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Klubbladet, Veterantrailer.dk 

 
 
Klubben har kunnet  
fejre 3 års fødselsdag.  
 
Blad 8. Forår - 2014 
 
 

 
 

 

 
 
Og vi har igen afholdt generalforsamling og klubmøde 
hos Sussi og Carsten i Ulfborg. 
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Veterantrailer.dk har afholdt den årlige 
generalforsamling hos Sussi og Carsten i Ulfborg, den 15. 
februar.  
Til generalforsamlingen var 7 medlemmer mødt op.  
 

Klubben fortsætter uændret med den bestyrelse som også 
var i ´13.  Bestyrelsen tegnes i dag af Poul Buhl, Carsten 
Andersen, Peder Seiersen og Kurt B. Larsen. Poul er 
kasserer for klubben, Carsten er revisor, og Kurt er 
formand. 
Økonomien er fin, selvom vi har investeret i klub-
stofmærker (logo). Vi har også fået lavet to klubflag således 
vores klubstand bliver mere synlig. 
  
Vi fik bestemt hvilke træf klubben vil deltage ”officielt” i, 
og de er listet i kalenderen her på hjemmesiden.  
 
Klubbens	  mål	  for	  ´14:	  

Hjemmesiden	  skal	  op	  at	  køre	  igen	  !!!!!!!	  

Vi	  skal	  markere	  os	  ved	  nogle	  træf	  –	  her	  vil	  det	  første	  være	  
åbningsdagen	  ved	  Jesperhus	  blomsterpark.	  Hvad	  vi	  derefter	  
vælger,	  er	  noget	  vi	  bare	  bestemmer	  i	  fællesskab.	  

 
Med ønsket om et rigtig godt veterantrailer.dk nytår, gik 
alle tilbage til garagerne og frydede sig lidt over at have 
været med til at bevare disse pragtfulde køretøjer – som 
bestemt er et stykke bilkultur-historie.  
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Foto fra Carstens imponerende værksted – her ses vi ved 
nyeste projekt – en ladbus. 
 

 
 

Kalenderen 
7. maj: Åbningsdagen ved Jesperhus blomsterpark. 

Ligesom i ´12, vil vi samles på inden blomsterparken, 
således vi kan køre samlet ind på pladsen. 

5. juni: Wedelslund Gods ved Galten. Kæmpe 

arrangement som vi vil prøve at deltage i. Også samlet 
kørsel ind på pladsen, da der kommer rigtig mange 
køretøjer. 
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Transpoletten:	  

Jeg	  har	  valgt	  dette	  mærkelige	  køretøj	  som	  
temaet	  for	  dette	  blad,	  da	  Transpoletten	  er	  blevet	  
meget	  populær-‐	  nu	  mere	  end	  50	  år	  efter	  den	  
kom	  frem.	  
Transpoletten	  var	  datidens	  autotrailer,	  og	  en	  meget	  fiks	  en	  at	  
have	  stående.	  For	  et	  værksted	  må	  det	  have	  været	  en	  revolution	  
da	  de	  pludselig	  kunne	  få	  bilerne	  slæbt	  hjem	  på	  værkstedet	  på	  en	  
ordentlig	  måde.	  

De	  første	  Transpoletter	  kom	  uden	  påløbsbremse,	  men	  i	  ´67	  blev	  
det	  ved	  lov	  bestemt	  at	  transpoletten	  kun	  kunne	  godkendes	  til	  
slæbning	  af	  et	  havareret	  køretøj,	  hvis	  transpoletten	  blev	  forsynet	  
med	  bremser.	  

Transpoletten	  blev,	  og	  bliver	  stadig	  anset	  for	  ikke-‐
registreringspligtig	  påhængskøretøj.	  

Der	  blev	  også	  i	  ´67	  sat	  regler	  op	  for	  hvordan	  lygter,	  reflekser	  og	  
hastighedsmærkningen	  skulle	  være:	  Justitsministeriet	  tillader	  
uanset	  bestemmelsen	  i	  §	  2	  i	  justitsministeriets	  bekendtgørelse	  nr.	  
328	  af	  23.	  november	  1961	  om	  slæbning	  af	  motordrevne	  køretøjer	  
m.v.,	  at	  det	  pågældende	  køretøj	  indtil	  videre	  anvendes	  til	  
slæbning	  af	  motordrevne	  køretøjer	  på	  betingelse	  af,	  at	  køretøjet	  
forsynes	  med	  2	  trekantede	  refleksanordninger	  og	  med	  en	  
cirkelrund	  tavle	  med	  påskrift	  30	  km/t	  af	  udførelse	  som	  beskrevet	  i	  
registreringsbekendtgørelsens	  §	  41,	  stk.	  4,	  at	  køretøjet	  forsynes	  
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med	  bremser,	  og	  at	  de	  i	  den	  nævnte	  bekendtgørelse	  fastsatte	  
regler	  for	  slæbning	  af	  køretøjer,	  herunder	  bestemmelsen	  i	  
bekendtgørelsens	  §	  3,	  stk.	  2,	  overholdes.	  

	  	  

 
 
 
Første gang vi i klubben rigtig lærte om Transpoletten, var til 
biludstillingen i Herning. Her havde Peder sin u restaurerede 
eksemplar med, og man må bare sige, at den vakte mindst lige så 
meget opmærksomhed som trailerne omkring den.  
 
        
 Når vi glemmer os selv, gør vi som regel noget der 
vil blive husket. 
 
Der findes ingen erstatning for hjerne – men tavshed 
hjælper !     
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Én af de allerflotteste Transpoletter jeg nogen 
sinde har set, er denne helt originale eksemplar. 

Selv lygtebommen var der i fin træudgave, med 
påskrift på. 
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Noget af det rigtig flotte ved den før omtalte Transpolette, er at 
der også findes de originale kæder til den. 
 

 
 
Kæderne blev brugt til at holde bilen fast med – 
 se brochuren side 8. 
 
 
Total istandsat Transpolette: 

                         
Den dyreste Transpolette jeg endnu har set, er denne total 
istandsatte eksemplar. 
Prisen var sat til 8.500 kr. 
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Arkivfoto af en DAN trailer  
 
Claus Carøe fortalte på generalforsamlingen at han 
havde fået lavet nyt lad til hans DAN trailer. 
 
Ladet er lavet med de rigtige kanter og bukninger, og 
ifølge Claus, var der blevet lavet et flot stykke arbejde. 
 
Det bliver spændende at se det færdige resultat. 
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Klubben har fået optrykt folderne som vi normalt deler 
rundt ved træf og lign. 
 
Disse foldere har fået en ny farve igen, således jeg kan 
se hvilket oplag en folder stammer fra. 
 

             
 
Rekvirer disse foldere ved formanden, og del dem ud i 
de veterankredse i kommer i. 
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Nyt medlem: 
 
Klubben har fået et nyt medlem, Gert Jacobsen fra 
Assens, som har en meget gammel Cykelbørsen trailer. 
 
Traileren er fra ´54, og derfor den allerførste årgang fra 
Horsens fabrikken – dog med stelnummer 517. 
 
 

 
 
 
 
BAGSIDE CITAT: 
 
Jeg blev for nylig spurgt hvad der er den største 
omvæltning ved at være blevet skilt. 
Det gik vel lidt tæt på, og mit svar var bare: 
I dag ved jeg ikke når jeg gør noget forkert – det vidste 
jeg altid førhen. J  
 


