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FDE Fonden støtter sønderjysk vognmandskrønike
FDE Fonden støtter bogen ”En sønderjysk krønike om entreprenøren og vognmanden Holger
Kudsk”, som netop er udkommet. Beretninger fra branchens fortid styrker nutidens image, fortæller
fondens formand.
I 1947 kørte den første lastbil med grus af sted for vognmand Holger Kudsk, som siden udviklede
forretningen til at omfatte en stor mængde betonkanoner og ikke mindst egne betonværker.
Den historie er der nu kommet en bog ud af – ”En sønderjysk krønike om entreprenøren og
vognmanden Holger Kudsk”. Det er efterkommerne selv, som har været med til at skrive bogen og
finde historierne.
- Vi ville gerne fortælle historien om personen Holger Kudsk, familien og ikke mindst forretningen.
Bogen går også videre med de nye generationer i familien. Det er en branchehistorie med mange
kendetegn i forhold til andre virksomheders udvikling, så man får et godt indblik i branchens fortid,
siger Jørn Kudsk, der i dag er medindehaver af vognmandsvirksomheden Kudsk & Nissum A/S i
Vojens.
Broderen Henrik Kudsk driver sin egen vognmandsforretning fra privatadressen i Kastrup ved Gram.
Holger Kudsk døde i 2011.
Styrke image
FDE Fonden har et klart mål med at støtte bogprojekter om branchens historie:
- Det er vigtigt at fastholde historisk viden om branchen og dens udøvere. Viden og indsigt i
fortiden skaber stolthed både i erhvervet og i omgivelserne og styrker branchens image. Vi er stolte
over at fortælle historien om Holger Kudsk, og fonden er altid klar til at støtte lignende
bogprojekter, fortæller FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.
FDE Fonden har givet 40.000 kroner til projektet. Pengene er primært gået til trykningen af bogen.
For interesserede kan bogen købes hos: Kiosken, Torvegade 13, 6510 Gram, til en pris på 75 kr. pr.
stk.
For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for FDE Fonden Jens Iwer Petersen, tlf. 2020 1952
Fondsadministrator Jo Madsen, tlf. 7430 3300

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.

