
 

Olaf Jensen 
 
Olaf Jensen er født 27. juli 1909 i 
Svallerup syd for Kalundborg, 
hvor forældrene har et landbrug. 
Han er uddannet ved landbruget, 
og arbejder nogle år ved landbru-
get bl.a. på Tåsinge, hvorefter 
han får jobbet som brødkusk for 
Ågerup bageri. I 1934 etablerer 
han sig som selvstændig vogn-
mand i Eskebjerg, og i 1943 flyt-
ter han forretningen til Føllenslev. 
Olaf Jensen dør 20. december 
1981. 
 

Olaf Jensen - og dem der kom efter 

Denne købekontrakt danner baggrund for virksomheden Olaf Jensen a/s, 
der i dag fremstår som en dynamisk og effektiv virksomhed på forkant med ud-
viklingen. 

Anny Jensen 
 
Anny Jensen er født 
13. januar 1917 og 
blev 14. november 
1936 gift med Olaf 
Jensen. Anny Jensen 
var gennem alle årene 
en stor støtte for Olaf 
Jensen, idet hun hjæl-
per til i forretningen 
med telefonpasning og 
regnskab. Også efter 
hans død i 1981 fort-
sætter hun i forretnin-
gen sammen med søn-
nerne indtil 1984. An-
ny Jensen dør 26. ok-
tober 1994. 

Kai og Johnny Jensen 
 
Brødrene Kai og Johnny Jensen er født 26. 
april 1940 hhv. 22. juli 1948. 
De begynder begge i en ung alder som med-
hjælpere hos faderen, og så snart kørekortet 
er i hus kalder chaufførjobbet. I 1974 indtræ-
der de to brødre som medejere af firmaet, og 
fra 1. januar 1984 overtager de firmaet. 
Sammen driver de forretningen indtil 1. janu-
ar 2000, hvor Kai’s søn Frank Lange indtræ-
der i firmaet. 1. januar 2002 overdrager Kai 
og Johnny Jensen selskabet til Frank. 

Frank Lange 
 
Frank Lange er født 8. januar 1966 som søn 
af Lise og Kai Jensen. Frank er uddannet 
som shippingmand hos Fisker og Bom på 
Holbæk havn 1983-87, og aftjener sin vær-
nepligt i Livgarden 1987-88. Fra 1. januar 
1989 er han ansat som speditør med Sveri-
ge som speciale hos Hammerbro Transport, 
der i foråret 1989 overtages af DSV, hvor 
Frank er indtil ultimo 1999.  
Fra 1. januar 2000 ejes virksomheden lige-
ligt af Frank Lange, Johnny Jensen og Kai 
Jensen, og 1. januar 2002 overtager Frank 
selskabet fuldt ud. 



 

 

Olaf Jensen på sin 60 års fød-
selsdag i 1969 fotograferet 
ved Bedford TK årgang 1964 
og Mercedes 1413 årgang 
1967 hhv. 1969. 

Scania-Vabis L56 med kran årgang 1967 og 
Scania LS 85 Super årgang 1972. 

Scania LS 110 Super årgang 1971. 

Scania L 50 Super årgang 1975 læsser 
tang i Havnsø for LITEX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania R 112 årgang 1982 med sætte-
vogn til transport af containere 



 

Materialesalg 
 
Olaf Jensen a/s er leveringsdygtig 
i næsten alle typer grusgravspro-
dukter og sømaterialer som f.eks. 
 

•      Stenmel 
•      Granitskærver 
•      Sandfyld 
•      Sten 
•      Skærver 
•      Grus 
•      Asfalt 
•      Fyld 
•      Jord/muld 
•      Genbrugsmaterialer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jordprøver 
 
Alle jordflytninger skal anmeldes 
til kommunen, og der skal forta-
ges en jordprøve pr. 30 ton jord. 
 
Olaf Jensen a/s foretager jordprø-
ver og sender efterfølgende prø-
verne til analyse. Når analysere-
sultatet er kendt, bortkører firma-
et gerne jorden til et af kommu-
nens godkendte jorddepoter/an-
visningssteder. Olaf Jensen a/s 
har også mulighed for at opbeva-
re jord i containere indtil analyse-
resultat foreligger. 
 
 
 

 

Volvo FM 12 årgang 2003 er forberedt til at rykke ud med sneplov. 

Containerlad. 

Værkstedet i Sandby. 
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