
FAIRTRANS A/S kan fejre 40 års jubilæum i juni 2015 

Firmaet blev grundlagt i 1975 af Helge Filskov i en lejlighed på 2. sal på Nørregade 8 i 

Padborg. 

1977 blev Hans F. David ansat, for at opbygge en Tysklands afdeling. Vi ville samtidig 

tilbyde hele Norden under én hat – med Padborg som drejeskive – og mottoet blev hurtigt, 

FairTrans: ”Your doorway to Denmark, Sweden, Finland and Norway”. 

1978 ansættes firmaets nu mangeårige bogholder Kirsten Röpke og Hans F. David bliver 

prokurist og aktionær i selskabet. 

I 1993 blev den første egen bygning erhvervet på Eksportvej 8, Padborg – som dog hurtigt 

viste sig at skulle blive for lille. 

1995: Harry Simonsen bliver ansat som adm. direktør og Hans J. Hansen som import 

disponent. 

If. med opretning af et ekstra stand ben (møbler), overtog FT (successive) i alt 13 tidligere 

LEP-Transportgruppen medarbejdere, heriblandt Palle Pedersen. 

1996: Efter godt et år overgiver HS stafetten til Hans F. David.  

1997: På grund af pladsproblemer fraflytter vi Eksportvej 8, som lejes ud og flytter ind i 

den store tidligere LEP-Transportgruppen bygning på Plantagevej 11, Padborg (lejemål). 

FT overtager de internationale aktiviteter i Per Damgaard Transport ApS. Per Damgaard 

bliver samtidig aktionær i FT. To medarbejdere overtages. 

FT køber en 75.000 m2 stor byggegrund lige ved motorvejen i Kliplev Erhvervspark. 

2001: 1.spadestik tages. Brdr. Daugaard, Vamdrup udpeges til at skulle stå for 

totalentreprisen. 

2002: De nye bygninger her i Kliplev tages i brug. Vi opretter en indenrigsafdeling.¨ 

2004: Vort lagerhotel udvides med 4.000 m2, så vi nu råder over 12.500 m2. 

2006: FT Holding overtager selskaberne Comet Transport ApS i Rødekro samt Comet 

Transport GmbH i Flensburg. Medarbejderne fortsætter her på Kliplev adressen. 

2007: Går FT ud af møbelaktiviteterne og bevæger sig ud på det ”store europæiske 

marked”, med fortsat fokus på Tyskland – og med hele Skandinavien som speciale. 

Aktiviteterne på lagerhotellet omhandler nu alle former for gods. Vi ordner mange 

forskellige pakke- og specialopgaver for kunderne, tømmer og pakker containere og 

distribuerer alt godset her fra terminalen. 



Hans J. Hansen optages direktionen i FairTrans A/S og Palle Pedersen bliver direktør i 

Comet selskaberne. Begge er blevet aktionærer i selskabet. 

2008: Vi får nyt logo – som viser sig, skulle blive en stor succes. Vore trailere er blevet 

meget mere synlige på vejene. Vi bliver nu kendt på de sorte trailere! Vort nye slogan 

bliver lig det, som Kliplev Erhvervspark står for: ”Sammen skaber vi vækst”! 

2009: FT indleder et strategisk samarbejde med 17111 Transport Transport, Osterrönfeld 

og viderefører aktiviteterne fra Transits tidligere Kolding filial. To medarbejdere overtages. 

Gorm Gondesen bliver aktionær i FairTrans Holding A/S. 

2012: Vi opretter en afdeling omkring Jytte P. Jacobsen, med henblik på at udvide 

aktiviteterne inden for hele EU området. Hun er samtidig vores ekspert på toldområdet. 

2013: I takt med det forud stående generationsskifte, sælger Hans F. David sine aktier i 

FairTrans Holding til de øvrige aktionærer. 

2014: Tre mangeårige medarbejdere udnævnes som afdelingsledere. Allan Hollænder 

(eksport), Søren A. Jørgensen (import) og Marc David (indenrigs). 

2015: Pia Mørck Rasmussen leder nu booking- og servicegruppen.  

2015 (juni): Hans F. David afløses som adm. direktør af Hans J. Hansen, som det har været 

aftalt gennem flere år. FairTrans fylder 40 år og har nu under FairTrans Holding over 110 

ansatte, 71 trækkere og 105 trailere og beskæftiger herudover en række eksterne 

vognmænd og transportører.  

 

 

 

 

 


