
 
 

FDE Fonden sendte seniorvognmænd på tur 

FDE Fonden støtter både faglige og sociale tiltag i transportbranchen. Det nød en gruppe ældre 

vognmænd godt af, da de kom på tur til hovedstaden med penge fra fonden. 

 

Billedtekst: Vejret var i top, da FDE Fonden sendte seniorvognmænd på rejse til København. Her nyder 

nogle af deltagerne udsigten over Københavns Havn.  

I slutningen af august viste den bedste danske sommer i flere år sig stadig fra sin bedste side: 

Solen bragede ned over 46 seniorvognmænd med ledsagere, som over to dage tog for sig af både 

vejrmæssige, faglige og sociale retter i København. 

Turen var finansieret af FDE Fonden. Udover bidrag til faglige projekter og initiativer støtter fonden 

også det sociale sammenhold i vejgodstransporten. Et eksempel på det er seniorturene. 

- Et af fondens formål er at værne om det historiske og være til gavn for de personer, der har 

været en del af branchen i mange år. Vi kombinerer det faglige og det sociale, og giver dem 

mulighed for at mødes med gamle kolleger og få minderne frem. En vigtig del af branchens 

selvforståelse, udvikling og image er baseret på historiske erfaringer, siger fondens formand Jens-

Iwer Petersen og uddyber: 

- Seniorerne kan fortælle, hvilke udfordringer de i sin tid havde med rammevilkår både i Danmark 

og Europa. Det er noget, både nuværende vognmænd og de ITD-folk, som er med på turen, kan 

bruge i det daglige arbejde.  Vi forstår nutiden og får inspiration til fremtiden. 

Snak om de gamle virksomheder 

På førstedagen delte gruppen sig. Nogle gik bag kulisserne i Det Kongelige Teater, mens andre 

besøgte Christiansborg til en snak om transportbranchen med tidligere transportminister Hans 

Christian Schmidt (V).  



 
 

En af deltagerne var 86-årige Roland Munch, Esbjerg. Han stod i sin tid i spidsen for 

vognmandsfirmaet DFDS Roland Munch, som i år 2000 beskæftigede over 900 medarbejdere. 

Virksomheden er i dag en del af DSV. 

- For os ældre vognmænd var det en spændende tur. Da vi arbejdede, var vi ofte i hovedstaden, 

men sjældent med tid til at være turister. På turen havde vi det sjovt med at snakke om de 

forskellige firmaer fra vores tid, og hvad der er tilbage af dem i dag. De fleste er jo blevet større og 

lagt sammen, fortæller han. 

Har du gode idéer til faglige eller sociale initiativer, som gavner transportbranchen, så er efterårets 

ansøgningsrunde i gang nu. Læs mere på www.fdefonden.dk. Sidste frist for ansøgning er 30. 

september 2013.  

 

 

FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har 
relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling 
til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen. Fonden har to årlige ansøgningsrunder – i marts og i 
september. Derudover kårer fonden hvert år ”Årets talent” i logistik- og transportbranchen. 
 
FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Læs 
mere på fondens hjemmeside www.fdefonden.dk. 
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