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VOKA INDUSTRI IGENNEM 100 ÅR!

4 generationer - fra solidt håndværk 
til moderne industri

Skrevet af Allan Graugaard-Jensen
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1918-2018. 

Voka Industri 

en virksomhed i 100 år gennem 4 generationer 

fra solidt håndværk til moderne industri. 

1. generation: Karetmager Th. Vilh. Jensen, 1918-1947. 

    Virksomheden blev grundlagt af Thomas Vilhelm Jensen. Hans far hed Diderik Jensen. 
    I januar 1864 var Diderik blevet indkaldt som rekrut til Sønderborg. Et par år efter krigen giftede 
han sig med Ane Dorthea Nielsdatter og nedsatte sig som husmand og væver, idet han overtog sin 
svigermors hus på Skæring mark. 
   Her fik Diderik og Ane Dorthea en børneflok på 1 pige og 6 drenge, hvoraf Thomas Vilhelm var 
født den 21. dec. 1881 som den sidste i flokken; men 3 år og 2 måneder efter døde Ane Dorthea 
knap 39 år gammel. 
    På det tidspunkt var Thomas Vilhelms to ældste søskende Niels og Nielsine begge konfirmerede 
og rejst hjemmefra. Brødrene Johannes på 13 år og Marius på 11 år blev boende ved deres far 
indtil deres konfirmation i Egå kirke. De tre yngste Søren Karl på 9½, Rasmus på 5½ og Th. Vilhelm 
på 3 år og 2 måneder kom på fattiggården i Skæring, hvor de blev forsørget på sognets regning 
indtil de blev konfirmeret. For Th. Vilhelms vedkommende skete det den første søndag efter påske 
1896. 

   Af hans svendebrev, som er underskrevet 
af karethmager Rasmus Andersen i Ny Munkegade 4 i Aarhus, fremgår det, at han ”har staaet i 
lære som Karethmager fra 1ste november 1899 til 1ste november 1903”. 

    Noget tyder på, at Thomas Vilhelm begyndte sin læretid i Vejlby hos karetmagermester Ole 
Andersen. Der var jo ikke langt fra Skæring til Vejlby, og Ole var far til Rasmus Andersen, som 
endnu ikke var mester den 1ste november 1899. 
    Men på den sidste dag samme år døde en karetmager ved navn Jens Rasmussen, som boede i 
Grønnegade 43 i Århus i en 2 etagers ejendom, der var bygget af hans far med værksted i 
baghuset. Rasmus Andersen så en mulighed for at oparbejde en vognfabrik i købstaden. 
    Af Jens Rasmussens enke lejede Rasmus Andersen i 1900 en stor del af stuen og flyttede ind som 
karetmagermester med sin kone og to børn, en maskinlærling og to karetmagerlærlinge, hvoraf 
den ene var Thomas Vilhelm Jensen. På 1ste sal logerede en maskinarbejder og en karetmager-
svend. 
    Værkstedet i baghuset blev delt mellem karetmagermester R. Andersen og smedemester J. H. 
Hess.  
    Ved sessionen i Egå 1904 blev Thomas Vilhelm udtaget til at gøre tjeneste som trainsoldat fra 
den 4. juni samme år og 13 måneder frem til 5. juli 1905. 
 
    I 1906 kom Thomas Vilhelm som ung karetmagersvend til Hammel og fik arbejde hos 
karetmagermester R. P. Frederiksen, der tidligere havde drevet et karetmagerværksted i Voldby; 
men nu havde overtaget sin fars karetmagerforretning i Hammel. 

 
R. P. Frederiksens karetmagerværksted på Frijsenborgvej som det så ud omkring 
den tid, han overtog det efter sin far karetmager Frederik Christian Rasmussen. 

 
    De 2 første biler var kommet til Danmark 10 år tidligere; så hestevognene var stadig de mest 
brugte køretøjer til transport af såvel gods som mennesker, og hos R. P. Frederiksen arbejdede 
man både med Frijsenborgs kareter og landbrugsvognene fra omegnens bønder. Så det blev i 
Hammel, at Thomas Vilhelm først gang lavede en arbejdsvogn en såkaldt ”stiv vogn”. 
    Indtil begyndelsen af 1911 boede Thomas Vilhelm som logerende hos sin mester. Men da han 
den 29. maj var blevet forlovet med skrædder Graugaards datter Elga Kirstine Marie i Voldby, var 
de flyttet ud i et bindingsværkshus på Randersvej, som lå næsten ude ved skoven på det sted, der 
kaldes ”Springforbi”. Her blev deres første søn Arne Graugaard Jensen født den 27. marts 1912. 
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    Kort tid efter byggede Thomas Vilhelm 
sammen med ejendomshandler Niels Christian 
Andersen Bjørn en villa ”Eros” på Randersvej i 
Hammel. Ejendomshandleren, der var en 
morbror til karetmagerens kone, boede på 
første sal sammen med sin kone Ane og deres 
datter Ellen Bjørn. 
    Karetmager Thomas Vilhelm hustru Elga 
boede i stueetagen, og her fik de deres andet 
barn den 23. dec. 1914; hun blev døbt Ellen 
Jensen og blev senere gift med entreprenør 
Søren K. Jensen i Voldby.  
            Huset ligger endnu på Randersvej 55. 
 
    Deres sidste barn blev en søn, som blev født den 11. april 1916 og fik navnet Karl Graugaard 
Jensen; han drev senere radio- og cykelforretning i faderens gamle værksted i Voldby.  
   Den 28. nov. 1916 blev Thomas Vilhelm genindkaldt til militærtjeneste indtil den til 13. feb. 1917. 
 
    I 1918 flyttede Thomas Vilhelm med familien til Voldby hos sin svigerfar skrædder Jens Nielsen 
Graugaard, han havde allerede været enkemand i næsten 16 år, og datteren Elga havde ind 
imellem været husbestyrerinde for ham, derfor glædede han sig over at få datteren og 
børnebørnene hjem. 

 
 
    Skrædderens hus var et 7 fags bindingsværkshus, 
som han selv i 1880 havde ladet bygge på hjørnet af 
Århus-Viborg landevejen og Sjellevej med sin ældre 
broder Thomas Nielsen som murer.  
    Nu blev husets østre ende udvidet med en 
tilbygning beregnet til karetmagerværksted med en 
lille port, så der kunne komme større ting ind på 
værkstedet.  
   Over porten blev der anbragt et stort skilt med 
teksten ”Vilh. Jensen. Karethmager” skrevet med 
gotiske bogstaver. Skiltet var sikkert malet af Elgas 
broder Anders Bjørn Gravgaard, han var nemlig 
nyuddannet maler. 
   Billedet viser porten med skiltet. Personerne set 
bagerst fra venstre: Svogeren maler Anders Bjørn, 
Vilh. Jensen i midten, hans svigerfar skrædder Jens 
Nielsen Graugaard og forrest fra venstre, Vilhelms 
og Elgas børn Arne, Ellen og Karl. 
 
      
    
 
 

 Skrædderen boede i den ene ende af huset og havde stadig sit skrædderværksted, medens 
karetmagerfamilien boede i den anden ende. At de 3 generationer under samme tag fungerede 
fint, ses bl.a. af skrædderens barnebarn Ellen Jensens erindringer, hvori hun fortæller: ”Det var så 
hyggeligt at have bedstefar i huset. Han spiste inde hos os, og hver dag kom han ind og pillede 
kartoflerne. Han læste højt for os, fra ”Ugens Nyheder”. Det var også ham, der bad bordbøn, en 
ganske naturlig sag dengang. Jeg fik sommetider lov til at sidde inde på skrædderværkstedet hos 
ham, han lærte mig at sy mange forskellige slags sting, at bruge nål og tråd.” 
 
    Vilh. Jensen var ikke bange for at påtage sig arbejde, som var lidt uden for det sædvanlige 
karetmagerarbejde. Da den nu nedrevne Voldby Mølle skulle have fornyet nogle tænder på 
trætandhjulene, var det karetmageren, der var kendt for sit solide håndværk, som skulle fremstille 
dem. 
   De blev lavet af hvidbøg, som er en særlig hård træsort. Der blev naturligvis lavet nogle ekstra til 
lageret, så de hurtigst muligt kunne tilpasses, hvis andre tænder senere skulle skiftes, så møllen 
ikke skulle stå stille i længere tid.  

    Indtil skrædderen 
døde i 1926 blev der på 
matriklen både syet 
habitter, lavet vognhjul 
og repareret kareter og 
enkelte biler. 
    Martinus Josephsen 
købte kareten på en 
tvangsauktion i 1924 på 
Lyngballegaard. 
  Bilen var derimod købt 
som en åben bil med 
kaleche i april 1922.  

    Året efter lavede karetmager Th. Vilhelm Jensen en overbygning, så den blev til en lukket bil. 
 
    Men kort før skrædderens død blev ejendommen tilskødet svigersønnen Th. V. Jensen, som 
straks samme år gik i gang med at opføre et fritliggende karetmagerværksted på 42 m2. 
    Det fik en større port med direkte udgang til Sjellevejen. 
    Her fik han installeret en brugt elmotor af mærket Thomas Thrige, som via en forlagsaksel og 
remtræk drev maskinerne. Den første maskine blev en båndsav, som han selv konstruerede. 
    Senere fik han en såkaldt hjulmaskine. Det var en kombineret langhulsboremaskine og 
drejebænk som var specielt beregnet til fremstilling af vognhjul. Omkring 1929 købte han en 
stationær høvl, en såkaldt afretter. 
     
    Ved lov i 1907 var metersystemet blevet indført i Danmark med en overgangsperiode frem til 
1916. Der skulle dog gå omkring et halvt århundrede, inden man helt fik afskaffet de gamle 
måleenheder tommer, fod og alen. Derfor var man begyndt at fremstille sammenfoldelige 
tommestokke på to meter, som var opdelt i meter på den ene side og tommer på den anden.  
    Med tiden kunne de blive lidt unøjagtige, når de blev slidte i leddene. Men Vilhelm passede 
omhyggelig på sine, og hans blyant var altid spidset, således kunne han lave meget nøjagtige 
opmærkninger. 
 

54



vo
ka

.d
k

vo
ka

.d
k

    Da skete det engang, at en ældre landmand kom med et læs brædder, som han ønskede at få 
afkortet på båndsaven til en længde på to meter og otte. Det blev aftalt, at hans karl kunne hente 
dem næste formiddag, hvilket også skete. Men allerede om eftermiddagen vendte landmanden 
tilbage med brædderne.  
    ”Nå katten er nok rendt med målet!” sagde bonden, da han trådte ind ad døren. Derpå lagde 
han den udslåede tommestok fra den ene ende af et bræt og satte et mærke ved tommestokkens 
anden ende, idet han sagde ”to meter”.  
   Herefter vendte han tommestokken med tomme-siden opad og viste, at otte tommer 
afmærkningen var et godt stykke uden for enden af brættet.  
    Karetmageren måtte herefter bruge en halv times tid på at forklare bonden, at sammen med 
det nye metersystem brugte man centimeter og ikke tommer eller fod. 
 
    I den hovedbog for Karetmager Th. Vilh. Jensen, der var forsynet med 152 nummererede sider, 
som var gennemdragne og forseglet med Hasle politikredses laksegl, ses hans status pr. 1. Jan. 
1929 således: 
 
Udestående fordringer  1807,00 
Kassebeholdning     763,50 
Varelager     520,00   
Inventar   1800,00 
Ejendom   7000,00 
                      11890,50 
 Prioritetsgæld    7000,00 
 Bankgæld     310,00 
 Malernes Lånefond  1200,00 
 Leverandørgæld    470,00 
 Anden gæld     450,00 
   11890,50 9430,00 
Nettoformue     2460,50               Thomas Vilhelm Jensen 
     
    Selv om fremstilling af hjul var den vigtigste opgave for karetmagere på landet, fremgår det 
tydeligt af hovedbogen, at man befandt sig i en begyndende krisetid. 
    Af de cirka 80 hjul, som rullede ud ad døren i året 1929, var langt de fleste blot reparationer. 
Bønderne skulle spare, og deres kreditter blev længere.  
    Heldigvis var mejeriet ”Videmark” i Anbæk en god kunde. Mælken kom langvejs fra hver dag og 
blev endnu fragtet med hestevogne. 
    Brygger Pedersen på Voldby Bryggeri fik samme år nyt lad på den store bil. Dertil blev brugt 15 
timer af både mester og lærling. Arbejdslønnen blev på den tid faktureret til 1 kr. for mester og 35 
øre for hans lærling. 
    Da kurserne på New Yorks børs i 1929 styrtdykkede den 29/10. den sorte tirsdag, forplantede 
krisen sig til Europa, verdensmarkedspriserne på råvarer faldt, og arbejdsløsheden begyndte at 
stige.  
 
Vilhelm var allerede i 1922 valgt ind i Voldby menighedsråd, og i 1929 blev han valgt til Hammel-
Voldby-Søby sogneråd for socialdemokratiet i Voldby og fik sæde i vejudvalget. Dengang var lærer 
Antoni Jensen sognerådsformand, og når der var såkaldt torskegilde, hvortil sognerådet indkaldte 
de folk, hvis selvangivelse så betænkelig ud, var det Antoni, der sad for bordenden. 

 
 
    Vilhelm havde kautioneret for et familiemedlem, som det ikke gik så godt for. Derfor kom 
karetmageren selv i økonomiske vanskeligheder, og overvejede at trække sig fra sognerådet, hvis 
han selv endte med at gå konkurs. Det fortalte han til Antoni Jensen. 
    Det blev denne meget ked af at høre, for Vilhelm var den dygtigste mand, han havde i 
ligningsrådet. For at kunne beholde ham der, tilbød Antoni Jensen at yde ham et lån, så han kunne 
klare vanskelighederne.  
    Lånet blev ydet på betingelser, der lød på, at blev det betalt tilbage, var det i orden, - hvis ikke - 
så var det også i orden.  
    Lånet blev betalt tilbage. Det betød meget for karetmageren, at han kom ud af sin gæld. 

 
 
 
 
 

 
    Billede taget ved 

Hammel-Voldby-Søby 
Kommunes indvielse af 
administrationsbygning 
ved torvet i 1939. 
    I forreste række til 
venstre ses Th. Vilhelm 
Jensen. Antoni Jensen 
er den høje mand 
forrest i midten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Th. Vilhelm vedblev med at være 
socialdemokrat til sin død den 31. januar 1951. 
Han var kommet hjem fra et møde i 
socialdemokratisk forening i Voldby 
forsamlingshus, lagde sig i sin seng og sov stille 
ind i en alder af 69 år. Da var generationsskiftet 
allerede sket fire år tidligere. 
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2. generation: Karetmager- og karosseriværksted, A. Graugaard-Jensen. 1947-1969. 

 
    Da Arne havde sluttet sin skolegang i Voldby skole og var blevet konfirmeret i Hammel kirke i 
1926, kom han i lære hos sin far. Siden kom han i lære hos karetmager Rasmus Chr. Olesen, der på 
sin tid var byens førende karetmager, og her blev han udlært den 1. april 1931. 
    Som svend kom han lidt omkring og prøvede mange ting. Frem til Danmarks besættelse den 9. 
april 1940 var han mange forskellige steder. 
    2 uger efter sin svendeprøve kom han til karetmagerne Kirk og Nielsen i Skive. 
  

10 måneder senere var han tilbage hos sin far i Voldby. 
     
I marts 1934 kom han til Karrosserifabrikken ”Kronborg” i Helsingør. 
Senere på året var han tilbage i Jylland og havde arbejde på Herskind 
savværk ved Rosenkilde-Hansen.  
    Efter en måned havde han fået nok af savværksarbejdet for den gang 
og tog derfor arbejde hos karetmager Gregers Jørgensen i Rødkærsbro.  
    I januar 1935 kom han til Vitten hos karetmager P. Jensen, og senere 
på året arbejdede han hos Hansen og Pedersen i Århus, hvor de 
byggede busser. 
    Godt 1 år senere havde han et kort ophold hos karetmager Chr. M. 
Pedersen i Skanderborg. 
    Sidst i april 1936 begyndte han i Bjødstrup på Djursland hos Aksel 
Rathcke. Om ham fortalte Arne: ”Aksel havde ikke kørekort, og 
Bjødstrup var en lille landsby, hvor alle vidste alt om alle. Så når en 
færdig bil skulle afleveres, bad han mig om at køre; men kun til vi var 
lidt uden for bygrænsen, så ville Aksel gerne selv overtage rattet.” 
 

    Februar 1937 kom han til Stautrup Karroserifabrik, hvor man også byggede busser. 
 

   
 

    Georg Bertelsen startede i 1930 busruten Edslev-Kolt-Lemming-Stautrup-Århus med bussen til højre, en 
14 personers Chevrolet bus. I 1935 købte han bus nummer to, en Bedford med plads til 21 personer, og 
ruten blev forlænget til Pinds Mølle. Den ses til venstre på billedet og har registrerings- nummer X 14 355. 
Netop denne bus udførte Arne en reparation på midt i marts 1937.  

 
    Hou Savværk og træindustri ved Emil Bonde blev Arnes næstsidste arbejdsplads inden 
besættelsen. Her fabrikerede man karrosserierne til de danske DKWer.     
    Bohnstedt-Petersen importerede chassiserne med motor, Hou Savværk leverede karrosserierne 
efter de tyske tegninger, og til sidst blev bilerne samlet i Hillerød. 
     
DKW var udviklet af den danske tekniker og fabrikant J. Skafte Rasmussen, som havde startet en 

motorcykel- og bilfabrik i 
Tyskland.  
 
 
 
 
 
 
Billede viser et DKW karrosseri 
uden krydsfinersbeklædning. 

 
Billedet er fundet på nettet og 
stammer ikke fra Hou, men viser 
hvordan et karrosseristel så ud i 
de gode gamle dage. 
 
 
 

    Arne var tiltrådt den 12. februar 1938, ni uger og 50 overtimer senere var der fremstillet 
karrosseristel til 6 cabrioleter og 9 sedaner. Da han fratrådte den 20. oktober 1938 afsluttede han 
med det 24ende karrosseristel. 
    Den 28. februar 1939 havde Arne fået arbejde hos Hansen og Pedersen, Nørrebrogade 2 i Århus. 
I Firmaet arbejdede man meget med busser. Fra den 6. til 19. maj havde han fået fri. Han skulle 
nemlig giftes med sin forlovede Bodil Ingeborg Rasmussen. Hendes mor var efter længere tids 
sygdom død på Århus Amtssygehus den 3. marts 1939, og Bodil var flyttet hjem til sin far på hans 
lille gård ”Thyrasminde” i Lading. 
 
 
 
 
 
 
    De blev derfor gift i Skivholme kirke den 14. maj, og Arne 
flyttede også ind på ”Thyrasminde”; men fortsatte hos Hansen 
og Pedersen frem til den 20. juli. 
  
 
 
 
 

98



vo
ka

.d
k

vo
ka

.d
k

    Efter, at de havde holdt deres hvedebrødsdage, begyndte Arne den 9. august hos karetmageren 
R. Christensen i Skejby. Den 28. august havde Christensen ikke mere arbejde til ham. 
 
    Vinteren 1939-40 var den første af de tre på hinanden kolde isvintre med kraftige snestorme og 
hård frost. Hesten måtte spændes for kanen, når mælken skulle på mejeriet, og tørvene havde 
svært ved at give varme nok, derfor steg forbruget af kul og koks. 
    Tidlig tirsdag morgen den 9. april 1940 blev Danmark angrebet og besat af Hitlers krigsmaskine. 
Dette medførte mangel og rationeringer på mange varer bl.a. kul og koks. 
    Den 9. september 1941 fødte Bodil en søn, som blev døbt Finn Graugaard-Jensen i Lading kirke. 
 
    I 1941 havde Arnes svoger Søren. K. Jensen tørvelejer i Illerskær og Rakkersøen i Frijsenborg 
skoven.  
    Fra midt i april 1941 og frem til midt i oktober 1942 havde Arne arbejde med at vedligeholde 
materiel eller læsse tørv i tipvognene. Men arbejdede ind imellem også på Fuglsang Savværk. 
   Arbejdsugen var dengang på 48 timer. 
 
    Da der var spærret for udenlandsk brændsel, mente SK som svogeren blev kaldt, at der var en 
mulighed for en god forretning ved at bryde brunkul ved Søby. Da han havde fået koncession til at 
udvinde brunkul et sted ved Brande, startede han med at bryde brunkullene, der gemte sig 10-12 
meter under jordens overflade. På et tidspunkt havde han over hundrede mand ansat i tørvegrave 
og brunkulslejer. 

 
    Først på året 1942 tog Arne arbejde ved SK´s brunkulsleje på Sandfeldgård. I den første tid skulle han bo 
på Arnborg kro. Turen derud foregik med en af SK´s lastbiler. De kørte fra Voldby kl. 8.45 og var første 
fremme ved kroen kl. 14.30, med blot en halv times ophold i Brande. 
    De skulle egentlig være kørt dagen før, men da de skulle have nogle ting med fra Voldby, var de blevet en 
dag forsinket, så da de ankom, var værelset lejet ud til en skuespiller, så Arne måtte sove på divanen i 
spisestuen, klæde om på loftet og vaske sig i kælderen. 
    Flere tusinde arbejdere rejste til området, så det var næsten umuligt at finde logi, mange opførte egne 
barakker, og der herskede nærmest Klondyke lignende tilstande. 
    Det lykkedes for de hårdt arbejdende arbejdere at grave 50 millioner m3 brunkul op under krigen og i 
årene lige efter. 

 
    I et brev til sin broder Karl, der havde fået job som cyklemekaniker i Kolding, skrev Arne: ”Jeg 
mangler det her benzin til motorcyklen, så havde det været bedre at bo i Herning eller Brande, og 
så havde det også været nemmere at komme hjem.” 
    Senere får han ophold på Sandfeldgård, hvor mange af SK´s arbejdere levede som i en stor 
familie, og sent på året overvejer han at anskaffe et sommerhus, for som han skriver i et af 
brevene til sin broder: ”Jeg mangler Bodil og Finn. Men jeg tror, der kan være helt rart her ved åen 
om sommeren.”  
    Mangel og rationering på benzin medførte, at en del biler, som var uundværlige, måtte ombygges til at 
køre på generatorgas. Dette medførte senere, at man måtte indføre rationering på generatorbrænde. 
    

 
 
 
    På grund af benzinmanglen valgte Arne i marts måned 
1943 at flytte tilbage til familien i Lading. Det var lykkedes 
for ham at få arbejde på ”Bjørnkjær Savværk og 
Træindustri”, og her blev han til midt på året 1946. 
    Med benzinmangel blev der brug for en cykelanhænger, 
så Finn kunne komme med, når turen gik til Voldby. 
    Men den kunne karetmageren selvfølgelig selv lave. 
    
 
    Den 25. marts 1944 kom Arne og Bodils anden søn til verden, han blev døbt Allan Graugaard-
Jensen i Lading kirke. 
 
    I 1946, købte Arne en grund med matr. 1ac, udstykket fra Engdalsgården i Voldby. Grunden var 
på 2.336 m2 og havde facade ud mod Hammelvejen, nu Korsagervej 6 i Voldby. 
    Her opførte han et parcelhus med grundplan på 108 m2, huset havde kælder og delvis udnyttet 
loftetage, huset blev opført i 1946. 
    Da hans far Vilhelm Jensen var blevet 65 år, overtog Arne i 1947 hans karetmagerforretning.     
Hans svigerfar Niels Chr. Rasmussen solgte sin gård i Lading og flyttede sammen med Arne og Bodil 
og deres to små sønner til det nyopførte hus i Voldby. 
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    I 1947 opførte Arne en bygning på 
178 m2 beregnet til karetmager- og 
karosseriværksted med skorsten til lim 
ovnen, samt spånfyret og rygeovnen, 
så landmændene her kunne indlevere 
deres flæsk til rygning. 

    Maskinerne, håndværktøjet og lageret blev overført til det nye værksted, og senere kom der også en 
fræser og en tykkelseshøvl. 
    
 Året efter blev der opført en tilbygning på 79 m2 til råvarelager. 
 
    Selv om Danmark var sluppet nådigt gennem krigen, var den økonomiske vækst dog svag i de første 
efterkrigsår. 
    Der var mangel på mange 
varer, og landet manglede 
udenlandsk valuta, derfor skulle 
der søges om indkøbstilladelse 
til mange varer. 
    For karosseribranchens 
største værksteder var det dog 
en fordel, at lastbiler og busser 
kun måtte indføres som chassis 
med hjul og motor; men 
karosseri og lad-opbygningen 
skulle laves i Danmark. 
 
 

 
    Arne fik dog også lidt glæde deraf, til 
S.K. lavede han førerhus og lad til en 
Borgward lastbil, og for en forhandler i 
Galten lavede han førerhuse til nogle 
Thornycroft lastbiler.  
 
    På et chassis til en Opel Blitz 
fremstillede han en brødbil. På et 
Mercedes Benz chassis byggede han en 
grisebil til en lokal grisehandler.  
 
 
 

    I begyndelsen af 1950erne begyndte landmændene at lave ensilage af roebladene for at spare 
på vinterfoderet. De fik derfor støbt en rund brønd til formålet. Oven over jorden blev 
ensilagebeholderen forhøjet med en silo af grantræ, som var opdelt i et antal sektioner, der nemt 
kunne adskilles efterhånden som beholderen blev tømt. Disse siloer lavede karetmageren i Voldby 
en del af.     
 
    

    I optoget ved sommerfesten i Voldby 1952 
deltog Arne med en Thornycroft lastbil. 
Førerhuset var endnu ikke beklædt med 
karrosseriplade eller ruder. 
    På billedet er han netop drejet ind på 
Sjellevej, og har sin faders værksted på højre 
hånd. 
    Næste bil i kortegen er den Borgward, som 
han  havde bygget til SK. 
   Den er fyldt med nogle af hans arbejdere, 
som har udfordret mejeristerne på mejeriet 
Videmark til en fodboldkamp på Voldby 
Stadion. 
    Den efterfølgende lyse lastbil er pyntet med 
smørdritler og medfører Videmarks 
fodboldhold.   
     

 
    I deres parcelhus havde Arne selv lavet alt snedker- og tømrerarbejdet, både finerede døre og 
indbyggede skabe, møbler til soveværelset samt en loft- og kældertrappe med to 90o sving. Den 
havde en af byens tømrermestre set og bad ham, om han ville opmåle, tegne og fremstille en for 
ham til en af hans kunder, da han selv havde meget travlt. Det påtog Arne sig naturligvis. 
 
    Men selv om karetmagerfaget oprindelig var et fag, hvor man forarbejdede træ, så indså man i 
karetmagerbranchen, at jernplade var blevet den mest almindelige udvendige beklædning af et 
karosseri. 
 
    Derfor arrangerede mesterforeningen SKD (Sammenslutningen af Karetmagere i Danmark) i 
samarbejde med de Teknologiske Institutter en række kurser, der handlede om pladebearbejdning 
og autogensvejsning samt opretning. Mesterforeningen ændrede kort tid efter navn til SKAD 
(Sammenslutningen af Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark). 
     
Arne, som var blevet indvalgt i bestyrelsen for foreningens afdeling i Århus, tog trofast del i disse 
kurser og investerede i de forskellige værktøjer og det udstyr, som var nødvendigt, for at han 
kunne udføre rustreparation, opretning, rudeudskiftning og andet karrosseriarbejde på den 
voksende personbils park. 
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    I halvtredserne kom der efterhånden mere og mere gang i den økonomiske vækst, og  Arne fik 
en henvendelse fra vognmand Frode Laursen i Vitten. Frode var i 1948 startet med en lastbil og 
havde specialiseret sig i heste- og kreaturtransport, og han havde efterhånden fået en lille flåde af 
lastbiler, og nu havde han en bil, hvor laddet skulle repareres i en fart. Arne udførte reparationen 
til Frodes fulde tilfredshed. 
    Herefter blev alle Frodes kreaturlad lavet hos karetmageren i Voldby; men førerhusene blev 
lavet på Funder Karrosserifabrik. Senere, da det blev tilladt at importere lastbiler med udenlands 
fabrikerede førerhuse, blev opgaven med at fremstille toplys, lyskasse med navn, pyntelister, 
solskærm og indretning af sovekabine også udført i Voldby. 
 
    Den 15 juli 1956 fik Finn og Allan en lillesøster som blev døbt Vinnie. Hendes forældre ønskede, 
at  hun skulle døbes Vini, så hun dermed blev opkaldt efter sine bedsteforældre i forkortet form. 
Nemlig Vi efter farfar Vilhelm Jensen og Ni efter Niels Rasmussen; men staveformen var dengang 
ikke godkendt i navneregistret.  
 
    Indtil 1965 blev det meste af beslagarbejdet til laddene udført på fremmede smedeværksteder. 
Men da Arne havde investeret i jernsav, elektrosvejser, og mini gasesse og bænkboremaskine 
m.m. kunne det meste beslag fremstilles på hans eget værksted. Dette blev en naturlig del af det 
daglige virke og blev begyndelsen til egentlig smedearbejde. 
    Der blev også købt punktsvejser, håndbukkemaskine, hydraulisk opretningsudstyr og forskelligt 
specialværktøj til blandt andet montering af bilruder og afmontering af indvendige håndtag til 
bildøre og rudeophejs. 
 
    S.K. foreslog at få et slidlag af glasfiberarmeret polyester langt på bunden af sine tiplad. 
    Tidligere havde man brugt en tynd jernplade, men jernpladerne blev hurtigt bulede, så sand og 
mørtel havde svært ved at skride ved aflæsning.  
    Den glasfiberarmerede polyesterbund løste problemet ved aflæsning, gav en vægtbesparelse, 
var hurtig at reparere og kunne varieres i tykkelsen alt efter, hvor sliddet var størst. 
    Materialet blev også anvendt i bunden af salgsbiler til bagere, oste- og fiskemænd.  
     
 
 
 

    Frode Laursen fik flere og flere kunder, og dermed  fik han også brug for biler til andre formål. 
    Blandt de nye kunder var Ceres bryggeriet; men de ønskede, at bilerne skulle være lakeret i de 
farver, som Ceres selv brugte. 

 
 
 
    Her ses en hvid/mørkegrøn Volvo, 
beregnet til at køre malt fra Horsens 
Malteri til Ceres i Århus. 
    Toplygterne og lyskassen samt 
pyntelister på førerhuset fremstillet i 
Voldby 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Endnu en hvid/mørkegrøn Volvo til 
Ceres, den mangler montering af  
navneskilt i lyskassen, presenning og 
solskærm samt Ceres reklame skrift. 
    Lastbilen er beregnet til at udbringe 
paller med ølkasser til depoter og 
supermarkeder. 
 
     
 
 
 
    I 1965 blev Arne ramt af leukæmi, og Finn, der var uddannet som svend og havde job som 
autoopretter i Allingåbro, kom hjem for at hjælpe på værkstedet i Voldby.  
 
   Den 3. juni 1969 døde Arne 57 år gammel på Hammel Sygehus. 
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3. generation: Voldby Karosseri I/S, Finn & Allan Graugaard-Jensen. 1969-2004. 
 

    Begge brødrene gik 4 år og 3 måneder i Voldby Skole. Finn kom på Hammel Realskole i august  
1955. Efter skoletid gik han med aviser, spillede håndbold, men gav også en hånd med på 
værkstedet, hvor han viste sit håndelag for at bruge værktøjet. For eksempel udskar han i hårdt 
træ en silhuet af en negerpiges hoved.  
   Træet blev bejdset, og det var dengang, før det blev forbudt at have en smuk negerpiges silhuet 
hængende på væggen. Nu til dags må man jo blot have silhuetter af afropiger. 
 
    Da Finn 4 år senere afgik med mellemskoleeksamen i juni 1957, fik han læreplads hos Gunnar 
Lund Jensen på Farre Karosserifabrik, hvor man producerede førerhuse og lad til Mercedes 
lastbiler. Der havde man ansat en pladesmed og kunne derfor levere lastbilerne færdig til lakering. 
 
    Ud over den ugentlige arbejdstid på 48 timer måtte han en gang om ugen til Hammel på  teknisk 
skole. Ved overenskomsten i 1958 nedsattes den ugentlige arbejdstid hvert år de næste 3 år med 
en nedsættelse på 1 time om året, så arbejdstiden i 1960 var nede på 45 timer om ugen. 
    I lærekontrakten var det aftalt, at Finn i slutningen af læretiden skulle deltage i et 3 måneders 
teknisk kursus på Haslev Håndværker Højskole. 
 

 
    I slutningen af 1961 aflagde Finn sin 
svendeprøve i Farre.   
    Normalt skulle man lave en 
dørramme med hængslet dør. 
    Men Finn lavede stellet til et helt 
førerhus. 
    Han fik en bronzemedalje for sit 
store arbejde. 
   Medaljen bærer indskriften: ”Naar 
alvor og sandhed forenes med flid, 
naaes maalet”. 
    Som soldat i Fredericia tog han 
fritidsjob ved en mekaniker tæt ved 
Ryes Kasserne.     
 

    Efter sin soldatertid tog han arbejde i Århus ved et firma der lavede butiksinventar. Efter nogen 
tid kom han til Hørning Karosserifabrik, og derefter rejste han til Allingåbro og tog arbejde som 
autoopretter. 
 
    Da Allan i sommeren 1960 afsluttede sin skolegang med realeksamen, kom han i lære hos sin far 
i Voldby. Det var på den tid, hvor de fleste timer gik med fremstilling af lad, som udgjorde den 
største del af omsætningen. 
 
    Hvert forår kom der dog stadig landmænd, som skulle have nye hjul til deres såmaskiner.  
    Da arbejdstiden på 45 timer om ugen medførte, at mange arbejdspladser indrettede sig med en 
5 dages uge, blev der jo en ekstra dag, hvor man kunne tage overarbejde. En hurtig oplæring og en 
accordaftale mellem far og søn løste dermed landmændenes problem med forårssåningen. 

 
    Det var blevet obligatorisk for fagets lærlinge, at den tekniske uddannelse skulle foregå på 
Haslev Håndværker Højskole, så Allan måtte 3 måneder på kostskolen i Haslev.  
 
    Det var fra starten aftalt, at Allan skulle afslutte sin lærlingetid som forbunder i et firma, som 
arbejdede mere med pladearbejde. Den sidste halvdel af hans læretid blev derfor udstået på 
Hørning Karroserifabrik v/Kristian Henriksen. På den tid var den tekniske skolegang ændret til 2 
gange 6 uger på kostskolen i Haslev. 
 
    Hørning Karroserifabrik havde Jydsk Telefon som største kunde, så fremstilling og montering af 
inventardele til deres Ford Transit servicevogne var en stor del af opgaverne.  
 
    Henriksen havde også bedemænd i sin kundekreds, så den sidste store opgave for Allan blev at 
færdiggøre en rustvogn på en Chevrolet Impala. 
 
    Svendeprøven foregik på lærlingestedet og bestod i at fremstille en førerhusdør i træ efter en 
tegning, som var udført på det sidste skoleophold på håndværkerskolen. 
    Da skuemestrene havde bedømt førerhusdøren, tog Henriksen, der tidligere havde lavet mange 
førerhuse med træstel, skuemestrene med hen til rustvognen og viste dem bagklappen, som Allan 
udelukkende havde fremstillet af jern og bygget op omkring den oprindelig buede rude. 
    Til den nederste del af bagklappen var den originale bagklap anvendt. Bagklappen var 
tophængslet med gasdæmpere og fremstillet i stål. 
    Henriksen åbnede bagklappen og sagde så: ”Den her er Allans virkelige mesterstykke, for han 
kommer nok aldrig som svend til at lave en bildør i træ”. 
 
    Allan blev tildelt bronzemedalje for sit svendestykke, og gennem daværende formand  for SKAD 
fik han kontakt til en karosserifabrik i Bad Nauheim lidt nord for Frankfurt i Tyskland, hvor han 
ansøgte om arbejde, som han også fik. 
   Han søgte udsættelse med militærtjeneste og blev så skærtorsdag i 1965 af sine forældre kørt til 
kurbyen Bad Nauheim. Her blev han indlogeret på hotel ”Pfälzer Hof” og gjorde sig klar til at melde 
sig hos ”Karosseribau Stoll ” efter påsken. 
 
    Firmaet, der beskæftede omkring 50 mand, var velrenomeret og beskæftigede sig med alt fra 
opbygning af mobile toiletvogne til opbygning af aluminiums ladkasser til distributionslastbiler. 
    På den store automobilmesse i Frankfurt i 1966 præsenterede firmaet verdens første 
termokasse, fremstillet udelukkende af styropor og glasfiberarmeret polyester, til hussalg af 
frostvarer. 
    Den var udviklet som mesterprøve af en af de ansatte, som gik på Karosseriemesterskole i 
Kaiserslautern. 
    Karosseribau Stoll havde også en afdeling for autoopretning samt et stort lakeringsværksted, der 
kunne lakere de store lastbiler. Og endelig hørte der en tankstation til firmaet. 
  
    I efteråret 1966 vendte Allan hjem for at aftjene sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia, 
hvorefter han i 1967 vendte hjem til Voldby for at hjælpe Finn på deres faders værksted.  
    I 1968 var han igen 3 måneder på Hørning Karosserifabrik for at lave en rustvogn. 
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    Arne havde, inden han blev syg, haft intention om at opføre en ny og større fabrikshal. 
    Sønnerne, som havde overtaget forretningen efter deres fars død, besluttede at bygge hallen 
delvis efter deres fars oplæg. Og i løbet af 1969-70 blev en hal på 385 m2 opført i forbindelse med 
det gamle værksted. 

 
 
    Det var meningen at satse mere på autoopretning, og der var netop på det danske marked 
blevet introduceret en amerikansk opretterramme til nedstøbning i gulvet.  
    Da prisen på rammen var vanvittig dyr, blev det besluttet selv at fremstille den, så kunne  
udstyret af kæder, hydraulik og kløer siden købes.  
   Der var dog en værktøjsholder, som skulle bruges i rammen for at kunne fastgøre kæderne og 
hydraulikcylindrene. Den blev kun fremstillet af det amerikanske firma under navnet Korek. 
   Det lykkedes Finn at fremstille den omtalte værktøjsholder ved sammensvejsning af ståldele; 
men processen tog lang tid. En styrkeprøve fra Teknologisk Institut i Århus viste, at den var stærk 
nok, forudsat der ikke opstod svejsefejl. 
 
    Da en kollega, som stod for at udvide sit autoopretterværksted, havde hørt, at Voldby Karosseri 
selv havde fremstillet en opretterramme, kom han til Voldby for at se den. 
    Han erkendte dog, at han ikke havde mulighed for at lave rammen selv, da han ikke havde 
nogen loftskran til at håndtere de store UNP 140 bjælker eller et svejseværk som det der skulle 
bruges til rammen. 
    Han fik et tilbud på en ramme og et antal værktøjsholdere, som han accepterede, og snart roste 
han systemet over for andre kollegaer, og Voldby Karosseri fremstillede og solgte endnu nogle 
rammer.  
    Det kom naturligvis snart den danske importør for øre. 
    Dette medførte at Koreks skandinaviske agent blev sendt på besøg hos Voldby Karosseri.  
    Inden han tog derfra, lagde han dog en dansk trykt brochure, hvorpå der stod patent anmeldt. 
    Det gav naturligvis stof til eftertanke, havde firmaet overtrådt  et patent, og kunne der blive tale 
om et erstatningskrav? 
 
    Allan var blevet indvalgt i SKAD´s bestyrelse, og derigennem fik han kontakt til en af  
Håndværksrådet´s advokater. En af dem havde patentsager som sit speciale. Han undersøgte 
hvilken patentanmeldelse, der forelå, og hvornår den var indgivet. 
    Efter nogen tid kom håndværksrådets svar: Korek havde ikke patent på noget i Danmark. Som 
følge deraf blev der sendt et anbefalet brev til importøren med besked om, at de ville blive 
anmeldt for ulovlig markedsføring, hvis de ikke inden 3 måneder betalte 5000,00 kr. i erstatning 
for det tab, Voldby Karosseri havde lidt ved at indstille salget af rammer og værktøj. 
    På 3 måneders dagen, da de allerede havde bestilling på endnu en ramme og havde glemt alt 
om vores krav til importøren, kom posten med et telegram, hvor importøren meddelte, at deres 
krav var efterkommet, og en check var sendt med posten. 

    Pengene blev brugt til brochurer om deres opretningssystem, som de gav navnet VOKA System, 
afledt af ordene Voldby Karosseri. 
 

             
VOKA System, stor ramme og udstyrspakke.                      VOKA System i brug til opretning af NSU Prinz  
 
    Det var dog ikke kun i Voldby Karosseri, at besøget af Koreks agent for skandinavien havde givet 
stof til eftertanke. Oppe i Kongsvinger i Norge havde agenten bestemt sig for at blive selvstændig 
som værktøjshandler og med sit kendskab til bilbranchen, skulle der satses på den. 
    Selv om Norge endnu ikke var blevet en rig olienation, blev der investeret en langt større del af 
deres BNP i industrien, end man gjorde i Danmark, hvor den største private del af vores BNP i 
begyndelse af halvfjerdserne blev investeret i boliger.  
    Med en forholdsvis høj bilbeskatning var Norge et land, hvor det kunne betale sig at udbedre 
større bilskader end i mange andre lande. 
 
    Berntsen, som agenten hed, vidste, at flere norske bilforhandlere stod for at skulle udvide 
værkstederne i de kommende år, så der var gode muligheder for at sælge opretningssystemer.  
    Han henvendte sig til det firma i Danmark, som han tidligere havde besøgt, da han var agent for 
det amerikanske firma; men denne gang for at købe rammer og værktøjsholdere. 
 
    Da han afgav en større ordre, blev der naturligvis hentet tilbud hos flere af stålgrosisterne på de 
mange tons UNP 140 bjælker, der skulle bruges. En af dem sendte deres repræsentant for lige at 
se, hvad der skete. Han fik forklaret hvordan bjælkerne skulle deles med skærebrænder og siden 
svejses sammen til rammer, ligesom den han kunne se i den ene ende af den nye hal, hvorefter de 
skulle sendes til Norge.  
     
    Han foreslog, at de anskaffede en Mubea profiljernssaks, som ikke alene kunne klippe rundstål 
og fladstål, men også de kraftige UNP 140 profiler. 
    Det stod hurtigt klart, at Mubea-saksen ville give en væsentlig tidsbesparelse ved fremstillingen 
af VOKA-rammerne, men et køb af saksen ville også være den største maskininvestering i firmaets 
historie, så den kunne ikke klares inden for fimaet kassekredit.  
    Dengang var det normalt, at grossistfirmaer gav en såkaldt kasserabat på 1 til 2 % ved betaling 
indenfor 30 dage, og 3 måneder rentefrit. Det var i firmaets ånd, at kassekreditten skulle have en 
størrelse, så der var likviditet til, at kasserabatten på varekøb altid kunne udnyttes. 
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    Stålgrossisten havde naturligvis interesse i at hjælpe en kunde med et projekt, der kunne 
medføre, at kundens forbrug af stål blev stærkt forøget. Derfor kunne repræsentanten tilbyde, at 
maskinen kunne betales med en veksel med en rimelig lang kredittid. Og dermed blev handelen 
afsluttet. 
     Da vekslen fra maskinkøbet forfaldt, kunne Voldby Karosseri betale det fulde beløb. Der var 
nemlig også fuld gang i afdelingen for lastbilopbygninger.  
 
    Det antal værkstøjsholdere og andre dele, der skulle bruges til VOKA Systemet, var nu blevet så 
stort, at man undersøgte muligheden for at lade delene støbe i stål. Det ville koste en investering i 
tegning og fremstilling af støbemodeller. Da beregningerne viste, at det på sigt ville være billigere, 
så blev det besluttet at lade delene støbe. 
 
 
 
    Billede af de støbte Voka værktøjsholdere. Som det ses, kan de både anvendes til at fastholde kæden, 

når der er brug for træk, og når der er brug 
for tryk, står den hydrauliske trykcylinder 
stabilt i skålen på den anden side af 
værktøjet. 
 
 
 
 
    Allan var i 1968 blevet gift med Conny 
Nielsen, som var damefrisør, sammen 
havde de fået børnene Alf og Dan. I  
1971 var Allan blevet medlem af SKAD´s 
hovedbestyrelse. Senere fik de børnene 

Jes og Ann. 
    Finn var i 1964 blevet gift med bankassistent Rita Andersen, og de havde fået børnene Pia og 
Jan. Rita havde, efter at de var flyttet til Farre fra Allingåbro, ført bogholderi hos en murermester i 
Farre; men havde nu overtaget bogholderiet for Voldby Karosseri. 
   
 
 
 
    Junior Jes Graugaard-Jensen viser 
hvordan kæderne til fastholdelse af bilen 
skal strammes inden man begynder at 
rette på et VOKA System. 
    Korrekt karetmagerpåklædning med 
overalls og træsko. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Bogholderen Rita Graugaard-Jensen 
smiler tilfreds. Måske fordi vekslen med 
stålgrossisten blev betalt til tiden. 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
    En Opel Rekord serie D Caravan fra 
1972. 
    Den blev ombygget til rustvogn for 
en bedemandsforretning, som de 
tidligere havde leveret en rustvogn til, 
der var bygget på en Volvo 164 i 1970. 
 
 
 
 
 

En tidligere Ford forhandler fra Hammel havde specialiseret sig i salg af rustvogne, som han fik 
opbygget i Sæby. Da han opdagede, at Voldby Karosseri tidligere havde bygget rustvogne på både 
Volvo 164 og Opel Rekord, spurgte han, om der var mulighed for at få nogle Ford Granadaer 
ombygget i Voldby. 
    Da folks gennemsnitshøjde gennem årene var vokset, blev der også fremstillet længere kister, 
og det gav ikke meget plads til en chauffør med lange ben, derfor ønskede han at akselafstanden 
på Granadaen blev øget med 35 cm. 

     
     
 
   Det blev aftalt, at han skulle aftage 
5 stk, så nogle dele straks kunne 
fremstilles i dette antal, og bilerne 
skulle leveres med servostyring på 
grund af den større vendediameter, 
som bilerne ville få. 
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    De fleste vognmænd skulle have en værktøjskasse på lastbilen. Den var i gamle dage som regel 
lavet af træ og monteret mellem to tværvanger. Men fordi Voldby Karosseri havde investeret i 
håndbukkemaskine og punktsvejser, var det blevet muligt at fremstille værktøjskasser i jernplade. 
Punktsvejseren var dog kun beregnet til at svejse paneler og skærme på personbiler i noget 
tyndere plade end det, der skulle bruges til en værktøjskasse på en lastbil. Derfor måtte 
svejseelektroderne med korte mellemrum afkøles i en spand vand, hvilket jo forsinkede 
processen. 

                                                                                                              
Der blev købt en 1 meter brugt slagsaks og 
installeret en kraftig vandkølet punktsvejser 
med lufttryk og tidskontrol. Desværre blinkede 
naboens fjernsyn for hvert punkt, der blev 
svejset. Så elværket måtte trække en ny 
ledning, så der blev forsynet fra en ring- 
forbindelse, dog med en kondensator mellem 
fabrikken og naboen.  
    Kasserne blev grundmalet med en 
højtryksmalepistol. 
 
     

Et par driftige folk på Sjælland havde fået den ide, at der manglede en grossist, som kunne sælge 
halvfabrikata til karrosseribyggerne. De så værktøjskasserne og blev intereserede i at få en 
forhandling af dem. Det fik de og herefter blev værktøjskasserne lavet i større serier og lagerført. 
 
    Da Danmark i 1973 indtrådte i EF  steg samhandelen i Europa og flere lastbiler kørte på langfart 
ned i Europa. Mange af disse lastbiler var udstyret med sovekabine og køleskab. 

 
 
     
 
 
    Mange chaufører foretrak at 
få køleskabet indbygget i et 
skab monteret på chassiset, 
hertil blev der fremstillet 
værktøjskasser opdelt således, 
at der var plads til køleskab i 
det ene rum og værktøj i det 
andet rum. 
 
     
 

 
 

    På et tidspunkt fik Frode Laursen kontrakt 
på at køre øl ud, fra det nye bryggeri i 
Fredericia. 
    Derfor blev der brug for et special 
opbygget HMF anhængerchassis med en 2 
akslet boggie både for og bag. 
    Opbygningen fra Voldby Karosseri er lavet 
i aluminiumsprofiler fra Ranshofen. 
    Taget kan ved hjælp af 4 lufttryks- 
cylindre løftes ca. 12 cm. i den side, der skal 
læsses eller aflæsses fra. 
    Af- og pålæsning foregik med gaffeltruck. 
    Båndstrammerne lå over en vinkel profil, 
som var ophængt i gummistropper, der trak 
dem ud mod presenningsprofilen. 
Båndstrammerne kunne således trækkes 
frem eller tilbage fra det aktuelle læssested.   

 
 
 
 
    Her forlader det færdige vogntog til 
øltransport værkstedet.  
    På grund af forvognens større hjul var 
det ikke muligt at få plads til 2 lag paller 
med 5 kasser i højden. Man måtte nøjes 
med 4 kasser på det øverste lag. 
    Lyskassen er støbt i glasfiberarmeret 
polyester i en form, der var lavet af 
Voldby Karosseri. 
 
 

 
 
    Da Frode Laursen startede en 
fragtrute til Norge behøvede han 
lukkede vognkasser.  
   Til dette formål valgte han 
aluminiumsopbygninger. 
    Voldby Karosseri I/S havde 
sikret sig eneforhandling i 
Danmark af aluminiumsprofiler, 
fra Ranshofen aluminiumsværk i 
Østrig. 
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    Den 6. oktober 1973 udbrød der krig mellem Israel på den ene side og Syrien og Ægypten på den 
anden side. Det fik de arabiske lande til at sænke deres olieproduktion og sætte priserne kraftigt i 
vejret. Der bredte sig straks en panikstemning i hele Europa. 
    Allerede fra søndag den 25. november blev der i Danmark indført bilfri søndage, så kun folk med 
særligt behov kunne få tilladelse til at køre bil om søndagene. 
    Mange huse blev efterisolerede, og i mange gader blev halvdelen af lyset slukket, men det satte 
også skub i forskning i alternativ energifremstilling blandt andet vindenergi, noget som siden er 
kommet firmaet til stor nytte. 
 
    Finn og Rita var netop på den tid i gang med i fritiden at bygge villa på Åvej i Voldby. Finns 
murersvend, der arbejdede for dem i sin fritid, boede helt i Gern. Men allerede den 10. feb. 1974 
blev kørselsforbudet ophævet. Så den første oliekrise fik ikke den store betydning for økonomien i 
firmaet. 
 
    Allerede i 1976 udgjorde produktionen af VOKA-systemer og værktøjskasser en betydelig del af 
omsætningen. Det medførte, at firmaet ”VOKA Verktøj Aps” blev stiftet, og handel med værktøj 
samt eksport af værktøjskasser gik gennem dette anpartsselskab. 
    Efterhånden, som der blev brug for arbejdskraft, blev der ansat svende, og adskillige lærlinge 
blev gennem årene udlært som karrosseribyggere og karrosseripladesmede i Voldby Karosseri. 
    Der opstod perioder med pladsmangel. Så brødrene købte en industrigrund i en ny udstykning til 
industri i Anbæk. 
 
    Sidst i 70erne blev sættevogne med trailere mere og mere almindelige. Frode Laursen havde 
fået kontrakt på varedistribution for Dansk Supermarked. Varerne blev først kørt til engroslager fra 
de forskellige fabrikker, her blev de fordelt til de forskellige ruter ud til supermarkederne. 
    Her kom pallerne ind i billedet. Alt blev stablet, flyttet og fragtet på paller. Men når trailerens 
bund var fyldt med paller, var der masser af plads over dem. 
    Frode havde en ide om, at man kunne lave platforme, som passede til 3 euro-paller, og som 
hver for sig kunne hejses op og ned ligesom en elevator. 
 
    Finn fulgte op på Frodes ide, opgaven blev løst, og der blev lavet et par såkaldte dobbeltdækker- 
sættevogne til ham, inden han døde i 1980.  

    Under loftet kan man se drivakslen 
og koblingerne, der aktiverer den 
platform, som man vælger fra 
styrepanelet. 
De fem foreste platforme hænger i 
øverste position, og 6, 7 og 8 hænger i 
de 3 mulige standhøjder. 
    Platformene er forsynet med 
stopkant, så pallerne ikke glider ud 
over forreste kant ved en hård 
opbremsning. 
    Ved de øverste hjørner kan man 
ane trisserne, som wiren kører 
omkring, når der skiftes højde. 

  
             En palle juice skubbes op ad en flytbar                                    Den hejses derefter op, så der bliver 
              aluminiumsrampe.                                                                       plads til en ny palle nedenunder.                                                                                   
                   
                                                                                                                                      
 

Dobbeltdækker 3 akslet trailer udviklet af VOLDBY Karosseri med en Renault trækker. 

Frode Laursen havde fået en forhandling af Renault Truck. 
 
    I 1976 blev Allan valgt til formand for SKAD. Og samme år blev han valgt til formand for 
lærlingeudvalget og svendeprøvekommissionen. 
    I 1987 blev han i Tokyo valgt for en periode af to år som president for den internationale 
organisation for karrosserireparatører AIRC. (Association Internationale des Réparateurs en 
Carrosserie). 
    Den 6. maj 1989 fik han overrakt Håndværksrådets fortjenstmedalje i guld og senere samme dag 
SKAD´s medlemsnål i guld. 
    Han fortsatte dog i SKAD´s bestyrelse indtil 2001 efter faglige tillidshverv gennem 30 år. 
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    Den anden oliekrise i 1978-79 skabte nok ikke så megen panik som den første, selv om den 
faktisk gav en større opbremsning i økonomien. Fremstilling af danske førerhuse var helt ophørt, 
og kun få busfabrikker havde endnu seriefremstilling. 
    Derfor indså brødrene at tiden ikke var moden til den store udvidelse, og industrigrunden blev 
tilbagesolgt til kommunen. Dette selv om de gennem årene påtog sig mange varierede opgaver. 
   

 
         Lad til Ford Transit til murerbil.                                             Termobil i Toyota Hiace. 
    
    En gammel Healey baneracer, der af tidligere ejer var blevet udstyret med kaleche, som kunne monteres 
med noget vridebeslag, der ikke længere fandtes. Beslaget havde efterladt en række skæmmende huller i 
det ellers smukke aluminiumskarrosseri. 

    
Gamle billeder viste, at modellen var født med indsugningsforhøjning på hjælmen. Noget som også findes 
på biler, som blev fremstillet efter at Healey var fusioneret med Austin. 
    Det blev en opgave for Finn at løse. Svejsning af aluminium var inget problem, der fandtes både MIG og 
TIG svejseværker i firmaet, og hans håndelag for plade bearbejdning fejlede ikke noget. 
    Ejeren var ovenud lykkelig, måske ikke uden grund. Bilen indbragte senere et millionbeløb ved en auktion 
i i bilens hjemland England.  
  
    Teknologisk Institut (TI) i Tåstrup afviklede de kurser for SKAD, som foreningen tilbød deres 
medlemmer. 
    De fleste af kurserne var rettet mod den del af medlemmerne, som havde focus på 
autoopretning. Det gamle fremstillingshåndværk var under afvikling. Danmark var for lille til serie-
fremstilling. SKAD fik TI til at foretage en undersøgelse, der skulle vise nogle muligheder for den 
del af branchen. 
    Undersøgelsens resultatet, som blev fremlagt i 1978, pegede på en mulighed for at fremstille et 
køretøj til nærdistribution, som kunne tilpasses til helt specielle formål, og fremstilles i mindre 
serier. 
 

    En industridesigner, som havde haft job som afløser på en landpostrute, havde som eksamens-
opgave på arkitektskolen udarbejdet et oplæg til den ideelle arbejdsplads for landpostbudet. 
    På et møde blandt SKAD´s medlemmer, hvor TI´s undersøgelse samt industridesignerens 
eksamensopgave blev forelagt, gik Voldby Karosseri sammen med ti andre af medlemmerne om at 
danne selskabet A/S Dabilfa (Dansk Bilfabrikation). 
    A/S Dabilfa købte herefter alle rettighederne til industridesignerens eksamensopgave, og SKAD´s 
sekretær Jørgen Petersen, som var valgt til formand for Dabilfa, kontaktede Postvæsenet og siden 
Jydsk Telefon for at få dem til at underskrive følgende hensigtserklæring til Udviklingsfonden. 
    ”Kunne der evt. fremstilles en bil, der tilfredsstiller tekniske, økonomiske og praktiske krav, da er 
man interesseret i at købe en sådan bil!” 
 
    Det lykkedes Jørgen Petersen af få Udviklingsfonden til at bevilge en støtte på 1,4 millioner kr. til 
et projekt, der gik ud på at fremstille en ”ka´ det lade sig gøre” model af en kørende arbejdsplads 
på fire hjul, som ville være den ideelle bil for en landpost. Bilen blev senere kendt under navnet 
Danbilen. 
 
    Prototypens bærende element var en rørgitterkonstruktion, som blev fremstillet af Sekura i 
Randers. Efter at den var forsynet med motor, hjul og styretøj og andre dele leveret af VW´s 
importør, kom køretøjet til Voldby Karosseri I/S, og så da ud, som billedet viser. 
 

 
    Som det kan ses, var rattet og den drejbare og affjedrede førerstol placeret i midten af bilen. Nu skulle 
den forsynes med to skydedøre, som åbnede automatisk ved tryk på en knap, så posten hurtigt kunne stå 
ud til højre eller venstre.  
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    Køretøjet var konstrueret, så der også var mulighed for at bygge en pick-up. Derfor skulle der 
laves en hardtop henover lastrummet. Den udvendige beklædning blev på prototypen lavet af 
karrosseriplade af jern. Det var på lang sigt planen, at den skulle fremstilles i glasfiberarmeret 
polyester. 

 
Efter mange timers arbejde, kunne køretøjet køres til Sjælland, hvor den sidste del af  
monteringen og lakeringen skulle foregå. 

 
Præsentation for offentligheden af den færdige ”ka´ det lade sig gøre” model 

 hos TI i Tåstrup den 10. nov. 1981 
 

    Efter offentliggørelsen af ”ka´ det lade sig gøre” modellen modtog Dabilfa yderligere støtte fra 
udviklingsfonden til fremstillingen af en serie på 6 prototyper til egentlig afprøvning hos P&T og 
Jydsk Telefon. 

    Rørgitterkonstruktionen 
blev atter leveret af Sekura, 
men for at give bilerne lang 
levetid blev konstruktionen 
varmgalvaniseret. Den 
udvendige beklædning skulle 
udføres i Lexan.  
    Lexan er en slagfast plastik, 
der fremstilles i plader som 
kan vacuumformes, og det 
vejer mindre end glasfiber- 
armeret polyester. 
 

 
De første 3 biler i prototypeserien afleveret fra Sekura hos Voldby Karosseri til færdigmontering. 

 

 
Færdigmonteret Danbil klar til aflevering. 

 
    De 6 biler blev afprøvet til forskellige formål i perioden 1. januar 1984 til 22. juni 1985. Efter 
afprøvningstiden og evalueringen bestilte P&T 160 Danbiler til levering i 1987 og yderligere 390 til 
levering i 1988. Det lykkedes Jørgen Petersen at finde proffesionelle investorer, så produktionen 
kunne starte i lejede lokaler i Varde. 
    Pludselig erklærede VW, at de ikke som lovet ville levere dele til projektet. Det betød at rørgitter 
konstruktionen måtte ændres, så man kunne bruge Opel dele. 
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    Da produktionen havde nået et niveau, hvor det begyndte at give overskud meddelte P & T 
pludselig, at de havde fået pålagt besparelseskrav fra politisk hold, og derfor bad de om at måtte 
hæve kontrakten mod at betale en erstatning, så ingen af investorerne i A/S Dabilfa mistede deres 
indskud, på betingelse af, at indholdet i aftalen ikke blev publiceret. 
 
    Arbejdet med udviklingen af Danbilen var lærerigt. De mange timer der medgik gjorde, at  
perioden efter den anden oliekrise for os føltes som opgang, medens tiden for andre var stilstand 
eller endda tilbageslag.  
 
    Derfor blev planerne om at flytte ud i Anbæk industrikvarter taget op af skuffen og en mindre 
industrigrund i den sydlige ende af industrikvarteret blev købt. 
    Allan blev medlem af Hammel Byråd i perioden 1982-1986, og som medlem af økonomiudvalget 
var han inhabil og måtte uden for døren, da sagen om ejendomshandelen blev behandlet.  
    Han var også medlem af teknisk udvalg samt næstformand i ligningskommissionen. 
 
    I 1985 påbegyndtes opførelsen af et 1430 kvadratmeter stort byggeri på virksomhedens 
nuværende adresse Englandsvej 3. Fredag den 17. okt. 1986 blev bygningerne indviet. 
    Den østlige hal blev indrettet til produktion af VOKA værktøjskasser, hvoraf årsproduktionen var 
omkring 4000 stk. 
    Her var blevet investeret i en ny saks, som kunne klippe jernplader med 6 milimeters tykkelse og 
på 3 meters længde. 
    Til at bukke pladerne blev der indkøbt en brugt 3 meters kantpresser, som senere blev udstyret 
med et computerstyret bagstop. 
     

 
Voka har flere maskiner, som kan bukke, skære eller stanse metalplader ud. Her betjener Kurt Pedersen 

kantpresseren, Kurt startede i firmaet som lærling og har fejret 40 års jubilæum i firmaet.  

 
 
    Punktsvejseren blev ophængt i løbebaner og forsynet med køleanlæg. 
    Begge fabrikshaller blev forsynet med centralt udsugningsanlæg. 
 
    I forbindelse med opførelsen af den nye fabrik blev anpartsselskabet ”VOKA Værktøj” og 
interessentskabet ”Voldby Karosseri” omdannet til et aktieselskab under navnet ”VOKA Voldby 
Karosseri”. I begyndelsen forblev i personligt ejerskab af brødrene med en halvpart til hver. Efter 
nogle år blev de dog solgt til aktieselskabet. 
    Bygningerne i Voldby blev solgt til en køleteknikker. 
 
    Op gennem 90erne udvikler tyndpladebearbejdning sig til et større og større forretningsområde 
for firmaet.    
    Det var derfor naturligt at investere i maskiner inden for dette felt. Så der var ingen tvivl, da en 
brugt Behrens revolverstanser blev til salg. Den kunne give store besparelser i produktionen af 
værktøjskasser. Den blev beset og købt.  
    Allerede nogle år tidligere havde de fremstillet et værktøj, som i profiljernssaksen kunne præge 
navnet VOKA på lågerne og endepladerne til værktøjskasserne. Med revolverstanseren kunne der 
med en lille konstrutionsændring spares omkring 27% i arbejdstid.  
    En ny type galvanisering af tyndplader var blevet introduceret på markedet. De hed aluzink 
plader, de havde meget høj beskyttelsesevne mod korrosion og kunne bedre punktsvejses end 
varmgalvaniserede plader. 
 
    Dengang hed computerens styresystem MS-DOS. Når man havde tegnet en tegning på 
computeren, kunne man udskrive et ark papir med kommandoerne til maskinen.  
    Overførslen foregik ved, at man godkendte papirudskriften, hvorefter man lod maskinen lave en 
hulbåndskopi, som man så bar over til stanseren, placerede båndet i hulbåndslæseren og lagde en 
plade i passende til det emne, som svarede til hulbåndets program. 
 
    VOKA værktøjskasserne blev produceret og lagerført i flere standardstørrelser, og hulbåndene til 
disse blev gemt til efterfølgende serier. Der kom dog også forespørgsel på kasser på andre mål, 
hvorfor der blev lavet et program i regnearket Super Calc, som efter indtastning af kassetype og 
mål straks beregnede pris, vægt og lavede en udskriftsliste med klippemålene på ender, svøb og 
låg. 
    Således kunne kunden straks få en pris i telefonen, og klippelisten var klar til produktionen, men 
hulbånd til stanseren skulle bagefter laves efter en tegning, som havde nøjagtig placering af huller 
og udskæringer, på stansemaskinens computer.  
    Det var en langsommelig proces, og specialkasser blev derfor fremstillet på gammeldags vis. 
 
    Hvis folk er opdraget til at arbejde nøjagtigt, skal man ikke lade dem sortere kartofler i store 
eller små, hvis ikke de har en nøjagtig vægt, så de kan afgøre, hvor dem midt imellem skal være. 
    Og det samme gælder når en værktøjskasse ændrer mål, så melder spørgsmålet sig, skal der 
være 1 eller 2 hængsler på lågen. 
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    Derfor stod det hurtigt klart, at deres Super Calc regneark måtte udvides, så det kunne udskrive 
programmer til stansemaskinen. De havde allerede fået tilbud på en hulbåndsmaskine, der kunne 
udskrive hulbånd.  
    Efter adskillige aftener og weekender i et par måneder og med lidt hjælp fra Alf, som på det 
tidspunkt gik på Ingeniørskolen i Århus, lykkedes det Allan, at få alle forskellige forudsætninger 
lagt ind i programmet, så alle beregninger til stanseprogrammerne kunne udskrives på hulbånd.  
                                                                                                   
 

 
    VOKA kasse med hægtelukker, special dybde. 
 
    

    Ophængsbeslag til standardhøjder.                                                 
 
   

                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
                                 Specialkasse til fejemaskine,med 
                             jalousilåger til montering 
                             mellem førerhus og fejeagregatet.     
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Specialkasse i aluminium med 
krydsfinerslåge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 2 stk gasdæmpere holder 
               låget i åben stilling. 

 
    De nye maskiner  gjorde at de blev underleverandører til omliggende virksomheder indenfor 
maskinfabrikker, inventarproducenter samt til firmaet Dan Control, som havde nedsat sig i samme 
industriområde for at udvikle styringer til vindmølleindustrien.  
    Dan Control blev opkøbt af vindmølleproducenten Micon, der siden fusionerede med Vestas, 
som i dag er en stor kunde hos VOKA Industri. 

 
       Interiørbilleder fra 
omkring 1987-88 i Anbæk. 
 
   Interiør i pladeafdeling. 
 
   Forest i midten den grå 
profiljernssaks. 
   Med  enden til væggen 
den grønne 3 meter 
pladesaks  
   Med gul strib den store 
kantpresser på 3 meter. 
   I midten en elektrisk 
palle stabler.  
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   Interiør i afdelingen for stansning, punktsvejsning og lager af værktøjskasser. 

 
    Punktsvejseportalen med grå vandbeholder på toppen. Langs væggen fra venstre: Lagerreol med dele til 
værktøjskasserne, herefter det mørkerøde skab der er hulbåndslæseren til revolverstanseren. Til højre for 
det, et grønt skab, som er styreskabet til stanseren. Maskinen ud mod væggen i midten af billedet er 
Behrens revolverstanseren. Navnet har intet at gøre med hverken pistol eller revolver; den har sit navn, 
fordi værktøjerne sidder i en krans og kan drejes, ligesom tromlen med patronerne på  en revolver kan.  
Længst til højre ses lidt af lageret til værktøjskasserne. 

    Interiør i smedeafdelingen.  
    1 jernsav til at skære i gering. 
    1 jernsav med automatisk 
fremføring. 
    Tilhørende rulleborde og 
kraftige smedeborde. 
    En presse som oprindelig var 
fremstillet til at presse runde 
hjørner i messingrammerne til 
Voldby Karosseri´s solskærme. 

 
Billede fra opretnings- og montageafdelingen. 

 

 
I oktober måned 1988, da den sidste karrosseribyggerlærling aflagde svendeprøve på  
Haslev Håndværkerhøjskole, blev denne skuptur fremstillet af VOKA Voldby Karosseri  

til minde om de 70 år, hvor firmaet blev drevet af  nøjsomme karethmagere,  
der sparede ”H”et væk længe før  ”Jem og Fix” fik sparet deres væk.  3534
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    Både små, store og sjove opgaver påtog firmaet sig. En af de store og sjove opstod, da Hammel 
Kommune skulle indvi en ny plads, der var anlagt foran Andelsbanken i Hammel og skulle hedde 
Smedens Have. 
    Amtsborgmesteren skulle klippe et bånd over som tegn på åbningen. Det blev løst med verdens 
største saks som blev produceret af VOKA Voldby Karosseri. 
     

Indvielse af Smedens Have i Hammel 1990 kort før båndet blev klippet. Saksen kom i Guinnes 1991.

 
 
              Der blev dog også lavet mere tradionelt karroseriarbejde. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VW med mandskabskabine opbygget med tværsliggende værktøjsskab, 
aluminiumslad, skærme og lygtebjælke. 

 

        En af de maskinfabrikker, som VOKA Voldby Karosseri var underleverandør af pladedele  til, 
var Borum Maskinfabrik en mindre virksomhed i Sabro, som producerede vejstribemaskiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nogle få år havde Voka en aktie-
post i Borum Maskinfabrik. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Specialopbygning til vejafstribning 
udført for Borum Maskinfabrik. 
 
 

    I 1998 påbegyndtes planlægningen af generationsskiftet. Da Finns børn ikke var interesserede, 
faldt øjnene på Alf, som var udlært i firmaet og havde aflagt svendeprøve som karosserismed og 
herefter læst til maskiningeniør. 
 
    Allan fandt, at firmaet også havde brug for en til at tage sig af regnskab og salg, hvorfor han 
spurgte Dan, om han havde lyst og mod på at påtage sig denne opgave, hvilket han indvilligede i. 
    Dan der var kontoruddannet på Wavin, var blevet udsendt til Roskilde som repræsentant for 
Wavin på Sjælland. Han boede nu i Sorø sammen med Helle Højlund og deres to piger Sofie og 
Amalie. Da han kom tilbage til Hammel blev han sælger for det norske selskab Raufoss. De fik 
senere sønnen Tobias. 
    Alf havde en datter Julie på 6 år. I 1999 blev han gift med Charlotte Hougaard, de fik senere 
pigerne Cecilie og Helene.   
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     ”VOKA Voldby Karosseri”  blev moderselskab og fik navnet ”VOKA Finans” der ejede 
bygningerne og aktierne i driftsselskabet,  som fik navnet ”VOKA Industri”, men i daglig tale blot 
blev kaldet VOKA 
      Herefter stiftede Allans to ældste sønner Alf og Dan i fællesskab anpartsselskabet ”VOKA 
Partners”, med det formål at købe aktier i driftsselskabet. 

 
    Navneændringen var bestemt mere dækkende, da den største del af omsætningen kom på 
grund af maskinparken. 
    Ordet karosseri kom til Danmark med de navere, som kom hjem til Danmark efter, at de havde 
været på valsen i Tyskland. En af dem var P. Chr. Jensen, som stiftede den første landsdækkende 
forening for karetmagere i Danmark og han var sikkert den første, der får ordet på tryk, idet han 
omkring 1910 skrev en artikel om fremstilling af et karosseri til en automobil.   
      
    I Store Nordiske Konversations Leksikon fra 1916, som er redigeret af en magister og redaktør 
samt fag- og videnskabsmænd, nævnes nogle af de dele et automobil består af bl. a: ”Motoren, 
Udpuffen og Lyddæmperen, Styreapparatet, Bræmserne, Hjulene og Ringene, Vognstellet og 
Overdelen.” Der var blandt fagmændene åbenbart ingen karetmager til at fortælle at overdelen 
hed karosseriet stavet med kun et ”r”.  
    I Hagerups leksikon fra 1951 staves ordet også karosseri med et ”r”, og ligeså på svendebrevene 
i 1964. Helt op til 2004 er karosseri i Politikkens Engelsk/Dansk ordbog stavet karosseri. 

 
    Sidst i 60erne begynder man at stave ordet karrosseri med to ”rr”. 
Det gjaldt især på Sjælland, medens de fleste jyder fortsatte med den 
”rigtige” staveform.  
    Om det var fordi, jyderne var mere nøjsomme end sjællænderne skal 
være usagt, men de fleste holdt sig til Jem og Fix princippet, for hvad, 
der er sparet, er tjent.     
 På et tidspunkt i 70erne havde SKAD fået fremstillet trykkeklicheer, så 
alle medlemmer kunne få sammenslutningens logo trykt på deres 
brevpapir. Desværre havde gravøren brugt den ”forkerte” staveform  
med to ”rr” i karrosseribyggere.  

 
    Det viste eksempel med 
laurbærbladene stammer fra 
SKADs 100 års jubilæumskrift i 
2007. 
    De orange og violetblå 
farver stammer fra 1983 da 
SKAD gjorde farverne til 
foreningsfarver.  
    Voldby Karosseri´s varebil i 
korrekte SKAD farver. 
     

    Navneændringen fra VOKA Voldby Karosseri til VOKA Industri betød, at man slap for at diskutere 
staveformen på karosseri, men det betød ikke at det gamle håndværk blev sluppet. Iflg. Den 
Danske Ordbog er begge stavemåder stadig tilladt. 
 
    I 2004 fik Alf og Dan overdraget ledelsen af VOKA Industri, og Dan overtog kontoret, da Rita 
ønskede at gå på efterløn. I 2007 giftede Dan sig med Helle Højlund og i 2008 overtog hun 
bogholderiet. 
    Finn havde påtaget sig at totalrenovere karosseriet på den Volvo bybus, som Odense Sporveje 
havde sat i drift en halv snes år før Alf og Dan blev født. Egentlig skulle han kun forny de rustne 
karosseriplader, men det viste sig at hjørneklodserne ved vinduerne var mørnet så meget, at det 
ikke var muligt at forme karosseripladerne om dem, derfor skulle de først skiftes. 

Billeder fra november 2004. Længst til venstre Alf og Dan, forrest Allan og inde i bussen ses Finn. 
 
     Renoveringen tog naturligvis lang tid. Finn klarede det meste selv, dog med en hjælpende hånd i 
ny og næ, men det var et mesterstykke i karetmager- og pladearbejde, med afmontering af den 
gamle beklædning og  fremstilling og montering af den ny. 
 
    Chassis og motor var fremstillet  af Volvo i Sverige, karosseriet var fabrikeret af Ørum-Petersen i 
Herning, den var med langsgående sæder og godkendt siddeplads til 22 og 20 ståpladser. 
 
    Odense Omnibus havde købt 6 stk. i 1948-49. Disse var i 1952 blevet overtaget af Odense 
Bytrafik og 2 af dem tilhørte nu Sporvejshistoriske Selskab, som havde fået sponsorat til 
renovering af denne bus. 39 38
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Karosseriet afmonteret og chassiset klar til sandblæsning og lakering. 

 

 
Karosseriets skelet repareret og genmonteret på chassiset. 

  

 
 

 
Mellemste frontbeklædning sammensvejst og klar til montering og ombukning ved ruderne. 

 

 
2005. Den renoverede Volvo B513, 9 meter lang, med akselafstand 5,2 m  
er nu klar til afgang mod Odense for montering af dieselmotor på 100 hk. 
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    Op gennem 90erne havde Scandia i Randers arbejdet med udviklingen af IC3.  Det særlige for 
IC3 togene er, at de kan sammenkobles og fremføres i en samlet togstamme med både aktiv diesel 
og el-drift.  
    Det første IC3-tog til DSB blev leveret i 1989 og det første til Blekinge Länstrafik i 1996. 
    Men om vinteren, når der kom meget sne og frost, viste det sig, at den automatiske 
sammenkobling ikke kunne fuldføres på grund af tilisning omkring koblingerne. 
    Stroco i Hammel, som fremstillede oliefyr til bil opvarmning, havde foreslået Scandia en løsning 
med et Stroco fyr og en aluminiumsafdækning omkring koblingsdelene. 
    Stroco havde i flere år fået fremstillet ventilationshætter hos Voldby Karosseri, som de solgte til 
busfabrikken DAB i Silkeborg, derfor henvendte de sig til VOKA.  
    Så en af Alf´s første opgaver efter, at han var blevet ingeniør, blev at foretage opmåling og lave 
konstruktionstegning i et CAD-tegneprogram, så alle dele kunne stanses på den nye Amada 
revolverstansemaskine. Den var købt til afløsning af den grønne Behrens hulbåndsrevolverstanser, 
og sden kunne konvertere en CAD-tegning til et stanseprogram. 
 
    Da vi således var på vej ind i togbranchen, kunne vi naturligvis ikke sige nej til at servicere et 
ældre tog, som trængte til at blive renoveret. 

 
Hammel Toget blev gjort klar til julesæsonen 1999. 

 
Det var ikke fremmed for VOKA Voldby Karosseri at beklæde og indrette biler til de forskellige 
handlende eller håndværkere. I begyndelsen ønskede håndværkerne ofte blot nogle hylder med 
en tilpas høj forkant. 
    Siden kom der flere modulsystemer på markedet, hvortil der kunne leveres både plastikbokse og 
skuffesystemer. Da en kunde i slutningen af 90erne forespurgte på en indretning af den art, blev 
der indhentet tilbud fra flere leverandører, men da kunden fik forelagt de forskellige muligheder, 
valgte han den billigste løsning. 
    En af de andre adspurgte leverandører var importøren af bilinventar fra den tyske producent 
Sortimo, hvis navn er afledt af ”SORTImente MObil”. 
    Denne importør henvendte sig til VOKA, fordi de søgte et montage- og serviceværksted i 
Østjylland, så deres jyske kunder kunne få deres biler indrettet lokalt. 
  

     NEG Micon blev etableret i 1997 ved en fusion mellem vindmøllefabrikkerne Nordtank Energy 
Group (NEG) i Balle på Djursland og Micon i Randers. 
    Ved sammenlægningen havde de tilsammen i adskillige lande opstillet omkring 10.000 møller, 
som skulle serviceres. VOKA fik kort tid efter deres fusion opgaven at udstyre en serie VW 
Transporter kassevogne som servicebiler. Fordi lederen af indkøb af biler og værktøj lagde vægt 
på, at servicefolkene skulle have en god arbejdsplads, så han kunne tiltrække de dygtigste 
medarbejdere. 
 
    Fordi Sortimo´s modulsystem varcrash testet og godkendt af det tyske TÜV institut og kvaliteten 
var i top, valgte VOKA herefter at indgå samarbejdsaftale med Sortimo og blev forhandler- og 
serviceværksted. 

    Aluminiumspladerne med 
huller til værktøjskroge blev 
fremstillet på den Armada 
revolverstanser, som i 1998 
havde erstattet den gamle 
Behrens. 
 
    Den nye stansemaskine havde 
en drejbar værktøjsstation, som 
gjorde det muligt at lave plader 
med facon, som passede til 
beklædning af bagdøre. 
 
     Her blev der plads til en lav 
stige bagved adskillelsesvæggen 
til førerkabinen. 

 
 
 
    Kontorpult med plads til ringbind anbragt mellem de 
2 sæder. 
 
 
       Ved at løfte bordet op og frem samt dreje det får 
man en rimelig stilling i forhold til computeren. 
 
 
 
    Disse pulte blev fremstillet i serier med forskellig 
udformning og bredde, så de kunne leveres til de mest 
almindelige varevognsmærker. 
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    Dette er ikke nogen 
ladeport, men blot 
sidedøren til en varevogn 
med lad og hydraulisk kran, 
som med en Sortimo løsning 
fra VOKA bliver præcis bred 
nok til, at alt værktøjet 
bliver opbevaret tørt og 
godt, indtil man er fremme 
på arbejdspladsen, hvor 
hele reolen trækkes ud, så 
der bliver fri adgang til alle 
skufferne, og det rigtige 
værktøj kan findes i en fart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Her ses en lignende 
løsning, hvor der er blevet 
plads til en ophængstavle, 
som uafhængigt af reolen 
kan trækkes ud eller ind, 
fordi man har valgt en 
skuffe reol med mindre 
dybde. 
 
 

 
4. generation: Voldby Industri, Alf & Dan Graugaard-Jensen. 2004-2018. 

 
    I 2006 havde en maskinhandler opsporet, at en stor Amada Vipros 255 revolverstansemaskine, 
som var næsten ny, var til salg i England. 
    Da den slags maskiner sjældent udfases efter kort tids brug, var vi naturligvis interesseret, da 
han tilbød en besigtigelsestur for hans regning, tog vi imod tilbudet.  
    Maskinen så fin ud og kunne forarbejde større plader og havde flere værktøjsstationer end 
Amadaen fra 1998, hvilket ville betyde mindre tid til opstilling., og da bytteprisen var rimelig, blev 
maskinen købt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Vipros 255 maskinen 
hejses ned og bringes 
på plads. 
 

     
I 2008 blev der gjort et nyt 
maskinkøb. 
    Denne gang blev det en helt 
ny bukkemaskine, der efter en 
tegning udfærdiget på 
computer i et såkaldt CAD-
tegneprogram, konverteres til 
et CNC- styreprogram, som 
sendes til computerskærmen 
ude ved bukkemaskinen og dels 
viser værktøjsopstillingen, og 
dels styrer maskinen i den 
rigtige rækkefølge, dette vises 
på skærmen. 
    Ved maskinen ses Palle 
Jensen som sammenlagt har 
været mere end 25 år i VOKA. 
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    Den globale finanskrise ramte de danske virksomheder, i regnskabsåret 2008 – 2009 kunne det 
også ses hos VOKA. Virksomhederne ventede med investeringer, derfor faldt varevognssalget, 
hvilket ramte antallet af bilindretninger. 

 
 
    Dermed blev der tid til helt specielle opgaver 
f.eks. denne rustfri kasse. 
    Novo Nordisk skulle bruge en kasse hvori de 
kunne opbevare og sterilisere 1 komplet sæt rustfrit 
”STERITOOL”. 
 
 

 
 
    Der blev udfærdiget forskellige bakker, så hvert 
enkelt værktøj havde sin bestemte plads.  
 

     
 
    Der var også en bakke med en lille rustfri æske til 
småting. 
    Vist her på billedet, hvor bakken står i kassen 
som den næstøverste bakke. 
 

 
 
    
 
  Kassen klar til at komme i steriliseringsskab med 
damp eller væske. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Både til gyngerne på 
legepladsen i den Gamle By i 
Århus. Leveret omk. 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Volvo FL 240 indrettet til 
rullende entreprenørværksted for 
Volvo Entreprenør Service. 
    Leveret omk. 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Til Vestas fremstiller VOKA ofte fixturer 
og løftegrej, som skal bruges i 
produktionen. 
    Alt løftegrej bliver naturligvis testet 
ved en styrkeafprøvning. 
    Billedet viser nogle kasser til 
modulopbygning af styreenheder. 
    Leveret omk. 2009. 
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Indretning af rullende værksted i en DAF 55 280 til Lind Jensen Maskinfabrik omk. 2011. 

 

 
 

 
Indretning med skabe og skuffereol model Globelyst, værkstøjstavler af aluminium og bordplade 

 i hårdt træ, ekstra batteri og LED loftslys samt strømconverter med stik til 220v/240v. 
 

    Dansk Autohjælp blev i 2012 en del af SOS International, og i 2013 skiftede Dansk Autohjælp 
navn til SOS Dansk Autohjælp. De udfører også vejhjælp for FDM. 
    De har en vognpark på mere end 350 specialbyggede køretøjer til forskellige opgaver, f.eks. 
kranvogne, fejeblade eller servicebiler, der er indrettet til en mekaniker, som kan reparere bilen på 
stedet. 
    Da de fleste nye biler leveres uden donkraft og reservehjul, rykker SOS ud til rigtig mange 
punkteringer. Efter sammenlægningen konstaterede man, at der var behov for flere servicebiler, 
og det blev besluttet, at man skulle udvikle en bil, der indeholdt det, som man oftest havde brug 
for, og stationerne skulle gøre samlet indkøb af bilerne. 
    I 2013 blev VOKA bedt om at give tilbud på en total indretning af en SOS servicebil i en VW 
kassevogn. Tilbuddet skulle indeholde alt fra advarselslamper, håndfri telefon, SORTIMO inventar 
med værktøjstavle, arbejdsbord med skruestik, tryklufttank og kompressor, samt anlæg til 
tømning af brændstoftank, kontorudstyr i førerkabinen, lakering med logo og refleks. Kort sagt, 

det eneste der manglede var SOS autoteknikeren, 
han skulle kun selv medbringe den bærbare og sit 
kørekort, så var bilen klar til vejhjælp. 

                         Prototype leveret 2013 
    En serie på 6 stk. totalindretninger til SOS leveret i 2016.  

    Totalindretning sparer kunden for at skulle bruge tid på flytning af bilen mellem forskellige 
værksteder. 
    VOKA har et koncept for totalløsning, som de kalder ”VOKA easy”, hvormed de hjælper dig nemt 
videre.    
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    Til LUKAS Hydraulics, som sælger hydraulisk redningsudstyr til brug ved ulykker, blev i 2014 
indrettet en Ford Transit Custom til udstillingsbil med deres brede produktsortiment af 
redningsudstyr. 

 
 
  Forskellige hydrauliske 
værktøjer til frigørelse 
af fastklemte personer 
og hydrauliske sakse til 
at gennemklippe f.eks. 
stolper er ophængt på 
en krydsfinerplade, der 
er hængslet i højre side, 
så værktøjet kan løftes 
fri af sit ophæng uden 
at støde det op i loftet. 
 
 

 
 
    Når tavlen er låst i krydsfinerpladens kørestilling, har 
man adgang til varerummet.  
    Til venstre for krydsfinerpladen er anbragt en sort 
brochureholder. 
    På højre sidevæg bag skydedøren var der også 
ophængt værktøjer, på nederste billede ses lidt af det 
bageste værktøj. 
 

 
 
 
 
 
    Ved den tophængte bagdør var der 3 udtræks-
skuffer. 
    I den højre var der nogle store værktøjer, som i 
skuffens udtrukne stilling, bedre kunne frigøres 
uden at belaste ryggen for meget. 
 
 
 

 

 
    August måned 2015 blev Amada Vipros revolverstansemaskinen udskiftet til en Finn Power C5 
med ilægger, d.v.s. at når en palle jernplader er placeret på rette sted, så kan maskinen selv løfte 
pladerne ind i maskinen og bearbejde de plader, som den bliver programmeret til.   

 
 
 
 
 
 
 
 
    Indretning i en Mercedes 
Sprinter. 
    I VOKA´s regnskabsår fra 1. 
juli 2016 – 30. juni 2017, blev 
der lavet ca. 300 
bilindretninger, hvoraf ca. 65 
stk. var servicebiler til Vestas. 
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    Siden de første kontorpulte til ringbind og computer blev fremstillet til Micons servicebiler, er 
der løbende blevet arbejdet med udvikling af andet udstyr til hjælp for førerens kontorarbejde. 

 
    Det markedsføres som VOKA Mobile Work. 
    Til computerbordet er der udviklet en svingarm, 
som bedre kan indstilles til den ideelle arbejdsstilling. 
    Svingarmen kræver ikke en pult, den kan også 
fastgøres, som det ses her på sædesokkelen eller 
måske gulvet. 
 

 
 

Brevbakkerne på skillerummet er blevet perforeret 
for at spare vægt. 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pultene kan også fås med skuffer.                          Kopholder. 
 

 
    Da pladsen var ved at blive for trang i de 2 haller, besluttede man i 2016, at der skulle bygges en 
hal mere. 
 

 
 
    År 2017 fik VOKA en ordre fra MHI Vestas 
på bundrammer til styringen i nacellerne på 
de nye V164-9,5 MW havmøller. 
 
    Møllens vingeblade er 80m. og vejer ca. 
35 tons. 
 
    Nacellen er 20 m lang, 8 m bred og 8 m 
høj og vejer ca. 390 tons. Heraf vejer 
VOKA´s bundramme kun ca. 0,9 ton. 
 
    Møllens navhøjde på ca. 105 m. og 
tiphøjden er ca. 187 m. 
 
    Hastigheden ved vingespidsen kan 
komme op på omkring 300 km/t. 
 
 
    

 Derfor er den ene ende af den nye hal indrettet som svejsehal med kraftig udsugning og travers 
kran, i den anden afdeling er der placeret en Prima Power fiberlaserskæremaskine til at udskære 
metalplader i alle forskellige faconer. 
    Det er også muligt at gravere med en laserskærer, og den kan desuden bearbejde tykkere 
materiale, end Finn Power C5 revolverstanseren kan. 
 
    En del af den sydlige ende af hallen har Anders Bækmann Kristensen lejet. Anders blev uddannet 
som maskiningeniør i 1991 og driver et maskinværksted med navnet ”Bækmann K”, dets 
maskinpark består hovedsagelig af spåntagende maskine, bl.a. en NC fræser og en NC drejebænk. 
 
    Anders var med til at udvikle svingarmen til VOKA Mobile Work, så i dag producerer han delene 
på sine automatmaskiner for VOKA. 
    Bækmann K´s tidligere bygninger kom i vejen for motorvejen Århus-Viborg, så han skulle flytte. 
Nu satses der på, at der vil være en vis synergieffekt for de to firmaer ved at være under samme 
tag. 
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2017. Ved starten på byggeriet af VOKA´s nye hal. 
 

  
Fra venstre mod højre: Anders Bækmann Kristensen, Alf og Dan Graugaard-Jensen. 

 
    Som der står skrevet på Finn´s bronzemedalje, 
samt på de 3 bronzemedaljer, som alle de lærlinge, 
der startede i lære hos Arne Graugaard-Jensen, også 
fik, Allan Graugaard-Jensen, Niels Erik Nielsen og 
Torben Jensen: 
”NAAR ALVOR OG SANDHED FORENES MED FLID, 
NAAES MAALET”. 
    Målet om at skabe en virksomhed over 100 år 
gennem 4 generationer og gå fra solidt håndværk til 
moderne industri er nået, nu skal der sættes nye mål.  

    I VOKA´s egen værktøjskasse findes de 3 værktøjer 
hertil: ALVOR, SANDHED OG FLID. 
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