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Klubbladet, Veterantrailer.dk 
 

Blad 6.  Sommer 2012 
 
  
 
 
De fleste 
Veterantrailere 
kan da stadig 
bruges til noget 
fornuftigt; En 
landmand ved 
Lemvig har lavet 
denne salgsbod ud af 
en gammel ERKA 
trailer. 
                                        
 
Noget stilstand fra 
formanden: 
Klubbladet og hjemmesiden har ligget noget på ”stand by”, 
da jeg har været særdeles optaget af andre ting. Jeg har bl.a. 
cykel-trænet rigtig meget, for her i uge 29 at køre med 
Team Rynkeby til Paris. Jeg er blevet støberichef på mit 
arbejde, og jeg har ”passet” 2 Kinesere i 3 måneder, hvilket 
også har været en belastning.  
Efter sommerferien tror og håber jeg at klub-livet og 
hjemmesiden kan blive aktiv igen.  
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SIDEN SIDST: 
 
Der er reduceret lidt, og rykket lidt rundt i bestyrelsen for 
klubben. Bestyrelsen tegnes i dag af Poul Buhl, Carsten 
Andersen, Peder Seiersen og Kurt B. Larsen. Som noget nyt 
er Poul nu blevet kasser for klubben, og Carsten er revisor.  
 
Klubben har fået et nyt medlem. Shane Uno er blevet 
medlem nr. 18.  
 
Jeg får nogle gange henvendelse fra personer med trailere 
til salg, og jeg vil forsøge at give tilbuddet direkte videre til 
klubmedlemmer via mail. 
 
Klubben har været til træf i Jesperhus Blomsterpark 
(åbningsdagen), og selvom kulden drillede lidt, var det en 
herlig tur. 
Publikums valg blev en Excalibur fra ´79. 
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Carsten Andersen har kørt i optoget til GIROen med sin 
VW bus og Vestfalia trailer. Der vil komme fotos på vores 
hjemmeside. 
 
Jeg har besøgt Jørgen Kraft i Bogense. Jørgen var 
idémanden hos Brenderup fabrikken i mange år, og har 
stået som konstruktør af mange af de trailer-typer vi kender 
i dag. Transpoletten var faktisk også Jørgens opfindelse. 
 
 

 
 
Poul Buhl har arrangeret at der 
bliver broderet stofmærker af 
klubbens logo. Disse stofmærker 
vil komme til salg på 
hjemmesiden så snart de er klar. 
 
 
 

 
 
Ambassadører for klubben:  
Jeg har vedlagt nogle foldere om klubben, med den hensigt, 
at I kan give folderen til dem I møder på jeres ”veteran-
veje”. 
Skulle nogle af jer have lyst til at omdele flere foldere til 
træf og lign., kan I let få flere foldere tilsendt. 
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EN VASKEMASKINE HISTORIE: 
 
Jeg er blevet ringet op af en ejer af denne lille Dantrailer 
årgang ´64 med rund nummerplade. Traileren er bygget i 
St. Mærløse. Traileren var til salg, og er blevet solgt, men 
der hvor jeg vil hen, er at fortælle hvad traileren oprindelig 
blev brugt til. Den oprindelige ejer havde en vaskemaskine 
som han kørte rundt med på traileren og lejede ud til især 
gårdene når de skulle have stor-vask dengang midt i 60erne. 
  

 

 
Jeg har så her efterfølgende fundet ud af, at sådan én havde 
vi også her tæt ved Struer. Han havde dog både 
vaskemaskine og centrifuge med på traileren, og traileren 
blev trukket enten af en Morris 1000, eller en Nimbus 
motorcykel (alt efter hvad der lige kunne køre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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MERCEDES STJERNEN:   
 
Dette meget stærke symbol blev 
opfundet på en lidt sjov måde. 
  
På en rejse (omkring år 1920), 
havde grundliggeren af Mercedes-
fabrikken, Gottlieb Daimler sendt et postkort hjem til 
familien, og på kortet havde han markeret det hus hvori han 
boede med en ”stjerne”, og skrevet ”Gid denne stjerne må 
skinne på mit arbejde”. 
Da sønnerne senere skulle videreføre Daimlers fabrik, 
huskede de denne stjerne fra postkortet, og lavede det som 
symbol for fabrikken.  
 
Senere da en lille svensk skrothandler Sten A. Olsson 
omkring 1960, skulle lave et symbol til et skib han ikke 
kunne nænne at ophugge, kopierede han Mercedes-stjernen. 
Stjernen stod for pålidelighed og sikkerhed mente han. Sten 
A. Olsson ville så prøve at lave en alternativ færgerute 
mellem Sverige og Danmark.  Færgeruten blev en succes. 
Efterfølgende er det blevet er stort selskab ved navn 
STENA (Sten A), og stjernen er blevet suppleret med nogle 
bogstaver i midten således stjernen tydeligt adskiller sig fra 
Mercedes-stjernen. 
Gottlib Daimler skulle bare lige have vidst, at hans lille 
krydsedulle på et postkort, mange år senere er symbolet på 
flagskibet blandt biler, samt symbolet på Nordens største 
færgeselskab og Nordens største skrothandelfirma.  
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STÆNK-LAPPE LOVEN: 
 
Den mest forhadte lov vi bilister nogensinde har fået 
trukket ned over hovedet. 
 
Fra 1. okt ´63 og 2 år frem, var det påkrævet at både biler 
og motorcykler skulle udstyres med meget lange 
stænklapper. Efter 1965 blev det derimod forbudt at køre 
med disse lange stænklapper. – derfor, har man en trailer 
fra perioden okt. ´63 til midt ´65, hører der rigtig lange 
stænklapper til. 

 
Højden ”h” måtte højest være en fjerdedel af ”a”. 
 
Afstanden ”a” måtte højest være 2 gange ”r”. 
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Historien siger, at daværende justitsminister Hans Erling 
Hækkerup, var blevet irriteret over at hans ministerbil blev 
sprøjtet til af de foran kørende biler. Dette skulle stoppes, 
og loven om stænklapper blev vedtaget i folketinget med 
virkning fra 1. okt. ´63.  
Stænklapperne skulle være så lange, at de næsten rørte ved 
asfalten (ubelastet bil), så med personer i bilen, og ved 
baglæns kørsel, blev stænklapperne ofte revet af.  
Da stænklapperne yderligere viste sig ikke at have ret stor 
effekt på tilsprøjtning af bagved kørende biler, blev loven 
opgivet. 
I de to år hvor loven virkede, fik Hans Erling Hækkerup 
ofte smidt afrevet stænklapper ind i sin forhave som protest 
på sin ugennemtænkte lov.   
 
Jørgen Kraft fra 
Brenderup fabrikken, 
fortalte mig, at dengang 
hvor stænklappe-loven 
kom, lavede de deres 
stænklapper af alm. 
pladegummi skåret til 
på pladesaksen, og 
påmalet logoet BMP. 
Først noget senere kom 
de formstøbte 
stænklapper med 
fremhævet logo.  
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PORTRÆT AF FORMANDEN: 
 
Jeg er 49 år, gift med Randi 
gennem 20 år, og sammen 
har vi to piger, Mie på 19 år 
og Maja på 16 år. 
 
Jeg er uddannet 
lastvognsmekanikker og 
derefter maskiningeniør.  
 
Arbejder nu som 
metallurgichef / støberichef på 
Vald. Birn´s Jernstøberi i 
Holstebro. 
 
Træner i, og stifter af ethjulet cykel-klubben UCKS i 
Struer, hvor rigtig mange børn har lært at cykle (uden 
støttehjul). 
Jeg er også aktiv mht. 2 hjuls cykling, og jeg har lige fået 
mig en lækker kulfibre-cykel beregnet til bjergkørsel. 
Første uge i sommerferien cykler jeg med Team Rynkeby 
til Paris.  
 
Veterankøretøjer:  
Biler. VW 1200 Cabriolet fra 1964 samt en VW 1303 fra 
1973.  
Trailere. Cyklebørsen fra ´57, ´62 og ´64. Heewa fra ´50 
og ´57. Himmerland fra ´62. Brenderup fra ´60, ´64 og ´66. 
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Dines og Hægmann fra ´62. 4 af nævnte er med rund 
emaljenummerplade. 
 
Yndlingsbiler er helt klart en Mercedes-Benz 300 SL 
Roadster fra ca. 1955 eller en Aston Martin DB4 Zagato. 
Af mere opnåelige biler holder jeg meget af en Volvo 
P1800. 
 
 
Hvad ville jeg gøre hvis jeg vandt en stor pose penge ? 
 
Jeg ville købe et ”værksted” tæt på hvor jeg bor, og indrette 
mig med gammeldags smøregrav og masser af værktøj. 
 
En BMW motorcykel fra midt ´60 med sidevogn skulle der 
også være på værkstedet, ligesom en gammel (lille) lastbil 
også let kunne få plads der.  
 
Jeg vil også gerne tage familien med til Grønland for at se 
hvaler. 
 
Jeg vil købe mig noget mere fritid ved at betale andre for at 
udføre forskellige småjobs som havearbejde, malearbejde 
mm.  
 
Og endelig, vil jeg reservere én uge til mig selv om året, 
hvor jeg vil gøre lige det der falder mig ind. 
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MIT VINTERPROJEKT: 
 
 

 
 
 
Mit vinterprojekt, der blev omtalt i blad 5, blev ikke rigtig 
til noget – fritiden rakte ikke så langt. I stedet købte jeg min 
yndlingstrailer – den hvide glasfibre bagagevogn fra 
Brenderup. 
 
Bagagevognen håber jeg at komme til at bruge sammen 
med et gammelt (lille) villatelt jeg har købt.  
 
Selvom traileren ser rimelig ud, er der jo altid noget der 
skal gøres. Jeg skal have lavet ”lange” stænklapper af 
pladegummi, og påmalet logoet BMP. Låget skal repareres 
i glasfibren, og der skal laves et stang-system der kan holde 
låget når det står åben.  
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SÆLGES: 
 
Himmerland trailer fra 1962 m. rund nummerplade 
(VR for Hadsund). Det specielle ved denne trailer er, at 
der stadig er original trælad på den, og at ladet faktisk 
har det fint. Der er kommet nye dæk og hjullejer på 
traileren, så der mangler kun at blive lavet lys for at den 
kan synes. 
  

      

Traileren har været brugt som arbejds-trailer i et murer-
firma i rigtig mange år, og efter hvad jeg har fået fortalt, så 
er det mørtlen som har imprægneret træ-ladet således det 
stadig er OK. Murerfirmaets navn står stadig malet bagpå 
traileren. 
 
Prisidé: 3.500 kr. 
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BAGSIGE CITAT: 
 
Et af mine egne. Jeg blev for nylig spurgt om hvor mange 
medlemmer der er i Veterantrailer-klubben. ”17”, svarede 
jeg, og inden personen nåede at sige mere, fortsatte jeg, 
”men vi har over 100 trailere”. Først bagefter kom jeg til at 
tænke på hvad jeg lige havde sagt, men vil egentligt gætte 
på at det er rigtig nok. 
 

 
Bryllup: 
 
Klubmedlem Jesper fra 
Ulfborg (medlem nr. 17) er 
blevet gift med Camilla 
(datter til Carsten - 
medlem nr. 5). 
På klubbens vegne vil jeg 
ønske Camilla og Jesper 
alt mulig held og lykke 
fremover. 
 

 
Hvad kan nås på et sekund:  
Trækker man 75 kg. én meter i løbet af et sekund, har man 
udført det arbejde der svarer til 1 HK. 
En kolibri slår 70 vingeslag. 
Lyset bevæger sig fra månen til jorden. 
 


