løvel pr. Viborg.
Firma: N. M. Sørensen, Vognmand, Løvel pr.
Viborg.
Sørensen, Niels Peter, vognmand; f. 6/12 1918
i Ballerup, Kbhvn.s amt, søn af vognmand Hen
rik Sørensen; g. 21/12 1947 m. Anna S., f. Gudmandsen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: udelukkende kørsel i forbindelse m. køb
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og salg af slagger — herunder bl. a. leverandør
t. Glostrup kommune.
Adr. Kærsangervej 15, Kbhvn. NV.
Firma: N. P. Sørensen, Vognmand, Kærsanger
vej 15, Kbhvn. NV.

medl. af best. f. Vendsyssel Fragt- og Vogn
mandsforening s. 1940.
Adr. Lendum pr. Sindal.
Firma: Oskar Sørensen, Vognmandsforretning,
Lendum pr. Sindal.

Sørensen, Nis Bæck, vognmand; f. 13/2 1910 i
Rødding, Haderslev amt, søn af murermester
Hans Sørensen; g. 11/5 1932 m. Jørgine B. S., f.
Byg; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Marstrup 1934, genn.
årene udvidet forretningen t. sideløbende at om
fatte brændselshandel; vognpark: 2 Bedf ord-last
vogne — den ene m. påhængsvogn — og 1 per
sonvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast kørsel f. A/S Dansk
Dammann Asfalt samt en del kreaturkørsel t.
Kolding Eksportmarked og en del kørsel f. for
skellige komfirmaer.
Adr. Marstrup.
Firma: Nis Bæck Sørensen, Vognmandsforret
ning, Marstrup.

Sørensen, Otto Andreas, vognmand; f. 12/12
1902 i Tø ving, Thisted amt, søn af arbejdsmand
Anders Severin Sørensen; g. 21/10 1924 m. Laura
S., f. Andersen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Tø ving 1924; vognpark: 2 lastvogne (3675
og 4575 kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast firmakørsel, en del svineog kreaturkørsel og en del kørsel f. GaltrupØster Jølby kommune.
Adr. Tøving pr. Erslev.
Firma: O. A. Sørensen, Vognmand, Tø ving pr.
Erslev.

Sørensen, Olaf Millard, vognmand; f. 14/1 1925
i Tåstrup, Kbhvn.s amt.
Adr. Elme Alle 51, Tåstrup.
Firma: O. Millard Sørensen, Vognmandsforret
ning, Tåstrup.
Sørensen, Ole, vognmand; f. 16/8 1894 i Nim,
Skanderborg amt, søn af boelsmand Anders Pe
ter Sørensen; g. 29/11 1919 m. Christence S., f.
Pedersen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Nim 1931, flyttet forretningen t. Molgjer pr.
Vrønding 1944; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del svine- og kreaturtransport.
Adr. Molgjer pr. Vrønding.
Firma: Ole Sørensen, Vognmandsforretning,
Molgjer pr. Vrønding.
Sørensen, Orla Witthøfft, vognmand; f. 12/10
1926 i Jyderup, Holbæk amt, søn af vognmand
Christian Witthøfft Sørensen; g. 17/9 1948 m. Ulla
W. S., f. Hansen; chauffør i faderens vognmands
forretning i Svinninge, overtaget samme og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1954; vogn
park: 3 lastvogne (4-6 tons) — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (2% og 6 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Holbæk amts vejsæsen og f. Hjembæk-Svinninge
kommune — samt daglig fragtmandskørsel på
ruten: Svinninge-Kbhvn.
Adr. Hovedvejen, Svinninge.
Firma: Orla Witthøfft Sørensen, Fragt- &
Vognmandsforretning, Svinninge.
Sørensen, Oskar, vognmand; f. 12/7 1905 i Len
dum, Hjørring amt, søn af købmand J. P. Sø
rensen; g. 3/12 1936 m. Ellen S., f. Olesen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Lendum 1928;
vognpark: 1 5%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtransport;

Sørensen, Otto Winther, vognmand; f. 3/5 1918
i Stenderup, Skanderborg amt, søn af smede
mester Søren Peter Winther Sørensen; g. 16/11
1940 m. Ellen W. S., f. Sørensen; fabriksarbej
der 1936-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Rødding pr. Viborg 1946; vognpark: 1 51/2-tons
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælkekørsel t. Rød
ding Andelsmejeri.
Adr. Rødding pr. Viborg.
Firma: O. Winther Sørensen, Vognmandsfor
retning, Rødding pr. Viborg.
Sørensen, Palle Skou, vognmand; f. 10/7 1937 i
Løgstør, søn af vognmand Søren Jensen Søren
sen; medindehaver af faderens vognmandsforret
ning i Løgstør s. 1956.
Adr. Bredgade 32, Løgstør.
Firma: Løgstør Autotransport, Bredgade 32,
Løgstør.
Sørensen, Peder, vognmand; f. 7/2 1904 i
Drammelstrup, Astrup sogn, Arhus amt, søn af
gårdejer Søren Sørensen; g. 6/1 1931 m. Han
signe S., f. Bisgaard Jensen; genn. 3 år ophold
i Amerika, iøvrigt gårdejer, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Kbhvn. 1939; vognpark: 3
lastvogne (2-6V2 tons) — hvoraf 1 m. tippelad,
1 traktor og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
K.A.B.
Adr. Stutsborg Gård pr. Lynge.
Firma: Brønshøj Vognmandsforretning, Sparresholmvej 5, Brønshøj.
Sørensen, Peter, entreprenør, tømrermester; f.
12/4 1906 i Brøndbyøster, Kbhvn.s amt.
Adr. Brøndbyøstervej 78, Brøndbyøster pr. Glo
strup.
Firma: Brøndbyøster Maskinsnedkeri v. P. Sø
rensen, Brøndbyøster pr. Glostrup.
Sørensen, Peter Helmuth, vognmand; f. 15/3
1922 i Hobro, søn af fhv. gårdejer Peter Christian
Sørensen; g. 24/7 1954 m. Anna Birgitte S., f.
Nielsen; udd. og virket s. mejerist, etabi. sig s.
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selvstændig vognmand i Hobro 1950; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 12V?
tons); kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. Skibsgade 17, Hobro.
Firma: Peter Sørensen, Vognmandsforretning,
Skibsgade 17, Hobro.
Sørensen, Regnvald Christian, vognmand; f.
26/4 1910 i Nørre Sundby, søn af cementarbejder
Jens Severin Sørensen; g. 21/10 1932 m. Ingrid
Charlotte S., f. Stendahl; taxachauffør i Ål
borg 1931-46, løst næringsbrev samt overtaget
nuværende taxaforretning i Ålborg og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1946; vognpark: 1
6-personers taxavogn (Renault model 1951);
medl. af best. f. Ålborg Taxa 1947-54.
Adr. Kastetvej 116, Ålborg.
Firma: Ålborg Taxa, Vingårdsgade 17, Ålborg.
Sørensen, Reiner, vognmand; f. 10/12 1906 i
Havndrup, Svendborg amt, søn af vognmand
Hans Sørensen; g. 17/4 1937 m. Karen S., f.
Jespersen; udd. t. søs, chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Nyborg 1930-45, overtaget
samme og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1945; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons); medl.
af best. f. Nyborg Vognmandsforening 1953-54.
Adr. Knudshovedvej 75, Nyborg.
Firma: Reiner Sørensen, Vognmandsforret
ning, Knudshovedvej 75, Nyborg.
Sørensen, Richard, vognmand; f. 19/1 1907 i
Oddense, Viborg amt, søn af landmand' Jens Chri
stian Sørensen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Kbhvn. 1945; vognpark: 1 3%-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel f. Kbhvn.s Grundejeres Renhol
delsesselskab.
Adr. Estlandsgade 14, Kbhvn. V.
Firma: Rich. Sørensen, Vognmandsforretning,
Estlandsgade 14, Kbhvn. V.
Sørensen, Svend, vognmand, kørelærer; f. 4/8
1902 i Køge, søn af skibsfører Peter Sørensen;
selvstændig automekaniker i St. Heddinge t.

1943, kørelærer i St. Heddinge s. 1928, sideløben
de vognmand i St. Heddinge; vognpark: 2 turist
biler (15 og 25 personer), 2 lillebiler, 1 udlej
ningsvogn, 1 skolevogn og 1 skolemotorcykel;,
vurderingsmd. f. udskrivning af automobiler t.
hæren.
Adr. Bjælkerupvej 1, St. Heddinge.
Firma: Sv. Sørensen, Vognmand-Kørelærer,.
St. Heddinge.
Sørensen, Svend, vognmand; f. 18/8 1920 i
Hune, Hjørring amt, søn af vognmand Thomas
Sørensen; g. 8/12 1945 m. Anna S., f. Christensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tylstrup
1947; vognpark: 1 lastvogn (5% tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis kreaturtrans
port.
Adr. Vestergade, Tylstrup.
Firma: Svend Sørensen, Vognmandsforretning,
Tylstrup.

Sørensen, Svend Aage, vognmand; f. 1/8 1920 i
Gj esten, Ribe amt, søn af rentier Viggo Adam
Sørensen; g. 1/10 1943 m. Dagny Marie S., f.
Madsen; udd. og virket v. landvæsen bl a. s. fo
dermester t. 1947, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Ødis 1948; vognpark: 1 lastvogn m. tippe
lad (kørselskapacitet: ca. 6 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Ødis kommune m. fl.
Adr. Ødis.
Firma: Sv. Aa. Sørensen, Vognmandsforret
ning, Ødis.
Sørensen, Svend Aage, vognmand; f. 8/10 1920
i Lem pr. Brodal, Viborg amt, søn af husejer
Magnus Sørensen; g. 14/10 1945 m. Tove S., f.
Christensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Tvis 1947; vognpark:
3 lastvogne — hvoraf 1 m. påhængsvogn — og
1 varevogn (kørselskapacitet: I8V2 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del kørsel f.
Tvis kommune foruden en del kørsel m. inden
landsk brændsel f. egen regning; medl. af best.
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f. og kasserer i Holstebroegnens Vognmands
forening s. 1951, medl. af best. m. Tvis Vand
værk, civilforsvarschef f. Tvis kommune.
Adr. Tvis.
Firma: Tvis Vognmandsforretning v. S. Sø
rensen, Tvis.
Sørensen, Svend Edvard, vognmand; f. 30/5
1916 i Skanderborg, søn af arbejdsmand Peter
Marius Sørensen; udd. og virket i mejeribran
chen, løst næringsbrev samt overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Skanderborg og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1952; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Skanderborg
Andels-Svineslagteri — samt flytning; medl. af
best. f. og kasserer i Skanderborg Vognmands
forening s. 1954.
Adr. Nørregade 16, Skanderborg.
Firma: Svend Sørensen, Vognmandsforretning,
Nørregade 16, Skanderborg.
Sørensen, Søren, vognmand; f. 14/6 1915 i
Sundby-Hvorup kommune, Alborg amt, søn af
arbejdsmand Christian Sørensen; g. 5/5 1940 m.
Mette S., f. Bruun; udd. v. landvæsen, chauff..r 1944-47, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Østerbølle pr. Alestrup 1947; vognpark: 1 4tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Østerbølle pr. Alestrup.
Firma: Søren Sørensen, Vognmandsforretning,
Østerbølle pr. Alestrup.
Sørensen, Søren Christian, vognmand; f. 30/4
1894 i Nørup, Vejle amt, søn af vognmand Pe
der Christian Sørensen; g. 12/12 1924 m. Maren
S., f. Kyed; efter en del år at have virket s.
kusk bl. a. i faderens vognmandsforretning i
Nørup overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1918; vognpark: 2 benzin
lastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. en del svine og kreaturtransport t.
Vejle Eksportstalde og t. Vejle & Omegns An
dels-Svineslagteri og en del kørsel m. kolonialog grovvarer f. brugsforeningerne i Nørup,

S. E. Sørensen
vognmand
Skanderborg

Gjødding og St. Lime foruden en del kørsel
f. Vejle amts vejvæsen, f. Nørup kommune og
f. Nørup Mejeri — samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Nørup-Vejle; revi
sor i Vejle Amts Lastbilforening s. 1931.
Adr. Nørup pr. Bredsten.
Firma: Søren Sørensen, Fragt- & Vognmands
forretning, Nørup pr. Bredsten.
Sørensen, Søren Christian, vognmand1; f. 20/3
1895 i Torup-Klim sogn, Thisted amt, søn af
gårdejer Christian Sørensen; g. 1925 m. Maren S.,
f. Jørgensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Skodborg J. 1920; vogn
park: 3 diesel tankvogne og 5 diesellastvogne —
hvoraf 1 m. langtømmervogn, 2 m. sættevogn og
2 m. påhængsvogn — samt 1 personvogn; kørsel:
udelukkende langturskørsel på ind- og udland —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S B. P. OlieKompagniet, Kbhvn., f. A/S Vacuum Oil Company, Kbhvn., f. A/S Wright, Thomsen & Kier,
Kbhvn.-Arhus-Alborg, f. A/S Manniche & Hartmann, Kbhvn., f. entreprenørfirmaet J. Stiirup
& V. Prosch-Jensen, Kbhvn.-Fredericia og f. en
treprenørfirmaet Kjæhr & Trillingsgaard, Arhus
-Esbjerg; næstformd. i Haderslev Amts Vogn
mandsforening og i Foreningen af danske Langtursvognmænd.
Adr. Skodborg J.
Firma: S. Chr. Sørensen, Langtursvognmand,
Skodborg J.
Sørensen, Søren Christian, vognmand; f. 27/6
1900 i Kallerup, Thisted amt, søn af landmand
Bertel Sørensen; g. 9/10 1924 m. Sørine S., f.
Clemmensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Aggersund 1924; vognpark: 2 lastvogne (5 og
5% tons) og 1 kombineret hyre- og skolevogn (5
personer); kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturkørsel og en del kør
sel f. Aggersborg kommune — samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: AggersundAlborg og lillebilkørsel; medstifter af Øster og
Vester Han Herreds Vognmandsforening 1933 og
genn. en årrække formd. f. samipe, medstifter af
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og medl. af best. f. Løgstør-Fjerritslev Vogn
mandsforening t. 1953, medl. af best. f. A/S Han
Herreders Kalkværk, Gjøttrup pr. Fjerritslev.
Adr. Aggersund.
Firma: Søren C. Sørensen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Aggersund.

Sørensen, Søren Emil, vognmand; f. 8/6 1890 i
Kettinge, Maribo amt, søn af gårdejer Peter Sø
rensen; g. 26/5 1916 m. Bertha S., f. Christensen
Hovmand; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Vordingborg 1916; formd. f. og kasserer i Vor
dingborg Droskeejerforening 1926-48, derefter
formd. f. og kasserer i Vordingborg Taxa, næstformd. i Foreningen af Automobildroskeejere i
Danmark s. 1949.
Adr. Valdemarsgade 15, Vordingborg.
Firma: Vordingborg Taxa, Algade 43, Vording
borg.
Sørensen, Søren Holger, vognmand; f. 11/5 1907
i Viby, Arhus amt, søn af vognmand Søren Sø
rensen; medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Viby 1922-39, i kompagni m.
broderen vognmand Folmer Rud Sørensen over
taget samme — der er grundlagt 1898 — og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1939; vognpark: 5
lastvogne (3%-5>o tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis kørsel f. Arhus amt og
f. Viby kommune; medl. af best. f. Viby Vogn
mandsforening og kørselsfordeler i samme s.
1940.
Adr. Nordbyvej 3, Viby J.
Firma: Brdr. Sørensen, Vognmandsforretning,
Nordbyvej 3, Viby J.

Sørensen, Søren Jensen, vognmand; f. 4/4 1894
i Strandby sogn, Alborg amt, søn af landmand
Christen Sørensen; g. 18/4 1917 m. Kristine S., f.
Christensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Løgstør 1924; vognpark: 3 lastvogne — den ene
m. tippelad (kørselskapacitet: ca. 14 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast firmakørsel og en del kørsel f. Løgstør kom
mune; medstifter af og medl. af best. f. LøgstørFjerritslev Vognmandsforening s. 1945.

S.

K. Sørensen

vognmand
Vester Vandet

Adr. Bredgade 32, Løgstør.
Firma: Løgstør Autotransport, Bredgade 32,
Løgstør.
Sørensen, Søren Klim, vognmand; f. 24/8 1925 i
Ullerupgårds Mark, Sennels sogn, Thisted amt,
søn af landmand Jens Sørensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vester Vandet pr. Thi
sted 1955: vognpark: 1 diesellastvogn (5250 kg);
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast mælkekørsel og en del svine- og
kreaturkørsel foruden en del langturskørsel.
Adr. Vester Vandet pr. Thisted.
Firma: Søren Klim Sørensen, Vognmandsfor
retning, Vester Vandet pr. Thisted.

Sørensen, Søren Lorenzen, vognmand; f. 12/6
1911 i Sommersted, Haderslev amt, søn af bane
arbejder Søren Peter Sørensen; g. 25/11 1944
m. Kristiane Louise S., f. Thomsen; efter en
del år at have virket s. chauffør etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Mejis pr. Varde 1943;
vognpark: 1 benzinlastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturtransport t. Esbjerg Eksportmarked og
en del svinetransport t. Varde Svineslagteri
foruden en del mergelkørsel fra forskellige
lejer, en del kørsel f. Varde landsogns kommu
ne og en del brændselskørsel f. egen regning.
Adr. Mejis pr. Varde.
Firma: Mejis Autotransport v. Søren L. Sø
rensen, Mejis pr. Varde.
Sørensen, Søren Lund, vognmand; f. 27/5 1907
i Haderup, Ringkøbing amt, søn af murermester
Jens Christian Sørensen; g. 1934 m. Ellen L. S.,
f. Olesen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Brørup 1934, driver side
løbende brændselsforretning i Brørup; vognpark:
1 diesellastvogn og 2 benzinlastvogne — hvoraf 2
lastvogne m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Brørup kommu
ne, f. Brørup Mejeri, f. A/S V. Schmidt, Brørup,
f. Sydjydsk Kartoffeleksportforening, Brørup og
f. Jydsk Andels-Foderstofforretning, Brørup
samt en del kørsel m. kalk fra Nordjylland;
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genn. en årrække medl. af best. f. Ribe Amts
Vognmandsforening.
Adr. Jernbanegade 9, Brørup.
Firma: S. Lund Sørensen, Vognmandsforret
ning, Brørup.

Sørensen, Tage, vognmand; f. 19/3 1928 i Præst
bro, Hjørring amt, søn af vognmand Johan Sø
rensen; g. 1953 m. Anne Elisabeth S., f. Jensen;
medindehaver af faderens vognmandsforretning
i Præstbro.
Adr. Præstbro.
Firma: Johan Sørensen, Vognmandsforretning,
Præstbro.
Sørensen, Tage Bach, vognmand; f. 1/3 1915
i Nykøbing M., søn af rentier Christian Peter
sen; g. 14/5 1942 m. Maja B. S., f. Blomstrand;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Bønnerup pr. Glæsborg 1946; vogn
park: 1 5V2-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kreatur
transport.
Adr. Bønnerup pr. Glæsborg.
Firma: Tage Bach, Vognmandsforretning,
Bønnerup pr. Glæsborg.
Sørensen, Thelle Hedegaard, vognmand; f.
27/8 1914 i Kibæk, Assing kommune, Ringkø
bing amt, søn af handelsmand Jacob Simmelkjær Sørensen; g. 28/1 1956 m. Julia S., f. Jen
sen; efter en del år at have virket v. de jydske brunkullejer etabi. sig s. selvstændig vognmang i Kibæk 1938; vognpark: 1 benzinlast
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel m. korn, foderstoffer
og gødning f. Kibæk Mølle og en del kørsel m.
vejmaterialer og vinterredskaber f. Assing kom
mune foruden en del kørsel m. brændsel.
Adr. Jernbanegade, Kibæk.
Firma: Hede Sørensen, Vognmandsforret
ning, Kibæk.

Sørensen, Thorkild, vognmand; f. 6/6 1908 i Vig,
Holbæk amt, søn af husmand J. P. Sørensen; g.
11/5 1940 m. Margrethe S., f. Blom Andersen;
chauffør på Samsø og i Undløse t. 1948, over

T. B. Sørensen

T. H. Sørensen

vognmand
Bønnerup

vognmand
Kibæk

taget vognmand Marius Hansen’s forretning i
Undløse og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948; vognpark: 2 8-tons lastvogne — begge m.
langtømmervogn; kørsel: udelukkende kørsel f.
forskellige skove og savværker i Holbæk amt;
medl. af best. f. Holbækegnens Vognmandsfor
ening s. 1951.
Adr. Undløse pr. Tølløse.
Firma: Thorkild Sørensen, Vognmandsforret
ning, Undløse pr. Tølløse.

Sørensen, .Verner Brask, fragtmand; f. 3/7 1927
i Grenå, søn af telefonformand Sofus Søren
sen; g. 1/8 1948 m. Laura Signe B. S., f. Jensen
Dahl; udd. v. handel, overtaget nuværende
fragtmandsforretning i Hou pr. Ulsted og etabi.
sig s. selvstændig fragtmand 1952; vognpark:
1 4-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: HouUlsted-Alborg.
Adr. Hou pr. Ulsted.
Firma: Hou Pakkebil v. Verner Brask Sø
rensen, Hou pr. Ulsted.
Sørensen, Viggo, vognmand; f. 22/12 1900 i
Vorbasse, Ribe amt, søn af landmand Niels Sø
rensen; g. 28/10 1927 m. Metha S., f. Hansen;
udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Vorbasse 1926; vognpark: 1 Austinog 1 Bedford-benzinlastvogn — den sidste m.
påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer og
svin t. Kolding Eksportmarked og t. Kolding
Svineslagteri, en del kørsel m. foderstoffer og
gødning f. Vorbasse lokalforening u. J.A.F. og
D.A.G. og en del kørsel m. sand og grus f. Vor
basse kommune og f. Ribe amts vejvæsen for
uden en del kørsel f. Vorbasse Brugsforening;
genn. en årrække medl. af best. f. Ribe Amts
Vognmandsforening.
Adr. Vorbasse.
Firma: Viggo Sørensen, Vognmandsforret
ning, Vorbasse.
Sørensen, Viggo, vognmand; f. 22/3 1902 i Brøn
derslev, søn af landmand Søren Christian Søren-
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sen; g. 7/4 1930 m. Magda S., f. Pedersen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hjørring 1934;
vognpark: 1 lastvogn (6775 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel.
Adr. Toftegade 14, Hjørring.
Firma: Viggo Sørensen, Vognmandsforretning,
Toftegade 14, Hjørring.

mand i Fjellerup 1943, opført nuværende ejen
dom m. tilhørende garager i Fjellerup 1952;
vognpark: 4 lastvogne (4V2-7 tons) — hvoraf 1
m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (4 tons).
Adr. Fjellerup.
Firma: Viktor Sørensen, Vognmandsforret
ning, Fjellerup.

Sørensen, Viggo, vognmand; f. 28/11 1903 i
Stenderup, Ribe amt, søn af husmand Hermann
Madsen Sørensen; g. 2/4 1927 m. Anna Marie S.,
f. Lorentzen; efter en del år at have virket s.
kusk og chauffør etabi. sig s. selvstændig lille
bilvognmand i Foldingbro pr. Lintrup 1928, ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte last
vognskørsel 1930, iøvrigt optaget sønnen Herman
Sørensen s. medarbejder i forretningen; vogn
park: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængs
vogn, 2 benzinlastvogne og 2 lillebiler; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Skrave Mejeri, f. Brørup Foderstoffor
retning, f. Esbjerg Smøreksport og f. Haderslev
amts vejvæsen samt en del kørsel m. svin t. Kol
ding Andels-Svineslagteri og en del langturskør
sel m. korn og kalk — samt lillebilkørsel.
Adr. Foldingbro pr. Lintrup.
Firma: Viggo Sørensen, Vognmandsforretning,
Foldingbro pr. Lintrup.

Sørensen, Viktor, vognmand; f. 23/1 1916 i
Greve, Roskilde amt, søn af gårdejer Jens Søren
sen; g. 25/11 1950 m. Anny S., f. Thilkjær; udd.
og virket v. landvæsen og mølleri, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Arhus 1947, løst næ
ringsbrev 1951; vognpark: 2 5-tons lastvogne;
kørsel: udelukkende kontraktkørsel på ruten:
Arhus-Kbhvn.
Adr. Kongsvangs Alle 8, Arhus.
Firma: Viktor Sørensen’s Vognmandsforret
ning, Kongsvangs Alle 8, Arhus.

Sørensen, Viggo, vognmand; f. 24/2 1916 i
Strellev, Ringkøbing amt, søn af landmand
Frederik Sørensen; g. 3/6 1947 m. Dagny S., f.
Rasksen; overtaget nuværende vognmandsfor
retning i Skonager pr. Næsbjerg og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1953; vognpark: 2 ben
zinlastvogne; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Skonager pr. Næsbjerg.
Firma: Viggo Sørensen, Vognmandsforretning,
Skonager pr. Næsbjerg.
Sørensen, Viktor, vognmand; f. 14/8 1915 i Gis
lev sogn, Svendborg amt, søn af møller Hans
Peter Sørensen; g. 3/7 1954 m. Grete S., f. Han
sen; udd. og virket v. landvæsen 1929-41, brun
kulsarbejder samt arbejdet i forskellige tørve
moser 1941-43, etabi. sig s. selvstændig vogn

Sørensen, Villy Leif, vognmand; f. 20/5 1919 i
Hobro, søn af fhv. gårdejer Peter Christian Sø
rensen; g. 16/6 1940 m. Rigmor S., f. Kløve; udd.
og virket s. gartner, løst næringsbrev samt over
taget nuværende vognmandsforretning i Hobro
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1945; vogn
park: 4 lastvogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: 30 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del renova
tionskørsel og en del kokskørsel f. Hobro kom
mune foruden en del mælkekørsel t. kondense
ringsfabrik; medl. af best. f. Hobro Vognmands
forening s. 1952.
Adr. Hegedalsvej 11, Hobro.
Firma: V. L. Sørensen, Vognmands- & Reno
vationskørsel, Hegedalsvej 11, Hobro.
Sørensen, Willy, fragtmand; f. 24/7 1912 i Vormark, Svendborg amt, søn af bager Marius Sø
rensen; g. 1935 m. Theodora S., f. Wilhelmsen;
udd. og virket i slagterbranchen 1926-34, deref
ter chauffør h. fragtmand Carl Hansen, Hessel
ager og i A/S Titan, Kbhvn., etabi. sig s. selv
stændig fragtmand i Hesselager 1938; vognpark:
1 lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmandskør
sel m. koncession på fragtruten: HesselagerOdense s. 1951.
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Adr. Østergade, Hesselager.
Firma: Willy Sørensen, Fragtmand, Hessel
ager.
Tang, Aage, vognmand; f. 25/7 1907 i VembGørding sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Karl Tang Petersen; udd. s. mejerist, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Rødovre 1933; vognpark:
3 lastvogne (2 ><-4% tons) — hvoraf 1 m. tippe
lad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Valhøjs Alle 9, Rødovre pr. Vanløse.
Firma: Aa. Tang, Vognmandsforretning, Rødovrevej 157, Rødovre pr. Vanløse.
Tang, Kresten, vognmand; f. 29/7 1910 i Harre,
Viborg amt, søn af landmand Ivar Tang; g. 25/10
1940 m. Thora T., f. Jepsen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Haderslev
1939; vognpark: 3 lastvogne, 2 traktorer, 1 rust
vogn og 2 spand heste; kørsel: alm. vognmands
kørsel — såvel lokal s. langturskørsel — her
under bl. a. en del skovkørsel.
Adr. Åstrupvej 71, Haderslev.
Firma: K. Tang, Vognmandsforretning, Astrupvej 71, Haderslev.

Terkelskov, Poul Christian, vognmand; f. 10/10
1906 i Kbhvn., søn af vognmand Carl Albert
Terkelskov; g. 19/4 1946 m. Lilian Ingrid T., f.
Poulsen; udd. og virket i A/S F. Giode, Kbhvn.
t. 1924, medarbejder i faderens i 1916 grund
lagte vognmandsforretning i Kbhvn. 1924-32,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1932; vognpark: 5 lastvogne (kørselskapacitet:
ca. 25 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. A/S C. W. Obel,
f. firmaet G. H. Sundberg & Co., f. firmaet Ber
trand Olsen & Co. og f. A/S Kbhvn.s Æg-Eks
port — alle Kbhvn.
Adr. Amagerbrogade 85, Kbhvn. S.
Firma: Brdr. Terkelskov, Vognmandsforret
ning, Kongelundsvej 18, Kbhvn. S.
Terling, Peter Christian, vognmand, grosserer;
f. 11/1 1898 i Sønderborg, søn af maskinist Johan
Wilhelm Terling; g. 4/7 1919 m. Ellen Johanne T.,

f. Kuckelhahn; udd. v. landvæsen, tysk soldat
1915-18, derefter bl. a. havnearbejder, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Sønderborg 1923, selv
stændig vognmand i Kolding s. 1933, sideløbende
indehaver af firmaet P. C. Terling & Søn, Kol
ding — der er eneforhandler af Jumbo trykluft
bremser; vognpark: 5 lastvogne (kørselskapaci
tet: ca. 100 tons); kørsel: udelukkende eksport
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. ekspor
tørerne Th. Petersen og P. C. Christensen, Kol
ding og f. Dansk Andels Ørredeksport, Kolding
samt iøvrigt en del eksportkørsel m. fisk fra
hele Danmark.
Adr. Vonsildvej, Kolding.
Firma: P. C. Terling, Eksportvognmand, Von
sildvej, Kolding.

Termansen, Svend Laurids, vognmand; f. 21/7
1913 i Varde, søn af gårdejer Thøger Terman
sen; g. 8/9 1939 m. Kirstine T., f. Lund; udd. v.
landvæsen og sen. virket s. chauffør, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Næsbjerg 1939; vogn
park: 1 diesellastvogn m. påhængsvogn, 2 ben
zinlastvogne og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del svine- og kreaturtrans
port t. eksportstaldene og svineslagterierne i
Esbjerg, Varde og Ansager og en del kørsel m.
kalk fra Fakse Kalkbrud og fra Gug Kalkværk
foruden en del kørsel f. Næsbjerg Lokalfore
ning, f. Næsbjerg kommune og f. Ribe amts vej
væsen — samt lillebilkørsel; genn. en årrække
formd. f. Varde og Omegns Vognmandsfore
ning.
Adr. Næsbjerg.
Firma: S. L. Termansen, Vognmandsforret
ning, Næsbjerg.

Terp, Jens Axel, vognmand; f. 19/6 1917 i
Hej Isminde, Haderslev amt, søn af murerme
ster Niels Christensen; g. 4/2 1945 m. Liselotte
T., f. Høft; efter en del år at have virket s.
chauffør optaget s. kompagnon i svigerfaderen
vognmand Herman Gustav Franz Høft’s for
retning i St. Velling pr. Børkop 1945; vognpark:
1 diesellastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
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— herunder bl. a. en del svine- og kreatur
transport t. eksportstaldene og slagterierne i
Kolding og Vejle og en del kørsel m. mælk t.
Christianshåb Mejeri, Vejle foruden en del kør
sel f. Smidstrup Brugsforening og f. Smidstrup kommune.
Adr. St. Velling pr. Børkop.
Firma: H. G. F. Høft, Vognmandsforretning,
St. Velling pr. Børkop.

Terp, Karl, vognmand; f. 4/2 1907 i Hellevad,
Åbenrå amt, søn af landmand Jes Hansen Terp;
g. 20/7 1929 m. Agathe Jensigne T., f. Vollesen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Hellevad 1939, optaget søn
nerne Harry Anton og Bruno Hansen Terp s.
kompagnoner i forretningen; vognpark: 3 last
vogne — hvoraf 1 m. tippelad; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kørsel
f. Åbenrå amts vejvæsen, f. A/S Åbenrå Eks
portstalde & Eksportslagteri og f. A/S Hans Jessen’s Eftf., Nørre Hostrup pr. Rødekro; voldgiftsmd. i Hellevad kommune.
Adr. Hellevad.
Firma: Karl Terp, Vognmandsforretning, Helle
vad.
Tesch, Ejnar Ungerpiann, underdirektør; f.
23/9 1910 i Kbhvn., søn af bøssemager Carl Otto
Tesch; g. 6/8 1939 m. Inge Margrethe T., f. Lø
venborg; student 1929, derefter ansat i G/S For
sikringsselskabet »Trafik« og sen. i G/S Forsik
ringsselskabet »Danmark« samt i ForsikringsAktieselskabet »Norden« — alle Kbhvn., proku
rist i Forsikrings-Aktieselskabet »Trekroner«,
Kbhvn. 1944, kst. direktør 1946, underdirektør
1948, iøvrigt H.D. i ulykkesforsikring m. auto
forsikring s. speciale.
Adr. Toftekærsvej 134, Søborg.
Firma: Forsikrings-Aktieselskabet »Trekro
ner«, Jens Kofods Gade 1, Kbhvn. K.

Tetsche, Jens, vognmand; f. 30/5 1905 i Liltved, Randers amt, søn af handelsmand Anthon
Tetsche; g. 1939 m. Valborg T., f. Søndergaard;
udd. v. landvæsen, tørvefabrikant 1934-49, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Liltved 1949;

vognpark: 1 SVa-tons lastvogn; kørsel: udeluk
kende fast kørsel f. Ålborggård Formbrændsel& Briketindustri, Auning.
Adr. Liltved pr. Auning.
Firma: Jens Tetsche, Vognmand, Liltved pr.
Auning.

Thaysen, Viggo, vognmand; f. 18/9 1930 i Ro
strup, Ålborg amt, søn af arbejdsmand Jens Pe
der Thaysen; forhyret m. hvalkogeriet »Balaena« vintrene 1950-55, etabi. sig s. selvstændig
lillebilvognmand i Rostrup 1952, driver sidelø
bende udlejningsforretning m. bil u. fører;
vognpark: 2 lillebiler (1 Folkebus og 1 Chevrolet — kørselskapacitet: 12 personer).
Adr. Rostrup pr. Arden.
Firma: Viggo Thaysen, Rostrup Lillebil, Ro
strup pr. Arden.
Themsen, Johannes, vognmand; f. 24/8 1916 i
Grumløse, Præstø amt, søn af maskinforhandler N. P. Themsen; g. 11/5 1940 m. Inger T., f.
Johansen; udd. s. mekaniker og sen. virket s.
chauffør h. broderen vognmand Th. Themsen,
Lundby, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Bårse pr. Præstø 1946, opført nuværende ejen
dom m. tilhørende garager i Bårse 1940; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; medl. af best. f. Præstø
og Omegns Vognmandsforening s. 1953.
Adr. Bårse Runddel pr. Præstø.
Firma: Johs. Themsen, Vognmandsforretning,
Bårse Runddel pr. Præstø.
Themsen, Karl, vognmand; f. 5/11 1901 i Udby
sogn, Præstø amt, søn af maskinforhandler N.
P. Themsen; g. 29/12 1926 m. Anna Viola T., f.
Hansen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Grumløse 1925, flyttet forretningen t. Mern
1929; vognpark: 2 lastvogne (4 og 8V2 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del transport af kævler f. skove og savvær
ker; medl. af best. f. Præstø og Omegns Vogn
mandsforening s. 1932, kasserer i samme s. 1952,
formd. f. foreningen s. 1955.
Adr. Mern.
Firma: Karl Themsen, Vognmandsforretning,.
Mern.
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Therkelsen, Aksel, vognmand; f. 18/4 1916 i
Højen, Vejle amt, søn af kusk N. Christian Ther
kelsen; g. 3/11 1940 m. Kaj a Theodora T., f. Ejlertsen; udd. v. landvæsen, ansat v. Vejle Rute
bilstation 1935-40, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Vejle 1940.
Adr. Ribe Landevej 126, Vejle.
Firma: Aksel Therkelsen, Vognmand, Ribe Lan
devej 126, Vejle.

lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel; i 2 pe
rioder medl. af best. f. Djurslands Vognmands
forening.
Adr. Bredgade 39, Kolind.
Firma: Alb. Therkildsen, Vognmandsforret
ning, Kolind.

Therkelsen, Hans Peter, vognmand; f. 20/11
1915 i Ravsted, Tønder amt, søn af vognmand
Niels Therkelsen; g.
1944 m. Petra T., f. Boy
sen; udd. i faderens forretning i Bylderup-Bov,
overtaget samme — der er grundlagt 1918 og om
fatter international transport og spedition — og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1944; vogn
park: 9 køle- og tankvogne — alle m. koncession
på udlandet; medstifter af Tønder Amts Vogn
mandsforening 1946, næstformd. i Foreningen af
danske Eksportvognmænd t. 1955, medl. af best,
f. A/S Transitgården, Kruså.
Adr. Kruså.
Firma: H. P. Therkelsen, International Trans
port & Spedition, Kruså.

Therkildsen, Anker, vognmand; f. 7/2 1917 i
Halling, Randers amt, søn af arbejdsmand Jens
Jacob Therkildsen; g. 22/4 1943 m. Lilly T., f.
Winther Johansen; medhjælper og chauffør
1931-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Mørke 1946, løst næringsbrev 1948, sideløbende
forhandler af brændsel samt leverandør af vejog byggematerialer fra egen grusgrav, iøvrigt
indehaver af B.P.-servicestation m. tankanlæg
i Mørke s. 1955; vognpark: 4 lastvogne — hvor
af 1 m. tippelad og 2 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 33 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast kørsel f. Mørke
Teglværk foruden en del svine- og kreatur
transport.
Adr. Mørke.
Firma: Mørke Autotransport v. A. Therkild
sen, Mørke.

Therkelsen, Niels Peter, vognmand; f. 24/5
1927 i Gylling sogn, Arhus amt, søn af vogn
mand Hans Therkelsen; g. 25/11 1949 m. Gerda
T., f. Rasmussen; udd. v. landvæsen, chauffør i
faderens vognmandsforretning i Dyngby pr.
Boulstrup 1945-49, medindehaver af samme — u.
firmanavnet: Therkelsen & Søn — 1949, enein
dehaver af forretningen s. 1956; vognpark: 1 6tons lastvogn; kørsel: aim. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast firmakørsel.
Adr. Dyngby pr. Boulstrup.
Firma: N. P. Therkelsen, Vognmandsforret
ning, Dyngby pr. Boulstrup.

Therkildsen, Børge, vognmand; f. 13/9 1925
i Grenå, søn af vognmand Albert Therkildsen;
g. 22/9 1946 m. Signe Karoline T., f. Høegh;
chauffør i faderens vognmandsforretning i Ko
lind 1943-48 og i nuværende vognmandsforret
ning i Kolind 1948-50, overtaget sidstnævnte og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1950; vogn
park: 1 SVe-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport.
Adr. Bredgade 13, Kolind.
Firma: Børge Therkildsen, Vognmandsforret
ning, Kolind.

Therkildsen, Albert, vognmand; f. 19/4 1896 i
Enslev v. Grenå, Randers amt, søn af gårdejer
Jens Peter Therkildsen; g. 20/5 1925 m. Anna T.,
f. Adelsbøll; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Grenå 1924, selvstændig
vognmand i Kolind s. 1926; vognpark: 1 4-tons

Therkildsen, Holger, rutebilejer; f. 30/3 1910
i Ribe; g. m. Anna Marie T., f. Petersen; udd.
s. smed og maskinarbejder og sen. virket s.
rutebilchauffør, etabi. sig s. selvstændig rute
bilejer i Ribe 1946; vognpark: 2 rutebiler (17 og
27 personer); kørsel: udelukkende rutebilkør-
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sel m. koncession på personruten: Ribe-Skærbæk samt turistkørsel.
Adr. Obbekjærvej, Ribe.
Firma: Holger Therkildsen, Rutebilejer, Ribe.
Thestrup, Ejnar, vognmand; f. 20/11 1898 i Ajstrup, Alborg amt, søn af murermester Anton
Johan Thestrup; g. 21/3 1936 m. Maren Louise
T., f. Falk; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Varde 1931; vognpark: 1 benzinlastvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. sand, sten og fourage.
Adr. Kildevej 15, Varde.
Firma: Ejnar Thestrup, Vognmandsforretning,
Kildevej 15, Varde.

Thiesen, Villy Bidstrup, vognmand; f. 7/10 1922
i Olsker, Bornholm, søn af hotelejer Henrik Bid
strup Thiesen; g. 16/9 1950 m. Kirsten T., f. Lind;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hasle 1946;
vognpark: 2 lastvogne (4 og 5 tons) — begge m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis fisketransport; kasserer i Hasle Vogn
mandsforening s. 1946.
Adr. Storegade 18, Hasle.
Firma: V. Thiesen, Vognmandsforretning, Store
gade 18, Hasle.
Thoft-Nielsen, Frits Peter, vognmand; f. 9/8
1909 i Ars, Alborg amt, søn af karetmager L. P.
Nielsen; g. 1934 m. Sara T.-N., f. Andreasen; udd.
v. landvæsen, optaget s. kompagnon i vognmand
Imm. Andreasen’s forretning i Ringsted 1931;
vognpark: 2 lastvogne — begge m. påhængsvogn
(kørselskapacitet: ca. 24 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f.
Ringsted Andels-Svineslagteri.
Adr. Vermehrensvej 6, Ringsted.
Firma: Imm. Andreasen & Thoft-Nielsen,
Vognmandsforretning, Ringsted.
Tholstrup, Christian Julius, vognmand; f. 12/6
1911 i Skrøbelev, Langeland, søn af arbejdsmand
Christian Tholstrup; g. 19/6 1932 m. Jenny T.,
f. Rasmussen; lastvogns- og droskechauffør
1931-38, assistent v. Falck’s Redningskorps’ sta

tion i Rudkøbing 1938-48, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Rudkøbing 1948; vognpark: 1
lastvogn m. langtømmervogn (7 tons).
Adr. Ramsherredsgade 91, Rudkøbing.
Firma: Chr. Tholstrup, Vognmandsforretning,
Ramsherredsgade 91, Rudkøbing.
Thomasen, Ludvig, vognmand; f. 21/5 1920 i
Silkeborg, søn af vognmand Hans Christian Tho
masen; g. 17/6 1952 m. Ellen T., f. Petersen; med
hjælper i faderens vognmandsforretning i Silke
borg 1938-45, løst næringsbrev og optaget s. kom
pagnon i samme 1945, eneindehaver af forret
ningen — der er grundlagt af faderen 1901 — s.
1949; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. tippelad;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Silkeborg Elværk.
Adr. Markedsgade 14, Silkeborg.
Firma: H. Thomasen & Søn, Vognmandsforret
ning, Markedsgade 14, Silkeborg.
Thomsen, Alfred Christian Peter, vognmand; f.
12/11 1912 i Vejle, søn af vognmand Frederik
Thomsen; g. 11/5 1935 m. Irene T., f. Christen
sen; udd. og virket i faderens vognmandsforret
ning i Vejle (grundlagt ca. 1900), etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vejle 1937; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: ca. 11 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. A/S Vejle Trælast- & Kulkompagni, f.
fiskeeksportør Mathiesen, Bredballe og f. A/S
Bertel Nielsen & Haahr, Vejle m. fl.; medl. af
best. f. og kasserer i Vejle Vognmandsforening
s. 1943.
Adr. Johannesgade 2, Vejle.
Firma: Alfred Thomsen, Vognmandsforretning,
Johannesgade 2, Vejle.
Thomsen, Anders, vognmand; f. 23/6 1902 i
Nørre Rind, Viborg amt, søn af murermester
Anders Thomsen; g. 2/7 1935 m. Karla T., f. Mor
tensen; chauffør v. Nørre Rind Destruktionsan
stalt 1925-44, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Nørre Rind 1946; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 10 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørre Rind pr. Skals.
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Firma: Nørre Rind Vognmandsforretning v.
Anders Thomsen, Nørre Rind pr. Skals.

Thomsen, Axel, vognmand; f. 18/9 1908 i Karup,
Viborg amt, søn af savværksejer Søren Thom
sen; g. 8/5 1936 m. Gerda Elisabeth T., f. Rix;
udd. og virket h. faderen t. 1931 og sen. chauffør
h. samme t. 1936, selvstændig vognmand i Ham
pen 1936-53, derefter mejeriejer i Fredericia,
overtaget vognmand Sv. Christensen’s forretning
i Fredericia — der er grundlagt 1905 og side
løbende omfatter handel m. brændsel og kartof
ler en gros — og påny etabl. sig s. selvstændig
vognmand 1955; kørselskapacitet: ca. 6 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. Fredericia Mejeri.
Adr. Kongensstræde 65, Fredericia.
Firma: Axel Thomsen, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Kongensstræde 65, Fredericia.
Thomsen, Benno, vognmand; f. 21/5 1928 i Hor
sens, søn af chauffør Anders Thomsen; g. 2/6
1951 m. Edna T., f. Christensen; lastvognschauf
før 1946-54, løst næringsbrev samt overtaget nu
værende vognmandsforretning i Arhus og etabl.
sig s. selvstændig vognmand 1954; vognpark: 1
lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 12
tons); kørsel: udelukkende langturskørsel.
Adr. Hjelmensgade 4, Arhus.
Firma: Benno Thomsen, Vognmandsforretning,
Hjelmensgade 4, Århus.
Thomsen, Børge Emil, vognmand; f. 2/2 1921 i
Tørring, Vejle amt, søn af landmand Jens Thom
sen; g. 17/3 1951 m. Edith T., f. Jensen; efter en
del år at have virket v. mølleri etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Haderslev 1949; vognpark:
1 Mercedes-diesellastvogn m. sættevogn; kørsel:
udelukkende langturskørsel — dog fortrinsvis
fast kørsel bl. a. f. A/S Danmark’s Ægeksport,
Haderslev og Kolding og f. A/S Eriksen & Chri
stensen, Esbjerg.
Adr. Moltrupvej 87, Haderslev.
Firma: Børge E. Thomsen, Vognmandsforret
ning, Moltrupvej 87, Haderslev.

B. E. Thomsen

E. A. G. Thomsen

vognmand
Haderslev

vognmand
Alborg

Thomsen, Carl, vognmand; f. 12/12 1894 i Ar
hus, søn af gartner H. Thomsen; g. 13/1 1918 m.
Marie T., f. Larsen; udd. v. landvæsen, etabl. sig
s. selvstændig vognmand i Hedehusene 1922, løst
næringsbrev og flyttet forretningen t. Roskilde
1939; vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. Roskilde kommune.
Adr. St. Gråbrødrestræde 4, Roskilde.
Firma: Carl Thomsen, Vognmandsforretning,
St. Gråbrødrestræde 4, Roskilde.
Thomsen, Christian, vognmand; f. 26/9 1893 i
Thorup, Samsø, søn af husmand Jens Thomsen;
g. 4/2 1928 m. Kirstine T., f. Viuff; udd. og virket
v. landvæsen t. 1936 — herunder statshusmand
1928-36, mælkehandler i Kolding 1936-42, etabl.
sig s. selvstændig vognmand i Kolding 1942; kør
selskapacitet: ca. 4 tons; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Aug. Andersen’s Strømpefabrik, Kolding, f. Kol
ding gi. Kirkegård og f. Kolding ny Kirkegård.
Adr. Haderslevvej 137, Kolding.
Firma: Chr. Thomsen, Vognmandsforretning,
Haderslevvej 137, Kolding.
Thomsen, Egon August Griebel, vognmand; f.
2/11 1908 i Alborg, søn af entreprenør Thomas
Vilhelm Carl Thomsen; udd. og virket v. handel,
løst næringsbrev og etabl. sig s. selvstændig
vognmand og handlende i Ålborg 1946; vognpark:
2 4-tons lastvogne; kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis kørsel m. grus og sand
samt kørsel i forbindelse m. grundtidgravninger;
sekretær og kasserer i Ålborg og Nørre Sundby
Vognmandsforening s. 1937.
Adr. Danmarksgade 43, Ålborg.
Firma: Egon Thomsen, Vognmand, Danmarks
gade 43, Ålborg.
Thomsen, Ernst, vognmand; søn af vognmand
Mogens Arnold Thomsen; medindehaver af fade
rens vognmandsforretning i Herning s. 1950.
Adr. Herning.
Firma: Arnold Thomsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Herning.
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Thomsen, Ernst Viggo, vognmand; f. 22/8 1923
i Tirstrup, Randers amt, søn af vognmand An
ders Marinus Thomsen; g. 1952 m. Grethe T., f.
Jensen; overtaget nuværende vognmandsforret
ning i Tirstrup og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1952; vognpark: 1 6-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; medl.
af best. f. Djurslands Vognmandsforening s.
1955.
Adr. Tirstrup, Østjylland.
Firma: Viggo Thomsen, Vognmandsforretning,
Tirstrup, Østjylland.

Thomsen, Franz, vognmand; f. 12/12 1909 i Grå
sten, Åbenrå amt, søn af vognmand Jørgen
Thomsen; g. 21/8 1932 m. Kristine T., f. Hansen;
efter en del år at have virket dels s. medhjæl
per og chauffør og dels s. leder af faderens
vognmandsforretning i Gråsten overtaget samme
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1932;
vognpark: 3 lastvogne, 1 turistbus, 2 traktorer,
1 spand heste og 1 lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. D.S.B. og f. Gråsten Andelsslagteri samt en
del kørsel m. kævler f. statsskovvæsenet i Søn
derjylland; kasserer i Åbenrå Amts Vognmands
forening.
Adr. Havnegade, Gråsten.
Firma: Franz Thomsen, Vognmandsforretning,
Gråsten.
Thomsen, Hans Jørgen, vognmand; f. 19/10
1915 i Hannover, Tyskland, søn af arbejdsmand
Lorentz Thomsen; g. 25/7 1942 m. Vivia T., f.
Nielsen; udd. v. landvæsen t. 1933, akkvisitør f.
Zone-Redningskorpset 1933-34, derefter chauffør
i Skærbæk, Haderslev, Padborg og Esbjerg samt
h. vognmand P. C. Terling, Kolding, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kolding 1944, løst næ
ringsbrev 1945; kørselskapacitet: ca. 32 tons;
kørsel: udelukkende eksportkørsel på udlandet
bl. a. f. A/S Knud Hansen, Hellerup.
Adr. Esbjergvej 7, Kolding.
Firma: Internationale Autotransporter v. Hans
J. Thomsen, Esbjergvej 7, Kolding.

J. Thomsen
vognmand
Haderslev

Thomsen, Hans Peter, vognmand; f. 21/6 1907
i Grædstrup, Skanderborg amt, søn af rentier
Thomas Thomsen; g. 2/7 1943 m. Abelone T., f.
Larsen; udd. i kolonial, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Grædstrup 1936; vognpark: 1 5tons lastvogn og 1 7-personers lillebil (Opel Kapitån model 1954); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast mælkekørsel
t. Brædstrup Andelsmejeri og en del svine
transport — samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Dauding-Horsens og lille
bilkørsel; kommunalrevisor i Grædstrup kom
mune.
Adr. Grædstrup pr. Brædstrup.
Firma: H. P. Thomsen, Vognmand, Grædstrup
pr. Brædstrup.
Thomsen, Harald Peter Napoleon, vognmand;
f. 7/12 1894 i Kbhvn., søn af vognmand Christian
P. Thomsen; g. 1919 m. Sofie T., f. Larsen; over
taget faderens vognmandsforretning i Kbhvn.
— der er grundlagt 1894 — og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1935; vognpark: 2 lastvogne
(3 og 3V2 tons).
Adr. Omøgade 17, Kbhvn. 0.
Firma: Chr. P. Thomsen v. N. Thomsen, Vogn
mandsforretning, Omøgade 17, Kbhvn. 0.
Thomsen, Herluf Adrianus, vognmand; f. 3/9
1889 i Boulstrup, Århus amt, søn af skrædder
Niels Thomsen; g. 11/3 1911 m. Anna Kirstine T.,
f. Lorentzen; udd. v. landvæsen t. 1907, derefter
bl. a. vognmandskusk i Odder, gartner i Malling
og bryggeriarbejder i Kolding, ansat h. vogn
mand Niels Pedersen, Kolding 1909, løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kolding 1919; vognpark: 2 lastvogne og 1 spand
heste; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. D.F.D.S. og f. A/S Nordisk
Solar Compagni, Kolding (s. 1919) samt en del
kørsel f. A/S Audiola Radio, Kolding, f. Dansk
Målerværksted, Kolding og f. Kolding Vandværk
m. fl.
Adr. Kongebrogade 48, Kolding.
Firma: Herluf Thomsen, Vognmandsforretning,
Kongebrogade 48, Kolding.
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Thomsen, Holger, vognmand, kørelærer; f.
18/12 1906 i Mygdal, Hjørring amt, søn af land
mand Th. Christian Thomsen; g. 1939 m. Asta T.,
f. Rasmussen; udd. v. landvæsen og sen. virket
s. kontrolassistent, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Stenlille 1938; vognpark: 1 turist
bus (21 personer), 1 kleinbus, 1 skolevogn og 2
udlejningsvogne.
Adr. Stenlille.
Firma: H. Thomsen, Vognmandsforretning &
Køreskole, Stenlille.
Thomsen, Jens, vognmand; f. 23/9 1910 i Kestrup, Haderslev amt, søn af landmand Peter
Christian Thomsen; g. 30/6 1940 m. Christine T.,
f. Brandt; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Haderslev 1940,
genn. årene oparbejdet forretningen t. fortrinsvis
at omfatte fragtmandskørsel; vognpark: 1 Chevrolet-lastvogn; kørsel: udelukkende fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: HaderslevGram samt firmakørsel.
Adr. Langstrengvej 2, Haderslev.
Firma: J. Thomsen, Fragt- & Vognmandsfor
retning, Langstrengvej 2, Haderslev.

Thomsen, Jens Peter, vognmand; f. 17/2 1912
i Biersted, Alborg amt, søn af gårdejer Niels
Christian Thomsen; g. 27/5 1950 m. Ruth T., f.
Andersen; udd. v. landvæsen, lastvognschauf
før 1934-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Biersted 1946; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: 9V2 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport.
Adr. Biersted.
Firma: J. P. Thomsen, Vognmandsforretning,
Biersted.
Thomsen, Johannes, vognmand; f. 17/12 1925 i
Ullerup, Sønderborg amt, søn af købmand Chri
stian Thomsen; g. 22/9 1951 m. Anne T., f. Thom
sen; efter en del år at have virket s. chauffør
bl. a. h. vognmand Clausen, Blans overtaget den
nes forretning og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1955; vognpark: 1 Studebaker-lastvogn;

M. P. Thomsen
vognmand
Starup

kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del fast kørsel f. Åbenrå Andels-Svineslagteri,
f. Gråsten Andelsslagteri og f. Sønderjydske
Landmænds Andels-Smøreksportforening, Søn
derborg.
Adr. Blans pr. Avnbøl.
Firma: Johs. Thomsen, Vognmandsforretning,
Blans pr. Avnbøl.
Thomsen, Johannes Marinus, vognmand; f.
14/11 1912 i Hjordkær, Åbenrå amt, søn af post
bud Søren Thomsen; g. 27/5 1941 m. Martine T.,
f. Frederiksen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Hjordkær 1947; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf
2 m. påhængsvogn — den ene udelukkende t.
langturskørsel; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Hjordkær
Mejeri, f. Hjordkær kommune og f. Åbenrå amts
vejvæsen samt en del kreaturkørsel f. A/S Åben
rå Eksportstalde.
Adr. Hjordkær.
Firma: Johs. Thomsen, Vognmandsforretning,
Hjordkær.

Thomsen, Jørgen, vognmand; f. 3/6 1913 i Oksbøl, Sønderborg amt, søn af gårdejer Jørgen
Thomsen; g. 4/3 1955 m. Christel T., f. Nissen;
bestået realeksm. og frekventeret Den jydske
Handelsdagskole i Århus, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Oksbøl 1932, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte entrepre
nørvirksomhed m. egen sten- og grusgrav; vogn
park: 6 lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad og 3
m. påhængsvogn, 1 personvogn og 2 traktorer
m. læsseskovl; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. forskellige
oste- og kolonialgrossister i Sønderborg og en
del kørsel m. sten og grus f. Oksbøl kommune
samt iøvrigt en del fragtkørsel på Århus, Odense
og Svendborg og eksportkørsel på Europa f. Fa
brikken »Danfoss«, Nordborg foruden en del kør
sel i forbindelse m. indsamling af mælk i Søn
derborg og Åbenrå amter f. Nestlé-Fabrikkerne i
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Fredericia*; medl. af Oksbøl sogneråd samt medl.
af repræsentantskabet f. Foreningen »Norden«,
Nordborg.
Adr. Oksbøl pr. Nordborg.
Firma: Vognmandsforretningen »Transporten«
v. Jørgen Thomsen, Oksbøl pr. Nordborg.

Thomsen, Mads Peter, vognmand; f. 4/1 1914
i Morsbøl, Ribe amt, søn af rentier Thomas
Henrik Thomsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Starup pr. Tofterup 1938; vognpark: 1
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
— dog fortrinsvis kørsel m. brændsel og kartof
ler f. egen regning foruden en del kørsel f. Ve
ster Starup kommune.
Adr. Starup pr. Tofterup.
Firma: Mads P. Thomsen, Vognmandsforret
ning, Starup pr. Tofterup.
Thomsen, Magnus, vognmand; f. 5/11 1907 i
Assing, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Anton
Thomsen; g. 24/6 1930 m. Marie T., f. Christen
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Assing 1934; vognpark:
1 benzin- og 1 diesellastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine- og
kreaturtransport t. eksportstaldene og slagteri
erne i Herning og Grindsted foruden en del kør
sel f. Assing Brugsforening, f. Assing Lokal
forening og f. Assing kommune og en del kør
sel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Assing pr. Kibæk.
Firma: Magnus Thomsen, Vognmandsforret
ning, Assing pr. Kibæk.
Thomsen, Marinus, vognmand; f. 30/11 1899 i
Sæby, Hjørring amt, søn af kalkbrænder Jens
Peter Thomsen; g. 4/1 1925 m. Karoline T., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Sæby 1922; vognpark: 7 lastvogne — hvoraf 3 m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: ca. 55 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Strandgade 48, Sæby.
* Vognmand Jørgen Thomsen varetager interesserne i
Sønderjylland f. Nestlé-Fabrikkerne i Fredericia.

Firma: Marinus Thomsen’s Vognmandsforret
ning I/S, Strandgade 48, Sæby.

Thomsen, Martin, vognmand; f. 23/10 1901 i
Jedsted, Ribe amt, søn af landmand Peter Chri
stian Thomsen; g. 5/11 1924 m. Bodil T., f. Pe
dersen; udd. v. landvæsen og sen. drevet selv
stændig landejendom, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gørding 1931; vognpark: 1 Thamesdiesellastvogn m. påhængsvogn, 1 Thames-benzinlastvogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer og
svin t. eksportstaldene og svineslagterierne i Es
bjerg og Kolding foruden en del kørsel f. Gør
ding kommune.
Adr. Nørregade, Gørding.
Firma: Martin Thomsen, Vognmandsforretning,
Gørding.
Thomsen, Martin, vognmand; f. 8/9 1922 i Rød
ding, Haderslev amt, søn af landmand Thomas
Thomsen; g. 16/7 1954 m. Johanne Marie T., f.
Sjøgren; udd. og virket v. landvæsen, i kom
pagni m. broderen Hans Thomsen etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Frørup pr. Stepping
1947, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte entreprenørvirksomhed m.
egen grusgrav; vognpark: 1 Bedf ord-lastvogn og
1 Austin-lastvogn — begge m. tippelad — samt
1 traktor m. læsseskovl og 1 gravemaskine; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast kørsel t. eksportstaldene i Kolding og
Haderslev og t. Kolding Saftstation samt en del
kørsel f. Haderslev amts vejvæsen og f. Frørup
kommune.
Adr. Frørup pr. Stepping.
Firma: Brdr. Thomsen, Vognmandsforretning,
Frørup pr. Stepping.

Thomsen, Mogens Arnold, vognmand; f. 16/10
1904 i Gjellerup, Ringkøbing amt, søn af tøm
rermester Lorenz Thomsen; g. 5/12 1930 m. Laura
T., f. Jensen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig lillebilvognmand i Herning 1935, ud
videt forretningen t. sideløbende at omfatte kør-
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P. B. Thomsen
vognmand
Esbjerg

S. Thomsen
vognmand
Klovborg

S. Thomsen
fragtmand
Gjern

sel m. lastvogne 1948, optaget sønnerne Ernst og
Villy Thomsen s. kompagnoner i forretningen
1950; vognpark: 2 7-personers lillebiler (1 Chevrolet model 1955 og 1 Plymouth model 1954) og 2
lastvogne — hvoraf 1 Bedford (6 tons) m. på
hængsvogn (6 tons); formd. f. Herning og Om
egns Lillebilforening s. 1952.
Adr. Ny Møllevej 24, Herning.
Firma: Arnold Thomsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Herning.

Thomsen, Niels Guldbjerg, vognmand; f. 7/3
1917 i Gørding, Ribe amt, søn af vognmand As
ger Thomsen; efter en del år at have virket s.
chauffør h. faderen etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Gørding 1946; vognpark: 1 Steyrdiesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked, en
del kørsel m. svin t. svineslagterierne i Esbjerg
og Kolding og en del kørsel m. brunkul f. vogn
mand Th. Jensen, Gørding foruden en del kør
sel f. Gørding kommune og f. Gørding Lokalfor
ening u. J.A.F.
Adr. Møllegade, Gørding.
Firma: N. Guldbjerg Thomsen, Vognmands
forretning, Gørding.
Thomsen, Niels Peter, vognmand; f. 5/1 1915 i
Torpmagle, Frederiksborg amt, søn af købmand
Th. Thomsen; g. 20/9 1942 m. Inger T., f. Nielsen;
udd. i handel, overtaget vognmand H. Thomsen’s
lillebilforretning samt nuværende ejendom i
Hundested og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1945; vognpark: 2 7-personers lillebiler og
1 5-personers skolevogn.
Adr. Nørregade 41, Hundested.
Firma: Hundested Lillebilcentral v. N. Thom
sen, Nørregade 41, Hundested.
Thomsen, Peter Vesterdorf, vognmand; f. 19/1
1912 i Dronninglund sogn, Hjørring amt, søn af
landmand Peter Thomsen; g. 28/7 1946 m. Lilly
V. T., f. Thomsen; etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Dybvad 1946; vognpark: 1 lastvogn (5150
kg); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder

S. B. Thomsen
fhv. vognmand
Vejle

bl. a. en del fast mælkekørsel t. Kernecentralen
»Vendsyssel«, Hjørring.
Adr. Jernbanegade 9, Dybvad.
Firma: Peter Vesterdorf Thomsen, Vognmands
forretning, Dybvad.

Thomsen, Poul Børge, vognmand; f. 2/6 1920
i Midskov, Mesinge sogn, Odense amt, søn af
gårdejer Thorvald Thomsen; g. 30/8 1948 m.
Ruth T., f. Jensen; udd. og virket s. mejerist
m. ophold på mælkeriskole og sen. virket s.
eksportchauffør, etabi. sig s. selvstændig eks
portvognmand i Esbjerg 1947; vognpark: 1 Bussing-dieselkølevogn model 1955 m. påhængsvogn;
kørsel: udelukkende eksportkørsel m. konces
sion på Europa — dog fortrinsvis kørsel m. fisk
og landbrugsprodukter på Holland og Belgien.
Adr. Engparken 2, Esbjerg.
Firma: Poul B. Thomsen, Eksportvognmand,
Engparken 2, Esbjerg.

Thomsen, Robert Anker Knud, vognmand; f.
10/7 1900 i Bagsværd, Kbhvn. amt, søn af vogn
mand Jørgen Thomsen; g. 19/5 1926 m. Karen
T., f. Josephsen; ansat h. vognmændene Niels
og Carl Petersen, Bagsværd og iøvrigt virket s.
kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning i Bagsværd 1915-33, overtaget samme og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1933; kør
selskapacitet: ca. 3 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
D.S.B., f. Bagsværd Posthus og f. murermester
N. Nielsen, Bagsværd.
Adr. Poppelkrogen 3, Bagsværd.
Firma: Anker Thomsen, Vognmandsforret
ning, Poppelkrogen 3, Bagsværd.
Thomsen, Svend, vognmand; f. 2/8 1918 i
Grædstrup, Skanderborg amt, søn af vognmand
Christian Thomsen; udch. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Klovborg 1947;
vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Klovborg Andelsmejeri og en del
svinetransport foruden en del kørsel m. brun
kul og brænde f. egen regning.
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T. Thomsen
vognmand
Åbenrå

W. Thomsen
vognmand
Rudkøbing

W. C. Thordsen
vognmand
Jejsing

Adr. Klovborg.
Firma: Svend Thomsen, Vognmand, Klovborg.

Thomsen, Svenning, fragtmand; f. 4/5 1916 i
Hylke, Skanderborg amt, søn af gårdejer Ras
mus Peter Thomsen; g. 16/10 1954 m. Signe T.,
f. Henriksen; udd. v. landvæsen, overtaget nu
værende fragtmandsforretning i Gjern og etabi.
sig s. selvstændig fragtmand 1948; vognpark: 1
4-tons lastvogn; kørsel: udelukkende fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: Skannerup-G j ern-Arhus.
Adr. Gjern.
Firma: Gjern Fragtbil v. Svenning Thomsen,
Gjern.
Thomsen, Søren Baungaard, fhv. vognmand;
f. 19/6 1889 i Jellinge, Vejle amt, søn af gårdejer
Laurits Thomsen; g. 5/10 1910 m. Frederikke
B. T., f. Kristensen; udd. v. landvæsen, selv
stændig vognmand i Vejle 1923-55; tidl. sekretær
og næstformd. i Vejle Vognmandsforening.
Adr. Vesterbrogade 32, Vejle.
Thomsen, Søren Peter, vognmand; f. 28/2 1911
i Gørding, Ribe amt, søn af formand Andreas
Thomsen; g. 7/3 1934 m. Ellen T., f. Rosenkilde;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. kusk og
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Gørding 1949, iøvrigt optaget sønnen Hans Chri
stian Thomsen s. kompagnon i forretningen;
vognpark: 2 Bedford-benzinlastvogne — den ene
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del kørsel m. vejma
terialer f. Gørding kommune og en del kørsel
m. korn og foderstoffer f. Gørding Mølle for
uden en del kørsel f. Gørding Mejeri m. fl.
Adr. Søndergade 41, Gørding.
Firma: Søren Thomsen & Søn, Vognmandsfor
retning, Gørding.
Thomsen, Thomas, vognmand; f. 25/4 1909 i
Åbenrå, søn af vognmand, entreprenør Thomas
Thomsen; g. 24/10 1931 m. Jenge Marie T., f.
Petersen; efter en del år at have virket bl. a. s.
ambulancechauffør f. Åbenrå Sygehus etabi. sig

C. J. Thorup
vognmand
Kgs. Lyngby

s. selvstændig vognmand i Åbenrå 1933; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast entreprisekørsel m. kævler på ind- og ud
land f. Rødekro Savværk samt en del fast entre
prisekørsel m. vejmaterialer på Tyskland; genn.
ca. 15 år medl. af best. f. Åbenrå Amts Vogn
mandsforening.
Adr. Sønderport 62, Åbenrå.
Firma: Th. Thomsen, Vognmandsforretning,
Sønderport 62, Åbenrå.

Thomsen, Viktor Petersen, vognmand; f. 22/3
1906 i Fjelstrup, Haderslev amt, søn af vogn
mand Søren P. Thomsen; g. 2/12 1933 m. Helga
Kjestine Helene P. T., f. Terp; efter en del år
at have virket s. chauffør i faderens vognmands
forretning i Fjelstrup overtaget samme og etabi.
sig s. selvstændig vognmand 1935; vognpark: 2
diesellastvogne — begge m. påhængsvogn — og
2 benzinlastvogne — begge m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — såvel lokal s. langturs
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. HalmCellulosefabrikken i Fredericia samt en del kør
sel m. roer t. Kolding Saftstation og en del kør
sel m. sand og sneplov f. Haderslev amts vej
væsen og f. Fjelstrup kommune.
Adr. Fjelstrup.
Firma: Viktor P. Thomsen, Vognmandsforret
ning, Fjelstrup.
Thomsen, Villy, vognmand; f. 25/8 1919 i Vorbasse, Ribe amt, søn af kirkebetjent Mads
Thomsen; g. 19/10 1945 m. Inga T., f. Pedersen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Billund 1946; vognpark: 2
Mercedes-disellastvogne — begge m. påhængs
vogn, 1 benzinlastvogn og 1 personvogn; kør
sel: alm. vognmandskørsel — såvel lokal s. lang
turskørsel — herunder bl. a. en del kørsel m.
bygningsmaterialer f. bygmester Søren Chri
stensen, Billund og en del kørsel m. smør fra
Billund Mejeri t. Esbjerg Eksporthavn foruden
en del kørsel f. Billund Savværk og f. A/S Fa
brikken »Lego«, Billund samt en del kontrakt
kørsel på Kbhvn.
Adr. Billund.
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S. H. Thorup
vognmand
Alborg

S.

Aa. D. Thruelsen
vognmand
Kbhvn. S.

Firma: Villy Thomsen, Vognmandsforretning,
Billund.

Thomsen, Villy, vognmand; søn af vognmand
Mogens Arnold Thomsen; medindehaver af fa
derens vognmandsforretning i Herning s. 1950.
Adr. Herning.
Firma: Arnold Thomsen & Sønner, Vogn
mandsforretning, Herning.

Thomsen, William, vognmand; f. 13/7 1912 i
Magleby sogn, Langeland, søn af gårdejer Ras
mus Thomsen; g. 8/11 1936 m. Erna T., f. Godtfredsen; overtaget vognmand Johs. Christen
sen’s forretning i Rudkøbing og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1936, eksportvognmand
s. 1951; vognpark: 1 eksportkølevogn (16 tons);
medl. af best. f. Langelands Vognmandsfore
ning 1951-54.
Adr. Nørrebro 56, Rudkøbing.
Firma: W. Thomsen, Eksportvognmand, Nør
rebro 56, Rudkøbing.
Thordal, Niels Haugaard, vognmand; f. 24/1
1915 i Grinderslev, Viborg amt, søn af handels
mand Holger Thordal; g. 1940 m. Grethe T., f.
Lund Kjeldsen; udd. v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmands- og brændselsforretning
— der sideløbende omfatter depot f. A/S Bryg
geriet »Stjernen« — i Odder og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1953, løst næringsbrev 1954;
vognpark: 1 4-tons lastvogn; kørsel: aim. vogn
mandskørsel.
Adr. Kirkesti 1, Odder.
Firma: Odder Brændselsforsyning v. N. H.
Thordal. Odder.

Thordsen, Waldemar Christian, vognmand; f.
21/7 1912 i Meindorf v. Hamburg, søn af lærer
Jørgen Christian Thordsen; g. 26/12 1942 m. An
drea T., f. Hansen; udd. s. smed, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Jejsing 1946; vognpark:
1 benzinlastvogn m. påhængsvogn; kørsel: aim.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel
m. brændsel f. købmand Tranekær, Jejsing og
en del kørsel m. korn og foderstoffer f. Jydsk

J. Thøgersen

P. V. Thøgersen

vognmand
Bjergby

vognmand
Uggelhuse

Andels-Foderstofforretning, Jejsing foruden en
del kørsel f. Tønder amts vejvæsen og f. Hostrup
kommune.
Adr. Jejsing.
Firma: Waldemar Chr. Thordsen, Vognmands
forretning, Jejsing.
Thorslund, Otto Ernst, vognmand; f. 17/10 1904
i Verninge, Odense amt, søn af gårdejer Johan
nes Nielsen Thorslund; g. 27/2 1934 m. Anna
Cathrine T., f. Sørensen; udd. v. landvæsen, ar
bejdsophold i Argentina 1927-30, derefter chauf
før — bl. a. genn. 5 år h. vognmand Chr. Niel
sen, Dalum pr. Fruens Bøge, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Dalum pr. Fruens Bøge
1940; vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca.
7 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. Odense amts vejvæsen
og f. forskellige entreprenører og murermestre i
Odense.
Adr. Fåborgvej 70, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: Otto Thorslund, Vognmandsforretning,
Fåborgvej 70, Dalum pr. Fruens Bøge.

Thorup, Carl Johan, vognmand; f. 12/11 1915
i Gudum, Alborg amt, søn af gårdejer Thorvald
Thorup; g. 27/4 1940 m. Kirsten T., f. Dahl An
dersen; udd. og virket v. landvæsen t. 1934, last
vognschauffør v. forskellige virksomheder i
Nordre Birk 1934-44, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Lyngby 1946; vognpark: 3 last
vogne (kørselskapacitet: ca. 16 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. forskellige entreprenørvirksomheder.
Adr. Lyngby Kirkestræde 5, Kgs. Lyngby.
Firma: C. J. Thorup, Vognmandsforretning,
Lyngby Kirkestræde 5, Kgs. Lyngby.
Thorup, Sigfred Helmod, vognmand; f. 12/5 1895
i Torderup, Alborg amt, søn af kreatureksportør
Niels Peter Thorup; g. 7/2 1923 m. Karen T., f.
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Alborg 1919; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis fast kørsel m. kreaturer fra Al
borg Eksportmarked f. forskellige slagtermestre
og handelsfolk; medl. af best. f. Alborg og Nørre
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vognmand
Kgs. Lyngby

K. K. Toft

N. B. Toft

vognmand
Vegger

vognmand
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Sundby Vognmandsforretning s. 1935, i 1 periode
formd. f. samme.
Adr. Bakkedal 20, Alborg.
Firma: Sigfred Thorup, Vognmandsforretning,
Bakkedal 20, Alborg.
Thrige, Marius, vognmand; f. 18/11 1907 i Has
le, Arhus amt, søn af gårdejer Søren Pedersen
Thrige; g. 1/11 1936 m. Hilda T., f. Sørensen;
udd. og virket v. landvæsen, lastvognschauffør
1935-37, etabi. sig s. selvstændig vognmand i År
hus 1937; vognpark: 1 3%-tons lastvogn m. tip
pelad; kørsel: alm. vognmandskørsel; vognfor
deler v. Hasle kommunale kørsel.
Adr. Viborgvej 203, Hasle pr. Arhus.
Firma: Marius Thrige, Vognmandsforretning,
Viborgvej 203, Hasle pr. Århus.
Thruelsen, Svend Aage Dahl, vognmand; f.
9/10 1906 i Mariager, søn af vognmand Niels Pe
ter Thruelsen; g. 8/5 1932 m. Sylvia Marie T.,
f. Andreasen; udd. i smede- og maskinfaget i
A/S Maskinfabrikken »Strømmen«, Randers, an
sat i A/S Burmeister & Wain, Kbhvn. 1926, mon
tør i samme 1927, rejsende montør og garanti
mester f. de af B.&W. leverede diesellokomo
tiver 1929, løst næringsbrev s. vognmand i
Kbhvn. 1933; vognpark: 7 lastvogne (kørsels
kapacitet: 32 tons); bisidder i best. f. Kbhvn.s
Vognmandslaug 1944, sen. medl. af best. f. Cen
tralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og
Omegn samt kritisk revisor i Landsforeningen
Danske Vognmænd t. 1955, udtrådt af best. f.
Kbhvn.s Vognmandslaug 1954, medstifter af og
formd. f. Kbhvn.s Vognmandsforening af 1955,
medl. af repræsentantskabet f. Dansk Arbejds
giverforening.
Adr. Kongedybet 24, Kbhvn. S.
Firma: Sv. Aa. Thruelsen, Vognmandsforret
ning, Kongedybet 24, Kbhvn. S.
de Thurah, Helge Kristian, vognmand; f. 17/4
1923 i Kbhvn., søn af vognmand Ove Christian
de Thurah; g. 24/11 1948 m. Kirsten de T., f.
Elling; bestået realeksm. fra Christianshavns
Gymnasium 1939 og handelseksm. fra Køb

S. Toft
vognmand
Bøjen

mandsskolen i Kbhvn. 1940, derefter udd. v.
landvæsen og herunder frekventeret Lyngby
Landbrugsskole samt studeret v. Landbohøj
skolen i Kbhvn. 1944-45, løjtnant v. Livgarden
1946, medarbejder i faderens vognmandsforret
ning i Kbhvn. — der er grundlagt 1918 — s. 1947;
vognpark: 20 lastvogne og 2 spand heste (kør
selskapacitet: ca. 90 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
K.T.A.S., f. Den kgl. grønlandske Handel, f.
Carlsberg Bryggerierne og f. A/S Vølund m. fl.
— alle Kbhvn.
Adr. Uplandsgade 46, Kbhvn. S.
Firma: O. Thurah, Vognmandsforretning, Up
landsgade 46, Kbhvn. S.

Thygesen, Marinus Kjærulff, vognmand; f.
14/4 1903 i Rask Mark, Hvirring sogn, Skander
borg amt, søn af boelsmand Niels Peter Thyge
sen; g. 14/9 1933 m. Valborg T., f. Sjøderup Si
monsen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Grædstrup pr. Brædstrup 1925, sideløbende for
handler af brunkul; vognpark: 2 lastvogne (kør
selskapacitet: 9 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del fast mælkekør
sel t. Brædstrup Andelsmejeri og t. Kathrinedal
Andelsmejeri foruden en del svine- og kreatur
transport; medl. af best. f. Grædstrup Brugs
forening.
Adr. Grædstrup pr. Brædstrup.
Firma: M. Thygesen, Vognmandsforretning,
Grædstrup pr. Brædstrup.

Thygesen, Martin Svendstrup, vognmand; f.
24/7 1910 i Hvam, Viborg amt, søn af mølle
ejer Laust Thygesen; g. 1940 m. Laura T., f.
Hansen; udd. v. landbrug og mølleri, etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Alestrup 1938; vogn
park: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; medl. af best. f. Hobro Omegns
Vognmandsforening 1954-56, gruppefører f.
K.F.U.M.-Spejderne i Ålestrup s. 1952.
Adr. Tværvej, Ålestrup.
Firma: M. Thygesen, Vognmandsforretning,
Ålestrup.
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Thøgersen, Andreas Johannes, vognmand; f.
12/12 1894 i Ry, Skanderborg amt, søn af vogn
mand Poul Thøgersen; g. 13/6 1925 m. Kirsten T.,
f. Jørgensen Boes; medhjælper h. faderen 191223, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ry 1923,
løst næringsbrev 1935, driver sideløbende
brændselsforretning i Ry; vognpark: 3 lastvog
ne — hvoraf 2 m. tippelad (kørselskapacitet: 14
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel; medl. af
best. f. Århus Omegns Fragt- og Vognmands
forening s. 1946, næstformd. i samme s. 1950.
Adr. Ry.
Firma: Johs. Thøgersen, Vognmandsforret
ning, Ry.
Thøgersen, Helge, vognmand; f. 4/2 1913 i Ve
stervig, Thisted amt; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Thisted 1947; vognpark: 1 6-tons
diesellastvogn; kørsel: udelukkende langturs
kørsel bl. a. på ruten: Thisted-Arhus.
Adr. Dr. Louisegade 24, Thisted.
Firma: H. Thøgersen, Vognmandsforretning,
Dr. Louisegade 24, Thisted.
Thøgersen, Jakob, vognmand; f. 28/8 1915 i Fla
de, Thisted amt, søn af landmand Kristian Thø
gersen; g. 10/4 1942 m. Maren T., f. Kortbæk;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bjergby
pr. Erslev 1946; vognpark: 1 5-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del fast mælke- og firmakørsel,
en del svine- og kreaturkørsel og en del kørsel
f. Alsted-Bjergby kommune; medl. af best. f.
Bjergby-Gullerup Venstreforening og f. Bjergby
Friskole.
Adr. Bjergby pr. Erslev.
Firma: Jakob Thøgersen, Vognmandsforret
ning, Bjergby pr. Erslev.
Thøgersen, Poul Vissing, vognmand; f. 2/3 1924
i Ry, Skanderborg amt, søn af boelsmand Pe
ter Vissing Thøgersen; g. 18/6 1948 m. Ellen V.
T., f. Frederiksen; udd. v. landvæsen, overtaget
nuværende vognmandsforretning — der sidelø
bende omfatter brændselshandel — i Uggelhuse
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1948;
vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast kør
sel f. Virring-Essenbæk kommune foruden en
del svine- og kreaturtransport; medl. af best. f.
Uggelhuse Brugsforening.
Adr. Uggelhuse.
Firma: Uggelhuse Vognmandsforretning v.
Poul V. Thøgersen, Uggelhuse.
Thøgersen, Svend Aage, vognmand; f. 21/10
1910 i Frederiks, Viborg amt, søn af arbejds
mand Christian Thøgersen; g. 21/11 1937 m. Jo
hanne Elise T., f. Jørgensen; udd. og virket v.
landvæsen 1924-34, derefter bl. a. chauffør h.
vognmændene H. Rasmussen, Holte og E. Hen
riksen, Søborg, ansat på Dronninggård Mejeri
1937-41, vognmandschauffør i Nordre Birk 194148, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lyngby
1948; kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel: alm.

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. forskellige håndværksmestre og anlægs
gartnere.
Adr. Danmarksvej 51, Kgs. Lyngby.
Firma: Svend Thøgersen, Vognmandsforret
ning, Danmarksvej 51, Kgs. Lyngby.

Toft, Karl Kristian, vognmand; f. 19/6 1899 i
Romdrup, Ålborg amt, søn af arbejdsmand
Niels Toft; g. 1926 m. Marie T., f. Rasmussen;
udd. v. landvæsen, overtaget nuværende fragtog vognmandsforretning i Vegger og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1926; vognpark: 1 5tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Skivum-Giver
kommune — samt fragtmandskørsel m. konces
sion på fragtruten: Vegger-Ålborg s. 1927; medl.
af best. f. Foreningen af nordjydske Fragt- og
Vognmænd s. 1931, formd. f. samme s. 1952,
medl. af Skivum-Giver sogneråd s. 1950, fl. a.
tillidshverv.
Adr. Vegger.
Firma: K. Toft, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Vegger.
Toft, Niels Bendix, vognmand, depotindeha
ver; f. 7/10 1917 i Århus, søn af snedkermester
Christian Bendix Nielsen Toft; g. 25/12 1944 m.
Hanne T., f. Moesgaard; udd. i kolonial, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændsels
handler i Grindsted 1946, sideløbende indeha
ver af depot i Grindsted f. Albani Bryggerierne
i Odense s. 1952; vognpark: 2 benzinlastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel m. korn, foderstoffer og gødning
f. Grindsted Brugs- og Lokalforening foruden
en del kørsel f. Grindsted kommune og en del
kørsel f. egen virksomhed — der sideløbende
omfatter fabrikation af formbrændsel.
Adr. Nygade 1, Grindsted.
Firma: N. B. Toft, Brændsels- & Vognmands
forretning — Depot f. Albani Bryggerierne,
Grindsted.

Toft, Niels Magnus, vognmand; f. 10/9 1928 i
Hirtshals, Hjørring amt, søn af vognmand Søren
Toft; g. 5/6 1955 m. Harriet T., f. Jepsen; ansat
medindehaver af samme 1952, eneindehaver af
forretningen s. 1955; vognpark: 2 2-tons lastvogne;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del kørsel f. Horne-Asdal kommune og f. Hjør
ring Privatbaner — samt flytning; næstformd. i
Hirtshals Vognmandsforening s. 1955.
Adr. Nørregade 15, Hirtshals.
Firma: S. Toft & Søn, Vognmandsforretning,
Nørregade 15, Hirtshals.
Toft, Svend, vognmand; f. 12/4 1910 i Nim,
Skanderborg amt, søn af vognmand Hans Toft; g.
28/2 1935 m. Marie T., f. Christensen; udd. v. land
væsen, overtaget nuværende fragt- og vogn
mandsforretning i Bøjen pr. Mørke og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1934; vognpark: 4 last
vogne — hvoraf 3 m. påhængsvogn (kørsels
kapacitet: 42 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — herunder bl. a. en del fast svine- og krea-
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C. Tofteng
vognmand
Kbhvn. F.

J. Tofteng

M. Tofteng

P. E. Tofteng

vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Kbhvn. F.

vognmand
Kbhvn. F.

turtransport — samt fragtmandskørsel m. kon
cession på fragtruten: Bøjen-Randers.
Adr. Bøjen pr. Mørke.
Firma: S. Toft, Fragt- & Vognmandsforret
ning, Bøjen pr. Mørke.
Tofteng, Christian, vognmand; f. 18/6 1924 i
Vrejlev, Hjørring amt, søn af vognmand Henry
Tofteng; g. 25/11 1946 m. Marie T., f. Sørensen;
udd. og virket v. landvæsen, ansat i faderens
vognmandsforretning i Kbhvn. 1945, i kompagni
m. brødrene vognmændene Poul Erik og Jens
Tofteng overtaget samme — der omfatter 2 spand
heste m. vogne udelukkende beskæftiget m. reno
vationskørsel f. Frdbg. kommune — og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1949, driver sideløbende
vognmandsforretning f. egen regning; vognpark:
2 lastvogne (3 og 5 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del privat
renovationskørsel.
Adr. Bentzonsvej 35, Kbhvn. F.
Firma: Chr. Tofteng, Vognmandsforretning,
Bentzonsvej 35, Kbhvn. F.
Tofteng, Jens, vognmand; f. 24/2 1926 i Kbhvn.,
søn af vognmand Henry Tofteng; g. 14/4 1949 m.
Margrethe T., f. Andersen; udd. og virket v.
landvæsen, ansat i faderens vognmandsforret
ning i Kbhvn. 1946, i kompagni m. brødrene
vognmændene Christian og Poul Erik Tofteng
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1949; vognpark: 2 spand heste m. vogne;
kørsel: udelukkende renovationskørsel f. Frdbg.
kommune.
Adr. Rolfsvej 8, Kbhvn. F.
Firma: Brdr. Tofteng’s Vognmandsforretning,
Kronprinsesse Sofies Vej 7, Kbhvn. F.
Tofteng, Knud, vognmand; f. 5/12 1916 i Vrå,
Hjørring amt, søn af vognmand Christian Toft
eng; g. 10/12 1937 m. Martha T., f. Hoberg; etabi.
sig .s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1945;
vognpark: 1 3x/2-tons lastvogn m. tippelad; kør
sel: udelukkende privat dagrenovationskørsel.
Adr. Enghavevej 140, Kbhvn. SV.
Firma: K. Tofteng, Vognmandsforretning,
Enghavevej 140, Kbhvn. SV.

Tofteng, Martin, vognmand; f. 8/4 1899 i Vrå,
Hjørring amt, søn af vognmand Christian Toft
eng; g. 10/5 1926 m. Karen Margrethe T., f.
Thomsen; udd. og virket s. gartner, grundlagt
vognmandsforretning i kompagni m. brødrene
vognmændene Niels og Henry Møller Tofteng
1925, selvstændig vognmand i Kbhvn. s. 1942;
vognpark: 1 3-tons lastvogn, 1 Oxner-reno vat ions
vogn og 2 spand hestekøretøjer; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast renova
tionskørsel f. Frdbg. kommune.
Adr. Godthåbsvej 38, Kbhvn. F.
Firma: Martin Tofteng, Vognmandsforretning,
Godthåbsvej 38, Kbhvn. F.
Tofteng, Poul Erik, vognmand; f. 12/9 1928 på
Frdbg., søn af vognmand Henry Tofteng; g. 23/9
1950 m. Iris T., f. Hansen; udd. v. landvæsen og
sen. virket s. fabriksarbejder, ansat i faderens
vognmandsforretning i Kbhvn. 1947, i kompagni
m. brødrene vognmændene Christian og Jens
Tofteng overtaget samme og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1949; vognpark: 2 spand heste m.
vogne; kørsel: udelukkende renovationskørsel f.
Frdbg. kommune.
Adr. Kronprinsesse Sofies Vej 7, Kbhvn. F.
Firma: Brdr. Tofteng’s Vognmandsforretning,
Kronprinsesse Sofies Vej 7, Kbhvn. F.
Tofteng, Svend Aage, vognmand; f. 30/12 1909 i
Vrå, Hjørring amt, søn af vognmand Christian
Tofteng; g. 9/9 1933 m. Agnes T., f. Skovsen;
efter en del år at have virket s. kusk etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1936; vogn
park: 1 31/2-tons lastvogn; kørsel: udelukkende
dagrenovationskørsel f. Kbhvn.s Grundejeres
Renholdelsesselskab.
Adr. Baggesensgade 25, Kbhvn. N.
Firma: Svend Tofteng, Vognmandsforretning,
Baggesensgade 25, Kbhvn. N.

Toftgaard-Hansen, Kaj, vognmand; f. 21/11 1907
i Dalby, Vejle amt, søn af lærer Ivar ToftgaardHansen; g. 22/4 1932 m. Valborg T.-H., f. Justesen; bestået præliminæreksm. 1923, derefter udd.
og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
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S. Aa. Tofteng

H. Tonnesen

E. W. Topp

M. Torp

vognmand
Kbhvn. N.

vognmand
Rousthøje

vognmand
Kbhvn. K.

vognmand
Flauenskjold

vognmand i Dalby 1931, selvstændig vognmand
i Kolding s. 1932; vognpark: 2 lastvogne (kørsels
kapacitet: ca. 17 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Vonsild
Mølle m. fl.
Adr. Haderslevvej 91, Kolding.
Firma: Kaj Toftgaard-Hansen, Vognmandsfor
retning, Haderslevvej 91, Kolding.
Tonnesen, Harry, vognmand; f. 5/5 1918 i
Guldager, Ribe amt, søn af gårdejer Christian
Tonnesen; g. 27/2 1945 m. Gerda T., f. Risbjerg
Jensen; efter en del år at have virket s. chauf
før etabi. sig s. selvstændig vognmand i Roust
høje pr. Varde 1947; vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. kreaturer t.
Esbjerg Eksportmarked og en del kørsel m. svin
t. Esbjerg Andels-Svineslagteri og t. A/S Varde
Svineslagteri foruden en del kørsel f. Grimstrup kommune og f. Rousthøje Lokalforening
u. J.A.F. og D.A.G.
Adr. Rousthøje pr. Varde.
Firma: Harry Tonnesen, Vognmandsforret
ning, Rousthøje pr. Varde.
Topp, Ernst William, vognmand; f. 23/1 1885 i
Kbhvn. søn af hørkræmmer V. C. A. Topp; g.
23/10 1910 m. Jenny T., f. Jensen; etabi. sig s. selv
stændig hørkræmmer og vognmand i Kbhvn.
1908, udelukkende drevet vognmandsforretning
s. 1926; vognpark: 7 lastvogne (1^-2 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nansensgade 90, Kbhvn. K.
Firma: E. W. Topp, Autotransport, Nansens
gade 90, Kbhvn. K.

Torp, Martin, vognmand; f. 11/2 1897 i Alborg,
søn af landmand Thomas Torp; g. 26/5 1922 m.
Elisabeth T., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Flauenskjold 1923; vognpark: 1 last
vogn (5 tons) m. påhængsvogn (3% tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kreaturkørsel.
Adr. Alborgvej 27, Flauenskjold.

Firma: Martin Torp, Vognmandsforretning,
Flauenskjold.
Torp, Peter Jørgensen, vognmand; f. 9/12 1907
i Øster Løgum, Åbenrå amt, søn af landmand
Peter Jørgensen Torp; g. 4/11 1934 m. Alma T.,
f. Vollesen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Åbenrå 1942; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Åbenrå
amts vejvæsen og f. Åbenrå kommune.
Adr. Jernbanevej 14, Åbenrå.
Firma: Peter Jørgensen Torp, Vognmandsfor
retning, Jernbanevej 14, Åbenrå.
Tovgaard, Alfred, vognmand; f. 1/11 1903 i
Vium, Viborg amt, søn af landmand Jens Tov
gaard; g. 10/12 1940 m. Magda T., f. Christensen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ballerup 1933, løst nærings
brev 1953; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Schwenkestræde 3, Ballerup.
Firma: Alfr. Tovgaard, Vognmandsforretning,
Schwenkestræde 3, Ballerup.
Tranberg, Børge, vognmand; f. 2/1 1931, søn
af vognmand Kristian Tranberg; medarbejder
i faderens vognmandsforretning i Højslev Kir
keby.
Adr. Højslev Kirkeby pr. Højslev.
Firma: Kristian Tranberg, Vognmandsforret
ning, Højslev Kirkeby pr. Højslev.
Tranberg, Jens, vognmand; f. 2/10 1929, søn
af vognmand Kristian Tranberg; medarbejder i
faderens vognmandsforretning i Højslev Kirke
by.
Adr. Højslev Kirkeby pr. Højslev.
Firma: Kristian Tranberg, Vognmandsforret
ning, Højslev Kirkeby pr. Højslev.

Tranberg, Karl, vognmand; f. 30/8 1918 i Østermarie, Bornholm, søn af landmand Karl Tran
berg; g. 16/7 1947 m. Iris T., f. Larsen; udd. og
virket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
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P. J. Torp

K. Tranberg

K. Tranberg

A. C. Troelsen

vognmand
Åbenrå

vognmand
Østermarie

vognmand
Højslev Kirkeby

vognmand
Højslev

vognmand i Østermarie 1946; vognpark: 1 last
vogn (4300 kg) m. tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Møllevej 3, Østermarie.
Firma: Karl Tranberg, Vognmandsforretning,
Møllevej 3, Østermarie.
Tranberg, Kristian, vognmand; f. 15/11 1891 i
Højslev, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Tran
berg; g. 4/1 1918 m. Anne T., f. Ladefoged; udd.
og virket v. landvæsen 1906-17, etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Højslev Kirkeby 1918, opta
get sønnerne Jens og Børge Tranberg s. med
arbejdere i virksomheden — der sideløbende
omfatter landbrug (5 tdr. land) og hønseri; kør
selskapacitet: ca. 7 tons; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Skive Andelsslagteri, f. Skive Kreatureksport
forening, f. Højslev Brugsforening, f. Højslev
Gødningsforening, f. Højslev-Dommerby-Lundø
kommune og f. Viborg amts vejvæsen m. fl.
Adr. Højslev Kirkeby pr. Højslev.
Firma: Kristian Tranberg, Vognmandsforret
ning, Højslev Kirkeby pr. Højslev.

Trans, Johannes Christian, vognmand, brænd
selshandler; f. 4/2 1903 i Rødding, Haderslev
amt, søn af landmand Christian Hansen, Trans;
g. 13/11 1932 m. Mathilde T., f. Syl vestersen; udd.
v. landvæsen, etabl. sig s. selvstændig vogn
mand i Esbjerg 1940, optaget sønnen Chresten
Trans s. medarbejder i forretningen; vognpark:
2 Citroén-benzinlastvogne; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Gartnernes Salgsforening, Esbjerg foruden en
del kørsel m. sand og grus f. forskellige byg
mestre i Esbjerg og en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Ringen 43, Esbjerg.
Firma: J. C. Trans, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Ringen 43, Esbjerg.
Trapp, Elna, vognmand; f. 4/10 1900; g. 28/10
1934 m. vognmand Victor Julius Trapp; efter
ægtefællens død 1952 overtaget og videreført
dennes virksomhed i Valby — der er grundlagt

1933 og omfatter turistkørsel på ind- og udland.
Adr. Folehaven 72, Kbhvn. Valby.
Firma: Trapp’s Turist Trafik, Folehaven 72,
Kbhvn. Valby.

Troelsen, Albert Christian, vognmand; f. 12/1
1901 i Vinkel, Viborg amt, søn af gårdejer Jens
Troelsen; g. 14/8 1932 m. Mary T., f. Korsbakke;
lillebilvognmand i Vinkel 1925-31, etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Højslev 1931, optaget
sønnen Bent Troelsen s. kompagnon i forret
ningen 1956; vognpark: 2 lastvogne (kørselska
pacitet: ca. 13 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel f. Skive
Andelsslagteri, f. Skive Kreatureksportforening,
f. Søby Gødningsforening, f. Kobberup kom
mune og f. Viborg amts vejvæsen m. fl.; medl.
af best. f. Skiveegnens Autovognmandsforening
s. 1955.
Adr. Højslev.
Firma: Albert Troelsen & Søn, Vognmands
forretning, Højslev.
Troelsen, Bent, vognmand; f. 6/12 1932 i Høj
slev, Viborg amt, søn af vognmand Albert Chri
stian Troelsen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmandsforretning i Højslev 1956.
Adr. Højslev.
Firma: Albert Troelsen & Søn, Vognmands
forretning, Højslev.
Trolle, Jørgen Balslev, fragt- og vognmand;
f. 10/6 1929 i Krogsbølle, Odense amt, søn af
mejeribestyrer Christian Trolle; g. 20/6 1953 m.
Bodil T., f. Larsen; udd. v. landvæsen og sen.
virket s. chauffør h. vognmand Johs. Sørensen,
Rågelund og f. D.S.B., overtaget vognmand Johs.
Nielsen’s fragt- og vognmandsforretning m. til
hørende ejendom i Søllinge pr. Pederstrup og
etabl. sig s. selvstændig fragt- og vognmand
1953; vognpark: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel samt fragtmandskørsel på ru
ten: Søllinge-Odense.
Adr. Søllinge pr. Pederstrup.
Firma: Jørgen Trolle, Fragt- & Vognmands
forretning, Søllinge pr. Pederstrup.
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J. B. Trolle

R. Tvermose

fragt- og vognmand
Søllinge

vognmand
Hindbjerg

C. Tychsen
vognmand, brændselshandler
Kbhvn. 0.

Truelsen, Jens, vognmand; f. 9/5 1913 i OppeSundby, Frederiksborg amt, søn af arbejdsmand
Charles Jensen; g. 28/5 1939 m. Dagny T., f. Fink;
udd. v. landvæsen og sen. virket s. arbejdsmand,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Lynge 1943,
løst næringsbrev s. brændselsforhandler 1946;
vognpark: 3 5-tons lastvogne — hvoraf 1 m. på
hængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel f. Bavnedal
Andelsmejeri og f. Lynge kommune; medl. af
best. f. Nordsjællands Vognmandsforening s.
1954.
Adr. Bregnerødvej 3, Lynge Overdrev pr. Alle
rød.
Firma: Jens Truelsen, Vognmandsforretning,
Lynge Overdrev pr. Allerød.
Tvede, Holger, vognmand; f. 4/12 1905 i Kbhvn.,
søn af tandlæge H. P. N. Tvede; g. 12/5 1938 m.
Emmy T., f. Darling; udd. v. landvæsen, ansat
i Falck’s Redningskorps, Kbhvn. 1928-41 og v.
Statens Civilforsvar i Roskilde 1941-46, etabi. sig
s. selvstændig taxavognmand i Roskilde 1946;
vognpark: diverse taxavogne; formd. f. Roskilde
Taxa; dekorationer: D.r.K.H. og N.r.K.H.
Adr. Skovbogade 11, Roskilde.
Firma: Roskilde Taxa, Hestetorvet 9, Roskilde.
Tvermose, Richardt, vognmand; f. 31/12 1929
i Engesvang sogn, Viborg amt, søn af arbejds
mand Otto Tvermose; g. 1/6 1952 m. Inger T., f.
Skovborg; chauffør 1947-53, overtaget nuvæ
rende vognmandsforretning i Hindbjerg og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1953; vogn
park: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del svine
transport og en del fast firmakørsel.
Adr. Hindbjerg.
Firma: Richardt Tvermose, Vognmandsforret
ning, Hindbjerg.
Tychsen, Christian, vognmand, brændsels
handler; f. 11/3 1901 i Blans, Sønderborg amt,
søn af landmand Lorentz Tychsen; g. 11/12 1941
m. Eva T., f. Ammundsen Loll; udd. og virket
v. landvæsen t. 1933, frekventeret Gråsten

H. Tørring
vognmand
Kbhvn. S.

Landbrugsskole 1925-26, inkassator 1933-34,
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1934, udvidet virksomheden m. brændselsforret
ning 1947; kørselskapacitet: ca. 6 tons; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Kbhvn.s kommune.
Adr. Lybækgade 10, Kbhvn. S.
Firma: Nordhavn Kul- & Koksforsyning v.
Chr. Tychsen, I. E. Ohlsens Gade 11, Kbhvn. 0.
Tychsen, Holger, vognmand; f. 2/12 1922 i
Agerskov, Haderslev amt, søn af landmand Sø
ren Tychsen; g. 28/10 1952 m. Mette Marie T.,
f. Iversen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nørre Hostrup pr. Rødekro
1945; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. A/S Hans Jessen’s
Eftf., Nørre Hostrup pr. Rødekro og f. Egvad
kommune.
Adr. Nørre Hostrup pr. Rødekro.
Firma: Holger Tychsen, Vognmandsforretning,
Nørre Hostrup pr. Rødekro.

Tønder, Jørgen, vognmand; f. 20/3 1908 i Sølsted, Tønder amt, søn af landmand Nis Ander
sen Tønder; g. 13/8 1932 m. Karen Kirstine T.,
f. Hansen; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Oksvang, Skads pr. Esbjerg 1946, iøvrigt opta
get sønnerne Helge og Svend Tønder s. medar
bejdere i forretningen; vognpark: 2 benzinlast
vogne; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel m. mælk t. A/S Esbjerg
Mælkeforsyning og en del kørsel m. kreaturer
og svin t. Esbjerg Eksportmarked og t. Esbjerg
Andels-Svineslagteri foruden en del kørsel m.
korn og foderstoffer og en del kørsel m. brænd
sel f. egen regning.
Adr. Oksvang, Skads pr. Esbjerg.
Firma: Jørgen Tønder, Vognmandsforretning,
Oksvang, Skads pr. Esbjerg.

Tørring, Harry, vognmand; f. 16/2 1924 i Vium,
Viborg amt, søn af landmand Carl Tørring; g.
22/1 1947 m. Ruth T., f. Jensen; udd. og virket
v. landvæsen t. 1945, derefter virket v. forskel-
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J. Ulrich
vognmand
Mundelstrup

C. Vad
vognmand
Nørre Saltum

C. Ustrup
vognmand
Nykøbing M.

ligt arbejde, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Kbhvn. 1952; kørselskapacitet: ca. 3 tons; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kørsel f. A/S Bladkompagniet, Kbhvn.
Adr. Finlandsgade 1, Kbhvn. S.
Firma: H. Tørring, Vognmandsforretning, Fin
landsgade 1, Kbhvn. S.
Uldum, Peder, vognmand; f. 8/8 1910 i Arnborg, Ringkøbing amt, søn af forpagter Christian
Uldum; g. 20/6 1937 m. Gudrun U., f. Jacobsen;
lastvogns- og lillebilchauffør 1934-37, løst næ
ringsbrev samt overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Herning og etabi. sig s. selv
stændig vognmand 1937, optaget i taxa-sammen
slutningen i Herning 1955; vognpark: 1 lastvogn
(5 tons) m. påhængsvogn (6 tons) og 1 taxa (5
personer); kørsel: alm. vognmandskørsel samt
droskekørsel.
Adr. Pile Alle 9, Herning.
Firma: P. Uldum, Vognmandsforretning, Her
ning.

Ulrich, Johannes, vognmand; f. 28/3 1894 i
Buttrup, Holbæk amt, søn af sognepræst Jo
hannes Ulrich; g. 30/3 1917 m. Marie U., f. An
dersen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Mundelstrup 1923; vogn
park: 1 31/2-tons lastvogn m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel t. Mundelstrup Andelsmejeri
og en del svinetransport t. Randers Privatslag
teri; medstifter af Arhus Omegns Fragt- og
Vognmandsforening 1927, medl. af best. f. sam
me t. 1947.
Adr. Mundelstrup.
Firma: Johs. Ulrich, Vognmandsforretning,
Mundelstrup.
Ulrich, Per Bendix, vognmand; f. 23/7 1920 i
Arhus, søn af vognmand Jens Peter Ulrich; g.
6/7 1946 m. Aase U., f. Mikkelsen; løst nærings
brev og etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Arhus 1944, sideløbende forpagter af Gulf Oil’s
servicestation v. Arhus Kvægtorv s. 1938; vogn
park: 2 lastvogne (1 og 2% tons); kørsel: ude

P. Vad
vognmand
Nørre Saltum

lukkende fast kørsel f. Kødbyen i Arhus; kas
serer i Arhus og Omegns Benzinhandlerforening
s. 1954.
Adr. Balagervej 6, Viby J.
Firma: Gulf Tanken v. Kvægtorvet, Jæger
gårdsgade 152, Arhus.
Ulrich, Poul, vognmand; f. 10/11 1917 i Fårup,
Århus amt, søn af vognmand Johannes Ulrich;
g. 15/11 1941 m. Gunhild U., f. Hansen; chauf
før og medhjælper 1935-47, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Mundelstrup 1947; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 9 tons); kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Mundelstrup.
Firma: Poul Ulrich, Vognmandsforretning,
Mundelstrup.

Ustrup, Christian, vognmand; f. 6/7 1899 i By
sted, Viborg amt, søn af fisker Jens Ustrup; g.
8/5 1927 m. Marie U., f. Jensen Odby; etabi. sig
s. selvstændig vognmand i Nykøbing M. 1934;
vognpark: 1 5%-tons diesellastvogn og 1 3%-tons
benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del udkørsel af gods fra be
læssede jernbanevogne og en del langturskørsel
— samt fragtmandskørsel m. koncession på fragt
ruten: Nykøbing M.-Thisted; medstifter af og
næstformd. i Nykøbing M. Vognmandsforening
1937.
Adr. Agade 35, Nykøbing M.
Firma: Chr. Ustrup, Vognmands- & Brænd
selsforretning, Agade 35, Nykøbing M.
Vad, Christian, vognmand; f. 12/7 1905 i Hvornum, Randers amt, søn af landmand Jens Vad;
g. 16/12 1939 m. Frida V., f. Jensen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Vægger 1928, selvstæn
dig vognmand i Nørre Saltum s. 1934; vognpark:
3 4-tons lastvogne — hvoraf 1 m. tippelad; kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del kreaturtransport.
Adr. Nygade 3, Nørre Saltum.
Firma: Christian Vad, Vognmandsforretning,
Nørre Saltum.
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E. E. Vagnsø
vognmand
Arhus

C. Vangsøe
vognmand
Grauballe

T. P. Vasegaard
vognmand
Skals

Vad, Peter, vognmand; f. 20/12 1919 i Hvornum,
Randers amt, søn af landmand Jens Vad; g. 7/6
1942 m. Anna V., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Nørre Saltum 1945; vogn
park: 1 5-tons benzinlastvogn m. tippelad og 2
6-tons diesellastvogne; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Nørregade, Nørre Saltum.
Firma: Peter Vad, Vognmandsforretning, Nør
re Saltum.

Vagnsø, Edvin Emil, vognmand; f. 14/6 1904 i
Århus, søn af malermester Julius Theodor Her
man Vagnsø; g. 26/7 1930 m. Elna Margrethe V.,
f. Bech; salgschauffør i A/S A. W. Kirkebye,
Arhus 1919-42, løst næringsbrev og etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Århus 1942; vognpark:
3 lastvogne (2-5 tons) — hvoraf 1 m. påhængs
vogn — og 2 flyttelifts; kørsel: alm. vognmands
kørsel samt flytning.
Adr. Dr. Margrethes Vej 59 B, Århus.
Firma: Edvin Vagnsø, Vognmands- & Flytte
forretning, Dr. Margrethes Vej 59 B, Århus.
Vangsgaard, Søren, vognmand; f. 25/8 1921 i
Sundby M., Thisted amt, søn af landmand Stefan
Vangsgaard; g. 17/5 1953 m. Kama V., f. Fløe
Jensen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Outrup pr. Nykøbing M. 1946, genn. årene udvidet
forretningen t. sideløbende at omfatte handel m.
foderstoffer, brændsel og træ; vognpark: 2 last
vogne (3 og 3% tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del svine- og krea
turtransport.
Adr. Outrup pr. Nykøbing M.
Firma: Søren Vangsgaard, Vognmandsforret
ning, Outrup pr. Nykøbing M.

Vangsøe, Christian, vognmand; f. 19/8 1904 i
Vellev sogn, Viborg amt, søn af gårdejer Mar
tinus Nielsen Vangsøe; g. 13/4 1939 m. Doris Ali
ce V., f. Brandt-Andersen; overtaget nuværende
vognmandsforretning i Grauballe og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1940; vognpark: 1 last
vogn m. påhængsvogn (kørselskapacitet: lOVs
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for

C.

Vedstesen
vognmand
Grindsted

trinsvis kørsel f. slagterier; medl. af best. f.
Silkeborg Omegns Vognmandsforening 1941-47
og påny s. 1955.
Adr. Grauballe.
Firma: Grauballe Vognmandsforretning v.
Chr. Vangsøe, Grauballe.

Vasegaard, Thorvald Peter, vognmand; f. 3/5
1916 i Sundstrup, Viborg amt, søn af rentier
Laust Vasegaard; g. 12/5 1951 m. Erna V., f. Riis
Christensen; udd. v. landvæsen, chauffør 194348, i kompagni m. vognmand Thorvald Rind
overtaget nuværende vognmandsforretning i
Skals og etabi. sig s. selvstændig vognmand
1948, sideløbende leverandør af vej- og bygge
materialer; vognpark: 2 lastvogne — den ene m.
påhængsvogn (kørselskapacitet: 15 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport og en del fast firma
kørsel.
Adr. Skals.
Firma: Rind & Vasegaard, Vognmandsforret
ning, Skals.

Vedstesen, Christian, vognmand; f. 30/7 1927 i
Grindsted, Ribe amt, søn af vognmand Martin
Vedstesen; optaget s. kompagnon i faderens
vognmands- og brændselsforretning i Grindsted
s. 1947.
Adr. Vester Boulevard, Grindsted.
Firma: Martin Vedstesen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Grindsted.

Vedstesen, Lars Morten Vejlgaard, vognmand;
f. 6/6 1920 i Esbjerg, søn af mejeribestyrer Ved
ste Vedstesen; g. 2/4 1941 m. Margrethe V., f.
Johansen; udd. s. mejerist og sen. virket s.
chauffør, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Esbjerg 1946; vognpark: 5 diesellastvogne — alle
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel
samt kontraktkørsel m. fragtgods på Odense og
langturskørsel m. bygningsmaterialer m. kon
cession på Tyskland; medl. af best. f. Forenin
gen af danske Langtursvognmænd.
Adr. Grundtvigs Alle 145, Esbjerg.

947

L. M. V. Vedstesen

M. Vedstesen

H. Vendelbo

A. F. Verner-Lassen

vognmand
Esbjerg

vognmand, brændselshandler
Grindsted

vognmand
Bjergby

fuldmægtig
Kbhvn. V.

Firma: L. Vedstesen, Vognmand, Grundtvigs
Alle 145, Esbjerg.

Vedstesen, Martin, vognmand, brændselshand
ler; f. 13/11 1899 i Grindsted, Ribe amt, søn af
landmand Christian Vedstesen; g. 6/7 1927 m.
Karen V., f. Nielsen; udd. v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand og brændsels
handler i Grindsted 1941; vognpark: 1 benzin
lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel f. Det danske Hede
selskab, Grindsted — dog fortrinsvis kørsel f.
egen virksomhed — der sideløbende omfatter
brændselsfabrikation.
Adr. Vester Boulevard, Grindsted.
Firma: Martin Vedstesen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Grindsted.
Vejvad, Viggo Herman, vognmand; f. 11/8 1906
i Assing, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Anders
Vej vad; g. 12/2 1932 m. Sara V., f. Lauridsen;
rute- og lillebilchauffør bl. a. v. D.S.B. 1928-43,
løst næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Herning 1946; vognpark: 2 lastvogne —
begge m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 28
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis kørsel m. bygningsmaterialer.
Adr. Museumsgade 18, Herning.
Firma: V. Vej vad, Entreprenør- & Vognmands
forretning, Museumsgade 18, Herning.

Vemmelund, Jens Christensen, vognmand, for
pagter; f. 24/6 1906 i Hvejsel, Vejle amt, søn af
landmand J. C. Christensen; g. 28/3 1930 m. Petra
Marie V., f. Rand; udd. og virket bl. a. v. land
væsen, løst næringsbrev samt overtaget vogn
mand Nicolaj Andersen’s forretning i Roskilde
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1949, side
løbende forpagter af Bakkegård v. Roskilde;
vognpark: 3 lastvogne (3-5 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Bakkegård, Køgevej, Roskilde.
Firma: Jens Vemmelund, Vognmandsforret
ning, Bakkegård, Køgevej, Roskilde.

Vendelbo, Harald, vognmand; f. 4/8 1912 i
Bjergby, Thisted amt, søn af landmand Jens
Vendelbo; g. 22/9 1936 m. Vera V., f. Madsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Bjergby
1936; vognpark: 1 lastvogn (3700 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
firmakørsel og en del svine- og kreaturkørsel.
Adr. Bjergby pr. Erslev.
Firma: Harald Vendelbo, Vognmandsforret
ning, Bjergby pr. Erslev.

Verdoes, Frans Josef, vognmand; f. 4/1 1928 i
Amsterdam, søn af kontorchef Frans Josef Ver
does; g. 31/12 1954 m. Mille V., f. Risum; bog
holder i Risum’s Vognmandsforretning i Kalund
borg, medindehaver af samme s. 1954.
Adr. Røsnæs vej, Kalundborg.
Firma: Risum’s Vognmandsforretning, Adel
gade 30, Kalundborg.

Verner-Lassen, Axel Frode, fuldmægtig; f.
11/4 1917 i Nordby, Fanø, søn af sagfører, spare
kassedirektør R. E. Verner-Lassen; g. 8/8 1948
m. Mary V.-L., f. Medum Møller; bestået realeksm. fra Nordby Realskole 1933, derefter udd.
indenfor elektrobranchen, frekventeret Kbhvn.s
Elektroteknikum 1942-45, ingeniør i elektrotek
nik 1945, sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening
1947, sen. fuldmægtig i samme; medl. af forskel
lige faglige udvalg.
Adr. Håbets Alle 12, Kgs. Lyngby.
Organisation: Dansk Arbejdsgiverforening,
Vester Voldgade 113, Kbhvn. V.
Vester, Ejner, vognmand; f. 6/11 1913 i Redsted,
Thisted amt, søn af arbejdsmand Christian Ve
ster; g. 22/4 1935 m. Thora V., f. Nørgaard; last
vognschauffør 1931-52, løst næringsbrev og etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Arhus 1952; vogn
park: 1 lastvogn m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 10 tons); kørsel: udelukkende kontraktkør
sel på ruten: Arhus-Frederikshavn.
Adr. Fuglesangs Alle 126, Arhus.
Firma: Ejner Vester, Vognmand, Fuglesangs
Alle 126, Arhus.
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J. Vesterbrandt

J. Vestergaard

N. Vestergaard

S. P. K. Vestergaard

vognmand
Hokkerup

vognmand
Alminde

vognmand
Hvilsom

vognmand, kørelærer
Bramstrup

Vesterbrandt, Johan, vognmand; f. 21/9 1903 i
Felsted, Åbenrå amt, søn af husmand Andreas
Vesterbrandt; g. 22/4 1928 m. Marie V., f. Knud
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Hokkerup pr. Tørsbøl
1933; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del fast kørsel f. A/S Åbenrå Eksport
stalde, f. Gråsten Svineslagteri og f. Holbøl
kommune.
Adr. Hokkerup pr. Tørsbøl.
Firma: J. Vesterbrandt, Vognmandsforretning,
Hokkerup pr. Tørsbøl.
Vestergaard, Christian, vognmand; f. 16/8 1904
i Haldager, Ålborg amt, søn af gårdejer Jens
Nielsen Vestergaard; g. 8/11 1940 m. Anna V., f.
Tranholm; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig lillebilvognmand i Haldager 1934, over
taget nuværende vognmandsforretning i Vejlen
pr. Åbybro og flyttet samme t. Haldager 1942;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons)
og 1 7-personers lillebil; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
kekørsel t. Vadum Mejeri foruden en del fir
makørsel — samt lillebilkørsel; formd. f. Hald
ager Transformatorforening og medl. af best.
f. Vadum Sogns Sygekasse.
Adr. Haldager pr. Åbybro.
Firma: Chr. Vestergård, Vognmandsforret
ning, Haldager pr. Åbybro.
Vestergaard, Jens, vognmand; f. 26/7 1911 i
Egtved, Vejle amt, søn af gårdejer Anders Ve
stergaard; g. 15/6 1939 m. Dorthea V., f. Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Al
minde 1947; vognpark: 1 benzinlastvogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
kørsel f. Alminde kommune og f. Alminde
Brugsforening foruden en del kørsel m. krea
turer t. Kolding Eksportmarked.
Adr. Alminde.
Firma: Jens Vestergaard, Vognmandsforret
ning, Alminde.

Vestergaard, Jens Christensen, vognmand; f.
9/6 1897 i Ramsing, Viborg amt, søn af arbejds

mand Jens Vestergaard; g. 29/1 1924 m. Jenny
Kristine Marie V., f. Nielsen; etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Ramsing 1930, afhændet
forretningen t. Vestsalling Jernbane men påny
overtaget samme 1939; vognpark: 2 lastvogne
(kørselskapacitet: ca. 10 tons); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del kørsel f.
Skive Kreatureksportforening, f. Ramsing
Brugsforening, f. Ramsing Gødningsforening, f.
Håsum Foderstofforening og f. Ramsing kom
mune.
Adr. Ramsing.
Firma: Jens Vestergaard, Vognmandsforret
ning, Ramsing.
Vestergaard, Marius, vognmand; f. 11/1 1919
i Gandrup, Vebbestrup sogn, Ålborg amt, søn
af gårdejer Jens Peter Vestergaard; g. 25/7 1943
m. Martha V., f. Sørensen; udd. v. landvæsen,
chauffør 1946-47, overtaget nuværende vogn
mandsforretning i Vebbestrup pr. Doense og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 2 lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kør
sel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en
del fast svine- og kreaturtransport.
Adr. Vebbestrup pr. Doense.
Firma: M. Vestergaard, Vognmandsforretning,
Vebbestrup pr. Doense.

Vestergaard, Mathias, vognmand; f. 8/3 1906 i
Volling, Viborg amt, søn af gårdejer Peder Ve
stergaard; g. 18/12 1932 m. Dagny V., f. Pedersen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Vrensted
1934; vognpark: 2 lastvogne (4 og 6 tons) — den
ene m. påhængsvogn (3% tons); kørsel: ude
lukkende fragtmandskørsel m. koncession på
fragtruten: Vrensted-Ålborg; formd. f. Brønders
lev og Omegns Vognmandsforening s. 1947, medl.
af hovedbest. f. Landsforeningen Danske Vognmænd og formd. f. sammes 1. kreds — der om
fatter 8 vognmandsforeninger — s. 1951, formd.
f. Ålborg Fragtmandscentral, medl. af VrenstedThise sogneråd s. 1952.
Adr. Vrensted.
Firma: Vrensted Fragt- & Vognmandsforret
ning v. Math. Vestergaard, Vrensted.
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T. C. Vesth

A. Viborg

K. V. Viborg

P. E. Vile

vognmand
Brønshøj

vognmand
Horsens

vognmand
Vester Hornum

vognmand
Skive

Vestergaard, Niels, vognmand; f. 2/5 1907 i
Hej ring, Viborg amt, søn af gårdejer Søren Ve
stergaard; g. 1931 m. Valborg V., f. Jensen; udd.
v. landvæsen, overtaget nuværende vognmands
forretning i Hvilsom pr. Hobro og etabi. sig s.
selvstændig vognmand 1934; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
netransport t. Hobro Andels-Svineslagteri;
medl. af best. f. Hobro Omegns Vognmandsfor
ening 1936-50.
Adr. Hvilsom pr. Hobro.
Firma: N. Vestergaard, Vognmand, Hvilsom
pr. Hobro.

Vestergaard, Søren P. Kristensen, vognmand,
kørelærer; f. 30/6 1894 i Vinkel, Viborg amt, søn
af gårdejer Jens Kristensen Vestergaard; g. 21/5
1919 m. A. Magdalene V., f. Olesen; selvstændig
lillebilvognmand i Bramstrup pr. Randers s.
1925, sideløbende kørelærer i Bramstrup s. 1926;
vognpark: 1 7-personers kombineret lillebil og
skolevogn; kasserer i Randers Amts Kørelære
forening 1946-56, pantefoged f. Voldum-Rud
kommune s. 1942.
Adr. Bramstrup pr. Randers.
Firma: S. Vestergaard, Lillebilvognmand &
Kørelærer, Bramstrup pr. Randers.
Vestergaard, Thomas, vognmand; f. 4/7 1901 i
Løvskal, Viborg amt, søn af gårdejer Martin
Vestergaard; g. 29/10 1922 m. Emma V., f. Kamp;
udd. i kolonial 1915-19 og ansat bl. a. i F.D.B.
1919-30, løst næringsbrev og etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Viby J. 1930; vognpark: 3
lastvogne (5-10 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f. F.D.B.;
medl. af best. og formd. f. Viby Vognmandsfor
ening s. 1949.
Adr. Borgvold 21, Viby J.
Firma: Th. Vestergaard, Vognmandsforretning,
Borgvold 21, Viby J.

Vesth, Thorvald Christian, vognmand; f. 13/12
1890 i Rønne, søn af arbejdsmand Peter Vesth;
g. 27/8 1916 m. Anna Margrethe V., f. Andersen;

udd. og virket s. maskinmester, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Kbhvn. 1923; vognpark:
5 lastvogne (3-5 tons) — alle m. tippelad; kørsel:
alm. vognmandskørsel.
Adr. Håbets Alle 34, Brønshøj.
Firma: Th. Vesth, Vognmandsforretning, Hå
bets Alle 34, Brønshøj.
Vestrup, Arne, vognmand; f. 25/6 1913 i Far
sø, Alborg amt, søn af traktorfører v. Viborg
amts vejvæsen Christian Vestrup; g. 21/2 1937
m. Ella V., f. Andersen; udd. og virket v. land
væsen, lastvognschauffør 1937-47, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Overlade og
etabi. sig s. selvstændig vognmand 1947; vogn
park: 1 6-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — dog fortrinsvis fast kørsel f. Overlade
Lokalforening, f. Overlade Andelsmejeri og f.
Løgstør Svineslagteri.
Adr. Overlade.
Firma: Arne Vestrup, Vognmandsforretning,
Overlade.
Viborg, Algot, vognmand; f. 9/3 1899 i Hals,
Alborg amt, søn af lærer Holger Viborg; g. 5/8
1929 m. Ida V., f. Akselsen; udd. og virket v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Horsens pr. Blenstrup 1926; vognpark: 1 4‘/2tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel;
genn. en årrække medl. af best. f. Foreningen
af nordjydske Fragt- og Vognmand.
Adr. Horsens pr. Blenstrup.
Firma: A. Viborg, Vognmandsforretning, Hor
sens pr. Blenstrup.

Viborg, Kjeld Vadum, vognmand; f. 11/8 1930
i Vester Hornum, Alborg amt, søn af gårdejer
Peter Viborg; g. 30/5 1954 m. Ragnhild V., f.
Lund; chauffør 1952-54, overtaget nuværende
vognmandsforretning — der sideløbende om
fatter formbrændselsfabrik og aut. brovægt
samt depot f. Dalsø Flaskegas Compagni, Arhus
— i Vester Hornum og etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand 1954; vognpark: 1 5-tons last
vogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Vester Hornum.

950

M. Villadsen
vognmand
Alborg

V. Villadsen

E. Vilstrup

vognmand
Hurup

vognmand
Ilshøj

Firma: Vester Hörnum Autotransport v. Kjeld
Viborg, Vester Hörnum.
Vile, Peter Evald, vognmand; f. 6/10 1917 i Resen, Viborg amt, søn af gårdejer Peter Vile; g.
29/3 1951 m. Gerda V., f. Ebbesen; etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Resen 1942, selvstæn
dig vognmand i Skive s. 1947; vognpark: 2 last
vogne (kørselskapacitet: 10-12 tons) og 2 turist
busser; kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del kørsel f. Skive Vejmateriale
fabrik, f. Skive kommune og f. Viborg amts vej
væsen.
Adr. Sønder Dås pr. Skive.
Firma: Evald Vile, Vognmandsforretning, Søn
der Dås pr. Skive.
Villadsen, Marthinus, vognmand; f. 23/11 1911
i Jetsmark, Hjørring amt, søn af kalkbrænder
Lars Peter Villadsen; g. 20/5 1934 m. Esther V.,
f. Kjær; chauffør 1929-32, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand — m. forretning omfattende last
vognskørsel — i Kås 1932, løst næringsbrev og
overtaget nuværende lillebilforretning i sam
menslutning m. I/S Ring-Bilen, Alborg 1946;
vognpark: 1 5-personers lillebil (Opel Kapitän
model 1955); næstformd. i I/S Ring-Bilen, Al
borg s. 1955.
Adr. Bornholmsgade 55, Alborg.
Firma: I/S Ring-Bilen, Østervangsvej 22, Al
borg.
Villadsen, Peter, vognmand; f. 2/11 1907 i LemVejby kommune, Viborg amt, søn af vognmand
Christian Villadsen; g. 9/6 1934 m. Sigrid V., f.
Pedersen; chauffør 1925-34, overtaget nuværen
de vognmandsforretning i Løgten — der er
grundlagt 1920 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1934; vognpark: 1 lastvogn m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 13 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast svine- og kreaturtransport — samt lang
turskørsel.
Adr. Løgten.
Firma: Løgten Autotransport, Løgten.

A. S. Vincent
vognmand
Gentofte

Villadsen, Verner, vognmand; f. 13/1 1926 i
Hørdum, Thisted amt, søn af gårdejer Niels Vil
ladsen; g. 4/11 1948 m. Henny V., f. Ladefoged;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hurup, Thy
1950; vognpark: 1 5-tons diesellastvogn m. på
hængsvogn (3 tons); kørsel: alm. vognmandskør
sel — dog fortrinsvis transport af levende dyr.
Adr. Vestergade 15, Hurup, Thy.
Firma: Verner Villadsen, Vognmandsforret
ning, Hurup, Thy.

Villumsen, Niels Albert Østergaard, vogn
mand; f. 31/12 1903 i Grønbæk, Viborg amt, søn
af vognmand Just Kresten Østergaard Villum
sen; g. 27/4 1930 m. Jørgine V., f. Jørgensen;
udd. v. landvæsen, last- og lillebilchauffør 1921
-36, overtaget nuværende vognmandsforretning
i Pederstrup pr. Kjellerup — der er grundlagt
af faderen 1922 — og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1936; vognpark: 1 5-tons lastvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl.
a. en del fast firmakørsel og en del kørsel m.
indenlandsk brændsel f. egen regning; medl. af
best. f. Silkeborg Omegns Vognmandsforening
1947-55.
Adr. Pederstrup pr. Kjellerup.
Firma: N. Villumsen, Vognmandsforretning,
Pederstrup pr. Kjellerup.

Vilstrup, Ejvind, vognmand; f. 9/1 1919 i Vin
ding sogn, Ringkøbing amt, søn af fhv. smede
mester Niels Vilstrup; g. 6/10 1946 m. Martha V.,
f. Frandsen; udd. v. landvæsen, lastvognschauf
før 1937-46, etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Ilshøj pr. Øster Tørslev 1946; vognpark: 1 5V2tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast kørsel i forbindelse
m. gruskørsel og snerydning f. Øster Tørslev
kommune foruden en del svine- og kreatur
transport.
Adr. Ilshøj pr. Øster Tørslev.
Firma: Ejvind Vilstrup, Vognmand, Ilshøj pr.
Øster Tørslev.
Vincent, Axel Stilund, vognmand; f. 23/1 1915
i Nyborg, søn af gartner Marius Johannes Vin-
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A. N. Vind
vognmand
Darum

C. J. Vogt
vognmand
Varnæs

cent; g. 10/1 1942 m. Rita Dagmar V., f. Vester;
udd. i gartneri h. faderen 1931-36, ansat h. vogn
mand Adam Jensen, Kbhvn. 1936-37 og i A/S
General Motors International, Kbhvn. 1937-43 og
1945-46, ophold i Sverige og herunder forrettet
tjeneste s. korporal v. den danske brigade 194345, etabi. sig s. selvstændig vognmand på Frbg.
1946, selvstændig vognmand i Gentofte s. 1954;
vognpark: 5 lastvogne (kørselskapacitet: 30-35
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del kørsel f. A/S Det danske Kulkom
pagni, Kbhvn., f. A/S Hans Pedersen & Co.,
Kbhvn., f. A/S Edm. Frey’s Kulimport, Kbhvn.
og f. firmaet Brdr. Andersen, Lyngby m. fl.
Adr. Stolpegårdsvej 16, Gentofte.
Firma: Axel Vincent, Vognmandsforretning,
Stolpegårdsvej 16, Gentofte.
Vind, Alf Nielsen, vognmand; f. 4/9 1918 i
Andst, Ribe amt, søn af landmand Niels Vind;
g. 15/5 1948 m. Asta V., f. Hansen; udd. og vir
ket v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Darum pr. Bramminge 1945; vognpark:
1 Mercedes-diesellastvogn m. påhængsvogn, 1
Volvo-benzinlastvogn og 1 gravko; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel m. kreaturer t. Esbjerg Eksportmarked og
en del kørsel m. svin t. Esbjerg Andels-Svine
slagteri og t. Esbjerg Eksportslagteri foruden en
del kørsel f. Darum Foderstofforening, f. Da
rum kommune og f. Ribe amts vejvæsen samt
en del kørsel m. brændsel f. egen regning.
Adr. Darum pr. Bramminge.
Firma: Alf. Vind, Vognmandsforretning, Da
rum pr. Bramminge.

Vinther, Gustav, vognmand; f. 15/3 1921 i
Mygind, Randers amt, søn af arbejdsmand Erik
Vinther; g. 16/10 1948 m. Inge Marie V., f. Sal
minen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Kolind 1946; vognpark: 1 5-tons
lastvogn m. tippelad; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Vestergade, Kolind.
Firma: G. Vinther, Vognmand, Kolind.

J. Voldby

P. Voldby

vognmand
Nørre Snede

vognmand
Nørre Snede

Vinther, Jens, vognmand; f. 9/4 1901 i Frejlev,
Ålborg amt, søn af landmand Marinus Vinther;
g. 29/10 1926 m. Esther V., f. Frandsen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Hjørring 1929;
vognpark: 1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel; formd. f. Hjørring Vognmandsforening 1939-49 og påny s. 1955, medl. af best. f.
Hjørring Arbejdsgiverforening og f. Hjørring
Brugsforening.
Adr. Set. Olafs Vej 5, Hjørring.
Firma: Jens Vinther, Vognmandsforretning,
Set. Olafs Vej 5, Hjørring.

Vinum, Andreas, vognmand; f. 21/9 1903 i Ro
ager, Tønder amt, søn af gårdejer Martin Vinum;
g. 12/12 1930 m. Kristine V., f. Jepsen; udd. v.
landvæsen og herunder frekventeret Frederiks
borg Højskole, etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Egholt pr. Lunderskov 1930; vognpark:
2 lastvogne (kørselskapacitet: 10 tons); kasserer
i Kolding Omegns Vognmandsforening 1940-48.
Adr. Egholt pr. Lunderskov.
Firma: Andreas Vinum, Vognmandsforretning,
Egholt pr. Lunderskov.
Vistesen, Jens Peter, vognmand; f. 24/9 1907 i
Nørre Snede, Skanderborg amt, søn af heste
handler Christian Vistesen; g. 23/8 1936 m. Hilda
V., f. Christensen; chauffør v. D.S.B.s rutebiler
1933-44, selvstændig rutebilejer m. forretning om
fattende rutebilkørsel på personruten: ThyregodVejle 1944-46, i kompagni m. vognmand M. Colding, Ålborg overtaget nuværende vognmands
forretning i Århus og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1946; vognpark: 3 6-tons lastvogne;
kørsel: udelukkende fragtmandskørsel på ruten:
Århus-Ålborg.
Adr. Rosenvangs Alle 28, Århus.
Firma: Vistesen & Colding, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Rosenvangs Alle 28, Århus.
Vogt, Christian Jørgensen, vognmand; f. 17/2
1921 i Egen, Sønderborg amt, søn af vognmand
Jørgen Vogt; g. 6/5 1945 m. Ingrid V., f. Jesper
sen; udd. og virket s. konditor, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Varnæs 1949; kørsel: alm.
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K. Wad-Nielsen
vognmand
Kbhvn. F.

A. E. Walz

J. Weitz
vognmand
Skodborg

vognmand
Kærgård

vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fast
entreprisekørsel f. Gråsten Andelsslagteri samt
en del brændselskørsel f. egen regning.
Adr. Varnæs.
Firma: Chr. Vogt, Vognmandsforretning, Var
næs.

Voldby, Johannes, vognmand; f. 4/4 1893 i Bor
ding, Ringkøbing amt, søn af skræddermester
Jens Peter Voldby; g. 18/11 1921 m. Anna V., f.
Philipsen; udd. v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Peter Voldby overtaget nu
værende vognmandsforretning i Nørre Snede
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1923, løst
næringsbrev 1938, sideløbende leverandør af
støbesand fra egen sandgrav; vognpark: 15 last
vogne — hvoraf 6 m. tippelad, 9 m. påhængs
vogn og 1 m. langtømmervogn (kørselskapaci
tet: 160 tons) — og 2 traktorer m. læsseaggregat;
kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del entreprenørkørsel — samt langturskørsel.
Adr. Nørre Snede.
Firma: Brdr. Voldby A/S, Vognmandsforret
ning, Nørre Snede.
Voldby, Peter, vognmand; f. 14/11 1895 i Bor
ding, Ringkøbing amt, søn af skræddermester
Jens Peter Voldby; g. 5/2 1924 m. Inger V., f.
Sørensen; udd. v. landvæsen, i kompagni m.
broderen vognmand Johannes Voldby overtaget
nuværende vognmandsforretning i Nørre Snede
og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1923, løst
næringsbrev 1938, sideløbende leverandør af stø
besand fra egen sandgrav; vognpark: 15 last
vogne — hvoraf 6 m. tippelad, 9 m. påhængs
vogn og 1 m. langtømmervogn (kørselskapaci
tet: 160 tons) — og 2 traktorer m. læsseaggre
gat; kørsel: alm. vognmandskørsel — herunder
bl. a. en del entreprenørkørsel — samt langturs
kørsel.
Adr. Nørre Snede.
Firma: Brdr. Voldby A/S, Vognmandsforret
ning, Nørre Snede.

Voltelen, Jørgen, civilingeniør; f. 12/11 1905 i
Lundby, Landet sogn, Svendborg amt, søn af

I. Wengholt
vognmand
Kbhvn. 0.

læge C. J. Voltelen; g. 1934 m. cand. polyt. Ebba
V., f. Wesche; student 1924, cand. polyt. 1932,
ansat i statens færdselspoliti 1933-39, politiin
geniør h.' rigspolitichefen 1939-45, leder af de
motorsagkyndiges kontor i Kbhvn. og Justits
ministeriets motorsagkyndige f. Kbhvn. og
Kbhvn.s amtsrådskreds s. 1945; medl. af best.
f. Dansk Ingeniørforening’s sektion f. automo
bilteknik og -trafik 1941-49, konsulent i færd
selstekniske spørgsmål f. Anlægsdirektoratet u. Ministeriet f. offentlige Arbejder
1942-47, teknisk konsulent f. Varedirektora
tet og Benzinnævnet s. 1945, automobil
teknisk konsulent f. Sundhedsstyrelsen s. 1945
og f. Teknologisk Institut s. 1950, medl. af for
skellige ministerielle udvalg bl. a. af vejkryds
udvalget, vej regeludvalget, vej belysningsudval
get og færdselsudvalget af 1950, medl. af den
nordiske færdselslovkommission s. 1950, dansk
delegeret v. forskellige arbejdsgrupper u. Economic Commission for Europe u. F.N. i Genéve
s. 1949, formd. f. udvalget t. typegodkendelse af
motorkøretøjer, fl. a. tillidshverv.
Adr. Godthåbsvej 142, Kbhvn. F.
Institution: Justitsministeriet’s Motorsagkyndige’s Kontor, Puggårdsgade 16, Kbhvn. V.
Væggemose, Aksel Christian, vognmand; f.
1/11 1927 i Aulum, Ringkøbing amt, søn af vogn
mand Niels Carl Væggemose; g. 8/3 1949 m. Lilly
V., f. Nielsen; chauffør i faderens vognmands
forretning i Aulum 1945-50, optaget s. kompag
non i samme — der er grundlagt af faderen —
1950; vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. på
hængsvogn (kørselskapacitet: 25 tons); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturtransport.
Adr. Aulum.
Firma: Væggemose & Søn, Vognmandsforret
ning, Aulum.
Wad-Nielsen, Kristian, vognmand; f. 27/7 1906
i Tåstrup, Viborg amt, søn af boelsmand Niels
Wad; g. 26/12 1936 m. Anna W.-N., f. Jensen;
udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand på Frdbg. 1933; vognpark: 2
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T. Werner
vognmand, grosserer
Kbhvn. V.

C.

G. Wessman

H. Wester

K. L. Westergaard

vognmand
Kbhvn. K.

vognmand
Ellidshøj

vognmand
Dybvad

lastvogne (3 og 4 tons); kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Rolfsvej 4, Kbhvn. F.
Firma: K. Wad-Nielsen, Vognmandsforretning,
Rolfsvej 4, Kbhvn. F.

Wagner, Willy, vognmand; f. 23/2 1904 i Bloustrød, Frederiksborg amt, søn af murermester Carl
Wagner; g. 16/2 1936 m. Martha W., f. Godtfred
sen; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstændig
vognmand i Kbhvn. 1951; vognpark: 3 lastvogne
— hvoraf 2 tromlevogne og 1 bræddevogn; kør
sel: udelukkende dagrenovationskørsel f. Frdbg.
kommune.
Adr. Oehlenschlægersgade 63, Kbhvn. V.
Firma: Willy Wagner, Vognmandsforretning,
Oehlenschlægersgade 63, Kbhvn. V.
Walz, Anders Eriksen, vognmand; f. 10/6 1910
i Sønder Sejerslev, Tønder amt, søn af landmand
Martin Friderich Walz; g. 29/7 1936 m. Sofie W.,
f. Paulsen; udd. og virket v. landvæsen, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kærgård pr. Højer
1935; vognpark: 1 diesellastvogn, 1 benzinlast
vogn og 1 personvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. krea
turer t. eksportstaldene i Tønder og Skærbæk
samt en del kørsel m. korn og foderstoffer f.
Jydsk Andels-Foderstofforretning, Emmelev for
uden en del kørsel f. Tønder amts vejvæsen og
f. Emmelev kommune; medl. af best. f. Tønd!er
Amts Vognmandsforening.
Adr. Kærgård pr. Højer.
Firma: Anders Walz, Vognmandsforretning,
Kærgård pr. Højer.

Weber, Peter Jørgensen, vognmand, depotinde
haver; f. 28/12 1902 i Astrup, Haderslev amt, søn
af vognmand Jørgen Weber; g. 1930 m. Metha
W., f. Mathiesen; efter en del år at have virket
s. kusk og chauffør i faderens vognmandsforret
ning etabi. sig s. selvstændig vognmand i Gram
1924, genn. årene udvidet forretningen t. side
løbende at omfatte handels m. brændsel samt
depot f. A/S Tuborgs Bryggerier; vognpark: 2

benzinlastvogne, 1 turistbus og 1 personvogn;
kørsel: alm. vognmandskørsel — dog fortrinsvis
kørsel f. egen virksomhed — samt turistkørsel;
medl. af best. f. Turistvognmændenes Landsor
ganisation^ afdeling f. Haderslev amt.
Adr. Slots vej, Gram.
Firma: Peter Weber, Tuborg’s Depot, Gram.
Wedel, Ejner, vognmand; f. 21/7 1908 i Skive,
søn af gårdejer og vognmand Johannes Wedel;
g. 24/3 1935 m. Helga W., f. Mathiassen; medar
bejder i faderens vognmandsforretning i Skive
s. 1922, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skive 1929, sideløbende overtaget faderens gård
— Brårup Ladegård — v. Skive 1941 og drevet
samme t. 1942; vognpark: 3 lastvogne (kørsels
kapacitet: 16-18 tons) og 1 21-personers turist
bus; kørsel: alm. vognmandskørsel og møbel
transport — herunder bl. a. en del kørsel f. A/S
Gammelgård’s Teglværk, Skive, f. Skive kom
mune, f. murermester N. Sloth Møller, Skive og
f. møbelhandler Th. Christensen, Skive m. fl.
— samt turistkørsel; næstformd. i Skive Vogn
mandsforening s. 1946, formd. f. Skive Travamatørklub og aktiv amatørkusk.
Adr. Brårupvej 49, Skive.
Firma: Ejner Wedel, Vognmandsforretning,
Brårupvej 49, Skive.
Weltz, Jens, vognmand; f. 10/10 1905 i Kistrup,
Haderslev amt, søn af gårdejer Mathias Weltz;
g. 29/9 1940 m. Jensine W., f. Sørensen; udd. v.
landvæsen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Skodborg J. 1930; kørsel: alm. vognmandskørsel
— herunder bl. a. en del kørsel f. Skodborg kom
mune.
Adr. Skodborg J.
Firma: J. Weltz, Vognmandsforretning, Skod
borg J.

Wengholt, Inge, vognmand; f. 24/10 1909 i Ar
hus, datter af lokomotivfører Thomas Frandsen;
g. 2. gang 1949 m. vognmand Carl Sofus Weng
holt; efter den første ægtefælle vognmand Al
bert Hansen’s død overtaget og videreført den
nes vognmandsforretning i Kbhvn. — der er
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M. Wichmann

K. R. Videll

N. A. Widell

vognmand
Ørby

vognmand
Kbhvn. N.

vognmand
Kbhvn. N.

grundlagt 1927; vognpark: 1 4-tons lastvogn m.
tippelad; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Lyngbyvej 42, Kbhvn. 0.
Firma: Alb. Hansen v. I. Wengholt, Vogn
mandsforretning, Lyngbyvej 42, Kbhvn. 0.

Werner, Togo, vognmand, grosserer; f. 18/8
1906 i Kbhvn., søn af snedkermester Carl Hein
rich Werner; g. 4/1 1936 m. Oda W., f. Hansen;
efter en del år at have virket s. garagebestyrer
etabi. sig s. selvstændig vognmand og brænd
selshandler i Kbhvn. 1931; vognpark: 1 2-tons
lastvogn.
Adr. Cypernsvej 27, Kbhvn. S.
Firma: Brændselsdepotet v. Togo Werner,
Eskildsgade 44-46, Kbhvn. V.
Wessman, Carl Gerhardt, vognmand; f. 12/11
1875 i Kbhvn., søn af bager Ludvig Wessman;
g. 6/8 1939 m. Johanne W., f. Rasmussen; etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn. 1901; vogn
park: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Borgergade 73, Kbhvn. K.
Firma: C. G. Wessman, Vognmandsforretning,
Borgergade 73, Kbhvn. K.

Wester, Henry, vognmand; f. 1/3 1906 i Bjerg
by M., Thisted amt, søn af gårdejer Christian
Hansen Wester; g. 1929 m. Dagny W., f. Thorsen; udd. v. landvæsen, gårdejer 1930-45, over
taget nuværende vognmandsforretning i Ellids
høj og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1946;
vognpark: 2 lastvogne (kørselskapacitet: ca. 10
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — herun
der bl. a. en del fast kørsel f. Lind’s Kridt- &
Kalkværk, Ellidshøj.
Adr. Ellidshøj.
Firma: Henry Wester, Vognmandsforretning,
Ellidshøj.
Westergaard, Karl Levin, vognmand; f. 6/10
1904 i Albæk, Hjørring amt, søn af øl- og træ
handler Peder Christian Westergaard; g. 10/11
1932 m. Anna W., f. Bach; etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Dybvad 1927; vognpark: 1 6-tons

J. O. Wilhelmsen
vognmand
Ålborg

lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kreaturkørsel; medl. af best.
f. Vendsyssel Fragt- og Vognmandsforening 194252.
Adr. Sæbyvej 9, Dybvad.
Firma: Karl Levin Westergaard, Vognmands
forretning, Dybvad.
Westh, Hans, vognmand; f. 3/9 1906 i Neksø,
søn af bager Hans Westh; udd. og virket s. sned
ker, etabi. sig s. selvstændig vognmand i Neksø
1929; vognpark: 1 3-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel; i 2 perioder formd. f. Neksø
og Omegns Vognmandsforening t. 1947.
Adr. Mølleby 3, Neksø.
Firma: Hans Westh, Vognmandsforretning,
Neksø.

Wetche, Sven Albert, vognmand, speditør; f.
28/4 1911 i Odense, søn af fabrikant J. P. Wetche;
g. 1/6 1936 m. Emmy W., f. Albrechtsen; grund
lagt budcentral i Odense 1934, løst næringsbrev
og etabi. sig s. selvstændig vognmand i Odense
1938; vognpark: 4 flyttebusser, 3 lastvogne og 25
varecykler; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis varetransport m. lastvogne og bud
cykler — samt møbeltransport og -opbevaring.
Adr. Munkebjergvej 105, Odense.
Firma: Flytte- & Vognmandsforretningen »Ab
salon« v. Sven Wetche, Vindegade 13-19, Odense.

Wichmann, Martin, vognmand; f. 22/5 1885 i
Sverige, søn af snedker Gustav Wichmann; g.
5/12 1908 m. Marie W., f. Larsen; udd. og virket
v. landvæsen samt iøvrigt drevet købmandsfor
retning, etabi sig s. selvstændig vognmand i Ør
by pr. Vejby 1926; vognpark: 1 3-tons Volvolastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — dog
fortrinsvis kørsel m. kreaturer og svin t. Frede
rikssund Slagteri.
Adr. Ørby pr. yejby.
Firma: Martin Wichmann, Vognmandsforret
ning, Ørby pr. Vejby.
Widell, Karl Ragnar, vognmand; f. 27/4 1906 i
Sverige, søn af værkfører Carl Arvid Widell; g.
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A. Willadsen
vognmand
Hansted

J. V. Willadsen
vognmand
Nors

2/8 1935 m. Dagny W., f. Frederiksen; i kompag
ni m. broderen vognmand Nils Arvid Widell
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Kbhvn.
1925; vognpark: 10 lastvogne (3-10 tons) — hvor
af 2 m. læssekran, 1 m. langtømmervogn og 1
m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel;
medl. af best. f. Kbhvn.s Vognmandsforening af
1955.
Adr. Jagtvej 141, Kbhvn. N.
Firma: Brdr. Widell, Transport, Jagtvej 141,
Kbhvn. N.
Widell, Nils Arvid, vognmand; f. 11/7 1904 i
Sverige, søn af værkfører Carl Arvid Widell; g.
27/2 1929 m. Tove Elisabeth W., f. Hansen; i
kompagni m. broderen vognmand Karl Ragnar
Widell etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Kbhvn. 1925; vognpark: 10 lastvogne (3-10 tons)
— hvoraf 2 m. læssekran, 1 m. langtømmervogn
og 1 m. påhængsvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Nørrebrogade 215 A, Kbhvn. N.
Firma: Brdr. Widell, Transport, Jagtvej 141,
Kbhvn. N.

Wilhelmsen, Jens Ortved, vognmand; f. 6/2
1898 i Ålborg, søn af vognmand Laurits Chri
stian Wilhelmsen; g. 13/12 1918 m. Emma W., f.
Jensen; udd. i faderens vognmandsforretning i
Ålborg, løst næringsbrev samt overtaget forret
ningen — der sideløbende omfatter handel m.
brændsel — og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand 1934; formd. f. Afholdsselskabet »Det hvide
Kors«’ Ålborg afdeling.
Adr. Faistersgade 16, Ålborg.
Firma: J. O. Wilhelmsen, Vognmands- &
Brændselsforretning, Faistersgade 16, Ålborg.
Willadsen, Anders, vognmand; f. 12/3 1909 i
Rær, Thisted amt, søn af købmand Jens V. Wil
ladsen; g. 10/12 1933 m. Larsine W., f. Gasberg;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Rær 1931,
selvstændig vognmand i Hansted pr. Thisted s.
1947, sideløbende indehaver af depot i Hansted
f. A/S Kosangas, Kbhvn.; vognpark: 1 diesel
lastvogn (5250 kg) m. påhængsvogn (7000 kg) og

N. P. Willatzen

B. Wills

vognmand
Tiset

vognmand
Tårs

1 benzinfragtvogn (5975 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast fir
makørsel, en del svine- og kreaturkørsel og en
del langturskørsel — samt fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Hansted-Thisted;
medl. af best. f. Thisted Amts Vognmandsfor
ening s. 1946.
Adr. Hansted pr. Thisted.
Firma: Anders Willadsen, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Hansted pr. Thisted.
Willadsen, Ejner Henning, vognmand; f. 1/4
1911 i Rær, Thisted amt, søn af købmand Jens
V. Willadsen; g. 22/5 1932 m. Jensine W., f. Jen
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Ham
borg pr. Rær 1933, selvstændig vognmand i Thi
sted 1946 og i Nors s. 1948; vognpark: 1 diesel
lastvogn (4800 kg) m. påhængsvogn (5500 kg) og
1 benzinlastvogn (3500 kg); kørsel: alm. vogn
mandskørsel — herunder bl. a. en del fast mæl
ke- og firmakørsel, en del svine- og kreatur
kørsel og en del langturskørsel — samt fragt
mandskørsel m. koncession på fragtruten: NorsThisted.
Adr. Nors.
Firma: Ejner Willadsen & Søn, Fragt- &
Vognmandsforretning, Nors.

Willadsen, Jens Vilhelm, vognmand; f. 13/4
1933 i Hamborg pr. Rær, Thisted amt, søn af
vognmand Ejner Henning Willadsen; medinde
haver af faderens fragt- & vognmandsforret
ning i Nors s. 1956.
Adr. Nors.
Firma: Ejner Willadsen & Søn, Fragt- &
Vognmandsforretning, Nors.

Willatzen, Niels Peter, vognmand; f. 20/10 1912
i Tirslund, Haderslev amt, søn af landmand
Christian Willatzen; g. 2/12 1946 m. Asta W., f.
Skrydstrup; efter en del år at have virket s.
chauffør etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Tiset pr. Gram 1938; vognpark: 1 Bedford-benzinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel m. kreaturer t. eksport-
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P. H. Wind

J. P. Windum

A. Winther

P. H. Winther

vognmand
Haderslev

vognmand, speditør
Hillerød

vognmand
Nørre Alslev

vognmand
Randers

staldene i Kolding, Haderslev og Skærbæk samt
kørsel m. sand og grus f. Gram kommune.
Adr. Tiset pr. Gram.
Firma: Niels Willatzen, Vognmandsforretning,
Tiset pr. Gram.
Wills, Børge, vognmand; f. 29/12 1924 i Tårs,
Hjørring amt; g. 8/12 1951 m. Karen W., f. Niel
sen; etabi. sig s. selvstændig vognmand i Tårs
1949; vognpark: 1 lastvogn (5400 kg); kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Sæbyvej 6, Tårs.
Firma: Børge Wills, Vognmandsforretning,
Sæbyvej 6, Tårs.

Wincentz, Carl Vilhelm, turistbilejer; f. 28/8
1898 i Næstved, søn af gæstgiver Carl Wincentz;
g. 30/4 1942 m. Betty W., f. Nielsen; udd. s. me
kaniker, etabi. sig s. selvstændig droskevognmand i Næstved 1927, udvidet forretningen t.
sideløbende at omfatte turistkørsel 1930; vogn
park: 4 turistvogne (22-33 personer); medl. af
hovedbest. f. Turistvognmændenes Landsorgani
sation.
Adr. Gallemarksvej 72, Næstved.
Firma: Næstved Turistfart — Sydsjællands
Rejseservice, Gallemarksvej 72, Næstved.
Wind, Paul Hansen, vognmand; f. 2/6 1918 i Styding, Haderslev amt, søn af savværksejer Mar
kus Nissen Wind; g. 25/4 1945 m. Dagny W., f.
Boisen; bestået realeksm. fra Haderslev Kate
dralskole 1935, derefter udd. og virket i trælast
branchen, etabi. sig s. selvstændig vognmand i
Haderslev 1946, sideløbende forretningsfører i
faderens virksomhed — Styding Savværk — i
Styding; vognpark: 1 Ford-langturslastvogn m.
løber, 1 Dodge-lastvogn m. påhængsvogn og 1
varevogn; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del kørsel m. roer t. Kolding
Saftstation — dog fortrinsvis kørsel f. Styding
Savværk.
Adr. Kongevej 12, Haderslev.
Firma: Paul Wind, Vognmandsforretning,
Kongevej 12, Haderslev.

Windum, Jens Peter, vognmand, speditør; f.
4/4 1897 i Asp sogn, Ringkøbing amt, søn af
boelsmand Christian Windum; g. 4/4 1924 m.
Else W., f. Sørensen; udd. s. mekaniker og sen.
virket s. lastvognschauffør, løst næringsbrev og
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Hillerød
1924, genn. årene udvidet forretningen t. at om
fatte såvel lastvognskørsel s. flytning og møbel
opbevaring; vognpark: 3 5-tons lastvogne — alle
m. påhængsvogn — og 5 flyttebusser.
Adr. Tamsborgvej 18, Hillerød.
Firma: Hillerød Flytteforretning v. J. P. Win
dum, Tamsborgvej 18, Hillerød.

Winther, Arnold, vognmand; f. 6/12 1910 i
Tversted, Hjørring amt, søn af husmand Chri
stian Winther; g. 18/11 1932 m. Gudrun W., f.
Jensen; selvstændig vognmand i Nørre Alslev s.
1947; vognpark: 1 5-tons lastvogn m. påhængs
vogn (5 tons); kørsel: udelukkende fisketrans
port fra Lolland-Falster og Jylland t. Kbhvn.
Adr. Nørre Alslev.
Firma: Lolland-Falster’s Fisketransport v. Ar
nold Winther, Nørre Alslev.

Winther, Hans, fragtmand; f. 14/6 1916 i Åby
bro, Alborg amt, søn af gårdejer Søren Peter
Winther; g. 1942 m. Antomine W., f. Sørensen;
udd. v. landvæsen, overtaget nuværende fragt
mandsforretning i Gandrup og etabi. sig s. selv
stændig fragtmand 1946; vognpark: 1 4-tons last
vogn; kørsel: udelukkende fragtmandskørsel m.
koncession på fragtruten: Gåser-Alborg; medl.
af best. f. Ålborg Fragtmandsforening.
Adr. Gandrup.
Firma: Hans Winther, Fragtmand, Gandrup.
Winther, Harris, vognmand; f. 12/5 1909 i Nim,
Skanderborg amt, søn af gårdejer Niels Ene
vold Winther; g. 28/11 1934 m. Anna W., f. Kallermann; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selv
stændig vognmand i Bisholt-Brund pr. Horsens
1943; vognpark: 1 5-tons lastvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel.
Adr. Bisholt-Brund pr. Horsens.
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J. Aa. Wulff

P. Wulff

G. Wøhlk

vognmand
Levetofte

vognmand
Levetofte

vognmand
Snekkersten

Firma: Harris Winther, Vognmandsforretning,
Bisholt-Brund pr. Horsens.

Winther, Preben Harald, vognmand; f. 29/8
1916 i Kbhvn., søn af tømrer Jens Peter Severin
Andersen; g. 20/4 1941 m. Krista Louise W., f.
Broch; udd. v. landvæsen, lastvognschauffør
bl. a. h. vognmand Chr. Andersen, Rostrup pr.
Arden 1935-41, overtaget nuværende vognmands
forretning i Randers og etabi. sig s. selvstændig
vognmand 1941; vognpark: 2 lastvogne (4 og 5^
tons) — begge m. påhængsvogn (3% og 6 tons);
kørsel: udelukkende kontraktkørsel på ruten:
Randers-Kbhvn.; medl. af best. f. Randers Vogn
mandsforening s. 1954.
Adr. Dronningborg Boulevard 99, Randers.
Firma: Preben H. Winther, Vognmand, Dron
ningborg Boulevard 99, Randers.

Work, Alfred Nielsen, vognmand; f. 3/5 1905
i Pjedsted, Vejle amt, søn af træskomand Niels
Peter Nielsen Work; g. 19/10 1929 m. Esther W.,
f. Jørgensen; udd. og virket s. mekaniker i Fre
dericia t. 1924, derefter chauffør bl. a. f. Frede
ricia Mørtel- & Kalkfabrik 1931-43, taxavogn
mand i Fredericia 1952-55, langtursvognmand i
Fredericia s. 1955; kørselskapacitet: ca. 22 tons;
kørsel: udelukkende fast langturskørsel f. I/S
Skærbækværket.
Adr. Glentevej 22, Fredericia.
Firma: Alfred Work, Langtursvognmand,
Glentevej 22, Fredericia.
Wulff, Jens Aage, vognmand; f. 6/5 1927 i Le
vetofte, Sorø amt, søn af vognmand Peter
Wulff; udd. og virket v. landvæsen 1941-47, der
efter medhjælper og chauffør i faderens vogn
mandsforretning i Levetofte, medindehaver af
samme s. 1952; vognpark: 2 lastvogne (3^2 og 5
tons) — den ene m. påhængsvogn (3^2 tons) —
og 1 udlejnings vogn.
Adr. Levetofte pr. Haslev.
Firma: P. Wulff, Vognmandsforretning, Leve
tofte pr. Haslev.

C. Øland
vognmand
Helsingør

Wulff, Peter, vognmand; f. 24/5 1894 i Leve
tofte, Sorø amt, søn af vejmand Hans Peter
Wulff; g. 18/11 1919 m. Anna Marie W., f. Jen
sen; genn. en årrække vognmandskusk i Haslev
samt fjerkræhandler og ægsamler, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Levetofte 1942; vogn
park: 2 lastvogne (372 og 5 tons) — den ene m.
påhængsvogn (3^2 tons) — og 1 udlejningsvogn;
medl. af best. f. Haslev og Omegns Vognmands
forening s. 1952.
Adr. Levetofte pr. Haslev.
Firma: P. Wulff, Vognmandsforretning, Leve
tofte pr. Haslev.

Wøhlk, Gunnar, vognmand; f. 12/4 1897 i Hal
lund, Hjørring amt, søn af landmand Carl
Wøhlk; udd. s. mejerist, etabi. sig s. selvstæn
dig vognmand i Snekkersten 1946; vognpark: 1
3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Nørrevej 21 A, Snekkersten.
Firma: Gunnar Wøhlk, Vognmandsforretning,
Snekkersten.
Ærensgaard, Evald, vognmand, brændselshand
ler; f. 20/12 1910 i Pjedsted, Vejle amt, søn af
vognmand Johan Henrik Ærensgaard; g. 10/11
1940 m. Herdis Æ., f. Spang Nielsen; udd. og
virket v. landvæsen t. 1928, iøvrigt medhjælper i
faderens vognmandsforretning (grundlagt 1914),
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Pjedsted
Spang 1940, selvstændig vognmand i Fredericia
s. 1949 og sideløbende selvstændig brændsels
handler i Fredericia s. 1951; vognpark: 2 last
vogne — den ene m. påhængsvogn (kørselskapa
citet: 15 tons); kørsel alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel f. Fredericia kom
mune samt iøvrigt kreatur- og hestetransport;
medl. af best. f. Fredericia Brændselshandler
forening s. 1953 og f. Fredericia Vognmandsfor
ening s. 1955.
Adr. Solbakken 16, Fredericia.
Firma: Solbakkens Vognmands- & Brændsels
forretning v. Evald Ærensgaard, Solbakken 16,
Fredericia.
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M. Ølgod

F. Øllgaard

J. Ørgaard

vognmand
Orten

vognmand
Strellev

exam, kørelærer
Gimsing

Øhlenschlæger, Søren, vognmand; f. 14/3 1917 i
Vejlby, Vejle amt, søn af gårdejer Chresten
Viggo Bless Øhlenschlæger; g. 21/4 1943 m. Gunny 0., f. Jensen; udd. s. møller, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Valby 1946; vognpark:
1 3%-tons lastvogn; kørsel: alm. vognmands
kørsel.
Adr. Rosenholms Alle 54, Kbhvn. Valby.
Firma: S. Øhlenschlæger, Vognmand, Rosen
holms Alle 54, Kbhvn. Valby.
Øland, Christian, vognmand; f. 8/2 1914 i Rod
sted, Alborg amt, søn af landmand Hans Øland;
g. 30/1 1937 m. Clara 0., f. Sørensen; udd. og
virket v. land- og skovbrug, ansat i A/S Gum
mifabrikken »Tretorn«, Helsingør 1947-51, løst
næringsbrev og etabi. sig s. selvstændig vogn
mand i Helsingør 1952; vognpark: 1 5-tons Fordlastvogn m. hydraulisk tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del kør
sel f. kul- og oliefirmaet Wright & Svendsen,
Helsingør foruden en del kørsel m. dagrenova
tion.
Adr. Esromvej 7, Helsingør.
Firma: Chr. Øland, Vognmandsforretning, Es
romvej 7, Helsingør.
Ølgod, Martinus, vognmand; f. 27/8 1921 i
Hejnsvig, Ribe amt, søn af gårdejer Kresten
Ølgod; g. 10/7 1948 m. Carla 0., f. Pedersen Frø
sig; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Orten pr. Varde 1946;
vognpark: 1 Mercedes-diesellastvogn og 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
dog fortrinsvis kørsel f. Orten Teglværk samt
om efteråret en del kørsel m. mergel fra for
skellige lejer.
Adr. Orten pr. Varde.
Firma: Martinus Ølgod, Vognmandsforret
ning, Orten pr. Varde.

Øllgaard, Frede, vognmand; f. 4/8 1930 i Strel
lev, Ribe amt, søn af vognmand Jens Øllgaard;
medarbejder i faderens vognmandsforretning i
Strellev.
Adr. Strellev pr. Ølgod.

C. Ørskov
vognmand
Barde

Firma: Jens Øllgaard, Vognmandsforretning,
Strellev pr. Ølgod.

Øllgaard, Hans Peder, vognmand; f. 18/11 1914
i Strellev, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Kri
stian Øllgaard; udd. v. landvæsen, etabi. sig s.
vognmand i Esbjerg 1949; vognpark: 3 benzin
lastvogne — hvoraf 2 m. tippelad; kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del svi
ne- og kreaturtransport t. Esbjerg Andels-Svi
neslagteri og t. Esbjerg Eksportmarked foruden
en del kørsel m. sand og sten t. forskellige en
treprenører og bygmestre i Esbjerg.
Adr. Darumvej 53 A, Esbjerg.
Firma: Hans Øllgaard, Vognmandsforretning,
Darumvej 53 A, Esbjerg.
Øllgaard, Jens, vognmand, gårdejer; f. 15/10
1893 i Horne, Ribe amt, søn af gårdejer Peder
Øllgaard; g. 14/10 1916 m. Hansigne 0., f. Greve;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Strellev
pr. Ølgod 1927, driver sideløbende landejendom
1 Strellev, iøvrigt optaget sønnen Frede Øll
gaard s. medarbejder i forretningen; vognpark:
2 diesellastvogne — begge m. påhængsvogn —
og 1 jeep; kørsel: alm. vognmandskørsel — her
under bl. a. en del svine- og kreaturtransport
t. eksportstaldene og slagterierne i Esbjerg,
Varde og Skjern, en del kreatur- og hestetrans
port f. forskellige handelsfolk, en del kørsel m.
gødning og brændsel f. Strellev Brugsforening
og en del kørsel m. korn, foderstoffer og gød
ning f. købmand Thygesen, Bjalderup.
Adr. Strellev pr. Ølgod.
Firma: Jens Øllgaard, Vognmandsforretning,
Strellev pr. Ølgod.
Ørgaard, Jens, exam. kørelærer; f. 24/1 1905 i
Øster Dalby, Ringkøbing amt, søn af gårdejer
Mads Andersen; g. 12/11 1938 m. assistent v.
post- og telegrafvæsenet Ellen 0., f. Christen
sen; bestået præliminæreksm. fra Struer Real
skole 1921, derefter udd. og virket v. landvæsen
samt drevet vognmandskørsel m. heste 1922-28,
lillebilvognmand i Gimsing pr. Struer 1928-48,
sideløbende drevet vognmandskørsel m. last-
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Aa. Østergaard

Aa. Østergaard

B. Østergaard

vognmand
Hobro

vognmand
Aggersund

vognmand
Kvosted

vogn s. 1930, nedlagt vognmandsforretningen
1950, grundlagt nuværende køreskole i Gimsing
— der omfatter eget teorilokale — og etabl. sig
s. selvstændig kørelærer 1928; vognpark: 1 skole
vogn og 2 skolemotorcykler; medstifter af og
medl. af best. f. Struer Vognmandsforening, næstformd. i Nord vestjydsk Kør elær erforening, kas
serer i kreds 60 u. Dansk Jagtforening og sup
pleant f. kredsrepræsentanten i samme, formd.
f. og kasserer i Vestjydsk Flugtskydningsfore
ning; vinder af danmarksmesterskabet i orien
teringsløb f. automobiler 1932.
Adr. Gimsing pr. Struer.
Firma: Jens Ørgaard, Exam. Kørelærer, Gim
sing pr. Struer.

Ørskov, Christian, vognmand; f. 29/8 1921 i
Fjelstervang, Ringkøbing amt, søn af rentier
Johannes Ørskov; g. 21/12 1945 m. Karen Marie
0., f. Haunstrup; efter en del år at have virket
s. chauffør etabl. sig s. selvstændig vognmand i
Barde pr. Herning i kompagni m. vognmand
Bøge Mikkelsen 1950, indehaver af nuværende
vognmandsforretning i Barde s. 1954; vognpark:
1 disellastvogn m. påhængsvogn; kørsel: alm.
vognmandskørsel — dog fortrinsvis langturs
kørsel — herunder bl. a. en del kørsel m. brun
kul fra forskellige lejer og en del kørsel m.
vejmaterialer f. Luxol kemiske Fabrikker, Her
ning foruden en del kørsel f. Videbæk Kartof
felmelsfabrik og f. Halmskov Foderstofforret
ning.
Adr. Barde pr. Herning.
Firma: Chr. Ørskov, Vognmandsforretning,
Barde pr. Herning.

Østergaard, Aage, vognmand; f. 26/6 1905 i
Tobberup, Alborg amt, søn af landpostbud og
gårdejer Poul Østergaard; g. 17/4 1930 m. Ellen
Marie 0., f. Hermansen; udd. og virket v. land
væsen, løst næringsbrev og etabl. sig s. selv
stændig vognmand i Hobro 1946; vognpark: 2
lastvogne (kørselskapacitet: 9 tons); kørsel: alm.
vognmandskørsel — herunder bl. a. en del fir
makørsel og en del kørsel m. landbrugsproduk

C. M. Østergaard
vognmand
Silkeborg

ter; sekretær i Hobro Vognmandsforening 1953
-55.
Adr. Haldbakken 8, Hobro.
Firma: Aage Østergaard, Vognmand, Hald
bakken 8, Hobro.

Østergaard, Aage, vognmand; f. 27/7 1913 i
Hou, Thisted amt, søn af gårdejer Peder Øster
gaard; g. 17/9 1937 m. Marie 0., f. Gundersen;
etabl. sig s. selvstændig vognmand — m. forret
ning omfattende rutebilkørsel — i Aggersund
1936, omdannet forretningen t. udelukkende at
omfatte lastvognskørsel — herunder bl. a. en
del fast firmakørsel og en del kørsel f. Aggers
borg kommune — 1946; vognpark: 2 diesellast
vogne — begge m. påhængsvogn (kørselskapaci
tet: ca. 25 tons).
Adr. Aggersund.
Firma: Aage Østergaard, Vognmandsforret
ning, Aggersund.
Østergaard, Aksel, vognmand; f. 12/8 1930 i
Mønsted, Viborg amt, søn af gårdejer Christian
Østergaard; i kompagni m. faderen etabl. sig s.
selvstændig vognmand i Mønsted 1947, eneinde
haver af forretningen s. 1956; vognpark; 1 3V2tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del fast mælkekørsel t. Ravn
strup Mejeri foruden en del kørsel m. brændsel
f. egen regning.
Adr. Mønsted pr. Viborg.
Firma: A. Østergaard, Vognmandsforretning,
Mønsted pr. Viborg.
Østergaard, Bernhard, vognmand; f. 4/7 1901
i Kbhvn., søn af fhv. gårdejer og vognmand
Jens Østergaard; g. 26/10 1937 m. Ida 0., f. Nedergaard; medhjælper i faderens vognmands
forretning i Kvosted pr. Løgstrup 1915-30, over
taget samme og etabl. sig s. selvstændig vogn
mand 1930, driver sideløbende handel m. kartof
ler bl. a. t. eksport; vognpark: 3 lastvogne —
hvoraf 1 m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 23
tons); kørsel: alm. vognmandskørsel — dog for
trinsvis fast entreprenørkørsel; medstifter af
Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening
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E. Østergaard

H. Østergaard

H. Østergaard

vognmand
Vejle

vognmand
Børglum

vognmand
Støvring

I. A.

S. Østergaard
vognmand
Vejle

hjælper i faderens vognmandsforretning i Vejle,
etabi. sig s. selvstændig taxavognmand i Vejle
1945, sideløbende optaget s. kompagnon i fade
rens virksomhed — der er grundlagt 1920 og
iøvrigt omfatter langturskørsel m. 3 lastvogne
m. en samlet kørselskapacitet på ca. 45 tons —
1955, endvidere grundlagt Østerbo’s Benzinsta
tion & Garageanlæg — omfattende 45 garager —
i kompagni m. faderen 1955; vognpark: 2 taxa
vogne; medl. af best. f. Vejle Taxa s. 1955.
Adr. Fredericiagade 17, Vejle.
Firma: Egon Østergaard, Vognmand, Frederi
ciagade 17, Vejle.

1938, genn. en årrække medl. af best. f. samme.
Adr. Kvosted pr. Løgstrup.
Firma: Bernhard Østergaard, Vognmandsfor
retning, Kvosted pr. Løgstrup.
Østergaard, Charles Mikkelsen, vognmand; f.
13/10 1908 i Silkeborg, søn af vognmand Mikael
Østergaard Mikkelsen; g. 3/2 1935 m. Jenny 0.,
f. Frank; udd. s. bager, chauffør 1926-28, løst
næringsbrev og optaget s. kompagnon i brode
ren vognmand Søren Mikkelsen Østergaard’s
forretning i Silkeborg 1928; vognpark: 5 last
vogne (2 -4 tons) og 2 enspænderhestekøretøjer;
kørsel: udelukkende godstransport f. D.S.B.
Adr. Jernbanevej 61, Silkeborg.
Firma: Jernbanens Vognmand, Mikkelsen’s
Enke & Søn, Godstransport, Silkeborg.
Østergaard, Christian Møller, vognmand; f.
10/10 1913 i Vinding, Ringkøbing amt, søn af
gårdejer Jens Østergaard; g. 8/7 1938 m. Maren
0., f. Hedegaard Nielsen; udd. v. landvæsen,
etabi. sig s. selvstændig lillebilvognmand i Vin
ding 1931, udvidet forretningen t. sideløbende
at omfatte lastvogns- og turistkørsel 1935, for
handler af indenlandsk brændsel samt indeha
ver af depot i Vinding f. A/S Nordisk Flaske
gas, Esbjerg; vognpark: 2 lastvogne — hvoraf
1 m. tippelad og 1 m. påhængsvogn (kørselska
pacitet: 18 tons), 1 25-personers turistvogn og
1 5-personers lillebil t. udlejning u. fører; kør
sel: aim. vognmandskørsel — herunder bl. a.
en del svine- og kreaturtransport og en del kør
sel m. smør t. Esbjerg; medl. af best. f. Holstebroegnens Vognmandsforening s. 1949.
Adr. Vinding pr. Sørvad.
Firma: Chr. Østergaard, Vognmand, Vinding
pr. Sørvad.
Østergaard, Egon, vognmand; f. 18/6 1924 i
Vejle, søn af vognmand Jesper Østergaard; g.
20/10 1945 m. Ella 0., f. Pedersen; ansat h. køb
mand Westergaard, Vejle 1940-44, derefter med

Østergaard, Gunnar, vognmand; f. 2/6 1931 i
Alsted, Thisted amt, søn af vognmand Kristian
Østergaard; medarbejder i faderens vognmands
forretning i Alsted.
Adr. Alsted pr. Nykøbing M.
Firma: K. Østergaard, Vognmandsforretning,
Alsted pr. Nykøbing M.
Østergaard, Harry, vognmand; f. 15/8 1905 i
Ringgive, Vejle amt, søn af landmand Nicolai
Petersen; g. 15/5 1927 m. Mary 0., f. Thomsen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Børglum pr.
Vrå 1927; vognpark: 1 lastvogn (5100 kg); kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
fast mælkekørsel; medl. af best. f. BørglumFurreby Sygekasse og f. Børglum Andelsvaskeri.
Adr. Børglum pr. Vrå.
Firma: Harry Østergaard, Vognmandsforret
ning, Børglum pr. Vrå.

Østergaard, Holger, vognmand; f. 14/10 1914
i St. Arden, Ålborg amt, søn af gårdejer Peder
Østergaard; g. 2/11 1939 m. Marie 0., f. Knud
sen; udd. og virket v. landvæsen, overtaget nu
værende vognmandsforretning i Støvring — der
er grundlagt 1924 — og etabi. sig s. sevstændig
vognmand 1954; vognpark: 2 lastvogne — den
ene m. påhængsvogn (kørselskapacitet: 21 tons);
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K. Østergaard

N. J. Østergaard

vognmand
Alsted

vognmand
Bindeballe

kørsel: alm. vognmandskørsel samt fragtmands
kørsel m. koncession på fragtruten: StøvringAlborg.
Adr. Jernbanegade 19, Støvring.
Firma: Holger Østergaard, Fragt- & Vogn
mandsforretning, Støvring.

Østergaard, Ingvar Alfred Severin, vognmand;
f. 30/4 1894 i Vester Vandet, Thisted amt, søn af
gårdejer Lars Østergaard; g. 22/8 1922 m. Caro
line Kirstine 0., f. Andersen; efter en del år at
have virket s. kusk og chauffør etabi. sig s. selv
stændig taxavognmand i Vejle 1922; vognpark:
2 taxavogne; formd. f. Vejle Taxa s. 1955, medl.
af Vejle færdselsråd.
Adr. Orla Lehmanns Gade 8, Vejle.
Firma: Ingvar Østergaard, Vognmand, Orla
Lehmanns Gade 8, Vejle.
Østergaard, Knud, vognmand; f. 16/9 1926 i
Gudumholm, Alborg amt, søn af handelsmand
Jens Østergaard; g. 1950 m. Lis 0., f. Pedersen;
chauffør i nuværende vognmandsforretning i
Gudumholm 1944-49, overtaget samme — der er
grundlagt af svigerfaderen 1925 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1949; vognpark: 1 5V2tons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel.
Adr. Gudumholm.
Firma: K. Østergaard, Vognmandsforretning,
Gudumholm.
Østergaard, Kristian, vognmand; f. 16/2 1904 i
Alsted, Thisted amt, søn af landmand Mikkel
Østergaard; g. 30/11 1930 m. Erna 0., f. Jensen;
etabi. sig s. selvstændig vognmand i Alsted 1928;
vognpark: 2 lastvogne (3350 og 5200 kg), 2 lille
biler (5 og 5 personer) og 1 skolevogn; kørsel:
alm. vognmandskørsel — herunder bl. a. en del
svine- og kreaturkørsel og en del fast firma
kørsel foruden en del kørsel m. sneplov f. Thi
sted amt og f. Alsted-Bjergby kommune — samt
lillebilkørsel s. 1928 og skolekørsel; medl. af
best. f. Morsø Vognmandsforening t. 1940, formd.
f. Alsted Transformatorforening og medl. af
best. f. Alsted Forsamlingshus.

S. Aa. Østergaard
vognmand
Skovlund

Adr. Alsted pr. Nykøbing M.
Firma: K. Østergaard, Vognmandsforretning,
Alsted pr. Nykøbing M.

Østergaard, Niels Juhl, vognmand; f. 2/5 1919
i Østed, Vejle amt, søn af gårdejer Laurids
Østergaard; g. 15/12 1940 m. Petra 0., f. Niel
sen; udd. og virket v. landvæsen, etabi. sig s.
selvstændig vognmand i Bindeballe 1947; vogn
park: 2 diesellastvogne — den ene m. påhængs
vogn — og 1 benzinlastvogn; kørsel: alm. vogn
mandskørsel — såvel lokal s. langturskørsel på
ind- og udland — herunder bl. a. en del svineog kreaturtransport t. Vejle Eksportstald og t.
Vejle & Omegns Andels-Svineslagteri, en del
kørsel m. træ på ind- og udland f. fabrikant
J. S. Liegaard, Egtved og en del kørsel m.
brændsel f. egen regning foruden en del kørsel
f. Randbøl Mejeri, f. Bindeballe Brugsforening
og f. Frederikshåb Brugsforening og en del
kørsel t. Vejle Fragtcentral.
Adr. Bindeballe.
Firma: N. Østergaard, Vognmandsforretning,
Bindeballe.
Østergaard, Svend Aage, vognmand; f. 26/3
1920 i Ansager, Ribe amt, søn af landmand Ak
sel Jensen Østergaard; g. 19/4 1942 m. Marie 0.,
f. Escherich; etabi. sig s. selvstændig vognmand
i Skovlund pr. Mølby 1946; vognpark: 1 ben
zinlastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del kørsel m. mergel fra for
skellige mergellejer foruden en del kørsel f.
Skovlund Andelsmejeri, f. Skovlund Gødnings
forening og f. Ansager kommune.
Adr. Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
Firma: Sv. Østergaard, Vognmandsforretning,
Skovlund pr. Mølby, Midtjylland.
Østergaard, Søren Mikkelsen, vognmand; f.
29/6 1903 i Silkeborg, søn af vognmand Mikael
Østergaard Mikkelsen; løst næringsbrev samt
overtaget faderens vognmandsforretning i Silke-
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S. M. Østergaard
vognmand
Silkeborg

T. Østergaard

V. Østergaard

vognmand
Lund

vognmand
Mejrup

borg og etabi. sig s. selvstændig vognmand 1923,
optaget broderen vognmand Charles Mikkelsen
Østergaard s. kompagnon i forretningen — der
er grundlagt af faderen 1906 — 1928; vognpark:
5 lastvogne (2%-4 tons) og 2 enspænderhestekøretøjer; kørsel: udelukkende godstransport f.
D.S.B.
Adr. Richtersvej 20, Silkeborg.
Firma: Jernbanens Vognmand, Mikkelsen’s
Enke & Søn, Godstransport, Silkeborg.
Østergaard, Thorvald, vognmand; f. 29/6 1918
i Erslev, Thisted amt, søn af dræningsmester
Jens Madsen; g. 9/6 1945 m. Edel 0., f. Knud
sen; udd. v. landvæsen, chauffør 1936-45, etabi.
sig s. selvstændig vognmand i Horsens 1945,
selvstændig vognmand i Molgjer pr. Vrønning
1946-48, grundlagt nuværende vognmandsforret
ning — der sideløbende omfatter brændsels

handel — i Lund 1948, løst næringsbrev 1954;
vognpark: 3 lastvogne — hvoraf 2 m. påhængs
vogn (kørselskapacitet: 33 tons); kørsel: alm.
vognmand'skørsel samt langturskørsel.
Adr. Lund, Østjylland.
Firma: Thv. Østergaard, Vognmand, Lund,
Østjylland.
Østergaard, Villads, vognmand; f. 30/1 1926 i
Sahl, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens
Østergaard; udd. v. landvæsen, overtaget bro
derens vognmandsforretning i Mejrup pr. Hol
stebro — der er grundlagt 1950 — og etabi. sig
s. selvstændig vognmand 1951; vognpark: 1 SVatons lastvogn; kørsel: alm. vognmandskørsel —
herunder bl. a. en del svinetransport.
Adr. »Sønderborg«, Mejrup pr. Holstebro.
Firma: V. Østergaard, Vognmandsforretning,
Mejrup pr. Holstebro.
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TEKSTFORKORTELSER
adm.
adr.
afd.
alm.
ang.
A/S
aut.
best.
bl. a.
ca.
Co.
Eftf.
eksm.
etabi.
f.
fhv.
fl. a.
formd.

administrerende
adresse
afdeling
almindelig
angående
aktieselskab
autoriseret
bestyrelse
blandt andet
cirka
compagni
efterfølger
eksamen
etableret
født, for
forhenværende
flere andre
formand

fung.
ggenn.
GI.
h.
I/S
kgl.
kl.
kst.
LI.
m.
md.
mdr.
medl.
m. fl.
m. m.
o.
pens.

fungerende
gift
gennem
gammel
hos
interessentskab
kongelig
klasse
konstitueret
lille
med, mod
mand
måneder
medlem
med flere
med mere
over
pensioneret

p. t.
s.
s. å.
Set.
sen.
St.
t.
tdr.
tidl.
till.
u.
udd.
udg.
udi.
V.
vedr.

for tiden
siden, som
samme år
Sankt
senere
store
til
tønder
tidligere
tillige
under
uddannet
udgået
udlært
ved
vedrørende

Udover de i forkortelseslisten anførte forkortelser er der i værket anvendt enkelte
andre — i dansk sprogbrug almindeligt forekommende — forkortelser bl. a. for
geografiske navne og for personnavne.

ORDENSFORKORTELSER
Danske ordener og hæderstegn

K1. = Kommandør af 1. grad af Danne
brogordenen.
K. = Kommandør af Dannebrogorde
nen.
R1. = Ridder af 1. grad af Dannebrog
ordenen.
R. = Ridder af Dannebrogordenen.
DM. = Dannebrogsmændenes Hæders
tegn.
Chr.X.Fr.M. = Kong Christian X’s
Frihedsmedaille.

Chr.X.Kr.E.M. = Kong Christian X’s
Erindringsmedaille for Deltagelse i
Krigen 1940-45.
H.T.B. = Hæderstegn for god Tjeneste i
Købstadsbrandvæsenet.
D.r.K.H. = Dansk Røde Kors’ Hæders
tegn.
D.r.K.M. = Dansk Røde Kors’Medaille.
M.T.Kha. = Dansk Røde Kors’ Minde
tegn for Krigshjælpearbejde 1939-45.

Udenlandske ordener og hæderstegn

Fi.Fr. 1*. 1.2.3.4. = Finlands Friheds
kors: storkors, 1-4. klasse.
Fi.h.V. = Finlands Medaille for huma
nitær Virksomhed.
N.r.K.H. = Norsk Røde Kors’ Hæders
tegn.
N.r.K.M.M. = Norsk Røde Kors’
Mindemedaille for Krigen 1940-45.

N.St.O.l^^^.M. = Norges St.
Olav’s Orden: storkors, kommandør
med stjerne, kommandør, ridder af 1.
klasse, ridder af 2. klasse, medaille.
S.N.l^1^. eller 22.3. = Sveriges Nord
stjerneorden: storkors, kommandør af
1. grad, kommandør, ridder.
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PRÆNU MMERANTLI STE

1

Kabinetssekretariatet.

2

Ordenskapitlets Sekretariat.

3

Automobildroskeejerforeningen Droske-Centralen Taxa.

4

Forenede Danske Motorejere.

5

Kjøbenhavns Vognmandslaug.

6

Kongelig Dansk Automobil Klub.

7

Landsforeningen Danske Vognmænd.

8

Lillebilsammenslutningen af 1926.

9

Ministeriet

for offentlige

10 Aaes, Henry, vognmand, Skarrild pr. Kibæk.

Arbejder.

25 Andersen, Aage, vognmand, Lødderup pr. Nykøbing
M.

11 Aagaard, Carl, vognmand, Trækbanen 12, Hel
singør.

26 Andersen, Aage Valdemar, vognmand, sekretær,
Wesselsgade 2, Kbhvn. N.

12 Aagaard, Holger Fog, vognmand, brændselshand
ler, Annettevej 8, Ordrup pr. Charlottenlund.

27 Andersen, Adolf Johannes, vognmand, Gedsted.

13 Aagaard, Johannes, vognmand, Granslev pr. Laurbjerg.

28 Andersen, Agner, vognmand, Ålestrup Varetrans
port, Alestrup.

14 Aastrup, Erik, vognmand, GI. Viborgvej, SvenstrupJ.

29 Andersen, Aksel, vognmand, Astrup Vognmands
forretning, Astrup pr. Rårup.

15 Aastrup, Martin Ludvig, vognmand, Gassum pr.
Spentrup.

30 Andersen, Aksel Kr., vognmand, Redsted M.

16 Adamsen, Peter Smedegaard, vognmand, Kjellerup
Autotransport, Kjellerup.

31 Andersen, Alfred, vognmand, Sjørring.

32 Andersen, Alfred, vognmand, Sommersted.

17 Adsersen, Viktor Holm, vognmand, Gørding.
18 Ahasverusen, Christian, vognmand, fa. Ghr. Ahasverusen & Søn, Balling.
19 Albrechtsen, Hans Kirkegaard, vognmand, Langholt.

20 Albrechtsen, Poul, vognmand, Svansbjerg Vogn
mandsforretning, Svansbjerg pr. Herfølge.
21 Allenbæk, Børge Johannes, vognmand, Fiolgade
18, Helsingør.

33 Andersen, Alfred Dalsgaard, vognmand, Glerup pr.
Gedsted.
34 Andersen, Alfred Johnsen, vognmand, Rismarksvej
5, Bolbro.
35 Andersen, Alfred Røjkjær, vognmand, Alfred
Andersen’s Flytteforretning, Skivevej 40, Holstebro.

36 Andersen, Alfred Villiam, vognmand, Solhøjvej 11,
Hasle pr. Arhus.

22 Alstrup, Svend, vognmand, Roslev.

37 Andersen, Anders, vognmand, fa. A. Andersen &
Søn, LI. Brøndum pr. Bælum.

23 Altenborg, Reimer, vognmand, Langstrup pr. Fre
densborg.

38 Andersen, Anders Hedegaard, vognmand, Nørre
Vilstrup pr. Vejle.

24 Andersen, Aage, vognmand, Aage’s Lillebiler, Mar
kedsgade 2, Hadsund.

39 Andersen, Anders Winther, vognmand, Kong Hans
Gade 7, Ålborg.
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40 Andersen, Andreas, vognmand, Lysabild pr. Skovby,
Als.

73 Andersen, Hans Peter, vognmand, Samsøgade 5,
Horsens.

41 Andersen, Anker, vognmand, Brund pr. Horsens.

74 Andersen, Hans Peter Jens, vognmand, GI. Kirkevej
30, Kastrup.

42 Andersen, Arne Ebbe, vognmand, købmand, Stude
pr. Forlev.

43 Andersen, Arne, vognmand, Thorning Autotransport,
Thorning pr. Kjellerup.

75 Andersen, Hans Peter Måck, vognmand, Frisvad pr.
Varde.

76 Andersen, Hans Tind, vognmand, Tousvej 10, Åbyhøj.

44 Andersen, Arne, vognmand, Hornborg pr. Flemming.

45 Andersen, Axel, vognmand, Sinding Vognmands
forretning, Sinding pr. Skægkær.

77 Andersen, Harald, vognmand, Vejby pr. Vrå.

78 Andersen, Harald, vognmand, Øster Jølby pr. Erslev.

46 Andersen, Axel, vognmand, Højdevej 13, Viby J.

47 Andersen, Axel Johannes, vognmand, Kolind.

79 Andersen, Harald Heden, vognmand, Torden
skjoldsgade 13, Ålborg.

48 Andersen, Børge Axel, vognmand, Ny Møllevej 1,
Middelfart.

80 Andersen, Harald Nygaard, vognmand, fa. Ingv.
G. Andersen, Carlsensvej 29, Køge.

49 Andersen, Carl Johan Andreas, vognmand, Kastels
vej 5, Rønne.

81 Andersen, Harry, vognmand, Lundforlund pr.
Slagelse.

50 Andersen, Chresten Johan Marius, vognmand, For
myre pr. Ørum Sønderlyng.

82 Andersen, Henry, vognmand, Vinderslev pr. Kjelle
rup.

51 Andersen, Chresten Hammer, vognmand, entre
prenør, fa. Brdr. Andersen, Randers.

83 Andersen, Herman, vognmand, Sillerslev pr. Øster
Assels.

52 Andersen, Christian, vognmand, Lemming Auto
transport, Lemming.

84 Andersen, Holger, vognmand, Ajstrup pr. Sulsted.

53 Andersen, Christian, vognmand, Blumesvej 4, Køge.
54 Andersen, Christian, vognmand, entreprenør, Nørre
Boulevard 12, Randers.

85 Andersen, Ingvard, vognmand, Samsøgade 42,
Århus.

86 Andersen, Jens, vognmand, Bredgade 79, Løgstør.

55 Andersen, Christian Johansen, vognmand, Rødding.

87 Andersen, Jens, vognmand, Gallemarksvej 50, Næst
ved.

56 Andersen, Christian Linnemann, vognmand, Adel
gade 14, Hobro.

88 Andersen, Jens Christian, vognmand, brændsels
handler, Ølholm.

57 Andersen, Christian Marius, vognmand, Vogn
mandsforretningen »Skagboen«, Batterivej, Skagen.

89 Andersen, Jens J., fragt- og vognmand, fa. Carl
Andersen, Milnersvej 15, Hillerød.

58 Andersen, Christian Valdemar, vognmand, Åbybro.

90 Andersen, Jens Marius, vognmand, Serup pr. Lem
ming.

59 Andersen, Christian Viggo, vognmand, Svendborg.
60 Andersen, Einer Helmer Nørby, vognmand, Grind
sted.

61 Andersen, Ejnar Vitalis Riishøj, vognmand, Grind
sted.
62 Andersen, Ejner, vognmand, Østbyens Lillebiler,
Østre Alle 2, Ålborg.

63 Andersen, Ejvind, vognmand, Holbæk Vognmands
forretning, Holbæk pr. Ørsted.

64 Andersen, Erik, vognmand, Ødis Bramdrup.

91 Andersen, Jens Peder Skovsbøl, vognmand, Ejstrupholm.
92 Andersen, Jens Peter, vognmand, entreprenør, fa.
Brdr. Andersen, Randers.

93 Andersen, Jeppe Nielsen, vognmand, Toftlund.

94 Andersen, Johannes, vognmand, Skovvejen 7, Knud
sker pr. Rønne.
95 Andersen, Johannes Vilhelm, vognmand, Havnen 5,
Horsens.

96 Andersen, Jørgen Evald, vognmand, Kirke Eskilstrup Vognmandsforretning, Kirke Eskilstrup.

65 Andersen, Erik, vognmand, Øvej 29, Slangerup.

66 Andersen, Evald, vognmand, Løgstrup.

97 Andersen, Kai Torben, vognmand, Verninge pr.
Knarreborg.

67 Andersen, Frede Helmer, vognmand, Gallemarksvej
3, Næstved.

98 Andersen, Kaj, vognmand, Horbelev.

68 Andersen, Frode, vognmand, Godthåbsgade 31,
Odense.

99 Andersen, Kaj Anker Herold, vognmand, Vogn
mandsforretningen »Balta« & »Balta Turist«, Baldersgade 46, Kbhvn. N.

69 Andersen, Hans, vognmand, Ølstykke.
70 Andersen, Hans Anton, vognmand, grusgravejer,
Mundelstrup Grus & Sten, Skjoldelev pr. Hinnerup.
71 Andersen, Hans JørCjen, vognmand, fa. Brdr. An
dersen, Kauslunde.
72 Andersen, Hans Gustav, vognmand, Parmagade 9,
Kbhvn. S.
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100 Andersen, Kaj Emil Funderskov, vognmand, fa.
K. Funderskov & H. Gade, Herning.
101 Andersen, Kaj Leon, vognmand, Emb pr. Vrå.
102 Andersen, Knud, vognmand, Nygade 18, Kalund
borg.

103 Andersen, Kristian, vognmand, Lem St.

104 Andersen, Lars Gaardsmand, vognmand, Elmevej
10, Løgstør.

135 Andersen, Vagner, vognmand, Hyllested Skovgårde
pr. Hyllested.

105 Andersen, Lars Juul, budcentralejer, Vestre Bud
central, Dronningensgade 47, Odense.

136 Andersen, Verner, vognmand, Havnen 1, Horsens.

106 Andersen, Leo, vognmand, Rebæk Alle 49 B, Hvid
ovre pr. Valby.
107 Andersen, Leo Georg, vognmand, Hadsund Syd.

137 Andersen, Viggo Johannes, vognmand, Tømmerby
pr. Frøstrup.
138 Andersen, Viggo Johannes Løffgreen, vognmand,
Hostrupsvej 6, Århus.
139 Andersen,
Kbhvn. F.

108 Andersen, Leslie, vognmand, Farum.

109 Andersen, Martin, vognmand, Sejerslev pr. Nykø
bing M.
110 Andersen, Nicolaj, vognmand, Morup Mølle pr.
Bedsted, Thy.

111 Andersen, Niels Kristian, fragtmand, Nyledsbakken,
Nykøbing S.
112 Andersen, Niels Peter, vognmand, fa. N. Andersen
& Søn, Astrup pr. Arden.

113 Andersen, Nikolaj, vognmand, Vester Hvidbjerg pr.
Karby.
114 Andersen, Olaf, vognmand, Keldstrup pr. Slagelse.

115 Andersen, Otto, vognmand, Saxildsvej 1, Skagen.

116 Andersen, Peder, vognmand, Halling, Voldum pr.
Randers.

Willy,

vognmand,

Bellahøjvej

140 Andersen & Søn, fa. Anth., Vognmands- & Brænd
selsforretning, Bredgade 24, Silkeborg.
141 Andersen & Søn, fa. Rs., Vognmandsforretning, Vir
ring pr. Skanderborg.

142 Andreasen, Andreas Nielsen, vognmand, Nordgade
13, Randers.
143 Andreasen, Bent Renzius, vognmand, Grundtvigsvej
30, Herning.

144 Andreasen, Elna, vognmand, Ravnsborggade 17 B,
Kbhvn. N.
145 Andreasen, Jens, vognmand, Vestergade 16, Køge.

146 Andreasen, Jens Peder, vognmand, Lyhne pr. Ølgod.
147 Andreassen, Christian, vognmand, Egebjerg pr.
Bråde.

117 Andersen, Poul Christian, vognmand, fa. Jørgen
Andersen & Søn, St. Parcelvej 9, Odense.

148 Andreassen, Peter, vognmand, Uhe pr. Farre.

118 Andersen, Poul Erik, exam. kørelærer, Poul Andersen’s Køreskole, Spinderigade 8, Vejle.

149 Andresen, Hans, vognmand, Egernsund.

119 Andersen, Rasmus, vognmand, fa. Rasmus Andersen
& Søn, Østerbrogade 47, Kbhvn. 0.

120 Andersen, Richard, vognmand, fa. Rich. Andersen
& Sønner, Vestergade 105, Herning.

159,

150 Andresen, Harald Viktor, vognmand, Trapsgade 9,
Randers.
151 Andresen, Jørgen, vognmand, Mindebjerg pr. Kirke
Hørup.
152 Andresen, Peter, vognmand, Vonsbæk.

121 Andersen, Richard, vognmand, Lyngby Flytteforret
ning — Lyngby Turistfart, Buddingevej 73, Kgs.
Lyngby.

153 Angell, Johannes, vognmand, Hørve.

122 Andersen, Robert, vognmand, Rødhøj pr. Asnæs.

155 Asmussen, Christian Richard, vognmand, Hæders
dalvej 21, Hvidovre pr. Valby.

123 Andersen, Sigurd, vognmand, Galten.

124 Andersen, Sigvald, vognmand,
Hans Rømers Vej, Åkirkeby.

depotindehaver,

125 Andersen, Svend, vognmand, Klejs Vognmandsforret
ning, Klejs pr. Gramrode.
126 Andersen, Svend Aage, vognmand, Astrup pr.
Hjørring.

127 Andersen, Svend Aage, vognmand, benzinforhand
ler, Bil-Centralen, Usserød Kongevej 93, Usserød pr.
Hørsholm.

128 Andersen, Svend Frederik Arild, vognmand, Danasvej 9, Køge.

154 Arnoldus, Jørgen, vognmand, kørelærer, Gudhjem.

156 Asmussen, Christian Strungesen, fhv. laugssekretær,
Bremensgade 71, Kbhvn. S.
157 Asmussen, Henning, vognmand, Slotsgade 28, Hille
rød.

158 Asmussen, Palle, vognmand, Homå pr. Ålsø.
159 Attermann, Aage, vognmand, Toftlund.
160 Auto-Industri A/S,
12-18, Kbhvn. V.

Mercedes-Benz,

161 Automobilforhandlerforeningen
nikestræde 15, Kbhvn. K.

af

Amerikavej

1943, St. Kan

129 Andersen, Svend Wulff, vognmand, Skørping.

162 Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen Autig, Amaliegade 22, Kbhvn. K.

130 Andersen, Søren, vognmand, Læborg Vognmands
forretning, Læborg pr. Vejen.

163 Avon Autogummi A/S, Løngangstræde 16, Kbhvn. K.

131 Andersen, Søren Carl, vognmand, Carl Andersen’s
Vognmandsforretning, Ravnstrup.
164 B. P. Olie-Kompagniet A/S, Set. Annæ Plads 5,
Kbhvn. K.

132 Andersen, Theodor, vognmand, Kås.

133 Andersen, Thorvald, vognmand, Hvilshøj pr. Brøn
derslev.

134 Andersen, Thorvald, vognmand, Vestre Alle 2,
Herning.

165 Bach, Frode, vognmand, Bach’s Lillebiler, Kastetvej
91, Ålborg.

166 Bach, Magnus, vognmand, Skjød pr. Hadsten.
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167 Bach, Niels, vognmand, Hammel.

199 Bertelsen, Anders Peter, vognmand, Ørsted.

168 Bach, Niels, vognmand, N. Bach’s Møbeltransport
Bergensgade 14, Århus.

200 Bertelsen, Evald, vognmand, Snedsted.

169 Bach, Søren Sørensen, vognmand, Simested Vogn
mandsforretning, Simested.

201 Bertelsen, Jacob, vognmand, fa. J. Bertelsen & Søn,
Søndervej 1, Skagen.
202 Bertelsen, Jeppe, vognmand, Drosselvej 27, Haders
lev.

170 Baden, Elly, vognmand, fa. J. G. Baden & Søn, Fonnesbechsgade 4, Herning.
171 Bager, Harald Johan, vognmand, Marienborgvej
27, Randers.

203 Bertelsen, Kristian Ejner, vognmand, Vestergade
18, Vrå.

172 Bak, Niels Peter, vognmand, Sundby M.

204 Bertelsen, Viggo, vognmand, Østrevej 34, Hasle pr.
Århus.

173 Baltzer, Ernst, vognmand, Lund, Østjylland.

205 Berthelsen, Ankjær, vognmand, St. Brøndum.

174 Bang, Anker, vognmand, Vindblæs.

206 Berthelsen, Svend Børge, vognmand, Bjergby pr.
Erslev.

175 Bang, Erik, vognmand, speditør, H. P. Bang’s Vogn
mands- & Flytteforretning, Skolegade 71, Esbjerg.

207 Berwald, Henrik, vognmand, Hadsund Syd.

176 Bang, Harald, vognmand, Mejlgade 85, Århus.

208 Beyer, Bende Bennedsen, vognmand, Lunde Vogn
mands- & Brændselsforretning, Lunde J.

177 Bang, Vedel, vognmand, Aldersrovej 36, Århus.

178 Bangsgaard, Arne, vognmand, Villerslev pr. Has
sing, Thy.
179 Barfoed, Christian, direktør, De hvide Busser,
Odense Turistbus Transport A/S, Overgade 9, Odense.
180 Barsøe, Christian P., automobilforhandler, Tønder
vej 68, Åbenrå.

181 Bech, Hans Nielsen, vognmand, brændselshandler,
Nørre Nebel.

209 Beyer, Henry Pedersen, vognmand, Kanslergade 5.
Odense.
210 Bie, Knud Anker, vognmand, fa. Brdr. Bie, Rosen
vangs Alle 179, Højbjerg.

211 Bilenberg, Eivind, vognmand, Buerup pr. Jyderup.
212 Bindstrup, Arvid, redaktionssekretær, cand. jur., Fredriksborggade 29 A, Kbhvn. K.
213 Birkegaard, Hans Dines, fragtmand, Skovvej 20,
Korsør.

182 Bech, Hans Peter, vognmand, Øster Hornum pr.
Støvring.

214 Birkeholm, Thyge, vognmand, Veddum By.

183 Bech, Hilda Anna Sofie, vognmand, fa. H. C. Bech’s
Enke, Gullandsgade 32, Kbhvn. S.

215 Birkkjær, Martin, vognmand, Silkeborgvej 46, Her
ning.

184 Bech, Holger Sigfred, vognmand, Holger Bech’s
Flytteforretning, GI. Ribevej 2, Vejle.

216 Bisgaard, Arne, vognmand, rutebilejer, Midtjyden’s
Turistfart, Brande.

185 Bech, Knud Wolmer Mortensen, vognmand, re
stauratør, Amager Strandvej 236, Kbhvn. S.

217 Bjerre, Ejnar, vognmand, Bonderup.

186 Bech, Niels Kristian, vognmand, Hunderup pr.
Bramminge.

218 Bjerregaard, Gustav, fragt- og vognmand, Stations
vej, Skibby.

187 Bech, Reinhard, vognmand, Parkvej 34, Sakskøbing.

219 Bjerregaard, Søren, vognmand, fa. Søren Bjerre
gaard & Sønner, Øster Assels.

188 Bech, Wilhelm, vognmand, fa. Wilh. Bech & Søn,
Søndre Alle 5, Rønne.

220 Bjerregaard, Tage, vognmand, Haverslev pr. Ar
den.

189 Beck, Ernst Andreas, vognmand, Toldbodgade 53,
Kbhvn. K.

221 Bjeverskov, Erik, vognmand, E. Bjeverskov’s Trans
port, Nannasgade 1, Kbhvn. N.

190 Beier, Harald, vognmand,
Grundtvigs Alle 56 A, Esbjerg.

brændselshandler,

222 Blaabjerg, Johannes Winther, vognmand, Lime pr.
Mørke.

191 Bendtsen, Mads Peder, vognmand, Stadil pr. Tim.

223 Black, Jens Peter, vognmand, brændselshandler,
Gormsgade 109, Esbjerg.

192 Bendtsen, Otto, vognmand, Tordenskjoldsgade 71,
Århus.
193 Bengtsen, Jens Martinus, vognmand, Battrup pr.
Mårslet.

224 Blenner, Richard, vognmand, Løgumklostervej 33,
Åbenrå.
225 Blud, Karen, vognmand, fa. Th. Bliid, Stengade 50,
Helsingør.

194 Bentsen, Albert, vognmand, Albert Bentsen’s Vogn
mandsforretning, Kastruplundgade 27, Kastrup.

226 Bloch, Karl Hauberg, vognmand, GlJRy pr. Ry.

195 Bentzon, Jens Olaf, vognmand, Åbyhøj Brændsels& Vognmandsforretning, Åbyvej 38, Åbyhøj.

227 Bloch, Richardt Hauberg, vognmand, GI. Ry pr.
Ry.

196 Berg, Andreas Jørgen, vognmand, fabrikant, Tuborg’s Depot, Toftlund.

228 Boddum, Frode, vognmand, Lundsgårdsgade 3, Ål
borg.

197 Berg, Ferdinand Christian, vognmand, Vasby
Tværgade 5, Kbhvn. SV.

229 Bogh, Richard, vognmand, kørelærer, Kibæk.

198 Berg, Mathias, vognmand, Lindskovvej 1, Horsens.

230 Bohsen, Steffen, vognmand, Sønderskovvej 24, Åben
rå.
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231 Bonde, Elith Helmuth, vognmand, Trianglen 5,
Kbhvn. 0.

263 Buhl, Holger Tage, vognmand, Holger Buhl’s
Vognmandsforretning, Parkvej 25, Vejle.

232 Bonde, Peter, vognmand, Veddum.

264 Buhl, Karl Ejnar, vognmand, Vester Nebel.

233 Bondrup, Harald, redaktionssekretær, Søndergade 1,
Sæby.

265 Buhl, Thomas Georg, vognmand, Horsensvej 7,
Vejle.

234 Borch, L. W., vognmand, Hvidovrevej 61, Hvidovre
pr. Valby.

266 Bundgaard, Niels Frederik, vognmand, cand.
pharm., Helmer Søgårds Alle 4, Kastrup.

235 Borgbjerg, Ejner, vognmand, depotindehaver, Hørning.

267 Buus, Aage, vognmand, Hobro Flytte- & Vognmands
forretning, Banegårdsvej 4, Hobro.

236 Borggaard, Alfred Magnus, vognmand, Aladdin
Bilen, Burmeistersgade 1A, Kbhvn. K.

268 Bulow & Co., fa. F.,Aut. General Motors Forhand
ler, Esplanaden 6, Kbhvn. K.

237 Borgholm, Orla, vognmand, Hans Jensens Alle 2,
Hirtshals.

269 Bych, Georg, brændselshandler, vognmand, Emdrup
Brændselsforretning, Emdrupvej 108, Kbhvn. NV.

238 Boss, Svend Aage, vognmand, Fælledvej’ 28, Hasle.

270 Bygvraa, Svend, vognmand, Lejrskov pr. Korsvang.

239 Boysen, Boye, vognmand, Gravens.

271 Byriel, Iver, vognmand, Løjt Kirkeby.

240 Bramming, Mogens, vognmand, Alminde.

272 Bystrup, Lars, vognmand, Havbro.

241 Brandt, Asger, vognmand, Margrethehåb, Roskilde.

273 Bytoft, Erik, vognmand, Hornbæk.

242 Brandt, Christian, vognmand, Øster Høj’st.

274 Bæhr, Carl, vognmand, Fredensgade 3, Grenå.

243 Brandt, Hans Werner, vognmand, Parkgade 14,
Sønderborg.

275 Bøndergaard, Hans, vognmand, Øster Strandgade
17, Ringkøbing.

244 Brandt, Jens Christian, vognmand, Vej’rum Auto
transport, Vej’rum pr. Hjerm.

276 Børgesen, Poul, vognmand, Kirkebjerg Alle 109,
Brøndbyvester pr. Glostrup.

245 Brandt, Karl Hedegaard, vognmand, Langkastrup
pr. Uggelhuse.
277 Gallesen, Hans Jørgen, vognmand, Vejlevej 41,
Fredericia.

246 Brandt, Peter, vognmand, Jej’sing.
247 Bredgaard, Christian, vognmand, Vester Alle 6,
Vrå.

248 Brenneke, Vilhelm Otto Andreas Laurits, vogn
mand, Fredensvej' 8, Benløse pr. Ringsted.
249 Brink, Viggo, vognmand, Hornslet.

278 Callesen, Nis, vognmand, Sønder Ønlev pr. Hjord
kær.
279 Carlsen, Carl Georg, vognmand, Skolegade 2,
Sæby.

280 Carlsen, Hans, vognmand, Østby pr. Skibby.
250 British Motors A/S, Østerbrogade 2A, Kbhvn. 0.
251 Broch, Alfred, vognmand, fa. Alfr. Broch & Søn,
Egedevej’, Fakse.

281 Carlsen, Henry, vognmand, aut. kørelærer, Blen
strup.

282 Carlsen, Jens Peter, vognmand, Hjulegade 7, Hasle.
252 Broch, Vagn Herman, vognmand, Thorsø.
253 Broch’s Vognmandsforretning, Dortheasminde pr.
Uldum.
254 Brunbech, Hilmar Georg Johan, exam. kørelærer,
Køreskolen »Y 818«, Nyboesgade 43, Vejle.

255 Brunsborg, Tage, vognmand, Vandet Vognmands
forretning, Øster Vandet pr. Vandet, Thy.

256 Brusgaard, Christian, vognmand, Indmarksvej, Ny
købing M.
257 Bruun, Carl Christen Rasmussen, vognmand, Sæby
49, Nakskov.
258 Bruun, Peter Aksel, vognmand, P. Bruun’s Vogn
mandsforretning, Bagsværdvej 101, Bagsværd pr. Kgs.
Lyngby.

259 Bruun, Regnar Andreas, vognmand, V. V. Bruun’s
Vognmandsforretning, Skolegade 63, Esbjerg.

283 Carlsen, Johan Edvard, vognmand, Fynsgade 20,
Ålborg.

284 Carlsen, Jørgen Ove Eigil, vognmand, GI. Kirke
vej 117, Tårnby pr. Kastrup.
285 Caspersen, Holger, vognmand, Gedservej 225, Ny
købing F.
286 Centralforeningen af Autoreparatører i Dan
mark, Chr. IX’s Gade 7, Kbhvn. K.

287 Centralforeningen af Autoreparatører i Dan
mark, Chr. IX’s Gade 7, Kbhvn. K.
288 Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark, Meldahlsgade 5,
Kbhvn. V.

289 Chemnitz, Aksel Johannes, vognmand, Støvring.

290 Christensen, Aage, vognmand, St. Brøndum.

260 Brændstrup, Kaj Valdemar, vognmand, Blære.

291 Christensen, Adolf, vognmand, Allingåbro.

261 Brøgger, Knud Wilson, vognmand, Nysum pr. Ar
den.

292 Christensen, Albert, vognmand, tankforpagter,
Lyngby Hovedgade 45, Kgs. Lyngby.

262 Brøndum, Poul, redaktionssekretær, Gimles Alle 2B,
Kbhvn. S.

293 Christensen, Albert Overgaard, vognmand, Oue
pr. Hobro.
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294 Christensen, Alfred Chresten, vognmand, Heldbovej 55, Kbhvn. Valby.

325 Christensen, Evald, vognmand, Vognsild pr. Østrup.
326 Christensen, Frederik, vognmand, Stenmagle Auto
transport, Stenmagle pr. Nyrup.

295 Christensen, Alfred Marinus, vognmand, Lange
lund pr. Filskov.

296 Christensen, Andreas, vognmand, Hans Rømers Vej,
Åkirkeby.

327 Christensen, Gunnar Hvid, vognmand, Nøvling
Cementstøberi & Vognmandsforretning, Nøvling pr.
Gug.

297 Christensen, Andreas, vognmand, Ullerup pr. Avnbøl.

328 Christensen, Hans, entreprenør, Stigs Bjergby pr.
Mørkøv.

298 Christensen, Andreas Peter, vognmand, Højer.

329 Christensen, Hans, vognmand, Frihedsvej 16, Stub
bekøbing.

299 Christensen, Arne Helgo, vognmand, Orevej 2A,
Stubbekøbing.

330 Christensen, Hans, vognmand, Klovborg.
331 Christensen, Hans, vognmand, Vestergade 4, Tårs.

300 Christensen, Bent Erik, vognmand, Saksild pr.
Odder.

332 Christensen, Hans Christian, vognmand, Gørding.

301 Christensen, Børge, vognmand, kulhandler, Vedels
gade 40, Vejle.

333 Christensen, Hans Ejnar, vognmand, fouragehand
ler, Vesterbrogade 204, Kbhvn. V.

302 Christensen, Børge, vognmand, Røddinge pr. Stege.

334 Christensen, Hans Jørgen, vognmand, Borgvold 17,
Viby J.

303 Christensen, Carl, vognmand, Frydensgade 4, Silke
borg.

335 Christensen, Harling Skov, vognmand, Hørmested
pr. Sindal.

304 Christensen, Carl, vognmand, Hersegade 18, Ros
kilde.

336 Christensen, Henry, vognmand, Kædeby.

305 Christensen, Carl Christian, vognmand, Hjertingvej 36, Esbjerg.
306 Christensen, Carl Christian Mouritz, vognmand,
Hjortekær pr. Klampenborg.

337 Christensen, Henry Michael, vognmand, Engbou
levard 4, Randers.

338 Christensen, Henry Peder, vognmand, Hatting.

307 Christensen, Carlo, vognmand, Drastrup pr. Skal
borg.
308 Christensen, Charles, vognmand, Nørrevang 19,
Holbæk.

309 Christensen, Charles Christian, vognmand, Frejasgade 23, Herning.

339 Christensen, Hjalmar, vognmand, Vestervig.
340 Christensen, Holger, vognmand, benzinforhandler,
Stationsvej 2, Ballerup.

341 Christensen, Holger Erhardt, vognmand, Solvej 3,
LI. Næstved pr. Næstved.
342 Christensen, Jens, vognmand, Kærvej 8, Hjørring.

310 Christensen, Chresten Clemmen, vognmand, Bil
lund.

343 Christensen, Jens, vognmand, Rise Hjarup pr. Røde
kro.

311 Christensen, Christen, vognmand, Mejrup pr. Hol
stebro.

344 Christensen, Jens, vognmand, Kongensgade, Hjalle
rup.

312 Christensen, Christen, vognmand, Sæby pr. Høng.

345 Christensen, Jens Carl Christian, vognmand, fa.
Th. Christensen & Søn, Nørrevold 16, Varde.

313 Christensen, Christian, vognmand, Egernsund.

314 Christensen, Christian, vognmand, Hjulebæk pr.
Herlufmagle.
315 Christensen, Christian, vognmand, Skodsbøl Mark
pr. Broager.
316 Christensen, Christian Peter, vognmand, Markvej
28, Skagen.

317 Christensen, Ebbe, exam. kørelærer, Ebbe’s Køre
skole, Brøndumsgade 28, Skive.
318 Christensen, Egon, vognmand, Tolstrup pr. Løgstør.
319 Christensen, Ejnar, vognmand, Ægirsgade 17, Silke
borg.

346 Christensen, Jens Knudsen, vognmand, Skrave pr.
Rødding.

347 Christensen, Jens Mortensen, vognmand, Byrsted
pr. Nibe.
348 Christensen, Johan Julius, vognmand, Ørting.
349 Christensen, Johannes, vognmand, Alnor pr. Grå
sten.
350 Christensen, Johannes, vognmand, Frederikssund
Budcentral, Højdevej 9, Frederikssund.
351 Christensen, Johannes Bull, vognmand, Ulbjerg pr.
Viborg.

320 Christensen, Ejlef Bue, vognmand, Bøstrup.

352 Christensen, Kaj, vognmand, Kaj’s Vognmandsfor
retning, Vinkelvej 2A, Frederiksværk.

321 Christensen, Emil Andersen, vognmand, fa. Mads
Christensen & Søn, Krogager.

353 Christensen, Karl Knud, vognmand, Tinghøjvej
75, Søborg.

322 Christensen, Emil Johannes, vognmand, Vesterhede
Vognmandsforretning, Vesterhede pr. Hejnsvig.

354 Christensen, Knud, vognmand, Hovedgård.

323 Christensen, Erik, vognmand, Glæsborg.

355 Christensen, Knud, vognmand, Herluf Trolles Vej 2,
Slagelse.

324 Christensen, Erik Valdemar, vognmand, fa. Anton
Madsen’s Eftf., Turesensgade 29A, Kbhvn. K.

356 Christensen, Lars Theodor, vognmand, Jægerhus
vej 4, Odense.
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357 Christensen, Magne, entreprenør, vognmand, fa.
M. Christensen & H. Andersen, Tjæreborg.

388 Christensen, Svend Aage, vognmand, Stenum pr.
Brønderslev.

358 Christensen, Magnus, vognmand, Heltborg pr. Hu
rup, Thy.

389 Christensen, Svend Aage Poul, vognmand, Ravn
kilde pr. Arden.

359 Christensen, Marinus Ingeman, vognmand, Niels
Juels Vej 7, Næstved.

390 Christensen, Søren Kristian, vognmand, Åbybro
Vognmandsforretning, Åbybro.

360 Christensen, Michael, vognmand, Bethaniagade 9,
Herning.
361 Christensen, Niels, vognmand, Skolegade 4, Frede
rikshavn.

391 Christensen, Søren Peter, vognmand, Torden
skjoldsgade 2, Frederikshavn.

392 Christensen, Tage, vognmand, Årdestrup Vogn
mandsforretning, Årdestrup pr. Skørping.

362 Christensen, Niels Bent, vognmand, Bælum Mørtel
værk & Vognmandsforretning, Bælum.

393 Christensen, Tage Christian, vognmand, Glerup
Autotransport, Glerup pr. Hadsund.

363 Christensen, Niels Christian, vognmand, Outrup.

394 Christensen, Vagn, vognmand, Borris.

364 Christensen, Niels Christian, vognmand, Hurup,
Thy.

395 Christensen, Verner, vognmand, Øster Vrå.
396 Christensen, Viggo, vognmand, Vejrum pr. Hjerm.

365 Christensen, Niels Christian, vognmand, Vokslev
pr. Nibe.

397 Christensen, Viggo August, vognmand, Gjern.

366 Christensen, Niels Christian, vognmand, Øsløs pr.
Vesløs.

398 Christensen, Vilhelm, vognmand, H. C. Ørsteds
Vej 41, Herning.

367 Christensen, Niels Christian Marius, vognmand,
Myrhøj pr. Farsø.

399 Christensen, Villy, vognmand, Nørhalne pr. Vadum.

368 Christensen, Niels ’Peter, vognmand, N. P. Christensen’s Vognmandsforretning, Vindblæs.

400 Christensen, Willy, vognmand, Holmgade, Nord
borg.

369 Christensen, Olau Chrone, vognmand, Klejtrup pr.
Hobro.

401 Christensen, Willy Hans Peter, vognmand, Bredahlsgade 4, Nyborg.

370 Christensen, Ole, vognmand, Mosbjerg pr. Tolne.

402 Christiansen, Børge, vognmand, Heltborg pr. Hu
rup, Thy.

371 Christensen, Oscar, vognmand, Carlsen’s Vogn
mandsforretning, Harhoffs Alle 26, Ringsted.

403 Christiansen, Chresten Richard, vognmand, Ormslevvej 103, Viby J.

372 Christensen, Otto, vognmand, Drewsensvej 98,
Silkeborg.
373 Christensen, Peter Anders, vognmand, Øster Hjermitslev pr. Brønderslev.
374 Christensen, Peter Nielsen, vognmand, Løgumklo
ster.

375 Christensen, Peter Wilhelm, vognmand, Manna.

376 Christensen, Poul, vognmand, fa. Rasmus Hansen’s
Eftf., Algade 18, Korsør.

404 Christiansen, Christian, vognmand, fa. Chr. Chri
stiansen & Søn, Bindslev.

405 Christiansen, Christian, vognmand, Møllegade 15,
Åbenrå.
406 Christiansen, Christian, vognmand, Undløse pr.
Tølløse.
407 Christiansen, Ejler, vognmand, Eskebjerg.

377 Christensen, Poul, vognmand, Fynsgade 22, Ålborg.

408 Christiansen, Emil, vognmand, Roskildevej 192,
Benløse pr. Ringsted.

378 Christensen, Poul Endelt, vognmand, Sabro Vogn
mandsforretning, Sabro Korsvej pr. Mundelstrup.

409 Christiansen, Erik Stjernegaard, vognmand, Tol
derlundsvej 42, Odense.

379 Christensen, Poul Ewald, vognmand, Neder Hvam
pr. Kjellerup.

410 Christiansen, Ernst Enghardt, vognmand, Egedevej, Fakse.

380 Christensen, Poul Hesseldahl, vognmand, Strand
vejen 64, Korsør.

411 Christiansen, Frode, vognmand, Østerby pr. Tran
bjerg J.

381 Christensen, Poul Ole, vognmand, GI. Skolevej 52,
Herning.

412 Christiansen, Holger, vognmand, Bispensgade 26,
Hjørring.

382 Christensen, Poul Regnar, vognmand, Hvorupgård.

413 Christiansen, Ingolf Frederik Harald, vognmand,
Marievej 12, Holte.

383 Christensen,
Brønderslev.

Hallund pr.

414 Christiansen, Jens, vognmand, Egebæk pr. Hviding
St.

384 Christensen, Rasmus, vognmand, Barmer pr. Sebber
sund.

415 Christiansen, Jens Graunbøl, vognmand, Sønder
Omme.

385 Christensen, Sigurd, vognmand, Astrup pr. Skjern.

416 Christiansen, Laurids, vognmand, fa. P. Hansen &
L. Christiansen, Nørre Bork.

Ragnar,

vognmand,

386 Christensen, fa. Svend, Aut. Folkevogns-Forhand
ler, Søndre Fasanvej 92, Kbhvn. Valby.

387 Christensen, Svend Aage, vognmand, Sønder Felding.

417 Christiansen, Lenhardt, vognmand, Nørre Snede.
418 Christiansen, Mathis, vognmand, Brangstrup pr.
Nørre Åby.
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419 Christiansen, Niels, vognmand, N. Christiansen’s
Flytte- & Vognmandsforretning, Allegade 3, Hor
sens.

420 Christiansen, Niels Christian, vognmand, Domhus
parken 8, Kolding.

449 Dahl, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Mølby pr.
Sommersted.
450 Dahlmann, Jens Peder Nielsen, vognmand, Ansager
Vognmandsforretning, Ansager.

421 Christiansen, Niels Christian, Sønder Omme.

451 Dalgaard, Christian, rutebilejer, S kjern-Videbæk
Rutebil, Skjern.

422 Christiansen, Peder Charles, vognmand, Bredegade 43, Slagelse.

452 Dalgaard, Niels Peder, vognmand, Fiskbæk Auto
transport, Fiskbæk pr. Herborg.

423 Christiansen, Poul, vognmand, Frederikssundsvej
105, Kbhvn. NV.

453 Dalgaard, Søren Peder Hansen, vognmand, Gefionsvej 4, Holstebro.

424 Christiansen, Viggo, vognmand, Veiling.

454 Dalgaard, Vagn, vognmand, Durup.

425 Christiansen, Willy, vognmand, Mads Holms Vej
39, Helsingør.

455 Dalsgaard, Harald Kaagaard, vognmand, Dalsgaard’s Transport, Roslev.

426 Christoffersen, Christen, vognmand, Skovsted pr.
Thisted.

456 Dam, Hans Petersen, vognmand, entreprenør, Bør
kop Vognmandsforretning, Børkop.

427 Christoffersen, Christian, vognmand, Asdal pr.
Hirtshals.

457 Dam, Svend Nielsen, vognmand, Fjelsø Autotrans
port, Fjelsø pr. Ålestrup.

428 Christoffersen, Knud Georg, vognmand, Brogade
8, Køge.

458 Damborg, Karl Emil, vognmand, Balle.

429 Christoffersen, Martin Anius, vognmand, Gårslev
pr. Børkop.
430 Christoffersen, Niels Christian, vognmand, Blegø
pr. Arden.
431 Christophersen, Jørgen Smith, vognmand, Lunds
gårdsgade 11, Vejgård pr. Ålborg.

459 Damgaard, Arthur, vognmand, Gontinent Trafik v.
A. Damgaard & K. Højberg, Esbjerg.
460 Damgaard, Christian Christensen, vognmand, Søn
dergade 32, Struer.
461 Damgaard, Marius, vognmand, Spjald.
462 Damgaard, Niels, vognmand, Strandvejen 118, Es
bjerg.

432 Clausen, Anker, vognmand, Østermarie.
463 Damkjær, Peter, vognmand, Klostergade 9, Kolding.

433 Clausen, Gunnar Støvring, vognmand, Stubbevan
gen 12, Brønshøj.
434 Clausen, Peder Christian, vognmand, brændsels
handler, Skjern.

435 Clausen, Peter, vognmand, entreprenør, Skærbæk.

464 Damkjær, Viggo, vognmand, V. Damkjær’s Vogn
mandsforretning, Vamdrup.
465 Damsgaard, Hans Arnold, vognmand, Vestervold
18, Varde.

466 Damsgaard, Hans Christian, vognmand, Hem.
436 Clausen, Valdemar, vognmand, Slotsgade 2, Sla
gelse.

467 Damtoft, Svend Aage, vognmand, Vinding pr. Sørvad.

437 Clausen, Valdemar Brix, vognmand, Herringløse
pr. Veksø.

468 Danielsen, Anton, vognmand, Nørre Søby.

438 Clemmensen, Ernst Anders, vognmand, Englands
vej 34 D, Kbhvn. S.

469 Danielsen, Frank, vognmand, Brædstrup Autotrans
port, Brædstrup.

439 Clemmensen, Stanley, vognmand, Sunds.

470 Danish Tyre Import A/S, Dampfærgevej 3, Kbhvn.
0.

440 Continental Nordisk Autogummi A/S, Løngangs
stræde 25, Kbhvn. K.

441 Corneliussen, Oluf, vognmand, Oluf Gorneliussen’s Vognmandsforretning, Tisvildeleje.

471 Danmarks Automobil-Forhandler-Forening,
Hauchsvej 14, Kbhvn. V.
472 Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113,
Kbhvn. V.

442 Corneliussen, Svend Peter, vognmand, brændsels
handler, Brønshøj ældste Brændselsforretning, Håbets
Alle 6, Brønshøj.

473 Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113,
Kbhvn. V.

443 Cortsen, Hans Cort Egon, vognmand, Manøgade
14, Kbhvn. 0.

474 Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113,
Kbhvn. V.

444 Creditreformforeningen
gade 6, Kbhvn. V.

475 Dansk Autoudlejer Union, Vester Farimagsgade 1,
Kbhvn. V.

for

Danmark, Hambros

476 Dansk Esso A/S, Set. Annæ Plads 13, Kbhvn. K.
445 Dahl, Anders, vognmand, Vamdrup Vognmands
forretning & Autotransport, Vamdrup.
446 Dahl, Henning, vognmand, Havndal Lillebil, Havn
dal.

447 Dahl, Svend Aage, fragtmand, Gjern.

448 Dahl, Vagn Erik Jensen, vognmand, Fur.

477 Dansk Vulkanisør-Mester-Forening og Køben
havns Automekaniker Laug, Rosenborggade 9,
Kbhvn. K.

478 Dansk-Shell A/S, Shell-Huset, Kampmannsgade 2,
Kbhvn. V.
479 Danske Privatbaners Fællesrepræsentation, Nyropsgade 37, Kbhvn. V.
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480 Danske Spritfabrikker, A/S De, Havnegade 29,
Kbhvn. K.

481 Danske Statsbaner, De, Sølvgade 40, Kbhvn. K.

482 Daugaard, Frode, vognmand, Marie Magdalene pr.
Ryomgård.

483 Davidsen, Johannes, vognmand, Framlev pr. Harlev.

512 Elbæk, Kristen Sigvald, vognmand, Grindsted.
513 Elkær, Sofus, vognmand, Assensvej 46, Fåborg.

514 Eliasen, Harry, vognmand, Strandvej 20, Hobro.
515 Engdahl, Richard Julius Herman, vognmand, Kon
gensstræde 11, Fredericia.

516 Enevoldsen, Christian, vognmand, Hemmet.

484 Davidsen, Kai Valdemar Frederik, vognmand,
Stationsvej 22, Holte.

517 Enevoldsen, Johannes Gunnar, vognmand, Vandel.

485 Davidsen, Magnus Christian, vognmand, Vinderup.

518 Enevoldsen, Møller, vognmand, Skiffard Vogn
mandsforretning, Skifiard pr. Kolind.

486 Demediuk, Jens Christian, vognmand, Sig.

519 Enevoldsen, Niels Dolmer, vognmand, Voldby.

487 Denker, Heinrich, vognmand, Kliplev.

520 Enevoldsen, Poul Dolmer, vognmand, Alsø.

488 Diana, A/S, Aut. Ford-Forhandler, Jagtvej 155,
Kbhvn. N.

521 Enøe, Erland, vognmand, Hejninge pr. Slagelse.

489 Didriksen, Peter, vognmand, Ringsted Flytteforret
ning, Holbækvej 34, Ringsted.

522 Erhvervssammenslutningen af 1945, H. C. Ander
sens Boulevard 2, Kbhvn. V.

490 Digmann, Aksel Martinus, vognmand, Rolighedsvej
7, Kgs. Lyngby.

523 Erhvervssammenslutningens Motorbranchefore
ning, Dr. Tværgade 12, Kbhvn. K.

491 Dixen, Gottlieb Petersen, vognmand, Englandsvej
215, Kbhvn. S.

524 Eriksen,
Vonge.

492 Dohn, Søren Christian, vognmand, Alsrode pr.
Ålsø.

525 Eriksen, Elna Toftgaard, vognmand, fa. Chr. Erik
sen, St. Glasvej 10, Odense.

493 Dreier, Børge Frederik, vognmand, fa. M. Dreier &
Søn, Hem.

526 Eriksen, Ernst Adolf, vognmand, Vildbjerg.

Aage

Christian,

vognmand,

uddeler,

527 Eriksen, Jens, vognmand, Skæve pr. Brønden.
494 Drejer, Robert, vognmand, Sundby M.

495 Due, Anker Jensen, vognmand, Flindtsvej 4, Køge.

528 Eriksen, Karl Magnus, vognmand, Giudsted Vogn
mandsforretning, Giudsted pr. Hampen.

496 Dunlop Rubber Co. A/S, Vennemindevej 39, Kbhvn.
0.

529 Eriksen, Oskar Borgardt, vognmand, Thoravej 33,
Kbhvn. NV.

497 Durr, Jens Christian Marinus, vognmand, Skelhøje.

530 Eriksen, Ronald Ingemann, vognmand, Grevinge.

498 Dybro, Valdemar, vognmand, Tversted.

531 Eriksen, Thomas, vognmand, fa. Th. Eriksen & Søn,
Styrtom pr. Åbenrå.

499 Dybvad, Carl Marinus Hansen, vognmand, Gadbjerg.
500 Dyhr, Jens Givskov, vognmand, Gormsgade 50, Es
bjerg.

501 Dynesen, Carlo, vognmand, Mindegade 18, Herning.

502 Dyrholm, Ejner, vognmand, Lime Autotransport,
Lime pr. Mørke.
503 Dyrvig, Christian Alexander, vognmand, brænd
selshandler, Bredstrup pr. Pjedsted.

532 Eskesen, Svend Aage, vognmand, Hoven Autotrans
port, Hoven pr. Tarm.
533 Eskildsen, Hans Peter, vognmand, Gravene 31,
Viborg.

534 Esbensen, Henry Frits, vognmand, Vivild.
535 Espensen, Svend, vognmand, Føvling.
536 Espersen, Evald, vognmand, Seide pr. Roslev.
537 Espersen, Gunni, vognmand, Pedersker.

538 Espersen, Karl Viggo Theodor, vognmand, Nylars
pr. Køllergård.
504 Ebbesen, Valdemar, vognmand, Bagsværd Flyttefor
retning, Gammelmosevej 132, Gladsakse pr. Kgs.
Lyngby.

505 Ebdrup, Christen, vognmand, Fynsgade 6, Randers.

506 Egelund, Einar, vognmand, Holsted St. Vogn
mandsforretning, Holsted St.
507 Ehmsen, Wilfred Lynge, vognmand, Nordkap 30,
Holstebro.
508 Eilby, Poul, redaktionssekretær, Camilla Nielsens Vej
28, Kbhvn. F.

509 Ejdrup, Frants, vognmand, Porshede pr. Sønder
holm.

510 Ejstrup, Axel, vognmand, Videbæk.
511 Ekstrand, Olaf, fragtmand, Grenå.

539 Falk, Aage, vognmand, Volvo Turistfart, Tejn.

540 Fenneberg, Holger, vognmand, Kongensstræde 61,
Fredericia.
541 Festersen, Andreas, speditør, vognmand, Kliplev.
542 Filholm, Thomas, vognmand, Øster Brønderslev pr.
Brønderslev.

543 Fischer-Jensen, Poul, fiskeeksportør, fabrikant, vogn
mand, Ny Havn, Esbjerg.

544 Fisker, Anders, vognmand, Anders Fisker’s Vogn
mandsforretning, Snedsted.
545 Fisker, Harry Berg, vognmand, Askildrup pr. Ran
ders.
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546 Fisker, Søren, vognmand, Karlby pr. Hornslet.

577 Frederiksen, Georg, vognmand, Fjerritslev.

547 Fjeldgaard, Einar, vognmand, Elme Allé 3, Hirts
hals.

578 Frederiksen, Hans, fragtmand, LI. Skensved.

548 Flaga, Karen, vognmand, fa. Stanis Flaga, Stations
vej, Nivå.

579 Frederiksen, Henry, vognmand, Havelodden 14,
Roskilde.

549 Flinker, Jens Nielsen, vognmand, Skjern.

580 Frederiksen, Hilmar Steen, vognmand, Bissensgade
4, Århus.

550 Flæng, Thorvald Pedersen, vognmand, Vinderup.

581 Frederiksen, Jens, vognmand, Sofielundsvej 100,
Glostrup.

551 Fogh, Herman, fragtmand, Ryomgård-Århus Fragt
rute, Ryomgård.

582 Frederiksen, Kaj Serinus, vognmand, Holmblads
gade 107 K, Kbhvn. S.

552 Fogh, Jens Jensen, vognmand, Gabøl.
553 Foldskov, Henry Peder Pedersen, speditør, vogn
mand, R., fa. Th. Pedersen & Søn, Toldbodgade 26,
Kbhvn. K.

554 Forenede Automobilfabrikker A/S, De, Odense.
555 Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Det, Set. Annæ
Plads 30, Kbhvn. K.
556 Forenede Danske Motorejere, Frederiksborggade
18, Kbhvn. K.

557 Forenede Danske Motorejere, Frederiksborggade
18, Kbhvn. K.
558 Forenede Danske Motorejere, Grænsekontoret,
Kruså pr. Padborg.

559 Forenede Danske Motorejere, Skolegade 5, Arhus.

583 Frederiksen, Marius Kristian, vognmand, Ringgade
64, Struer.

584 Frederiksen, Martinus, vognmand, Fjerritslev.
585 Frederiksen, Poul, vognmand, Jespersvej 99, Hille
rød.
586 Frederiksen, Svend Aage, vognmand, Stensballe pr.
Horsens.

587 Frederiksen, Tage Brix, vognmand, Slaglille pr.
Fjenneslev.

588 Frederiksen, Valdemar, vognmand, Vognmands
forretningen »Speed«, Spicas Alle 26, Tårnby pr.
Kastrup.

589 Frederiksen, Werner P., vognmand, Ludvig Hegners Alle 38, Tåstrup.

560 Forsikrings-Aktieselskabet »Trekroner«, Jens Ko
fods Gade 1, Kbhvn. K.

590 Frees, Hans, vognmand, Sønder Hostrup pr. Felsted.

561 Foss, Hans Ebbesen, vognmand, Hjortlund pr. Gredstedbro.

592 Friis, Alfred Emil, vognmand, Det forenede Trans
portkompagni, Nyhavn 40, Kbhvn. K.

562 Fournaise, Anna, vognmand, fa. J. & O. Fournaise,
Norgesgade 40, Fredericia.

593 Friis, Andreas, vognmand, Roust pr. Varde.

563 Frahm, Johan Asmus, vognmand, H. G. Ørsteds Vej
46, Herning.

594 Friis, Robert, vognmand, Ulstrup pr. Feldballe.

564 Frandsen, Axel, vognmand, fa. Brdr. Frandsen, Trøstrup pr. Videbæk.
565 Frandsen, Carl, vognmand, Brdr. Frandsen’s Vogn
mandsforretning, Brårupgade 34, Skive.

591 Friis, Aage, vognmand, Ågade 11, Næstved.

595 Fuglsang, Ernst, vognmand, Skjoldborg pr. Vildsund
Vest.
596 Færch, Lars Christian, vognmand, Svenstrup J.

597 Foreningen til Søfartens Fremme, Dampfærgevej 3,
Kbhvn. 0.

566 Frandsen, Christian, vognmand, Brdr. Frandsen’s
Vognmandsforretning, Brårupgade 34, Skive.

567 Frandsen, Christian, vognmand, fa. Folmer Andersen’s Eftf., Langagervej 46, Hjørring.

598 Gade, Knud Hansen, vognmand, Valløesgade 9,
Vejle.

568 Frandsen, Poul Christian, fragtmand, fa. H. Han
sen, Usserød Kongevej 61, Usserød pr. Hørsholm.

599 Gade, Svend, direktør, De samvirkende Købmands
foreninger i Danmark, Rådhuspladsen 16, Kbhvn. V.

569 Frandsen, Sigvald, vognmand, Gedved pr. Horsens.

600 Gensidigt Forsikringsselskab »Trafik«, Puggårdsgade 3, Kbhvn. V.

570 Frandsen, Tage Emil, vognmand, Rosenvangs Alle
223, Højbjerg.
571 Frandsen, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Nedermosevej 80, Skagen.

601 Gentofte Kommunebibliotek, Øregårds Alle 7, Helle
rup.

602 Georgsen, Ejnar Krogh, vognmand, Veggerby pr.
Vegger.

572 Frank, Knud Christian, vognmand, Kalmargade 12,
Århus.

603 Gerts, Jens, vognmand, Ballum.

573 Frederiksberg Kommunebiblioteker, Hovedbiblio
teket, Solbjergvej 21-25, Kbhvn. F.

604 Gertsen, Gunnar, vognmand, Carit Etlars Vej 26,
Åbyhøj.

574 Frederiksen, Aksel Carl, vognmand, fa. A. Frederik
sen & Søn, Vordingborgvej 53, Næstved.

605 Givskov, Aage Harding, vognmand, Voerladegård
Vognmandsforretning, Voerladegård pr. Skanderborg.

575 Frederiksen, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Lang
balle Bakke pr. Mårslet.

606 Gjelstrup, Svend, vognmand, Vorgod pr. Herning.

576 Frederiksen, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Lang
balle Bakke pr. Mårslet.
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607 Gjertsen, Henning Jan, vognmand, kørselsentrepre
nør, Østerport Godsekspedition, Østerport Station,
Kbhvn. 0.

608 Glass, Søren Ladefoged, vognmand, Fredenstorv 10,
Århus.

640 Haastrup, Niels Brøndum, vognmand, Parcelvej 4,
Kolding.

609 Glerup, Christian, vognmand, Hornum.

641 Haferbier, Hjalmar Emil, vognmand, Vebbestrup
pr. Doense.

610 Glintborg, Johannes, vognmand, Vils.

611 Glostrup Kommunebibliotek, Kildevældets Allé 2,
Glostrup.

642 Hagkiær, Jørgen, vognmand, fa. C. G. Hagkiær,
Borgerdiget 17-19, Roskilde.

612 Godtfredsen, Niels, vognmand, Toftlund.

643 Hald, Emil C., vognmand, Sallingsundvej, Nykøbing
M.

613 Gormsen, Jeppe, vognmand, GI. Kongevej 19, Åbenrå.

644 Hald, Harald, vognmand, Rær pr. Thisted.

614 Graae, Ernst Egon, vognmand, Perlevej 39, Hvid
ovre pr. Valby.

645 Hald-Pedersen, Jørgen, turistbilejer, inspektør, ejen
domshandler, Vinderød Skov 6, Frederiksværk.

615 Gram, Inger, vognmand, Gram.

646 Halkjær, Hans Adler, vognmand, fa. Brdr. Halkjær,
Torvegade 25, Struer.

616 Gram, Lorenz Petersen, vognmand, Teglgårdsvej 6,
Kolding.

617 Gram, Peder, vognmand, Løjt Kirkeby.

647 Hamann, Erik, vognmand, Bjergegade’s Vognmands
forretning, Bjergegade 10, Fredericia.

618 Gravesen, Einar, vognmand, Spjald.

648 Hangaard, Niels Pedersen, vognmand, Thorup pr.
Solbjerg M.

619 Gravesen, Villy, vognmand, Outrup.

649 Hansen, Aage, vognmand, Gislev.

620 Gravesen, Walter, vognmand, Løkken.

650 Hansen, Aage Ejler, vognmand, Midtlollands Flytte
forretning, Refshalevej 1, Maribo.

621 Gregersen, Anders Christian, vognmand, fa. L.
Gregersen, Torvegade 6, Nørre Sundby.

651 Hansen, Aage Harald Julius, vognmand, Bøhmensgade 16, Kbhvn. S.

622 Gregersen, Carl Sigurd, fragtmand, Grenå.

623 Gregersen, Laurits, vognmand, Nørre Broby Vogn
mandsforretning, Nørre Broby.
624 Gregersen, Peter, fragtmand, fa. P. Gregersen &
Son, Kystvej 18, Grenå.

625 Green, Henry, vognmand, Vognmandsforretningen
»Ekspres«, Frejlev.

626 Griepentrog, Julius, vognmand, Gammelby pr.
Fjelstrup.
627 Grimstrup, Peder Jensen, vognmand, fa. Brdr. Grimstrup, Silkeborg.
628 Grodt, Anton Eriksen, vognmand, speditør, Nørre
gade 38, Haderslev.

652 Hansen, Aage Oskar, vognmand, Ålandsgade 31,
Kbhvn. S.

653 Hansen, Aage Verner, vognmand, Demstrup Auto
transport, Demstrup pr. Sjørslev.

654 Hansen, Aksel, vognmand, Døllefjelde Vognmands
forretning, Døllefjelde pr. Sakskøbing.
655 Hansen, Aksel, rutebilejer, Fakse Turistfart, Knudsvej 4, Fakse.
656 Hansen, Aksel, vognmand, Egøjevej 54, Køge.

657 Hansen, Aksel, vognmand, Forlev.
658 Hansen, Aksel, vognmand, Gørlev.
659 Hansen, Albert, vognmand, Årby pr. Kalundborg.

629 Grøndahl, Viggo, vognmand, Bryggeristræde 13,
Neksø.
630 Grønning, Thomas Holm, vognmand, Ranum.

660 Hansen, Alfred, vognmand, Vanthorevej 14, Ny
sted.

661 Hansen, Alfred, vognmand, Ugerløse.

631 Gundersen, Johan, vognmand, Skovsgård.
632 Gundersen, Niels, vognmand, Hegedalsvej 8, Hobro.

662 Hansen, Anders Christian Marius, vognmand,
brændselshandler, Middelfartvej 261, Bolbro.

633 Gundersen, Niels Erling, vognmand, Brovst ny
Vognmandsforretning, Brovst.

663 Hansen, Anders Gudmund Lohmann, vognmand,
Nedergade 9-11, Odense.

634 Gura, Boleslav, vognmand, Godstransporten Kolding-Christiansfeld-Haderslev, Bjolderupvej 32, Kol
ding.

664 Hansen, Andreas, vognmand, Hovslund.

665 Hansen, Andreas Christian, vognmand, Bølling pr.
Skjern.
666 Hansen, Anker, vognmand, Strellev pr. Ølgod.

635 Haagaard, Aksel Robert, vognmand, Dragsbæk pr.
Thisted.
636 Haahr, Aksel Thorvald Nielsen, vognmand, fa.
Brdr. Haahr, Ølgod.

667 Hansen, Anker Magnus, vognmand, Nølev pr. Odder.
668 Hansen, Arne Christian, vognmand, Sønder Felding.
669 Hansen, Axel, vognmand, Markedsgade 8, Holbæk.

637 Haahr, Knud Christian Nielsen, vognmand, fa.
Brdr. Haahr, Ølgod.

670 Hansen, Bent Pauli Heick, vognmand, fa. Louis
Hansen & Søn, Tagensvej 58, Kbhvn. N.

638 Haals, Erik Johan, vognmand, Gudumholm Vogn
mandsforretning, Gudumholm.

671 Hansen, Birgitta Martha, vognmand, fa. Wald.
Hansen, Baumgartensvej 37, Odense.

639 Haastrup, Max Helge, vognmand, Fuglevadsvej 86,
Kgs. Lyngby.

672 Hansen, Buchardt, vognmand, Roskildevej 199,
Kbhvn. Valby.
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706 Hansen, Hans, vognmand, Holm pr. Nordborg.

673 Hansen, Børge Ingemann, vognmand, Undløse pr.
Tølløse.

707 Hansen, Hans, vognmand, Klovtoft pr. Hellevad.

674 Hansen, Carl, vognmand, Ridefogedvej 1, Kbhvn.
NV.

708 Hansen, Hans Albert, vognmand, H. A. Hansen’s
Vognmandsforretning, Vejrøgade 11, Kbhvn. 0.

675 Hansen, Carl Christian, vognmand, Palnatokevej
42, Odense.

709 Hansen, Hans Christian, vognmand, Øster Højst.

676 Hansen, Axel Carl Harald, vognmand, fa. H. Hansen’s Enke, Hegningen 20, Kbhvn. S.

710 Hansen, Hans Ingdahl, vognmand, J. Knudsens Vej
4, Åbyhøj.

677 Hansen, Carlo, vognmand, Andkær pr. Børkop.

711 Hansen, Hans Knudsen, vognmand, Vester Nebel
pr. Esbjerg.

678 Hansen, Charles, vognmand, Brudager pr. Vejstrup.
679 Hansen, Christian, vognmand, Vindeballe pr. Tranderup, Ærø.

680 Hansen, Christian, vognmand, fa. Throlle Christen
sen’s Eftf., Kannikegade 18, Grenå.
681 Hansen, Christian Kanstrup, vognmand, Smede
gade 14, Kbhvn. N.

712 Hansen, Hans Kvindebjerg, vognmand, Moldaugade
12, Kbhvn. S.
713 Hansen, Hans Marius, vognmand, Godthåbsgade
25 C, Odense.

714 Hansen, Hans Marius, vognmand, Haderslewej 62 A,
Åbenrå.
715 Hansen, Hans Møller, vognmand, Billum Vogn
mandsforretning, Billum.

682 Hansen, Egon, vognmand, Hørve.
683 Hansen, Egon Anders, vognmand, Lov.

684 Hansen, Eigil Christian, vognmand, Arhus Spedi
tionsforretning, Sjællandsgade 6-8, Århus.

716 Hansen, Hans Peter Marius, fhv. vognmand,
Kolliinsgade 16, Kolding.

717 Hansen, Hans Poul, vognmand, Kundby pr. Sandby.

685 Hansen, Einar, vognmand, Jernbanegade 42, Åkirke
by.

718 Hansen, Hans Poul, vognmand, Kvarmløsevej 46,
Tølløse.

686 Hansen, Einar, vognmand, Kongsted Vognmands
forretning, Kongsted pr. Rønnede.

719 Hansen, Hans Poul, vognmand, Parcelvej 4, Vam
drup.

687 Hansen, Ejner, vognmand, Assensvej 29, Middelfart.

720 Hansen, Hans Thomas, vognmand, Rousthøje pr.
Varde.

688 Hansen, Ejner Christian, vognmand, Ærtebjerg pr.
Tjæreby.
689 Hansen, Ejvind Emil, vognmand, Vestermark pr.
Vejen.

690 Hansen, Erik, vognmand, Storegade 80, Stege.
691 Hansen, Erik Bech, vognmand, Bech Hansen’s Vogn
mandsforretning, Dampmøllegade 14, Rønne.

721 Hansen, Hans Thomsen, vognmand, Novrupvej 34,
Esbjerg.

722 Hansen, Hans Viggo, vognmand, Møns Turistfart,
Lendemark pr. Stege.
723 Hansen, Hans Vilhelm, vognmand, brændselshandler,
Middelfartvej 119, Bolbro.

724 Hansen, Harald, vognmand, Nørbølling pr. Brørup.
692 Hansen, Evald, vognmand, Evald Hansen’s Vogn
mands- & Flytteforretning, Nygade 7, Holbæk.
693 Hansen, Folmer, vognmand, Liselund pr. Borre.

694 Hansen, Folmer Frands, vognmand, Vordingborgvej
11, Køge.
695 Hansen, Frede Emil, vognmand, Kentiavej 23,
Kbhvn. S.

696 Hansen, Frederik, vognmand, Enghavevej 42, Skive.

725 Hansen, Harald Østergaard, vognmand, Skolegade
47, Karise.
726 Hansen, Heine Pilegaard, vognmand, Bagenkop.

727 Hansen, Heinrich, vognmand, Humlegårdsbæk, Ha
derslev.
728 Hansen, Henry, vognmand, grusgravejer, Stenderup
pr. Krogager.

697 Hansen, Gerda, vognmand, fa. L. J. Hansen, Øster
gade 2, Årup.

729 Hansen, Henry, vognmand, St. Torøje pr. Fakse.

698 Hansen, Georg Sofus Peter, vognmand, Søbakken
28, Skovshoved pr. Charlottenlund.

731 Hansen, Herluf Falbe, vognmand, Glejbjerg.

699 Hansen, Gunnar, vognmand, Svenstrup pr. Korsør.

732 Hansen, Hermann, vognmand, mølleriejer, Bedsted
Lø.

700 Hansen, Gustav, fragtmand, Vesterbro 10, Præstø.

733 Hansen, Hervert, vognmand, Sømarke pr. Borre.

701 Hansen, Gustav, vognmand, entreprenør, Rødding.

702 Hansen, Hans, vognmand, fa. Brdr. Hansen, Husby
Vognmandsforretning, Husby pr. Ejby.
703 Hansen, Hans, vognmand, H. Hansen’s Vognmands
forretning, Ved Amagerbanen 29, Kbhvn. S.

704 Hansen, Hans, vognmand, fa. H. Hansen & Søn,
Fonnesbechsgade 20, Herning.
705 Hansen, Hans, vognmand, Hjejlegade 13, Herning.

730 Hansen, Herdin, rutebilejer, Pile Alle, Hundested.

734 Hansen, Hilmer, vognmand, Strandvej 34, Køge.

735 Hansen, Holger, vognmand, Hanebred 22, Vanløse.
736 Hansen, Holger, vognmand, Skærbæk.

737 Hansen, Holger Paulsen, vognmand, Sorgenfri 8,
Haderslev.
738 Hansen, I. P. Hemmer, chefredaktør, Dansk Handels
blad, Åbyhøj.
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739 Hansen, Jens, vognmand, Hinnum pr. Løvlund.

773 Hansen, Magnus, vognmand, Sjællandsgade 125,
Herning.

740 Hansen, Jens Johannes, vognmand, Trægården 16,
Kbhvn. S.

774 Hansen, Maltha Raimond, vognmand, Ole Rømers
Gade 40, Århus.

741 Hansen, Jens Peter, vognmand, Blekingegade 1,
Kbhvn. S.

775 Hansen, Marie Kirstine, rutebilejer, fa. A. P. Han
sen, Roskilde Turisttrafik & Rejsebureau, Algade 56,
Roskilde.

742 Hansen, Jens Peter, vognmand, Jespersvej 67,
Hillerød.

776 Hansen, Marius, vognmand, Alsønderup pr. Hillerød.

743 Hansen, Johan Cornelius, vognmand, Åbybro.
744 Hansen, Johannes, vognmand, Balle pr. Bredsten.

777 Hansen, Marius, vognmand, LI. Karlsminde pr.
Hundested.

745 Hansen, Johannes, vognmand, Boest Mølle & Vogn
mandsforretning, Boest pr. Nørre Snede.

778 Hansen, Marius Otto, vognmand, Melby Vogn
mandsforretning, Melby pr. Jullerup.

746 Hansen, Johannes, vognmand, Forst Alle 57, Åbenrå.

779 Hansen, Nicolai Christian, vognmand, Terkelsbøl
pr. Tinglev.

747 Hansen, Julius, vognmand, Ndr. Kirkegårds Alle 1 A,
Horsens.

780 Hansen, Niels, vognmand, Øster Hæsinge pr. Højrup.

748 Hansen, Jørgen, vognmand, Espergærde.

781 Hansen, Niels Christian, vognmand,
Himmerland.

749 Hansen, Jørgen, vognmand, Ny råd.

Døstrup,

750 Hansen, Kaj, vognmand, Rådmandsvej 19, Skelskør.

782 Hansen, Niels Ejner, vognmand, Visse Vognmands
forretning, Visse pr. Gug.

751 Hansen, KAj Dam, vognmand, fa. P. Dam Hansen
& Søn, Gøgestien 6, Næstved.

783 Hansen, Niels Richardt, vognmand, Åløkke Bud& Vognmandsforretning, Vestre Stationsvej 36,
Odense.

752 Hansen, Kaj Luja, vognmand, Gislev.

784 Hansen, Ole Johnsen, vognmand, Houmark pr.
Tjæreborg.

753 Hansen, Kaj Søborg, vognmand, Østervej 14 A,
Glostrup.

785 Hansen, Osvald, vognmand, Kibæk.

754 Hansen, Kaj Tage Nygaard, vognmand, Herlufmagle.

786 Hansen, Otto, fragt- og vognmand, Stenløse.

755 Hansen, Karl Ejnar, vognmand, Adelgade 6,
Kbhvn. K.

787 Hansen, Peter Edmund Høyer, vognmand, Prøve
stens Alle 2, Kbhvn. S.

756 Hansen, Karl Harald, vognmand, Set. Hans Gade’s
Lillebil, Set. Hans Gade 23, Roskilde.

788 Hansen, Poul, vognmand, Daphnesvej 3, Skagen.

789 Hansen, Poul, vognmand, Helsinge.

757 Hansen, Kjeld, vognmand, Solvænget 1, Fredens
borg.

790 Hansen, Poul, vognmand, fa. H. Hansen’s Enke,
Hegningen 20, Kbhvn. S.

758 Hansen, Kjeld Otto, vognmand, Pilevej 10, Næstved.

791 Hansen, Poul Ejner, vognmand, Hørve.

759 Hansen, Knud, vognmand, Brickasvej 10, Hillerød.

792 Hansen, Poul Erik, vognmand, Svenstrup J.
760 Hansen, Knud, vognmand, Holtug pr. St. Heddinge.

793 Hansen, Rasmus, vognmand, Løsning.

761 Hansen, Knud, vognmand, Jerslev J.

794 Hansen, Rasmus Andreas, vognmand, Ellerup pr.
Gudbjerg, Sydfyn.

762 Hansen, Knud, vognmand, Nørregade 39, Neksø.

795 Hansen, Rasmus Peter, vognmand, Dunkær.

763 Hansen, Knud, vognmand, Set. Jørgens Gade 216,
Odense.

796 Hansen, Regner, vognmand, Svingelbjerg pr. Farsø.

764 Hansen, Knud Erik, vognmand, Forum pr. Guld
ager.

797 Hansen, Simon, fragt- og vognmand, Herritslev
Transport- & Flytteforretning, Herritslev.

765 Hansen, Knud Peter, vognmand, St. Andst pr.
Andst.

798 Hansen, Sigurd, vognmand, Flemming Fragt- &
Vognmandsforretning, Flemming.

766 Hansen, Kristian, vognmand, fa. Kr. Hansen &
Søn, Lendemark pr. Stege.

799 Hansen, Svend, vognmand, Slimminge pr. Kværkeby.

767 Hansen, Kurt Niels, vognmand, Løjt Kirkeby.

800 Hansen, Svend Aage, exam. kørelærer, Uglebjergvej
15, Odense.

768 Hansen, Lars Christian, vognmand, Espergærde.
769 Hansen, Laurids, vognmand, Steen Billes Gade 6,
Ålborg.

770 Hansen, Laurits Anker, vognmand, fa. H. Hansen,
Amaliegade 33, Kbhvn. K.

801 Hansen, Svend Aage, vognmand, Toldbodgade 30,
Silkeborg.
802 Hansen, Svend Aage, vognmand, Ødis Vognmands
forretning, Ødis.

771 Hansen, Laurits Johannes, vognmand, Stenstrup.

803 Hansen, Svend Aage Frederik, vognmand, Padborg.

772 Hansen, Magnus, fragt- og vognmand, Stige Fragt& Vognmandsforretning, Havnegade 10, Stige F.

804 Hansen, Svend Ejner, vognmand, Københoved pr.
Skodborg J.
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805 Hansen, Svend Hovgaard, vognmand, Skejby vej 16,
Vejby pr. Risskov.

838 Henriksen, Kristian, vognmand, Grunnetsgade 42,
Vejen.

806 Hansen, Svend Thorkild, vognmand, Allegade 72,
Odense.

839 Henriksen, Niels Claus, vognmand, Skibsted pr.
Kongerslev.

807 Hansen, Svend Trustrup, vognmand, Sigersted
Vognmandsforretning, Sigersted pr. Fjenneslev.

840 Henriksen, Rasmus Valdemar, vognmand, Abenråvej 63, Haderslev.

808 Hansen, Thomas, vognmand, fa. Thomas Hansen &
Søn, Nørregade 81, Hundested.

841 Henriksen, Thorkild, vognmand, brændselshandler,
Kirkegade 157, Esbjerg.

809 Hansen, Thorvald Krøjer, vognmand, Storegade
99, Hasle.

842 Henriksen, Vagn, vognmand, Vinding pr. Sørvad.

810 Hansen, Viggo, vognmand, fabrikant, Grindsted.

843 Hermansen, Carlo, vognmand, Strandgade 30,
Horsens.

811 Hansen, Viggo, rutebilejer, Viggo Hansen’s Rutebiler,
Brande.

844 Hermansen, Christian Krog, vognmand, Dronning
lund.

812 Hansen, Viggo, fragtmand, Agade 24, Skive.

845 Hermansen, Hans Jensen, vognmand, Brøndum pr.
Guldager.

813 Hansen, William, vognmand, Pilebroen, Allinge.

814 Hansen, Willy Trockmann, vognmand, N. G. Han
sen’s Vognmandsforretning, Fynsgade 59, Esbjerg.

815 Hansen & Søn, fa. J., Vognmandsforretning, Henriettes-Lyst, Odense.
816 Hansen’s Rutebiler, A/S Carl, Kirketorvet 16,
Vejle.
817 Hansen’s Rutebiler, A/S Carl, Kirketorvet 16,
Vejle.

846 Herrestrup, Ove Emilius Albert, vognmand,
Venedigvej 13, Kbhvn. S.
847 Herskind, Niels Johannes, vognmand, Skjulhøj Alle
36, Vanløse.
848 Hertz, Johannes Julius, vognmand, Sonnerupvej 25,
Brønshøj.
849 Hildebrandt, Hans, vognmand, Barsmark pr. Løjt
Kirkeby.

818 Harbo, Egon, vognmand, Hansted pr. Thisted.

850 Hildebrandt, Titian, vognmand, Søborghus Park 4,
Søborg.

819 Harboe, Dines, vognmand, Haderslevvej 27, Kolding.

851 Hindbo, Hans, vognmand, Skjern.

820 Hartmann, Einar, vognmand, Nivå.

852 Hindkjær, Niels Christian, rutebilejer, Farsø Rute
biler, Farsø.

821 Hartvigsen, Kaj, vognmand, Vemb.

853 Hjaltelin, Alfred Hjalmar, vognmand, Kålundsgade 8, Kbhvn. V.

822 Hasselmann, Friedrich, vognmand, Styrtom pr
Åbenrå.

854 Hjelmar, Kristian, vognmand, Hjelm pr. Stege.

823 Haugbølle, Erhardt, vognmand, Annexgårdsvej
10 B, Rødovre pr. Vanløse.

855 Hjerrild, Aage, vognmand, Frederiksgade 4, Hor
sens.

824 Hede, Richardt, vognmand, Johan Skjoldborgs Vej
5, Åbyhøj.

856 Hjerrild, Karl, vognmand, Fabrikvej 37, Horsens.

825 Hedemand, Orla, vognmand, Lindum pr. Onsild.

857 Hjort, Andreas, vognmand, Vojens.

826 Hedemann, Hans, vognmand, Nørre Tversted pr.
Tversted.
827 Hegner, Hans, vognmand, Rye pr. Kirke Såby.

828 Heissel, Hans, vognmand, fa. Hans Heissel & Søn,
Tombøl pr. Felsted.
829 Helbo, Valdemar, vognmand, Hyllested Skovgårde
pr. Hyllested.
830 Helgenæs Handelsplads v. Brdr. Laursen, Helgen æ
pr. Knebel.

858 Hjorth, Rasmus Harry, vognmand, Udbyneder pr.
Havndal.

859 Hold, Johannes Aagaard, vognmand, Sall.
860 Holdgaard, Jens Christian Farsø Knudsen, vogn
mand, fa. Chr. Holdgaard & Søn, Gasværksvej 10,
Holstebro.
861 Hollesen, Henning, vognmand, fa. Carl Sørensen’s
Eftf., Løkkegade 27, Alborg.
862 Holm, Gunnar, vognmand, Lading pr. Mundelstrup.

831 Helledie, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Try pr.
Thorshøj.

863 Holm, Carl Andreas, vognmand, Sigurdsgade 22,
Rønne.

832 Hellerup & Omegns Bank A/S, Strandvejen 159,
Hellerup.

864 Holm, Ejnar, vognmand, Heilskovsgade 3, Alborg.

833 Hemmingsen, Anders Poul, vognmand, Bissinge pr.
Stege.

865 Holm, Niels Peder, vognmand, Herningvej 37,
Ringkøbing.

834 Hemmingsen, Karl Peter, vognmand, K. Hemmingsen’s Møbeltransport, Livjægergade 37, Kbhvn. 0.

866 Holm, Ole, vognmand, automobilforhandler, Havne gade 5, Rønne.

835 Henley Autogummi A/S, Jagtvej 23, Kbhvn. N.

867 Holm, Simon Peter, vognmand, fa. S. P. Holm,
Skovgade 49, Vejle.

836 Henning, Peter, vognmand, Fredensgade 5, Randers.
837 Henriksen, Frederik, rutebilejer, Skjern.
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868 Holmsgaard, Peter, vognmand, Lundbyesgade 4,
Århus.

901 Håndværksrådet, H. C. Andersens Boulevard 20,
Kbhvn. V.

869 Holmstrøm, Andreas, vognmand, Jægerspris.
870 Holt, Arne, vognmand, A. Holt’s Vognmands
forretning, Hadsund.

871 Honoré, Johannes, vognmand, entreprenør, Dronningensgade 56, Fredericia.

902 Ibsen junr., Even, direktør, Egernvej 8, Kbhvn. F.
903 Ibsen, Ewald, vognmand, aut. bybud, Stationsvej 1,
Brande.

872 Horn, Hans Kristoffer, vognmand, Kolding Brænd
selsforsyning, Bellevuegade 37, Kolding.

904 Ibsen, Hilmar Lauge Carlo, vognmand, Borger
gade 20, Brande.

873 Horsbøl, Kristian, vognmand, fa. Brdr. Horsbøl,
Horne pr. Tistrup.

905 Ipsen, Jens Kofoed, vognmand, Klint pr. Lobbæk.

874 Horsbøll, Richard, vognmand, Stilling.

906 Isling, Egon, vognmand, Damme pr. Askeby.

875 Horsted, Otto Frederik, vognmand, fa. Peder Pedersen’s Eftf., H. G. Andersens Gade 67, Odense.

907 Iversen, Arne, vognmand, Skallerup pr. Sønderlev.

908 Iversen, Carl, vognmand, Margrethevej 5, Hirts
hals.

876 Horsted, Svend, vognmand, Krog pr. Løvlund.
877 Hougaard, Herluf, vognmand, Sudergade 24, Hel
singør.

909 Iversen, Eduard, vognmand, Vedsted pr. Over Jerstal.

878 Hummelmose, Ove, vognmand, fa. Hummelmose &
Søn, Helgolandsgade 10, Holstebro.

910 Iversen, Ingemann, vognmand, Kås.

879 Hundebøl, August Nielsen, vognmand, Branderup J.

911 Iversen, Iver Aksel, vognmand, Ådum pr. Tarm.
912 Iversen, Knud, vognmand, Idom pr. Holstebro.

880 Husted, Aage, vognmand, Niverødvej, Nivå.

913 Iversen, Lars Christian Richard, rutebilejer, »De
blå Rutebiler« & »Europa Turist«, Alholmsvej 20,
Kbhvn. Valby.

881 Husted, Henrik, vognmand, Krusbjerg pr. Ølgod.

882 Husted, Henry Nielsen, vognmand, Vermlandsgade
76, Kbhvn. S.

914 Iversen, Laurits, vognmand, Vils.

883 Huulgaard, Randrup, vognmand, Bjørnøgade 23,
Ålborg.

915 Iversen, Niels Christian Andreas, vognmand, Ama
gerbrogade 24, Kbhvn. S.

884 Hvidovre Kommunebibliotek,
Hvidovre pr. Valby.

916 Iversen, Svend Aage, vognmand, Fragtbilruten:
Silkeborg—Sorring—Århus, Sorring pr. Toustrup.

Hvidovrevej
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885 Hvims, Erling, vognmand, Palleskærvej 9, Hjørring.
886 Hyla, Adolf, vognmand, Kolding Transporten,
Alpedalen 8, Kolding.

917 Jacobsen, Anders Jørgen, vognmand, Skæring Vogn
mandsforretning, Skæring pr. Hjortshøj.

887 Hyldahl, Jens Evald, vognmand, Nørhå pr. Snedsted.

918 Jacobsen, Axel, vognmand, Vigerslevstræde 9, Kbhvn.
Valby.

888 Hyldelund, Christian, vognmand, Kastrup pr. Gram.

919 Jacobsen, Carl Sigurd, vognmand, Skrænten 39,
Skive.

889 Hylleberg, Villy, vognmand, Almind pr. Rindsholm.
890 Hynkemejer, Simon, vognmand, Maltbæk pr. Brørup.

920 Jacobsen, Christian Juhl, vognmand, Bellevuegade
42, Kolding.

891 Høeberg, Peter, vognmand, fa. Peter Høeberg &
Søn, Bramminge.

921 Jacobsen, Ejnar, vognmand, Glamsbjerg.
922 Jacobsen, Elvin, vognmand, Trige pr. Århus.

892 Høft, Hermann Gustav Franz, vognmand, St. Velling pr. Børkop.

923 Jacobsen, Frode Angelo, fragt- og vognmand, Saunte
Fragt- & Vognmandsforretning, Saunte.

893 Høj, Niels, vognmand, Vostrup.
894 Højberg, Kaj, vognmand, Gontinent Trafik v. A.
Damgaard & K. Højberg, Esbjerg.

895 Højegaard, Kaj Olaf, vognmand, Knudsker pr.
Rønne.
896 Højgaard,
Esbj erg.

Henry,

vognmand,

Norgesgade 48,

924 Jacobsen, Harald, vognmand, Løgstrup Vogn
mandsforretning, Løgstrup.
925 Jacobsen, Henry, vognmand, Vammen pr. Viborg.

926 Jacobsen, Holger, vognmand, Reerslev pr. RudsVedby.
927 Jacobsen, Jens Peter, vognmand, Hou.

897 Højhus, Christian, vognmand, Herningvej 64, Ring
købing.

928 Jacobsen, Johannes Lauritz, vognmand, Løjt Kir
keby.

898 Højlund, Valdemar, vognmand, Ringsted Møbel
transport, Anlægsvej 28, Ringsted.

929 Jacobsen, Poul, vognmand, Kristiansgade 1, Lind
holm pr. Nørre Sundby.

899 Højmark, Heine, vognmand, Gærum pr. Frederiks
havn.

930 Jacobsen, Svend Aage, vognmand, Ullersvej 14,
Randers.

900 Høyer, Thorvald, vognmand, Strandgårdshøj 41,
Ebeltoft.

931 Jacobsen, Svend Aage Evald, vognmand, Sundby pr.
Guldborg.
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964 Jensen, Aage Jens Peter, vognmand, fa. M. Jensen
& Søn, Drewsensvej 36, Silkeborg.

932 Jacobsen, Thomas Barslund, vognmand, Kibæk.
933 Jacobsen, Valdemar, vognmand, Sejstrup pr. Gredstedbro.

965 Jensen, Agner Kenno, vognmand, Kpt. Andersens
Gade 45, Horsens.

934 Jaenicke, Jens, vognmand, Søgård pr. Kliplev.
966 Jensen, Aksel, vognmand, Hammel.

935 Jahnke, Heinrich, vognmand, Langdel pr. Augu
stenborg.

967 Jensen, Aksel Vilhelm, vognmand, Eg.

936 Jakobsen, Aage Ivar, vognmand, Gedved pr. Hor
sens.

968 Jensen, Albert, vognmand, Gadestævnet 8, Hvidovre
pr. Valby.

937 Jakobsen, Anker Westergaard, vognmand, fa. Jens
Sørensen & Anker Jakobsen, Odder.

969 Jensen, Albert Hellerup, vognmand, Sophus Bauditz Vej 6, Skovshoved pr. Charlottenlund.

938 Jakobsen, Arne Jakobi, vognmand, Enslev pr. Gjerlev J.

970 Jensen, Albin, vognmand, Rakkeby pr. Hæstrup.

939 Jakobsen, Børge, vognmand, fa. F. Jakobsen & Søn,
Damhus Boulevard 52, Rødovre pr. Valby.

971 Jensen, Alex, rutebilejer, Skibby Turisttrafik, Skib
by.

940 Jakobsen, Carl Henning, vognmand, Demstrup pr.
Sjørslev.

972 Jensen, Alexandra Thyra Margrethe, vognmand,
P. Jensen’s Vognmandsforretning, Sophus Bauditz
Vej 6, Skovshoved pr. Charlottenlund.

941 Jakobsen, Egon Leo, vognmand, Grundfør Vogn
mandsforretning, Grundfør pr. Hinnerup.

973 Jensen, Alfred, vognmand, Egebjerg pr. Horsens.

942 Jakobsen, Ejnar Søren Kristian, vognmand, Rettrup pr. Skive.
943 Jakobsen, Ferdinand, vognmand, fa. F. Jakobsen &
Søn, Damhus Boulevard 52, Rødovre pr. Valby.

944 Jakobsen, Gunner, vognmand, Blegind pr. Hørning.
945 Jakobsen, Hans Jørgen, vognmand, Hellevad.

974 Jensen, Alfred, vognmand, Chr. Rasmussens Vej 10,
Helsingør.

975 Jensen, Alfred, vognmand, Jerslev J.
976 Jensen, Alfred, vognmand, Nyledsbakken, Nykø
bing S.

977 Jensen, Alfred, vognmand, Padborg.
978 Jensen, Alfred, vognmand, Schousgade 9, Randers.

946 Jakobsen, Jakob, vognmand, Fensten Mark pr. Ør
ting.

947 Jakobsen, Johannes, vognmand, Lydum Vogn
mandsforretning, Lydum pr. Tistrup.
948 Jakobsen, Jørgen Bonefeld, vognmand, »Laksegården«, Fjordgade, Randers.

949 Jakobsen, Karl, vognmand, Mejrup Moseby pr.
Holstebro.
950 Jakobsen, Mariane, vognmand, J. O. Jakobsen’s
Vognmandsforretning, Cypres Allé 1, Kastrup.

951 Jakobsen, Marinus, vognmand, Drewsensvej 40,
Silkeborg.

952 Jakobsen, Poul Johan Ærbo, vognmand, fa. Brdr.
Jakobsen, Øster Toreby pr. Nykøbing F.
953 Jakobsen, Stig, vognmand, Dr. Margrethes Vej 5,
Nykøbing S.

954 Jakobsen, Svend Ove, vognmand, Tybjerglille pr.
Herlufmagle.

979 Jensen , Alfred Mads Peder, vognmand, Eg.

980 Jensen, Alfred Martin, vognmand, Jernbanegade
20, Vejle.
981 Jensen, Alfred Martin, vognmand, Myggenæsvej
10, Arhus.
982 Jensen, Anders Frederik, vognmand, Tolsager pr.
Asnæs.

983 Jensen, Anders Haagen, vognmand, Voerså.

984 Jensen, Andreas, vognmand, Bislev pr. Nibe.
985 Jensen, Anker, vognmand, Ørsted.
986 Jensen, Anker Laurids, vognmand, Nybogade 22,
Horsens.
987 Jensen, Anker Nyegaard, vognmand, Filskov.
988 Jensen, Ankjær, vognmand, Faistersvej 12, Kbhvn. F.
989 Jensen, Anton, vognmand, Resen pr. Skive.

990 Jensen, Arne, vognmand, Elling pr. Horsens.

955 Jakobsen, Svend Rasmus Peter, vognmand, Pind
strup.

991 Jensen, Arne, vognmand, Bramminge.

956 Jakobsen, Vagn, vognmand, Hansted pr. Horsens.

992 Jensen, Arne Grøndal, vognmand, Vilslev pr. Gredstedbro.

957 Jansen, Christian Gunnar Solsø, vognmand, Nørre
Nebel.
958 Jantzen, Eyvind, civilingeniør, Rungsted Kyst.

993 Jensen, Arne Simon, vognmand, Sjelle pr. Skovby,
Østjylland.

994 Jensen, Arnolf, vognmand, Linå pr. Silkeborg.

959 Jellesmark, Frederik Ferdinand, vognmand, Svin
get 3, Lemvig.

995 Jensen, Arnst Hede, vognmand, Grindsted.

960 Jensen, Aage, vognmand, fabrikant, Chr. Bergs Vej 8,
Brande.

996 Jensen, August, vognmand, Brendstrupvej 48, År
hus.

961 Jensen, Aage, vognmand, Sæbyvej 1, Tårs.

997 Jensen, Axel, vognmand, Set. Nikolaj Vej 5A,
Kbhvn. V.

962 Jensen, Aage, vognmand, Søndergade 13, Agersted.
963 Jensen, Aage, vognmand, Tjæreborg.

998 Jensen, Axel, vognmand, Skovby Vognmandsforret
ning, Kassemose.
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999 Jensen, Axel Andreas, vognmand, Ved Trekanten 3,
Fredericia.
1000 Jensen, Axel Frederik, vognmand, Høgholtvej 3,
Vanløse.

1032 Jensen, Ejvind, vognmand, Povlstrup pr. Vrå.
1033 Jensen, Emil, vognmand, Set. Jørgens Gade 12,
Odense.
1034 Jensen, Erik, vognmand, Bjerre pr. Bråskov.

1001 Jensen, Broder, vognmand, Åstrup Bro pr. Haders
lev.

1035 Jensen, Erik, vognmand, Godthåb J.

1002 Jensen, Børge, vognmand, Røddinge pr. Stege.

1036 Jensen, Erling, vognmand, Malt pr. Vejen.

1003 Jensen, Carl, fragt- og vognmand, fa. Jacob Jacob
sen’s Eftf., Smedelundsgade 57, Holbæk.
1004 Jensen, Carl, fragt- og vognmand, Næstved vej 14,
Skelskør.

1005 Jensen, Carl Christian, vognmand, Hovedgaden,
Hårlev.

1006 Jensen, Carl Heinrich, rutebilejer, Grundtvigsvej 3,
Præstø.
1007 Jensen, Carl Magnus, vognmand, foderstofhandler,
Glejbjerg.

1008 Jensen, Carl Marius, vognmand, brændselshandler,
Stormgade 11, Esbjerg.
1009 Jensen, Carl William, vognmand, P. Knudsens
Gade 70, Kbhvn. SV.
1010 Jensen, Charles, vognmand, Rø.
1011 Jensen, Charles Christen, vognmand, brændsels
handler, Brejning Vognmands- & Brændselsforret
ning, Brejning.

1037 Jensen, Erling, vognmand, Serridslev.

1038 Jensen, Erling, vognmand, Ho pr. Oksbøl.
1039 Jensen, Ernst Anders, vognmand, Vallerød pr. Rung
sted Kyst.

1040 Jensen, Evald, vognmand, Kayerødsgade 44, Ål
borg.
1041 Jensen, Evald, vognmand, Gærum pr. Frederiks
havn.

1042 Jensen, Evald Bergkvist, vognmand, fa. Brdr. Jen
sen, Lindbjerg pr. Ølgod.
1043 Jensen, Folmer, vognmand, Folmer’s Autotransport,
Højbjerg.

1044 Jensen, Frederik, vognmand, Visbergsgade 3, Frede
rikshavn.
1045 Jensen, Frits, vognmand, Frits’ Flytteforretning, Mu
seumsgade 4, Herning.
1046 Jensen, Frits, vognmand, Stenløse.

1047 Jensen, Frode,^vognmand, Ullits.

1012 Jensen, Chresten Bang, vognmand, Hornslet.
1013 Jensen, Christen Møller, vognmand, Underup pr.
Horsens.

1048 Jensen, Georg, vognmand, Hedtoftsvej 1, Neksø.

1014 Jensen, Christian, vognmand, Ikast.

1049 Jensen, Georg Marius, vognmand, Hjadstrup Vogn
mandsforretning, Hjadstrup pr. Kappendrup.

1015 Jensen, Christian, fragtmand, Autotransporten Silkeborg-Århus, Chr. d. 8’s Vej 15, Silkeborg.

1051 Jensen, Gunnar, vognmand, Grimstrup pr. Esbjerg.

1050 Jensen, Gerhard, vognmand, Hørdum.

1016 Jensen, Christian, vognmand, Sandgade 13, Hirts
hals.

1052 Jensen, Gunnar Evald, vognmand, Tinnet pr. Vonge.

1017 Jensen, Christian, vognmand, Støvring.

1053 Jensen, Gunnar Nørgaard, vognmand, Rønnevej 10,
Hasseris pr. Ålborg.

1018 Jensen, Christian Emanuel, vognmand, Otto Ruds
Gade 90, Århus.
1019 Jensen, Christian Emanuel, vognmand, Svendsgade
133, Vejle.

1054 Jensen, Gunner, vognmand, Fræer pr. Skørping.

1055 Jensen, Gunner V., vognmand, Erdalsvej 7, Glostrup.

1020 Jensen, Christian Nørgaard, vognmand, Terndrup.

1056 Jensen, Gustav, vognmand, Ågård.

1021 Jensen, Christian Ostergaard, vognmand, Stoholm,
Jylland.

1057 Jensen, Hans, vognmand, Budsemarke pr. Borre.

1022 Jensen, Daniel Madsin, vognmand, Niels Juels Gade
15, Ålborg.
1023 Jensen, David, vognmand, Thorshøj.
1024 Jensen, Edvard Peter, vognmand, fa. Axel Jensen,
Rogårdsvej 1, Fredensborg.

1025 Jensen, Egon Grønhøj, vognmand, Vive pr. Had
sund.
1026 Jensen, Einar, vognmand, Adelgade 34, Assens.

1058 Jensen, Hans, vognmand, Daphnesvej 23 A, Skagen.

1059 Jensen, Hans, vognmand, Skørping.
1060 Jensen, Hans Aage, vognmand, Toksværd pr. HolmeOlstrup.
1061 Jensen, Hans Aksel, vognmand, Karrebækvej 1, LI.
Næstved pr. Næstved.

1062 Jensen, Hans Bøgh, vognmand, Gørding.

1027 Jensen, Einar, vognmand, Tylstrup.

1063 Jensen, Hans Christian, vognmand, Egeskov pr.
Fredericia.

1028 Jensen, Ejler, vognmand, Hovedgård.

1064 Jensen, Hans Emil Martin, vognmand, Aage Jensen’s Vognmandsforretning, Nørregade 5, Vejle.

1029 Jensen, Ejler Mathias, vognmand, Jyderup.
1030 Jensen, Ejnar, vognmand, Barde pr. Herning.

1065 Jensen, Hans Henrik, vognmand, Karlby pr. Horn
slet.

1031 Jensen, Ejnar, vognmand, Nørregade 1, Vrå.

1066 Jensen, Hans Karl, vognmand, Harres pr. Bredebro.
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1067 Jensen, Hans Lund, vognmand, Vejrup.

1102 Jensen, Jens Emanuel, vognmand, St. Blichers Gade
21, Brønderslev.

1068 Jensen, Hans Peder, vognmand, Kongsdalvej 31,
Vanløse.

1103 Jensen, Jens Erik, vognmand, I. P. Jacobsens Vej 4,
Skagen.

1069 Jensen, Hans Poul, vognmand, Holme-Olstrup.
1070 Jensen, Hans Wilhelm, vognmand, Fj elsted Auto
transport, Fjelsted pr. Mariager.

1071 Jensen, Harald Emil, vognmand, Søborg Hovedgade
6 A, Søborg.

1104 Jensen, Jens Hansen, vognmand, Brøndum pr. Guld
ager.

1105 Jensen, Jens Hansen, vognmand, Stengade 7 A, Ål
borg.

1072 Jensen, Hardi, vognmand, Mosbjerg pr. Tolne.

1106 Jensen, Jens Jakob Hannibal, vognmand, Knuds vej
2, Rønne.

1073 Jensen, Harke, vognmand, Søndergade 90, Hunde
sted.

1107 Jensen, Jens Kirkegaard, vognmand, Aulum.

1074 Jensen, Harry, vognmand, Bjerge pr. St. Fuglede.

1108 Jensen, Jens Laurits, vognmand, Islandsgade 3,
Alborg.

1075 Jensen, Harry, vognmand, Rødekro.

1109 Jensen, Jens Marius, vognmand, fa. J. M. Jensen &
Sønner, Vestergade 33, Skjern.

1076 Jensen, Harry, vognmand, Vindingevej 59, Roskilde.

1077 Jensen, Harry Charles, vognmand, Hyltebro 2,
Kbhvn. N.

1110 Jensen, Jens Michael Kjær, vognmand, Mariager
Autotransport, Mariager.

1078 Jensen, Harry Emil, vognmand, Nimtofte.

1111 Jensen, Jens Møller, vognmand, Fælledvej 50, Brøn
derslev.

1079 Jensen, Haugaard, vognmand, Thorup pr. Dron
ninglund.

1112 Jensen, Jens Peter, vognmand, LI. Asmild, Tapdrup
pr. Viborg.

1080 Jensen, Henning Bak, vognmand, Øster Jølby pr.
Erslev.

1113 Jensen, Jens Peter, vognmand, Ans Autotransport
Ansgård, Ans By.

1081 Jensen, Henry, vognmand, Nordenskov.

1114 Jensen, Jens Peter, vognmand, Løgstrup.

1082 Jensen, Henry, vognmand, GI. Ejby pr. Ejby.

1115 Jensen, Jens Peter, vognmand, Hald pr. Højslev.

1083 Jensen, Herman, vognmand, Gormsvej 3, Næstved.

1084 Jensen, Herluf Hedegaard, vognmand, Vingtoft pr.
Nørre Felding.

1116 Jensen, Jens Peter, vognmand, Peter’s Biler, Skovby,
Østjylland.

1085 Jensen, Holger, vognmand, Snejbjerg pr. Herning.

1117 Jensen, Jens Peter Christian, vognmand, Vindevej
30, Skive.

1086 Jensen, Holger, vognmand, Laven Vognmandsfor
retning, Laven.

1118 Jensen, Jens Søren, vognmand, Pederstrup pr. Kjellerup.

1087 Jensen, Holger, vognmand, Fluebjerg pr. Tolne.

1119 Jensen, Johan, vognmand, Skibsby pr. Hjørring.

1088 Jensen, Holger, vognmand, Hestehavebakken, Ka
lundborg.
1089 Jensen, Holger, vognmand, Jens Jensen I/S, Padborg.

1120 Jensen, Johan Peter, vognmand, Krogen 4, Vejle.

1121 Jensen, Johannes, vognmand, Kalundborgvej 77,
Holbæk.

1090 Jensen, Immanuel, vognmand, Hodde pr. Tistrup.

1122 Jensen, Johannes Edvard, vognmand, Pårup pr.
Engesvang.

1091 Jensen, Ingemann, vognmand, Møllehus Allé 32,
Frederikshavn.

1123 Jensen, Johannes Martin, vognmand, Ordrup Flytte
forretning, Ordrupvej 96, Ordrup pr. Charlottenlund.

1092 Jensen, Jens, speditør, vognmand, Jens Jensen I/S,
Padborg.

1124 Jensen, Julius Ludvig, vognmand, Ølgod.

1093 Jensen, Jens, vognmand, Fensmark pr. Holme-Olstrup.

1094 Jensen, Jens, vognmand, Svenstrup, Als.

1125 Jensen, Juul, vognmand, fa. Johan Jensen & Søn,
Hallund pr. Brønderslev.
1126 Jensen, Jørgen Christian, vognmand, fa. Jørgen
Jensen & Søn, Jebjerg.
1127 Jensen, Kai, vognmand, fa. A. Jensen & Søn, Esthersvej 45, Hellerup.

1095 Jensen, Jens, vognmand, Vegger.

1096 Jensen, Jens Alfred, vognmand, Øster Bording.

1128 Jensen, Kaj, vognmand, Grev Schacks Vej 34, Svend
borg.

1097 Jensen, Jens Carl, vognmand, Malling.
1098 Jensen, Jens Christian, vognmand, Nørre Vorupør
pr. Sjørring.
1099 Jensen, Jens Christian Kroer, vognmand, fa. M.
Jensen, Rosensgade 30, Arhus.

1129 Jensen, Karl Aage, vognmand, Tvingstrup.

1130 Jensen, Karl Abild, vognmand, Absalonsgade 21,
Arhus.
1131 Jensen, Karl August, vognmand, Gandrup.

1100 Jensen, Jens Cornelius, vognmand, Jernvedlund pr.
Gredstedbro.

1132 Jensen, Karl Christian, vognmand, Harndrup.

1101 Jensen, Jens Dahl, vognmand, Bedsted, Thy.

1133 Jensen, Karl Sønderby, vognmand, Videbæk.
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1134 Jensen, Knud, vognmand, Herrestrup pr. Grevinge.

1168 Jensen, Olaf, vognmand, Føllenslev.

1135 Jensen, Kristen, vognmand, Klim.

1169 Jensen, Olaf, vognmand, Røsnæs Flytteforretning,
Sønder Nyrup pr. Kalundborg.

1136 Jensen, Lars Peter, vognmand, Pandrup.

1170 Jensen, Olaj Elius Søren, vognmand, Over Jerstal.

1137 Jensen, Laurids, vognmand, Tobøl Vognmands
forretning, Tobøl pr. Føvling.

1171 Jensen, Oluf Peder, vognmand, Tistrup.

1138 Jensen, Laurits, vognmand, Viby Brændselsforret
ning, Nordbyvej 3, Viby J.

1172 Jensen, Oscar, vognmand, fa. O. Jensen & Co.,
Helgesvej 11, Vejle.

1139 Jensen, Laurits Martin, vognmand, Dalgasvej 9,
Holstebro.

1173 Jensen, Otto, vognmand, Jeppe Aakjærs Vej 12,
Herning.

1140 Jensen, Leif M., vognmand, Lunddalsvej 9, Glostrup.

1174 Jensen, Otto, vognmand, Ørskov pr. Tvingstrup.

1141 Jensen, Lorens, vognmand, Nyker.

1175 Jensen, Otto Rybel Eiberg, vognmand, Teglgårds
vej 4, Skovshoved pr. Charlottenlund.

1142 Jensen, Louis, vognmand, Østergade 3, Hasle.

1176 Jensen, Peder, vognmand, fa. Peder Jensen & Søn,
Ølby pr. Struer.

1143 Jensen, Magnus Holger, vognmand, Rødding.

1144 Jensen, Manfred, vognmand, Brigadevej 7, Kbhvn.
S.
1145 Jensen, Marinus, vognmand, Assentoft pr. Volk
Mølle.
1146 Jensen, Marius, vognmand, Høyersgade 7, Frederiks
havn.
1147 Jensen, Martin, vognmand, Skørbæk pr. Halkær.

1148 Jensen, Martin Urup, vognmand, Strandby Plads 1,
Esbjerg.

1177 Jensen, Peder, vognmand, fa. Johs. Jensen & Søn,
Kloster pr. Ringkøbing.
1178 Jensen, Peder Christian, vognmand, Ry.

1179 Jensen, Peder Erik Søndergaard, vognmand, Blen
strup Lillebil, Blenstrup.
1180 Jensen, Peter, vognmand, Brørup.

1181 Jensen, Peter, vognmand, Holbergsgade 1, Brønder
slev.
1182 Jensen, Peter Bang, vognmand, Kollerup Mølle pr.
Hadsten.

1149 Jensen, Max, vognmand, Filskov.
1150 Jensen, Monrad, vognmand, Gedsted.

1183 Jensen, Peter Blenstrup, vognmand, Støvring pr.
Randers.

1151 Jensen, Niels, vognmand, Nonbo pr. Viborg.

1152 Jensen, Niels, vognmand, Fjerritslev.

1184 Jensen, Peter Johannes, vognmand, Roskildevej
150, Oppe-Sundby Villaby pr. Frederikssund.

1153 Jensen, Niels, vognmand, Rønde Vognmandsforret
ning, Rønde.

1185 Jensen, Peter Rudolf, vognmand, Tornby.

1154 Jensen, Niels, vognmand, Tiist Brændsels- & Vogn
mandsforretning, Tiist pr. Mundelstrup.
1155 Jensen, Niels Alfred, vognmand, Faksegade 7,
Kbhvn. 0.

1156 Jensen, Niels Anders, vognmand, Hanbjerg.

1186 Jensen, Poul Erik, vognmand, fa. Hans Jensen &
Søn, Vestergade 15, Roskilde.
1187 Jensen, Rasmus Christian, vognmand, Gram.
1188 Jensen, Richard Emanuel, vognmand, Juelsminde.
1189 Jensen, Robert Karsten, vognmand, St. Restrup pr.
Sønderholm.

1157 Jensen, Niels Christian, vognmand, Vinding.

1158 Jensen, Niels Christian, vognmand, Nordenskov.

1190 Jensen, Rudolph Niels, vognmand, Kolding Flytte& Vognmandsforretning, Borgergade 13, Kolding.

1159 Jensen, Niels Christian, vognmand, Skolevej 6,
Holte.

1191 Jensen, Sigfred, vognmand, Krik pr. Vestervig.

1160 Jensen, Niels Erik, vognmand, Kalbyrisvej 69, Næst
ved.

1192 Jensen, Sigurd, fragtmand, kommissionær, Smede
lundsgade 31, Holbæk.

1161 Jensen, Niels Julius, vognmand, brændselshandler*
Holmevej 164, Højbjerg.

1193 Jensen, Sigvald, vognmand, Glejbjerg.

1162 Jensen, Niels Jørgen, vognmand, Voldby pr. Ham
mel.

1195 Jensen, Sven-Egon Hedegaard, vognmand, Vind.

1163 Jensen, Niels Karl, vognmand, Cypernsvej 20,
Kbhvn. S.

1196 Jensen, Svend, vognmand, Lønholt pr. Fredensborg.

1164 Jensen, Niels Peder, vognmand, Højbjerg Vogn
mandsforretning, M. G. Holsts Vej 3, Skåde pr. Høj
bjerg.
1165 Jensen, Niels Peter, exam. kørelærer, Munkebjergvej
15, Odense.

1194 Jensen, Siliam, vognmand, Hørdum.

1197 Jensen, Svend Aage, vognmand, Ekso Transport,
Åbenrå 20, Kbhvn. K.

1198 Jensen, Svend Aage, vognmand, Græsted.
1199 Jensen, Svend Aage, vognmand, Lifstrup pr. Es
bjerg.
1200 Jensen, Svend Aage, vognmand, Kolind.

1166 Jensen, Niels Thornvig, vognmand, fa. Thornvig
Jensen & Søn, Herning.

1201 Jensen, Svend Aage, vognmand, Næsby pr. Ranum.

1167 Jensen, Nina Nyegård, forlagsdirektor, Schioldannsvej 28, Charlottenlund.

1202 Jensen, Svend Aage, vognmand, Smedegade 6,
Vejlby pr. Risskov.
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1203 Jensen, Svend Aage, vognmand, Hjøllund Vogn
mandsforretning, Hjøllund.

1237 Jensen, William Pedersen, vognmand, Hejnsvig.
1238 Jensen, fa. Ghr. F., Vognmands- & Flytteforretning,
Teglgårdsvej 32, Kolding.

1204 Jensen, Svend Aage, vognmand, fa. Frands F. Jensen
& Søn, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

1205 Jensen, Svend Borup, vognmand, Borup’s Møbel
transport, Ingersvej 1, Glostrup.

1206 Jensen, Svend Ejvind, vognmand, Lindum pr. On
sild.
1207 Jensen, Svend Everd, vognmand, Højtoftevej 5,
Silkeborg.

1208 Jensen, Svend Ivar, vognmand, Islandsgade 10,
Ålborg.

1239 Jensen & Søn,

fa.

Chr., Vorgod pr. Herning.

1240 Jensen & Søn,

fa.

P., Vognmandsforretning, Billund.

1241 Jensen & Sønner, I/S J., Bryrup.

1242 Jeppesen, Alfred, fragt- og vognmand, Begtrup pr.
Knebel.
1243 Jeppesen, Hans Peter, vognmand, »Liseleje-Bilen«,
Liselej e.

1244 Jeppesen, Johannes, vognmand, Lynge By pr. Lynge.

1209 Jensen, Svend Ove, vognmand, Kirkeby.

1245 Jeppesen, Johannes Marinus, vognmand, brændsels
handler, Brøndsted pr. Pj edsted.

1210 Jensen, Søren, vognmand, Hune pr. Blokhus.
1211 Jensen, Søren Christian, vognmand, Centrum,
Ljørslev pr. Nykøbing M.

1246 Jeppesen, Niels Søren, vognmand, Skamby.
1247 Jeppesen, Tage, vognmand, Spottrup.

1212 Jensen, Søren Karlsen, vognmand, Voldby Vogn
mandsforretning, Voldby pr. Hammel.

1248 Jepsen, Anker, vognmand, Gethersvej 10, Randers.

1213 Jensen, Søren Peter, vognmand, Øster Brønderslev
pr. Brønderslev.

1249 Jepsen, Carl Otto, vognmand, Egeskovvej 92,
Fredericia.

1214 Jensen, Søren Rasmussen, vognmand, Tulstrup pr.
Ry.

1250 Jepsen, Jens Peter, vognmand, Darum pr. Bramminge.

1215 Jensen, Søren Stanly, vognmand, Lyngby pr. Tru
strup.

1251 Jepsen, Karl Grue, vognmand, No.
1252 Jepsen, Peter, vognmand, Vestervig.

1216 Jensen, Tage, vognmand, Flauenskjold.

1217 Jensen, Tage, vognmand, Helium.

1253 Jespersen, Christian Ove, vognmand, Almind pr.
Rindsholm.

1218 Jensen, Tage Busk, vognmand, Auning.

1254 Jespersen, Hans Christian, vognmand, Hjerting.

1219 Jensen, Theodor, vognmand, Hemmet.

1255 Jespersen, Svend Peter, vognmand, Nørre Fårup pr.
Ribe.

1220 Jensen, Thomas, vognmand, Arden Lillebil, Arden.

1256 Jessen, Arne, vognmand, fa. Brdr. Jessen, Vejrup.

1221 Jensen, Thomas, vognmand, Vork pr. Egtved.
1222 Jensen, Thorvald, vognmand, Gerlachsgade
Århus.
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1257 Jessen, Christian Gohr Lomholt, vognmand, fa.
Peter Jessen & Søn, Vendersgade 55, Fredericia.
1258 Jessen, Ejnar, vognmand, fa. Brdr. Jessen, Vejrup.

1223 Jensen, Thorvald, vognmand, Øster Vrå.

1224 Jensen, Valdemar, vognmand, Thorshøj.

1259 Jessen, Harry, vognmand, Gårde.

1225 Jensen, Valdemar, vognmand, Hornborg pr. Flem
ming.

1260 Jessen, Iver, vognmand, Rugbjerg pr. Hovslund.

1226 Jensen, Valther, vognmand, Poppel Allé 48, Ros
kilde.
1227 Jensen, Verner, vognmand, Kirkevej 18, Viby J.

1228 Jensen, Verner, vognmand, Lyngs.
1229 Jensen, Verner Kjeldsen, vognmand, Dråby pr.
Ebeltoft.

1261 Jessen, Niels, vognmand, Gråsten.
1262 Jessen, Valdemar, vognmand, Hjordkær.

1263 Jessen, Valdemar Boesen, vognmand, Arre Vogn
mandsforretning, Årre pr. Varde.

1264 Jessen, Villads Beyer, vognmand, Orten pr. Varde.

1230 Jensen, Viggo, vognmand, Nordenskov.

1265 Jessen, Vinhardt, vognmand, Endrup pr. Bramminge.

1231 Jensen, Viggo, vognmand, Kløverprisvej 10, Hvidovre
pr. Valby.

1266 Jessing, Verner, vognmand, speditør, Kruså pr.
Padborg.

1232 Jensen, Viggo Frode, vognmand, Timandsvej 10,
Hadsund.
1233 Jensen, Vilhelm, vognmand, fa. Vilh. Jensen & Søn,
Floulev pr. Hvidbjerg.

1267 Jochimsen, Lorenz Peter, vognmand, Gråsten.

1234 Jensen, Villy Krogsbæk, vognmand, Vilh. Bechs Vej
74, Rosenvang pr. Århus.
1235 Jensen, Werner, vognmand, Kisserup pr. Hvalsø.

1236 Jensen, Wilhelm, vognmand, Kidskelund pr. Padborg.

1268 Jochumsen, Niels Peder, vognmand, Helium pr.
Skørping.
1269 Johannessen, Svend Højen, vognmand, Kollerup pr.
Jelling.

1270 Johannsen, Christian, vognmand, Bredebro.
1271 Johannsen, Heinrich, vognmand, Kruså pr. Padborg.

1272 Johannsen, Theodor, vognmand, Felsted.
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1273 Johansen, Adolf Marius, vognmand, Nørregade 106,
Esbjerg.

1307 Juhl, Martin Christian, vognmand, Malt pr. Brø
rup.

1274 Johansen, Alfred Viktor, vognmand, Ryde Kirkeby
pr. Vinderup.

1308 Julius, Svend Nielsen, vognmand, Parkvej 24, Ribe.

1275 Johansen, Anne Kristine, vognmand, Autotrans
porten »Mimer«, Ole Jørgensens Gade 14, Kbhvn. N.

1276 Johansen, Arne, vognmand, Kulepile pr. Rudkøbing.
1277 Johansen, Bent, vognmand, Them.
1278 Johansen, Bernt Høosberg, vognmand, Fitting pr.
Vorbasse.
1279 Johansen, Chr. Møller, slagtemester, Lunde J.

1280 Johansen, Christian Jørgen, vognmand, Ægirsgade
76, Kbhvn. N.

1309 Junker, Jens Kolbech, vognmand, Hejnsvig.
1310 Junker, Jørgen Kolbech, vognmand, Vesterhede pr.
Hejnsvig.
1311 Justesen, Carl Villiam, vognmand, Østerild.
1312 Justesen, Gunnar Færch Møller, vognmand,
Havndal.

1313 Justesen, Hans, vognmand, Korsør Vognmands- &,
Flytteforretning, Kirkepladsen 1, Korsør.
1314 Justesen, Poul, vognmand, Grønfeldt pr. Femmøller.

1315 Juul, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Uldum.

1281 Johansen, Christian Lund, vognmand, Kollerup pr.
Fjerritslev.

1316 Jurgensen, Alfred, vognmand, Ballerup.

1282 Johansen, Ejnar, vognmand, Jerslev S.

1317 Jurgensen, Toni, vognmand, Stemmild pr. BylderupBov.

1283 Johansen, Friis, vognmand, Hadsten Flytte- & Vogn
mandsforretning, Hadsten.

1318 Jørgensen, Aage M., vognmand, fa. L. Jørgensen &
Søn, Fruegade 10, Roskilde.

1284 Johansen, Grenog, vognmand, Jerslev S.
1285 Johansen, Henry, vognmand, Humble.

1319 Jørgensen, Aksel Johannes, vognmand, Spicas Allé
36, Tårnby pr. Kastrup.

1286 Johansen, Jens Meier, forlagsdirektør, Hovmarksvej
34, Charlottenlund.

1320 Jørgensen, Alfred Møller, vognmand, gårdejer,
Hannerupgård pr. Fredericia.

1287 Johansen, Jens Peter, vognmand, Sivested pr.
Kolind.

1321 Jørgensen, August, vognmand, Sønderborg Auto
transport, Rojumvej 38, Sønderborg.

1288 Johansen, Johannes, vognmand, Vester Aby.

1322 Jørgensen, Axel Elstrøm, vognmand, Hjertingvej
28, Esbjerg.

1289 Johansen, Niels Midtgaard, vognmand, Skads pr.
Esbjerg.

1290 Johansen, Ole Meier, skoleelev, Emdruphuse 12,
Kbhvn. 0.

1323 Jørgensen,
Svaneke.

Børge,

vognmand,

Fiskergade

11,

1324 Jørgensen, Edvard, vognmand, Hårby Vognmands
forretning, Hårby.

1291 Johansen, Valdemar, vognmand, Asmindrup Flytte
forretning, Nørre Asmindrup.

1292 Johansen, Viggo, vognmand, Såby pr. Østbirk.

1325 Jørgensen, Edvard Henrik, vognmand, Sorøvej 6,
Skelskør.
1326 Jørgensen, Ejner, vognmand, Hvidovre Rutebiler,
GI. Køge Landevej 113, Kbhvn. Valby.

1293 Johnsen, Carl, vognmand, Bøgevej 13, Roskilde.
1294 Johnsen, Helge, vognmand, Stestrup pr. Kirke
Eskilstrup.

1327 Jørgensen, Ejner, vognmand, Syvsten pr. Sæby.
1328 Jørgensen, Elvin Anker, vognmand, Videbæk.

1295 Johnsen, Johannes, vognmand, Ørbæk pr. Tarm.
1296 Jonasen, Anders, vognmand, Bryrup.

1329 Jørgensen, Emil, vognmand, Elmegade 5, Kalund
borg.

1297 Jonasen, Peder Sofus, vognmand, Bryrup.

1330 Jørgensen, Erik, vognmand, Kirke Værløse pr. Vær
løse.

1298 Jonassen, Peter Julius Algot, vognmand, Østerdals
gade 4, Kbhvn. S.

1331 Jørgensen, Erik, vognmand, Lindegade 4, Christians
feld.

1299 Jonasson, Poul, vognmand, fa. Oscar Jonasson, H. V.
Nyholms Vej 21, Kbhvn. F.

1332 Jørgensen, Ernst, vognmand .Kirkestræde 6, Køge.

1300 Jordt, Holger, vognmand, Vidågade 24, Tønder.

1333 Jørgensen, Ernst Christian, vognmand, Boeslunde.

1301 Jordt, Niels Jørgen, vognmand, Sølsted pr. Visby,
Sønderjylland.

1334 Jørgensen, Frederik, vognmand, Lændemark pr.
Bylderup-Bov.

1302 Jordt, Oskar, vognmand,
Landevej, Tønder.

1335 Jørgensen, Hans, vognmand, Glatved pr. Balle.

entreprenør, Nordre

1303 Josefsen, Georg, vognmand, Sønder Dråby Vogn
mandsforretning, Sønder Dråby pr. Nykøbing M.
1304 Josefsen, Poul Christian, vognmand, Flade Vogn
mandsforretning, Flade pr. Nykøbing M.

1305 Josiassen, Viggo, vognmand, Sjællandsgade 15, Århus.

1306 Juhl, Johannes, vognmand, Øster Lindet.

1336 Jørgensen, Hans, vognmand, Stolbro pr. Guderup.
1337 Jørgensen, Hans, vognmand, Tagkær pr. Christians
feld.
1338 Jørgensen, Hans Christian, vognmand, Rådhustor
vet, Fredericia.

1339 Jørgensen, Harald Steen, vognmand, Almtoft pr.
Kj ellerup.
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1372 Jørgensen, Svend, vognmand, Roskildevej, Frederiks
sund.

1340 Jørgensen, Harry, vognmand, Vester Skerninge.
1341 Jørgensen, Helge, vognmand,
Vestergade 1, Holbæk.

kartoffelhandler,

1373 Jørgensen, Svend Aage, vognmand, Helium.

1342 Jørgensen, Helge, vognmand, Mads Holms Vej 5 B,
Helsingør.

1374 Jørgensen, Søren Brix, vognmand, Råby Vogn
mandsforretning, Råby pr. Dalbyover.

1343 Jørgensen, Henning Pauli, vognmand, Poul Buås’
Vej 17, Ålborg.

1375 Jørgensen, Thomas Christensen, vognmand, Roost
pr. Branderup J.

1344 Jørgensen, Herbert, vognmand, Rimmensgade 17,
Frederikshavn.

1376 Jørgensen, Vagn Christian, vognmand, Mollerup
Vognmandsforretning, Mollerup pr. Ørum-Sønderlyng.

1345 Jørgensen, Holger, vognmand, Hammelev pr.
Grenå.

1377 Jørgensen, Valdemar, vognmand, Karup pr. Sæby.

1346 Jørgensen, Jens, vognmand, Bagterpvej 62, Hjørring.
1347 Jørgensen, Jens, vognmand, Elstrup pr. Guderup.

1378 Jørgensen, Verner, vognmand, Vemb.

1379 Jørgensen, Viggo, vognmand, Korning pr. Hatting.
1380 Jørgensen, Viggo, vognmand, Rutsker pr. Hasle.

1348 Jørgensen, Jens, vognmand, fa. Jens Jørgensen &
Søn, Fole.
1349 Jørgensen, Jens, vognmand, Melby.

1381 Kaagaard, Anders, vognmand, Hørdum.

1350 Jørgensen, Jens Peter Bech, vognmand, sognefoged,
Romlund pr. Ravnstrup.

1382 Kahr, Verner, vognmand, Ommestrup pr. Mørke.

1351 Jørgensen, Jens Sofus Marinus Boris, vognmand,
Boris’ Vognmandsforretning, Kingstonvej 12, Kbhvn.
S.
1352 Jørgensen, Johannes Julius, vognmand, fa. Skovsen
& Jørgensen, Sønder Boulevard 43, Kbhvn. V.

1353 Jørgensen, Jørgen, vognmand, Bovrup.

1383 Kalstrup, Jens, vognmand, Vadum.
1384 Kanstrup, Grete, vognmand, Niels Kanstrup’s
Vognmandsforretning, S tege.
1385 Karlsmose, Otto, vognmand, Aulum.

1386 Kartz, Edvard, vognmand, Posekærvej 29, Åbenrå.

1387 Kassentoft, Børge, vognmand, Opsund pr. Videbæk.

1354 Jørgensen, Jørgen Edvard, vognmand, Helsinge.
1355 Jørgensen, Karl, vognmand, Violvej 14, Randers.

1356 Jørgensen, Karl Anton, vognmand, Nordvestvej 5,
Skovshoved pr. Gharlottenlund.
1357 Jørgensen, Knud, vognmand, Smidstrup Strand pr.
Gilleleje.

1358 Jørgensen, Knud Erik, vognmand, Skovgade 5,
Svaneke.

1388 Kastebo, Rasmus, vognmand, Brøndbyøstervej 80,
Brøndbyøster pr. Glostrup.
1389 Kastholm, Georg, vognmand, autoudlejer, Kastholm
Autoudlejning, H. C. Ørsteds Vej 50, Kbhvn. V.

1390 Kastrup, Alfred, vognmand, Holeby Vognmands
forretning, Holeby.
1391 Kastrup, Christian, fragt- og vognmand, Brandstrup
pr. Vester Tirsted.

1392 Ketner, fa. Axel, Lucas-C.A.V. Service Station,
Vordingborggade 6-8, Kbhvn. 0.

1359 Jørgensen, Knud Henrik, vognmand, Ansager.

1360 Jørgensen, Lund Willy, vognmand, Klitgårdsvej 12,
Frederikshavn.
1361 Jørgensen, Michael Vinther, vognmand, Vranum
pr. Viborg.

1393 Kildebakke, Laurits, vognmand, Ålsgårde.
1394 Kielstrup, Christian Christensen,
Bardenflethsgade 3, Vejle.

vognmand,

1395 Kirk, Gunnar, vognmand, Hudevad pr. Årslev.

1362 Jørgensen, Niels Christian, vognmand, Rårup.

1363 Jørgensen, Niels Oluf, vognmand, Vanløse Byvej 22,
Vanløse.

1364 Jørgensen, Niels Peter, vognmand, Fjordgade 7,
Nykøbing M.

1365 Jørgensen, Oluf Frederik, vognmand, Kagsvang
17, Brønshøj.

1366 Jørgensen, Ove, vognmand, Østergade 9, Klemen
sker.

1396 Kirkeby, Jens Peter, vognmand, fa. Jens Kirkeby &
Søn, N. J. Poulsens Vej 1, Esbjerg.

1397 Kirkegaard, Martin, driftsleder, I/S Skjern-TarmNørre Nebel Rutebiler, Tarm.
1398 Kirkegaard, Tage, vognmand, Vrenderup, Fåborg
pr. Varde.

1399 Kjeldsen, Holger Thylstrup, vognmand, Sønder
gade 34, Ebeltoft.

1367 Jørgensen, Peter, vognmand, Vollerup.

1400 Kjeldsen, Magni Gunnar, vognmand, fa. K. Kjeld
sen, Vejle.

1368 Jørgensen, Poul, vognmand, Nykøbing S. Flytte
forretning, Egebjergvej 41, Nykøbing S.

1401 Kjellund, Kaj, vognmand, Jyllingevej 70, Vanløse.
1402 Kjær, Laurits, vognmand, Skærbæk.

1369 Jørgensen, Poul Gerhard, vognmand, Buddingevej
234, Søborg.

1403 Kjær, Peter, vognmand, Skinkelsvej 8, Haderslev.

1370 Jørgensen, Preben Gudmund, vognmand, Illerup pr.
Kalundborg.

1404 Kjærgaard, Alfred, vognmand, Bedsted, Thy.

1371 Jørgensen, Sofus Emil, vognmand, Vandel.

1405 Kjærgaard, Christian, vognmand, Øster Hvidbjerg
pr. Redsted M.
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1406 Kjærgaard, Knud, rutebilejer, Svinget, Skjern.

1441 Kokspang, Svend Aage, vognmand, Islevhusvej 66,
Brønshøj.

1407 Kjøbenhavns Grundejeres Renholdelsesselskab,
Herj edalgade 3, Kbhvn. S.

1442 Kongelig Dansk Automobil Klub, Nørre Farimagsgade 3, Kbhvn. K.

1408 Kjølby, Jens Høgh, vognmand, Nøvling pr. Ålborg.
1409 Kjølholm, Thinus, vognmand, Dammens Mark,
Brønderslev.

1443 Kongelig Dansk Automobil Klub, Nørre Farimagsgade 3, Kbhvn. K.

1410 Klausen, Jens, vognmand, Årre pr. Varde.

1444 Kongelig Dansk Automobil Klub, Århus Afdelin
gen, St. Torv 8, Århus.

1411 Klausen, Olaf, vognmand, Urup pr. Eg.

1445 Kongelig Dansk Automobil Klub’s Rejsebureau
A/S, Nørre Farimagsgade 3, Kbhvn K.

1412 Klausen, Valdemar, vognmand, Dianalund.
1413 Klinge, Erik, vognmand, Knebel Bro pr. Knebel.
1414 Klingenberg, Andreas Peter, vognmand, Abild pr.
Tønder.

1415'Kliver, John, vognmand, Marstrup.
1416 Klockmann, August Heinrich, vognmand, Vejen.

1417 Kloster, Jakob Peter, speditør, Spedition Kloster,
Haderslev.

1446 Konrad, Jens, vognmand, Søholt Allé 21, Silkeborg.
1447 Konradsen, Jens Bjerrum, vognmand, Børkop.
1448 Korsbæk, Knud, vognmand, Attrup pr. Skovsgård.
1449 Kortbæk, Kristian Vangsgaard, vognmand, Sol
bjerg M.
1450 Korup, Ingemann, vognmand, Assentorp pr. Sten
lille.

1451 Koue, Niels Peter, vognmand, Nielstrup pr. Ran
ders.

1418JKluver, Henrik Cilius, vognmand, kulhandler, H. C.
Kliiver’s Vognmands- & Brændselsforretning, Stald
gårdsgade 17, Vejle.

1452 Kozak, Karl, vognmand, Thorsgade 3, Herning.

1419 Knudsen, Aage Henry, vognmand, fa. L. Knudsen &
Søn, Nyborgvej 170, Odense.

1453 Krag-Hansen, August, vognmand, Bakkekammen
20, Brønshøj.

1420 Knudsen, Alfred, vognmand, Vester Lindet pr.
Gram.

1454 Kragelund, Niels, vognmand, Suldrup.
1455 Krestensen, Hans, vognmand, Mylund.

1421 Knudsen, Edvard, vognmand, Toftlund.

1422 Knudsen, Ejner, vognmand, Årslev pr. Brabrand.

1456 Kring, Mads Peder, vognmand, uddeler, Højen pr.
Vejle.

1423 Knudsen, Hans, vognmand, Gladsakse Vognmands
forretning, Haspegårdsvej 16, Søborg.

1457 Kristensen, Akton, vognmand, Skovlund pr. Mølby,
Midtjylland.

1424 Knudsen, Hans Gydesen, vognmand, Øgelund pr.
Filskov.

1458 Kristensen, Alfred Vilhelm, vognmand, Fausing pr.
Allingåbro.

1425 Knudsen, Karl, vognmand, Lendum pr. Sindal.

1459 Kristensen, Carlo, vognmand, Jernvedlund pr.
Gredstedbro.

1426 Knudsen, Karl Trier, vognmand, Køng pr. Glams
bjerg.
1427 Knudsen, Karly, vognmand, Vorbasse.

1428 Knudsen, Knud, vognmand, Dølby Autotransport,
Dølbyvad pr. Skive.

1460 Kristensen,
Onsild.

Carlo Anton,

vognmand,

Sønder

1461 Kristensen, Egon, vognmand, Ryomgård.

1462 Kristensen, Harald Roed, vognmand, Nørre Kirke
by pr. Nørre Alslev.

1429 Knudsen, Laurits, vognmand, Næsbyhoved-Broby pr.
Næsby F.

1463 Kristensen, Jens Peter, vognmand, Hejnsvig.

1430 Knudsen, N. J., redaktionssekretær, Gyldenløvesgade
20, Odense.

1464 Kristensen, Kaj, vognmand, Jegindø pr. Hvidbjerg.

1431 Knudsen, Niels Tønder, vognmand, Idræts Allé 4,
Ribe.

1432 Knudsen, Svend Børge, vognmand, Gødvad Vogn
mandsforretning, Gødvad pr. Resenbro.
1433 Knudsen, Svend Oskar, vognmand, Birkehøj 7,
Glostrup.

1465 Kristensen, Karl Jørgen Kragh, vognmand, Odder.

1466 Kristensen, Kristian, vognmand, Danmarksgade 44,
Struer.
1467 Kristensen, Kristian Peter Møller, vognmand,
Grønfeldt pr. Ølgod.

1468 Kristensen, Kristian Severin, vognmand, Karby.

1434 Knudsen, Valdemar, vognmand, Hundstrup.

1435 Knudsen, Villy, vognmand, Østerlars.

1469 Kristensen, Niels, vognmand, Brdr. Kristensen’s
Vognmandsforretning, Nørager.

1436 Knudsgaard, fa. Brdr., Vognmandsforretning,
Vester Hornum.

1470 Kristensen, Ole, vognmand, Lillerød Budcentral, GI.
Allerød vej 18, Lillerød pr. Allerød.

1437 Kofod, Herluf, vognmand, Årsballe pr. Rønne.

1471 Kristensen, Osvald Bach, vognmand, Støvring.

1438 Kofod, Johannes, vognmand, Gjøl pr. Åbybro.

1472 Kristensen, Otto Johannes, vognmand, Møldrup.

1439 Kofoed, Anthon, vognmand, Olsker pr. Tejn.

1473 Kristensen, Peter, vognmand, Sjørring.

1440 Kofoed, Karl Aage, vognmand, GI. Kongevej 33 B,
Kbhvn. V.

1474 Kristensen, Peter Kristian, vognmand, Øster Vold
gade 85, Nyborg.
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1475 Kristensen, Sigurd Højgaard, vognmand, Åglimt pr.
Filskov.

1508 Københavns Politi’s Færdselsafdeling, Stoltenbergsgade 9, Kbhvn. V.

1476 Kristensen, Søren Kristian, vognmand, Ågade 12,
Nykøbing M.

1509 Køhler, Peder, vognmand, Hørsholmvej 2, Rungsted
Kyst.

1477 Kristensen, Søren Peter, vognmand, Tæbring pr.
Nykøbing M.

1510 Køhlert, Ejvind, vognmand, Strøby pr. Åkirkeby.

1478 Kristensen’s Vognmandsforretning, Brdr., Erdrup,
Lundforlund pr. Slagelse.

1511 Kølbæk, Johannes, vognmand, Borris.

1512 Koppen, Arthur Christian, vognmand, Vognmands
forretningen »Auto-Claus«, Bjarkesvej 6, Kbhvn. F.

1479 Kristiansen, Alfred Arendal, vognmand, Tønder
vej 99, Kolding.

1480 Kristiansen, Edmund, vognmand, Glamsbjerg Vogn
mandsforretning, Glamsbjerg.

1513 Ladefoged, Jens Peter, vognmand, Vormark pr.
Hesselager.

1481 Kristiansen, Erhardt Kruse, vognmand, Mygdal
Vognmandsforretning, Mygdal pr. Hjørring.

1514 Lage, Johan Jensen, vognmand, Kruså pr. Padborg.

1482 Kristiansen, Juel, vognmand, Strellev pr. Ølgod.

1515 Lagoni, Peter, vognmand, Løgumgårde pr. Løgum
kloster.
1516 Lambertsen, Kristen Jørgensen, vognmand, Hal
trup pr. Nordenskov.

1483 Kristiansen, Kresten, vognmand, Gedsted.

1484 Kristiansen, Peter, vognmand, Serridslev.

1485 Kristiansen, Peter Kristian, vognmand, Egebjerg pr.
Horsens.
1486 Kristiansen, Thorvald, vognmand, Øster Vrå.

1517 Landgrebe, Christian, vognmand, Nørhalne pr.
Vadum.

1518 Landgrebe, Thorvald, vognmand, Fredericiagade 4,
Ålborg.
1519 Landsarkivet for Sjælland og Lolland-Falster
m. m., Jagtvej 10, Kbhvn. N.

1487 Kristoffersen, Jens, vognmand, Sindal.

1488 Krog’s Køreskole, Løngangstræde 39, Kbhvn. K.
1489 Krogh, Aage, vognmand, Munkegade 5, Nykøbing
M.

1490 Krogh, Arne, vognmand, fa. J. Krogh & Søn, Hør
dum.
1491 Krogh, Hans Peter, vognmand, Jexen pr. Stilling.

1492 Krogsgaard, Marinus, vognmand, Bonderup.

1493 Krogshave, Helmer Andersen, vognmand, Holbergsgade 6, Ålborg.

1494 Krogshave, Tage, vognmand, Østergårde pr. Had
sund.
1495 Kroll-Jensen, Henning, vognmand, Alfred Jensen &
Søn A/S, Dronning Olgas Vej 18, Kbhvn. F.

1496 Kruse, Laurits Nis Lind Bogø, vognmand, Agtrupvej
40, Kolding.
1497 Kruse & Søn, fa. E., vognmandsforretning, Hørning.

1520 Landsforeningen af danske Slagtermestre, Grå
brødre Torv 4, Odense.
1521 Langballe, Jens, vognmand, Bjerglide 2, Brande.

1522 Langhoff, Jens Børge, vognmand, Marienborg Allé
22, Søborg.
1523 Langholm, Geert, vognmand, Gjerrild.

1524 Langkjær, Eli Martinus, vognmand, fabrikant, Øge
lund pr. Filskov.
1525 Larsen, Aage, turistbilejer,
Maribovej 59, Nakskov.

Nakskov Turistfart,

1526 Larsen, Aage, vognmand, fa. Lundbye’s Eftf.,
Ålborg.
1527 Larsen, Aage, vognmand, Nørregade 12, Sindal.

1528 Larsen, Aage, vognmand, Sejlflod Vognmandsforret
ning, Sejlflod.

1529 Larsen, Aage, vognmand, Østerlars.

1498 Krøll, Marie, vognmand, Krøll’s Turisttrafik, Set.
Hans Gades Passage 1, Kbhvn. N.

1530 Larsen, Aage Armand, vognmand, Topshøj pr. Sorø.

1499 Kubert, Einar Nielsen, rutebilejer, Svendsgade 8,
Slagelse.

1531 Larsen, Aksel Marinus, vognmand, Follerup pr.
Fredericia.

1500 Kubicki, Adam, vognmand, Thorsgade 9, Ålborg.

1532 Larsen, Alfred, vognmand, Farre.

1501 Kudsk, Hans Hansen, vognmand, Lindedal 8,
Haderslev.

1533 Larsen, Anders Kristian, vognmand, fa. Brdr. Lar
sen, Vindelev pr. Jelling.

1502 Kudsk, Hans Morten, vognmand, Kastrup pr. Gram.

1534 Larsen, Annæus, vognmand, fa. Larsen & Præstegaard, Års.

1503 Kudsk, Holger Jakobsen, vognmand, entreprenør,
Kastrup pr. Gram.
1504 Kvejborg, Jørgen, vognmand, Sønderhå pr. Hør
dum.

1535 Larsen, Anton Søndergaard, vognmand, Randers
Godstransport, Hermann Stillings Vej 39, Randers.

1536 Larsen, Børge Til, vognmand, Mågevej 14, Frede
rikssund.

1505 Kærgaard, Kristen, vognmand, Mollerup pr. Nykø
bing M.

1537 Larsen, Carl, vognmand, Ramløse pr. Helsinge.

1506 Københavns Automobil-Central A/S, Aut. DomiForhandler, GI. Kongevej 13, Kbhvn. V.

1538 Larsen, Carl Evald, vognmand, Kirke Stillinge pr.
Slagelse.

1507 Københavns Kommune’s Kørselsafdeling, Vester
Fælledvej 75, Kbhvn. V.

1539 Larsen, Carl Johan, vognmand, Nørhalne pr.
Vadum.
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1540 Larsen, Carl Valdemar, vognmand, Borchsvej 1,
Bolbro.

1571 Larsen, Knud, vognmand, Sønderbrogade 34, Hor
sens.

1541 Larsen, Christian, vognmand, Egevej 6, Glostrup.

1572 Larsen, Knud Gunnar, vognmand, Plougsvej 2,
Hastrup pr. Køge.

1542 Larsen, Christian, vognmand, Holløse pr. Vejby.
1543 Larsen, David, vognmand, Magleby pr. Borre.

1573 Larsen, Kresten Viggo, vognmand, Køge Bybus &
Turistfart, Flindtsvej 5, Køge.
1574 Larsen, Kristian Andreas, vognmand, Tersløse pr.
Dianalund.

1544 Larsen, Egon, vognmand, Kirke Hyllinge.
1545 Larsen, Emil, vognmand, Holme vej 17, Ribe.

1575 Larsen, Lars, vognmand, fa. A. & L. Larsen, Nyrup.

1546 Larsen, Erling Christian Mosegaard, vognmand,
Brøndbyøster pr. Glostrup.
1547 Larsen, Hans, vognmand, Ullerød pr. Hillerød.

1548 Larsen, Hans Gerhard, vognmand, formbrændsels
fabrikant, Krog pr. Billund.
1549 Larsen, Hans Peter, vognmand, Roerslev pr. Kappendrup.
1550 Larsen, Hans Søndergaard, vognmand, Gyrstinge
pr. Ringsted.

1551 Larsen, Henrik, vognmand, fa. Henrik Larsen & Søn,
Østergade 8, Agersted.
1552 Larsen, Henry, vognmand, fa. Lars Larsen & Søn,
Toldbodgade 69, Kbhvn. K.
1553 Larsen, Herluf Georg, vognmand, Kristrup Vogn
mands- & Flytteforretning, Kristrup pr. Randers.

1554 Larsen, Hermod Peter Engelhardt, vognmand,
Hovedgaden 33, Havdrup.
1555 Larsen, Hjalmar, vognmand, Jyllandsgade, Hirts
hals.

1556 Larsen, Holger, vognmand, Sønder Kirkeby pr.
Egebjerg.

1557 Larsen, Holger, vognmand, Tværgade 53, Nykøbing
1558 Larsen, Ingemann, vognmand, Sønderport 26, Løg
stør.
1559 Larsen, Jens, grosserer, automobilimportør, Meldahlsgade 2, Kbhvn. V.

1560 Larsen, Jens Frede, vognmand, Sønderød pr. RudsVedby.

1561 Larsen, Jens Peter Ejvin, vognmand, Gasværksvej 3,
Kgs. Lyngby.

1576 Larsen, Lars, vognmand, fa. Lars Larsen & Søn,
Tybjerglille pr. Herlufmagle.
1577 Larsen, Lars Christian, vognmand, Rødegårdsvej
53, Odense.

1578 Larsen, Marinus Christian, vognmand, Blichersvej
39, Brande.
1579 Larsen, Marius, vognmand, Starup pr. Tofterup.
1580 Larsen, Marius, vognmand, E. Hansens Vej 12, Es
bjerg.

1581 Larsen, Martin Peter, vognmand, Brdr. M. & O.
Larsen’s Vognmandsforretning, Esbjerg.
1582 Larsen, Martin Severin, vognmand, Mcdelbyvej 36,
Rødovre pr. Valby.

1583 Larsen, Mie, Sønderlundvej 1, Herlev.
1584 Larsen, Møller, vognmand, Lyngså Vognmands
forretning, Lyngså.

1585 Larsen, Niels Holger, vognmand, Lemnosvej 24,
Kbhvn. S.
1586 Larsen, Niels Jørgen, vognmand, Blåkilde pr. Sand
ager.

1587 Larsen, Niels Martin, vognmand, Vadholm 4,
Søborg.
1588 Larsen, Nordahl, vognmand, brændselshandler, I. G.
Smidths Allé 14, Hvidovre pr. Valby.
1589 Larsen, Olaf, vognmand, fa. Brdr. Larsen, Vejle
Flytteforretning, Frankrigsgade 28, Kbhvn. S.

1590 Larsen, Olaf, vognmand, Bruhnsvej 5, Frederiks
sund.
1591 Larsen, Oluf, vognmand, Vognmandsforretningen
»Fællesflid«, Soesmarke pr. Guldborg.
1592 Larsen, Oskar Romby, vognmand, Fur.

1562 Larsen, Jens Viggo, vognmand, Skibbrogade 12,
Kalundborg.

1593 Larsen, Paul Anker, vognmand, Fyrrevej 6, Rønne.

1563 Larsen, Johan, vognmand, Vestergade 9, Skander
borg.

1594 Larsen, Peder, vognmand, brændselshandler, Kron
prinsensgade 3, Esbjerg.

1564 Larsen, Johan, vognmand, Østergade 26, Hjallerup.

1595 Larsen, Peder, vognmand, Gjerrild.

1565 Larsen, Johannes, vognmand, Asserbo pr. Frederiks
værk.

1596 Larsen, Per Gammeltoft, vognmand, Slotsherrens
Have 143, Rødovre pr. Vanløse.

1566 Larsen, John, fragt- og vognmand, fa. Andr. Larsen
& Søn, Rundforbivej 2, Trørød pr. Vedbæk.

1597 Larsen, Peter Christian, vognmand, Hjallesegade
19, Dalum pr. Hjallese.

1567 Larsen, Kaj, vognmand, Vinkelvej 12, Glostrup.

1598 Larsen, Poul, vognmand, Margrethehåb, Roskilde.

1568 Larsen, Kaj Lauritz, vognmand, Knudshovedvej 79,
Nyborg.

1599 Larsen, Poul Helge, vognmand, fa. Brdr. Larsen,
Skodsborg.

1569 Larsen, Karl Ejler, vognmand, Grambyvej 13,
Rødovre pr. Valby.

1600 Larsen, Preben Egon Christian, vognmand, Jern
banevej 10, Tølløse.

1570 Larsen, Karl Emil, vognmand, Kongsvangs Allé 20,
Arhus.

1601 Larsen, Rasmus, vognmand, Roskildevej 31, Frede
rikssund.
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1602 Larsen, Richardt, vognmand, Tibirke pr. Tisvildeleje.

1635 Laursen, Hans, vognmand, Stampesgade 7, Kbhvn.
V.

1603 Larsen, Svend Axel, vognmand, Lumsås.

1636 Laursen, Jens Christian, vognmand, Asp pr. Struer.

1604 Larsen, Søren, exam. kørelærer, GI. Færgevej 20,
Esbjerg.

1637 Laursen, Jens Georg Viggo, vognmand, Nørre
Trandersvej 37, Vejgård pr. Ålborg.

1605 Larsen, Søren, vognmand, Fjerritslev.

1638 Laursen, Karl Jakob, vognmand, Assens pr. Mari
ager.

1606 Larsen, Thorkild Sigurd Troels, vognmand, Trola
Transport, Husumgade 12, Kbhvn. N.
1607 Larsen, Viggo, vognmand, Jespersvej 38, Hillerød.
1608 Larsen, Viktor, rutebilejer, Hadsund-Ålborg Rute
bil, Hadsund.
1609 Larsen, Villy Henrik Rose, vognmand, Hvidovrevej 56, Rødovre pr. Valby.

1610 Larsen & Poul Christensen, fa. Viggo Bahn, Vogn
mandsforretning, Jernbanegade 22, Haslev.

1639 Laursen, Kristen, vognmand, Løgumklostervej 177,
Åbenrå.
1640 Laursen, Laurits, vognmand, Als, Østjylland.

1641 Laursen, Laurits Johannes, vognmand, HolstebroArhus Fragtrute, Ågade 19, Holstebro.
1642 Laursen, Niels Frode, vognmand, Vitten Autotrans
port, Vitten pr. Hinnerup.

1643 Laursen, Verner, vognmand, fa. Aage Laursen &
Søn, Hou.

1611 Lassen, Christian Marinus, vognmand, Snoghøj pr.
Fredericia.

1644 Lave, Søren Sloth, fragt- og vognmand, Knebel.

1612 Lassen, Georg, vognmand, Ungarnsgade 12, Kbhvn.
S.

1645 Lemche, Klavs, vognmand, Peter Bangs Vej 25,
Kbhvn. F.

1613 Lassen, Rasmus, vognmand, Fredericiagade 20, Arhus.

1646 Lemming, Jørgen, Rungsted Kyst.

1614 Lauesen, Hans Otto, vognmand, Bjerlev pr. Jelling.

1647 Lerager, Axel Holger, vognmand, fa. A. M. Ler
ager & Søn, Søndermarksvej 75, Vejle.

1615 Lauridsen, Aage, vognmand, Sønderhå pr. Hørdum.

1616 Lauridsen, Aksel Ernst, vognmand, Ålbæk pr.
Bramminge.
1617 Lauridsen, Hans Mathias, vognmand, Ny Havn,
Esbjerg.

1618 Lauridsen, Holger, vognmand, Løsning Vogn
mandsforretning, Løsning.
1619 Lauridsen, Johannes Emil, vognmand, Skolegade 16,
Tarm.

1620 Lauridsen, Laurits, vognmand, Rådmandsvej 32,
Horsens.

1648 Levinsen, Niels Anker, vognmand, Foldby pr. Hin
nerup.
1649 Liebergreen, Jens Gunnar, vognmand, Borbjerg pr.
Holstebro.

1650 Limborg, Erik, vognmand, Snekkersten Taxa, Stolbjergvej 15, Snekkersten.
1651 Lindbjerg, Helge, vognmand, Vester Hvidbjerg pr.
Karby.

1652 Lindstrøm, Vagn, vognmand, Brande.
1653 Linnet, Holger, vognmand, Andst Vognmands
forretning, Andst.

1621 Lauridsen, Niels Karlo, vognmand, Skads, Vester
Nebel pr. Esbjerg.

1654 Lodahl, Mads, vognmand, Kingosgade 3, Herning.

1622 Lauridsen, Søren Michael, vognmand, Hjerting.

1655 Lorentsen, Hans Peder Jakob, vognmand, Jordrup.

1623 Lauritsen, Frode Skovgaard, vognmand, Trold
hede.

1656 Lorentzen, Alfred, vognmand, Egernsund.

1624 Lauritsen, Jens Siggaard, vognmand, Nørre Felding.

1657 Lorentzen, Erhardt, vognmand, Skibsgade 25
Hobro.

1625 Lauritzen, Andreas, vognmand, Søgård pr. Løgum
kloster.

1658 Lorentzen, Jørgen Carl, vognmand, Johannevej 1,
Køge.

1626 Lauritzen, Christian Hyldahl, vognmand, Haderslewej 73, Åbenrå.

1659 Lorenzen, Jørgen, vognmand, Bjerndrup pr. Ting
lev.

1627 Lauritzen, Christian Munksgaard, vognmand, Set.
Knuds Vej 4, Kbhvn. V.

1660 Lorenzen, Karsten,
Løgumkloster.

1628 Laursen, Anders Holt, vognmand, Veddum.

1661 Lorenzen, Martin, vognmand, Transportkompag
niet »Tempo«, Nyhavnsgade 15, Esbjerg.

1629 Laursen, Andreas Johannes, vognmand, Ulfborg
Kirkeby pr. Ulfborg.

vognmand, Løgumgårde pr.

1662 Lorenzen, Villads, vognmand, Spandet pr. Arnum.

1630 Laursen, Børge Emil, vognmand, Lykkegårdsvej 36,
Kolding.

1663 Lund, Albert Erik Andreas, vognmand, Østergade
40, Nørre Sundby.

1631 Laursen, Christian Evenius, vognmand, Sydkærsvej
8, Hvidovre pr. Valby.

1664 Lund, Christian Henrik Peter Jacobsen, vognmand,
forpagter, Bavnegård, Kgs. Lyngby.

1632 Laursen, E. Buhl, vognmand, Skovby pr. Åbenrå.

1665 Lund, Christian Jakobsen, vognmand, Vester Nebel
pr. Esbjerg.

1633 Laursen, Georg, vognmand, Als, Østjylland.

1634 Laursen, Gunnar, vognmand, Als, Østjylland.

1666 Lund, Else Eugenie, vognmand, fa. Axel Lund’s
Enke, Cementvej 21, Nørre Sundby.

991

1667 Lund, Johannes, vognmand, Almegade 32, Rønne.
1668 Lund, Kaj Frede, vognmand, Fousing pr. Struer.

1701 Madsen, Christian Højmark, vognmand, Tørresø pr.
Otterup.

1669 Lund, Laurids, vognmand, Hallum pr. Tistrup.

1702 Madsen, Christian Møller, vognmand, Tvorup pr.
Thisted.

1670 Lund, Marinus, vognmand, Brårupgade 12, Skive.

1703 Madsen, Edvard, vognmand, Simested.

1671 Lund, Thorvald, fragtmand, Kastanievej 2, Fredens
borg.

1704 Madsen, Eigil, vognmand, Skelmosevej 1, Kbhvn.
Valby.

1672 Lund, Willy, vognmand, kørelærer, Nygade 16,
Klemensker.

1705 Madsen, Ejnar, rutebilejer, kørelærer, Set. Peders
Gade 20, Slagelse.

1673 Lundø, Jørgen, redaktør, løjtnant, Ved Østerbjerg 4,
Brøndbyvester pr. Glostrup.

1706 Madsen, Ejnar, vognmand, Uglestrup pr. Kirke Såby.

1674 Lutken, Ejner, vognmand, Kronprinsesse Sofies Vej 2,
Kbhvn. F.

1675 Lydersen, Anders, vognmand, Rindum pr. Ring
købing.

1676 Lykke, August, vognmand, Ribe Landevej 54,
Haderslev.

1707 Madsen, Ejner Holm, vognmand, rutebilejer, Give
Vognmandsforretning, Møllevej 9, Give.

1708 Madsen, Emil, vognmand, Stenderup pr. Rødding.

1709 Madsen, Erhard, vognmand, Sottrup pr. BylderupBov.

1710 Madsen, Georg, vognmand, Vig.

1677 Lykke, Børge, vognmand, Svankjær pr. Bedsted,
Thy.

1711 Madsen, Hans, vognmand, Råhede pr. Hviding St.

1678 Lykke, Laurits, vognmand, Nørre Nissum.

1712 Madsen, Hans Christian, vognmand, brændsels
handler, Ikast.

1679 Lyngby Bibliotek, Rustenborgvej 1, Lyngby.

1680 Lynggaard, Anker Jensen, vognmand, Jordsby pr.
Nykøbing M.

1713 Madsen, Hans Kirstein, vognmand, Gårslev pr.
Børkop.

1714 Madsen, Hans Peter, vognmand, Havnegade 21.
Neksø.

1681 Lynggaard, Svenning, vognmand, Sejerslev pr. Ny
købing M.

1715 Madsen, Harry, vognmand, Lystrupvej 47, Risskov.

1682 Lyngsø, Christian, vognmand, Sparkjær.

1716 Madsen, Henrik Sigfred, vognmand, Norgesgade 1,
Kbhvn. S.

1683 Lysdahl,
Viborg.

Rasmus,

vognmand,

Sjællandsgade 9,

1684 Lystrup, fa. Hans, Englebert Autogummi,
Allé 5-7, Kbhvn. F.

1717 Madsen, Herluf Ingolf, vognmand, Kibæk.

Pile

1685 Lønne, Magnus, vognmand, Ålbæk pr. Bramminge.

1718 Madsen, Ingvard, vognmand, Låsby.

1719 Madsen, Jacob Dahl, vognmand, Hogager Auto
transport, Hogager pr. Holstebro.

1720 Madsen, Jens, vognmand, Autotransporten »Trumf«,
LI. Egebjerg pr. Vig.
1686 Madsen, Aage, vognmand, Karlsgårde pr. Sig.
1687 Madsen, Aage, fragtmand, Museumsgade 56, Maribo.

1721 Madsen, Jens Pallesen, vognmand, Snæbum pr.
Hobro.

1688 Madsen, Aage, vognmand, Overgade 13, Hjørring.

1722 Madsen, Jens Peder, vognmand, Home pr. Tistrup.

1689 Madsen, Adolf Mathias, vognmand, Hornum.

1723 Madsen, Julius Wilhelm, vognmand, Tønder Lande
vej 9, Løgumkloster.

1690 Madsen, Alfred, vognmand, Islandsgade 48, Esbjerg.

1691 Madsen, Anders Christian, vognmand, Gudumholm.

1724 Madsen, Karl Georg, vognmand, Ørbæk pr. Tarm.
1725 Madsen, Karl Marinus, vognmand, Alsgade 3, Søn
derborg.

1692 Madsen, Andreas, vognmand, Ansager.

1693 Madsen, Arne Andreas, vognmand, brændselshand
ler, fa. Fr. Madsen’s Enke & Søn, Kvaglundvej 14,
Esbjerg.

1694 Madsen, Asger, vognmand, Klim.

1726 Madsen, Knud Christian, vognmand, entreprenør,
Svanevej 16, Kbhvn. NV.
1727 Madsen, Kristian Mejling, vognmand, Hodde pr.
Tistrup.

1695 Madsen, Axel, vognmand, Isenvad pr. Ikast.

1728 Madsen, Ludvig Frederik, fragt- og vognmand,
Lyngby’s ældste Fragt- & Flytteforretning, Odinsvej 7,
Kgs. Lyngby.

1696 Madsen, Berthel Studsgaard, vognmand, Husby
pr. Fjerritslev.

1729 Madsen, Mads Møller, vognmand, Krogager.

1697 Madsen, Bjarno, vognmand, Chr. Erichsøns Vej 23,
Viborg.
1698 Madsen, Carl Christian, vognmand, fa. Madsen &
Bogetoft, Rudkøbing.

1730 Madsen, Magnus, vognmand, Grindsted.
1731 Madsen, Max J., direktør, vognmand, R., Max J.
Madsen A/S, Ny Garlsbergvej 80, Kbhvn. V.

1699 Madsen, Carl Ingemann, vognmand, Præstbro.

1732 Madsen, Mona, rutebilejer, Roskilde Omnibusselskab,
Algade 39, Roskilde.

1700 Madsen, Christian Emil, vognmand, Frederiksborgvej 143, Kbhvn. NV.

1733 Madsen, Niels Christensen, vognmand, Hvilsom
Autotransport, Hvilsom pr. Hobro.
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1734 Madsen, Niels Peder, vognmand, Hospitalsgade 15,
Give.

1766 Matthiesen, Jørgen, vognmand, entreprenør, fa.
Jørgen Matthiesen & Søn, GI. Dam 11, Åbenrå.

1735 Madsen, Niels Vahlsted, vognmand, Randers Mø
beltransport, Sjællandsgade 53, Randers.

1767 Max-Madsen, Leif, vognmand, ingeniør M. af I.,
Max J. Madsen A/S, Ny Carlsbergvej 80, Kbhvn. V.

1736 Madsen, Peter, vognmand, depotindehaver, Jelling.

1768 Mehlsen, Ejner, vognmand, Karby.

1737 Madsen, Peter Balle, vognmand, Lindum pr.
Onsild.

1769 Melciiiorsen, Ciliam, vognmand, Harald Jensens
Plads 1, Århus.

1738 Madsen, Poul, vognmand, Vig.

1770 Meldgaard, Viggo, vognmand, Videbæk.

1739 Madsen, Regnar Pihl, vognmand, Grønbæk Vogn
mandsforretning, Grønbæk.

1771 Meng, Jørgen, vognmand, Bolderslev.

1740 Madsen, Svend Aage, vognmand, Østerbølle pr.
Älestrup.

1741 Madsen, Svend Erik Lindhardt, forretningsfører,
Lauritz Larsen’s Flytte- & Vognmandsforretning, Her
luf Trolles Vej 4, Slagelse.

1742 Madsen, Svend Ole, vognmand, Nørre Vium pr.
Videbæk.
1743 Madsen, Søren Evald, vognmand, Halkær.

1745 Madsen, Viggo Charles Rebe, exam. kørelærer,
Agnete & Charles Madsen’s Køreskole, Birnsvej 4,
Lemvig.

1746 Madsen, Villiam, vognmand, Bramminge Hoved
gårds Mark pr. Bramminge.
1747 Madsen & Søn, fa. Hans, Vognmandsforretning,
Tempelvej 3, Svaneke.
fa.,

1773 Meyer, Kristian Valdemar, vognmand, Njalsgade
33, Kbhvn. S.

1774 Michaelsen, Laust Christian, vognmand, Vesterbølle pr. Gedsted.
1775 Michelin Gummi Compagni A/S, Indertoften 7, Van
løse.
1776 Michelsen, Jens Haas, vognmand, Gjesing pr.
Auning.

1744 Madsen, Viggo, vognmand, Vejrup.

1748 Madsen & Søn,
retning, Gylling.

1772 Messeter, Horace Hugh, entreprenør, vognmand,
Stengårds Allé 4-6, Kgs. Lyngby.

Johs., Fragt- & Vognmandsfor

1777 Michelsen, Louis Hansen, vognmand, Ribe Lande
vej, Tønder.

1778 Middelfart Vognmandsforening , Middelfart.
1779 Mikkelsen, Alfred, fragt- og vognmand, fa. Alfred
Mikkelsen & Søn, Løjtoftevej 27, Nakskov.
1780 Mikkelsen, Anker, vognmand, Odder.

1781 Mikkelsen, Bøge, vognmand, Barde pr. Herning.
1782 Mikkelsen, Carl Christian, vognmand, Silkeborg.

1749 Magnussen, Peter, vognmand, Engvej 16, Åbenrå.

1783 Mikkelsen, Christen, vognmand, Væth pr. Langå.

1750 Mailand, Hans Peter, vognmand, Moltrupvej 24,
Haderslev.
1751 Makoben, Max, vognmand, Solvang 1, Haderslev.
1752 Malling, Viggo Vilhelm, vognmand, Tiist pr. Mun
delstrup.
1753 Malmberg, Marius, vognmand, Prags Boulevard 4,
Kbhvn. S.

1754 Marcussen, Harald, vognmand, Frederiksværkgade
62, Hillerød.
1755 Marcussen, Valdemar, vognmand, fa. Brdr. Mar
cussen, Gadevang pr. Hillerød.

1756 Margot, Frants, vognmand, Sønder Saltum.
1757 Mariager, Niels Hausager, vognmand, Nørre Uttrup pr. Nørre Sundby.
1758 Markussen, Max Olof, vognmand, Tjørnevej 8,
Randers.

1759 Martinsen, Jacob, vognmand, Bolderslev.

1784 Mikkelsen, Christian, vognmand, Hurup, Thy.
1785 Mikkelsen, Egon Høj, vognmand, Houlbjerg Vogn
mandsforretning, Houlbjerg pr. Laurbjerg.

1786 Mikkelsen, Evald Theodor, vognmand, Ejersløkke
vej 2, Odense.
1787 Mikkelsen, E. H. C. O., postmester, borgerrepræsen
tant, Vennemindevej 28, Kbhvn. 0.

1788 Mikkelsen, Gunnar, vognmand, Øster Hornum pr.
Støvring.
1789 Mikkelsen, Hans Peter, vognmand, Årsdale pr.
Svaneke.

1790 Mikkelsen, Helge Schjermer, vognmand, Thyrsting
pr. Brædstrup.
1791 Mikkelsen, Henning, vognmand, Kærby pr. Kalund
borg.
1792 Mikkelsen, Henning Fuglsang, vognmand, Sandø
gade 3, Århus.
1793 Mikkelsen, Jens, vognmand, I/S Fr. Mikkelsen &
Sønner, Tulstrup pr. Ikast.

1760 Martinussen, Aage, vognmand, Erslev.
1761 Mathiasen, Anker, vognmand, Næsborg pr. Løgstør.
1762 Mathiesen, Holger, vognmand, Christiansfeld.

1794 Mikkelsen, Jens Ladekjær, vognmand, Nygade 9,
Skjern.

1763 Mathiesen, Oskar Sten, vognmand, Carl Plougs
Vej 2 A, Kolding.

1795 Mikkelsen, Jens Otto Ibsen, vognmand, Egsmark
Strand pr. Ebeltoft.

1764 Matthiesen, Arne Christian, vognmand, St. Andst
pr. Andst.

1796 Mikkelsen, Johan Georg, vognmand, Viemosevej 1 A,
Rødovre pr. Brønshøj.

1765 Matthiesen, August, vognmand, Alnor pr. Gråsten.

1797 Mikkelsen, Karl, vognmand, entreprenør, Hadsund.
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1798 Mikkelsen, Niels, vognmand, Nyboesgade 27, Vejle.

1830 Mortensen, Gunnar, vognmand, Korning pr. Hat
ting.

1799 Mikkelsen, Niels Kristian Mejner, vognmand,
Skjernvej 54, Tarm.

1831 Mortensen, Hartvig, vognmand, Lynge pr. Sorø.

1800 Mikkelsen, Peter Mikkel, vognmand, Hansted pr.
Thisted.
1801 Mikkelsen, Rasmus, vognmand, Galten.

1802 Mikkelsen, Sigfred Vilhelm, vognmand, Christians
havns Voldgade 7, Kbhvn. K.
1803 Mikkelsen, Svend Aage, vognmand, Rødovre Mø
beltransport, Nyholms Allé 17, Rødovre pr. Vanløse.

1804 Mikkelsen, Viggo Just, vognmand, Norring pr. Hin
nerup.
1805 Mikkelsen & Søn,
ning, Vinderup.

fa.

Gunnar, Vognmandsforret

1806 Ministeriet for offentlige Arbejder, Vejdirekto
ratet, Holmens Kanal 7, Kbhvn. K.

1807 Mobil Oil Danmark A/S, Frederiksberggade 1,
Kbhvn. K.

1808 Moesgaard, Viggo, vognmand, Grindsted.
1809 Moeskjær, Soren, vognmand, Grøndalsvej, Had
sund.
1810 Mogensen, Carl Mathias, vognmand, Åkirkeby vej,
Rønne.

1811 Mogensen, Frede, vognmand, Krusbjerg pr. Ølgod.

1812 Mogensen, Johannes, vognmand, Falkenborghus 3,
Frederikssund.
1813 Mogensen, Konrad, vognmand, Stenlille.

1832 Mortensen, Henry, vognmand, Errindlev.
1833 Mortensen, Henry Franch, vognmand, Vestergade
79, Herning.

1834 Mortensen, Jacob Kristian, vognmand, Gartner
haven 6, Odense.
1835 Mortensen, Jens, vognmand, Ans Vognmandsforret
ning, Ans By.

1836 Mortensen, Jørgen, vognmand, fa. Jørgen Morten
sen & Sønner, Barde pr. Herning.
1837 Mortensen, Karl Edvard, vognmand, Nybyvej 46,
Åkirkeby.

1838 Mortensen, Otto Neergaard, vognmand, Nørre
gade 36, Skanderborg.
1839 Mortensen, Parmo, vognmand, Guldborg.
1840 Mortensen, Poul Martin, vognmand, Speditør- &
Flytteforretningen »Set. Thomas«, Eversvej 8,
Kbhvn. F.

1841 Mortensen, Tage, vognmand, Norgesgade 4, Hirts
hals.

1842 Mortensen, Victor, vognmand, rutebilejer, De blå
Busser, Frodesgade 150, Esbjerg.
1843 Moshage, Johannes August, vognmand, Smedeby
Mark pr. Padborg.

1844 Mouridsen, Karl, vognmand, Mejis pr. Varde.
1845 Mouritsen, Jens Ulrik, vognmand, Nørre Snede.

1814 Mogensen, Niels Anker, vognmand, Terndrup.
1846 Munch, Aage, vognmand, Voldum pr. Randers.

1815 Mogensen, Niels Peder, vognmand, Møgelthorum
pr. Roslev.

1816 Mogensen, Paul Ludvig, vognmand, Hedebo pr.
Åkirkeby.
1817 Mogensen & Jensen, fa., Vognmandsforretning,
Langballe pr. Mårslet.

1847 Munch, Georg Jensen, vognmand, Horsens Flytte
forretning, Allégade 47, Horsens.

1848 Munk, Otto Helge, vognmand, Ved Diget 25, Ka
strup.
1849 Munkholm, Johannes Kristensen, vognmand, Stag
strup pr. Hørdum.

1818 Moldt, Jens, vognmand, Bjergskov Vognmandsforret
ning, Bjergskov pr. Kliplev.

1850 Møller, Aage, vognmand, Kåtrup pr. Fårup.

1819 Monrad, Aage, vognmand, fa. Brdr. Monrad, Tiufkær pr. Fredericia.

1851 Møller, Aksel, vognmand, Østerbro 6, Ålborg.

1820 Morgen, Anton, vognmand, Håre pr. Gelsted.

1852 Møller, Anker Marius, vognmand, Villagyde 7,
Ebeltoft.

1821 Mortensen, Aksel, vognmand, Tårup pr. Løgstrup.

1853 Møller, Arne, vognmand, Høver pr. Galten.

1822 Mortensen, Alfred, vognmand, Kølby pr. Løgstør.

1854 Møller, Chresten Overgaard, vognmand, Dan
marksgade 71, Fredericia.

1823 Mortensen, Arne, vognmand, Skive.

1855 Møller, Elton, vognmand, Liseleje.

1824 Mortensen, Carl Ewald, vognmand, Rossinisvej 10,
Kbhvn. SV.

1856 Møller, Harald Jørgen, vognmand, Egernsund.

1825 Mortensen, Christian, vognmand, fa. Brdr. Morten
sen, Tistrup.

1857 Møller, Henri Skau, vognmand, Bimbo Motorbude,
Østergade 48, Horsens.

1826 Mortensen, Edvard Hugo, vognmand, Hjelmens
gade 21, Århus.

1858 Møller, Henry, vognmand, Fjelsø pr. Ålestrup.

1827 Mortensen, Emil Bach, vognmand, brændselshandler,
Smidstrup pr. Fredericia.

1859 Møller, Ingemann Marcus Clausen, vognmand, fa
brikant, Foldagervej 14, Kbhvn. S.

1828 Mortensen, Erik, vognmand, Stærkinde pr. Hede
husene.

1860 Møller, Jens C., vognmand, fa. Johan Møller &
Søn, Roskilde Flytteforretning, Hersegade 17, Ros
kilde.

1829 Mortensen, Evald, vognmand, Asmindegårde pr.
Grauballe.

1861 Møller, Jens Peter, vognmand, Set. Jørgens Gade 2,
Kolding.
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1862 Møller, Johannes, vognmand, fa. Brdr. Møller, Valdemarsgade 29, Vordingborg.
1863 Møller, Niels Arne, vognmand, Bissensgade 4,
Århus.

1896 Nielsen, Anton Herman, vognmand, Risskov Vogn
mands- & Brændselsforretning, Vestre Strandallé 153,
Risskov.
1897 Nielsen, Anton Marius, vognmand, Vejlevej 111,
Kolding.

1864 Møller, Poul, vognmand, Bov pr. Padborg.

1898 Nielsen, Anton Møller, vognmand, Boddum pr.
Hurup, Thy.

1865 Møller, Sievert Eli, vognmand, rutebilejer, Borger
gade 24, Esbjerg.

1899 Nielsen, Arne Møller, vognmand, Aes Vognmands

1866 Møller, Svend, vognmand, Hugdrup pr. Dybvad.

forretning, Aes pr. Tvingstrup.

1867 Møller, Thorleif, vognmand, Egernsund.

1900 Nielsen, Arnold, vognmand, Arnold’s Vognmands
forretning, Boulstrup.

1868 Møller, Verner, vognmand, Thisted.

1901 Nielsen, Axel, vognmand, Lunderskov.

1869 Møller, William Knudsen, fragt- og vognmand,
Liseleje.

1902 Nielsen, Axel, vognmand, Yderby pr. Sjællands
Odde.

1870 Mørch, Ejvind, vognmand, Juelsminde.
1871 Mørch, Oscar, vognmand, Råholtvej 8, Frederiks
havn.
1872 Mørck, Kristian, vognmand, Skivum Vognmands
forretning, Skivum pr. Vegger.

1903 Nielsen, Axel Ejner, vognmand, Usserød pr. Kokke
dal.

1904 Nielsen, Axel Marius, vognmand, Lervangen 17,
Randers.
1905 Nielsen, Bent Georg, vognmand, Mariendals Allé 2,
Slagelse.

1873 Mårslet Vognmandsforretning, Mårslet.

1906 Nielsen, Bent Kirstein, vognmand, Bent’s Budkørsel
& Flytteforretning, Fasanvej 24, Grenå.
1874 Nico laisen, Ed vin Christian, vognmand, fa. H. C.
Nicolaisen & Sønner, Vangedevej 9, Gentofte.

1907 Nielsen, Børge, vognmand, Tarp pr. Guldager.

1875 Nicolaisen, Gunnar, vognmand, Hvejsel pr. Jelling.

1908 Nielsen, Børge Harry, vognmand, Hvornum pr.
Hobro.

1876 Nicolaisen, Iver, vognmand, Vejlevej 132, Kolding.

1909 Nielsen, Carl, vognmand, Hasmark Vognmands
forretning, Hasmark pr. Otterup.

1877 Nicolaisen, Jens Otto, vognmand, Gørlev.

1910 Nielsen, Carl, vognmand, Borup Vognmandsforret
ning & Kosangas Depot, Borup pr. Halkær.

1878 Nielsen, Aage, vognmand, Årre pr. Varde.
1879 Nielsen, Aage, vognmand, Øster Vrå.

1911 Nielsen, Carl Aage, vognmand, Midtjydsk Mørtel
værk, Ry.

1880 Nielsen, Aage Dencker, vognmand, Vegger.
1881 Nielsen, Aksel, vognmand, Biersted.

1912 Nielsen, Carl Christian, vognmand, Skolegade 38,
Silkeborg.

1882 Nielsen, Alfred, vognmand, Sædder pr. Tureby.

1913 Nielsen, Carl Marius, vognmand, Hurup, Thy.

1883 Nielsen, Alfred, vognmand, Veggerslev pr. Tomled.

1914 Nielsen, Carlo, vognmand, Sølvgade 5, Horsens.

1884 Nielsen, Alfred Christian, vognmand, Smidstrup
pr. Fredericia.
1885 Nielsen, Alfred Georg, sekretær, revisor, Tagensvej
64, Kbhvn. N.

1886 Nielsen, Alfred Wittrup, vognmand, Vandet Vogn
mandsforretning, Øster Vandet pr. Vandet, Thy.
1887 Nielsen, Allan Sigfred, vognmand, Hornbæk.

1888 Nielsen, Anders, vognmand, Frederiksborgvej 23,
Helsinge.
1889 Nielsen, Anders, vognmand, Guldbæk pr. Godthåb J.
1890 Nielsen, Anders Ejner, vognmand, Jyderup.

1915 Nielsen, Charles, rutebilejer, I/S Charles Nielsen &
Søn, Spjald.

1916 Nielsen, Christian, rutebilejer, Chr. Nielsen’s Rute
fe Selskabsbiler, Tordenskjoldsgade 9, Slagelse.
1917 Nielsen, Christian, vognmand, Borg pr. Bredebro.

1918 Nielsen, Christian, vognmand, Storegade 15, Ran
ders.
1919 Nielsen, Christian, vognmand, Ydby.

1920 Nielsen, Christian, vognmand, Vilsted.

1891 Nielsen, Andreas, vognmand, Outrup.

1921 Nielsen, Christian Haurits, vognmand, Skringstrup
pr. Skals.

1892 Nielsen, Anker, vognmand, fa. Anker & Niels Niel
sen, H. G. Ørsteds Vej 8, Århus.

1922 Nielsen, Christian Laurits, vognmand, Ribevej 7,
Vejle.

1893 Nielsen, Anker, vognmand, Tirstrup, Østjylland.

1923 Nielsen, Christian Marinus, vognmand, Halvrim
men.

1894 Nielsen, Anna Margaretha, vognmand, fa. Antoni
Nielsen, Møgeltønder.
1895 Nielsen, Anton, vognmand, Nørrebrogade’s Vogn
mands- & Brændselsforretning, Nørrebrogade 8, Fre
dericia.

1924 Nielsen, Christine, vognmand, fa. Chr. Nielsen,
Nørrebro 33, Odense.

1925 Nielsen, Ditlev Niels Peter, vognmand, Lundforlund pr. Slagelse.
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1926 Nielsen, Edith Ortmann, vognmand, Peter O. Nielsen’s Vognmandsforretning, Hyldegårdsvej 30, Ordrup
pr. Gharlottenlund.
1927 Nielsen, Edvard, vognmand, Grevinge.

1928 Nielsen, Egon, vognmand, Frøbjerg pr. Rørmosehus.

1959 Nielsen, Hans Peter, vognmand, Bleggårdsgade 16,
Vejle.
1960 Nielsen, Hans Peter, vognmand, Østrup.

1961 Nielsen, Hans Peter Poul, vognmand, Lyngby Ho
vedgade 84 A, Kgs. Lyngby.
1962 Nielsen, Harald, vognmand, Grønnegade 13, Få
borg.

1929 Nielsen, Egon, vognmand, Brørup.

1930 Nielsen, Egon, vognmand, Tøndervej 123, Åbenrå.

1963 Nielsen, Harald, vognmand, Klovborg.

1931 Nielsen, Ejnar Krøyer, vognmand, Rådhusvej 24,
Ballerup.

1964 Nielsen, Harald, vognmand, Arden.

1932 Nielsen, Ejnar Richard, vognmand, fa. Brdr. Niel
sen, Herning.

1965 Nielsen, Harald, vognmand, Vestergade 41, Frede
rikshavn.

1933 Nielsen, Ejner, vognmand, Kirke Eskilstrup.

1966 Nielsen, Harald, entreprenør, vognmand, Haderslewej, Ribe.

1934 Nielsen, Emil Nygaard, vognmand, Møllegade 6,
Århus.
1935 Nielsen, Erik, vognmand, fa. P. Nielsen & Sønner,
Slotsgade 29, Ålborg.

1967 Nielsen, Harald Bernhard, vognmand, Havnelev
Vognmandsforretning, Havnelev Mark pr. Rødvig,
Stevns.

1936 Nielsen, Erik Alfred, vognmand, Blangslev pr. Lov.

1968 Nielsen, Harald Christian Valdemar, vognmand,
Tirstrup, Østjylland.

1937 Nielsen, Erland, vognmand,- Horshøjvej 7, Rødovre
pr. Vanløse.

1969 Nielsen, Harald Vilhelm, vognmand, Georgsgade
27, Odense.

1938 Nielsen, Ernst Albert, vognmand, Amager Lande
vej 263, Kastrup.

1970 Nielsen, Hardi, vognmand, Harken pr. Vrå.

1939 Nielsen, Evald Damgaard, vognmand, fa. Marius
Nielsen & Søn, Vestergade 14, Horsens.
1940 Nielsen, Frank, vognmand, Norup Vognmandsfor
retning, Norup.
1941 Nielsen, Franz Friedrich, vognmand, Dybbølgade
35, Sønderborg.
1942 Nielsen, Frede, vognmand, Bodilsker.

1971 Nielsen, Hartvig, vognmand, Valsgård pr. Hobro.
1972 Nielsen, Heinrich, vognmand, Dybbølgade 15, Søn
derborg.

1973 Nielsen, Heinrich Christian, vognmand, entrepre
nør, Erlev pr. Haderslev.

1974 Nielsen, Helmer Morten Alfred, vognmand, Sat
trup pr. Stenbjerg St.

1943 Nielsen, Frede, vognmand, Vilsted.

1975 Nielsen, Helmer Oskar, vognmand, Helmer’s Lille
bil, Kastetvej 97, Ålborg.

1944 Nielsen, Frederik Christian, vognmand, Skellerup
pr. Ullerslev.

1976 Nielsen, Helmer Otto, vognmand, Virum Flytte
forretning, Virumvej 122, Virum.

1945 Nielsen, Frode, vognmand, Kraghede pr. Tylstrup.

1977 Nielsen, Henning Gunnar, vognmand, Fladstjemevej 9, Kbhvn. NV.

1946 Nielsen, Georg, vognmand, Skibsted pr. Kongerslev.

1978 Nielsen, Henry, vognmand, Hurup, Thy.
1947 Nielsen, Gotfred, fragtmand, Vinkelvej 5, Nykø
bing S.

1979 Nielsen, Henry, vognmand, Sundby M.

1948 Nielsen, Gunnar, vognmand, Fensmark pr. HolmeOlstrup.

1980 Nielsen, Henry, vognmand, Vrensted.

1949 Nielsen, Gustav, vognmand, Asserbo pr. Frederiks
værk.

1950 Nielsen, H. Johannsen, redaktionssekretær Sitges,
Espana.

1981 Nielsen, Henry Sigurd, vognmand, Kærgade 26,
Randers.
1982 Nielsen, Hermod, vognmand, fa. Hermod Nielsen
& Søn, Krøjerup pr. Sorø.
1983 Nielsen, Holger, vognmand, Grønnevej 137, Virum.

1951 Nielsen, Hans Christian, vognmand, Uhre pr. Bran
de.

1984 Nielsen, Holger, vognmand, Ålestrup.

1952 Nielsen, Hagbard, vognmand, Ny Borre pr. Borre.

1985 Nielsen, Holger, vognmand, Sønder Bjerge.

1953 Nielsen, Hans Christian, vognmand, Henne.

1986 Nielsen, Holger Rørbech, vognmand, Skovvej 15,
Nørre Sundby.

1954 Nielsen, Hans Christian, vognmand, Christoffers
Allé 71, Søborg.

1987 Nielsen, Jakob, vognmand, Grindsted.

1955 Nielsen, Hans Christian, vognmand, fa. Chr. Nielsen
& Søn, Dalum pr. Fruens Bøge.

1988 Nielsen, Jens, fragt- og vognmand, LI. Værløse pr.
Værløse.

1956 Nielsen, Hans Friis, vognmand, Varde.

1989 Nielsen, Jens, vognmand, Fjallerslev pr. Nykøbing M.

1957 Nielsen, Hans Godrum, vognmand, Gjellerupvej 13,
Varde.

1990 Nielsen, Jens Børge Skovlod, vognmand, Gudbjerg,
Sydfyn.

1958 Nielsen, Hans Martin, vognmand, Holsted By.

1991 Nielsen, Jens Christian Møller, vognmand, Dal
gas Avenue 5, Århus.
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1992 Nielsen, Jens Erland Poppelhøj, vognmand, Strøby.

2027 Nielsen, Nicolaj, vognmand, Hurup, Thy.

1993 Nielsen, Jens Erik Eduard, vognmand, Trælløse pr.
Herlufmagle.

2028 Nielsen, Niels, vognmand, Pederstrup.

1994 Nielsen, Jens Gaardsted, vognmand, fa. Brdr. Niel
sen, Malling.

2029 Nielsen, Niels, vognmand, fa. Niels Nielsen & Søn,
Vind.

1995 Nielsen, Jens Hebsgaard, vognmand, Uglev.

2030 Nielsen, Niels Aage, vognmand, Vester Hjermitslev
pr. Hjermitslev.

1996 Nielsen, Jens Jørgen, vognmand, Fensmark pr.
Holme-Olstrup.

2031 Nielsen, Niels Bertel, vognmand, brændselshand
ler, N. B. Nielsen’s Vognmands- & Brændselsforret
ning, Brogade 9, Vejle.

1997 Nielsen, Jess, vognmand, Rugkobbel 1, Åbenrå.

2032 Nielsen, Niels Christian, vognmand, Karup J.

1998 Nielsen, Johan, vognmand, Hvilsted Vognmands
forretning, Hvilsted pr. Odder.
1999 Nielsen, Johannes, vognmand, Bedsted, Thy.

2033 Nielsen, Niels Christian, vognmand, Elsø pr. Nykø
bing M.

2034 Nielsen, Niels Christian Thybo, vognmand, fa.
Ghr. Thybo Nielsen & Søn, Stoholm, Jylland.

2000 Nielsen, Johannes, vognmand, Havbro.

2001 Nielsen, Johannes, vognmand, Solbjerg pr. Havre
bjerg.
2002 Nielsen, Johannes Christian, vognmand, Føvling.

2035 Nielsen, Niels Gjern, vognmand, Røgen pr. Sporup.

2036 Nielsen, Niels Henning Emil, vognmand, FrøslevLyderslev pr. St. Heddinge.

2003 Nielsen, Jørgen Bendt, vognmand, Thyregod.

2037 Nielsen, Niels Michael Gaardsted, vognmand, fa.
Brdr. Nielsen, Malling.

2004 Nielsen, Jørgen Helmer, vognmand, Bastrup pr.
Lynge.

2038 Nielsen, Niels Peder, vognmand, Liseborgvej, Vi
borg.

2005 Nielsen, Kaj Blinkenberg, vognmand, Helgesvej 19,
Kbhvn. F.

2039 Nielsen, Niels Peter, vognmand, Svenstrup J.

2006 Nielsen, Kaj Holm, vognmand, Ingstrup.

2040 Nielsen, Olaf Christian, vognmand, Kirkepladsen 2,
Haslev.

2007 Nielsen, Karl,

2041 Nielsen, Ole, vognmand, Års.

vognmand, Mou, Himmerland.

2008 Nielsen, Karl, vognmand, Møldrup.

2042 Nielsen, Oskar E., vognmand, Øster Vrå.

2009 Nielsen, Karl Albert, vognmand, Skjørring pr.
Galten.

2043 Nielsen, Osvald, vognmand, depotindehaver, Brdr.
Nielsen I/S, Videbæk.

2010 Nielsen, Karl Vilhelm, vognmand, St. Andst Vogn
mandsforretning, St. Andst pr. Andst.

2044 Nielsen, Otto, vognmand, Lyngerup pr. Krogstrup.

2011 Nielsen, Knud, vognmand, fa. I. P. Rasmussen’s
Eftf., Ingerslevsgade 132, Kbhvn. V.

2012 Nielsen, Knud, vognmand, Rødvig, Stevns.
2013 Nielsen, Knud Mogens, vognmand, fa. H. Nielsen,
Georgsgade 27, Odense.
2014 Nielsen, Kristen Mose, vognmand, Vittarp pr.
Outrup.

2015 Nielsen, Kristian Cilius Hedegaard, vognmand,
Samsøgade 40, Ålborg.
2016 Nielsen, Kristian Frost, vognmand, Bedsted, Thy.
2017 Nielsen, Kristian Peter, vognmand, Skolegade 10,
Mariager.
2018 Nielsen, Lars, vognmand, Usserød pr. Kokkedal.

2045 Nielsen, Otto Færløv, vognmand, Helge Rodes Vej
11, Århus.

2046 Nielsen, Peder Jensen, vognmand, Ingstrup.
2047 Nielsen, Peter, vognmand, Svankjær pr. Bedsted,
Thy.

2048 Nielsen, Peter Aunskov, vognmand, Kirke Sonnerup
pr. Kirke Såby.
2049 Nielsen, Peter Christian, vognmand, Nørholmsvej
pr. Ålborg.

2050 Nielsen, Peter Rise, vognmand, St. Restrup pr. Søn
derholm.
2051 Nielsen, Peter Schmidt, vognmand, Højbjerg pr.
Rødkjærsbro.
2052 Nielsen, Poul, vognmand, Vinkelvej 21, Havdrup.
2053 Nielsen, Poul Andreas, vognmand, Egtved.

2019 Nielsen, Laurits Svend Erik, vognmand, Ravnkilde
pr. Arden.
2020 Nielsen, Laurs Høg, vognmand, Auning.

2054 Nielsen, Poul Ejvind, vognmand, fa. N. Chr. Niel
sen’s Søn, Verninge pr. Knarreborg.

2055 Nielsen, Rasmus, vognmand, Rolund pr. Nørre Åby.

2021 Nielsen, Lorenz, vognmand, Nørremølle pr. Højer.

2022 Nielsen, Ludvig, vognmand, Povlstrup pr. Vrå.

2056 Nielsen, Rasmus, vognmand, Ørstedsgade 26, Odense.
2057 Nielsen, Reinholdt, vognmand, Vrensted.

2023 Nielsen, Ludvig, vognmand, Tirstrup, Østjylland.
2024 Nielsen, Mads Kristian, vognmand, Bække.

2058 Nielsen, Richard, vognmand, Spliidsvej 4, Skagen.
2059 Nielsen, Richardt, vognmand, Uldum.

2025 Nielsen, Magnus, vognmand, Fjellerad.

2060 Nielsen, Robert, vognmand, Mejlgade 89, Århus.

2026’Nielsen, Martin, vognmand, Fredensgade 5, Sla
gelse.

2061 Nielsen, Rudolf, vognmand, Hesselager.
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2093 Nielsen, Willy Dalhoff, vognmand, fa. Sigvald
Nielsen & Søn, Nørrestrandsgade 14, Horsens.

2062 Nielsen, Sophus Lauritz, vognmand, Sophus Niel
sen’s Vogmandsforretning, Ordrupvej 106-110, Or
drup pr. Charlottenlund.

2094 Nielsen, Yngve Marius, vognmand, Svingelsvej 141,
Nakskov.

2063 Nielsen, Stig Helvig, vognmand, entreprenør, J. F.
Nielsen’s Entreprenør- & Vognmandsforretning, Bøsbrovej 84, Randers.

2095 Nielsen & Søn, fa. Alfred, Vognmandsforretning,
Ejstrupholm.

2064 Nielsen, Svend, vognmand, Frederiksdal pr. Kjellerup.

2096 Nikolaisen, Børge, vognmand, Roerslev pr. Blanke.

2065 Nielsen, Svend, vognmand, Sønder Onsild.

2097 Nilsson, Knud, vognmand, Astrup pr. Arden.

2066 Nielsen, Svend Aage, vognmand, Tjørring pr. Her
ning.

2098 Niss, Henning Victor, vognmand, fa. C. Niss & Søn,
Sjællandsgade 4-6, Fredericia.

2067 Nielsen, Svend Aage, vognmand, Koldby pr. Hør
dum.

2099 Nissen, Andreas Peter, vognmand, Høm pr. Ribe.

2068 Nielsen, Svend Carøe, vognmand, Vester Hornum.

2100 Nissen, Christian, vognmand, fa. Brdr. Nissen, Lu
strup pr. Ribe.

2101 Nissen, Christian, vognmand, Kastanie Allé 36, Søn
derborg.

2069 Nielsen, Svend Ejvind, vognmand, Laurbjerg.

2070 Nielsen, Svend Marius, vognmand, Valsgård pr.
Hobro.

2102 Nissen, Frederik Ejvind, vognmand, Hostrup pr.
Varde.

2071 Nielsen, Svend Sigurd, vognmand, Hals.

2072 Nielsen, Søren, vognmand, Skivholme Vognmands
forretning, Skivholme pr. Skovby, Østjylland.

2103 Nissen, Hans Toft Lorenzen, vognmand, St. Jyndevad.
2104 Nissen, Kristian, vognmand, Toftlund.

2073 Nielsen, Søren, vognmand, Gårslev pr. Børkop.

2074 Nielsen, Theodor, vognmand, Blomstervej 9, Søn
derborg.
2075 Nielsen, Theodor Felthaus, vognmand, fa. H. E.
Riisberg’s Eftf., Ny Munkegade 40 B, Arhus.

2076 Nielsen, Therkild Madsen, vognmand, fa. Therkild
Nielsen & Søn, Grindsted.
2077 Nielsen, Thomas Glerup, vognmand, Kirketerp pr.
Suldrup.

2078 Nielsen, Thorvald, vognmand, fa. Th. Nielsen &
Søn, Spjellerup Vognmandsforretning, Spjellerup pr.
Sandved.
2079 Nielsen, Thory, vognmand, Vesterbæk pr. Sig.

2105 Nissen, Niels Rhode, vognmand, Strandelhjørn pr.
Over Jerstal.
2106 Nitschke, Henry Dahl, vognmand, Set. Pauls Gade
42, Århus.

2107 Nonbo, Aksel, vognmand, Skovbrynet’s Vognmands
forretning, Silkeborg.
2108 Norby, Christian Anders, vognmand, Hørsholm.

2109 Norby, Ejner Hjalmar Osvald, vognmand, Slots
vej 43, Ordrup pr. Charlottenlund.
2110 Nordenhof, Egon, vognmand, E. Nordenhof’s AutoFlytteforretning, Helge Rodes Vej 25, Århus.
2111 Norgart, Ole, vognmand, fa. Vilh. Sørensen & Co.,
Pakhus Nr. 2, Kvæsthusbroen, Kbhvn. K.

2080 Nielsen, Vagn Børge Thybo, vognmand, Stoholm,
Jylland.
2081 Nielsen, Valdemar, vognmand, fa. Vald. Nielsen &
Søn, Algade 9, Vordingborg.

2082 Nielsen, Valdemar, vognmand, Mosevej 4, Hørs
holm.

2083 Nielsen, Valdemar, vognmand, Nørrebrogade 11,
Horsens.
2084 Nielsen, Viggo Holger Rye, vognmand, Rye Nielsen’s Vognmandsforretning, Njalsgade 65, Kbhvn. S.
2085 Nielsen, Viktor, vognmand, Enghavevej 41, Nykø
bing M.

2086 Nielsen, Vilhelm, vognmand, Nørre Nebel.

2112 Norup, Helmuth, vognmand, Hørning.
2113 Norup, Karl Emil, vognmand, Terndrup.
2114 Nyby, Jørgen, vognmand, Ringkøbingvej’s Budcen
tral, Herning.
2115 Nygaard, Adam, laugssekretær, cand. jur., Kjøben
havns Vognmandslaug, Havnegade 17, Kbhvn. K.
2116 Nygaard, Børge Egil Bøgedal, vognmand, Fri
hedsvej 1, Hedehusene.

2117 Nygaard, Carl Gunnar, vognmand, Holstebrovej 17,
Herning.
2118 Nymann, Martin, vognmand, Barmer pr. Sebber
sund.

2119 Nørgaard, Chresten Richard Walther, vogn
mand, Hadsten.

2087 Nielsen, Villy, vognmand, Vejen.
2088 Nielsen, Werner, vognmand, Skelund.

2120 Nørgaard, Ejnar, vognmand, Grauballe.

2089 Nielsen, Werner Dalhoff, vognmand, Østjydsk Mø
beltransport, Nørrestrandsgade 36, Horsens.

2121 Nørgaard, Gunnar, vognmand, Sunds.

2090 Nielsen, William, vognmand, Bredebro.

2122 Nørgaard, Svend, vognmand, Strandvejen 12, Had
sund.

2091 Nielsen, Willy Aunskov, vognmand, Kirke Sonnerup pr. Kirke Såby.

2123 Nørgaard, Svend Aage, vognmand, Hogager pr.
Holstebro.

2092 Nielsen, Willy Carl, vognmand, Baldersgade 38,
Kbhvn. N.

2124 Nørregaard, Georg, vognmand, Nyvangsvej 32,
Odense.
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2125 Offersen, Christian, vognmand, Hørve.
2126 Offersen, Niels Alfred, vognmand, Dalumvej 7,
Fruens Bøge.
2127 Ohlsen, Gustav, vognmand, Ulkebøl Landevej,
Sønderborg.
2128 Oksen, Simon Hansen, vognmand, Rejsby.

2129 Olesen, Aksel Bak, rutebilejer, Grindsted.
2130 Olesen, Anders, vognmand, entreprenør, Dronning
borg pr. Randers.

2131 Olesen, Børge Peter, vognmand, gårdejer, Dal pr.
Grindsted.

2132 Olesen, Christian Thusen, vognmand, Vrøgum.

2160 Olsen, Ernst Hildebrandt, vognmand, Moltkesvej
45, Kbhvn. F.

2161 Olsen, Eugen, landsretssagfører, generalkonsul, R.
DM.p.p., Ole Olsens Allé 7, Hellerup.

2162 Olsen, Frederik, vognmand, Nørregade 34, Dron
ninglund.

2163 Olsen, Georg Lindelof, vognmand, Brandorffsvej
30, Kolding.
2164 Olsen, Gunner, vognmand, Esrum.

2165 Olsen, Hans Frederik, vognmand, Hørdumsgade 71,
Kbhvn. SV.

2166 Olsen, Hans Peter, vognmand, Sønderup.

2133 Olesen, Henning, vognmand, Skave pr. Holstebro.

2167 Olsen, Hans Peter, vognmand, Tangevej 25, Rød
ovre pr. Brønshøj.

2134 Olesen, Herman, vognmand, Ejstrupholm.

2168 Olsen, Hansigne Petra, vognmand, Olsen’s Vogn
mandsforretning, H. C. Ørsteds Vej 63, Kbhvn. V.

2135 Olesen, Jens Green, vognmand, Glejbjerg.

2136 Olesen, Jens Peter, vognmand, Tørslev pr. Ørsted.

2169 Olsen, Herluf, vognmand, Træden Vognmandsfor
retning, Træden pr. Tønning.

2137 Olesen, Johannes Emanuel, vognmand, Buttervejen
30, Skagen.

2170 Olsen, Herman, vognmand, Herm. Olsen’s Flytte- &
Vognmandsforretning, Boulevarden 19, Vordingborg.

2138 Olesen, Jørgen, vognmand, Gårdboesvej 16, Hjør
ring.

2171 Olsen, Jacob, vognmand, Kongsted pr. Fredericia.

2139 Olesen, Kjeld, vognmand, Helium.

2172 Olsen, Jens Andreas, vognmand, entreprenør, Louisenhøj, Rønne.

2140 Olesen, Kristen, vognmand, Nørremark pr. Filskov.

2173 Olsen, Jens Holger Lindkvist, vognmand, Tjørne
lunde pr. Høng.

2141 Olesen, Niels, vognmand, Heibergsgade 19, Århus.
2174 Olsen, Jens Oluf, vognmand, Ejlstrup pr. Helsinge.

2142 Olesen, Oluf Emil Nygaard, vognmand, Ikast.
2143 Olesen, Svend Gudmund, vognmand, Hvide Sande
pr. Ringkøbing.
2144 Olesen, Svend-Erik, vognmand, Espergærde-Bilen,
Mørdrupvej 40, Espergærde.

2145 Olesen & Co.,
Ravnstrup.

fa.

Ole, Vognmandsforretning,

2175 Olsen, Johannes, vognmand, Skolegade 17, Hjørring.
2176 Olsen, Johannes, vognmand, Ørslev pr. Vordingborg.
2177 Olsen, Johannes Søberg, vognmand, Skellebjerg.

2178 Olsen, Julius Peter, vognmand, Dansk Firmatrans
port, Eschrichtsvej 24, Kbhvn. Valby.

2146 Olsen, Alfred, vognmand, Holbæk pr. Ørsted.

2179 Olsen, Karl Willy, vognmand, Sigersted pr. Ring
sted.

2147 Olsen, Anton Johan, vognmand, Skringstrup pr.
Skals.

2180 Olsen, Lars Christian, fragtmand, fa. Johs. & Lars
Chr. Olsen, Kalundborgvej 6, Slagelse.

2148 Olsen, Arnold, vognmand, Bedsted, Thy.

2181 Olsen, Lauritz Emil, vognmand, Paris Boulevard 25,
Hvidovre pr. Valby.

2149 Olsen, Børge, vognmand, Gasværksvej 1, Nykøbing S.

2150 Olsen, Børge Bundgaard, vognmand, Grindsted.

2182 Olsen, Niels, vognmand, entreprenør, Skørping.

2151 Olsen, Carl, vognmand, Stationsvej, Nivå.

2183 Olsen, Poul, vognmand, fa. Olsen & Pedersen, Gislinge.

2152 Olsen, Carl Christian, vognmand, Lars Olsen’s
Vognmandsforretning, Havsgårdsvej 21, Hellerup.

2184 Olsen, Poul E., direktør, »Borgernes Hus«, Rosen
borggade 1, Kbhvn. K.

2153 Olsen, Carl Marinus, vognmand, Skørping.

2185 Olsen, Sigfred, vognmand, Karsemose pr. Frederiks
værk.

2154 Olsen, Carlo Rasmus, vognmand, Stormøllevej 100,
Køge.

2186 Olsen, Tage, vognmand, »Bilcentralen«, Ålsgårde.

2155 Olsen, Charles Christian, vognmand, Nylars pr.
Lobbæk.

2187 Olsen, Viggo, vognmand, depotindehaver, Vig.

2156 Olsen, Christian Bjørk, vognmand, Pjentedamsgade
7 A, Odense.

2188 Olsen, Viggo, vognmand, Hedningestræde 1, Rønne.

2157 Olsen, Cort Schellerup, vognmand, Heggelunds
Allé 8, Glostrup.

2158 Olsen, Edvin Oskar Alfred Emil, vognmand, fa.
Edvin Olsen & Søn, Hyldegårdsvej 13, Ordrup pr.
Charlottenlund.
2159 Olsen, Ejner Svend, vognmand, Kjeldgårdsgade 1,
Vejgård pr. Ålborg.

2189 Olsson, Emil, vognmand, Snogebæk pr. Neksø.
2190 Otzen, Christian Rosenberg, vognmand, TuristCentralen, Vestergade 6, Køge.

2191 Overgaard, Karl Kristen, vognmand, Møllebak
ken, Hadsund.

2192 Overvad, Henry, vognmand, Gjerlev Vognmands
forretning, Gjerlev J.
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2193 Ovesen, Ove Larsen, vognmand, Sejlstrup Vogn
mandsforretning, Sejlstrup pr. Skørping.

2194 Packert, Henry, vognmand, Skovbogade 37, Ros
kilde.

2195 Pallesen,
Barrit.

fa.

Bror., Fragt-& Vognmandsforretning,

2227 Pedersen, Christian Jensen, vognmand, Romlund
pr. Ravnstrup.
2228 Pedersen, Christian Møller, vognmand, brænd
selshandler, Storegade 161, Esbjerg.
2229 Pedersen, Edvard, vognmand, rutebilejer, HolstebroVinderup-Skive-Nykøbing M. Rutebiler, Vinderup.

2230 Pedersen, Ejnar, vognmand, Jerslev J.

2196 Papuga, Niels, rutebilejer, Agerbæk.
2197 Paulsen, Christian, vognmand, Jernvedlund pr.
Gredstedbro.

2198 Paulsen, Johannes, vognmand, Rosenborg pr. Højer.
2199 Paulsen, Lorens, vognmand, Toftlund.

2231 Pedersen, Ejnar Dyhrberg, vognmand, Løvel pr.
Viborg.
2232 Pedersen, Ejner, vognmand, Retholt pr. Hjørring.
2233 Pedersen, Ejner Møllgaard, vognmand, Lumsås.
2234 Pedersen, Elvig Møller, vognmand, Ølgod.

2200 Paulsen, Peter Meier, vognmand, Agerbæk.

2201 Pedersen, Aage, vognmand, Herluf Trolles Gade 3,
Århus.

2235 Pedersen, Emil, vognmand, købmand, Kongeskov
pr. St. Heddinge.

2236 Pedersen, Erik Michael, vognmand, Hornbæk.

2202 Pedersen, Aage Godtfred, vognmand, Skjern.

2203 Pedersen, Aage Hingeberg, vognmand, Sjællands
gade 61, Fredericia.

2204 Pedersen, Adolf, vognmand, Markvej 63, Skagen.
2205 Pedersen, Alfred, vognmand, Forum pr. Guldager.
2206 Pedersen, Alfred, vognmand, fa. Ghr. Pedersen’s
Eftf., Valseværksstræde 2, Frederiksværk.

2207 Pedersen, Alfred Michael, vognmand, Gjemdrup
pr. Brørup.

2208 Pedersen, Anders Valdemar, vognmand, Vestre
Strandvej pr. Solrød Strand.
2209 Pedersen, Andreas Sejer, vognmand, Mejlby pr.
Hjortshøj.

2210 Pedersen, Anker, vognmand, Klokkerholm.
2211 Pedersen, Anton, vognmand, Bramstrup pr. Randers.

2237 Pedersen, Erling Gunnar, vognmand, Idskov pr.
Dybvad.
2238 Pedersen, Ernst Peder, vognmand, Ulrik Birchs
Allé 6, Kbhvn. S.

2239 Pedersen, Eyvind, vognmand, Overgade 11, Hjør
ring.
2240 Pedersen, Frederik, vognmand, Bjergbygade 2 B,
Slagelse.

2241 Pedersen, Frederik, vognmand, Kirkegade 3, Frede
riksværk.

2242 Pedersen, Frederik Knud Børge, vognmand, Klokke
dybet 22, Herlev.
2243 Pedersen, Frits, vognmand, Tokkekøbvej 17, Lille
rød pr. Allerød.
2244 Pedersen, Frode, vognmand, Vester Hjermitslev.

2212 Pedersen, Anton Emil, vognmand, Vardevej 30,
Vejle.

2245 Pedersen, Georg Jørgen, vognmand, Frederikssundsvej 241, Brønshøj.

2213 Pedersen, Arne, vognmand, Bjerget pr. Frøstrup.

2246 Pedersen, Gudmund Reinvald, vognmand, Jyllandsgade 22 A, Horsens.

2214 Pedersen, Axel, vognmand, H. C. Ørsteds Vej 35,
Herning.

2247 Pedersen, Gunnar, vognmand, Vester Hæsinge.

2215 Pedersen, Bernhard Oscar, vognmand, Lindevej 14,
Nykøbing M.
2216 Pedersen, Bjarne W., vognmand, fa. Alb. Pedersen,
Bogholder Allé 37, Vanløse.

2217 Pedersen, Børge, vognmand, Gammelby pr. Jelling.

2248 Pedersen, Hans, vognmand. Haldrup.
2249 Pedersen, Hans, vognmand, Hørby vognmands
forretning, Hørby.
2250 Pedersen, Hans, vognmand, Nørregade 7, Østermarie.

2218 Pedersen, Børge, vognmand, Thorsted pr. Tim.

2251 Pedersen, Hans Christian, vognmand, Skørpinge pr.
Rødvig, Stevns.

2219 Pedersen, Børge, vognmand, Marienbergvej 69,
Vordingborg.

2252 Pedersen, Hans Egon, vognmand, Østbirk.

2220 Pedersen, Carl, vognmand, Glæsborg.

2253 Pedersen, Hans Madsen, vognmand, Vester Vedsted
pr. Ribe.

2221 Pedersen, Carl, vognmand, Nørretorv 15, Horsens.

2222 Pedersen, Carl Johan, vognmand, Smørenge Mølle,
Vestermarie pr. Lobbæk.

2254 Pedersen, Hans Ringberg, vognmand, Kjeldsens
Allé 16, Nørre Sundby.

2255 Pedersen, Hans Viggo, vognmand, Triangel Trans
port, Blegdamsvej 118, Kbhvn. 0.

2223 Pedersen, Carlo Møller, vognmand, Havndal.
2224 Pedersen, Charles, vognmand, Nørregade 26, Allin
ge.

2256 Pedersen, Harry, vognmand, Gundersted pr. Halkær.

2225 Pedersen, Chresten, vognmand, Lykkebo, Rørbæk.

2257 Pedersen, Harry, vognmand, Set. Nicolaj Kirke
stræde 3, Svendborg.

2226 Pedersen, Christen Hansen, vognmand, Skjoldbjerg
pr. Vorbasse.

2258 Pedersen, Hartvig Filip, fragtmand, kommissionær,
Hjortholmsvej 13, Hillerød.
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2259 Pedersen, Helge Verner Villy, vognmand, Orup
pr. Fakse.
2260 Pedersen,
Roskilde.

Henry,

vognmand,

Møllehusvej

27,

2261 Pedersen, Henry Chresten Krogh, vognmand,
Kærby pr. Kolind.

2289 Pedersen, Knud Helge, vognmand, Dan Bus Trafik
& Åbenrå Vognmandsforretning, Gyldenløvesgade 14,
Kbhvn. K.
2290 Pedersen, Kresten, vognmand, fa. Kr. Pedersen &
Søn, Thyregod.

2291 Pedersen, Kresten Arne, vognmand, Baggesensgade
43, Slagelse.

2262 Pedersen, Henry Georg, vognmand, Vognmands
forretningen »Star«, Danavej 7, Nykøbing M.

2292 Pedersen, Kristian, vognmand, Tousvej 25, Åbyhøj.

2263 Pedersen, Henry Siggaard, vognmand, Th. Nielsens
Gade 85, Herning.

2293 Pedersen, Lars Jensen, vognmand, Fiskbæk pr. Løg
strup.

2264 Pedersen, Herluf, vognmand, Årslev Vognmands
forretning, Årslev.

2294 Pedersen, Lars Møller, vognmand, Dal pr. Grind
sted.

2265 Pedersen, Herluf, vognmand, Sønder Hygum.

2295 Pedersen, Mads Peder, vognmand, Hvide Sande
Autotransport, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

2266 Pedersen, Herman Christian, vognmand, Bjerregrav
pr. Møldrup.

2267 Pedersen, Holger, vognmand, fa. Th. Pedersen &
Søn, Kongensgade 38, Hjørring.

2296 Pedersen, Manfred Guttorm, vognmand, L. Pe
dersen & Søn’s Vognmandsforretning, Møllegade 15,
Skive.

2268 Pedersen, Holger, vognmand, Gudum pr. Vårst.

2297 Pedersen, Marius, vognmand, Stationsvej 13, Nørre
Sundby.

2269 Pedersen, Holger, vognmand, Storegårdsvej
Brønshøj.

2298 Pedersen, Martin Werner Jessen, vognmand, køre
lærer, William Pedersen’s Køreskole, Svendsgade 45,
Esbjerg.

1,

2270 Pedersen, Holger Kær, vognmand, Kronprinsens
Allé 1, Nørre Sundby.

2271 Pedersen, Ingemann, vognmand, Strandvejen 93,
Sædding pr. Esbjerg.

2272 Pedersen, Ingmar Christian, vognmand, I. Chr.
Pedersen’s Fragt- & Vognmandsforretning, Morup
Mølle pr. Bedsted, Thy.
2273 Pedersen, Jakob Laurits, vognmand, Svendsgade 46,
Esbjerg.
2274 Pedersen, Jens Anthon, vognmand, Hevring pr.
Ørsted.

2275 Pedersen, Jens Børge, vognmand, fa. Brdr. Pedersen,
Bøsbro vej, Randers.

2299 Pedersen, Møller, vognmand, Rejsby.

2300 Pedersen, Niels, vognmand, Vårst.
2301 Pedersen, Niels Christian, vognmand, Fuglesangs
Allé 9, Århus.

2302 Pedersen, Niels Christian, vognmand, Holstebro
Last-Auto, Dybbølsgade 62, Holstebro.
2303 Pedersen, Niels Christian, vognmand, Hundborg
pr. Sjørring.

2304 Pedersen, Niels Christian, vognmand, Røde Mellem
vej 116, Kbhvn. S.

2305 Pedersen, Niels Christian Horn, vognmand, Horn’s
Lillebil, Skørping.

2276 Pedersen, Jens Christian, vognmand, Fynsgade 32,
Herning.

2306 Pedersen, Niels Kristian, vognmand, Frøstrup.

2277 Pedersen, Jens Christian, vognmand, Tartinisvej 22,
Kbhvn. SV.

2307 Pedersen, Niels Michael, fragtmand, Voldby pr.
Hammel.

2278 Pedersen, Jens Peder, vognmand, Remmerhus,
Barde pr. Herning.

2308 Pedersen, Niels Peder, vognmand, Ryde Kirkeby
pr. Vinderup.

2279 Pedersen, Johannes, vognmand, Termestrup pr.
Mørke.

2309 Pedersen, Oluf, vognmand, Banegårdspladsen 10,
Ballerup.

2280 Pedersen, Johannes, vognmand, Ørsø.

2310 Pedersen, Orla, vognmand, Hyllebjerg pr. Vester
Hornum.

2281 Pedersen, Johannes Christian, vognmand, Ulsted.

2282 Pedersen, Johannes Marinus, vognmand, fa. John
Pedersen & Søn, Silkeborg.

2283 Pedersen, Juul, vognmand, Lollandsgade 4, Brøn
derslev.
2284 Pedersen, Juul Tage, vognmand, fa. H. K. Pedersen,
Annasholmsgade 21, Odense.

2311 Pedersen,
Næstved.

Osvald,

vognmand,

Kalbyrisvej

29,

2312 Pedersen, Otto Christian, vognmand, Vester Hjermitslev pr. Hjermitslev.
2313 Pedersen, Ove, vognmand, Randersvej 148, Århus.
2314 Pedersen, Ove Sillesthoved, vognmand, Givskud
pr. Jelling.

2285 Pedersen, Kaj Marius, vognmand, Ole Klokkers
Vej 14, Tårnby pr. Kastrup.

2315 Pedersen, Peder, vognmand, Sønder Hygum.

2286 Pedersen, Kai Rudolf, vognmand, Birgittevej 11,
Næstved.

2316 Pedersen, Peder, vognmand, Idom pr. Holstebro.

2287 Pedersen, Karl Emil, vognmand, Lellinge.

2317 Pedersen, Peder, vognmand, Tyge Brahes Vej 9,
Ålborg.

2288 Pedersen, Knud Ejner, vognmand, Vedskølle pr.
Vallø.

2318 Pedersen, Peder Klaus, vognmand, Chr. Winthers
Vej 8, Åbyhøj.
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2319 Pedersen, Peter, vognmand, Branden Vognmands
forretning, Branden pr. Roslev.

2351 Pedersen, Viggo Christian, vognmand, Vemmelev
pr. Forlev.

2320 Pedersen, Peter Christian, vognmand, Viadukten
18, Brande.

2352 Pedersen, Viktor, vognmand, Grønnegade 3, Her
ning.

2321 Pedersen, Peter Martin, vognmand, Samosvej 27,
Kbhvn. S.

2353 Pedersen, Villy, vognmand, Neder Hvam pr. Kjellerup.

2322 Pedersen, Peter Sørensen, vognmand, Fjerritslev.

2354 Pedersen, Villy Friberg, vognmand, fa. Vald.
Pedersen & Søn, Vejlegade 10, Århus.

2323 Pedersen, Poul, vognmand, Jerslev J.

2324 Pedersen, Poul Rønne, vognmand, Kornerup pr.
Roskilde.

2325 Pedersen, Poul Westergaard, vognmand, fa. Olsen
& Pedersen, Gislinge.
2326 Pedersen, Povl, vognmand, LI. Ladegårdsvej 15,
Sorø.

2355 Pedersen, Walther, vognmand, fa. Brdr. Pedersen,
GI. Tåstrupvej 9, Holbæk.
2356 Pedersen & Søn, fa. Max, Fragt- & Vognmands
forretning, Barrit.

2357 Peters, Niels Christian, vognmand, Assens pr.
Mariager.

2327 Pedersen, Rasmus, vognmand, Vejlevej 134, Kolding.

2358 Petersen, Aage Gunnar, vognmand, fa. Ghr. Pe
tersen & Søn, Vinderup.

2328 Pedersen, Regner Emil, vognmand, Ans By.

2359 Petersen, Alfred, vognmand, Brøns.

2329 Pedersen, Richard, fragtmand, Stockholmsvej 6,
Espergærde.

2360 Petersen, Anders Ib, vognmand, Søndermarksvej 5,
Havdrup.

2330 Pedersen, Sejr, vognmand, Åsted, Kvong pr. Tistrup.
2331 Pedersen, Sigfred Nygaard, vognmand, Herborg.

2361 Petersen, Andy Peter Rainer, vognmand, Frede
riksberg Pengeskabs Transport, Kong Georgs Vej 16,
Kbhvn. F.

2332 Pedersen, Svend, vognmand, Esrum Vognmands
forretning, Esrum.

2362 Petersen, Anker Riber, vognmand, Hvidovrevej
127 G, Hvidovre pr. Valby.

2333 Pedersen, Svend, vognmand. Wilkensvej 29, Kbhvn.
F.

2363 Petersen, Asger Holt, vognmand, Als, Østjylland.

2334 Pedersen, Svend Aage, vognmand, Gimming pr.
Randers.
2335 Pedersen, Svend Aage, vognmand, Halling Vogn
mandsforretning, Halling pr. Randers.
2336 Pedersen, Svend Aage, vognmand, Auning.

2364 Petersen, Børge Viggo, vognmand, Næsdal pr.
Asnæs.

2365 Petersen, Carl, vognmand, Klovtoft pr. Hellevad.
2366 Petersen, Carl Edvard, vognmand, Storegade 14,
Allinge.

2367 Petersen, Carl Holt, vognmand, Øster Hurup.

2337 Pedersen, Svend Aage, vognmand, Christen Pedersen’s Vognmandsforretning, Vestergade 18, Vejle.

2368 Petersen, Carsten, vognmand, Over Jerstal.

2338 Pedersen, Svend Aage, vognmand, Poul Pedersen’s
Vognmandsforretning, Ny Munkegade 79, Århus.

2369 Petersen, Chresten, vognmand, fa. Chr. Petersen
& Søn, Gram.

2339 Pedersen, Svend Erik, vognmand, Kragelund pr.
Silkeborg.

2370 Petersen, Christian, vognmand, Nybøl.
2371 Petersen, Christian, vognmand, Over Jerstal.

2340 Pedersen, Svend Frederik, vognmand, Norgesvej 3,
Næstved.

2372 Petersen, Christian, vognmand, Ulkebøl Kirke pr.
Sønderborg.

2341 Pedersen, Svend Knud, vognmand, Hvidovre Fragt& Vognmandsforretning, Birke Allé 8, Hvidovre pr.
Valby.

2373 Petersen, Christian Andersen, vognmand, Vrøgum.
2374 Petersen, Christian Juel, vognmand, Hee.

2342 Pedersen, Søren, vognmand, Lysgård Vognmands
forretning, Lysgård pr. Skelhøje.

2375 Petersen, Edvard, vognmand, Parkvej 15, Vejle.

2343 Pedersen, Søren, vognmand, Voldby Vognmands
forretning, Voldby pr. Hammel.

2376 Petersen, Ejner, vognmand, Bråby.

2344 Pedersen, Søren Hvid, vognmand, Svendsgade 51,
Esbjerg.
2345 Pedersen, Søren Nielsen, vognmand, Tarp pr. Guld
ager.
2346 Pedersen, Tage Møbjerg, vognmand, Filskov.
2347 Pedersen, Thomas, vognmand, handelsmand, Skov
lund pr. Mølby, Midtjylland.

2348 Pedersen, Thomas Christian, vognmand, Ellidshøj.
2349 Pedersen, Valdemar, vognmand, fa. Vald. Pedersen
& Søn, Vejlegade 10, Århus.
2350 Pedersen, Verner Emil, vognmand, depotindehaver,
Ågade 6, Brande.

2377 Petersen, Elin Aksel, vognmand, Stenlille Flytte& Vognmandsforretning, Stenlille.

2378 Petersen, Erland, vognmand, Nystedvej 19, Saks
købing.
2379 Petersen, Ernst, vognmand, Udby pr. Stege.
2380 Petersen, Evald, vognmand, Stenlille.

2381 Petersen, Frederik, vognmand, fa. Fr. Petersen &
Søn, Stubbæk pr. Åbenrå.

2382 Petersen, Frederik, vognmand, Vigerslewej 45,
Kbhvn. Valby.
2383 Petersen, Fritz, vognmand, Tøndervej 95, Åbenrå.
2384 Petersen, Frode, vognmand, Vejen.
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2416 Petersen, Otto, vognmand, Kirkebjerg Allé 62,
Brøndbyvester pr. Glostrup.

2385 Petersen, Gunner, vognmand, Græsted.
2386 Petersen, Gustav A., vognmand, Set. Jørgensbjerg
30, Kalundborg.

2387 Petersen, Hans, vognmand, Gram.

2417 Petersen, Otto Ferdinand, vognmand, Annisse
Vognmandsforretning, Annisse pr. Helsinge.
2418 Petersen, Peter, vognmand, kørelærer, Svinninge.

2388 Petersen, Hans Aage, vognmand, Jyderup.

2389 Petersen, Hans Christian, vognmand, Bastrup pr.
Lynge.
2390 Petersen, Hans Henning, vognmand, Stjernegade 7,
Helsingør.

2391 Petersen, Hans Kjær, vognmand, Niels Petersen’s
Enke’s Vognmandsforretning, Havne Allé 17, Hor
sens.

2392 Petersen, Hans Marius Christian, vognmand,
Esbjerg.
2393 Petersen, Heinrich, vognmand, Stenhavevej 12,
Usserød pr. Kokkedal.
2394 Petersen, Helmuth, vognmand, Søborgstræde 3,
Rønne.

2395 Petersen, Henry, vognmand, Skovvej 78, Ballerup.
2396 Petersen, Jens, vognmand, »Stationsbileme«, Dr.
Margrethes Vej 5, Nykøbing S.

2397 Petersen, Jens Frederik Henry, vognmand, Nørre
gade 6, Nørre Sundby.
2398 Petersen, Jens Peter, vognmand, Niels Bohrs Vej 14,
Århus.

2419 Petersen, Peter Erik, vognmand, Stubbæk pr.
Åbenrå.
2420 Petersen, Poul Emil, vognmand, depotindehaver,
Lendemark pr. Stege.

2421 Petersen, Richard, vognmand, Vetterslev pr. Vrang
strup.

2422 Petersen, Richard, vognmand, Ølsemagle Strand
pr. Køge.
2423 Petersen, Robert, vognmand, Hjortekærsvej 142,
Hjortekær pr. Klampenborg.
2424 Petersen, Rudolf, vognmand, Næstved Bil-Central,
Vordingborgvej 35, Næstved.

2425 Petersen, Rudy Edvard, vognmand, Scandiagade
94, Kbhvn. SV.
2426 Petersen, Sigfred, turistbilejer, Sigfred’s Turisttrafik,
Karrebækvej 21, Næstved.
2427 Petersen, Sigurd, entreprenør, vognmand, Esbjerg.
2428 Petersen, fa. Svend, Aut. Volvo Forhandler, Strand
boulevarden 91, Kbhvn. 0.
2429 Petersen, Svend-Erik, vognmand, Enghavevej 156,
Kbhvn. SV.

2399 Petersen, John, vognmand, Kongevej 38, Helsingør.
2400 Petersen, Johnny, vognmand, Bengtssonsvej 3, Fre
deriksværk.

2401 Petersen, Julius, kommissionær, vognmand, Møbel
transporten »Vestsjælland«, Ruds-Vedby.

2402 Petersen, Julius, vognmand, Høkkelbjerg pr. Chri
stiansfeld.
2403 Petersen, Jørgen Nellemann, vognmand, Bryggeri
vej 2, Brønderslev.
2404 Petersen, Kaj Georg, vognmand, Lynge-Eskilstrup
pr. Sorø.

2430 Petersen,
Odense.

Thorvald,

vognmand,

Enggade

14,

2431 Petersen, Verner, vognmand, Damme pr. Askeby.
2432 Philipsen, Niels Møller, vognmand, Levring pr.
Kjellerup.

2433 Pind, Hans, vognmand, Ørum Vognmandsforretning,
Ørum Sønderlyng.
2434 Pirelli, Nordisk Pirelli A/S, Toldbodgade 53,
Kbhvn. K.

2435 Piszczek, Valdemar, vognmand, Rønnebærvej 3,
Sakskøbing.

2405 Petersen, Knud Anders Frederik, vognmand,
Lynge By pr. Lynge.

2436 Plauborg, Arne, vognmand, Hoven pr. Tarm.

2406 Petersen, Knud Carlo, vognmand, LI. Værløse pr.
Værløse.

2437 Plougmann, Christian Nielsen, vognmand, Hvid
bjerg.

2407 Petersen, Knud Hartvig, vognmand, Ydunsgade 6,
Kbhvn. N.

2438 Porskrog, Johannes, vognmand, Vølundsvej 20,
Åbyhøj.

2408 Petersen, Konrad, vognmand, Damme pr. Askeby.

2439 Postborg, Aage, vognmand, Hvornum pr. Hobro.
2440 Poulsen, Alfred, vognmand, Tapdrup pr. Viborg.

2409 Petersen, Lars Frederik, vognmand, Vedde.
2410 Petersen, Martin Andreas, vognmand, Borgergade
11, Århus.

2441 Poulsen, Arnold, vognmand, Fr. Obels Vej 19,
Ålborg.

2442 Poulsen, Carl, vognmand, Lyngså.

2411 Petersen, Mogens Rud, vognmand, Glumsø.

2412 Petersen, Niels Jensen, vognmand, Søholt Allé 15,
Silkeborg.

2413 Petersen, Niels Philipsen, fragt- & vognmand,
Kirke Hvalsø Fragt- & Vognmandsforretning, Kirke
Hvalsø.
2414 Petersen, Oluf, vognmand, Skibinge pr. Præstø.

2415 Petersen, Orla William, vognmand, Sorentovej 16,
Kbhvn. S.

2443 Poulsen, Carl Otto, fragt- og vognmand, Glostrup
Fragt- & Flytteforretning, Sydvestvej 43, Glostrup.

2444 Poulsen, Ejner, vognmand, Søndergade 24, Varde.
2445 Poulsen, Ejner Emil, vognmand, Nollund pr. Grind
sted.
2446 Poulsen, Erik, vognmand, Firmatransporten, Eng
havevej 53, Kbhvn. V.

2447 Poulsen, Ernst Willy, vognmand, Videbæk.
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2448 Poulsen, Germand, vognmand,
Fragtrute, Skivum pr. Vegger.

Skivum-Ålborg

2481 Rafn, Gunnar, vognmand, Rødding.

2449 Poulsen, Hans Peter Jørgensen, vognmand, Jels.

2482 Rask, Henry Edvard, vognmand, tørvefabrikant,
Sjøstrup pr. Ars.

2450 Poulsen, Hartvig, vognmand, Skjoldborg pr. Vild
sund Vest.

2483 Rask, Povl Thor, vognmand, fa. Thor Rask, Købkesvej 5, Odense.

2451 Poulsen, Henrik, vognmand, Andebølle pr. Bred.

2452 Poulsen, Henry, vognmand, Rosenvænget 20, Struer.

2453 Poulsen, Henry Peter Færch, vognmand, Torsted
pr. Suldrup.

2484 Rask, Thomas, vognmand, Gram.
2485 Rask, Thor, vognmand, Købkesvej 5, Odense.

2486 Rasksen, Aksel, vognmand, Lunde J.
2487 Rasmussen, Aksel, vognmand, Lystrup.

2454 Poulsen, Herluf A., vognmand, Vildsund Vest.

2488 Rasmussen, Aksel, vognmand, Snesere.

2455 Poulsen, Ingemann, vognmand, Dybvad.

2489 Rasmussen, Anders Peter, vognmand, Øland pr.
Halvrimmen.

2456 Poulsen, Jens Peter, vognmand, Gjøl Vognmands
forretning & Cementstøberi, Gjøl pr. Åbybro.
2457 Poulsen, Jens Peter, vognmand, Jernbanegade 11,
Støvring.
2458 Poulsen, Jens Poul, vognmand, Bølling.
2459 Poulsen, Johannes,
Sand ved.

vognmand, Tornemark pr.

2460 Poulsen, Jørgen, vognmand, fa. E. Christensen &
J. Poulsen, Stenbjerg pr. Snedsted.
2461 Poulsen, Karl Christian, vognmand, Vonsyldsgade
39, Ålborg.

2462 Poulsen, Karl Gustav, vognmand, Klæstrup pr.
Jerslev J.

2463 Poulsen, Niels Erik, vognmand, Kvium pr. Hjerm.
2464 Poulsen, Niels Peder, vognmand, Abildvej 5, Varde.

2465 Poulsen, Oluf, vognmand, Engboulevarden 260 G,
Nykøbing F.
2466 Poulsen, Oluf, vognmand, Tapdrup Vognmands
forretning, Tapdrup pr. Viborg.
2467 Poulsen, Poul, vognmand, P. Poulsen & Sønner’s
Vognmandsforretning, Ringstedgade 67, Roskilde.

2490 Rasmussen, Carl Holger, vognmand, Hedevej 26,
Ny Fløng pr. Heddiusene.
2491 Rasmussen, Christian, vognmand, Finsensvej 2,
Kbhvn. F.
2492 Rasmussen, Christian Møller, vognmand, Stenderup
Vognmandsforretning, Stenderup.

2493 Rasmussen, Christian Ragnvald, vognmand, Stilling
Autotransport, Stilling.
2494 Rasmussen, Chronoff, vognmand, Horsensvej, Viby J.

2495 Rasmussen, Edvard, vognmand, Gyngstrup pr. Kappendrup.
2496 Rasmussen, Ejler, vognmand, Hvirring pr. Flemming.

2497 Rasmussen, Ejnar, vognmand, Ejnar’s Turisttrafik,
Ebberup.
2498 Rasmussen, Ejvind Kristoffer, fragt- og vognmand,
Mesinge.

2499 Rasmussen, Erik, vognmand, Heltborg pr. Hurup,
Thy.

2500 Rasmussen, Erik Walther Nørager, vognmand,
VodrofTs Tværgade 15, Kbhvn. V.

2468 Poulsen, Poul Albæk, vognmand, Skjern.

2501 Rasmussen,
Roskilde.

2469 Poulsen, Poul Anker, vognmand, fa. Poul Rasmus
sen & Go., Rosenvangs Allé 32, Århus.

2502 Rasmussen, Fritz Malling, fragt- og vognmand,
kommissionær, Algade 15, Roskilde.

2470 Poulsen, Richard Marius, vognmand, Ivarsvej 11,
Bolbro.

2503 Rasmussen,
Nordborg.

2471 Poulsen, Rikard, vognmand, Kollerup pr. Jelling.

2504 Rasmussen, Gudrun, vognmand, fa. Loui Rasmussen,
Stefansgade 49, Horsens.

2472 Poulsen, Svend, vognmand, brændselshandler, Ege
gade 3, Kbhvn. N.
2473 Poulsen, Svend Telling, vognmand, Skibsgade 3,
Randers.
2474 Poulsen, Viggo, vognmand, Odder.

Frede,

vognmand,

Lid tgod tvej

14,

Gerhard, vognmand, Lavensby pr.

2505 Rasmussen, Gunnar, vognmand, Godsbanegården,
Nyborg.
2506 Rasmussen, Gunnar, speditør, vognmand, »Møbel
transport Danmark«, Rådhuspladsen 16, Kbhvn. V.

2507 Rasmussen, Hans, vognmand, Grindsted.

2475 Prehn, Bendix, vognmand, Sandved.

2508 Rasmussen, Hans, vognmand, Mølby 13, Sønderborg.

2476 Preisler, Bahne Bahnson, malermester, redaktør,
Ndr. Paradisvej 12, Holte.

2477 Provstgaard, Peter Grønlund, vognmand, Baj
strup pr. Tinglev.
2478 Præstegaard, Oskar Andersen, vognmand, fa.
Larsen & Præstegaard, Års.

2509 Rasmussen, Hans Christian, vognmand, fa. Chr.
Rasmussen & Søn, Vester Voldgade 9, Kbhvn. V.

2510 Rasmussen, Hans Christian, vognmand, Gullands
gade 6, Kbhvn. S.
2511 Rasmussen, Hans Frederik, vognmand, Lidemark pr.
Bjæverskov.

2479 Præstiin, Charles Bernt, vognmand, Houmark pr.
Tjæreborg.

2512 Rasmussen, Hans Georg, vognmand, Vamdrup.

2480 Puge, Ove, vognmand, GI. Køge Landevej 257 A,
Hvidovre pr. Valby.

2513 Rasmussen, Hans Martin, vognmand, Holte Flytte
forretning, Ellensvej 3, Holte.

1004

2514 Rasmussen, Hans Thorvald, vognmand, Skærup pr.
Børkop.

2545 Rasmussen, Werner Gustav, vognmand, Hadbjerg
pr. Hadsten.

2515 Rasmussen, Hans-Erik, vognmand, fa. Otto Rasmus
sen & Søn, Skærbækvej 26, Rødovre pr. Valby.

2546 Rechnagel, Hans Nielsen, rutebilejer, vognmand,
Rechnagel’s Turistfart, Baldersvej 27, Fredericia.

2516 Rasmussen, Henry, vognmand, fabrikant, Berider
bakken 15, Vejle.

2547 Reffstrup, Holger William, vognmand, Assentoft
Auto-Service & Vognmandsforretning, Assentoft pr.
Volk Mølle.

2517 Rasmussen, Hugo Georg, vognmand, Østerbro 45,
Slagelse.

2548 Refsgaard, Hakon, vognmand, Vildsund Vest.

2518 Rasmussen, Jens Aage, vognmand, Fruegade 2 A,
Slagelse.

2549 Refshøj, Magnus Frode, vognmand, Hejnsvig.

2519 Rasmussen, Jens Laurids, vognmand, Hjulbjergvej,
bjerg.

2520 Rasmussen, Jens Valdemar, vognmand, Linå pr.
Silkeborg.

2521 Rasmussen, Johannes, vognmand, Johs. Rasmussen’s
Vognmandsforretning, Enighedsvej 19, Sorø.
2522 Rasmussen, Johannes, vognmand, Østlollands Auto
transport, Grænge.

2523 Rasmussen, Johannes, vognmand, proprietær, Svebølle.
2524 Rasmussen, Karlo Aksel, vognmand, Blåmunkevej
25, Kbhvn. NV.

2525 Rasmussen, Lars Peter, vognmand, Barup pr.
Karise.
2526 Rasmussen, Lorenz, vognmand, Nystadens Flytte
forretning, Goethesgade 23, Sønderborg.

2550 Reggelsen,Andreas, vognmand, Sohlsvej4, Haderslev.

2551 Rettig, Lorenz, vognmand, Mølmark pr. Broager.

2552 Rheinlænder, E., vognmand, Nykøbing F. Flytte- &
Vognmandsforretning, Nybrogade 20, Nykøbing F.
2553 Rigét, Erik Johannes, vognmand, Tøjmestervej 4,
Kbhvn. NV.
2554 Riis, Axel, vognmand, Øster Assels.

2555 Rus, Holger, vognmand, Branderup J.
2556 Riis, Vilhelm, vognmand, Pilestræde 4, Allinge.
2557 Riisager, Svend Erik, vognmand, Bindslev.

2558 Rind, Thorvald, vognmand, fa. Rind & Vasegaard,
Skals.
2559 Ringive, Elmo Møbjerg, vognmand, Bøvl pr. Sønder
Omme.

2527 Rasmussen, Magnus Georg, vognmand, Bjerregade
27, Horsens.

2560 Risager, Willy, vognmand, Skæve pr. Brønden.

2528 Rasmussen, Niels, vognmand, Georgsgade 14, Odense.

2561 Rishøj, Aksel, vognmand, Viby Brændselscentral,
Viby J.

2529 Rasmussen, Niels Børge, vognmand, St. Salby pr.
Køge.
2530 Rasmussen, Niels Frederik, vognmand, Ødum pr.
Arhus.

2562 Rishøj, Sigvald, vognmand, Winthersvej 50, Frede
rikshavn.

2563 Risum, Jørgen, vognmand, Gentofte Møbeltransport,
Melvillevej 15, Hellerup.

2531 Rasmussen, Niels Peter, vognmand, Espe.

2532 Rasmussen, Peter, vognmand, Hagested pr. Mårsø.

2564 Risum’s Vognmandsforretning , Adelgade 30, Ka
lundborg.

2533 Rasmussen, Peter, vognmand, Nystadens Flytte
forretning, Goethesgade 23, Sønderborg.

2565 Robdrup, Gerhardt Villiam, vognmand, Balle.

2534 Rasmussen, Poul, vognmand, depotindehaver, fa.
Poul Rasmussen & Sønner, Skibby.

2566 Rodkjær, Magnus, vognmand, Rosenlundsgade 7,
Ålborg.
2567 Roed, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Nibe.

2535 Rasmussen, Poul, vognmand, fa. Poul Rasmussen &
Co., Rosenvangs Allé 32, Arhus.

2568 Rosenberg, Egon, vognmand, Oue pr. Hobro.

2536 Rasmussen, Poul M., vognmand, Klintevej 36,
Roskilde.

2569 Rosenberg, Willy Jessen, vognmand, Bevtoft.

2537 Rasmussen, Rasmus Marinus, vognmand, Kristrup
pr. Randers.

2570 Rosendahl, fa. Brdr., Flytteforretning & Møbel
opbevaring, Vodroffsvej 59, Kbhvn. V.

2571 Rosendahl, Gustav, vognmand, Fåborg pr. Varde.
2538 Rasmussen, Richard, vognmand, Nylars pr. Lobbæk.

2539 Rasmussen, Richard, vognmand, Ørtoft pr. Sæby.

2572 Rosenkrantz, Niels Oluf Fritz Hermann baron,
ritmester, forpagter, vognmand, Liselund pr. Borre.

2540 Rasmussen, Sigurd Michael, driftsbestyrer, A/S Es
bjerg Omnibiler, Danmarksgade 35, Esbjerg.

2573 Ryberg, Søren Mikael, vognmand, Eckersbergs vej
80, Odense.

2541 Rasmussen, Svend, vognmand, fa. O. K. Rasmussen
& Søn, Risbjerggårds Allé 82, Hvidovre pr. Valby.

2574 Rygaard, Mads, vognmand, Mads Rygaard’s Vogn
mandsforretning, Havnevej 26, Grenå.

2542 Rasmussen, Svend, vognmand, »Vognmandsgården«,
Everdrup pr. Snesere.

2575 Rysgaard, Ghristella, vognmand, Haraidsgade 28,
Kbhvn. N.

2543 Rasmussen, Svend Ove Besser, vognmand, Nørre
gade 48, Odense.

2576 Rysgaard, Christoffer, vognmand. Hundborg pr.
Sjørring.

2544 Rasmussen, Vagn, vognmand, Skådegård pr. Høj
bjerg.

2577 Rytter, Peder Christian Christensen, vognmand,
Skørping.
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2578 Rødovre Kommunebiblioteker, Hovedbiblioteket,
Rødovre vej 149, Rødovre pr. Vanløse.
2579 Røjkjær, Sigvald, vognmand, Brejning Kirkeby pr.
Spjald.
2580 Rølby, Christian Peter, vognmand, Bertel Holsts
Vej 1, Lindholm pr. Nørre Sundby.

2610 Schou, Aage, vognmand, Rønnevej, Åkirkeby.
2611 Schou, Andry Altenborg, vognmand, fa. R. Schou
& Søn, Charlottehøj, Århus.

2612 Schou, Edith, vognmand, Hvidovrevej 221, Hvidovre
pr. Valby.

2581 Rømer, Harry, vognmand, Rutsker pr. Hasle.

2613 Schou, Hans Viggo, vognmand, Thorsgade 71,
Odense.

2582 Rømner, Svend Aage, vognmand, Rømner Gods
transport, Rømersgade 25, Kbhvn. K.

2614 Schulz, Frederik, vognmand, Felsted.
2615 Schulz, Martin, vognmand, Hjordkær.

2583 Rønberg,
Struer.

Martin,

vognmand,

Rosenvænget 3,
2616 Schulze, Angelo Egon Svend, vognmand, Hørs
holm.

2584 Rådet for større Færdselssikkerhed, Edvard
Falcks Gade 3, Kbhvn. K.

2617 Schumacher, Willy, vognmand, Vojens.
2618 Schøning, Bernhard, vognmand, Ulfslyst pr. Ha
derslev.

2585 Saastamoinen-Jacobsen, Erhardt, vognmand, Nørhalne Gementvarefabrik & Vognmandsforretning,
Norhalne pr. Vadum.

2586 Sallander, Kurt Pihl, vognmand, Ghr. X’s Allé
12, Kgs. Lyngby.
2587 Salling, Jakob Louis, vognmand, Tvede Vognmands
forretning, Tvede pr. Randers.

2588 Sammenslutningen af Karetmagermestre
rosseribyggere i Danmark, Hørsholm.

og

Ka-

2619 Seehagen, Konstantin, vognmand, Sindal.

2620 Sejrup, Carl Mathiasen, vognmand, Sydbanegade
26, Kolding.
2621 Sejrup, Niels Christian, vognmand, Engsiggade 5,
Skjern.

2622 Sevelsted, Svend, Elbrønd, vognmand, Havredal
Vognmandsforretning, Havredal pr. Frederiks.
2623 Sig, Poul Flodgaard Madsen, vognmand, Ulfborg.

2589 Sand, Jens, vognmand, Oddervej 108, Højbjerg.
2590 Sandahl, Aage, vognmand, Jebjerg.

2624 Sigvartsen, Poul Sigismund Knud Neergaard, en
treprenør, vognmand, fa. Jesper Hansen & Co., Oden
se Godsbanegård, Odense.

2591 Sandgaard, Bent, vognmand, Fonnesbechsgade 22,
Herning.

2625 Silkeborg, Willy, vognmand, Rebæk Allé 22, Hvid
ovre pr. Valby.

2592 Schaar, Adolf Hans, vognmand, Bramdrup pr.
Haderslev.

2626 Simonsen, Anders Peter Christian, forretningsfører,
fa. J. Chr. Simonsen, Exnersgade 35, Esbjerg.

2593 Schjøtt, Leontius Emilius, vognmand, rutebilejer,
Allégade 1-3 og 4, Give.

2627 Simonsen, Arne Erik, vognmand, Åbybro.
2628 Simonsen, Christian, rutebilejer, Skibby.

2594 Schmidt, Alfred, vognmand, Branderup J.

2629 Simonsen, Frede Christian, vognmand, Lundvej 49,
Varde.

2595 Schmidt, Carlo, vognmand, Holsted By.

2596 Schmidt, Carlo, vognmand, Sommersted.

2630 Simonsen, Hans, vognmand, Brydehusvej 13, Balle
rup.

2597 Schmidt, Chresten Kyed, vognmand, Alminde.

2598 Schmidt, Erik, vognmand, Hald St.

2631 Simonsen, Holger, vognmand, Øster Alling pr. Auning.

2599 Schmidt, Erik B., vognmand, repræsentant, Prambrovej 2, Frederiksværk.

2632 Simonsen, Jens Evald, vognmand, brændselshandler,
Grønvangsvej 53, Esbjerg.

2600 Schmidt, Hans, vognmand, Genner.

2633 Simonsen, Martin, vognmand, Engvej 26, Nørre
Sundby.

2601 Schmidt, Hans Henrik, vognmand, Ålbæk pr. Bramminge.

2602 Schmidt, Johannes, vognmand, Halk pr. Hejsager.

2603 Schmidt, Johannes Achton, vognmand, Råsted pr.
Bjerregrav.

2634 Simonsen, Martin, vognmand, Nustrup Vognmands
forretning, St. Nustrup.

2635 Sindberg, Otto Theodor, vognmand, Vrønding.

2636 Sirak, Hans Kristian, vognmand, H. Sirak’s Vogn
mandsforretning, Palermovej 5, Kbhvn. S.

2604 Schmidt, Knud, vognmand, Hviding St.

2605 Schmidt, Peter Christian, vognmand, Bramdrup pr.
Haderslev.

2637 Sivertsen, Gerhardt, vognmand, Stormøllevej 62,
Køge.

2606 Schmidt, Søren, vognmand, Lime pr. Mørke.

2638 Skaarup, Frederik, vognmand, Tved Vognmands
forretning, Tved pr. Knebel.

2607 Schmidt Vilhelm Heinrich Frederik Christian,
vognmand, Gravervænget 10, Kbhvn. NV.

2639 Skadborg, Thorvald Nielsen, vognmand, Tinghojvej 28 A, Søborg.

2608 Schneider, Johan, vognmand, Øster Tørslev Vogn
mandsforretning, Øster Tørslev.

2640 Skandinavisk Motor Co. A/S, Firestone Afdeling,
Østerbrogade 135, Kbhvn. 0.

2609 Schnell, Johannes Andreas, vognmand, Esso Ben
zin Stationen v. Fragtmandscentralen, Århus.

2641 Skarving, Kai, vognmand, Prins Buris Vej 4, Kbhvn.
S.
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2677 Studsgaard-Jensen, Viggo, vognmand, Nørregade 40,
Rønne.

2642 Skjødt, Ludvig, vognmand, Skørping.

2643 Skjøth, Hans, vognmand, Vester Lindet pr. Gram.

2678 Støve, Harald, vognmand, Søndergade 15, Pandrup.

2644 Skov, Erik Nielsen, vognmand, Haldrup.

2645 Skov, Henry, fragtmand, Herning-Århus Auto
transport, Herning.
2646 Skov, Karl, vognmand, Helgolandsgade 12, Esbjerg.

2647 Skov, Niels Peter, vognmand, Th. Skov’s Vogn
mandsforretning, Sadderup pr. Esbjerg.
2648 Skov, Viggo, vognmand, Øster Bording.

2649 Skovgaard, Anton, vognmand, Østergade 13, Hasle.

2679 Støvring-Nielsen, Herman, vognmand, Tilsted pr.
Thisted.
2680 Sund, Einar, vognmand, Hurup, Thy.

2681 Sundahl, Alfred, vognmand, Asperup Mark pr.
Nørre Åby.

2682 Sundahl, Henry, vognmand, kørelærer, Roerslev
Mark pr. Nørre Åby.
2683 Sundgaard, Emil, vognmand, Vester Lindet pr.
Gram.

2650 Skovgaard, Carl Haagensen, vognmand, Årsdale
pr. Svaneke.

2651 Skovmand-Jørgensen, Asger, vognmand, Thorshøj.

2684 Svendsen, Adolf, vognmand, fa. Gustav Svendsen &
Sønner, Hornbæk.

2652 Skriver, Christian Edvard, vognmand, Farstrup pr.
Sebbersund.

2685 Svendsen, Aksel, vognmand, Kousted pr. Bjerregrav.

2653 Skræddergaard, Niels Petersen, vognmand, V. F.
Welschs Vej 9, Holstebro.

2686 Svendsen, Allan, vognmand, Bymarken 47, Ros
kilde.

2654 Skytte Axel, vognmand, Rønnebærvej 18, Holte.

2687 Svendsen, Anders Peter, vognmand, Sødring-Udbyhøj Vognmandsforretning, Sødring pr. Dalbyover.

2655 Skyum, Christian, fragt- og vognmand, Hareskovby
Fragt- og Vognmandsforretning, Hareskovby pr.
Hareskov.

2688 Svendsen, Axel Christian, vognmand, fa. Carl
Svendsen & Søn, Færgestræde 8, Korsør.

2656 Sloth, Frode Sandager Hansen, vognmand, Læssøegade 3, Kolding.

2689 Svendsen, Erik, fragt- og vognmand, Erik Svend
sen’s Fragt- og Flytteforretning, Hornbæk.

2657 Slothuus, Axel, vognmand, Kværs pr. Tørsbøl.

2690 Svendsen, Hans Christian, vognmand, Nybrovej 201,
Kgs. Lyngby.

2658 Slumstrup, Martha, vognmand, fa. Chr. Slumstrup,
Poulsgade 11, Herning.
2659 Smed, Holger, rutebilejer, Kattegatsvej 3, Frederiks
havn.
2660 Smed, Kaj, vognmand, Sennels pr. Thisted.

2691 Svendsen, Jørgen, vognmand, fa. Brdr. Svendsen,
Smørumovre pr. Måløv.

2692 Svendsen, Otto Højgaard, vognmand, brændsels
handler, Stoholm, Jylland.
2693 Svendsen, Svend Erik, vognmand, Rærup pr. Vod
skov.

2661 Smidt, Leon, vognmand, Jels.

2662 Soelberg, Georg Vilhelm, vognmand.. Søndergade
17, Hirtshals.
2663 Sommer, Poul, vognmand, Olsker pr. Tejn.

2694 Svendsen, Vagn Schmidt, vognmand, Stadil pr. Tim.

2695 Svendsen A/S, Oluf, Shell-Huset, Kbhvn. V.
2696 Svenningsen, Børge Enevold, vognmand, Stenvad.

2664 Sonne, Orla, vognmand, Årsballe pr. Rønne.

2697 Svenningsen, Peder Ferdinand, vognmand, Ing
strup.

2665 Spedtsberg, Sigvardt, vognmand, Egtved.

2698 Svensson, Jens Otto, vognmand, Reberbanegade 12.
Kbhvn. S.

2666 Stagaard, William, vognmand, Sig.

2667 Staub, Bernhard, vognmand, Fasanvej 21, Haders
lev.

2668 Steenbjerge, G. N., kørselsentreprenør, R., fa. An
ders Nielsen & Co., Frihavnen, Kbhvn. 0.

2669 Stefansen, Johannes Dalgaard, vognmand, Tvis.
2670 Steffensen, Anders Nørgaard, vognmand, Silke
borgvej 19, Århus.
2671 Steffensen, Jens, vognmand, Kås.

2699 Svensson, Svend Marius, vognmand, fa. S. M. Svens
son & Sønner, Otterup.

2700 Svenstrup, Christian Valdemar Christensen, vogn
mand, Højslev.

2701 Svith, Søren, vognmand, Århusvej 118, Grenå.
2702 Sylvester-Nielsen, Alfred, vognmand, Løngangs
gade 8, Hillerød.

2672 Stentoft, Anders Kristian, vognmand, Assentoft pr.
Volk Mølle.

2703 Syndberg, Svend, fragtmand, kommissionær, Balle
rup Fragt- & Flytteforretning, Stationsvej 45, Balle
rup.

2673 Stigsen, Aage Trier Pedersen, vognmand, Seide
Vognmandsforretning, Seide pr. Roslev.

2704 Søderberg, Erik, redaktionssekretær, Bag Sønder
marken 7, Kbhvn. Valby.

2674 Stigsen, Kjeld Chresten, vognmand, Kølsen Mølle,
Kølsen pr. Løgstrup.

2705 Søgaard, Gunnar, vognmand, Sørup pr. Støvring.
2706 Søgaard, Hans Peter, vognmand, Nørre Snede.

2675 Stokholm, Peter, vognmand, fa. Brdr. Stokholm,
Uglev.

2707 Søgaard, Hans Peter, vognmand, Arrild.

2676 Strassenburg, Adolf, vognmand, Padborg.

2708 Søgaard, Jakob Pedersen, vognmand, Spøttrup.
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2709 Søgaard, Jens Christian, vognmand, J. Chr. Søgaard’s Vognmandsforretning, Tved pr. Thisted.

2742 Sørensen, Carl, vognmand, Sønderholm.

2710 Søgaard, Kristen, fragt- og vognmand, Egtved.

2743 Sørensen, Carl Richter, vognmand, Skelskør Tu
ristfart, Skovvej 17, Skelskør.

2711 Søgaard, Niels, vognmand, Rær pr. Thisted.

2744 Sørensen, Chresten Møller, vognmand, Åkirke
byvej 9, Århus.

2712 Søgaard, Niels Peter, vognmand, Hjeds pr. Suldrup.

2713 Søndergaard, Andreas Poulsen, vognmand, Mølle
vej 6, Holstebro.

2745 Sørensen, Christian Albert, vognmand, kulhand
ler, Taulov Kulhandel, Taulov.
2746 Sørensen, Christian Sandahl, vognmand, Nors
Kirkeby pr. Nors.

2714 Søndergaard, Arne, vognmand, Mørchsvej 4, Aså.
2715 Søndergaard, Bendt, vognmand, Rønnebjerg pr.
Vrå.
2716 Søndergaard, Carl, vognmand, Bjørndal pr. Uglev.
2717 Søndergaard, Carl, vognmand, fa. C. Søndergaard
& Søn, Sønderholm.

2718 Søndergaard, Christian, vognmand, Sperring pr.
Sj ørring.

2747 Sørensen, Egon, vognmand, Kastruplundgade 76,
Kastrup.
2748 Sørensen, Egon, vognmand, Tøving pr. Erslev.
2749 Sørensen, Eigil, vognmand, Voldby pr. Hammel.
2750 Sørensen, Ejner, vognmand, Knudstrup Vognmands
forretning, Knudstrup pr. Kjellerup.

2751 Sørensen, Ernst Egon, vognmand, Holbækvej 25,
St. Merløse.

2719 Søndergaard, Einer, vognmand, Sundsvej 12, Her
ning.

2752 Sørensen, Eske, vognmand, Vester Altan 8, Hobro.

2720 Søndergaard, Jens Aage, vognmand, Åglimt 4, Hol
stebro.

2753 Sørensen, Frede Hetoft, vognmand, Kamstrupsti
14, Roskilde.

2721 Søndergaard, Niels, vognmand, Hansted pr. Thi
sted.

2754 Sørensen, Frederik Østergaard, vognmand, Hirts
hals.

2722 Søndergaard, Sigurd Karl, vognmand, Søndergaard’s Autotransport, Amaliegade 20, Horsens.

2755 Sørensen, Frode, vognmand, Understed pr. Sæby.

2723 Sønnichsen, Peter Christian, vognmand, Padborg.

2724 Sørensen, Aage, vognmand, Thorning pr. Kjellerup.
2725 Sørensen, Aage Marinus, vognmand, Stengade 22,
Ålborg.

2726 Sørensen, Agner, vognmand, Vejle pr. Allested.
2727 Sørensen, Aksel, vognmand, Horsens Autotransport,
Horsens.

2728 Sørensen, Alfred, vognmand, Ørbækgården 4,
Brande.
2729 Sørensen, Alfred Therkel, vognmand, Ny Munke
gade 40, Arhus.

2730 Sørensen, Almind, vognmand, Auning.
2731 Sørensen, Anders Peter, vognmand, Nansensgade
43, Kbhvn. K.

2732 Sørensen, Ansgar, vognmand, Bramminge.
2733 Sørensen, Anton Ejner, vognmand, Ølsted pr. Bro
byværk.
2734 Sørensen, Anton Marius, vognmand, Voel Vogn
mandsforretning, Voel pr. Silkeborg.

2756 Sørensen, Georg Bækby, rutebilejer, Videbæk.

2757 Sørensen, Hakon, vognmand, Rønde.
2758 Sørensen, Hans Herluf, vognmand, Lundvej 26,
Varde.
2759 Sørensen, Harald, vognmand, Frederiksgade 55,
Århus.

2760 Sørensen, Henry, vognmand, Ørding pr. Øster Assels.

2761 Sørensen, Henry Gade, vognmand, fa. K. Funder
skov & H. Gade, Herning.

2762 Sørensen, Holger, vognmand, Flade pr. Nykøbing
M.
2763 Sørensen, Holger, vognmand, Lunderskov.
2764 Sørensen, Jens, vognmand, fa. Jens Sørensen & An
ker Jakobsen, Odder.

2765 Sørensen, Jens Christian, vognmand, Øster Hornum pr. Støvring.
2766 Sørensen, Jens Marinus, vognmand, Rønde.

2767 Sørensen, Johan, vognmand, Præstbro.
2768 Sørensen, Johan Schneider, vognmand, Ewaldsvej
14, Åbyhøj.

2735 Sørensen, Arne, vognmand, Klejtrup pr. Hobro.
2769 Sørensen, Johannes, vognmand, Hørby.

2736 Sørensen, Arne Rydkjær, vognmand, Rydkjær’s
Turist Trafik, Lejrevej 10, Brønshøj.
2737 Sørensen, Arnold Anders, vognmand, Lunderskov.
2738 Sørensen, Arnold Johannes, vognmand, GI. Blå
høj pr. Blåhøj.

2770 Sørensen, Johannes, vognmand, Munkegade 75, År
hus.

2771 Sørensen, Jørgen, vognmand, Simmerstedvej 20,
Haderslev.

2739 Sørensen, Axel, vognmand, Karup J.

2772 Sørensen, Karl Egon, vognmand, Ingerslev pr. Ør
sted.

2740 Sørensen, Axel Godtfred, fragt- og vognmand,
Ugerløse Fragt- og Vognmandsforretning, Ugerløse.

2773 Sørensen, Karl Sejer, vognmand, Linå Vognmands
forretning, Linå pr. Silkeborg.

2741 Sørensen, Carl, rutebilejer, I/S Karstoft - Herning
Rutebil, Karstoft pr. Kibæk.

2774 Sørensen, Kjerstejn Mols, vognmand, fabrikant,
Givskud pr. Jelling.
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2775 Sørensen, Knud, vognmand, Albæk pr. Randers.

2808 Sørensen, Viktor, vognmand, Fjellerup.

2776 Sørensen, Knud Reinholdt, vognmand, Blåvand pr.
Oksbøl.

2809 Sørensen, Viktor, vognmand, Viktor Sørensen’s
Vognmandsforretning, Kongsvangs Allé 8, Århus.

2777 Sørensen, Knud Valdemar, speditør, vognmand, GI.
Strand’s Fisketransport, Naboløs 2, Kbhvn. K.

2810 Sørensen, Villy Leif, vognmand, Hegedalsvej 11,
Hobro.

2778 Sørensen, Kresten Bak, vognmand, Suldrup.

2811 Sørensen, Willy, fragtmand, Hesselager.

2779 Sørensen, Leo Viggo, vognmand, Mørups Allé 27,
Hvidovre pr. Valby.

2812 Sørensen & Mark,
trup.

2780 Sørensen, Louis, vognmand, Stengade 16, Helsingør.

2813 Sørensen, fa. Brdr., Vognmandsforretning, Nordby
vej 3, Viby J.

fa.,

Vognmandsforretning Get-

2781 Sørensen, Mads Albert, vognmand, Landlystvej 20,
Silkeborg.
2782 Sørensen, Martinus, vognmand, Hadbjerg Vogn
mandsforretning, Hadbjerg pr. Hadsten.

2814 Terkelskov, Poul Christian, vognmand, fa. Brdr.
Terkelskov, Kongelundsvej 18, Kbhvn. S.

2783 Sørensen, Nicolai, vognmand, Vesterbro 59, Odense.

2815 Terling, Peter Christian, vognmand, grosserer,
Vonsildvej, Kolding.

2784 Sørensen, Niels Aksel, vognmand, Vester Assels pr.
Øster Assels.
2785 Sørensen, Niels Mousten, vognmand, Løvel pr. Vi
borg.

2786 Sørensen, Niels Peter, vognmand, Kærsangervej 15,
Kbhvn. NV.

2816 Termansen, Svend Laurids, vognmand, Næsbjerg.
2817 Terp, Karl, vognmand, Hellevad.

2818 Thaysen, Viggo, vognmand, Rostrup Lillebil, Ro
strup pr. Arden.

2787 Sørensen, Nis Bæck, vognmand, Marstrup.

2819 The Goodyear Tire & Rubber Company A/S, År
husgade 88, Kbhvn. 0.

2788 Sørensen, Orla Witthøfft, vognmand, Svinninge.

2820 Themsen, Johannes, vognmand, Bårse Runddel pr.
Præstø.

2789 Sørensen, Oskar, vognmand, Lendum pr. Sindal.
2790 Sørensen, Otto Winther, vognmand, Rødding pr.
Viborg.

2791 Sørensen, Pei?er, vognmand, Brønshøj Vognmands
forretning, Sparresholmvej 5, Brønshøj.

2792 Sørensen, Regnvald Christian, vognmand, Kastet
vej 116, Ålborg.

2821 Therkelsen. Hans Peter, vognmand, Kruså pr.
Padborg.
2822 Therkelsen, Niels Peter, vognmand, Dyngby pr.
Boulstrup.

2823 Therkildsen, Albert, vognmand, Kolind.
2824 Therkildsen, Anker, vognmand, Mørke Autotrans
port, Mørke.

2793 Sørensen, Svend Aage, vognmand, Tvis Vognmands
forretning, Tvis.

2825 Therkildsen, Børge, vognmand, Kolind.

2794 Sørensen, Svend Aage, vognmand, Ødis.

2826 Thiesen, Villy Bidstrup, vognmand, Storegade 18,
Hasle.

2795 Sørensen, Svend Edvard, vognmand, Nørregade 16,
Skanderborg.
2796 Sørensen, Søren Christian, vognmand, Nørup pr.
pr. Bredsten.

2827 Thomasen, Ludvig, vognmand, fa. H. Thomasen &
Søn, Markedsgade 14, Silkeborg.
2828 Thomsen, Alfred Christian Peter, vognmand, Johannesgade 2, Vejle.

2797 Sørensen, Søren Christian, vognmand, Aggersund.
2798 Sørensen, Søren Jensen, vognmand, Løgstør Auto
transport, Bredgade 32, Løgstør.

2799 Sørensen, Søren Klim, vognmand, Vester Vandet
pr. Thisted.
2800 Sørensen, Søren Lorenzen, vognmand, Mejis Auto
transport, Mejis pr. Varde.
2801 Sørensen, Tage Bach, vognmand, Bønnerup pr.
Glæsborg.

2829 Thomsen, Anders, vognmand, Nørre Rind Vogn
mandsforretning, Nørre Rind pr. Skals.

2830 Thomsen, Axel, vognmand, Kongensstræde 65, Fre
dericia.

2831 Thomsen, Benno, vognmand, Hjelmensgade 4, År
hus.
2832 Thomsen, Børge Emil, vognmand, Moltrupvej 87,
Haderslev.

2802 Sørensen, Thelle Hedegaard, vognmand, Kibæk.

2833 Thomsen, Christian, vognmand, Haderslewej 137,
Kolding.

2803 Sørensen, Thorkild, vognmand, Undløse pr. Tøl
løse.

2834 Thomsen, Egon August Griebel, vognmand, Danmarksgade 43, Ålborg.

2804 Sørensen, Verner Brask, fragtmand, Hou Pakkebil,
Hou pr. Ulsted.

2835 Thomsen, Franz, vognmand, Gråsten.

2805 Sørensen, Viggo, vognmand, Foldingbro pr. Lin
trup.

2806 Sørensen, Viggo, vognmand, Toftegade 14, Hjør
ring.
2807 Sørensen, Viggo, vognmand, Vorbasse.

2836 Thomsen, Hans Jørgen, vognmand, Internationale
Autotransporter, Esbjergvej 7, Kolding.

2837 Thomsen, Hans Peter, vognmand, Grædstrup pr.
Brædstrup.
2838 Thomsen, Herluf Adrianus, vognmand, Kongebro
gade 48, Kolding.
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2839 Thomsen, Jens, vognmand, Langstrengvej 2, Haders
lev.

2840 Thomsen, Jens Peter, vognmand, Biersted.

2872 Tofteng, Poul Erik, vognmand, Brdr. Tofteng’s
Vognmandsforretning, Kronprinsesse Sofies Vej 7,
Kbhvn. F.

2873 Tonnesen, Harry, vognmand, Rousthøje pr. Varde.

2841 Thomsen, Johannes, vognmand, Blans pr. Avnbøl.
2842 Thomsen, Johannes Marinus, vognmand, Hjord
kær.
2843 Thomsen, Jørgen, vognmand, Vognmandsforretnin
gen »Transporten«, Oksbøl pr. Nordborg.
2844 Thomsen, Magnus, vognmand, Assing pr. Kibæk.

2845 Thomsen, Marinus, vognmand, Marinus Thomsen’s
Vognmandsforretning I/S, Strandgade 48, Sæby.
2846 Thomsen, Martin, vognmand, fa. Brdr. Thomsen,
Frørup pr. Stepping.

2847 Thomsen, Niels Guldbjerg, vognmand, Gørding.
2848 Thomsen, Peter Vesterdorf, vognmand, Dybvad.

2849 Thomsen, Poul Børge, vognmand, Engparken 2, Es
bjerg.
2850 Thomsen, Robert Anker Knud, vognmand, Poppel
krogen 3, Bagsværd.

2851 Thomsen, Svend, vognmand, Klovborg.

2852 Thomsen, Svenning, fragtmand, Gjern Fragtbil, Gjern.
2853 Thomsen, Søren Peter, vognmand, fa. Søren Thom
sen & Søn, Gørding.
2854 Thomsen, Thomas, vognmand, Sønderport 62, Åben
rå.

2855 Thomsen, Villy, vognmand, Billund. .

2874 Topp, Ernst William, vognmand, Nansensgade 90,
Kbhvn. K.

2875 Torp, Peter Jørgensen, vognmand, Jernbanevej 14,
Åbenrå.

2876 Tovgaard, Alfred, vognmand, Schwenkestræde 3.
Ballerup.
2877 Tranberg, Karl, vognmand, Møllevej 3, Østermarie.
2878 Tranberg, Kristian, vognmand, Højslev Kirkeby pr.
Højslev.

2879 Trans, Johannes Christian, vognmand, brændsels
handler, Ringen 43, Esbjerg.
2880 Trapp, Elna, vognmand, Trapp’s Turist Trafik, Fole
haven 72, Kbhvn. Valby.

2881 Tricamion v. B. Langhoff-Aa. Hansen-Aa. Majgaard, International Autotransport, Nyhavn 38.
Kbhvn. K.

2882 Trolle, Jørgen Balslev, fragt- og vognmand, Søllinge pr. Pederstrup.

2883 Truelsen, Jens, vognmand, Lynge Overdrev pr.
Allerød.
2884 Tuxen, Henrik, direktør, bogtrykker, K.DM.p.p.,
Rungsted Kyst.

2885 Tvermose, Richardt, vognmand, Hindbjerg.

2856 Thomsen, Viktor Petersen, vognmand, Fjelstrup.

2886 Tychsen, Christian, vognmand, brændselshandler,
Nordhavn Kul- & Koksforsyning, I. E. Ohlsens Gade
11, Kbhvn. 0.

2857 Thorslund, Otto Ernst, vognmand, Fåborgvej 70,
Dalum pr. Fruens Bøge.

2887 Tønder, Jørgen, vognmand, Oksvang, Skads pr.
Esbjerg.

2858 Thorup, Carl Johan, vognmand, Lyngby Kirke
stræde 5, Kgs. Lyngby.

2888 Tørring, Harry, vognmand, Finlandsgade 1, Kbhvn.
S.

2859 Thorup, Sigfred Helmod, vognmand, Bakkedal 20,
Ålborg.

2860 Thrige, Marius, vognmand, Viborgvej 203, Hasle pr.
Århus.

2889 Udlejernes gensidige Kaskoforsikringsselskab, Ve
ster Farimagsgade 1, Kbhvn. V.

2861 Thruelsen, Svend Aage Dahl, vognmand, Konge
dybet 24, Kbhvn. S.

2890 Ulrich, Johannes, vognmand, Mundelstrup.

2862 de Thurah, Helge Kristian, vognmand, fa. O.
Thurah, Uplandsgade 46, Kbhvn. S.
2863 Thygesen, Marinus Kjærulff, vognmand, Grædstrup pr. Brædstrup.
2864 Thøgersen, Andreas Johannes, vognmand, Ry.

2891 Ulrich, Per Bendix, vognmand, Gulf Tanken v.
Kvægtorvet, Jægergårdsgade 152, Århus.

2892 Ustrup, Christian, vognmand, Ågade 35, Nykøbing
M.

2893 Vad, Christian, vognmand, Nørre Saltum.

2865 Thøgersen, Poul Vissing, vognmand, Uggelhuse
Vognmandsforretning, Uggelhuse.

2894 Vad, Peter ,vognmand, Nørre Saltum.

2866 Thøgersen, Svend Aage, vognmand, Danmarksvej
51, Kgs. Lyngby.

2895 Vagnsø, Ed vin Emil, vognmand, Dr. Margrethes Vej
59 B, Århus.

2867 Toft, Niels Bendix, vognmand, depotindehaver,
Grindsted.

2896 Vasegaard, Thorvald Peter, vognmand, fa. Rind
& Vasegaard, Skals.

2868 Toft, Niels Magnus, vognmand, fa. S. Toft & Søn,
Nørregade 15, Hirtshals.

2897 Vedstesen, Lars Morten Vejlgaard, vognmand,
Grundtvigs Allé 145, Esbjerg.

2869 Toft, Svend, vognmand, Bøjen pr. Mørke.

2898 Vendelbo, Harald, vognmand, Bjergby pr. Erslev.

2870 Tofteng, Christian, vognmand, Bentzonsvej 35,
Kbhvn. F.

2899 Vester, Ejner, vognmand, Fuglesangs Allé 126,
Århus.

2871 Tofteng, Martin, vognmand,
Kbhvn. F.

2900 Vesterbrandt, Johan, vognmand, Hokkerup pr.
Tørsbøl.

Godthåbsvej 38,
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2901 Vestergaard, Christian, vognmand, Haldager pr.
Åbybro.

2931 Willadsen, Ejner Henning, vognmand, fa. Ejner
Willadsen & Søn, Nors.

2902 Vestergaard, Marius, vognmand, Vebbestrup pr.
Doense.

2932 Willatzen, Niels Peter, vognmand, Tiset pr. Gram.
2933 Wills, Børge, vognmand, Sæby vej 6, Tårs.

2903 Vestergaard, Mathias, vognmand, Vrensted Fragt
et Vognmandsforretning, Vrensted.
2904 Vestergaard, Thomas, vognmand, Borgvold 21,
Viby J.

2905 Vestrup, Arne, vognmand, Overlade.

2934 Wind, Paul Hansen, vognmand, Kongevej 12, Ha
derslev.

. 2935 Windum, Jens Peter, vognmand, speditør, Hillerød
Flytteforretning, Tamsborgvej 18, Hillerød.

2936 Winther, Preben Harald, vognmand, Dronning
borg Boulevard 99, Randers.

2906 Vibenhus Auto, Jagtvej 173, Kbhvn. 0.
2907 Viborg, Algot, vognmand, Horsens pr. Blenstrup.

2908 Viborg, Kjeld Vadum*, vognmand, Vester Hornum
Autotransport, Vester Hornum.
2909 Villadsen, Marthinus, vognmand, Bornholmsgade
55, Ålborg.
2910 Villadsen, Peter, vognmand, Løgten Autotransport,
Løgten.
2911 Villumsen, Niels Albert Østergaard, vognmand,
Pederstrup pr. Kjellerup.

2937 Work, Alfred Nielsen, vognmand, Glentevej 22,
Fredericia.

2938 Wulff, Jens Aage, vognmand, fa. P. Wulff, Leve
tofte pr. Haslev.

2939 Ærensgaard, Evald, vognmand, brændselshandler,
Solbakkens Vognmands- & Brændselsforretning, Sol
bakken 16, Fredericia.

2912 Vilstrup, Ejvind, vognmand, Ilshøj pr. Øster Tørslev.

2913 Vincent, Axel Stilund, vognmand, Stolpegårdsvej
16, Gentofte.
2914 Vind, Alf Nielsen, vognmand, Darum pr. Bramminge.

2915 Vinther, Gustav, vognmand, Kolind.
2916 Voldby, Peter, vognmand, Brdr. Voldby A/S,
Nørre Snede.

2917 Vogt, Christian Jørgensen, vognmand, Varnæs.

2940 Ølgod, Martinus, vognmand, Orten pr. Varde.

2941 Øllgaard, Jens, vognmand, gårdejer, Strellev pr.
Ølgod.

2942 Ørgaard, Jens, exam. kørelærer, Gimsing pr. Struer.
2943 Ørregaard, fa. Axel, India Tyre & Rubber Co.
Ltd., Dahlerupsgade 1, Kbhvn. V.

2944 Ørskov, Christian, vognmand, Barde pr. Herning.

2945 Østergaard, Aage, vognmand, Aggersund.

2918 Væggemose, Aksel Christian, vognmand, fa. Vægge
mose & Søn, Aulum.

2946 Østergaard, Aage, vognmand, Haldbakken 8, Hobro.
2947 Østergaard, Bernhard, vognmand, Kvosted pr.
Løgstrup.

2919 Wad-Nielsen, Kristian, vognmand, Rolfsvej 4,
Kbhvn. F.

2948 Østergaard, Christian Møller, vognmand, Vin
ding pr. Sørvad.

2920 Wagner, Willy, vognmand, Oehlenschlægersgade
63, Kbhvn. V.

2949 Østergaard, Egon, vognmand, Fredericiagade 17,
Vejle.

2921 Walz, Anders Eriksen, vognmand, Kærgård pr.
Højer.

2950 Østergaard, Harry, vognmand, Børglum pr. Vrå.

2922 Wedel, Ejner, vognmand, Brårupvej 49, Skive.

2923 Werner, Togo, vognmand, grosserer, Brændsels
depotet, Eskildsgade 44-46, Kbhvn. V.
2924 Westergaard, Karl Levin, vognmand, Dybvad.

2925 Westh, Hans, vognmand, Neksø.

2926 Wichmann, Martin, vognmand, Ørby pr. Vejby.
2927 Widell, Karl Ragnar, vognmand, fa. Brdr. Widell,
Jagtvej 141, Kbhvn. N.
2928 Widell, Nils Arvid, vognmand, fa. Brdr. Widell,
Jagtvej 141, Kbhvn. N.
2929 Wilhelmsen, Jens Ortved, vognmand, Faistersgade
16, Ålborg.

2930 Willadsen, Anders, vognmand, Hansted pr. Thisted.

2951 Østergaard, Holger, vognmand, Støvring.

2952 Østergaard, Kristian, vognmand, Alsted pr. Ny
købing M.

2553 Østergaard, Niels Juhl, vognmand, Bindeballe.
2954 Østergaard, Søren Mikkelsen, vognmand, fa.
Mikkelsen’s Enke & Søn, Jernbanens Vognmand,
Silkeborg.

2955 Østergaard, Thorvald, vognmand, Lund, Øst
jylland.
2956 Østergaard, Villads, vognmand, Mejrup pr. Hol
stebro.
Tilføjelse
2957 Hansen, Carlo Henry, vognmand, H. C. Andersens
Gade 3, Køge.
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