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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. maj 2016

Mehr Auskunft kann durch
www.danskborgwardklub.dk
erreicht werden.
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Bestyrelse
BESTYRELSE
Formand & Klubadresse:
Erik Thøgersen
Rugårdsvej 372
5210 Odense NV

Nr. 100 · Marts 2009 · 27. årgang

INDHOLD:

+(45) 21 42 03 26
et@etauto.dk

2.
3.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
8.
9.
10.-11.
12.
13.
14.
16.-19..

Dansk Borgward Klub
Bestyrelsen
Indhold
Aktivitetskalender 2016
Formanden har ordet
Kasserens indlæg
Brug hjemmesiden
Redaktørens hjørne
Hansa til salg
Referat fra bedtyrelsesmøde
Klubbens 33. int. træf 2016
Forårsmøde 2016
Tak til vore sponsorer
Træf, Jesperhus Blomsterpark
Biler, eller flyvemaskiner
- Palle får det til at virke
20.-21. Museum der indeholde biler fra
Borgward fabrikken i Bremen
22.-25. Dampmaskinen
26.
Udenlandske klubber

Sekretær:

Anja Mirbach Hansen
Fangel Bygade 30
+(45) 61 60 73 43
5260 Odense S
mirbachhansen@gmail.com

Kasserer:

Lillian Hellegaard
Vesselbjergsvej 41 D
Klubkonto:

+(45) 24 41 89 68
DK-8370 Hadsten
sjensenhadsten@gmail.com
Sydbank nr. 6845 - 0000105413

Bestyrelsesmedlem:

Sven Jensen
Vesselbjergsvej 41 D
+(45) 24 41 89 68
8370 Hadsten
sjensenhadsten@gmail.com

Redaktør:

Per Rahbek
Vanddråben 3
5240 Odense NØ

+(45) 21 41 93 80
m.p.rahbek@privat.dk

1. Suppleant:

Kalle Hansen
Fangel Bygade 30
DK-5260 Odense S

+(45) 61 65 04 55

2. Suppleant

Søren Andersen

+(45) 64 85 15 00

Bederslev 28
5450 Otterup

Revisor:

Henning Andersen
Århusvej 3
3000 Helsingør

+(45) 60 11 96 28
henning.dania@gmail.com

Revisor Suppleant:
John Jeppesen
Midgårdsvej 19
8900 Randers

Repræsentant til MhS:
Kalle Hansen
Fangel Bygade 30
5260 Odense S

+(45) 61 85 00 31

+(45) 61 65 04 55
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Aktivitetskalender 2016
2. APRIL 2016 - 08.00-15.00
Sønderjysk Stumpemarked
Brunde Vest 17, 6230 Rødekro
Tlf. 40 34 54 62
2.-3. APRIL 2016 - 09.00-16.00
Bilmesse og Brugtmarked
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.
Tlf. 40 27 64 64
Bilmesse-brugtmarked.dk
6.-10. APRIL 2016 - 10.00-17.00
Techno Classia Essen
Norbertstrasse, 45131 Essen
www.siha.de
LØRDAG DEN 16. APRIL 2016
Dansk Borgward Klubs
forårsmøde
Steffensgård
Kværkebyvej 79, 4100 Ringsted
Se inde i bladet

5. MAJ - 8. MAJ 2016
Borgward Club Bremen
I anledning af 125 års fødselsdagen
for grundlæggeren af vores smukke
biler afholder Borgward Club
Bremen et stort int. træf.
Info: Marion Kayser, næstformand.
Tlf. 0049 / 177/6859176
vorstand@borgward-club-bremen.de
7. MAJ 2016 - 9.00-16.00
Aars Stumpemarked &
Veteranudstilling
Messevej1, 9600 Aars
Aars-stumpemarked.dk
19.-21. AUGUST 2016
Dansk Borgward Klubs
33. int. træf
CampOne Bøjden Strand
Bøjden Landevej 12, 5600 Faaborg
Tlf. 0045 / 63 60 63 60
E-mail: info@bojden.dk
Se inde i bladet
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24. SEPTEMBER 2016 - 09.00-16.00
Aars Stumpemarked &
Veteranudstilling
Messevej 1, 9600 Aars
Aars.aars-stumpemarked.dk
Tlf. 40 27 64 64
LØRDAG DEN 15. OKTOBER 2016
Dansk Borgward Klubs
ordinære general forsamling
Hjallese Forsamlings Hus
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward
information september 2016.
22. OG 23. OKTOBER 2016
LØRDAG KL. 09,00-17,00
SØNDAG KL. 09,00-16,00
Bilmesse & Brugt- Marked
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia
Tlf. 40 27 64 64
Bilmesse-brugtmarked.dk

FORMANDEN HAR ORDET
Vi har afviklet vores første bestyrelses møde efter generalforsamlingen, (referat inde i bladet),
hvor vi skulle byde velkommen til
Lillian, som jo tog over efter Margit, og hvor alle tidligere regnskaber og bilag blev overdraget.
Lillian glæder sig rigtig meget til
opgaven, og jeg håber, at I alle vil
lette opgaven for hende, når I her
i marts skal indbetale kontingent
for 2016, ved at indbetale rettidigt, og huske at påføre enten
navn eller medlemsnummer.
Jeg ved fra Per, at tilmeldingerne til vores forårsmøde den 16.
april og til træf i august går rigtig godt, og at der er mange tilmeldte til begge arrangementer.
Men vi har plads til mange flere,
så ring til Bjarne eller Per og tilmeld jer til vores forårsmøde, og
få afsendt tilmeldingsblanketten
til vores træf. Jo flere, jo sjovere.

Jeg glæder mig til at møde jer, både til vores
forårsmøde og vores træf.
Foråret og de lyse timer melder snart deres ankomst. Vores biler er
gjort klar til årets mange ture.
Denne vinter er gået med at hjælpe en del af vores medlemmer
med, at få ordnet Deres Lloyd motorer på mit værksted, og også Ulla
& Johns Arabella er blevet klargjort, hvortil jeg har fået hjælp af
Michael.

Både Fam. Boisen og personalet
på CampOneBøjden Strand glæder sig til vores besøg, og vil gøre
alt for, at disse 2 arrangementer
bliver til stor glæde for os alle.
Jeg vil nu slutte med, at ønske
alle et godt forår, med håb om
mange solskinsdage, så vi kan få
luftet vores gamle biler.
Med venlig hilsen
Erik Thøgersen, Formand
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KASSERENS INDLÆG
Nu er tiden kommet, til at få fornyet medlemskabet i
Dansk Borgward Klub.
I dette medlemsblad
lægger et girokort, som
bedes indbetalt senest
den 1. april 2016.

Forårstræffet hos familien Boisen i
april, weekend opholdet i august på
Bøjden Strand Camping er nogle af
de ting vi ser hen til, plus alt det løse
her i Jylland vi kører efter.

Som foregående år bedes alle om,
at påføre medlemsnummer/navn, så
letter det mit arbejde med at afstemme bilagene med banken.

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer, håber vi ses til et eller andet
træf.
Lillian Hellegård
Kasserer

Nu kommer foråret vel snart, så vi
igen kan komme på landevejen med
vores gamle biler.

Brug vores hjemmeside!
I er meget velkomne til at
komme med forslag til stof på
vores hjemmeside.
Jeg har rettet den lidt til og opdateret den på visse punkter.
Der er jo mange, der kan se
siden, så vi skal også tænke lidt
på, hvad der kan være interessant at læse for andre.
Specielt vil jeg opfordre jer til
at kontakte mig, hvis I har biler,
reservedele, litteratur eller
lignende, som I ønsker at købe
eller sælge.
henning.dania@gmail.com
Tlf. 60 11 96 28
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1981 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
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1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.

kr.

kr. 1.4

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982
til og med 1988:
Dagsværdi

Ansvar + kasko

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

1.4
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
kr. 4.

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 A/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
Som I kan se af både formandens og
kasserens indlæg, omtaler de begge
vigtigheden af, at hjælpe vores nye
kasserer rigtig godt på vej med jobbet. Uden på jeres netop tilsendte
kuvert har jeg stemplet (girokort
vedlagt) og girokort indlagt i bladet.

Per Rahbek, redaktør

Til dette nr. af Borgward
Information har John og
Henning været aktive
med 2 meget spændende
artikler, dejligt...

TIL
SALG

John har skrevet om dampmaskinen igennem tiden, og det er
spændende læsning, og vi kan se, at
John har brugt rigtig megen tid på
at finde alle disse oplysninger om
emnet. Henning har igen besøgt et
af vore medlemmer med passion for
vore gamle biler, nemlig Palle Jespersen, Gislev, hvilket har resulteret
i en spændende artikel, som beskriver en person, hvor mange biler er
gået igennem Palles hænder.
Et stort tak til Jer begge.
I mit sidste indlæg skrev jeg om
vores deltagelse i træf hos vores
søsterklubber i Tyskland, og her er
hoteller booket, tilmeldinger afsendt
og vores gamle biler er gjort klar til
de lange ture sydpå.

Tilmeldinger til vores forårsmøde
går godt, og vi har allerede nu fået
mange tilmeldinger fra vores egne
medlemmer og også fra vores udenlandske deltagere, som trofast møder op år efter år.
Vores træf kolliderer desværre med
Borgward I/Gs store træf, da de har
valgt samme træf dato som os. Det
betyder desværre, at nogle af vores
normalt sikre deltagere ikke kommer
til vores træf i år.
Jeg har ikke nævnt det før i mit indlæg, men vores kære postvæsen er
jo ikke, hvad det har været, så hvis I
mod forventning ikke modtager vores blad, må I meget gerne kontakte
mig.
Jeg vil nu ønske jer alle rigtig mange gode ture med jeres gamle biler, og håber og glæder mig til at
møde jer, både til vores forårsmøde
den 16. april hos Fam. Boisen og til
vores træf den 19.-21. august på
Camp One Bøjden Strand.

HANSA GOLIATH 1100
ÅRGANG 1959
• Nye dæk
• Ny renoverede bremser
(tromler, hjulcylinder, bremsebakker)
• Nye bremseslanger
• Ny hovedbremse cylinder
• Ny køler
• Ny kobling

Pris kr. 48.000,- (kan forhandles)
PER BRORSON
Risvangsvej 43, Hårup, 8530 Hjortshøj
Tlf. 20 70 55 95
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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Borgward Klub d. 11. november 2015
Til stede: Per Rahbek, Svend Jensen, Erik Thøgersen, Lillian Hellegaard & Anja Mirbach
Hansen.
Referent: Anja Mirbach Hansen
1.
Valg af ordstyrer:
Per Rahbek blev valgt som ordstyrer.
2.
Velkomst til Lillian:
Bestyrelsen bød Lillian velkommen i bestyrelsen
som kasserer og medlem i klubben. Dejligt at hun
ville træde til.
3.
Overdragelse af regnskaber fra Margit Rahbek:
Dette var et meget praktisk punkt i forhold til
overdragelse af mapperne med regnskaberne,
kontoen i Sydbank, oprettelse af netbank, girokort til betaling af medlemskab i klubben og
fakturaer til sponsorer. Per og Margit vil selvfølgelig gerne være behjælpelig i opstartsfasen.
Per sørger for en gave til Flemming Pedersen som
tak for sit arbejde i klubben som revisor..

4.
Status på næste års forårsmøde:
Dette bliver afholdt lørdag d. 16 april 2016 hos familien Boisen.
5.
Status på næste års træf:
Aftalerne med CampOne Bøjden Strand er på
plads og 15 luksushytter er forhåndsreserveret.
6.
Dato for næste års generalforsamling:
Denne bliver afholdt lørdag d. 15 oktober 2016 i
Hjallese forsamlingshus.
7.
Eventuelt:
Der var ingen punkter under eventuelt.
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Klubbens 33. int træf 2016

afholdes på CampOne Bøjden Strand den 19.-21. august

Hytteferie for hele familien

Camping som i de

Sæson 2013

23.3 til 20.10

For 9. gang blev vi opfordret til at tilrettelægge klubbens årlige træf. Vi tog,
som de foregående 8 år, imod opfordringen, og alle aftaler med Per Blåbjerg
er allerede på plads. Der er reserveret 15 luxushytter i den weekend, hvor
vores træf afholdes. Det var en enig generalforsamling, der valgte CampOne
Bøjden Strand også i 2016, da alle tilstedeværende, som havde deltaget i
træffet, var meget begejstrede for stedet.
Vi ser frem til, at rigtig mange, både vores egne medlemmer, men også alle
vore trofaste gæster fra udlandet vil tilmelde sig, og tilbringe denne weekend sammen med os.
Vi glæder os til at se jer.
Helle Rahbek, Jacob Rahbek Heise, Michael Heise, Margit & Per Rahbek.

Feriehyt
Vi tilbyder

Wir bieten - we off

★
for enhver
smag

Pladser med vand og afløb/Plätze mit Abwas

Frischwasseranschlüssen/Sites with water an

★

Når i tilmelder jer og ved bestilling af hytter skal i tydeligt
angive kunde nr. 64436 eller Rahbek og Borgward arrangement.
CAMP ONE BØJDEN STRAND

★
★
★

Pladser med TV tilslutning og WI-FI/Plätze m

TV-Anschluß und WI-FI/Sites with TV-connec

Til dem hvor kun det bedste er godt nok.

★

Superflotte 5 stjernede faciliteter/Super schö

Til familien der ønsker lidt ekstra plads.

5 Sternige Anlagen/Great 5 star facilities

Hytteferie, når familien skal samles.

Vores Facebookside er blevet det naturlige mødested
for mennesker der elsker at holde campingferie.
Mød os på Facebook.com/bojden.dk, så kan du stille
spørgsmål, skrive med andre campister, få tips og læse
om vores nyheder, konkurrencer og tilbud.

Book din hytteferie AL

Overnatninger i egen vogn samt
leje
af Hütten
hytter:
Meerblick
von allen
Seaview from all cabins

Unsere Ferienhütten
treffen jeden Geschm

Bøjden Landevej 12 - 5600 Faaborg
Telefon: +45 63 60 63 60
mailadresse: info@bojden.dk

3 stjerne Hytter 550 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
für die nur
★ für
4 stjerne Hytter 700 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr.
pr diejenigen,
døgn
Meerblick
Beste gut
genug ist.
5 stjerne Hytter 950 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr.
pr die
døgn
Familie, die etwas m
★ für
Platz haben möchten.
Plads i egen vogn incl. 2 personer strøm og plads 285 kr.

www.bojden.dk

Der gives 10% rabat på alt overnatning.

★

Hüttenurlaub, wenn es so r
gemütlich sein soll.

Priser
Der forefindes meget flotte toilet bygninger
i nærheden af hytterne.
6
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Dagsbesøg voksne

25 kr.

Dagsbesøg børn (0-11 år)

25 kr.

Dagsbesøg hund

10 kr.

Alle gæster skal betale henholdsvis
dagsbesøgspris eller overnatningspris.

Bad 3 min

5 kr.

Familierum 7 min

10 kr.

Vaskemaskine incl. sæbe

50 kr.

Tørretumbler 5 min

5 kr.

Dansk Borgward Klub’s 33. Internationale
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand
den 19.-21. august 2016
PROGRAM

PROGRAMM

FREDAG DEN 19. AUGUST
Ved ankomst CampOne, Bøjden Strand
tilmelding til Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00
Fælles grillaften

FREITAG, 19. AUGUST
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand
Einschreibung für Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00
Gemeinsame Grillaften

LØRDAG DEN 20. AUGUST

SAMSTAG, 20. AUGUST

9.00 – 11.00
Indmeldelse og stumpemarked

9.00 – 11.00
Anmeldung und Blunt Markt

11.30 - 12.30
Frokost, incl. drikkevarer

11.30 - 12.30
Mittagessen, inkl. Getränke

12.30 - 15.30
Familierally med indlagte opgaver

12.30 - 15.30
Familierally mit aufgabe

15.30
Kaffe

15.30
Kaffee

18.30 – 24.00
Festaften med spisning, incl. drikkevarer,
præmieoverrækkelse, lotteri, musik og dans

18.30 – 24.00
Festabend mit Essen, inkl. Getränke
Preis, Gewinnspielen, Musik und Tanz

SØNDAG DEN 21. AUGUST

SONNTAG, 21. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på
campingpladsen

08.30 – 10.30
Frühstück in gastwirtschaft des
Campingplatzes

Her slutter vi for denne gang, og ønsker
alle en god hjemrejse!

Hier haben wir Ende dieses einmal und
wollen alle eine gute Heimfahrt!
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Dansk Borgward Klubs forårsmøde
LØRDAG den 16. april 2016
Vores forårsmøde bliver i 2016 igen
afholdt hos Fam. Boisen i Kværkeby.
Det bliver desværre nok sidste gang
det kan afholdes på Steffensgård,
idet Grethe Boisen har påtænkt sig,
at afhænde gården, når den bliver
tømt for resten af den store samling
biler og reservedele.
Generalforsamlingen blev enig om,
at jeg skulle rette henvendelse til
Bjarne Boisen, om de igen ville afholde vores forårsmøde, og det blev
heldigvis et ja, så klubben også til
næste år kan lave et arrangement på
Sjælland, og vi glæder os rigtig meget til, at komme der endnu engang.

Forårsmødet i 2015 var igen en stor
succes, og vi håber at rigtig mange
vil bakke op, og gøre dagen festlig.
Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig, idet vi skal vide,
hvor stor lagkage vi skal bestille, og
hvor meget vores værter skal købe
ind til middagen om aftenen.
Klubben er som sædvanlig vært ved
drikkevarer.
Vi glæder os til at se Jer.
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Tilmelding kan ske til:
Bjarne Boisen Tlf. 29 65 92 48
Per Rahbek
Tlf. 21 41 93 80
Adresse på arrangementet er:
STEFFENSGÅRD
Kværkebyvej 79 - 4100 Ringsted
Lørdag den 16. april 2016 kl. 14.00.

Træf på
CampOne Bøjden Strand
En meget stor tak til alle vore
sponsorer

Sydbank

Faaborgvej 106 5260 Odense SV.

Deloitte
Odense

Smedemester

Jack Foged A/S
5672 Broby

E.T. Auto
Odense NV

Murerfirmaet Jørgen Jensen
Odense

LH Gulve
Odense M

FTZ

Odense SV

Fyns Kardan og Bremsecenter
Odense NV

EG's Gulvafhøvling

Christiansgade 116, Odense C

Installationsfirmaet Waldmann
Clausens Allé 33, Dalum
5250 Odense SV
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INDBYDELSE
TIL
VETERANBIL
UDSTILLING
I JESPERHUS

Jesperhus åbner
Kr. himmelfartsdag med
Veteranbiludstilling
Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 1000
åbner Jesperhus Blomsterpark
Vi gentager mange års succes! Så kom til Jesperhus Blomsterpark
hvor I kan nyde en dejlig dag med bl.a. Pirat- og legeland, Zoo og
4D-biograf, mens jeres biler står til udstilling i de smukkeste omgivelser!
Det er GRATIS for én veteranbil (MIN. 35 ÅR) inkl. 4 personer. Er I flere
personer i bilen, koster det kr. 130,- pr. person (normalpris kr. 185,-).
Mødetidspunkt for bilerne er mellem kl. 8.00 og 11.00.
Ved ankomst efter kl. 11.00 uddeles der IKKE gratis entrébilletter.

Vigtigt ved tilmelding - gælder også klubber:
Navn og mail på chaufføren
Antal børn / voksne i bilen
Tilmelding senest 15. april 2016.

VI GI’R 500 KR
I RABAT PÅ
OVERNATNING
HUSK RABATKODE: 1610

Overnatning i Jesperhus Feriepark, totalpris for 4 personer
Periode: 4.-9. maj 2016:
A-hytte med toilet og bad
4998,B-hytte
3998,C-hytte
3498,Egen campingvogn el. telt
1798,Kender I til andre naboklubber, familie eller venner, der deler samme
bilinteresse, så giv endelig denne invitation videre til dem.
Alt tilmelding - også overnatning - skal ske på karin@jesperhus.dk.
Spørgsmål kan ske til Karin pr. mail eller tlf. 9670 1435.

Skagen

Hirtshals

Frederikshavn

Blokhus

Thisted
Aalborg

Skive

Randers
Viborg

Ringkøbing

Grenå

Århus
Herning

Silkeborg

Som i kan se åbner Jesperhus Blomsterpark
Kr. Himmelfartsdag med veteranbiller af alle slags
Sidste år deltog vi med tre biler
fra Dansk Borgward Klub, hvor vi
holdt samlet på pladsen.
Det kunne være sjovt hvis der
kom nogle flere fra klubben med
deres Lloyd, Borgward, eller
Hansa.
Hvis der nu skulle være nogle
flere klubmedlemmer som vil
med, kan i kontakte os, så vi kan
køre ind på en gang, og komme
til at holde samlet.

Venlig hilsen Lillian & Sven
24 41 89 68
sjenshadsten@gmail.com
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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

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

nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse
Platanvej 1B DK-5230 Odense M
Vester Voldgade 6 DK-1552 København V
+45 4076 5016
www.nielsholgerpoulsen.com

15

Biler, motorcykler eller flyvemaskiner
- Palle får det til at virke
Af Henning Andersen

Palle Jespersen fra
Gislev lader sig ikke
sådan lige afskrække af
et restaureringsprojekt,
selv om det måske ser
lidt håbløst ud.
Han har da også erfaring fra et langt liv som
automekaniker med
eget værksted.

Elin og Palle ved deres flotte Lloyd Alexander TS Cabriolet.

Når man har sagt Palle, må man
også sige Elin, for Elin har haft stor
betydning for, at Palle har kunnet
gennemføre alle sine projekter. Hun

har været både tankpasser, chauffør
og regnskabschef i deres autoværksted, som de har drevet i Herrested
på Fyn fra 1962 til 1998.

Mellemgas
Det er da også Elin, der kører mest
i deres nuværende Lloyd. Det er en
Alexander TS, som Palle selv har
bygget som cabriolet. Til spørgsmålet om, hvordan det går med at
skifte gear i Lloyd´en svarer Elin blot:
”Når jeg bruger dobbelt udkobling
og mellemgas - og det gør jeg - så
er der aldrig problemer”. Det er en
kvinde med køreevnerne helt intakt.
Hun har også kørt Nimbus, som Palle restaurerede til hende.
Bilen restaurerede Palle fra december 2009 til august 2010. Og det var
ikke småting, der blev lavet. Alt har
været adskilt og bygget op fra bunden, og nu har han en bil, som ikke
ret mange andre har. Elin og Palle
møder flittigt op til vores træf, så vi
kan nyde synet af den. De har også
været aktive i forbindelse med veteranbiludstillingen ved Gislev by
Night and Day. Palle kan lave det
hele selv, og i forbindelse med deres
dejlige hus har han indrettet et meget veludstyret værksted med højt til
loftet, så der også er plads til en lift.

Nyrestaureret Lloyd 400 Kombi lige fra værkstedet.
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Palles Stinson 1939 – ”Elin før Palle” – i luften.

Mange Citroën´er
Der har været en del andre biler gennem Palles hænder i det hyggelige
værksted. Bl.a. en Mini og en Citroën
2CV varevogn. 2CV´en var heller ikke
bare et ”let at syne projekt” husker
Palle: ”Da jeg løftede den op, faldt
motor og gearkasse ned på jorden,
så den måtte først have en ny bundramme”. Færdig blev den, og Palle
har renoveret i alt otte Citroën 2CV.
Den sidste bil, der har forladt værkstedet er en totalrenoveret Citroën
Mehari, som er en åben lidt jeepagtig bil baseret på Citroën Dyane
6 og med karosseri i ABS-plast. Den
trængte til en ny side, men Palle
fandt ud af, at man kunne købe et
helt karosseri til fornuftige penge,
så det blev besluttet i stedet for. Det,
der skulle se så let ud, udfordrede alligevel den erfarne mekaniker. ”Det
er fint at begynde med et helt nyt
karosseri, men der var jo ikke nogen monteringshuller i det, så jeg fik
travlt med målebånd og skydelære
for at få det hele til at passe”.
I 2005 var der også en Lloyd 400
Kombi under behandling. Den var
færdig og nyrenoveret, da mange fra
klubben var på Strøjer Samlingen i
Assens. ”Vi nåede ikke at have den
ret længe. Jeg fik hurtigt et bud på

den, som jeg ikke kunne sige nej til”,
siger Palle med en vis stolthed.
Porten lukkede ind i propellen
På værkstedet hænger der også en
propel til en flyvemaskine, og den
giver anledning til nogle spændende historier. Palle er nemlig også
en meget erfaren pilot, og ikke bare
det – han har også selv restaureret
flere flyvemaskiner! ”Jeg kom lidt i
karambolage med porten på hangaren med propellen der, så den måtte
udskiftes, og nu hænger den lidt til
pynt der”, siger Palle.

Han tog certifikatet i Beldringe Veteranflyveklub i 1972 og blev hurtigt en aktiv veteranflyver. Nogle år
senere blev han tilbudt et Stinson
fly fra 1939 til en god pris, og det
købte han. Det havde været observationsfly i Dunkerque under krigen.
På autoværkstedet i Herrested blev
både fly og motor renoveret til flot
stand. Det havde en firecylindret
motor og skød normalt en fart på
160 km/t. Brændstofforbruget var
på 24 l/t, men ikke med almindelig
benzin. Flyvebenzin koster lidt mere,
ca. 22 kr/l. Flyets kendingsbogstaver
var OY-EFP. ”OY er jo for Danmark,

Beskadiget propel fra mødet med porten, men dekorativ.
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Piper Cub 1944, hentet i Tyskland, ved hangaren i Rolsted.

og EFP betyder Elin før Palle. Det var
vist almindeligt udbredt dengang”,
griner Palle.
Endoskopet
Palle har vundet Anton Berg Rallyet med fly seks gange. ”Men jeg
havde også en dygtig observatør, en
læge fra Hospitalet i Odense”, siger
Palle beskedent. ”Det viste sig også
at have andre fordele”. Endoskopet
var nemlig opfundet, og selv om det
var beregnet til at undersøge udstødningssystemer på alt andet end
flymotorer, lånte Palle det alligevel
af lægen. Han skulle nemlig til den
obligatoriske kontrol med motoren,
hvor man normalt skulle afmontere
topstykket. I stedet stak Palle endoskopet ned gennem tændrørshullerne og beviste motorens stand
for kontrollørerne. Sammen med
en kompressionstest udløste det en
godkendelse af motoren.
Senere blev det til et fransk Stampe
biplan fra 30´erne og et KZIII, som
også var kendt som ambulancefly
før i tiden. Turen gik også til EssenMülheim med trailer efter bilen en
gang. Der købte Palle en Piper Cub
fra 1944, som han skilte ad og kørte
hjem. Palles fly har altid stået i hangar på Rolfsted Flyveplads ved Langeskov.

Han tager den taske frem, som han
altid havde med sig under flyvningerne. Alt er som krævet sirligt noteret, og til sidst er der en lille sammenregning, som gælder årene
1972 til 1992: 645,40 flyvetimer og
1400 landinger.

Palles lille hule, hvor alt kan lade sig gøre.
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Fremsynet mekaniker
Elin og Palle har altid holdt sig på Fyn.
Omdrejningspunktet i en stor del af
deres liv har været autoværkstedet i
Herrested, som de etablerede i 1962.
De købte tre byggegrunde og byggede både værksted og privatbolig.

Man kan vist roligt sige, at den er skilt ad.
Det bliver til den hvide cabriolet.

Palles 600 på papegøjeplader og andre fine biler.

Den geniale konstruktion med centralrøret
og firkantpladen for enden, hvor hele fortøjet med motor og gearkasse monteres.

er nu reduceret til en enkelt Diesella
røvskubber og en Husquarna 175
ccm.
Nostalgi
Der er som regel en grund til, at man
kører Lloyd i en moden alder. Det
er der også for Palle, for hans første bil var en Lloyd 400 Kombi. Den
havde han, da han mødte Elin, og de
husker stadig, at den somme tider
måtte holde og puste lidt på vej op af
Vejle bakke. Den blev skiftet ud med
en 600 Kombi på papegøjeplader,
og de har også haft en Toledo, som
de købte brugt hos Lloyd-forhandler
Karl O. Skov i Svendborg. Toledo´en
var endda på langtur til Harzen sammen med en anden Lloyd 600.

Værkstedet med tank i Herrested fra 1962.

Samtidig overtog de BP-tanken, som
ellers Brugsen havde. Der blev både
repareret personbiler, traktorer og
lastbiler. ”Vognmand Aage Hansen,
der kørte for Marius Pedersen, havde dengang 11 Mercedes lastbiler,
som skulle køre hver eneste dag, så
dem holdt vi kørende ved at arbejde
i weekenden”, husker Palle. Han var
fremsynet og moderne i sit arbejde
i firmaet, for allerede i 1965 købte
han en Allen tester til den nette sum
af 243.000 kr. Så kunne han tilbyde
kunderne at kontrollere deres biler,
og som regel var der jo behov for at

få udført noget arbejde. Han fik også
meget tidligt en bremseprøvestand
og havde i lang tid hele områdets
eneste automatiske vaskemaskine. I
1998 solgte Elin og Palle værkstedet
til en tidligere medarbejder.
Før Palle begyndte at flyve, var han
meget aktiv i motorcykelsporten. I
tresserne var han danmarksmester
i Trial 500 og han har kørt utallige
motocross-løb, bl.a. sammen med
Arne Nielsen fra Hedehusene. Da
han solgte værkstedet, havde han
18 motorcykler og 36 knallerter. Det
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Det er blevet til rigtig mange spændende aktiviteter gennem årene, siden Palle var i lære som mekaniker
i Vester Skerninge, og et imponerende aktivitetsniveau, når man tænker
på, at værkstedet også skulle passes. Ud over Lloyd´en, som ikke skal
sælges, har Palle også et par andre
veteranbiler holdende, og når jeg
spørger, hvilke andre biler han har i
tankerne lige nu, svarer han med et
smil på læben: ”Elin synes ikke, at
jeg har lyst til at købe flere biler lige
nu”.

MUSEUM DER INDEHOLDER BILER FRA

Forsidebillede på dette Borgward Information
har jeg fået tilsendt af Bernd Benninghofen,
Wittlich, medl. Nr. 105. Bernd er ved at opføre et museum nær Mosel. Dette museum skal
fortrinsvis indeholde biler fra vores elskede
biler fra Borgward fabrikken i Bremen.

Desuden kommer det også til at indeholde biler
af forskellige mærker især af tyske bilmærker.
Bernd har besøgt os her i Danmark, og har købt
flere biler og mange reservedele hos mig.
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BORGWARD FABRIKKEN I BREMEN

Desuden har han også købt Flemmings Isabel- Bernd har tilbudt os, at vi meget gerne må arla Coupe og min tidligere Hansa 1100 Combi. rangere en tur for klubbens medlemmer til et
Alle disse biler kan ses på dette museum, når besøg på hans museum, når det står helt klar.
det står færdigt.
Dette forventer han vil ske sidst i 2016. Jeg vil
Margit og jeg har sidste sommer besøgt Bernd senere tage kontakt til ham og vender tilbage
2 gange, og er blevet modtaget meget gæstfrit. med mere information. Jeg vil samtidig underVi har set hans imponerende samling af gamle søge, om der er tilslutning til et så spændende
biler, hvilket var en meget stor oplevelse.
arrangement.
Per Rahbek, Redaktør.
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Dampmaskinen
Dampmaskinen blev brugt
til mange formål, f.eks. som
damptromle og til at trække et
tærskeværk.
Den første anvendelige dampmaskine, blev konstrueret af englænderen Thomas Newcomen
i 1710. Den var bygget med nye
ideer, som gjorde den mere effektiv og økonomisk. Den var også
mere driftsikker, og fik stor succes op til 1769, hvor den skotske
instrumentmager James Watt,
efter flere års forsøg, byggede
en maskine, som var langt bedre,
og som det lykkedes, at forbedre yderligere. Det førte til en ny
standard Inden for industrien.
Nu var det muligt, at omsætte
energien til roterende bevægelse, som bl. a. førte til damplokomotivet. Senere kom dampmobilen. Herefter blev dampmaskinen
brugt til mange formål, f.eks.
som damptromle og til at trække
et tærskeværk.
Den første jernbane i Danmark,
blev anlagt den 27 Juni 1847,
mellem København og Roskilde.
Det fik navnet ODIN. (Det Sjællandske jernbaneselakab), havde
ved åbningen af banen 5 damplokomotiver, som senere blev
forøget til 92 maskiner. Ved sammenslutningen med (Jysk Fynske Statsbaner) i 1892, som havde 176 lokomotiver, blev antallet
herefter 268 stk. DSB anskaffede
et stort antal lokomotiver, så man
i 1924, rådede over 702 stk. det
var det største antal i DSB`s historie. Som følge af elektrificering og diesel-elektriske motor-

James Watt`s dampmaskine fra 1769

vogne og lyntog, er antallet af
damplokomotiver gået tilbage.
Der kører dog stadigvæk mange
på veteranbanerne. Derudover
er der udstillet mange på jernbanemuseet i Odense og Teknisk
Museum i Helsingør.Danmarks
største damplokomotiver var Emaskinerne.

Da Sverige var begyndt at elektrificere deres hovedlinier først i
trediverne, blev 11 damplokomotiver af F-typen gjort overflødig.
I 1937 købte DSB disse maskiner
til ophugningspris,hvilket var en
god handel. De var de største
lokomotiver i Norden, og blev i
Danmark omdøbt til E-maskiner.
De havde skråtstillede cylindre,

Bemærk remskiven øverst til træk af maskiner
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tidig bliver der undertryk i røgkammeret, så der bliver suget
mere damp fra kedlen.

Dampmobil

hvilket var sjældent. DSB var så
begejstrede for lokomotiverne,
at de indtil 1950 , bestilte yderligere 25. De blev bygget fra
1914-50. Ydelsen var omkring
1300 HK. Verdens største damplokomotiv var det amerikanske
Big-Boy, som havde 5000 HK, og
var udstyret med 2 cylindre på
hver side. Det var over 40 meter
lang med tender og en højde på
knap 5 meter med en bredde på
3,15. Det havde en tjenestevægt
på 544 tons m. tender. Det kunne
trække op til 3600 tons. Der blev
bygget 25 maskiner fra 1940-44.
Det kunne ske, ved igangsætning
af lokomotivet, at hjulene skred
på skinnerne, men oven på kedlen ,var der en dome, som indeholdt sand, som lokomotivføreren kunne lede ned til hjulene,
så lokomovet lettere kunne sætte
i gang. Damplokomotivet er ret
kompliceret, med styring af fyrrum, rørkedel, røgkammer, og
ikke mindst dampens vej ud til
cylindrene. (Se skitsen) Der var
flere forskellige styringer af dampen.
I Danmark blev der benyttet 6
forskellige systemer. 156 lokomotiver og dampvogne havde

Stephenson styring. Goochs styring sad på 40 lokomotiver. Allans
styring var den mest anvendte i
Danmark. Den fandtes på 720 lokomotiver fra 1858-1949. Disse
tre styringer havde to excentriker
på drivhjulet, som var i forbindelse med kvadranten. Ved Allanstyringen skete omstyringen, ved at
hæve kvadranten og samtidig
sænke glidertrækstangen, eller
omvendt.
Hver gang man ser og hører et
pust fra skorstenen, er det returdamp fra cylindrene, der presser
røg ud fra røgkammeret. Sam-

Danmarks største damplokomotiv E-typen
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Allerede i 1930-erne, fandt man
ud af, at det var uøkonomisk, at
fylde cylindrene helt med damp
under driften, da man med stor
fordel, kunne udnytte dampens
evne, til at udvide sig, altså at
ekspandere. Fra førerhuset kunne lokomotivføreren, med en
omskifterstang, hæve og sænke
kvadranten, hvorved lokomotivet
ændrede kørselsretning. I midten
af kvadranten holdt lokomotivet
stille, da det ikke fik damp i denne stilling. Ligesom ved biler, var
der en standbremse og en driftbremse. Standbremsen var enten
en skruebremse eller en vægtstangsbremse. Driftbremsen bestod af en cylinder, som i 1880erne, blev drevet af vacuum. Det
var et direkte system, som først
skulle suge luft ud af bremsecylinderen, og derfor var langsomt
virkende, og ikke virkede på tabte
vogne. Senere gik man over til
den automatiske vacuumbremse, hvor hver vogn havde en tank
med vacuum. I 1929 gik man for
første gang, over til trykluft.
Jeg har selv bygget to lokomotiver. Det første var uden motor,

Verdens største damplokomotiv Big-Boy

men med fjedrende buffer og
lanterner. Det andet havde derudover motor, som jeg tog fra en
vinduesvisker. Med et omskifterrelæ, kunne det køre frem og tilbage. Fløjten lavede jeg, med et
tomt hylster fra en patron, og virkede med en gummibælg, som
ved en slange, førtes op til fløjten
foran førerhuset. Lokomotiverne
var bygget efter en tegning fra
Frichs fabrikker i Århus. Modellerne var ca. 85 cm lange. Derudover byggede jeg en tankvogn og
en personvogn. Originalen havde litra nr. 653. Damplokomotiver
har altid fascineret mig, både når
man ser røgen fra skorstenen og
hele gangsystemet i bevægelse.

Mange hilsener
fra dampnørden
Ulla og John

Dampens vej fra fyrkasse til cylindrene

Med dette billede af originalen,
vil jeg slutte for denne gang, og
håber vi rigtig får fyret op på de
gamle biler.
Litra nr. 653 fra Frichs i Århus
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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.

Stephenson styring

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

Joy styring
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Brown styring

•

Tæpper

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinyl
Tæpper
Linoleum
Vinyl
Tyndpuds
Linoleum
Industrigulve
Tyndpuds
Cementslidlag
Industrigulve
Trægulve
Cementslidlag

•

Heusinger styring

Trægulve

Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M
Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk
Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M
Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk

Coohs styring

Bo Tverskov Advokat (L)

Lindevej 65 - 5250 Odense SV - Tlf. 70 25 22 60 - www.tverskov.com
Allan styring
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4830.0308

Velkommen i Sydbank!

Udenlandske klubber
Svenska Borgward Klubben
Claes Jägevell
Bergmans Gata 7
543 34 Tibro
Sverige

Norske Borgward Klubb
Klubbens leder er Tore Østlie
Theresesgt, 31 B
0354 Oslo
Norge

Borgward Club Belgie
Luc Butzen
Heidebaan 21
9100 st. Niklaas
Belgie

Borgward Owners Club
77 New Hampshire Avenue
Bay Shore Long Island
New York State 11706
U.S.A

Carl F. W. Borgward
Interessengemeinschaft
Hartmut Loges
Trierer Str. 11
D-45145 Essen

Borgward Club of South Africa
(Southern Region)
P.O. Box 3289
Tyger vally 7536
South Africa

Borgward Club Nederland
Haven 150
2182 JV Hilligom
Holland
Borgward Club
Frankfurt - Würzburg
Heinz-Werner Oehme
Dr.K.Schumacher-Str.21
D-64589 Stockstadt/Rhein
Tel. +49 6158-9181379

Borgward Club Austria
M. Wolfsgruber
A-4817 St. Konrad 24
Østrig
Borgward IG Schweiz
Horst Panhuber
Gerbelacker 16
3063 Ittigen
Schweiz
Australian Borgward Club Inc.
www.borgwardisabella.com
The United Kingdom
Borgward driver Club
www.borgward.org.uk

Borgward Club Bremen
Postfach 11 04 23
28084 Bremen
Tyskland

Goliath Veteranen-Club
Frank Behrens
Am Ziegelhof 10
D-27793 Wildeshausen.

Loyd Freunde IG
Johannes Herrmann
Lerchenhain 86
D-48301 Nottuln
Tyskland

Arabella-Freunde Deutschland
Uwe Pawelski
Bergstrasse 33
D-76327 Pfinztal

Flise-, klinke- og
udføres

Flise-, klinke- og
reparationsarbejde
reparationsarbejde
udføres

Flise-, klinke- og
reparationsarbejde udføres

Murerfirmaet
Jørgen Jensen
Tlf.: 24 25 70 63

HAUGE SMEDIE AS

Murerfirmaet Murerfirmaet
Jørgen Jensen Jørgen Jensen
Tlf.: 24 25 70 63

VVS BLIK STÅL

Tlf.: 24 25
Tlf.:70
661863
9600
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www.haugesmedie.dk

Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive
Tlf. +45 9751 1511
www.nordiskgranit.dk

Butikken
Her findes nogle af klubbens
effekter, der er beregnet for
videresalg.
Der er enkelte af disse effekter som desværre kun findes i
begrænset antal :
Nedenstående kan købes ved
henvendelse til kassereren:
Ældre klubblade til nr. 68
Kr. 15,Nyere klubblade fra nr. 69
Kr. 65,Klistermærker
med logo - udenfor
Klistermærker
med logo - indenfor

HESTEHAVEN 100 · 5260 ODENSE S · TELEFON 6615 1616

Kr. 20,-

Kr. 25,-

Klubflag uden fanestang
Kr. 50,Fanestang med gravering
Kr. 80,Plakette Sæby træf 2003
Kr. 40,-

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

Plakette Ølstykke træf 2001
Kr. 40,Plakette Kaløvig 2006

Kr. 40,-

Plakette Strøby træf 2004
Kr. 40,-

Tværkajen 5 · 5000 Odense C
Tlf. 63 14 66 00 · www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu
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