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Forord

Det siges, at om 100 år er alting glemt . Om påstanden 
holder stik, kan jo kun fremtiden vise, men en kends-
gerning er det i hvert fald, at meget går i glemmebogen 
på væsentligt mindre end 100 år . Fx er der sikkert ikke 
mange, som i dag kan huske – eller blot forestille sig – 
at  Viborg helt ind til 1960’erne stadig havde enkelte 
vognmænd, som anvendte hesteforspandet frem for 
lastbilen .
 Det er blot en af mange oplysninger, du kan finde i 
denne lille bog, der fortæller brudstykker fra det lokale 
vognmandserhvervs udvikling  gennem de seneste 100 år . 
Bogen udgives for at markere 100-året for oprettelsen af 
Viborg Vognmandsforening . Denne forening, som alene 
organiserede vognmændene i Viborg by, blev knap 30 år 
senere suppleret med endnu en organisation, Viborg-
egnens Fragt- og Vognmandsforening, der, som navnet 

siger, dækkede vognmændene i de mindre byer rundt om-
kring Viborg . Med virkning fra årtusindskiftet blev de to 
foreninger slået sammen i en fælles lokal vognmandsorga-
nisation, der i dag bærer navnet Midtjyllands Vognmands-
forening .
 Denne bog er ikke en minutiøs og detaljeret beskrivelse 
af alt, hvad der år for år er sket inden for de nævnte orga-
nisationer og i det lokale vognmandserhverv som helhed . 
I stedet har vi valgt at skrive en overskuelig og forhåbent-
lig både spændende og underholdende fortælling med 
træk fra de nævnte foreninger og de virksomheder og 
vognmænd, de repræsenterede .

Rigtig god læselyst!
Anders Fransgaard

Formand for Midtjyllands Vognmandsforening
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Tirsdag aften den 16 . februar 1909 mødtes en gruppe 
vognmænd mænd i Viborg efter invitation fra vognmand 
Chr . Jensen . Formålet var at oprette en lokal vognmands-
forening i stil med de foreninger, der allerede fandtes i en 
række andre byer i Danmark . Chr . Jensens forslag faldt 
tilsyneladende i god jord, for da aftenen var omme, var 
Viborg Vognmandsforening en realitet .

Forgæves forsøg i 1907
Det blev ikke mødeindkalderen, men hans gode kollega, 
vognmand A . Jensen, der blev valgt som vognmandsfor-
eningens første formand . Ud over at være en af Viborgs 
førende vognmænd var han bl .a . også kendt som ivrig for-
kæmper for afholdssagen .
 Vognmand A . Jensen havde allerede i 1907 forsøgt at få 
dannet en lokal vognmandsforening, men han var åben-
bart lidt for tidligt ude . I hvert fald måtte planerne den-
gang skrinlægges . Nu var tiden altså moden, og Viborg 
Vognmandsforening fik fra starten 26 medlemmer .
 Der var næsten udelukkende tale om hestevognmænd . 
I et avisinterview mange år senere fortalte A . Jensen, at 
han i 1909 anskaffede sin første bil, en Ford, men om det 

skete før eller efter generalforsamlingen, fremgår ikke af 
artiklen . Vognmand Jensens Ford var den ene af i alt tre 
såkaldte automobildroscher, altså taxier, der i 1909 be-
gyndte at køre rundt på Viborgs gader og veje . Hvem de 
to andre droscher tilhørte, vides ikke .
 Dengang var det almindeligt, at vognmænd befordrede 
både gods og passagerer . Normalt skete persontransporten 
så blot i en charabanc eller i et andet hestetrukket køretøj . 
Først senere kom den opdeling mellem lastbilvognmænd 
og rutebilvognmænd, som vi kender i dag .

Udelukkende by-vognmænd
Mange af den nye vognmandsforenings medlemmer hen-
tede kun en del af deres udkomme ved at transportere va-
rer for andre . De var nemlig også landmænd . Eller rettere 
avlsbrugere, som det hed, når man havde sit landbrug 
med kreaturer, heste, svin og fjerkræ inde i byen, mens 
markerne lå uden for bygrænsen . For dem gav vogn-
mandsvirksomheden et kærkomment supplement til ind-
tægten fra landbruget .
 Men avlsbrugere eller ej: Vognmændene lagde stor vægt 
på, at de kom fra Viborg og ikke fra landet, og at de såle-

Da Viborg fik en vognmandsforening
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des havde borgerskab og næringsbrev, der gav dem ret til 
at virke som vognmænd i Viborg .
 På landet og i landsbyerne uden for Viborg var der også 
en del vognmænd . De fleste havde deres baggrund i land-
bruget . Eller de drev måske fortsat landbrug, sideløbende 
med deres vognmandsvirksomhed .

 I modsætning til vognmændene i byerne havde vogn-
mændene på landet endnu ikke organiseret sig i en fælles 
vognmandsforening . For Viborg-egnens vedkommende 
skete det første mange år senere – i 1938, da Viborg-eg-
nens Fragt- og Vognmandsforening blev stiftet .

Sådan så Viborg ud i 1906, tre år før oprettelsen af Viborg Vognmandsforening. Billedet viser en situation fra Sct. Mathias 
Gade ved udmundingen i Sct. Mathias Port. Et par vognmænd har taget opstilling, da fotografen kom på besøg – måske 
kommende medlemmer af Viborg Vognmandsforening.
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Flid, foretagsomhed og fremsyn . Det var tre fremtrædende 
egenskaber ved den mand, der i 1909 valgtes til Viborg 
Vognmandsforenings første formand . Anton Jensen hed 
han, men han blev normalt kun omtalt som A . Jensen . Ud 
over at gøre sin egen vognmandsforretning til en af Vi-
borgs største ydede han også et stort stykke organisatorisk 
og politisk arbejde .
 A .Jensen var født i Oue ved Hobro, blev udlært som 
maler i Rønne og nåede også at arbejde en tid som foto-
graf, inden han i 1883 flyttede til Viborg for at overtage 
forpagtningen af en lille vognmandsforretning efter sin af-
døde svoger . Forretningen havde bl .a . kørslen fra jernba-
nen, men denne var af beskeden størrelse de første år: 
Nogle frimærkepakker og lidt ilgods . Ja, faktisk var der 
ikke flere frimærkepakker, end de kunne køres ud på en 
to-hjulet trækvogn . Hver pakke gav 2 øre . Stykgodset blev 

bragt ud med en én-spænder, mens en anden hestevogn 
befordrede den grovere kørsel . Herudover var der fast sta-
tioneret en mand og en hest på jernbanestationen til at 
klare rangeringen af togene .
 I starten så de øvrige vognmænd lidt skævt til opkom-
lingen . Nok også fordi han i modsætning til dem aldrig 
nød en kaffepunch . A . Jensen var nemlig overbevist af-
holdsmand . Når de øvrige vognmænd stivede sig af med 
en gibbernakker eller to, passede A . Jensen sin forretning, 
og blandt kunderne blev han anerkendt som dygtig, hur-
tig og påpasselig . Fx præsterede han at køre tre jernbane-
ladninger havre fra stationen til en af Viborgs købmands-
gårde på en enkelt dag . Det endte da også med, at 
vognmændene valgte A . Jensen til vognmandsforeningens 
første formand .

Formand med flid og fremsyn
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18 timers arbejdsdag
Arbejdsdagen begyndte kl . 5 om morgenen, og den varede 
ofte til kl . 23 . Weekendfri var der ikke meget af .
 Vognmandsforretningen tog efterhånden så stort et op-
sving, at A . Jensen beskæftigede en snes mand og havde et 
endnu større antal heste stående i stalden . Det skyldtes 
bl .a ., at han sikrede sig en række store transportopgaver . 
Fx skinner og sveller til de to nye jernbaner til Karup og 
Aalestrup, tømmer og tegl til Aalestrupbanens stations-
bygninger i Løgstrup, Skals, Møldrup, Hvam og Aalestrup 
samt materialer til de nye bygninger på Sindssygehospita-
let, som det hed dengang .
 Ud over gods transporterede A . Jensen, ligesom mange 
af sine kolleger, også mennesker . I de første mange år skete 
det i hestetrukne charabanc’er, fx når viborgensiske fami-
lier i stort tal tog på sommerudflugt til Bækkelund . En 
charabanc havde plads til mange personer, og en tur, der 
strakte sig fra søndag middag til midnat, kostede den fyr-
stelige sum af seks kroner .

Viborgs første biler
A . Jensen var en af Viborgs første bilejere . Allerede i 1909 
købte han en Ford – sikkert en Ford T – der blev anvendt 
som automobildrosche, og som kostede flere tusinde kro-
ner . Til sammenligning indbragte en tur fra markedsplad-
sen til Borgvold 25 øre pro persona . I 1912 åbnede han på 
opfordring fra lokale borgere en rutebilrute mellem Vi-
borg og Hammershøj . En gang om ugen gik turen helt til 
Randers og tilbage igen . Rutebilen var en tysk produceret 
Horck, der kunne medbringe op til 20 passagerer . Passa-
gerunderlaget var dog for lille, og ruten lukkede igen efter 
et par år .
 A . Jensen afhændede sin vognmandsforretning i 
1920’erne, hvorefter han koncentrerede sig om driften af 
de mange ejendomme, han havde opført i Viborg . Herud-
over var han livet igennem stærkt optaget af afholdssagen . 
I en årrække havde han ledende poster i Danmarks Af-
holdsforening, både lokalt og på landsplan, ligesom han 

var hovedmanden bag opførelsen af Viborg Afholdshotel i 
Gravene (i dag Crazy Daisy) og for afholdsbevægelsens al-
derdomshjem i Toldbodgade . Desuden var han i næsten 
20 år medlem af Viborg Byråd, valgt for Venstre . A . Jen-
sen, der var æresmedlem af Viborg Vognmandsforening, 
døde som 82-årig i 1943 .

A.Jensen var den første formand for Viborg Vognmands
forening. At dømme efter billedet var han en mand med 
karisma og styr på tingene. 
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Allerede flere hundrede år inden vognmandsforeningen 
blev oprettet i 1909, havde vognmændene i Viborg været 
organiserede . Men under væsentligt andre former . I Vi-
borg såvel som i landets øvrige byer var retten til at udøve 
et erhverv betinget af, at man var medlem af lavet for det 
pågældende fag . Hvert enkelt håndværk havde sit lav, de 
handlende havde deres – og det samme gjaldt altså vogn-
mændene .
 Oprindelig tog vognmændene sig af alle former for 
transport, men efterhånden blev erhvervet splittet op i to 
grupper: Småkørerne, der stod for fragt- og arbejdskørsel, 
samt vognmændene, der alene varetog persontransporten . 
Kun sidstnævnte gruppe skulle – og kunne – være med-
lem af vognmandslavet . Småkørerne fik mere eller mindre 
lov at passe sig selv .
 Det var kongen, der i 1600-tallet krævede, at vogn-
mændene i alle landets byer skulle være medlem af det lo-
kale vognmandslav . Det gav dem både rettigheder og plig-
ter . En eneret på al personbefordring i og omkring byen . 
Og en forpligtelse til altid at yde denne befordring, når 
det blev krævet af dem . Herudover fungerede lavet som et 
socialt sikkerhedsnet med fx sygekasse, enkekasse og be-
gravelseskasse .

Vognmænd og sukkerbagere
Så tidligt som i 1680 fandtes der et vognmandslav i Vi-
borg, bestående af 68 personer . Et stort tal i betragtning af 
byens beskedne indbyggertal på nogle få tusinde sjæle . 
Forklaringen var, at vognmagerlavet ud over vognmænd 
også bestod af mange andre, der ikke havde med transport 

at gøre . Fx skolemestre, enker, rebslagere, fiskere og suk-
kerbagere .
 I 1701 oprettedes et nyt vognmandslav . Dette lav be-
stod udelukkende af personer, der befattede sig med kør-
sel . Det blev blot 21 år senere afløst af et tredje vogn-
mandslav, som senere blev afløst af endnu et . Og endnu 
et . Og endnu et . Parallelt med denne skiften fra det ene 
lav til det andet, svandt antallet af vognmænd ind . Således 
var der kun tre medlemmer i Viborg sidste vognmandslav, 
der bestod indtil 1857, da hele det dansk lavsvæsen blev 
ophævet ved lov i forbindelse med næringslovens indfø-
relse .

Fælles priskurant i 1846
I modsætning til vognmændene kunne småkørerne i bog-
staveligste forstand køre deres eget løb . De kunne selv be-
stemme deres priser, men aftalte dog alligevel ofte fælles 
satser . Således offentliggjorde 35 småkørere i Viborg i 
1846 en fælles priskurant . Den indeholdt næsten 30 for-
skellige poster . Fx prisen på en tur til og fra Hjarbæk, der 
dengang fungerede som Viborgs havneby .
 Småkørerne transporterede alt fra mursten, tømmer, 
sand og grus til tørv, lyng og brænde . Allerede dengang 
var der også sket en vis specialisering . Fx fungerede et 
mindre antal småkørere som vandvogsnskørere . Det vil 
sige, at de leverede vand fra Viborg-søerne i tønder til by-
ens husmødre, når de havde storvask . En form for trans-
port, der fortsatte helt ind i 1900-tallet . Andre småkørere 
fungerede som en form for fragtmænd . Mere herom i ka-
pitlet Lokale fragtmænd siden 1830’erne, side 28 .

Tidlig organisering i vognmandslav
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MED HESTE SOM TRÆKKRAFT – Både før og i de 
første mange år efter oprettelsen af Viborg Vognmands
forening var det heste, som sikrede vognmændene den 
fornødne trækkraft. På det lille billede er en vognmand 
faldet i snak med en forbipasserende på Nytorv i Viborg. 
På det store billede ses vognmand Brauer, der som vand   
vognskører leverede vand fra Viborgsøerne til byens 
husmødre på de store vaskedage. 
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I 1909 var der gået ni år, siden Viborg-fabrikanten Julius 
Brems havde præsenteret den første danske bil, der blev 
fremstillet med henblik på salg – uden at bilproduktionen 
dog havde udviklet sig til noget lokalt industrieventyr . Så 
havde amerikaneren Henry Ford mere held med sig . Han 
havde i 1908 fået det store gennembrud med sin Ford T . 
En billigt, pålideligt og effektivt køretøj, der var nemt at 
betjene, og som blev en kæmpesucces med i alt 15 mio . 
eksemplarer, inden produktionen ophørte i 1927 .
 Det var dog stadigvæk hesten, der leverede trækkraften 
til de firehjulede køretøjer, som rullede rundt på gader og 
veje i Viborg og omegn . Også til de stiv- og fjedervogne 
samt charabanc’er og andre »personvogne«, som blev an-
vendt af de lokale vognmænd . En mere omfattende moto-

risering af vognmandserhvervet lod vente på sig nogle år 
endnu .
 26 – og det vil sige et klart flertal – af Viborgs vogn-
mænd havde tilsluttet sig den nystiftede Viborg Vogn-
mandsforening . Den første formand, A . Jensen, sad på 
posten i fire år, så blev han afløst af vognmand Chr . Jen-
sen, der i sin tid også havde taget initiativ til dannelsen af 
vognmandsforeningen .
 Hvordan medlemstallet udviklede sig, og hvad forenin-
gen konkret beskæftigede sig med i de første år, ved vi 
ikke i dag, da såvel den første forhandlingsprotokol som 
vedtægterne fra dengang ikke længere findes . Den ældste, 
tilgængelige protokol er fra 1918, hvor Chr . Ditlev Peter-
sen var blevet formand . 

Stærke og selvhævdende vognmænd 
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Priskuranter og licitationer
At dømme ud fra protokollens udførlige referater var Vi-
borg Vognmandsforening i 1918 og de følgende mange år 
frem en ganske slagkraftig lokal organisation . Ikke mindst, 
fordi den bestod af stærke og selvhævdende vognmand, 
der gerne slog i bordet, når de følte sig gået for nær, eller 
de fornemmede en trussel mod deres omsætning og ind-
tjening . 

 I modsætning til i dag, hvor der er fri konkurrence in-
den for vognmandserhvervet, baserede vognmændene 
dengang deres ydelser på en priskurant, som alle medlem-
mer havde pligt til at følge . I de første mange år blev ku-
rantens priser fastsat lokalt af enten generalforsamlingen 
eller bestyrelsen . Det skete typisk en gang om året . Siden 
kom der landsdækkende priskuranter .
 Herudover blev mange opgaver udbudt i licitation . Det 

Endnu i 1900tallets første årtier kørte man udelukkende på sand og grusveje, der let blev helt opblødte, når det regnede eller 
sneede. Dette billede fra omkring år 1900 er fra en af indfaldsvejene til Viborg. Tre beredne gendarmer holder godt øje med de 
to hestevogne – måske vognmænd på vej ind i byen.
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drejede sig måske om transport af grus, sand og andre ma-
terialer til bygge- og anlægsopgaver hos kommunen, am-
tet eller private firmaer, fx byggerierne af Viborg Katedral-
skole og af en ny kaserne samt anlæggelsen af Skivevej . 
Eller det kunne være kørsel af brændsel til gasværket, kør-
sel for militæret eller bortkørsel af sne for kommunen . 
Det var ikke de enkelte vognmænd, men derimod vogn-
mandsforeningen, der afgav pristilbud på de udbudte lici-
tationer . Det skete typisk efter et medlemsmøde, hvor 
medlemmerne ved afstemning fastsatte prisen på den på-

gældende opgave, og hvor interesserede vognmænd samti-
dig havde mulighed for at byde ind på opgaven . Systemet 
var således med til at sikre vognmændene et anstændigt 
udkomme, men det satte i vidt omfang også den frie kon-
kurrence ud af spillet .

Nidkære vogtere
Bestyrelsen vogtede nidkært over de til enhver tid gælden-
de priskuranter og de prisaftaler, der var indgået . Vogn-
mændene angav hinanden for et godt ord, hvis de havde 

Dette postkort er fra starten af 1900tallet. Foran Viborg Banegård holder flere hestetrukne køretøjer, parat til at befordre de 
rejsende.
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mistanke om, at en kollega var gået under priskuranten . 
Og der blev slået hårdt ned på synderne med bøder af 
anselig størrelse . Som regel blev bødens størrelse fastsat af 
bestyrelsen, men det hændte også, at sag blev afgjort på et 
medlemsmøde . Ville den pågældende vognmand ikke ac-
ceptere bøden eller dens størrelse, kunne sagen ende for 
en voldgift med en af byens dommere som opmand .
 Alt afhængig af forseelsens art kunne bøden være på fx 
25, 50, 100 kroner – og i nogle tilfælde op til flere hun-
drede kroner . Det var mange penge på et tidspunkt, hvor 
en vognmand fik syv kroner for at transportere en rum-
meter træ fra Tjele til Viborg . Og hovedparten af pengene 
gik i foreningens kasse .

 I 1920 var der en større sag med et medlem, Jørgen 
Nielsen, der senere selv blev formand for Viborg Vogn-
mandsforening . Generalforsamlingen vedtog en bøde på 
500 kr . eller eksklusion . Det kunne vognmanden ikke ac-
ceptere, så på næste medlemsmøde ville han have sagen 
genoptaget . Her blev der foreslået en bøde på 250 kr ., 
men også det blev afvist, så »sagen går rettens gang«, som 
der står i protokollen .
 Det kom dog ikke til at holde stik . På det følgende 
medlemsmøde blev sagen behandlet endnu en gang, og 
her endte den med et forlig mellem vognmanden og for-
eningen: Jørgen Nielsen skulle betale sagens omkostnin-
ger samt en bøde på 100 kr ., der blev delt op i fire rater á 

Den lille lastvogn her er fotograferet i Hjultorvgyde i Viborg. Bilen er fra omkring 1930.
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25 kr . . Og det må jo siges at være nådigt sluppet i forhold 
til det oprindelige krav .
 Der var ligeledes jævnligt diskussioner mellem med-
lemmerne indbyrdes, når en vognmand mente, han var 
blevet underbudt af en eller kolleger . Disse diskussioner 
gik tilsyneladende ikke stille af . Om en sådan diskussion 
hedder det fx i protokollen fra 1924, at »sagen blev debat-
teret ret kraftigt« .

Dr. Videbech og ølhandler Jensen
Medlemmerne af Viborg Vognmandsforening havde tilsy-
neladende noget nær monopol på de lidt større transpor-
ter af varer og gods i Viborg og omegn . Det måtte fx mu-
rermestre, entreprenører og andre sande, hvis de 
formastede sig til at bestille en ikke-organiseret vognmand 
til en opgave . Så blev der ofte skredet til blokade mod den 
pågældende, indtil han havde erkendt sit fejltrin og ind-
vilget i fremover kun at benytte medlemmer af Viborg 
Vognmandsforening til transportopgaver . Private gik hel-
ler ikke ram forbi . Fra et medlemsmøde i 1919 hedder det 
således i protokollen: »Det vedtoges at blokere Dr . Vide-
bech, da ølhandler Jensen kører for ham .«

 Konkurrenterne til vognmandsforeningens medlemmer 
var først og fremmest småkørerne, som de kaldtes . Det var 
enten små vognmænd, som stod uden for foreningen, el-
ler nogle af omegnens landmænd, der supplerede indtæg-
ten fra landbruget med lidt vognmandskørsel . Småkørerne 
havde dog kun begrænset kapacitet og kunne derfor kun 
løse transportopgaver under en vis størrelse .
 Alligevel havde de held til at kapre opgaver, som efter 
vognmandsforeningens medlemmers opfattelse rettelig 
hørte hjemme mente hos dem . I 1921 viste det sig således, 
at lokale landmænd havde tilbudt at køre mergel fra Tjele 
til en pris, der lå væsentligt under vognmandsforeningens 
priskurant . I et forsøg på at bevare denne kørsel vedtoges 
det at stille vognmandsforeningens medlemmer frit, så de 
kunne afgive tilbud, der lå under priskuranten . Hvis vogn-
mændene havde andre medlemmer til at hjælpe sig, skulle 
disse dog aflønnes efter priskuranten .
 Derimod var det ikke tilladt at samarbejde med vogn-
mænd, der stod uden for foreningen . Det måtte et af vogn-
mandsforeningens medlemmer senere sande . Han havde 
kørt mergel fra Tjele sammen med uorganiserede vogn-
mænd fra Overlund . Det kostede ham en bod på 150 kr .

Bøde for at være uhøflig
Bøde-systemet fortsatte de følgende mange år . Der blev 
ikke blot givet bøder for at overtræde priskuranten, men 
også i en række andre situationer . Fx til en vognmand, der 
havde lånt en fladvogn ud til en ikke-organiseret vogn-
mand . Et medlem, der havde prøvet at presse et andet 
medlem til at gå under priskuranten . Og et medlem, der 
havde været uhøflig over for et medlem af bestyrelsen .
 Men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen . 
Det måtte også vognmændene sande, da der i 1920’erne 
både var uro på arbejdsmarkedet og økonomisk smalhals i 
Danmark . Samtidig med at prisen på foder til hestene og 
andre fornødenheder steg, blev de i stigende grad presset 
af småkørere og landmænd, der tilbød transport til væ-
sentligt lavere priser end dem, der gjaldt for medlemmer-

Mange vognmænd var også avlsbrugere, der drev landbrug 
inden for byen. Her Friis Kjærs avlsbrug ved Mageløs, tæt på 
Sortebrødre Kirke.
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ne af Viborg Vognmandsforening . For ikke at miste for 
meget kørsel til ikke-organiserede vognmænd besluttede 
vognmandsforeningen derfor at nedsætte en række af pri-
serne i den gældende priskurant .
 Mange kuske var på kost og logi hos de vognmænd, 
hvor de arbejdede . Sådanne steder har der muligvis været 
et mere familiært forhold mellem arbejdsgiver og ansatte, 
men det har dog ikke udelukket uenighed og stridigheder 
mellem vognmandsforeningen og kuskenes faglige klub – 
og senere Dansk Arbejdsmandsforbund (i dag 3F), hvor 
kuske og chauffører blev organiserede . Især forhold om-
kring løn og dyrtidstillæg gav anledning til strid . Ved flere 

lejligheder gik sagerne videre til forhandling og afgørelse i 
de centrale organisationer, der for Viborg-vognmændenes 
vedkommende i mange år var Centralforeningen af Vogn-
mænd i Jylland . Tilsvarende centralorganisationer fandtes 
for de øvrige landsdele . En landsdækkende vognmandsor-
ganisation blev først en realitet mange år senere . 

Klaver med mer
Vognmændene klarede ikke alene transport af materialer 
sand, grus, skærver, tømmer og træ, men også ting, der 
skulle håndteres med noget større omhu . Fx klaverer og 
andre musikinstrumenter – samt de medlemmer af orke-

Viborg fik sine tre første tre automobildroscher i 1908, nemlig to For T’er og et andet køretøj af ukendt mærke. Bemærk, at 
kun den ene af bilerne har rattet placeret i venstre side – som i dag – mens de to andre er højrestyrede.
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sterforeningen, der betjente dem . Det fremgår bl .a ., at de 
vognmænd, der »kørte med musik«, på landture skulle 
stille med en presenning til at lægge over klaveret . I mid-
ten af 30’erne fandt vognmændene, at orkestrene betalte 
for lidt for den transport og service, de modtog . Det resul-
terede i nedsættelse af et forhandlingsudvalg, der udarbej-
dede en ny prisaftale, som vognmændene vedtog på et 
medlemsmøde i 1936 .
 Decideret persontransport varetog vognmændene næ-
sten op til midten af 1900-tallet . Det skete typisk i chara-
banc’er, der på langs ad vognen havde to bænke, hvor der 
kunne sidde op til 10 personer .
 Af priskuranten i 1918 fremgår det, at prisen for at køre 
til en barnedåb var fem kr . Kørsel til en begravelse kostede 
syv . I 1919 behandlede vognmandsforeningen en fore-
spørgsel fra en ikke navngiven kunde, der en given dag 
ønskede charabanc’er til i alt 400 personer . Det vedtoges 
at forlange en pris á 2,25 kr . for hver deltager på turen, 
hvis destination ikke er angivet .
  Også langt senere måtte vognmændene hente deres 
charabanc’er frem . Så sent som i 1930’erne og 40’erne var 
der kaperkørsel – altså »taxikørsel« med hestevogn – i for-
bindelse med fx dyrskuer og andre begivenheder, der trak 
mange folk af huse .

Klar til krig
Viborg havde dengang en stor militærforlægning, og mili-
tæret var en af de store lokale kunder, bl .a . i forbindelse 
med de tilbagevendende efterårsmanøvrer . Disse transpor-
ter blev, ligesom transporterne for kommunen, fordelt 
mellem medlemmerne af en dertil valgt fordelingsmand .
 Ligeledes skulle vognmændene være klar til at rykke 
ud, hvis det trak op til krig eller en international krise . I 
1923 var der således en forespørgsel fra 3 . og 6 . regiment 
om, hvorvidt vognmændene ville forpligte sig til at stille 
seks biler til rådighed i tilfælde af ekstraordinær indkal-
delse . Det sagde man naturligvis ja til . To år senere øn-
skede garnisonskommandanten et tilsagn om, at vogn-

mandsforeningen ville påtage sig at skaffe i alt 69 
forskellige biler i tilfælde af mobilisering . »Det vedtoges at 
svare ja, da bilerne findes her i byen«, står der i protokol-
len . 
 I 1936 havde Hitler været ved magten i Tyskland i tre 
år, og hans sabelraslen fornemmedes også i Viborg . På et 
bestyrelsesmøde den 23 . november oplyste vognmands-
foreningens formand Rasmus Lysdahl således, at han hav-
de underskrevet en kontrakt med militæret om, at vogn-
mandsforeningen skulle stille med 25 lastbiler i løbet af to 
timer i tilfælde af flyverangreb på byen .
 Helt ind i det nye årtusinde har mange vognmænd in-
dividuelt været forpligtet til at skulle stille køretøjer til rå-
dighed for militæret i tilfælde af krig o .l .

Egen sand- og grusgrav
Vognmændene transporterede store mængder sand og 
grus . For at sikre forsyningen til en rimelig penge indgik 
vognmandsforeningen i 1923 en aftale med Winsløv Niel-
sen, der ejede Øster Teglgård ved enden af Søndersø . Afta-
len indebar, at foreningen købte retten til 5000 læs sand 
og grus fra Winsløv Nielsens sand- og grusgrav . Pris: 30 
øre pr . læs . Herudover skulle vognmandsforeningen bruge 
200 kr . på at istandsætte sandgraven . Finansieringen skete 
ved et lån i sparekassen, og Winsløw Nielsen blev betalt 
kontant .
 Der blev nedsat et særligt udvalg til at administrere 
sand- og grusgraven, og et af medlemmerne skulle stå for 
den daglige drift . På den efterfølgende generalforsamling 
blev det besluttet, at vognmændene fremover skulle betale 
1,50 kr . for et læs sand og 5 kr . for et læs grus .
 Ordningen fungerede tilsyneladende godt, for aftalen 
med Winsløw Nielsen blev fornyet flere gange . Der var 
dog et enkelt men: Mange vognmænd »glemte« eller sju-
skede med betalingen for det sand og grus, de hentede i 
grusgraven . Et problem, som gang på gang blev taget på 
efterfølgende medlemsmøder og generalforsamlinger i 
vognmandsforeningen .
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1313 – ET LANGTIDSHOLDBART BRAND – Oprindelig var budcykler det eneste transportmiddel i Budcentralen, der blev 
grundlagt af brødrene Alfred og Asmund Thorsen i 1936. Senere kom der både hestevogne og motorcykler samt last og vare
vogne til i firmaet, som – efter telefonnummeret – kom til at hedde Brødrene A. Thorsen 1313. Alfred Thorsen blev eneejer i 1956, 
og ved hans død i begyndelsen af 70’erne overgik firmaet til hans datter og svigersøn, Birthe og Knud Brøcher. Efter sin mands 
død står Birthe Brøcher nu som ejer sammen med sønnerne Michael og Morten Brøcher, der således er  tredje generation i 
virksomheden. Men »1313« indgår stadig i firmanavnet. 
Billede 1: Kusk, hest og vogn fra 1313 i 1940’erne. 
Billede 2: Firmabilerne linet op foran garageanlægget i Sjællandsgade – tidligere Falckstation – i 1950’erne.
Billede 3:  Nogle af folkene fra 1313 fotograferet sidst i 1940’erne. Fra venstre Jørgen Thorsen, søn af Asmund Thorsen. Alfred 

Thorsen med datteren Birthe.  Asmund Thorsen med datteren Lis. Kontormanden Steensen. Chaufførerne Jens med 
ukendt efternavn, Kaj Jensen, Folmer Nielsen samt ukendt. På motorcyklen Henry, efternavn ukendt.

Billede 4: Fire af folkene hos 1313 får sig et velfortjent hvil og vist nok en fyraftensbajer efter en god indsats.

1

3

2

4
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7 .-8 . juni 1936 var der både fest og masser af faglig vogn-
mandssnak i Viborg . Den jyske Centralforening, der var 
Viborg Vognmandsforenings »hovedorganisation«, havde 
henlagt sit 27 . delegeretmøde til den midtjyske domkir-
keby, og med de mange tilrejsende gæster fra hele Jylland 
var det lidt af en cadeau til den lokale vognmandsfor-
ening .
 I anledning af delegeretmødet blev udgivet, hvad der 
kaldtes »Jydske Vognmænds Festavis« . En otte sider stor 
tryksag, der først og fremmest indeholdt annoncer fra by-
ens og omegnens virksomheder, primært hoteller, kroer 
og spisesteder samt leverandører til vognmandsbranchen . 
Men også med plads til lidt redaktionelt stof, hvor de de-
legerede blev budt velkommen til Viborg .
  »Se Dem om i ro og mag, og De vil snart indse, at byen 
ikke alene har et godt borgerskab, der holder de bedste 
traditioner i hævd, men at Viborg by i sig selv er et besøg 
værd«, som det formuleres i festavisen .
 Der var også et hyldestdigt til Viborg, hvorfra vi blot 
skal citere et enkelt af de fire, noget svulstige vers:

Og omkring byens væld af stolte minder
en nutidsslægt så trofast danner vagt,
en bedre borgerånd man ikke finder,
den med det bedste altid er i pagt .

Glem aldrig retningsviseren
En lokal politiassistent, Andersen-Kjær, bidrog med et 
lille indlæg om færdselskultur og færdselssikkerhed .
 »Glem aldrig retningsviseren, den har den allerstørste 
betydning for enhver trafikant . Brug den altid både i højre 
og venstre sving . Husk så også, at agtpågivenhed, forsig-
tighed og hensynsfuldhed er de bærende grundpiller i hele 
færdselslovgivningen, og at alle tre egenskaber vel anvendt 
giver det bedste præg af færdselskultur og betrygger færd-
selssikkerheden næsten til fuldkommenhed«, skrev politi-
assistenten blandt andet .
 Deltagerne i delegeretmødet nøjedes ikke med at dis-
kutere organisatoriske spørgsmål og drøfte branchens vil-
kår . I hvert fald kan man i festavisen læse, at man »under 
delegeretmødet vil … foretage den af alle så beundrede 
køretur over Birgittelyst, Lyshøj, Dollerup til Bække-
lund .«

Delegeretmødet i Viborg i 1936
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HARALD JACOBSEN & SØNNER A/S – I 1933 etablerede Harald Jacobsen sig som vognmand i Kvosted. Otte år senere 
flyttede firmaet til Løgstrup. I 1979 blev den stadig voksende vognmandsvirksomhed overtaget af sønnerne Evald og Kjeld 
Jacobsen, der året efter flyttede firmaet til fragtmandscentralen i Viborg. I dag er også Evald Jacobsens søn, Søren Jacobsen, 
medindehaver af firmaet, der næsten udelukkende koncentrerer sig om fragtmandskørsel. Billedet nederst til højre er taget engang i 
30’erne. Billedet øverst til højre er fra begyndelsen af 1950’erne og viser Harald Jacobsen med en af sine døtre på armen samt 
chaufførerne Lars og Valter. Bilen er en danskproduceret Triangel, og samme mærke ses på billedet øverst til venstre. Der var tit 
problemer med Triangel vognene, så senere i 1950’erne investerede Harald Jacobsen i sin første Mercedes lastvogn, der ses 
nederst til venstre. Den var anderledes effektiv og driftsikker, og i dag står der Mercedes på samtlige firmaets lastbiler.
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Mens vognmændene i Viborg by havde dannet en lokal 
vognmandsforening allerede i 1909, startede organiserin-
gen af omegnens vognmænd først i 1938 . Nærmere beteg-
net lørdag den 10 . december, hvor en række vognmænd 
samledes på Viborg Afholdshotel og stiftede Viborgegnens 
Fragt- og Vognmandsforening . Der blev vedtaget et sæt 
vedtægter og straks tegnet 30 medlemmer, så foreningen 
var fra dag 1 af nogenlunde samme størrelse som den 25 
år gamle Viborg Vognmandsforening .
 Der var fire hovedformål med at samle land-vognmæn-
dene i en forening:
•   at »få nogle priser at køre efter« og derved komme den 

udmarvende konkurrence imellem vognmændene til 
livs

•   at skabe et forum, hvor vognmændene kunne optræde 
samlet over for offentlige myndigheder og større kør-
selskunder, med hvem der kunne indgås faste kørsels-
priser og –takster

•   at fremme det kollegiale fællesskab mellem vognmæn-
dene, fx gennem fester .

•   at  forhandle  med  leverandører  af  forbrugsartikler  for 
vognmænd for at opnå så gode betingelser som muligt

Niels Jensen som formand
Blandt initiativtagerne til den nye forening var vognmand 
Niels Jensen, Nonbo, der valgtes til foreningens første for-
mand . En post, han sad på de næste 20 år . Niels Jensen 
var en meget aktiv organisationsmand . Han var med til at 
stifte A/S Viborg Fragtcentral i 1964 og formand for be-
styrelsen i syv år . Fra 1947 til 1966 var han i bestyrelsen 
for Landsforeningen Danske Vognmænd, ligesom han i 

en periode var medlem af det lokale sogneråd samt med-
lem af menighedsrådet i en årrække .
 De øvrige medlemmer af den første bestyrelse var Carl 
Andersen, Ravnstrup, Martin Østergaard, Skelhøje, N . P . 
Hansen, Rødkærsbro, og Bernhard Østergaard . Desuden 
blev nedsat et festudvalg, bestående af Aagaard Pedersen, 
Rindsholm, og Niels Sørensen, Løvel .
Ligesom vognmændene i Viborg by koncentrerede land-
vognmændene sig først og fremmest om lokale transpor-
ter . Ud over brændsel, jord, grus og andre byggematerialer 
drejede det sig for landvognmændene især om svin, krea-

Omegnsforening i 1938

DODGE I RØDKÆRSBRO – En af de første lastbiler, der 
kom til Danmark efter 2. verdenskrig,  var denne amerikan
ske Dodge, tilhørende vognmand N. P. Hansen, Rødkærsbro, 
der var med til at oprette omegnsforeningen i 1938. Hans 
søn, Osvald Hansen, som siden overtog firmaet, var i en 
årrække formand for omegnsforeningen. Chaufføren på 
billedet er, så vidt vides, Henry Nielsen.
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turer, landbrugsvarer, foderstoffer og i nogle perioder også 
kalk . Af og til kunne der også falde en mælkerute af .

Fælles takstsystem med slagterierne
En af de første opgaver for den nye forening var at få over-
flyttet de medlemmer fra naboforeningerne, der rettelig 
hørte hjemme i Viborgegnens Fragt- og Vognmandsfor-
ening . Derefter gik bestyrelsen i gang med en anden stor 
opgave: At få skabt et fælles takstsystem med Viborg An-
dels Svineslagteri .
 I januar 1939 mødtes en kreds af svinekuske med slag-

teriet, og her blev der fremlagt tre forslag til kørselspriser . 
Måneden efter aftaltes et tillæg for kørsel med svin på 20 
procent under den mund- og klovesygeepidemi, som hær-
gede på det tidspunkt . Kort efter denne aftale blev der 
indledt forhandlinger med Amtsvejinspektoratet om kør-
sel af vejmaterialer for Viborg Amt .
 Svinekørselsaftalen blev snart fulgt op af en lignende 
aftale med Bjerringbro Andels Svinelslagteri . Siden blev 
der også indgået en kørselsaftale med Skive Andels Svine-
slagteri, ligesom der blev indgået prisaftaler for kørsel med 
f .eks . mergel, kalk, asfalt, levende kreaturer og landbrugs-

KULBIL FRA NIELS JENSEN – Både bilen og chaufførerne på billedet havde hjemme hos vognmand Niels Jensen, Nonbo, der 
var en af initiativtagerne til Viborgegnens Fragt og Vognmandsforening og foreningens første formand. Billedet er taget ved afhent
ning af kul fra jernbanevogne, der var »parkeret« i Hald Ege – ved den for længst nedlagte jernbane mellem Viborg og Herning.
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varer . Aftalerne blev indgået med kørselsrekvirenterne, ty-
pisk for et år ad gangen . Herefter blev aftalerne genfor-
handlet, og det lykkedes stort set for vognmændene at få 
taksterne sat op i takt med omkostnings-udviklingen .
 I 1949 overtog Viborgegnens Fragt- og Vognmandsfor-
ening svinekørslen fuldstændig . Herefter var det forenin-
gen som helhed, der indgik kørselskontrakter med slagte-
rierne, og ikke blot den del af vognmændene, som var 
svinekuske .

Eget forsikringsselskab
Et særligt kapitel i omegnsforeningens historie var forsik-
ringsselskabet Trekroner, som i mange år fungerede som 
vognmandserhvervets eget forsikringselskab . På en ekstra-
ordinær generalforsamling i 1942 tegnede 24 af forenin-

gens medlemmer sig for aktier for tilsammen 4500 kr . i 
forsikringsselskabet . Yderligere aktiekøb fulgte de følgende 
år, og i 1949 blev det på generalforsamlingen oplyst, at 
Viborgegnens Fragt- og Vognmandsfolrening tilsammen 
var den største aktionær i Trekroner . Også Viborg Vogn-
mandsforenings medlemmer havde aktier i Trekroner, 
men ikke i samme omfang .
 Fra slutningen af 60’erne og de nærmest følgende år 
gled Trekroner over på udenlandske hænder, og i dag er 
selskabet en saga blott .

Dobbelt-medlemskab
Ved kommunalreformen i 1970 blev de mange små sog-
nekommuner afløst af væsentligt færre, men større kom-
muner . For Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening 

BILER FRA THORNING – Et af Midtjyllands ældste vognmandsfirmaer er Aage Sørensen A/S i Thorning. Firmaet blev stiftet af 
Morten Sørensen i 1890, siden overtaget af dennes søn Aage Sørensen og ejes i dag Svend Sørensen, som er næstformand for 
Midtjyllands Vognmandsforening. Svend Sørensens ældre broder, Niels Aage Sørensen, var i mange år også selvstændig 
vognmand. Både Aage, Niels Aage og Svend Sørensen opnåede at være formand for omegnsforeningen. Lastbilen på billedet til 
venstre er en NAG fra 1930’erne. De to personer er Aage Sørensen, t.v., og dennes bror Ejnar Sørensen, der i mange år var 
vognmand i Knudstrup. Lastbilen på billedet til højre er en Bedford, model OLB fra først i 50’erne.
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betød det, at en snes af foreningens medlemmer nu var 
hjemmehørende i Viborg Kommune og dermed rettelig 
burde være medlem af Viborg Vognmandsforening, som 
man derfor optog forhandling med .
 Viborg Vognmandsforening foreslog, at de pågældende 
blot kunne melde sig ind i deres forening . Men det var 
ikke en tilfredsstillende løsning for omegnsforeningen, 
hvis tilbageværende medlemmer så ville blive splittet op i 

en radius af 30 km . I stedet fandt man en salomonisk løs-
ning, der på det tidspunkt var ret enestående i vognmands-
erhvervet . Løsningen var et dobbelt-medlemskab, så de, 
der måtte ønske det, kunne være medlem af begge for-
eninger og således optræde som passive medlemmer i Vi-
borg Vognmandsforening . Det viste sig som en holdbar 
løsning, som både foreningerne og de pågældende med-
lemmer var glade for .

EN MAND OG HANS BIL – I dag kendes hverken navnet på lastbilen eller på den stolte herre foran køretøjet, som at dømme 
efter tremmesiderne på ladet har kørt med grise og kreaturer. Bilen, der sikkert stammer fra 1920’erne, har tilhørt enten vognmand 
Morten Sørensen i Thorning eller dennes søn, Aage Sørensen.
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Historisk aftale i Kjellerup
I juli 1970 indgik Viborgegnens Fragt- og Vognmandsfor-
ening en overenstkomst med Kjellerup Kommune om, at 
al kommunal kørsel, herunder også vinterføre-bekæmpel-
se . Overenskomsten, der var den første af sin art i landet, 
indebar, at vognmandsforeningen skulle oprette et kør-
selsfordelingskontor .
 Senere på året knyttede man kontakt med Viborg Kom-
mune for om muligt at indgå en lignende aftale . Kommu-
nen var ikke totalt afvisende, men ville vente at se, hvor-
dan ordningen spændte af i Kjellerup . Den må have været 
tilfreds med det, den så, for pr . 1 . maj 1971 indgik Viborg 
Kommune en overenskomst med både Viborgegnens 
Fragt- og Vognmandsforening og Viborg Vognmandsfor-
ening . Principperne var de samme, som Kjellerup-over-
enskomsten byggede på . Efterfølgende fik omegnsforenin-
gen også en kørselsaftale med Bjerringbro Kommune, 
men den var ikke så omfattende som de to andre .

Dumping og restancer
Ligesom Viborg Vognmandsforening havde også Viborg-
egnens Fragt- og Vognmandsforening sit at slås med, både 
internt og eksternt .
 På de indre linjer var der især to problemer, der gik igen . 
Det ene drejede sig om vognmænd, der underbød kolleger 
ved at køre eksempelvis asfalt til takster, der lå under de 
prisaftaler, som var indgået for det pågældende område . Af 
protokollen fremgår, at de pågældende vognmænd jævn-
ligt var indkaldt til en »kammeratlig samtale« med henblik 
på at finde en løsning . Det lykkedes dog ikke hver gang . 
Det andet interne problem var de store kontingent-restan-
cer, som nogle medlemmer oparbejdede, og som blev drøf-
tet på mange bestyrelsesmøder . En del sager blev sendt til 
inkasso, mens andre udeståender måtte opgives, bl .a . fordi 
de pågældende medlemmer opgav deres forretning .
 Et andet stort problem, som foreningens medlemmer 
– ligesom landets øvrige vognmænd – måtte slås med især 
i 70’erne og 80’erne, var de hastigt voksende udgifter . Ikke 

mindst brændstofpriserne steg eksplosivt, især efter de 
store oliekriser i 1973 og 1979 . Det førte også til lukning 
af mange vognmandsvirksomheder .

Holmberg – en god støttte
Ligeledes havde også omegnsforeningen det meget svært 
med de stadig flere og større restriktioner, som politikerne 
lagde på vognmandserhvervet . På et bestyrelsesmøde i ok-
tober 1969 refererede det daværende medlem af Landsfor-
eningen Danske Vognmænds hovedbestyrelse, Oluf Poul-
sen, fra et møde med den nytiltrådte trafikminister Ove 
Guldberg fra Venstre . Ministeren ville forhøje motorafgif-
ter og afgifter på dieselolie samt indføre kilometerpenge 
og bompenge på visse vejstrækninger . Derefter satte LDV 
Venstres trafikpolitiske ordfører Gustav Holmberg, »som 
er en stor støtte for vognmændene«, ind i sagen . Holm-
berg, der kom fra Hverrestrup ved Aalestrup og var valgt i 
Viborg-kredsen, gik til regeringsafgiftsudvalget og foran-
ledigede, at sagen blev udsat .

Denne flotte NAG lastbil er fra 1920’erne og var en af de 
første lastbiler, tilhørende vognmand Morten Sørensen i 
Thorning. Som det kan ses, har bilen hjul med fast gummi 
og eger. 
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OMEGNSFORENINGENS 
FORMÆND – Da Viborgegnens 
Fragt og Vognmandsforening i 
1988 havde 50 års jubilæum, 
samledes alle foreningens 
formænd gennem de forløbne 50 
år – med undtagelse af forenin
gens første formand, Niels Jensen, 
Nonbo, der var død nogle år 
forinden. Bagest fra venstre ses 
Niels Aage Sørensen, Thorning, 
Jens P. Jensen, Løgstrup, Aage 
Sørensen, Thorning, og Osvald 
Hansen, Rødkærsbro. Forrest fra 
venstre: Jens Peter Sørensen, 
Kjellerup, og Oluf Poulsen, 
Tapdrup.

Et ønske – og en kurv
Fra midten af 1960’erne og fremefter var der ét emne, som 
gik igen og igen på bestyrelsesmøderne: En sammenlæg-
ning af Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening og 
Viborg Vognmandsforening . At dømme efter referaterne 
fra dengang er der ingen tvivl om, at omegnsforeningens 
brændende ønskede en sådan sammenlægning, men for-
eningen fik gang på gang en kurv fra by-vognmændene i 
Viborg .
 Der blev holdt mange møder om sagen, men uden at 
man kom ret meget længere end til en beslutning om at 
holde fælles bestyrelsesmøder en gang i kvartalet for at 
drøfte emner af fælles interesse .

 Endelig, i slutningen af 1980’erne, blev de to bestyrel-
ser dog enige om at foreslå en sammenlægning . Der blev 
indkaldt til to samtidige generalforsamlinger, der skulle 
stemme om forslaget . Men forslaget faldt i en millimeter-
skarp afgørelse . Efter sigende, fordi nogle få af vognmæn-
dene, der havde dobbelt-medlemskab, var sammen med 
kollegerne i omegnsforeningen og således ikke kunne af-
give deres stemme ved generalforsamlingen i Viborg 
Vognmandsforening, hvor forslaget om sammenlægning 
derfor ikke fik tilstrækkelig opbakning .
 Først 10 år senere var tiden i begge foreninger moden til 
en sammenlægning, der skete med virkning pr . 1 . januar 
2000 . 



26

Begejstringen var mildt sagt begrænset, da de første biler 
kom frem omkring det forrige århundredeskifte . De tek-
nisk interesserede blev naturligvis fascinerede af de nye 
motordrevne køretøjer, men de fleste bandede bilerne 
langt væk, når de larmende og spruttende køretøjer susede 
forbi med en imponerende fart af 10-20 km i timen . De 
var jo farlige, var de! Derfor udarbejdede Viborg Amtsråd 
allerede i begyndelsen af 1900-tallet et regulativ, i hvis pa-
ragraf 5 det bl .a . hedder:
 »Vogne skulle være forsynede med klokker, hvormed 
der skal ringes, når der kan være fare for sammenstød med 
andre vogne . Kørsel med automobiler og andre motor-
vogne af enhver art er forbudt i tiden fra ½ time efter so-
lens nedgang og ½ time før dens opgang, med mindre der 
medfølger en mand, som til fods passerer i en afstand af c . 
100 alen foran for at advare vejfarende og være behjælpe-
lig med forbikørsel« .
 De første år måtte bilerne kun køre på hovedveje og i 
byen . På bivejene (som der var flest af ) måtte de ikke 
komme . Her havde hestene endnu eneret . Hvis en bil og 
et hestespand skulle passere hinanden, skulle bilen stand-
se, hvis kusken på hestevogn gav tegn til det . I Viborg by 
gjaldt den særlige regel, at bilerne skulle passere gadehjør-
nerne i skridthastighed .

Første lokale lastbil i 1916
De lokale vognmænd var de første år meget tilbagehol-
dende med at investere i biler . En af de få undtagelser var 
føromtalte A . Jensen, der anskaffede sig en automobildro-
sche . Det var også ham, der i 1916 introducerede den før-
ste lastbil i Viborg . Den kørte på jernfælge og støjede 
voldsomt . De følgende år anskaffede flere af hans kolleger 
sig også lastbiler . Og de var alt andet end populære hos 
borgerne .
  I et læserbrev i en af de lokale aviser skældte en vibor-
genser således grundigt ud over især ét bestemt »uhyre, 
der kørte rundt i byens gader . Borgerne kan ikke, som han 
skrev »være tjent med at have uhyret til (flere gange dag-
lig!) rystende og stinkende at lave ravage i lejligheder og 
butikker .« Det gik ud over gasnet og elektriske lamper, 
billeder og platter faldt på gulvet, og disse oplevelser »hjæl-
per heller ikke til at mildne opfattelsen af en smartness, 
der giver sig den slags udslag,« hed det i læserbrevet .
 Men borgernes protester hjalp ikke . Lastbilerne var dog 
kommet for at blive . Lidt efter lidt fortrængte de hestene 
som vognmændenes foretrukne trækkraft . Men der var 
også mange vognmænd, som forblev mere end trofaste 
over for deres heste . 

Biler skulle vige for heste
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Hestevognmænd frem til 1964
Denne udvikling kan man følge i vognmandsforeningens 
protokoller, hvor man ved de fleste generalforsamlinger 
angiver antallet af henholdsvis vognmænd, hestespand og 
lastbiler . I 1924 var der 40 spand heste, i 1928 29 spand 
heste og 4 biler, i 1939 18 spand heste og 38 biler, i 1941 
30 biler og 17 ½ spand heste, i 1945 34 biler, 23 spand 
heste og fire aktive medlemmer uden køretøjer, i 1952 78 
biler og 12 ½ spand heste og i 1958 65 biler og 5 spand 
heste . Helt op i 60’erne var der hestevognmænd i Viborg . 
Den sidste indstillede kørslen med heste så sent som i 
1964 .

Problemer med vejene
Bilerne – og især lastbilerne – gav store problemer på ga-
der og veje, der dengang typisk var belagt med en blan-
ding af sand og skærver, som havde svært ved at modstå 

trykket fra de passerende bilhjul . Både kommunerne og 
amtet prøvede med forskellige metoder at holde vejen så 
nogenlunde intakte, fx ved at presse vejmaterialerne bedre 
sammen med en dertil indkøbt vejtromle . Det virkede 
ikke godt nok, og derfor gjorde man senere forsøg med 
bl .a . chaussésten, betonbaner og endelig en metode, der 
bestod i at binde de nylagte skærver sammen med et lag 
tjære .
 En tilstrækkeligt effektiv løsning fik man dog først med 
Colas asfalt-emulsion, som første gang blev anvendt i Vi-
borg i 1927 . Det skete på Rødevej, og resultaterne var 
fine . Derfor fulgte amtet hurtigt trop, og de følgende år 
blev mange både kommunale og amtslige veje asfalteret . 
Viborg Amtsråd opstillede en målsætning om at asfaltere 
alle amtets landeveje . Målet blev nået lige før udbruddet 
af 2 . verdenskrig . 

VOGNMAND TIL HEST – I mange år befordrede vognmændene i Viborg både gods og personer – og med heste som trækkraft. 
Billedet viser vognmand Martin Olesens hestekøretøjer i Lille Sct. Peder Stræde i 1910.
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Allerede i første halvdel af 1800-tallet oprettedes de første 
fragtruter fra Viborg, men unægtelig i en væsentligt min-
dre velorganiseret og finmasket form end det fragtmands-
system, vi kender i dag . Således annoncerede den foretag-
somme fabrikant Johs . Bruun i Bruunshåb i 1833 med, at 
hans fragtvogn, der hver anden uge kørte fra Bruunshåb 
til Århus, Horsens og Vejle, også kunne medbringe gods 
til eller fra andre af områdets borgere .
 Flere småkørere lod sig inspirere af fabrikant Bruun og 
oprettede de følgende år lignende fragtruter til byer som 
Århus, Skive, Aalborg, Randers, Hobro, Skanderborg, 
Horsens, Vejle og Fredericia . Fragtruterne levede nogle år, 
men da der kom jernbane til denne del af landet, var det 
slut . I 1863 åbnede jernbanen mellem Viborg og Langaa 
og med forbindelse herfra til Randers og Århus . Der var 
to daglige afgange hver vej, og en sådan regelmæssighed 
kunne de små private fragtruter med hestespand ikke kon-
kurrere med .

Midlertidig fragtcentral i Gravene
Men ideen om et vejbaseret fragtmandssystem var ikke 
død . Den 9 . april 1945 åbnedes, hvad man allerede fra 
starten kaldte en midlertidig fragtmandscentral i Viborg 
Afholdshotels gård i Gravene .

 Efter tilskyndelse fra Viborg Erhvervsråd og lokale virk-
somheder havde Viborgegnens Fragt- og Vognmandsfor-
ening taget initiativ til den private fragtmandscentral, der 
var indrettet i to af afholdshotellets stalde og havde hotel-
lets staldforpagter som daglig leder . Ideen gik ud på at 
lade lastbiler, som normalt kørte til og fra Viborg med fx 
kreaturer og foderstoffer, medtage varer til og fra et nær-
mere fastsat område . Der blev i første omgang oprettet 12 
lokale ruter samt ruter til Århus og Randers . Senere fulgte 
en rute til Skive samt yderligere nogle lokale ruter .
 Det blev fra starten pointeret, at fragtmandscentralen i 
Gravene kun var midlertidig . Tilkørselsforholdene var 
ringe, og pladsen var trang i gården bag hotellet, så det 
hele kunne virke lidt kaotisk, når der var travlt .

Ny central på Erik Glippings Vej
Der skulle dog gå yderligere 19 år, inden Viborg fik sin 
første rigtige fragtmandscentral . Den lå på Erik Glippings 
Vej og blev ved åbningen den 5 . oktober 1964 betegnet 
som en af landets mest moderne fragtmandacentraler .
 Til at eje og drive fragtmandscentralen var oprettet et 
aktieselskab, bestående af 15, hovedsageligt lokale fragt-
mænd, og med vognmand og fragtmand Niels Jensen, 
Nonbo, som formand . . Fragtmandscentralen rådede over 

Lokale fragtmænd siden 1830’erne
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en 400 kvadratmeter stor lagerhal, som dog ikke alle blev 
anvendt af fragtmændene . En del af hallen var derfor lejet 
ud til Asani-fabrikanten Aage Sørensen, der selv var blandt 
de lokale erhvervsfolk, der længe havde ønsket at få en 
rigtig fragtmandscentral i Viborg . Staldforpagteren fra 
den gamle fragtmandscentral i Gravene var ansat som le-
der af den nye central .

Flytning til Katmosevej
I de nye og meget forbedrede rammer udviklede Viborg 
Fragtmandscentral sig til en gedigen succes, og som årene 
gik, blev der også for lidt plads på Erik Glippings Vej . 
Derfor henlagdes aktiviteterne i 1979 til en ny og større 
fragtmandscentral, der var opført på hjørnet af Katmose-
vej og Agerlandsvej .
 Den nye fragtmandscentral bestod af en administrati-
ons- og kantinebygning på 300 kvdratmeter, en ekspediti-
ons- og lagerhal på 750 kvadratmeter og en hal til lang-
tidsopbevaring på 500 kvadratmeter .

 Beslutningen om at opføre en ny fragtmandscentral 
blev truffet samtidig med, at Danmark blev ramt af olie-
krise nummer to . Måske inspireret heraf slog formanden 
Aksel Sørensen til lyd for, at samfundet burde satse mere 
på fragt-lastvogne i stedet for at lade firmalastbiler køre 
med varerne . Det ville være til gavn for både virksomhe-
dernes og samfundets økonomi – og for miljøet, da firma-
lastbiler ikke udnyttede kapaciteten nær så godt fragtbiler, 
sagde Aksel Sørensen i et interview med Viborg Stifts Fol-
keblad .

Flytteplaner blev droppet
Fragtmandscentralen, der i dag er en del af Danske Fragt-
mænd, er siden blevet udvidet og moderniseret flere gan-
ge . I begyndelsen af det nye årtusinde var der planer om et 
nyt, stort fragt- og servicecenter på hjørnet af Vestre Ring-
vej og Vestermarksvej . Men ejerkredsen bag Viborg Fragt-
central droppede tanken igen, bl .a . på grund af usikker-
hed om den fremtidige vejføring i og omkring Viborg .

Fragtmandscentralen på Katmosevej i Viborg er udvidet flere gange siden åbningen i 1979.
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Da Danmark i 1940 blev besat af tyske tropper, havde 2 . 
verdenskrig allerede været i gang i mere end et halvt år . Og 
lige så længe havde vognmændene oplevet konsekvenser i 
form af mangel på det ene og det andet .
 Tiden var præget af knaphed på meget af det, man 
skulle bruge for at kunne drive en vognmandsvirksomhed, 
fx benzin og gummi . Allerede i efteråret 1939 indførte 
den danske regering derfor benzin-rationering . Det var 
ubehageligt, men nødvendigt, og det var da heller ikke så 
meget rationeringen i sig selv som måden, den blev prak-
tiseret på, der vakte vrede hos vognmændene . De følte sig 
forfordelt, for kun en fjerdedel af den samlede brændstof-
mængde tilfaldt dem, mens privatbilister i højere grad 
blev tilgodeset . 
 Denne uretfærdighed protesterede vognmændene na-
turligvis højlydt imod, og de truede med at deponere de-
res nummerplader . Det hjalp . Ordningen blev ændret, så 
vognmændene fik tildelt en større andel af den mængde 
benzin, der var til rådighed . Efter benzinrationeringen 
fulgte rationering af en lang række andre vognmands-pro-
dukter . 
 I det hele taget var de fem besættelsesår en periode, 
hvor man skulle søge om tilladelse til næsten hvad som 
helst . Hos Varedirektoratet søgte man om fx dæk og ben-

zin – og der var lange ekspeditionstider – mens man skul-
le omkring Priskontrolrådet, når man skulle have god-
kendt priskuranten, have vurderet sin brugte bil forud for 
et salg eller indhente tilladelse til at sælge sin vognmands-
forretning .

Gasgenerator på ladet
Samtidig med at administrationen, bøvlet og bureaukra-
tiet således voksede, havde mange lokale vognmænd også 
travlt i deres forretning – i det omfang, de kunne skaffe 
brændstof . Og det gjorde de bl .a . ved at installere en gas-
generator .
 Det var en høj kakkelovnslignende tingest, som stod på 
ladet, lige bag førerhuset . Der blev fyret med træ i genera-
toren, og ved en ufuldstændig forbrænding blev der ud-
viklet gas, der så blev brugt som brændstof i stedet for 
benzin . Det var en besværlig og tidkrævende fremgangs-
måde, men der var ikke noget alternativ, hvis vognman-
den ønskede at kunne få sine biler ud af garagen .
 Det var ikke så meget danskerne som den tyske besæt-
telsesmagt, der havde brug for vognmændene . Og det i en 
grad, så tyskerne sad på op mod 80 procent af den totale 
danske lastbilpark . Lokalt drejede det sig om transport af 
materialer og arbejdere til den kæmpestore flyvestation i 

Krig med knaphed og travlhed
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Karup, som tyskerne begyndte at anlægge umiddelbart ef-
ter at have besat Danmark . Kunderne til denne kørsel 
kunne enten være tyskerne selv – eller de entreprenører, 
som var tilknyttet flyveplads-byggeriet .
 I efteråret 1943 anmodede tyskerne ved henvendelse til 
vognmandsforeningerne om et meget stort antal biler . 
Men ingen medlemmer havde ledige biler, fordi alt dispo-
nibelt materiel allerede var i arbejde for den tyske værne-
magt . Derfor svarede man tyskerne, at den eneste måde, 
hvorpå man kunne imødekomme ønsket var at tage det 
nødvendige antal biler fra kørslen til Karup Lufthavn . 
Herefter valgte tyskerne at lade anmodningen falde .

Ikke noget alternativ
Hvad omsætning og indtjening angår, var de »fem forban-
dede år«, som besættelsen ofte kaldes, slet ikke så ringe for 
vognmændene . Det fremgår bl .a . af referaterne fra perio-
dens medlemsmøder og generalforsamlinger, hvor der for-
tælles, at medlemmerne har haft rigeligt at bestille de på-
gældende år .

 Under og efter besættelsen blev der sendt mange be-
brejdende blikke og rettet kritik mod dem, der havde ar-
bejdet for tyskerne, herunder også mange vognmænd . 
Men disse havde reelt ikke noget valg . Nægtede vogn-
mændene at stille det ønskede antal køretøjer til rådighed, 
tog tyskerne blot dem alle – med chauffører . I stedet prak-
tiserede flere vognmænd deres egen stille form for sabota-
ge, der bestod i ud over træ også at »fodre«generatoren 
med et par skovlfulde grus, som gjorde kørsel besværligt 
for ikke at sige umuligt .
 Ved retsopgøret efter besættelsen, hvor mange virksom-
heder blev dømt for værnemageri, gik vognmændene på 
Viborg-egnen da også fri . Museumsleder Henning Laurit-
sen fra Viborg Stiftsmuseum lavede for få år siden en un-
dersøgelse af sagerne om »tyskertøser« og værnemagere på 
Viborg-egnen . Ifølge den blev kun en enkelt lokal vogn-
mand dømt for en mindre forseelse – og denne sag havde 
ikke noget med hans vognmandsvirksomhed at gøre, men 
om hans ageren over for den tyske besættelsesmagt i øv-
rigt .

Under den tyske besættelse af Danmark 194045 var der stor mangel på benzin, så de fleste biler blev forsynet med brændsels
generatorer til at producere den fornødne mængde energi. Generatoren ses tydeligt bag kabinen på lastbilen til venstre i billedet.
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Mens det at være vognmand oprindelig var et ret frit er-
hverv, ser tingene helt anderledes ud i dag ., hvor branchen 
er flettet ind i regler, bestemmelser og restriktioner . En 
udvikling, der påbegyndtes for flere årtier siden, og som 
har taget mere og mere fart, efterhånden som tiden er 
gået .
 Indtil 1973 kunne enhver med en bil og et stort køre-
kort slå sig ned som vognmand, men så kom Lov om 
godstransport med motorkøretøjer, der skulle »skabe en 
rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel inden for 
vognmandserhvervet og dermed bidrage til udviklingen af 
sunde konkurrencevilkår for erhvervets udøvere .« .
 Loven betød, at der krævedes en særlig tilladelse til kør-
sel med biler over seks tons . Herved hindrede loven, at 
faget blev overstrømmet med lykkeriddere, der pressede 
priserne . Til gengæld for denne beskyttelse blev der stillet 
en række krav til vognmændene med hensyn til økonomi 
og faglig kunnen . . For vognmandsforeningerne betød det, 
at man ikke længere stillede krav om næringsbrev, men 
om en såkaldt »grøn tilladelse«, når et nyt medlem søgte 
om optagelse .
 Senere kom nye en række nye regler til, fx skærpede 
sanktioner ved kørsel med overlæs, obligatorisk kursus for 

at køre farligt gods, køre-hviletids-bestemmelser, EF-har-
monisering af regler for akseltryk m .v .
 I 1990’erne kom der ligeledes en række nye regler for 
vognmændene . I 1995 indførtes en vejbenyttelsesafgift i 
Danmark samtidig med, at vægtafgiften og afgiften på 
den lovpligtige ansvarsforsikring blev sat ned, politiet fik 
bedre muligheder for at tilbageholde og konfiskere lastbi-
ler samt inddrage transporttilladelser ved lovovertrædel-
ser .
 Og sådan fortsætter udviklingen . Kun de største opti-
mister i vognmandsbranchen tør tro på, at det nu er slut 
med nye regler og restriktioner over for erhvervet .

Kørselsaftale med amtet
På det rent lokale plan skete der også noget . På initiativ af 
Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening indgik Vi-
borg Amt og de syv vognmandsforeninger i amtet i 1991 
således en aftale om transportopgaver i amtet . Aftalen in-
debar, at alle amtets transportopgaver, eksklusive person-
transport, skulle bestilles gennem de kørselskontorer, der 
blev oprettet i de enkelte områder, og som var bemandet 
med kørselsfordelere, valgt og aflønnet af de respektive 
vognmandsforeninger .

Stadig flere regler og restriktioner
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 Altså en aftale, der svarede til de velfungerende kørsels-
aftaler, som de lokale vognmandsforeninger havde indgået 
med bl .a . Viborg, Kjellerup og Bjerringbro kommuner . 
Men i modsætning til disse blev amtsaftalen ikke den store 
succes . I hvert fald ikke i den sydlige del af Viborg Amt, 
som netop Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening 
og Viborg Vognmandsforening dækkede . Det var især 
sidstnævntes oplevelse, at de medarbejdere hos amtet, der 
havde kompetence til at rekvirere transporter, gik uden 
om fordelingskontoret, så der det første år ikke blev bestilt 
en eneste kørsel gennem kontoret . Derfor meddelte Vi-
borg Vognmandsforening allerede efter et års forløb, at 
den trak sig ud af aftalen .

Ballade om lastbilparkering
Et andet emne, der optog vognmændene meget i 90’ernes 
begyndelse, var de manglende muligheder for at kunne 
parkere lastbiler i Viborg i aften- og nattetimerne . Proble-
met opstod, da en ny politibekendtgørelse fastslog, at last-
biler ikke måtte parkeres på offentlig steder mellem kl . 19 
og kl . 07 . Der var tilsyneladende ingen i det offentlige sy-
stem, der havde tænkt på de uheldige konsekvenser, denne 
bestemmelse havde for især udenbys vognmænd . Sagen 
skabte derfor voldsomt røre – både i Viborg Vognmands-
forening og ved omtale i landsdækkende transportmagasi-
ner .
 Den daværende formand for Viborg Vognmandsfor-
ening, Ryan Jørgensen, blev også vred . Så vred, at han på 
foreningens vegne afviste at træde ind i en projektgruppe, 
der var nedsat af bl .a . Viborg Erhvervsråd, og som forbe-
redte bl .a . en lokal transportmesse, der skulle markedsfø-
res under sloganet »Viborg Lastbilernes By« .
 Efter vognmandsforeningens mening havde et sådant 
initiativ ikke noget formål, »idet Viborg altid har været et 
usundt område, hvor der aldrig er blevet taget det mindste 
hensyn til branchen . Tværtimod har man i mange år kørt 
en hetz imod vognmændene… .således at mange vogn-
mænd fra hele landet hellere kører adskillige ekstra kilo-

LASTBILER TIL SPECIALOPGAVER – Ud over at 
transportere varer fra ét sted til et andet påtager mange 
vognmandsfirmaer i dag sig også et væld af forskellige 
specialopgaver. Fx er mange lastbiler i dag forsynet med 
kran, der kan række adskillige meter, både i højden og 
bredden. bredden. Øverst en Mercedes lastbil, hvis 88 TM 
kran har et godt tag i Viborg Turistbureaus turbåd ”Margre
the I”. Nederst en Scania årgang 2009 med en 17 TM kran til 
alsidige opgaver. Bilerne tilhører Anders Fransgaard, der er 
formand for Midtjysk Vognmandsforening.
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MED SLID OG SLÆB – Inden 
indførslen af kraner og andet 
løftegrej var arbejdet som vogn
mand og chauffør forbundet med 
masser af slid og slæb. Der skulle 
gode kræfter til, som det fremgår af 
det øverste billede, hvor folk fra 
1313 læsser – eller losser – en 
lastbil med byggematerialer e.l. 
Billedet stammer sandsynligvis fra  
1950’erne, enten fra opførelsen af 
Ringparken eller ved anlæggelsen 
af det, som i dag hedder Indre 
Ringvej.

På det nederste billede ses en af 
firmaets varevogne. Asmund 
Thorsen har datteren Lis med, og 
hun har taget plads på førersædet.



35

meter bare for at komme uden om Viborg«, som det hed i 
et brev fra vognmandsforeningen til Viborg Erhvervsråd .

Alligevel med på messen
Det endte dog alligevel med, at Viborg Vognmandsfor-
ening indtrådte i bestyrelsen for den lokale transportmes-
se, der fik navnet Viborg Transport . Dels var det jo en 
måde, hvorpå vognmandserhvervet havde mulighed for at 
markedsføre sig selv på en positiv måde . Dels blev de øv-
rige aktører i Viborg Transport, ikke mindst erhvervsrå-
det, aktive medspillere i kampen for at få løst lastbilernes 
parkeringsproblemer .
 Løsningen bestod i, at der ved ved Køreteknisk Anlæg i 
Viborgs vestby blev stillet en plads til rådighed for lastbi-
ler med parkeringsproblemer i aften- og nattetimerne .
 Den første messe blev en pæn succes og blev derfor 
fulgt op af et par tilsvarende messer de følgende år . Viborg 
Vognmandsforening var også selv blandt udstillerne .
 Det lykkedes dog ikke at markere den viborgensiske 
transportmesse som en fast tradition . I forhold til indsat-
sen af både tid og penge blev udbyttet for beskedent, så 
messen fik kun begrænset levetid .

Sammenslutning – endelig
Som også beskrevet i det foregående afsnit gjorde Viborg-
egnens Fragt- og Vognmandsforening gennem flere årtier 
forsøg på at opnå en sammenlægning med Viborg Vogn-
mandsforening . Men uden held .
 Når bestræbelserne ikke lykkedes, skyldtes det mod-
stand fra en betydelig del af Viborg Vognmandsforenings 
medlemmer . Således var der en udbredt frygt for, at en 
sammenslutning af de to foreninger ville resultere i, at 
omegnsforeningens medlemmer tilegnede sig mange af de 
opgaver, som Viborg-vognmænd hidtil havde siddet på .
 Andre mente, at der både medlemsmæssigt og økono-
misk var for stor forskel på de to foreninger, og at det ville 
føre til en ubalance i en eventuelt ny, fælles forening . At 
omegnsforeningen havde væsentligt flere medlemmer end 

foreningen i Viborg, er en kendsgerning . Sat i forhold til 
medlemstallet var de to foreninger derimod økonomisk 
ret jævnbyrdige .
 Hvorom alting er: I 1989 så det endelig ud til, at der 
ville være de nødvendige flertal for at lægge de to forenin-
ger sammen . Derfor holdt begge foreninger generalfor-
samlinger på samme tid og samme sted . Nærmere beteg-
net på Golf Hotel i Viborg lørdag den 28 . januar 1989 . 
Umiddelbart efter de to foreningers ordinære generalfor-
samlinger – hvor nedlægning af de to foreninger skulle 
vedtages – var der indkaldt til en stiftende generalforsam-
ling i den nye fælles forening, som skulle have navnet Vi-
borg og Omegns Vognmandsforening .
 Men det blev ikke aktuelt med en stiftende generalfor-
samling for en ny vognmandsforening . Blandt omegnsfor-
eningens medlemmer var der klart flertal for at nedlægge 
den eksisterende forening og oprette en ny . I Viborg Vogn-
mandsforening, derimod, kunne man ikke mønstre det 
nødvendige flertal .
 Så endnu en gang blev sammenlægningsplanerne skrin-
lagt .
 Der gik herefter 10 år, inden sagen atter kom op . Og 
denne gang blev udfaldet et andet . I 1999 blev der holdt 
generalforsamlinger i både Viborgegnens Fragt- og Vogn-
mandsforening og Viborg Vognmandsforening, og begge 
steder var der flertal for at nedlægge de gamle foreninger 
og oprette en ny, fælles vognmandsforening pr . 1 . januar 
2000 .
 Selv om den nye forening »kun« dækkede den sydlige 
del af Viborg Amt, fik den alligevel navnet Viborg Amts 
Vognmandsforening .

Navneskifte
Viborg Amts Vognmandsforening kom godt fra start . 
Også med hensyn til, hvem der skulle stå i spidsen for den 
nye forening . Vognmand Svend Sørensen fra Thorning, 
der hidtil havde været formand for omensforeningen, blev 
valgt som den første formand . Ifølge en gentleman agree-
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ment skulle formandsposten herefter overgå til den hidti-
dige formand for Viborg Vognmandsforening, vognmand 
Anders Fransgaard fra Viborg, mens Svend Sørensen skul-
le være næstformand . Anders Fransgaard var blevet valgt 
som formand for Viborg Vognmandsforening i 1999 og 
nåede således kun at være formand her i knap et år, inden 
foreningen blev nedlagt . . 
 Og som aftalt – således blev det .
 I 2009 – 100-året for oprettelsen af Viborg Vogn-
mandsforening – er Anders Fransgaard fortsat formand 
for foreningen, der i mellemtiden har fået nyt navn . I for-
bindelse med kommunalreformen, hvor amterne for-
svandt til fordel for regionerne, vedtog generalforsamlin-
gen i 2008 at ændre foreningens navn fra Viborg Amts 
Vognmandsforening til Midtjyllands Vognmandsfor-
ening .
 Foreningen har i 2009 cirka 80 aktive medlemmer og 
seks æresmedlemmer . I forhold til medlemstallet ved star-
ten af den nye forening i 2000 er antallet af aktive med-
lemmer faldet med cirka 25 aktive medlemmer . Det fal-
dende medlemstal afspejler den strukturudvikling, der i 
disse år foregår i vognmandsbranchen, og som fører til 
færre, men større vognmandsvirksomheder .

DTL som hovedorganisation
Med oprettelsen af Landsforeningen Danske Vognmænd 
(LDV) i 1947 fik vognmandserhvervet en fælles lands-
dækkende brancheorganisation . Hidtil havde Viborg 
Vognmandsforening været medlem af den jyske centralor-
ganisation, mens omegnsforeningen havde været medlem 
af Landsforeningen af Danske Fragt- og Vognmænd i 
Danmark . 
 LDV var en ren brancheorganisation, der i 1962 blev
suppleret med en arbejdsgiverforening, Danske Vogn-
mænds
Arbejdsgiversammenslutning (DVA) . Den fik dog hurtigt
en konkurrent i Vognmandsfagets Arbejdsgiversammen-
slutning (VA), som blev dannet af virksomheder, der ville 

være medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening, hvilket 
DVA ikke var .
Rigtig samling over tropperne kom der i 1985 med stiftel-
sen af helhedsorganisationen Dansk Vognmænd (DV), 
som samlede både brancheorganisation og arbejdsgiveror-
ganisation under ét tag . Dog var VA fortsat konkurrerende 
en organisation på arbejdsgiverdelen, hvilket gav anled-
ning til flere konfrontationer gennem årene . 
 I 1999 stiftedes så Dansk Transport & Logistik, som i 
dag både er brancheorganisation og  arbejdsgiverorganisa-
tion for den danske transportbranche .
 DTL har 3100 transportvirksomheder som medlem-
mer . De råder over 20 .300 lastbiler, 50 Lokomotiver og 
beskæftiger 25 .500 medarbejdere med en samlet lønsum 
på 8,3 mia . kr .
 Medlemsforeningerne er fordelt i 26 lokalforeninger, 
som er tilsluttet 13 regionale kredse . Herudover har DTL 
en række faglige netværk .
 Hovedkontoret i København er også centrum for DTLs 
arbejdsgiverforening . DTL er medlem af Dansk Erhverv, 
som har stort fokus på transport, og hvor medlemmer af 
DTL og DTLs arbejdsgiverforening kan få service og råd-
givning i alle erhvervspolitiske sager og arbejdsgiverspørgs-
mål .

DTL Region Midt/Nord
Den 22 . september 2004 stiftedes DTL Region Midt/
Nord af lokalforeningerne i DTL’s kreds 1, 2, 3 og 4, der 
dækkede de nu nedlagte amter, henholdsvis, Nordjylland, 
Viborg, Ringkøbing og Århus amter .
 Region Midt/Nord, der er beliggende i Erhvervenes 
Hus på Skottenborg i Viborg, er vognmændenes lokale 
servicekontor .Det er bemandet med to rådgivende konsu-
lenter og halvanden administrativ medarbejder . Vogn-
mand Svend Sørensen, Thorning, der er næstformand for 
Midtjyllands Vognmandsforening, er formand for DTL 
Region Midt/Nords bestyrelse .
 Servicekontoret hjælper medlemmerne med at gøre 
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hverdagen lidt nemmere og spare på omkostningerne samt 
assisterer dem i forbindelse med krav fra myndigheder m .
fl . Det kan fx dreje sig om
•   generel medlemsrådgivning/servicering
•   hjælp til udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering
•   hjælp til udarbejdelse af Egenkontrol ved transport af 

fødevarer
•   hjælp ved licitationer og kalkulationer
•   sikkerhedsrådgivning ved transport af farligt gods
•   køre- og hviletidsområdet
•   chaufførinstrukser/-håndbøger
•   færdselssikkerhed
•   aftaler og kontrakter
•   tilladelsesforhold
•   forsikringsforhold
•   teknik/mål/vægt og færdselslovgivning i øvrigt
Som udgangspunkt er hjælp og rådgivning fra konsulen-
terne betalt via kontingentet, men i specielle tilfælde 
bliver der opkrævet betaling .

Information, fest og debat
Der var engang, hvor Viborg Vognmandsforening kunne 
idømme medlemmer bøde, hvis de talte uhøfligt til et be-
styrelsesmedlem eller gik under priskuranten . Men den 
tid er forbi . Ja, priskuranter findes slet ikke mere . De for-
svandt i forbindelse med skærpelsen af den danske kon-
kurrencelovgivning for en del år siden .
 I stedet arbejder Midtjyllands Vognmandsforening med 
eksempelvis information om branchens forhold, lokalt og 
på landsplan, og tager del i debatten om vognmandser-
hvervets vilkår . Og så er der lige det sociale samvær . For-
eningen har fortsat et festudvalg, der tager sig af den årlige 
medlemsfest, der ofte har karakter af et weekendophold . 
Med ægtefæller, som det hedder i dag, hvor en vognmand 
lige så godt kan være en kvinde som en mand . Herudover 
arrangerer foreningen bl .a . også virksomhedsbesøg o .l ., 
ofte hos leverandører til eller samarbejdspartnere med 
vognmandsbranchen .

INFORMATION OG DEBAT – Ud over at beskæftige sig 
med rent interne opgaver har Midtjyllands Vognmandsfor
ening også et mere udadrettet sigte, fx ved at tage del i 
trafikdebatten og informere om, hvad nutidens vognmænd 
arbejder med. For at skærpe især børns og unges opmærk
somhed i trafikken har foreningen bl.a. gennemført et 
succesrigt arrangement om »Trafiksikkerhed i børnehøjde«. 
Her var der bl.a. bål i gaden, og selv de allermindste kunne 
opleve, hvordan det var at sidde bag rattet i en stor »dyt«.
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LASTBILER PÅ PLAKATEN – Biler har altid været godt stof for fotografer og andre illustratorer. Her fire eksem
pler på tidligere tiders lastbilplakater. Nederst i venstre hjørne den danskfremstillede Triangel lastbil, som også 
mange lokale vognmænd anskaffede sig. Herudover de engang så populære, små tyske lastbiler Hanomag og Opel 
Blitz samt en noget mere kraftfuld svensk Scania Vabis.
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At være i vognmandserhvervet er langt fra altid den rene 
fornøjelse . Måske netop derfor har vognmænd altid været 
til fest og farver, når de holder fri . Noget af det første, der 
skete efter oprettelsen af både Viborg Vognmandsforening 
i 1909 og Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening i 
1938, var da også, at der blev nedsat et festudvalg .
 Gennem en årrække holdt Viborg Vognmandsforening 
hvert år flere fester og arrangementer: En medlemsfest, en 
juletræsfest, hvor også børnene deltog, og sommetider 
også en forårsfest og en sommerudflugt . Tilsvarende i Vi-
borgegnens Fragt- og Vognmandsforening, hvis medlem-
mer ligeledes samledes til fest en gang om året og ofte sup-
plerede med en udflugt, der ligesom festen var »med 
damer«, som det hed i referaterne fra begivenhederne .
 Det festlige islæt til supplement af det organisatoriske 
er bevaret intakt efter sammenslutningen af de to forenin-
ger . Således har Midtjyllands Vognmandsforening også i 
dag et festudvalg,

Viborg-vognmænd forstår at feste
Noget ganske særligt var naturligvis de stiftelsesfester, der 
blev holdt i forbindelse med foreningernes mere eller min-
dre runde fødselsdage . Således bragte Vognmandsbladet 

en længere artikel om Viborg Vognmandsforenings 30 års 
stiftelsesfest i 1939 . Artiklen sluttede:
 »Efter middagen gik dansen lystigt til kl . 3 morgen . 
Det var en fornøjelse at se, hvordan unge og ældre kunne 
more sig med at danse . Dansegulvet var tæt besat hele ti-
den, og stemningen var fornøjelig fra først til sidst . Ind 
imellem blev der oplæst en radioavis fra højttaleranlægget 
med små elskværdige hip til forskellige medlemmer . De 
Viborg vognmænd forstår at holde fest . Skam få dem der 
ikke befinder sig godt i sådant selskab« .

Lokal radioavis
Den radioavis, der refereres til, var et særligt indslag, som 
indgik i flere af festerne i Viborgegnens Fragt- og Vogn-
mandsforening .
 Dengang havde DR’s forløber Statsradiofononien ene-
ret på at sende radio i Danmark, og Radioavisen havde en 
ganske særlig status som næsten statsofficielt nyhedsme-
die . Derfor gjorde det stor lykke, når Viborgs mangeårige 
GM-forhandler Peter Henriksen gik i skjul på scenen, 
hvorfra han sendte sin egen, helt specielle version af Ra-
dioavisen, hvis nyheder alle handlede om medlemmer 
samt skete – muntre – begivenheder i foreningen .

Vognmænd til fest og farver 
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Glemte de hårde tider
I marts 1940, altså kort før den tyske besættelse af Dan-
mark, holdt Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening 
vinterfest på Rindsholm Kro med i alt 175 deltagere . I 
referatet fra festen hedder det bl .a .:
 »Først bød foreningen på dilettantforestilling af Skel-
høje Dilettanter, som opførte »Rullekonens tøs«, som hø-
stede stort bifald . Derefter var der fælles kaffebord, hvor 
formanden bød velkommen til alle og særlig tak til de ind-
bude gæster, forskellige automobilforhandlere og vulkani-
sører, som havde skænket forskellige gaver til foreningen, 
som senere på aftenen blev bortloddet . Ved kaffebordet 
blev der sunget 1 sang, som var skænket i dagens anled-
ning… .Og så efter at kaffen var drukket i en god porti-
on… bød formanden velbekomme, hvorefter salen blev 
ryddet, så dansen kunne begynde . Den gik med liv og lyst 
i et par timer . Men da klokken var 1, forkyndte værten, at 
nu var det lukketid til sorg for mange, der helt havde 
glemt de hårde timer for vognmænd med benzinratione-
ring og andre besværligheder, men nogle minder rigere .«
 Også efterfølgende har de to foreninger, der nu er ble-
vet til én, indbudt medlemmerne til fest, når lejlighed bød 
sig . Ikke mindst jubilæumsfesterne har været stort anlagte 
og med meget stærk opbakning fra både medlemmer og 
de indbudte gæster .

Adam var vognmand
Der er altid blevet sunget ved vognmændenes fester . Da 
Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening i 1963 holdt 
sin 25 års jubilæumsfest på Palæ i Viborg, var der samlet 
omkring 100 mennesker, som sang i alt fire sange, skrevet 
til lejligheden .
 En af sangene var skrevet på melodien »På Sjølunds 
fagre sletter«, og i den hedder det bl .a .:

I længst forsvundne tider
ved Paradisets port
stod Adam og hans Eva
og manglede transport,
thi de var boligløse,
smidt ud fra hus og hjem .
Derfor blev Adam vognmand,
og det gik atter frem .

Vi hylder dem, der lagde 
til vor forening grund,
til dem går vore tanker
i denne gode stund .
I fællesskab vi føle,
trods verdens strid og kiv,
det bedste liv på jorden,
det er et vognmandsliv .

Som det sig hør og bør for en ordentlig forening, har 
Midtjyllands Vognmandsforening også en fane . Ja, man 
har faktisk to . Én fra hver af de to oprindelige foreninger . 
Viborg Vognmandsforening indviede sin fane i starten af 
20’erne . Den havde kostet godt 400 kr ., hvoraf halvdelen 
var samlet ind af »damerne«, som det hed . 
 Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening fik sin 
fane i 1970 . Den var købt hos Danmarkssamfundet, men 
pengene til købet var skænket foreningen . Begge faner ek-
sisterer den dag i dag, og de bruges jævnligt, både ved fest-
lige og mere officielle begivenheder .
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VOGNMÆND MED STIL – Med 
al respekt for stilen hos nutidens 
vognmænd stadser de sig nok ikke 
helt så meget op, som deres 
kolleger gjorde i begyndelsen af 
1900tallet. Billederne her stammer 
fra 1918, hvor Viborg Vognmands
forening var på udflugt til Pavil
lonen i Bækkelund, der for længst 
er nedlagt.. Mænd med stil – og i 
fineste puds.
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Uden vognmændene kunne det danske samfund ikke 
hænge sammen og fungere, som vi kender det i dag . Alli-
gevel har vognmandserhvervet altid været et meget ud-
skældt erhverv . 
 Der hviler konstant et kritisk blik på alt, hvad vognmæn-
dene foretager sig, og de må finde os i at blive beskyldt for 
at være årsag til snart det ene, snart det andet samfunds-
mæssige problem som fx trafikulykker og forurening .
 – Vi påtager os gerne vores del af ansvaret og arbejder 
løbende på agere på en måde, der skaber mest mulig tryg-
hed og sikkerhed for andre . Men det er urimeligt, at det 
altid er os, som skytset rettes mod . Der er mange andre, 
som også bør påtage sig et ansvar . Samtidig udsættes vi 
konstant for bøvl og bureaukratiske krav fra det offentlige, 
som vi skal bruge en masse tid på, inden vi er klar til at 
passe vores arbejde, siger Ander Fransgaard, der er for-
mand for Midtjyllands Vognmandsforening .
 Eksempelvis gør vognmandsforeningen selv en aktiv 
indsats for at undgå de situationer, der fører til fx højre-
svingsulykker . Det er bl .a . sket ved arrangementet »Trafik-
sikkerhed i børnehøjde«, hvor børn kunne lære, hvordan 
de bedst og mest sikkert skal agere i trafikken .

Infrastrukturen – evigt aktuelt problem
Ét emne kommer til debat gang på gang ved såvel med-
lemsarrangementer, som når folk fra Midtjyllands Vogn-
mandsforening mødes med politikere og andre beslut-
ningstagere . Det er infrastrukturen, den lokale i og 
omkring Viborg såvel som det overordnede vejnet .
 Med sin placering midt i Jylland har Viborg lige siden 
oldtiden været et naturligt vejmæssigt knudepunkt, hvad 
enten turen går mod nord, syd, øst eller vest . Da man i 
begyndelsen af 1960’erne planlagde motorvejsnettet i Jyl-
land, kæmpede professor Johs . Humlum fra Aarhus Uni-
versitet derfor en brav kamp for et vejforløb op midt gen-
nem Jylland og blandt andet omkring Viborg .
 Det ville tilgodese både trafikken og erhvervsudviklin-
gen bedst, mente Århus-professoren . Et synspunkt, der fik 
stærk opbakning, bl .a . ved et stort offentligt møde i Vi-
borg, hvor også vognmændene lod deres røst høre . Men 
Humlum – og Viborg – tabte kampen . I stedet for en midt-
jysk blev der som bekendt anlagt en østjysk motorvej . 
 – I dag er der et skrigende behov for at få forbedret det 
overordnede vejnet til og fra Viborg . Det gælder først og 
fremmest Rute 26 til Århus og Rute 13 mod Vejle . Derfor 

Et udskældt men vigtigt erhverv
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EVINDELIGE 
TRÆNGSELS PROBLEMER 
– Selv om Viborg har en 
meget central placering i 
Jylland, har byen ikke 
ligefrem været begunstiget af 
d’herrer og d’damer i regering 
og folketing, som står for den 
overordnede vejplanlægning i 
Danmark. Det skaber i dag 
betydelige problemer på både 
Rute 26 og Rute 13. Men som 
det fremgår af dette billede fra 
Sct. Mathis Gade i Viborg i 
1950’erne er trængselspro
blemerne i og omkring Viborg 
langt fra af ny dato.
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ser vi med meget stor sympati på forslaget om at anlægge 
en ny hærvejsmotorvej til aflastning af den østjyske mo-
torvej, hvor der er store trængselsproblemer . Det er uri-
meligt, at en by af Viborgs størrelse og betydning ikke er 
koblet på motorvejsnettet . Ikke mindst for vognmandser-
hvervet er det et stort problem . Derfor støtter vi aktivt 
kampen for Hærvejsmotorvejen eller – som absolut mini-
mum – en udbygning af Rute 13 til Vejle samtidig med, at 
Rute 26 til Århus bliver udbygget, siger Anders Fransga-
ard og Svend Sørensen, der er henholdsvis formand og 
næstformand for Midtjyllands Vognmandsforening .

Rundkørsler som flaskehals
– Et andet stort problem – især for lange transporter med 
fx møllevinger – er de mange rundkørsler, der de senere år 
er skudt op som paddehatte . Rundkørsler kan være gode 
nok, men kun hvis de tilstrækkeligt store, fordeler trafik-

ken på den rigtige måde og er anlagt, så lange transporter 
har mulighed for at køre igennem den uden at skulle den 
hele eller halve vej rundt . Hvis dette ikke er tilfældet, bli-
ver rundkørslerne hurtigt en flaskehals, som forsinker tra-
fikken .
 – Et grelt eksempel herpå er rundkørslen på Rute 13 
lige syd for Viborg by . Da den skulle anlægges, forsøgte vi 
at gøre vores indflydelse gældende over for det daværende 
Viborg Amt . Men man ønskede ikke at lytte til os . Tekni-
kerne fortalte os, at de vidste alt om, hvordan man laver 

SKILTESKOVEN – Der var engang, hvor der hverken 
fandtes GPS’ere eller lignende systemer. For at nå rettidigt 
frem til målet måtte man derfor holde godt øje med skiltene 
langs vejene. Det kunne være svært, når man mødte en 
skilteskov som denne, der for år tilbage var plantet på 
hjørnet af Sct. Mathias Gade og Dumpen/Gravene i Viborg.

KONTAKT TIL FOLKETINGET – De to lokale folketings
medlemmer Jens Chr. Lund, Socialdemokratiet, t.v., og 
Kristian Pihl Lorentzen er trafikordførere for deres respektive 
partier, der er landets to største. Med hensyn til transport og 
trafik er de derfor også naturlige samtale og debatpartnere 
for Midtjyllands Vognmandsforening.
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rundkørsler, så de havde ikke behov for gode råd fra os . 
Resultatet blev den helt utilfredsstillende løsning, som 
man har i dag, siger Anders Fransgaard og Svend Søren-
sen .

Inviterer lokale MF’er
I et forsøg på at åbne politikernes øjne mere for de proble-
mer, som vognmandserhvervet stilles overfor, har Midtjyl-
lands Vognmandsforening gjort det til en kutyme at lo-

kale folketingsmedlemmer med til foreningens 
gene ral  for samlinger . Aktuelt drejer det sig om Venstres 
Kristian Pihl Lorentzen og socialdemokraten Jens Chr . 
Lund, som begge er trafikordførere for deres respektive 
partier . 
 – Folketingsmedlemmerne er lydhøre og lover at arbej-
de for løsninger på de problemer, vi peger på . Så må vi jo 
bare sætte vores lid til, at det også sker, siger Anders Frans-
gaard og Svend Sørensen .

VOGNMÆND PÅ TUR  – Gennem årene er der blevet holdt adskillige arrangementer for vognmandsforeningens medlemmer.  
De senere år ofte i form af weekendture, hvor også medlemmernes ægtefæller har været med. Billedet her er fra en tur til Ribe i 
begyndelsen af det nye årtusinde.  Som det ses, var der i arrangementet indlagt en guidet tur gennem den smukke by, der er 
Danmarks ældste.
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Viborg Vognmandsforening blev stiftet i 1909 og Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening i 1938 . I 2000 blev de to 
foreninger samlet i en fælles forening, der fik navnet Viborg Amts Vognmandsforening . I 2008 skiftede denne forening 
navn til Midtjyllands Vognmandsforening . Foreningerne har gennem tiderne haft følgende formænd:

Formænd gennem de 100 år

Viborg Vognmandsforening:
1909-1913: A . Jensen
1913-1916: Chr . Jensen
1916-:  Chr . Ditlev Petersen
 -1930: Chr . Jensen
1930-1939: Rasmus Lysdahl
1939-1941: Jørgen Nielsen
1941-1946: Rasmus Lysdahl
1946-: Valdemar Dalum
1946-1966: N . P . Nielsen
1966-1968: Kaj Jørgen Nielsen
1968-1970: Egon Hvam Jensen
1970-1976: Jørgen Sørensen
1976-1978: Oluf Poulsen
1978-1980: Chr . Rosgaard
1980-1982: Børge Klausen
1982-1988: Niels L . Andreasen
1988-1990: Henning Poulsen
1990-1993: Ryan Jørgensen
1993-1999: Knud Brøcher
1999-2000: Anders Fransgaard

Viborgegnens Fragt- og  
Vognmandsforening:
1938-1958: Niels Jensen, Nonbo
1958-1964: Aage Sørensen,  
  Thorning
1964-1968: Oluf Poulsen, Tapdrup
1968-1969: Jens P . Jensen, Løgstrup
1969-1976: Osvald Hansen,
  Rødkærsbro
1976-1983: Jens Peter Sørensen,
  Kjellerup
1983-1989: Niels Aage Sørensen, 
  Thorning
1989-1993: Gunnar Pedersen, 
  Fiskbæk 
1993-1996: Erik Linnemann,
  Vammen 
1996-1997: Ove Nielsen, Rødding
1997-1999: Svend Sørensen,
  Thorning

Viborg Amts Vognmandsforening:
2000-2001: Svend Sørensen
2001-2008: Anders Fransgaard

Midtjyllands Vognmandsforening
Siden starten i 2008: 
Anders Fransgaard
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BESTYRELSEN FOR MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING – Bestyrelsen for Midtjyllands Vognmandsforening, 
fotograferet januar 2009. Set fra venstre: Henning Lauritzen, Aksel Josefsen, Svend Sørensen (bagest), Anders Fransgaard, Peter 
Sørensen, Gert Andersen og Claus Jespersen.
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Volvo Truck Center 
Danmark A/S

MAN Last & Bus A/S

Midtjyllands Vognmandsforening takker nedenstående virksomheder for økonomisk støtte til udgivelse af denne 
jubilæumsbog

KILDER:

Ved udarbejdelsen af denne bog er bl .a . anvendt følgende 
kilder:

Protokoller m .v . fra Viborg Vognmandsforening, Viborg-
egnens Fragt- og Vognmandsforening og Midtjyllands 
Vognmandsforening

Christian Jacobsen: Til lands, til vands og i luften . 
Transport og kommunikation på Viboqrgegnen . Viborg 
Leksikon 10

Adam Pade: 50 års jubilæumsskrift om Viborgegnens  
Fragt- og Vognmandsforening

Henning Ringgaard Lauridsen og Lars Munkøe (red): 
Viborgs Historie 

Svend Aakjær (red .): Viborg Købstads Historie

Anders Kærgaard: Hjulspor . Aalborg og Omegns Vogn-
mandsforening gennem 100 år, 1900-2000

Jørgen Burchardt og Mette Schønberg: Lige ud af 
landevejen . Med hestevogn og bil på amternes veje 
1868-2006 .

Diverse udklip fra lokale aviser, Lokalhistorisk Arkiv  
for Viborg Kommune og Viborg Bibliotekerne

Nuværende og forhenværende medlemmer af Viborg 
Vognmandsforening, Viborgegnens Fragt- og Vogn-
mandsforening og Midtjyllands Vognmandsforening .
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