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Klubbladet, Veterantrailer.dk 
 

Blad 3.  Forår 2011 
 
     

         
 
Logoet er valgt som en efterligning af de gamle runde  nummerplader. 
 

Klubmøde den 17. april kl. 10, 
Ullsgade 8, i Ulfborg. 

 
Menuen bliver Russisk suppe  –  tilmelding til Kurt på 6163 1645 
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Siden sidst:  
 
Vi er blevet lidt flere medlemmer, således vi nu er oppe på 11 
trailer-nørder. 
De nye medlemmer er Orla Rasmussen fra Fåborg, Ole Clausen 
fra Aarhus, Christian Halling fra Aarhus, samt Klaus Carøe fra 
Voel ved Silkeborg. 
 
Der er kommet lidt gang i en Facebook-gruppe mht. 
veterantrailere. Brug det !!! 
 
Klubben er kommet på netbank, og det er meningen at klub-
medlemskab skal betales på den måde. Kontonummer mm. vil 
komme til at stå på hjemmesiden. 
 
Der er blevet lavet en artikel til bladet Veteranposten, og jeg er 
meget spændt på at se resultatet her d. 25. marts. 
 
Jeg er blevet helt vild med 5-polet anhænger-stik til køretøjer fra 
før ´65. Se midtersiderne. 
 
Sommerens træf for veterantrailere er i støbeskeen. Det bliver et 
træf i et andet træf. Vi har fået lov til at være en del af træffet i 
Ans d. 11. juni. Til dette træf, skal vi have kåret vores første 
vindere mht. trailere (reglerne står på hjemmesiden). 
 
Brenderup trailerfabrik (Thule) har endnu ikke omtalt klubben på 
deres hjemmeside. Om det skyldes modvilje eller ej, ved jeg ikke. 
I næste uge vil jeg besøge fabrikken, og se de rester af gamle 
brochurer de har tilbage. 
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Lidt historie: 
 
 
Cyklebørsen i Horsens lavede jo først sidevogne til motorcykler, 
og senere også personvogns trailere. Under et besøg ved VW 
specialisten Jan Koed, opdagede jeg at Cyklebørsen også havde 
lavet special-værktøj til VW biler. Jeg så flere rammer til 
rudemontage, hvorpå der var ”samme” typeskilt” som der sidder 
på min Cyklebørsen-trailer.  
 

 
Det er med mænd som med vin. Alderen gør de dårlige sure, og de 
gode bedre. 
Ciero (106 – 43 f.kr) 
 
 
 
Lidt snak om trailer-stik ! 
 

 
Et trepolet Hun-stik set fra 
bagsiden. 
 
Justesen, Den tidligere ejer af 
Brenderup trailer, fortalte 
mig, at før 1950, var der ikke 
krav om blinklys på 
anhængere. Det var derfor nok 
med tre ben i stikket. Én til 
stel, én til baglys, og én til 
stoplys. 
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Fra 1950 til 1965 brugte man 5 polet stik som forbindelse. Der var 
kommet krav om blinklys, og det stillede krav om to poler (ben) 
mere. 
 

      
 
 
Som det ses herover, er der ikke meget forskel udvendigt på et 3 
polet og et 5 polet stik. 
 
Det 5 polet stik, som jeg har 
fundet, står der ”5” på. Om det er 
én af de sidste, hvor det også 
kunne fås 7 polet, ved jeg ikke. 
Stikket er meget gedigent udført, 
med f.eks. et lille stykke fjeder-
blik som holder for klappen.  
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5 polet stik kan ikke bruges til synsfri sammenkobling, men det 
gør ofte ikke noget, da mange af os kun har 6 volts strømanlæg, og 
derfor skal syne bil og trailer som et træk. 
 
Jeg vil montere det viste 5 polet stik på mit ´64 VW og ´57 
Cyklebørsen trailer. 
 
I år 1965 kom der krav om, at baglyset skulle deles ud på to 
sikringer, og det stillede krav om et ben mere i stikket. Man har så 
lavet et ekstra, der så kunne bruges til f.eks. konstant strøm. 
- hermed var det 7 polet stik opfundet, og det kan man stadig 
anvende. 
 
Lidt mere trailer – stik – snak:  
 
 
VW folket kunne engang 
købe et stik med et ekstra 
strømudtag. 
Dette strømudtag var 
beregnet til en lille 
håndlampe, således man 
kunne have lys ved evt. 
motor eftersyn (på VW er 
motoren jo tæt ved 
stikket). 
 

Det	  er	  jo	  ikke	  alle	  der	  helt	  er	  tabt	  bag	  en	  
Veteran-‐trailer	  !	  
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Stema trailer: 
 
Jeg har fået en bagagetrailer foræret, men 
den var desværre også meget dårlig. 
 
Lidt sjov fik jeg da ud af det: Traileren er 
fremstillet i forbindelse med Wartburg fabrikken, og i den 
brochure der fulgte med traileren var det også kun Wartburger der 
trak. Stema traileren findes stadig. I dag forhandles den af f.eks. 
Harald Nyborg.  
 

       
 

 
Vangerne på denne vogn var gennemhullet for at spare materiale / 
vægt. Affjedringen var også lidt speciel med en gummiklods hvor 
igennem der går en trækstang.  
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Trækkrogen på 
denne Stema 
trailer var også 
helt ukendt for 
mig,  men selve 
systemet virker 
faktisk rigtig 
godt. 
 
_____________________________________________________ 
 
Her er den mindste trailer jeg nogensinde har set. Det er en EBA 
Pedersborg fra år 1963. Den står i Kalundborg, og kan købes for 
ca. 1500 kr. 

Traileren er total 2 meter lang. Ladet er 1,3 meter lang, og 0,8 
meter bredt. Traileren står vandret ved kuglehøjde på 0,3 meter. 
Alle papirer forefindes, men det er desværre ikke en emalje 
nummerplade der sidder på traileren. 
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Bagside citat: Husk aldrig at spise sovemedicin og 
afføringspiller samme aften. 
 
 
 

 
Foto fra sidste klubmøde 
 
Fra venstre mod højre er det Finn, Kurt, Peder, Carsten, Poul, Jan 
og Claus. 
 
 
 
Klubstifter og bladudgiver: 
      
Kurt B. Larsen  
Jyllandsgade 22  
7600 Struer 
Tlf. 6163 1645 

 
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. 


