
Klubbladet, Veterantrailer.dk
Blad 1. efterår 2010

Baggrund: Hæftet er tænkt som startskuddet til en klub for veterantrailere i
Danmark.

Tegning af min ´64 VW Cabriolet samt en ´57 Cyklebørsen trailer.

Jeg mener disse veteran-trailere er en sjov men vigtig del af vores bil-
kultur-historie. I dag er en trailer jo næsten hver mands eje, og
håndværkerens forlængede firmabil, men engang var det bestemt et
sjældent syn i gadebilledet. Dengang var bilerne almindelige personbiler,
og der var som regel ikke særlig meget bagageplads. Derfor begyndte små
lokale smedie firmaer at udvide personbilens anvendelighed ved at bygge
deres egen trailer / bagagevogn. Der var i starten trailer-produktion i
utrolig mange byer, og næsten alle af disse fabrikker er i dag lukket og
også glemt. 
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Klubbens formål og mission: 
At bevare (vedligeholde, restaurere og genskabe) de gamle trailere som et
tidstypisk tilbehør til vores veteranbiler. 
At have et forum for brochurer, fotos og informationer om gamle trailere.
At kende et netværk for specialister / folk med erfaring, indenfor de
restaureringsopgaver der kan opstå. 
At afholde et årligt træf for biler m. veterantrailer efter. 
At der udkommer 2 hæfter om året hvori mindst et nyt emne forsøges
belyst.
At afholde én tema-aften hver vinter hvor en restaurerings opgave
gennemgås.
At kunne få fremstillet et vis antal af reservedele (f.erks. stænklapper m.
logo, metalemblemer, eller 60 km/t skilte), og at klubben ligger inde med
lager heraf.

Indholdsfortegnelse:

Side  3 hvad gør en veteran trailer værd at restaurere
Side  4 trailer-ladet, hvilke materialer. 
Side  5 affjedring,
Side  6 stamtræet
Side  7 stamtræet
Side  8 nummerpladen
Side  9 gode råd ved syn af veteran trailer
Side 10 bortkommet registreringsattest
Side 11 hvordan bedømmes en veterantrailer ved træf
Side 12 nyttige adresser

Hvad er definitionen på en veteran-trailer ?

• Et påhængskøretøj som ifølge registreringsattesten anvendes til
godstransport eller godsbefordring, samt at første registrerings dato
er over 35 år gammel.
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Hvad gør en veteran-trailer værd at restaurere ?

• At der er original emalje nummerplade (før ´66 helst en rund, og ´66
til ´76 en rektangulær).

• At der er en regisrerings attest på traileren (kontroller stelnummer).
• At der stadig sidder den originale kuglekobling på traileren, og at den

fungerer.
• At der er er de originale lygter og reflekser, samt emblemer og

typeskilt.
• At træladet og skærmene kan genskabes (enten er der noget tilbage af

det oprindelige, en brochure eller et foto af hvordan det engang så
ud).

• At der er de oprindelige navkabsler, stænklapper med firmanavn eller
logo.  

• At vanger og især affjedring ikke er ødelagt af tæring.

´57 Cyklebørsen
trailer inden
restaurering.

Trailerkassen og
skærmene var total
forandret i forhold til
det oprindelige.

En trailer har i dag en levetid på ca. 10 år, så der bliver længere og længere
mellem de 35 til 50 årig trailere. Træladet er som regel nr. 2 eller 3, og
lygterne er ofte udskiftet.

Veterantrailer.dk. Blad 1. efterår 2010 3



Trailer-ladet: 

Jeg kender til 3 forskellige materialer trailerladet er blevet lavet af. 

• Træ
• Stål
• Glasfibre

Træ er langt de mest brugte materiale, enten som brædder eller som
finér plader. Min dyrt købte erfaring siger mig, at brædderne bør være
af ovntørret grandtræ og ikke fyrtræ - herved undgår man at brædderne
vrider sig. Buede finér kasser kan enten laves ved at ”dampe” finéren
blød i en svedekasse (skibsværfter havde disse kasser), eller man kan
lime finéren op af helt tynde plader.
Vælg den rigtige tykkelse og bredde på brædderne. Hvis der skal en
buet topliste på kassen, passer det med 25 mm tykke brædder. Den
rigtige bredde, er som originalkassen, eller således det går op med hele
brædder. 
En snedker ville sikkert ”tappe” bund og sidestykker sammen, men på
langt de fleste trailere jeg har set, blev det samlet med store vinkeljern. 

Stål blev også ofte anvendt til siderne på traileren. 

Glasfibre blev især anvendt til at lave bagagevognene i. 

Beslag, hængsler og lukketøj:

Hvis man er så heldig, at disse stadig findes på ladet, skal man efter min
mening gøre ”alt” for at genbruge disse. 
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Affjedringen: 

Der er som jeg kender det, 5 forskellige affjedringssystemer.

• Torsionsstænger (vrid af en tværgående stang)
• Bladfjedre (hestevogns affjedring)
• Gummiklodser (som svingarmen ligger an mod)
• Gummistropper (som svingarmen hænger i)
• Skruefjedre (sjældne – og i kombination med støddæmpere)

Torsionsstænger har jeg set anvendt til trailere siden 1954, og det er stadig
den mest brugte form for affjedring. Midt ´70 kom der nogle torsionsaksler
med noget gummiindlæg indeni – hvilket kunne ruste totalt sammen, og
måtte udskiftes.

Bladfjedre bruges ikke længere, men er den mest benyttet affjedring på
veteran-traileren. Bladene kan ruste, enderne bliver ofte slidte, og fjederen
bliver mere og mere flad. En ”gammel” smed kan banke en bladfjeder op
igen, og vil evt. udskifte øverste blad – save enderne af alle bladene og
flytte hver enkelt en plads nedad. 

Gummiklodser er simpelt, og hvis ikke man kan finde en original klods,
må man være lidt kreativ og tilpasse en standardvare fra i dag.

Gummistropper er lidt svære at få fat i, og jeg har forsøgt med flere
løsninger – bedste indtil nu er 3 kraftige O-ringe ved siden af hinanden.

               
´57 Cyklebørsen trailer
”prøvekøres” for at se
om trailer er vandret og
om bredde samt længde
passer til bilen.
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TRAILER STAMTRÆET:

Træet er under opbygning, og vil blive mere og mere komplet efterhånden.

Detaljer:

1934 Traileren var et hjulet, og fastspændt på kofangeren.

1938

1942

1946

1950

1954
Standard kuglen som trækkrog bliver indført

1958 Nummerpladen går fra et til to bogstaver. Man kan stadig egns-
bestemme traileren ud fra bogstaverne.

1962

1966 nummerpladen blev ændret fra rund til rektangulær, og nu kan
man aldersbestemme traileren ud fra bogstaverne.

1970

1974
i 1976 stoppede emalje-nummerpladen.

1978

Krav om vægt og lastangivelse? Trekantreflekser ?  Næsehjulet ?
radialdæk ?  7-polet stik ?  Trækbom ændres fra én stang til en ”kile” ?
Ændringer i færdselsloven ? Indførsel af vægtafgift ? 60 km/t skiltet ?
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Trailere:

1934 Wyta traileren fra Skive så dagens lys.

1938 Wyta produktionen stoppede.

1942

1946

1950 Heeva i Tommerup

1954 Cyklebørsen i Horsens og Brenderup på Fyn
Rødvig  fra ?? 

1958 Dantrailer.  EBA trailer fra Pedersborg vognfabrik, Sorø

1962 Dines og Hægmann i Allinge.

1966
Vestbro i Holstebro starter. Cyklebørsen stopper

1970 MKP i Kolding

1974

1978

De gamle trailere skal
nødigt alle ende som denne
kasserede Brenderup
trailer fra ca. år 1990
- på kommunepladsen i
graven for jernaffald.
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Nummerpladen:

Op til ´66, var det rund nummerplade, med to bogstaver og 4 tal. Skriften
var meget lille, og det trækkende køretøjs nummerplade skulle males på
traileren også.

Fra ´66 til ´76, var det en rektangulær gul emalje nummerplade, også med
to bogstaver og 4 tal. Skriften her var nu blevet så stor, at trækkende
køretøjs nummer ikke længere behøvede at være påmalet traileren.

Ovennævnte er sikkert skyld i, at så mange trailere fra før ´66 har fået
udskiftet den runde nummerplade til en ny, for derved kunne man skifte bil
uden at skulle male om (dengang var traileren synet til én bestemt bil).

Det ideele træk, er hvor bilen har sin originale sorte emalie-nummerplade,
og traileren en rund sort/gul nummerplade, samt bilens nummerplade
malet på ved siden af – det vil sige, at trailer er synet kun til denne bil,
hvilket vel også er bedst, da begge køretøjer vel er med 6 volts el-anlæg.

Ved nummerplader fra før ´66, kan man se hvor traileren oprindeligt blev
indregistreret. OT er Fåborg, og RJ er Silkeborg.*
Man kan, fra ´66 til ´76 se på bogstaverne hvilket år traileren er
indregistreret. AB er ´66, mens AS er ´71. *

*se mere på www.danskenummerplader.dk

Nummer kombinationen for trailere fra 1958 til 1966 var mellem 30 00 og
44 99, mens Campingvogne havde et nummer mellem 45 00 og 59 99.
 Nummer kombinationen for trailere fra 1966 til 1976 var mellem 30 00 og
50 00, mens Campingvogne havde et nummer mellem 10 00 og 29 99.
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”Gode råd omkring syn af veteran-trailer”:

Vær kritisk med dækkene. Dæk ældre end 6 år bør skiftes. 
Man kan ofte se på en lille rude i dækket hvor gammelt det er – står der
f.eks. 41 01, er dækket fra uge 41 i år 2001, og bør udskiftes.
Diagonal dæk til trailerhjulene, bør man efter min mening vælge, da det er
det tidstypiske. Man kan, så vidt jeg ved, ikke få dæk med hvide sider til
mindre hjul end 10 tommer.

Kuglekoblingen må ikke have slør – det vil sige, at den skal lukke stramt
omkring trækkrog-kuglen. Ved slør, hvilket ofte ses, vil traileren give
kraftige ”bump-lyde” ved kørsel. Ved nogle kuglekoblinger er det let at
fjerne sløret, mens det ved andre er ret omfattende, og man er måske bedst
tjent med at udskifte den.
Se gennemgang af kuglekoblings-typer på hjemmersiden.

Stelnummer skal være synlig. Har rusten gjort tallene utydelige, så kan
man slå nye tal i stellet.

Gamle lygter er som regel blevet afbleget og skal udskiftes. Ved blinklys
forsøger nogle sig med orange pærer, hvilket kun kan fås ved 12 volt.
Ellers er det kun at finde nogle lygter / noget glas så tæt på de oprindelige
som muligt.

Trekant-reflekser  bagpå er et krav. Se gennemgang af typer på
hjemmesiden. Reflekser, hvide foran og gule på siden af traileren, er
sikkerhedsmæssigt en rigtig god idé.*

Total og lastangivelse. Det skal stå på traileren.*

Lav nyt ledningsnet – husk hvis det er 6 volt, skal ledningerne være
dobbelt areal i forhold til 12 volt.

*du kan evt. spørge hvordan du kan gøre det mindst skæmmende på en
gammel original trailer.
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Bortkommet registreringsattest:

Hvis registreringsattesten og nummerpladen ikke forefindes, kan traileren
måske synes alligevel. 

• Få en erklæring fra tidligere ejer på, at du nu ejer traileren.
• Derudover skal du há et typegodkendelses nummer. 

Lettest er det hvis du kender én med en tilsvarende trailer, og at du
der kan låne registreringsattesten (herfra kan synshallen finde
typegodkendelsen).
Alternativt skal du selv finde typegodkendelsen. Lettest er en A+
synshal, som er landets ældste, og derfor måske har gemt et papir
arkiv over gamle typegodkendelser.  

Hvis registreringsattesten ikke forefindes, men der er en nummerplade på
traileren kan traileren let omregistreres. 

• Få en erklæring fra tidligere ejer på, at du nu ejer traileren.
• Udskriv en ansøgningsblanket om en erstatningsattest fra ”SKAT”

hjemmeside, og søg denne.

Eksempel på den runde nummerplade som sad
på trailerene mellem 1958 og 1966.

Skriften på disse nummerplader er så småt, at
der var krav om at bilens nummerplade skulle
males på traileren ved siden af den runde
plade.
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Hvad vil blive vurderet på ved et veteran-trailer-træf:

• Ældste trailer.
• Mest sjældne trailer.
• Trailer i bedst harmoni med veteranbilen – størrelse og ”stil”.
• Trailer som hører til bilen mht. nummerplade, registrering og el.
• Bedste restaurering.
• Alternativt, publikums valg.

Min drøm er, at der en dag vil være komme et ”træk”,  hvor bil og trailer
er i flot harmoni.

Tidsmæssigt passer de sammen
Begge køretøjer er holdt i orginalt udførsel..
Størrelse og især højde passer.
Restaureringsgraden er også rimelig ens.
 Nummerpladerne passer sammen*

*bilens kendingsbogstaver f.eks. OT for Fåborg så jeg gerne gå igen på
traileren (før ´66), således disse to køretøjer kunne være købt sammen.
Her skal bilens nummer så males på trailerkassen, og bil + trailer skal
være synet som eet træk.

Personlig mener jeg ikke man skal male traileren i bilens farve, men
derimod forsøge at finde den originale farve mm.
Der kommer flere og flere der laver trækket (bil og trailer) i ens farver,
hvilket bestemt også har sin charme, men som ”god original stil” vil det
trække nedad.
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Nyttige adresser:
Diagonal dæk, Starco A/S i Galten, 8754 0000

        eller www.oldtimer-reifen.com (hvide dæksider fra 10”)
Næsten alt, Jydekrog i Ikast, 2611 1693
Fælge og dæk, NDI i Brørup, 2536 3548 (Svend Erik)
Håndsmedede hængsler og beslag, Ole Haubro, Gedsted, 9864 5620
Bladfjedre, Dansk Vognfjeder fabrik, Holbæk, 3678 8400

   Ålborg Smedielaug, 9812 1540
Lygteglas, Hans fra Esbjerg, 7513 2852

På klubbens hjemmeside, www.veterantrailer.dk  vil jeg lave et fotoarkiv
over spændende trailere jeg møder i Danmark, ligesom jeg vil samle
beskrivelser omkring de firmaer der producerede de gamle trailere.
(materiale modtages gerne)

Hvem kan:
-fremstille nye skærme hvis de gamle er for dårlige ?
-fremstille stænklapper med logo på ?
-skaffe / fremstille navkapsler og pynteringe ?
-renovere kuglekoblinger ?
-
(adresser mm. modtages gerne, således de kan komme med i næste hæfte) 

Klubstifter og bladudgiver:
 
Kurt B. Larsen 
Jyllandsgade 22 
7600 Struer
Tlf. 6163 1645
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I næste blad vil jeg se på
kuglekoblingen.

Virkemåden, typerne samt
årgangene.

Jeg vil også se på mulighederne for
at få lavet stænklapper med de

gamle firma-logoer.


