
F-104 Starfighter Ferrari 

Havlland Tiger Moth 



Autocamper er ikke et ny fænomen 
 

Dette er Bedford ”Svanebussen” 
 

1953 
 

90 km/t 
 

60 hk 
 

6 cylinder benzin 
 



Måske Danmarks ældste sammenklappelige 
campingvogn. 
 
Vognen er fremstillet på Lunderskov Møbel-
fabrik, der senere kom til at hedde LM 
Glasfiber. 
 
Vognen blev udloddet som hovedgevinst til 
KFUM's julelotteri, men blev aldrig afhen-
tet. 
 
Efter nogen tid blev den sat til salg, og købt 
af familien Hammerich i Odense. 
 
Vognen blev brugt af familien og familiens 
børn og børnebørn helt frem til 2010, hvor 
man donerede den til Egeskov. 



Købmandsmuseet  
 

Det oser af nostalgi! 
 

I et 150 m2 stort lokale i forlængelse af Motorcykelmuseet har Købmandsforeningen Fyns Museumsudvalg - 
i samarbejde med Egeskov - indrettet en købmandsbutik. 



Købmandsbutikken er bemandet med pensionerede købmænd og frivillige som gerne fortæller historien om 
købmandshandel i perioden 1930-1950, gennem den store samling af tidens varer og udstyr. 

 
Det er muligt, at købe enkelte varer i butikken, blandt andet kan man få duftende friskmalet kaffe og 

"rustne søm" med sig hjem. 



I den gamle hestestald vises en stor udstilling under titlen "Mennesker og Mekanik fra perioden 1860-1910". 
 
Her kan du opleve en udstilling med spændende eksempler på mennesker og mekanik, med hestevogne, biler, 
knallerter og landbrugsredskaber, suppleret med information om samfundets udvikling i den periode. 



Troede du, at Velo Solex’en var den første cykel med hjælpemotor? 
Så må du tro om!! 

 
Danskproduceret cykelmotor, som tidligt i det 20. århundrede blev bygget i ca. 3000 eksemplarer, beregnet 

på montering på almindelige trædecykler. 
 

Motoren er 2-takts på 122 ccm. 



Egeskovs gamle smedje står stadig helt intakt som dengang, hvor heste indgik i landbrugsdriften på Ege-
skov. 
 
Der smedes stadig i den stemningsfyldte bygning. Professionelle smede fyrer ved lejlighed op i essen, og så 
er det muligt at komme helt tæt på fortidens vigtigste smedeopgaver - som at sko en hest. 


