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DANSK BORGWARD KLUB
Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en
sammenslutning af entusiaster inden for bilmærkerne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

The Danish Borgward Drivers Club
The Club is founded in 1982, Its purpose is to promote enthusiasm for and interest in Borgward, Goliath, Hansa anf
Lloyd vehicles.

Klubbens formål er at bevare så mange af ovennænte
køretøjer som muligt, samt udbrede kendskabet til
disse ved bl.a. af afholde træf og anden form for
sammenkomst.

The object of the association is to preserve as many of the
mentioned vechiles as possible, and also to spread the
knowledge of the cars by arranging rallies and other sorts
of meetings. The annual rally takes place in the month of
August.

Der afholdes træf en gang årligt i august måned. Der
bliver endvidere afholdt et forårsmøde samt den årlige generalforsamling.

The Club magazine is published 4 times a year and each
member might contribute with materials and articles.

Klubbens informationsblad udgives 4 gange årligt.
Hvert medlem har her mulighed for at bidrage med
materialer og artikler.

The Danish Borgward Club is member of the Danish Motor
Historic Board, which is an umbrellaoganisation for Danish Motor Historic Clubs and unions.

Medlemmerne har også mulighed for gratis at
annoncere for køb og salg af biler samt efterlyse
stumper m.m.

Additional information regarding the club can be
obtained at www.danskborgwardklub.dk
Der Dänische Borgward Klub

Til dækning af løbende omkostninger (porto, tryksager m.m.) indbetales et årligt gebyr på p.t. kr. 300,-.

Der Dänische Borgward Klub ist ein Zusammenschluss von
Liebhabern der Borgward, Goliath, Hansa und Lloyd Automobile. Die Gründung geht auf das Jahr 1982 zurück.

Dansk Borgward Klub er medlem og medstifter af
Motor historisk Samråd (MhS), som er en paraplyorganisation for dansk motorhistoriske klubber og
foreninger.

Der Zweck des Klubs ist diese Fahrzeuge zu bewahren und
auch die Kenntnisse dieser auszubreiten.
Einmal jährlich wird im August ein Rallye abgehalten.

Yderlige oplysninger om klubben kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, eller på klubbens hjemmeside.

Ein Mitteilungsblatt wird 4-mal jährlich ausgegeben. Jedes Klubmitglied hat die Möglichkeit mit Materialen und
Artikeln.

www.danskborgwardklub.dk

Der Dänische Borgward Klub ist Mitglied Der Dänische
Motor Historische Beratung, die ein Spitzenverband der
Dänische Motorhistorische Interessengemeinschaften ist.

Deadline næste blad
10. november 2015

Mehr Auskunft kann durch
www.danskborgwardklub.dk
erreicht werden.
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Aktivitetskalender 2015
Veteranbilkørsel i Allested Vejle
Formanden har ordet
Kasserens indlæg
Redaktørens hjørne
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Udenlandske klubber

+(45) 61 65 04 55

+(45) 64 85 15 00

KONTAKT OS FOR EN GRATIS UFORBINDENDE VURDERING OG SNAK
OM DINE BOLIGPLANER.

+(45) 26 20 58 42

+(45) 61 85 00 31

+(45) 61 65 04 55
EDC Åløkken, Åløkke Alle 19, 5000 Odense C, Tlf. 66 14 91 43, Fax.: 66 14 91 46,
www.edc.dk
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Aktivitetskalender 2015
26. SEPTEMBER - KL. 09.00-16.00
Aars Stumpemarked &
Veteranudstilling
Messevej 1, 9600 Aars
aars.aars-stumpemarked.dk
Tlf. 40 27 64 64
LØRDAG DEN 3. OKTOBER
Dansk Borgward Klubs
ordinære generalforsamling
Hjallese Forsamlings Hus
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward
information september 2015

4. OKTOBER - KL. 09.00-15.00
Swap-Meet i Holbæk
Oldvejen 25, 4300 Holbæk
www.damp-tromleklubben.dk/swapmeet
Tlf. 21 26 92 91
17. OG 18. OKTOBER
Bilmesse & Brugt Marked
Lørdag kl. 09.00-17.00
Søndag kl. 09.00-16.00
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia
Bilmesse-brugtmarked.dk
Tlf. 40 27 64 64

Veteranbilkørsel i Allested-Vejle
Lørdag den 20. juni 2015. Per Rahbek.

invitationer ud til en del af vores medlemmer. Desværre havde kun vores
formand Erik sammen med Hanne tilmeldt sig, og han deltog med sin meget flotte Lloyd 400 S Combi, som også
blev kåret til stævnets flotteste og mest
originale af alle de ca. 12 tilmeldte biler. Erik fik overrakt en flot vin gave,
som 1. præmie.
Jeg deltog ikke i selve løbet, men ankom først da bilerne, efter deres køretur, indfandt sig på festpladsen. Jeg
kørte i min grå Hansa 1100, så der var
da 2 biler fra vores klub repræsenteret.
Jeg deltog kun for at fotografere, så jeg
kunne lave denne artikel om dette udmærkede arrangement.

Vi har tidligere boet i Allested- Vejle på
Midtfyn i 15 år. Vi boede der fra 1969
til 1984, hvor efter vi flyttede til Hjallese. Vores børn har fået deres opvækst
der. Denne lille driftige landsby har et
meget aktivt sportsliv. Sportsklubberne
i byen, har så længe jeg kan huske,
hvert år arrangeret årets Fynbofest til

Den ene af arranggørende, Jens Vett,
har en del gange besøgt mig, uanmeldt, på mit værksted her i Hjallese,
og han er faktisk ansat i en virksomhed
glæde for alle byens indbyggere og i Bremen, som har sin adresse på Borogså til stor gavn for sportsklubbernes gwardstrasse.
økonomi og dermed til glæde for deres
Jeg håber, at der er flere af vores medmedlemmer.
lemmer, som vil bakke op om dette arDe har i de sidste år også arrangeret rangement til næste år. Alle deltagerne
veterankørsel i forbindelse med denne blev flot trakteret med 2 ristede pølser
fest, og der er også i år blevet sendt og 1 øl eller sodavand.
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FORMANDEN HAR ORDET
Klubbens næste store begivenhed er vores årlige ordinær generalforsamling lørdag den 3.
oktober kl. 15.00 i Hjallese Forsamlingshus. Husk at tilmelde
jer, så vi også her kan få nogle
hyggelige timer sammen. Indkaldelse og dagsorden findes inde i
bladet.
Jeg vil nu ønske alle en rigtig
god eftersommer og håber I kan
få luftet de gamle skønne biler
endnu nogle gange, inden efteråret sætter ind.
Med venlig hilsen
Erik Thøgersen
Formand

Sommeren er ved at gå på hæld. Vi kunne jo godt have tænkt os lidt
flere solskinsdage, men i skrivende stund, kan vi jo ikke klage, idet
solen skinner fra en skyfri himmel, og så er vores dejlige Danmark
jo et skønt sted, at befinde sig i.
Klubbens årlige træf har vi jo netop afholdt på CampOne Bøjden
Strand og igen i år med stor deltagelse, nemlig 36 meget flotte
biler. Vejret var gudskelov med os og i modsætning til sidste år,
kunne alle forlade træffet i højt solskin.
Hanne og jeg har kørt ca. 2500 km. i vores lille Lloyd 400 og har
deltaget i et enkelt veterantræf i Vejle- Allested, men det skriver
Per mere om inde i bladet. Den lille bil blev også brugt da vi skulle
lave vores rally tur til vores træf, så den havde været i Faaborg og
omegn mange gange inden træffet.

TEKNISK
ISOLERING FYN APS
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KASSERENS INDLÆG
Dette er jo også mit sidste indlæg i Borgward Information!
Det har været 14 dejlige og spændende år...
Jeg er nu ved at lægge sidste hånd
på det regnskab og budget, som bliver det sidste, som jeg skal lave for
Dansk Borgward Klub. Dette bliver
jo også mit sidste indlæg i Borgward
Information, idet jeg IKKE genopstiller til posten som kasserer på vores
kommende generalforsamling.

Her i mit sidste indlæg, vil jeg gerne
endnu engang takke alle vore trofaste annoncører og sponsorer. Det
har været mig en meget stor glæde
og fornøjelse, at samarbejde med
Jer. Endnu en stor tak og håber I vil
fortsætte samarbejdet med min efterfølger.

Det har været 14 dejlige og spændende år, så I skal ikke holde Jer
tilbage, når vi skal have valgt en
ny kasserer, så mød talstærkt op
på vores generalforsamling i oktober. Vores medlemstal er nu igen i
fremgang, da vi nu er 105 betalende
medlemmer.

Vi ses til generalforsamlingen og jeg
vil selvfølgelig forsætte, som meget
aktivt medlem i vores dejlige klub.
Margit Rahbek
Kasserer

SØPARKEN 76 - 5260 ODENSE S - TLF. 65 92 05 77 - 29 44 34 71
BYGNINGSKONSTRUKTIONER - BYGGESTYRING - TILSTANDSRAPPORTER - ENERGIMÆRKER

6

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1980 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

586
852
1.051
1.246
1.435
1.643
1.899
2.153
2.278
2.609
2.918

217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217

kr. 1.449

kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1981 til og med 1987:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

1.441
2.099
2.585
3.068
3.529
4.042
4.671
5.296
5.601
6.418

492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

kr. 4.343

kr.

0


.
 Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark
v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Påskefoto

Trio Stål Odense A/S · Herluf Trolles Vej 14 · 5220 Odense SØ · Tlf. 65 93 17 82 · email@triostaal.dk · www.triostaal.dk
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REDAKTØRENS HJØRNE

Per Rahbek, redaktør

Mange tilfredse deltagere
på vores træf i Bøjden!
Husk at tilmelde jer til
vores generalforsamling!

Jeg kan så også til denne udgave af
Borgward Information glæde mig
over, at Henning Andersen og John
Jeppesen har været meget aktive og
ivrige ved tasterne. John Jeppesens
artikel kommer med i næste blad.
Så en meget stor tak til Jer begge.
Henning farer land og rige rundt og
besøger vores medlemmer, hvorfra
han laver nogle rigtig spændende
artikler, som virkelig er værd at læse.
Det er meget imponerende, at Henning vil bruge så meget tid til disse
opgaver, men for mig er det virkelig
en fornøjelse, at bringe dem i vores
blad. Jens Tandrup har skrevet en
meget gribende og spændende artikel om Deres deltagelse i vores træf
i Bøjden, så stor tak til Jens.

Vi har jo været til træf i Borgward
Club Frankfurt- Wurzburg i den sidste weekend i juni, men mere om det
inde i bladet.

Vi får nu med udgivelse af dette blad
også justeret vores hjemmeside,
hvor alle de solgte biler og skilte bliver slettet. Henning vil også være
behjælpelig med at opdatere hjemmesiden.

Nu vil jeg slutte med ønsket om
mange gode ture i Jeres elskede biler inden de skal i garage for vinteren, for at blive gjort klar til næste
års strabadser.

Studenterkørsel 24. juni 2015

Indkaldelse og dagsorden til vores
generalforsamling er også med i
denne udgave, så husk at tilmelde
Jer, af hensyn til bestilling af kaffe
og den efterfølgende spisning efter
generalforsamlingen. Klubben er jo
vært ved spisningen eksl. drikkevarer. Tilmelding kan ske til mig på tlf.
nr. 21 41 93 80 og Erik Thøgersen på
tlf. nr. 21 42 03 26.
Mange tilfredse deltagere på vores
træf i Bøjden, men mere inde i bladet, idet Henning har lavet en rigtig
spændende artikel om træffet.

fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense. Dette
sagde jeg naturligvis ja til, og de fik lov til
at vælge, om de ville køres i min Borgward
Isabella Combi, som 2 gange tidligere har
været anvendt til dette formål, eller de
ville køres i Margits hvide Lloyd Arabella.
De valgte Arabellaen, som naturligvis var
udsmykket med 2 dannebrogsflag i den
festlige dags anledning.
Efter en dejlig køretur i de skønne omgivelser omkring Skovsøen og Fruens Bøge
Skov, gjorde vil holdt ved Sortebro Kro ved
den Fynske Landsby, så mere festligt kunne det jo netop ikke blive. Det vakte også
stor opsigt, da vi ankom og kørte ind på
parkeringspladsen foran gymnasiet, hvor
rigtig mange forældre og pårørende var
mødt op. De mange andre studenter blev
og også kørt i mange forskellige flotte biler, men vores lille Arabella blev fotograferet rigtig meget, da ikke mange kendte
dette mærke.

Så har der igen været bud efter vores gamle biler til studenterkørsel. Vores tidligere
annoncør VS Autolak, Sanderum spurgte

mig, om jeg ville køre for hans søn Emin og
dennes veninde Dalin, som netop var blevet færdige med deres studentereksamen
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Et stort tillykke til begge studenter.
Per Rahbek.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til DBK´s ordinære generalforsamling
Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 15.00 i
Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter
1: Valg af dirigent
2: Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3: Formandens beretning
4: Kassereren aflægger regnskab for 2015 og budget for 2016
5: Fastlæggelse af kontingent for 2016
6: Indkomne forslag
7: Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs
a)
b)
c)

Kasserer, Margit Rahbek (modtager ikke genvalg)
Redaktør, Per Rahbek (modtager genvalg)
Suppleanter( 2stk) Kalle Hansen & Søren Andersen: På valg

8: Valg af revisor
		

a) Revisor (Flemming Pedersen) Suppleant (John Jeppesen) på valg

9: Valg af webmaster
10: Fastlæggelse af foreningens årlige træf
11: Eventuelt
Foreningen er vært ved kaffe før og spisning efter generalforsamlingen.
Dog skal ikke medlemmer selv betale for maden (Drikkevarer er for egen regning for alle).

Vel mødt Bestyrelsen i
Dansk Borgward klub

Af hensyn til kaffen og maden er det VIGTIGT at I tilmelder jer til:
Per Rahbek på 21 41 93 80 eller til Erik Thøgersen på 21 42 03 26
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ÆRESGÆSTEN
Det kan godt være, at der ikke var
nogen officiel æresgæst til årets træf
i Dansk Borgward Klub, men det var
den følelse min far gik hjem med
– og det var fortjent.
Min far, Niels Erik Tandrup Christensen, var i årevis den eneste dansker,
der dagligt kørte i Lloyd Arabella. I
foråret 1961, stod bilen til salg hos
Nilkron i Nørresundby – kun 1 år
gammel – og der gik derfor ikke
længe før min far, som på dette tidspunkt var 27 år, fik nok at tænke på.
Han havde mindre end et år tidligere
skrevet under på slutsedlen på en
fabriksny Lloyd Alexander hos den
selvsamme forhandler, så hvordan
fik han nogensinde min mor overtalt
til at bruge rub og stub på endnu en
bil. Og tilmed en bil der med et prisskilt på 13.500,- kr. kostede mere end
en årsløn for en ung mekaniker! Nej,
det var ikke noget nemt projekt. Men
det lykkedes, blandt andet fordi han
lovede min mor, at hvis han fik den
bil, ville han aldrig nogensinde sælge den igen. Og det løfte holdt han!
At Borgward-koncernen få måneder
senere skulle kollapse, havde han jo
ikke lige regnet med, og overalt blev
han rådet til at skille sig af med bilen, mens den stadig var noget værd
– men det gjorde ham blot mere
stædig og mere opsat på, at denne
bil aldrig skulle forgå.
De næste 5 år blev samtlige sommerferie-ture derfor anlagt, således
at de kunne gøre holdt i Bremen, og
bruge alle deres sparepenge på reservedele, mens det stadig var muligt.
Og kærligheden til den skønne Arabella var så stor, at bilen blev passet og plejet i en grad, så flere i mine
forældres omgangskreds undrede
sig over om min far var helt normal… Og nej – det var han ikke, for
med hans egne ord, så er han en original – fuldstændig ligesom bilen –
helt original!

Gennem tiden er både min far og jeg
godt nok blevet mødt med kritik af
diverse dele på vores Arabella, fordi
de ikke er ”originale”!
F.eks. har min far monteret kofangerhorn og en Borgward rhombus
fra en Borgward Arabella – men der
står jo Lloyd på hjelmen, så det er jo
ikke originalt…
Han har også monteret motorantenne og kompressorhorn, som jo
heller ikke er originalt – men det er
fra 1961 – det er 6 volt og lige så
sjældent som bilen – og det virker
endnu!!
Og hvem har egentligt sagt, at originalitet handler om, at ting skal se ud
som da de forlod fabrikken? Jeg vil
i hvert fald hellere se biler, som kan
fortælle historier. Historier om hvordan folk rent faktisk levede med deres biler. Og det kan vores Arabella.
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Den fortæller nemlig historien om
en ung mand, som fik sin drømmebil
og elskede den så højt, at den blev
udstyret med alt hvad hjertet kunne
begære. For akkurat som i dag, hvor
folk udsmykker deres biler med dyre
alufælge, så udsmykkede og udstyrede bilejere rundt om i verden også
deres elskede biler med alskens ekstraudstyr i 1960’erne.
Og på ét punkt kan man i hvert fald
ikke anfægte bilens originalitet. Den
har aldrig været restaureret! Lak,
krom, blik, motor, gearkasse, sæder,
nummerplader – ja selv FDM puden
på bagsædet er den samme, som
min far kørte rundt med i 1961!
Frem til 1985, var den familiens eneste bil, og jeg mindes tydeligt, hvordan jeg og mine to søskende skiftedes til at sove op af den førnævnte
pude, hvis turen blev lidt for lang.

Jeg husker duften og lyden af det
svagt hylende 4. gear, når Arabella’en trofast bragte os frem til endnu
et feriemål – eller blot hjem fra byen.
I 1984 var vi med til det første træf i
Assenbølle, i den nystartede Dansk
Borgward Klub. Min far kendte Ole
Rasmussen fra Tune gennem deres
fælles jagt på reservedele, og da Ole
sammen med Flemming Pedersen
var med til at stifte klubben, kontaktede Ole min far, og spurgte om han
ikke skulle være med. Og dermed
blev han medlem nr. 6.
250.000 km. nåede han at køre i bilen, inden han valgte at fritage den
fra de daglige strabadser og købte en
anden bil. På daværende tidspunkt
havde den allerede i flere år, været
den eneste indregistrerede Arabella
i Danmark, så der var rift om den, og
min far overvejede seriøst at bryde
sit løfte om at sælge bilen.
Men så brød jeg ind! I en alder af
13 år, lovede jeg min far, at hvis han
ikke solgte den, så skulle jeg nok stå
for al pudseriet – for det var jo alt
hvad den krævede…
Nej, naturligvis er der blevet skruet
på bilen, og jeg har troligt kigget min
far over skulderen når det er sket,
men der har aldrig været større nedbrud. Det har mere været planlagt
og omhyggelig vedligeholdelse – eller blot teknisk nysgerrighed over
hvorfor den gik så godt, der drevet
pilleriet.
Men i 1986 blev jeg så bilejer – 14
år gammel. Nøglerne fik jeg i konfirmationsgave, og selvom jeg ikke
rigtig troede, at jeg nogensinde ville

få lov til at køre i den på egen hånd,
så nåede jeg at køre 22.000 km i bilen fra maj til oktober 1990. Og siden
er den blevet flittigt brugt. Om ikke
andet, så når de moderne biler har
strejket – som i år, hvor vores nye bil
stod på værksted i 2,5 måned. I den
tid røg der næsten 5.000 km på tælleren i Arabella’en, som altid starter
uden vrøvl.
I 2012 videreførte jeg traditionen og
overdrog nøglerne til min ældste
søn, Emil, til hans konfirmation. Min
far havde til denne lejlighed lavet
en Arabella i pap, som sangskjuler,
med påskriften ”Ny ejer – Emil” bagpå, og påskønnede på denne måde,
at hans elskede Arabella slet ikke var
færdig med at skrive historie.
Og i weekenden d. 14-16 august
2015, rundede bilen 329.000 km. da
vi deltog i årets træf i Dansk Borgward Klub på Bøjden Strand Camping.

Min far, der i dag er 81 år, fik i 2013
konstateret Alzheimers, og han har
sværere og sværere ved at forholde
sig til de ting der sker omkring ham.
Derfor bor han nu på et plejehjem i
Åbybro i Nordjylland, hvor min mor
troligt besøger ham hver eneste dag.
Hans stedsans, som ellers engang
var enorm, er forduftet og han tror at
han befinder sig i Nørresundby, hvor
han er opvokset.
Til hans 80 års fødselsdag, lovede
jeg ham, at jeg ville tage ham med
til træf med Arabella’en, og selv om
han for længst har glemt dette, så
valgte vi i år at gøre alvor af det.
Det skulle være på hans præmisser,
så vi hentede ham på hjemmet, og
kørte ham til Bøjden lørdag formiddag, hvor vi aftenen forinden havde
parkeret Arabella’en. Om han kunne
klare den vidste vi ikke, men vi ville
gøre forsøget – og om han kunne!
Sjældent har jeg set ham så
glad, som da vi hentede ham
tidligt lørdag morgen – min
mor, mine to sønner, Casper
og Emil, og mig selv.
Hele vejen til Bøjden underholdt han i bilen, som om
han intet fejlede. Han læste
samtlige vejskilte og bogstaver fra nummerplader højt
– og lavede vittigheder ud af
dem. Frækkere i munden end
en fuld sømand og hurtigere
på aftrækkeren end en ægte
cowboy. Vi sad alle sammen
med følelsen af, at han nærmest virkede helbredt – sjov
og frisk, som han var i gamle
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Dagen var fyldt med gode oplevelser for ham, men en af de allerstørste, var da vi kunne stå sammen ved
hans fine gamle bil – min far, Emil
og jeg - de 3 generationer af stolte
Arabella-ejere!
Hjemturen gik lige så fint, og da han
ankom til hjemmet stod han stolt
med pokalen og sagde; ”Æresgæsten – den var til mig!”
Herefter pjattede og dansede han
med personalet – og det sidste han
sagde til os, da vi forlod ham var;
”Så skide fuld har jeg ikke været
længe…”
Han var simpelthen høj på adrenalin
og oplevelser!

dage. Men af og til spurgte han til
Arabella’en – hvor den var – og da
blev det atter tydeligt, at han alligevel ikke helt kunne rumme det. Men
hold op hvor han nød turen.

Han nød hvert et sekund og han var
nærmest rørt til tårer, da Per Rahbek
overrakte ham den fine pokal, med
træffets inskriptioner. Tak for det
Per!

Men det blev først rigtig stort for
ham, da han så Arabella’en – og én
til, og én til… ”Jeg vil ikke hjem”,
sagde han flere gange – og da den
hvide Arabella fra tyskland startede
et stykker derfra, udbrød han; ”Hørte
du det – kan du kende lyden?” Det
var der i hvert fald ingen tvivl om, at
han kunne.

I det hele taget blev han så venligt
og respektfuldt modtaget af alle, så
jeg vil gerne her benytte lejligheden
til at takke alle Jer, der var med til
at give min far en fantastisk dag. At
han vil glemme meget af det igen,
betyder mindre, når man har følt
den glæde det gav ham i øjeblikket.
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Og fra min mor, kan jeg rapportere,
at han godt kan huske en pæn del af
dagen – især når han hjælpes på vej
af lidt billeder.Jeg er i hvert fald glad
for at vi gjorde det – og jeg er glad
for at han følte sig som æresgæst –
for det har han ærligt fortjent.
Og sådan slutter beretningen om
endnu en fantastisk oplevelse med
min far, min familie og vores elskede
Arabella.

Den er en éner
– akkurat ligesom min far!

Nye medlemmer
Søren Sørensen
Ådalen 23
6600 Vejen
Bernd Benninghofen
Kolberstrasse 28
D- 54516 Wittlich
Tyskland

TIL
SALG

LLOYD 400
•
•
•
•

Alt rust er lavet
Der er lavet undervogn
Kan starte
Skal samles og males

Pris kr. 10.000,FLEMMING JOHANSEN - TLF. 65 33 11 81
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Træf på CampOne Bøjden Strand 2015
Vores 32. int. træf på CampOne Bøjden Strand er
netop vel overstået. I år var vejrguderne med os, da
det kun regnede og tornede om natten. Vores træf var
i år rigtig godt besøgt, idet der var mødt 36 biler op,
og her er en kavalkade af billeder af alle de deltagende
biler. Kun en mangler da Per Brorson kun deltog i
vores grillarrangement fredag aften, idet Per havde
andre gøremål lørdag og søndag, men dejligt at han
ville køre så langt for at være med denne aften.

Ruth & Adolf Hammann
Hemmimgstedt

Søren Andersen
Otterup

Ingvil & Frede Boensenbæk
Give

Annelise & Flemming Jensen
Ølsemagle

Flemming Pedersen
Klampenborg

Ingrid & Henry Madsen
Kruså

Bea & Herbert Neukirchen
Mønchengladbach

Lillian & Sven Jensen
Hadsten

Helle, Jacob & Michael
Odense NØ

Leo, Henry- Marion & Hubertus Kayser
Bremen

Ellen Hildebrandt &
Hans Simonsen, Schuby

Gudrun Achfert & Heinz Pophal
Kiel

Karen & Thorkild Eriksen
Kjellerup

Kirsten & Peter Bonefeld
Lunderskov

Hubert Krüger
Paderborn

Anne Lepler & Georg Kopp
Iserhagen

Diter Bohlmann
Bremen

Gisela & Klaus Meyer
Hamburg

Elin & Palle Jespersen
Gislev

Emma, Anja & Kalle
Odense S

14

Gitte Larsen & Poul Thomsen
Vissenbjerg

Hanne & Henning Andersen
Helsingør

Helmuth Erdel
Kelkheim

Wiebke & Volker Burmester
Bvietlingen

Hanne Vang & Uffe Rosenkilde
Kbh. S

Ulla & John Jeppesen
Randers

Ellen & Jørgen Jensen
Karlslunde

Uwe Pawelski
Pfinztal

Arlette & Karl- Peter Stemm
Reinach, Schweiz

3 generationer Tandrup
Dragør og Aalborg

Renate & Wolf Stiehl
Dresden

Hanne Jensen & Erik Thøgersen
Nr. Søby

Margit & Per Rahbek
Odense S

Helga & Gerhard Puls
Hohn

Marion Puls & Wim Van Orgenel
Kiel og Belgien

Hele fam. Puls & fam. Shott
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Træf Frankfurt-Würzburg
26.-28. juni 2015 - Af Per Rahbek

Som jeg skrev i mit sidste indlæg i
bladet havde vi også i år tilmeldt os
til Borgward Club Frankfurt-Würzburgs
32. int. træf i Marktheidenfeld.
Når jeg skriver vi, er det Jacob, Helle
og Michael sammen med Margit og
jeg.
Vi er hvert år spændte på hvilken by
klubben har fundet til deres træf. Klubbens ledelse er meget dygtige til at finde
mindre hyggelige byer, og hver gang
med en beliggenhed, som er helt unik.
Således også i år, hvor byen ligger helt
ned til floden Main. Området, hvor bilerne skal udstilles, er spærret af. Der kom
ca. 140 biler, og hvilket skue. Der var næsten ingen biler, fremstillet på fabrikken i
Bremen, der ikke var repræsenteret. Det
bliver for vidt, at nævne alle, men se på
de billeder, der følger denne artikel.
Vi startede hjemme fra torsdag morgen
meget tidlig, men kunne også lige nå at
handle lidt ind ved grænsen, så vi var
forsynet til den lange vej ned gennem
Tyskland. Turen gik meget fint, uden
for mange kø dannelser, så vi tog vores
første stop syd for Hamburg, efter at
havde passeret Elb Tunnelen. Vi indtog
her vores medbragte kaffe og frokost,
og kørte ca. 600 km. den første dag. Vi
kørte herefter fra autobanen og fandt et
dejligt gasthaus, hvor vi blev taget gæst-
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frit i mod, og vores biler blev beundret af
mange mennesker, som kom forbi.
Næste dag gik turen ned til Marktheidenfeld, men ikke helt uden problemer, idet
jeg var ved at tabe min dynamo. Et par
raske mekanikere, som var ved at skifte
dæk på en dansk lastbil, fik spændt dynamoen fast, så turen kunne fortsætte
uden problemer. Denne hjælp kostede
kun 2 Coca Colaer af Michaels lager.

Vi nåede vores hotel ca. ved 12 tiden, og
nu var det tid til at få pakket ud, og så
ned til floden Main, hvor mange af de
andre deltagere allerede var ankommet.
Efter at havde hilst på, skulle vi ud på
en lille køretur til et meget flot vandslot
Mespelbrunn, hvor der var et stop på ca.
2 timer. Vejret viste sig fra sin allerbedste
side, høj sol og ca. 30 grader. Men da vi
skulle køre hjem lyste ladelampen, men
gik dog ud, da vi kørte. Det viste sig at
dynamoen igen var løs. Men hjælpen er
altid nær, når vi er til træf. En ung mand
med en Borgward og Michael gik i gang
med at fastspænde dynamoen med de
bolte der skulle være der, så alt var klar
til den lange tur hjem. Så en stor tak til
Michael og den anden hjælper.

flot. Vi havde, som vi plejer, medbragt
et indrammet billede fra sidste års træf,
som Jacob overrakte til Helmuth Erdel,
efter at han havde holdt en tale til hele
forsamlingen, hvor han opfordrede deltagerne til, at medbringe deres børn eller børnebørn, så han havde nogle at
lege med, medens vi ” gamle” talte om
gamle biler. Jacob fortalte, at der til vores træf altid var 6-8 børn at lege med, så
de skulle prøve at komme til Danmark.
Efter at jeg havde oversat Jacobs tale til
tysk, fik han et meget stort bifald, hvilket
også var meget fortjent. Festen sluttede
ved 23 tiden, hvor det var på tide at gå til
ro, idet vi havde en lang tur hjem dagen
efter.

Fredag aften var det tid til hyggeligt samvær, som foregik på et nærliggende hotel. Her indtog vi vores aftensmad i selskab med alle de øvrige deltagere. Rigtig
hyggeligt og aftenen sluttede med, at vi
drak vores aftenkaffe på en restaurant
nede ved floden
Lørdag var der udstilling af alle bilerne
langs floden, med de forskellige modeller placeret sammen. Dagen startede
med regnvejr, men Helmuth Erdel var
standsmæssigt på klædt med regnslag
fra vores hovedsponsor Sydbank( se
billedet) Solen kom ved middagstid og
den beholdt vi resten af træffet. Der blev
købt rigtig mange reservedele af de 4 reservedelshandlere, der var mødt op, så
reservedele kommer I ikke til at mangle
til Jeres biler.
Dagen sluttede med en stor fest, med
taler af formand Helmuth Erdel, som
takkede alle for deres deltagelse. Efter
at have indtaget en rigtig lækker buffet
var der optræden af lokale dansere, som
virkelig kunne deres kram, meget meget
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Søndag morgen tog vi afsked med alle
deltagerne på udstillingspladsen og begav os hjemover, hvor der ventede en
tur på ca.960 km. Vi tog en overnatning i
Bispengen, hvor vi skulle fejre Michaels
fødselsdag, hvilket også blev gjort. Vi
ankom til Odense ved ca. 14 tiden, rigtog
godt trætte, men, som jeg har skrevet
tidligere, rigtig mange gode oplevelser
rigere.
Jeg vil gerne slutte dette indlæg med at
takke Melanie og Helmutf Erdel og alle
de øvrige omkring klubben, for et rigtig
godt og vel tilrettelagt træf. Vi glæder
os til at se nogle af Jer til vores træf i
Bøjden, og vi glæder os allerede til Jeres
træf til næste år.

På ”lynvisit” i Bøjden
Af Henning Andersen

Vi ankom fredag til Dansk Borgward
Klubs 32. internationale træf på Camp
One Bøjden Strand i fint vejr og med
vinden i ryggen det meste af vejen fra
Helsingør. Det betyder jo noget, når
man kører Lloyd. Netop ankommet fik
vi torden og senere en ordentlig omgang lyn og regn. Det kom heldigvis på
tidspunkter, hvor det ikke betød noget
for træffet, som blev meget vellykket.
Det er altid spændende at ankomme tidligt. Så kan man se
og høre de forskellige Lloyd´er,
Hansa´er og Borgward´er tøffe
ind på pladsen. 36 biler i alt med
herlige, forskellige farver. Campingpladsen ligger på et skrånende terræn med skøn udsigt til
det sydfynske øhav.
CampOne ligger naturskønt ned til det sydfynske øhav.
Familien Kaysers Borgward pynter også.

Michael styrede den store, varme
grill med sikker hånd.
Traditionen tro skal der grilles
medbragt kød fredag aften. I år
havde vi fået stillet campingpladsens selskabslokaler til rådighed
i stedet for teltet sidste år. Det var
jo en stor behagelighed, når nu
vejret truede lidt. Der var gemyt-

lig stemning med både nye og
kendte ansigter.

men alligevel ikke. Motoren er jo
firecylindret, men stadig bokser.

Lørdag formiddag tørrede vi vores biler af efter nattens regnskyl
og stillede dem på række i dejligt
tørvejr. Det er et af træffets højdepunkter. Her kan vi se på større
og mindre ændringer på bilerne
i forhold til sidste år, komplette
renoveringer og nye biler i klubben. Der drøfter vi tekniske detaljer, og nogle har reservedele til
salg.

”Jeg har lavet stellet om og monteret en Goliath 1100 motor”,

Motorcykel med Goliath
motor
En noget speciel ekvipage vækker interesse. Det er Huberth Krögers motorcykel med sidevogn.
Umiddelbart ligner den en BMW,
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Huberth Kröger gør sin BGK klar
til start. Det er fint arbejde, han
har lavet.

siger Huberth stolt. ”Det er derfor, at den nu hedder BGK, som
emblemet på tanken viser. Det
betyder BMW Goliath Kröger”,
tilføjer han med et glimt i øjet.

145-150 km/t. Så er der brug for
en god køler. Den er fra en Hanomag”. Huberth lavede motorcyklen 1968-1970 og har bl.a. været
på Isle of Man til motorcykelvæddeløb to gange. Den starter omgående ved tryk på startknappen.
Motorgangen er overbevisende
og vibrationsfri.

Ingrid og Henry er nye medlemmer. De nyder deres nye Lloyd.
Nye medlemmer
En gul Lloyd 600 tiltrækker sig
særlig opmærksomhed fra de
små fluer, der er kommet frem i
den fugtige sommervarme. Pyn-

telisterne på siderne afslører, at
det er en bil, der er set i klubregi før. Ejerne er Henry og Ingrid Madsen fra Kruså, der er nye
i klubben. De har købt bilen af
Palle Jepsen i Skive. Den har tidligere tilhørt Margit og Per Rahbek. ”Min første bil var en lyseblå
Lloyd 600, så nu er det sjovt med
en Lloyd igen”, siger Henry. Han
har arbejdet meget med biler,
især Scania lastbiler og er ikke
så rådvild omkring mekanikken
i Lloyd´en. Der er allerede planer
om et par forbedringer på bilen,
men ikke før til vinter. Bilen skal
jo nydes om sommeren, som
han så rigtigt siger.
Margit og Per solgte deres Borgward Isabella Kombi, Hansa´en
og Arabella´en før træffet. ”Nu
havde vi ingen bil til at køre til
træf i”, griner Per. ”Så vi købte Guenter Lohdes Arabella de
Luxe. Den kører som en drøm. Vi
er meget glade for den”. Guenter
har også været Lloydmekaniker i
Tyskland i mange år, så han ved,
hvad han har med at gøre.
Træfdeltagerne vender sig alle
sammen om et øjeblik og følger

”Den er boret op til 1200 cm3,
og jeg har monteret Porsche 356
knastaksel. Med de to Bing karburatorer yder den nu 65 hk og
holder nemt 110-120 km/t som
marchfart, men den er god for

Her er forklaringen. Motoren kommer fra en Goliath.

Margit og Per var løbet tør for biler. Nu har de købt Guenter Lohdes
dejlige Arabella de Luxe.
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Thorkilds motorrum, Borgward
Isabella Coupé og Hansa Coupé
efterfulgt af Lloyd´er er et smukt
syn.
Med en dejlig menu fra CampOne og vin ad libitum var der
god grund til at hygge os lørdag
Thorkild har grund til at smile. Det er flot arbejde, han præsenterer.
den røde Lloyd Alexander TS varevogn på sin vej ind i rækken.
Det er Thorkild Eriksen, der for
første gang viser sit nyrestaurerede projekt. Den er usædvanligt
flot udvendigt, indvendigt og i
motorrummet. Thorkild købte
den som et renoveret samlesæt,
men det er aldrig sådan ”bare
lige”. Han har lagt et stort arbejde i at rette op, lave krydsmål
og få spalterne ved dørene til at
være i orden. Det er en fornøjelse
at se sådan en fin bil.

Kortegekørsel efter Lloyd
400
Efter at have kastet terninger til
konkurrencen om aftenens pokaler var vi parate til en smuk køretur i kortege i det sydfynske landskab. Formanden, Erik Thøgersen,
kørte først i sin nye Lloyd 400, så
vi kunne alle følge med. Det er et
meget fint eksemplar, som ikke er
restaureret, men Erik har renoveret motoren. Den lyder også fantastisk godt, og i det hele taget er
det en meget charmerende bil.

Imponerende opstilling af bilerne lørdag formiddag.
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Hanne har taget plads, og Erik er
klar til at køre i spidsen for feltet i
den fine 400 ved lørdagens køretur. Ring, ding, ding.

Jacob får en plakette som motivation til sit arbejde med at skaffe unge medlemmer af klubberne i ind- og
udland.
aften. I løbet af aftenen fik Jacob
overrakt en plakette for 10 års trofast og aktivt medlemskab og for
sin indsats for at tiltrække børn til
klubberne både herhjemme og i
udlandet. Det er en forudsætning
for, at klubberne kan bestå i fremtiden.

Peter Bonefeld vinder suverent

tre tyske deltagere, som hver fik
en fin pokal med hjem.

Konkurrencen blev i helt suveræn stil vundet af Peter Bonefeld.
For den overbevisende sejr er
der fremstillet en speciel pokal,
som Peter allerede har fået overrakt. Andenpladsen blev delt af

Arrangørerne havde samlet et
kæmpe præmiebord til aftenens
lotteri, som blev støttet rundhåndet af alle deltagerne. I det hele
taget havde Hanne og Erik, Helle og Michael og Margit og Per

Erik har samlet kortegen klar til afgang i Bøjden. Foran os Annelise og Flemming i beundringsværdig Isabella Coupé.
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Ring og få et tilbud på Danmarks billigste udlejning af 19 meter lift

Hos Servicemalerne i Odense får du malerarbejde, der holder!

Smedebakken 21 - 5270 Odense N
Mobil: 2619 9868
servicemalerne@gmail.com
www.servicemalerne.dk

nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse
Platanvej 1B DK-5230 Odense M
Vester Voldgade 6 DK-1552 København V
+45 4076 5016
www.nielsholgerpoulsen.com
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Peter Bonefeld viser sit pointskema fra familierallyet. Han er
suveræn vinder.

Helga og Gerhardt Puls får pokal
for delt andenplads.

Præsidenten for Borgward Klub
Frankfurt/Würzburg, Helmuth
Erdel på delt andenplads.

Flere tyske deltagere påskønnede
arrangørernes indsats. Her er det
Helmuth Erdel, der på festlig vis
overrækker en gave til Michael.

Også på delt andenplads, Leo,
Henry, Marion og Hubertus
Kayser.

Der var klapsalve til Huberth
Kröger, da han satte motorcyklen
i bakgear og korrigerede, da han
var kørt for langt. Jacob benyttede
lejligheden til at få en oplevelse i
sidevognen.

lagt et kæmpe arbejde i at tilrettelægge træffet, så det blev let
og behageligt for alle deltagere.
Yderligere gjorde de det med
snusfornuftig økonomi, så deltagergebyret var meget, meget fornuftigt i forhold til alt det, vi fik.
Flere tyske deltagere kvitterede
også for indsatsen med gaver til
arrangørerne.
Efter et dejligt morgenbord søndag morgen kunne vi køre mod
Helsingør i godt vejr. Vi holdt ind
ved Elverdamskroen ved Tølløse for at få lidt frokost. Vi var
de første som kom til en veldækket buffet. Kromutter var lidt frustreret, for der kom flere biler ind
på parkeringspladsen, hvorefter
de vendte om og kørte igen. Så
fandt hun ud af, at de bare var
inde for at se på Lloyd´en. Senere
kom der heldigvis flere spisende
gæster.

Niels Erik Tandrup og frue med
barnebarnet. Niels Erik købte en
Arabella i 1962, gav den til sønnen
Jens i konfirmationsgave. Jens
gav den så til sønnen her i konfirmationsgave. Han venter bare på
sin 18 års fødselsdag.

Elin og Kalle hygger sig med den
gode menu.

Uwe Pawelski er flot kørende i Arabella Cabriolet. Præcisionskørsel
kan han også.
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En sjælden Borgward
Af Henning Andersen

Vognmand Arne Østergaard i Bindeballe ved Randbøl har en Borgward B
555 lastbil fra 1960. Det havde han
også først i tresserne. Her kommer
hans historie.
Midt i det smukke naturområde
mellem Egtved og Randbøl ligger Arnes flotte hus. Der er allerede museumsstemning, for
det ligger over for Bindeballe
Købmandsgård, som er indrettet

som et arbejdende museum. Museeumsstemningen bliver ikke
mindre, da Arne åbner porten til
den hal, der ligger i umiddelbar
tilknytning til hans hus. Her har
han nemlig to meget fine veteranlastbiler. En Mercedes 1418 og
Borgwarden, som vi skal se nærmere på.
”Er du klar over, at den skal forvarme et helt minut”, spørger
Arne. ”Jeg har mit eget nedtællingssystem”. Og efter et minut
starter den sekscylindrede for-

Arne og hans flotte Borgward B 555 fra 1960 foran hans hal i Bindeballe.
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kammer-dieselmotor
prompte
med lidt os og en dejlig diesellugt. Han afslører straks sin store
erfaring i at behandle en bil efter
et langt liv bag rattet og kører
den ud i lyset.
Kraftig motor
Og der holder den fine bil så,
malet i firmaets farver. Den er
bygget op som sættevognstrækker med en enakslet sættevogn,
der må laste 10 tons. Alt er renoveret og i orden. Motoren er

på 4.996 cm3 med boring på 94
mm og slaglængde på 120 mm.
Kompressionsforholdet er 19,5:1,
og det giver 110 hk ved 2.800 o/
min og et moment på 32 kpm
ved 1.600 o/min. En kraftig motor
for sin tid. Den usynkroniserede
gearkasse, som i øvrigt er meget
let at betjene, har fire trin. Yderligere er der et mellemgear på
bilen med høj og lav. Så den har
faktisk otte gear i alt.
Bremsesystemet er trykluftmekanisk med en ekstern kompressor
trukket af motoren. ”Det tager
lidt tid at pumpe trykluftsystemet med tank op, og jeg må ikke
køre, før der er tilstrækkeligt tryk.
Jeg får lidt hjælp af den lille røde
pind i forruden. Først når den har
lagt sig ned, er der tryk nok til, at
jeg må køre”, siger Arne med et
lille overbærende smil.
Fra skidtfisk til olie
Det er ikke helt tilfældigt, at det
lige netop er den Borgward, der
holder i Arnes hal. Arne har nemlig ejet bilen og kørt i den hver
dag først i tresserne. Han kan
bilens historie helt fra ny. Bilen
kom til Danmark fra Bremen som
chassis med motor og hele fronten på bilen, men uden førerhus.
Vognmand Villy Larsen i Thyregod købte bilen fra ny hos Borgwardforhandleren i Vejle, Vejle
Motorkompagni. Som på mange
andre lastbiler dengang blev førerhuset bygget i Danmark, på
denne bil hos Aagaards Karosserifabrik i Vejle. Villy Larsen havde
lad på bilen og kørte med skidtfisk og endda med levende ørreder i bassiner. Ørrederne blev
kørt helt til Tyskland og Schweiz.
Det var noget af en tur dengang.
Han havde fire Borgward lastbiler.

Arnes far var vognmand, og allerede som 17-årig blev Arne
medejer. I 1962 købte han Borgwarden. Han fik bilen bygget om
med en 6000 liters tank til olie, og
så begyndte han at køre olie ud
til bl.a. gartnere og fjernvarmecentraler for Dansk Brændselsolie Transport. ”Det gik godt. Der
var stor efterspørgsel efter olie
om vinteren. Det var også vinteren og frosten, der forårsagede
de største huller i vejen. Førerhuset er boltet direkte på rammen,
og førerstolen er boltet direkte
i førerhuset uden affjedring. Så
rystelserne gik direkte i ryggen,
ligesom skærme og andet udstyr
næsten dagligt skulle efterspændes”, husker Arne. ”Men jeg kørte til gengæld mange penge ind.
Jeg kunne køre 400 km om dagen, og jeg fik 75 øre pr. kilometer. Det gav en daglig omsætning
på 300 kr. Selv med udgifterne
til bilen var der god økonomi i
det”. Om sommeren var der ikke
så meget behov for olien, så der
supplerede han med jordkørsel,
men det var der ikke så god økonomi i. Næsten ingen ville have
Borgward længere, fordi fabrikken var gået konkurs, og man var
bange for ikke at kunne få reservedele. Arne og hans far købte reservedele i Flensborg. De havde
i alt tre Borgward lastbiler. Den
tidligere Borgwardforhandler var
blevet Volvoforhandler, men han
havde stadig Borgward reservedele og folk, der havde forstand
på dem.

Den kraftige dieselmotor med
kompressoren helt ude til højre og
den typiske Bosch indsprøjtningspumpe midt i billedet for neden.

Pinden med det røde stof er
advarslen for, at der er for lidt
lufttryk til bremsesystemet. Først
når den har lagt sig ned, må man
køre.

Gensyn med Borgwarden
I 1966-67 havde behovet ændret
sig i firmaet, og Borgwarderne
blev skiftet ud med Mercedes.
Borgwarderne blev solgt til vognmand Henry Worsøe i St. Binderup ved Års. Senere endte bilerne
hos Lindy Jensen i Nørresundby.
Her fandt Arne sin egen bil igen i
1991, endda i firmafarverne, som
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Den lille gearstang skifter mellem
høj og lav i mellemgearet. Håndbremsen virker på kardanen.

”Viggos hjælp blev der brug for,
da jeg skulle ud at prøvekøre bilen og afprøve bremser inden
syn, da bilen ellers var færdig.
Under prøveturen stod de to cylindre af. Viggo tog motoren ud,
og vi fik lavet en aftale med Vejle
Cylinderservice, som lavede foringer, og stemplerne havde vi
selv”, siger Arne.
Skamlen fandt Arne hos en ophugger. Chassiset er ikke kortet af.
mere eller mindre har været de
samme altid. Den kunne endda
starte, og Arne købte den.
Siden er bilen restaureret. Arne
skruer ikke selv på bilen, men har
de rigtige forbindelser til folk, der
kan hjælpe ham med det gode
håndværk. Bilen har været til
pladesmed i Sønderjylland, en
vognmandskollega og hans kone
i Egtved har polstret førerhus og
sæder, og endelig har han mekanikeren Viggo på 80 år, som tager
sig af den ædle mekanik. Viggo
er forhenværende Mercedesmekaniker og kommer som et søm,
når Arne kalder. Arne har en del
reservedele. Han købte mange
dele fra boet efter Henry Worsøe.

Sættevognen er et helt kapitel
for sig. I Arnes righoldige fotoalbums er der fotos af oprindelige
Borgward lastbiler med sættevogne. Så efter et liv med både
lad og tank er Borgwarden nu
bygget som sættevognstrækker
med en skammel, som Arne har
fundet hos en ophugger. Selve
sættevognen er meget smukt restaureret med stor hjælp af smeden Bjarne, der er så entusiastisk
omkring arbejdet, at han somme
tider vågner om natten og tænker på rettelser på projektet. Sættevognen er fra vognfabrikken
Nopa og med 3-vejs tip i original
udførelse. Hele projektet stod
færdigt i 2008.
Borgwarden bliver brugt til træf
i bl.a. Silkeborg og har også været i Tyskland. ”Orienteringsløbet

i Silkeborg kan godt være lidt af
en udfordring, når man er kørt
for langt og skal vende med sættevognen – og så uden servostyring”, griner Arne. Den gamle
lastbil vækker opsigt, hvor den
kommer frem. En dag mødte han
en mand, der havde et Borgwardur. Det var sådan et ur, man fik af
forhandleren, når man havde kørt
100.000 km i en Borgward. Det
syntes han, at Arne skulle have,
og det fik han. Det kunne ikke gå,
så Arne indleverede det til urmageren. Urmageren mente, at
det ville koste 3.000-4.000 kr. at
reparere det. Men Arne fandt ud

Originalt Borgward-ur, som kunderne fik af forhandleren, når bilen
havde kørt 100.000 km.

af, at urmagerens far havde haft
en Borgward Isabella Combi, og
han fandt et billede af sådan én
og tog det med til urmageren.
Urmageren blev så blød om hjertet, da han så den gamle bil, at
regningen kun blev på 700 kr.
Chauffør lidt for tidligt

Arne lærte hurtigt at køre bil. Her i syvårsalderen i en Bedford fra 1937.
Han ser større ud, men han må stå op for at klare opgaven.
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På turene i den gamle bil kan
Arne tænke tilbage på sin ungdom og barndom med biler. Han
blev født tæt på sin nuværende
bopæl i kælderen på et lille hus
på 6m gange 7 m. Faderen, Niels
Østergaard, arbejdede med tørv,
kørte senere mælk med heste
og blev efterhånden vognmand

Førerhuset er flot sat i stand, men det kræver sin mand at køre 400 km om dagen i sådan en bil. Sædet er
boltet til førerhuset, som er boltet på chassiset. Ingen affjedring som i en moderne lastbil.
med biler. Livet i bilerne tiltrak
Arne, og han var heller ikke ret
gammel, før han selv kunne køre
bil. Han kørte en del med chaufførerne og hjalp med at læsse og
læsse af, uanset om det var grise
eller sække.
”En dag var jeg med chaufføren
Helmer. Vi kørte frø og havde
hænger på lastbilen. Vi var på vej
op ad Horsens bakke i slæbegearet. Jeg var vel 10-12 år. Pludselig
beder Helmer mig om at komme
over på førersædet og holde
speederen i bund og rattet lige.
Derefter stiger han ud. I spejlet
havde han nemlig fået øje på en
cyklist, der holdt fast i anhængeren og lod sig slæbe med op ad
bakken. Det ville han ikke have,

så han klappede ham én, så han
måtte slippe. Derefter kom han
tilbage til bilen og ind på førersædet igen. Det gik ikke så hurtigt
i slæbegearet dengang”, erindrer
Arne.
Arne husker, at det senere blev
til lidt for megen kørsel uden kørekort, inden han fyldte 18 år. På
et tidspunkt hørte han, at tiden
kunne blive udsat til 19 år, hvis
man blev taget af politiet. Det rystede ham, så for ikke at udsætte
sig selv for faren, tog han på ungdomsskole, da han var 17 år, selv
om det ikke var hans store interesse. Det viste sig dog at blive et
ophold, som han kom til at holde
meget af.
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Forretningen udvikler sig
Da han kom tilbage i firmaet
overtog han mere og mere handelen med biler, og det blev også
til import af brugte tankvogne
fra Tyskland og senere agenturer
med silovogne. Med hans forretningstalent har virksomheden nu
udviklet sig til både en moderne
vognmandsforretning og en handelsvirksomhed med tank- og silovogne, slamsugere og teknisk
tilbehør dertil. Arne selv er trådt
lidt i baggrunden, men har stadig opgaver i firmaet, bl.a. er det
ham, der køber dæk ind. Ellers er
det sønnerne Jan og Søren, der
har overtaget ledelsen. Det giver
Arne tid til hans imponerende veteranbiler.

Kørte to Rallye Monte-Carlo i Lloyd
Alexander TS og konstruerede racerbil
med to Lloyd-motorer.
Af Henning Andersen

Selv på våde og halvglatte veje kan Lloyd´en trække sidekræfter.

Henrik Spellerberg, der selv er kendt
i bilbranchen og motorsporten, fortæller om sin far, bilsportsmanden,
opfinderen og virksomhedslederen,
Viggo Petersen.

Vi er på besøg hos Henrik Spellerberg. Mange vil kende ham som
mangeårig Peugeot-forhandler
og den høflige mand på racerbanerne. Han var Danmarksmester
i gokart i 1964 og 1965. I 1974
debuterede han i Formel Ford og
blev dansk mester i sit første for-
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søg foran både Thorkild Thyrring
og John Nielsen. Samme år blev
han kåret som årets motorsportsmand.
”Far gennemførte to Rallye
Monte-Carlo i Lloyd Alexander
TS sammen med den dengang

I Sydbank er det vores mål at lytte
til dine behov, så vi bedre kan forstå
og handle efter dine ønsker. Så kom
ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så hjælper vi dig med at
gøre dem til virkelighed.

Faaborgvej 106 · 5250 Odense SV
tlf. 74 37 83 20 · sydbank.dk

Henrik Spellerberg viser sin fars
fascinerende scrapbøger, som er
udført med utrolig omhu. Det er
detaljeret dokumentation for et liv
med biler ud over det sædvanlige.
kendte racerkører, prins Jaques
de Bourbon Parma”, siger Henrik. ”Første gang var i 1959 med
en bil på danske plader fra importøren Erla, og næste gang var
i 1960 med en bil på tyske plader
fra fabrikken i Bremen”.
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Startede i Stokholm
I 1959 startede Viggo Petersen
og prins Jaques det for en Lloyd
usædvanligt hårde rally fra Stockholm. Starten gik den 18. januar.
Turen ned gennem Sverige foregik i ret hårdt vejr med frost, sne,
is og tåge. På den 3392 km lange
vej til Monte Carlo skulle der holdes en bestemt gennemsnitsfart
på helt fastlagte delstrækninger.
Der var kontrolposter undervejs
og strafpoints til dem, der ikke
holdt farten. Kravet til gennemsnitshastighed var hård kost for
Lloyd´en i det dårlige vejr og de
til tider dårlige veje. I Danmark
var der kontrolpost i Nyropsgade
i København. Lloyd´en mødte op
som nummer to lige i hælene af
nummer et.
Hastigt gik det videre ned gennem Europa, og Lloyd´en skulle
være fremme i Monte Carlo tre
dage efter starten i Stockholm.
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endda meget stærkt for at holde
gennemsnitsfarten, og da vejene
tillige er smalle og vanskeligt
passable, var det næsten umuligt at komme rettidigt gennem
kontrollerne”. Kun 120 biler kom
gennem bjergprøven af de 360,
der startede i løbet.
Blev fabrikskører

”Blæselampen”, som Lloyd´en blev kaldt, præsenteres til foto på
Grønttorvet.
Næsten lige efter ankomsten
fulgte en meget hård bjergspecialprøve om natten. Lloyd´ens
kræfter var ikke tilstrækkelige
til at gennemføre med den nødvendige gennemsnitshastighed,
men bare det at gennemføre et
så hårdt løb med bilen var en
helteindsats. En anden dansk
deltager, Mogens Skarring, der
kørte løbet sammen med Robert
Nellemann sagde efter bjergspecialprøven: ”Bjergprøven var
vanvittig hård. Der skulle køres

Den præstation, som Viggo Petersen og prins Jaques havde
leveret, blev der lagt mærke til. I
1960 stillede fabrikken i Bremen
en ny Lloyd Alexander TS med
tyske nummerplader til rådighed
til de to dygtige kørere, der havde
erfaring fra Roskilde Ring. Starten gik fra Oslo, og løbet viste sig
at blive et af de hårdeste nogen
sinde på grund af vejrforholdene.
Yderlige blev løbet dramatiseret
af en hollandsk kørers død ved
en ulykke i Sverige, hvor han
glemte, at der var venstrekørsel
og kørte sin Alfa Romeo ind i en
lastbil. 170 af de 340 startende
kom til Monte-Carlo. 90 fik lov til
at starte bjergprøven, og 78 gennemførte den.
Viggo Petersen, der var født i
1922, havde mange andre ta-

Et af de mange avisudklip fra
Viggo Petersens scrapbøger med
anerkendelse af indsatsen.

Lloyd´en efter nogle hårde dage,
snavset men uskadt i motor og
karosseri.

Her ses ruten til Monte-Carlo fra de ni forskellige startbyer.
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Start på vinterdæk. 3392 km til Monte-Carlo. Og de kørte jo også hjem i bilen.

Der var fire Lloyd´er med i 1959. Her er der reception for kørerne hos Lloyd i Bremen. Selveste Borgward
senior og junior i midten.
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lenter, end lige det at køre bil.
Han konstruerede bl.a. racerbiler
og i halvtredserne konstruerede
han et glasfiberkarosseri, der
med Dyna-Panhard-teknik blev
til en tosædet sportsvogn. Der
blev bygget tre sammen med
Per Grønlykke og Harald Ingvorsen, og Henrik Spellerberg er lige
blevet færdig med at restaurere
en af dem. En imponerende lav
bil med lille vægt og tocylindret
boksermotor fra Panhard. Bilen
har nu fået nummerplader på, og
Henrik har testet den på vejen.

Kontrol i Hamburg.

Lloyd´en må arbejde hårdt for at holde gennemsnitfarten høj nok.

Kort stop på BP-motellet i Roskilde og kaffe med familien. Viggo viser
Henrik, at der kun er to timer, til færgen sejler fra Halsskov.
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Over stok og sten med Lloyd´en.
Her er højre forhjul oppe at svæve.

Henrik Spellerberg i garagen med
de to rallyplader fra 1959 og 1960.
Hans nyrestaurerede glasfiberbil
på basis af en Dyna-Panhard holder i forgrunden.

Kontrol i Hamburg.

Racerbil med Lloyd-teknik
Samme karosseri blev brugt, da
Viggo Petersen byggede en bil
med to Lloydmotorer fra Alexander TS. ”Motorerne blev synkroniseret, men min far havde
problemer med at få gearskiftet
til at virke fornuftigt sammen på
de to motorer”, husker Henrik. Vi
ser igen i Viggos scrapbøger. I en
avisartikel fra 20. oktober 1959
kan vi se, at både prins Jaques
og Viggo Petersen har testet bilen. Som der står, kravlede de
begge forbløffede ud af cockpit-

Racerbil med to Lloydmotorer fra avisartiklen i 1959.
tet (den har ingen døre), for den
gik gennem de skrappeste sving,
som om den kørte på skinner.

Fire timers hvil efter ankomsten til Monte-Carlo blev det kun til. Derefter
startede den frygtede bjergspecialprøve på flere hundrede kilometers
natkørsel.
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Trækket på forhjul og baghjul er
ens, da de to motorer er nøjagtigt synkroniserede. Den gik ikke
i skred, broadsidede ikke og viste
en vejbeliggenhed som en racervogn af ædel herkomst, slutter
artiklen.
I 1957 startede Viggo Petersen
Tobu Værk, som mange kender,
og som reparerede topstykker og
bundrammer, især til VW. I starten af tresserne byggede Viggo
Petersen også gokarts. Viggo Petersen døde i 2006.
Prins Jaques de Bourbon Parma
var sønnesøn af det østrig-ungarske hertugdømme Parmas sidste
hertug. Han var født i 1922 og opholdt sig i Danmark efter krigen,
hvor han var pilot i Det danske
Luftfartsselskab. Han blev dræbt
i en bilulykke ved Roskilde i 1964.
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