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Klubbladet, Veterantrailer.dk 
 

Blad 9.  Efterår 2014 
 

TEMA for dette blad: Teltvogne  
 
Ny hjemmeside: 
 

 
 
Klubben har i lang tid haft ønsket om at lave en 
ny hjemmeside, som jeg selv kan redigere i. Efter 
flere sværdslag, og hjælp fra min datter Mie, er 
her begyndelsen på siden.    
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Siden sidst: 
 

         
 
Vores lille klub har igen været til Åbningsdagen for 
Jesperhus Blomsterpark.  
 
Poul Buhl er ved at stille borde op til vores morgenkaffe. 
Vi var tre biler kørende dertil, men undertegnede udviste 
den dårlige stil at tage en bil uden anhængertræk, og 
dermed trailer efter.   
Bemærk Klubflaget til højre !! 
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Klubben har også været til træf på Wedelslund Gods. 
 
Klubben var igen repræsenteret med tre biler, og denne 
gang havde jeg fået min bil kørende igen (og derfor trailer 
med). 
 
Virkelig godt arrangement, som tiltrak vildt mange 
køretøjer.  
 
Tema: 
 
Teltvogne: Måske vil man tænke at dette mere hører ind 
under temaet Campingvogne, men dette blads teltvogn er en 
trailer med en overbygning på ! 
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Der er lige dukket en ”vel bevaret” dansk bygget 
teltvogn op ! 
 
De fleste kender teltvognen ”Lillebror” fra Sverige, nogle 
kender LM teltvognen, og ganske få kender teltvognen fra 
Brenderup. Den teltvogn som er blevet fundet, er en 
Campino fra Dines og Häggman maskinfabrik i Allesø pr. 
Beldringe (på Fyn). 
 

Vognen er 
fra 1959 og 
haft to 
ejere i alle 
disse år. 
 
Den blev 
oprindelig 
trukket af 
en Loyd 
Alexander 
TS, og var 
med ned i 
Europa 
flere 
gange. 

 
De sidste 10 år har den stået under et presenning, og det 
har den ikke haft godt af. 
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Artikel fra en avis i 
år1956. 
 
Teksten var: 
Sammenklappelig 
teltvogn med 6 
siddepladser der hurtigt 
kan omdannes til 4 
køjepladser. 
 

Her vises både en 
udslået og en 
sammenklappet 
Campino.  
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På billedet ses at støttebenene stadig er der, og fuld 
funktionsdygtige. Der ses også den sorte emaljie 
nummerplade, som sikkert er kommet på vognen ved 
ejerskiftet i år 1969. 

Baglygter og hjørnebeslag er ikke de rigtige, men det ville 
også være et helt under hvis de var intakte. 

Trækkrogen og støttebenet ser 
også originalt ud. 

Affjedringen er spiralfjedre og 
vippearme – dvs. der er ingen stiv 
aksel på vognen. 

Hvilken herlig vogn !!! 
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I brochuren fra 1965 står der at alt campingudstyret kan 
afmonteres på et kvarter, således man derefter har en 
varetrailer. 

Man kunne også købe en ”forstue” til en Campino.  

Fra Brochuren: Her ser de en Campino monteret med en forstue. I 
denne forstue, som forøger vognens rumindhold til det 
tredobbelte, kan der yderligere sove 4 personer. Om dagen er 
denne stue vidunderlig med læ og skygge. Her har deres frue en 
rigtig tumleplads med sit køkken med spisekrog til hele familien. 
Her er plads til at vaske sig og klæde sig om helt ugenert. Det 
tager kun 5 minutter at rejse dette telt, som er fremstillet af samme 
gode kvalitetsdug som vognen, og forsynet med dobbelt lynlås. 
Hele denne forstue, som leveres som ekstraudstyr, og som i 
virkeligheden er et helt stort telt, koster 490,00 kr. 
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Jeg kender til tre af disse Campino vogne. Den omtalte, én 
ombygget (teltet er fjernet og stængerne ændret)  i 
sønderjylland, og min egen der kun er en dårlig trailer.  

 

 

Kalenderen: 

Der bliver et, måske  to arrangementer i efteråret. 

 

I September (den 21.) vil jeg arrangere et besøg hos 
Michael Olesen, den tidligere direktør for Brenderup. 
Michael har en stor gård fyldt op med spændende biler mm, 
og jeg vil forsøge på at få én af Justesen brødrene 
(Brenderup) til at komme og fortælle noget fra deres tid 
med trailere. 

Der vil komme en indbydelse pr. Mail. 

 

Til Stumpemarked / messe i Fredericia den 18 – 19 
Oktober, vil Carsten forsøge at få en standplads til os. 

Sidst vi havde en udstillings-stand, var i MesseCentret i 
Herning. 
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Generalforsamling er sat til den 7. Februar. 

Dagen bliver en hyggedag, så sørg for at Konen / Kæresten 
også har sat kryds ved den dato. 

 

Sjælden trailer til salg lige nu: 

 

                

Westfalia trailer fra 1938 set til salg på veteranposten. 

Den har stelnummer 3, og må vel siges at være ret sjælden. 

Prisen er sat til 10.000 kr., og han er åben for bud. 

(traileren er hentet i Tyskland) 



Veterantrailer.dk. Blad 9. Efterår 2014 11 

Medlemslisten pr. 17/8 2014: 

 

Kurt B. Larsen  Holstebro 

Poul J. Buhl  Ørnhøj 

Peder Sejersen  Kibæk 

Carsten Andersen Ulfborg 

Jan Nissen  Aalborg 

Klaus Carøe  Silkeborg 

Orla Rasmusen  Haarby 

Jesper Andersen Ulfborg 

Karsten Jensen  Mariager (Ny) 

Niels Kristiansen Herning (Ny) 

Gert Jacobsen  Assens  (Ny) 

 

Dejligt med nye medlemmer, og mon ikke at vores nye 
hjemmeside vil give lidt mere ”liv” til klubben. 
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Efteråret er kommet, og snart skal vores køretøjer i 
”vinterhi”. 

Der kommer så en hel vinter hvor vi kan komme ud i 
garagerne og lave nyt spændende til foråret. 

Har man ikke lige den trailer man ønskede sig, eller har 
man for mange, så lad mig få det med på handelspladsen på 
hjemmesiden. 

 

 

 

BAGSIDE CITATER: 

Jeg undrer mig ofte over hvorfor forældre lige netop har 
valgt deres umulige børn til at fortsætte slægten.  

 

Ingen planlægger at glemme, men mange glemmer at 
planlægge ! 

 

De fleste vil hellere ødelægges af smiger, end hjælpes af 
kritik !! 

 


