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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
er den 10. november 2017

Mehr Auskunft kann durch
www.danskborgwardklub.dk
erreicht werden.


2

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.
4.
5.
6.
8.
10.-11.
12.
14.-15.
16.
17.
17.
18.-23.
24.-25.
26.
27.

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

2. Suppleant

Søren Andersen

Bederslev 28
5450 Otterup

Revisor:

Henning Andersen
Århusvej 3
3000 Helsingør

Revisor Suppleant:
John Jeppesen
Midgårdsvej 19
8900 Randers

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

+(45) 61 65 04 55

+(45) 64 85 15 00

+(45) 60 11 96 28

+(45) 61 85 00 31

+(45) 61 65 04 55
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Dansk Borgward Klub
Bestyrelsen
Indhold
Aktivitetskalender 2017
Referat af bestyrelsesmøde
Formanden har ordet
Kasserens indlæg
Redaktørens hjørne
Autostat - Hvert bilmærke sit hus
Indkaldelse til generalforsamling
Gislev By Day
Bustur til Wittlich nu på plads
Studenterkørsel
Invitation - Særudstilling i Nærum
Træf med mange nye ansigter
Træf i Frankfurt-Würzburg
Butikken
Udenlandske klubber

Aktivitetskalender 2017
22.-24. SEPTEMBER 2017
Bustur til Wittlich
Se inde i bladet
LØRDAG DEN 14. OKTOBER 2017
Borgward Klubs ordinære
general forsamling
Hjallese Forsamlings Hus
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward
information september 2016
21. - 22. OKTOBER 2017
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

Nye medlemmer
Mogens Hansen
Tyvelsevej 4
4200 Slagelse

Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Borgward Klub 20. august 2017
Tilstede: Per Rahbek, Erik Thøgersen, Lillian Hellegaard, Svend Jensen &
Anja Mirbach Hansen.
Referent: Anja Mirbach Hansen.
1.
Valg af ordstyrer:
Per Rahbek blev valgt som ordstyrer.
2.
Evaluering af årets træf:
Et rigtig godt træf med mange glade deltagere.
Vejret kunne have været bedre, men dette er vi
desværre ikke herre over. En lille udfordring i forhold til frokosten lørdag, men en løsning blev fundet. Tak til alle for deres tålmodighed !
3.
Status på vores tur til Wittlich:
På nuværende tidspunkt er der 20 tilmeldte til
turen. Klubben skal betale opholdet og forplejningen for de 2 chauffører, som skal sørge for vores
transport til Wittlich. Desværre er der ikke så mange tilmeldte til turen, som man havde "regnet"
med, men dette er nok en "risiko" man må tage,
når sådan en tur bliver stablet på benene.
4.
Status på klubbens økonomi:
Denne ser fornuftig ud.

5.
Indkaldelse til generalforsamlingen:
Denne kommer med i næste klubblad. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 14 oktober 2017 i
Hjallese Forsamlingshus.
6.
Status på tilmeldte til udstilling i Nærum:
På nuværende tidspunkt er der 16-18 tilmeldte biler til udstillingen. Palle Jespersen deltager med
sin Lloyd, Martin Holm med 2 biler, Henning Andersen med sin Lloyd, Bjarne Boisen med deres
P100, Flemming Jensen med sin coupe, Jens
Tandrup med sin Lloyd Arabella, Erik Thøgersen
med sin Lloyd LS 400, Johannes Damgaard med
en Goliath og nogle andre fra andre klubber deltager også. Super flot at så mange har lyst og mulighed for at deltage.
7.
Evt.:
Der er ingen punkter under eventuelt.
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FORMANDEN HAR ORDET

Vi kan jo ikke just sige, at vejrguderne
har været med os denne sommer.
På vores netop afholdte træf i Bøjden, var det heller ikke tilfældet,
men da den meste regn faldt sent på aftenen eller om natten, var vi
da nogenlunde heldige.
Vi havde i år den store fornøjelse, at hele 2 reservedelshandlere
havde meldt sig til vores træf, Dirk Greve fra Tyskland havde en stor
stand med mange forskellige dele, og Anker Poulsen fra Sjælland
som medbragte mange Lloyd 400 dele. Jeg købte sidstnævntes restlager af fortrinsvis 400 dele, så når jeg får det sorteret, og ved hvad
jeg har købt, så skulle der være nok 400 dele til alle vore Lloyd 400
ejere i klubben.
Vi havde et rigtig vellykket træf, med mange deltagere (det skriver
Henning Andersen en artikel om til bladet) og vi holdt et kort bestyrelsesmøde i Margit og Pers hytte, da vi nu alligevel var samlet. Her
fik vi drøftet og gennemgået mange ting (referat inde i bladet) men

Munkerogyden 19 A - 5200 Odense V
Tlf. 66 16 54 06
kontor@paarupkloakservice.dk

desværre også den triste besked
fra Per, at han stopper som redaktør på den kommende generalforsamling. Vi skylder Per en
stor tak, for det kæmpe arbejde
han og hans familie har gjort for
Dansk Borgward Klub igennem
de 10 år han har været redaktør
og som arrangør af de sidste 10
års træf, i øvrigt også sammen
med hans familie. Men Per lovede os, at han meget gerne vil
hjælpe en ny redaktør i gang,
med den store viden han har erhvervet sig på det område.
Klubbens næste arrangement er
jo turen til Wittlich, som Per også
står for, og derefter er der vores
årlige generalforsamling den 14.
oktober, hvor jeg håber, at rigtig
mange af Jer vil møde op..
Jeg vil slutte med, at ønske Jer
alle en rigtig god eftersommer,
og at I endnu kan få nogle gode
ture i Jeres elskede gamle biler,
inden de skal i garage for vinteren, og glæder mig til, at mødes
med Jer til vores generalforsamling.

Med venlig hilsen
Erik Thøgersen, Formand

Vi udfører alle former for kloakarbejde så som reparation- og nyanlæg
af kloakker samt spuling, slamsugning og TV-inspektion.
HUSK vi har døgnservice på tlf. 66 16 54 06
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KASSERENS
INDLÆG

Sommertræf ikke
helt uden uheld.
Så er vores sommertræf på Bøjden
strand overstået, og det var som
sædvanlig en rigtig god weekend.
Regnvejret kunne vi desværre ikke
gøre noget ved. Vores tur hjem gik
fint til vi kom til Sabro, så røg der et
motorophæng på Lloyden, så de sidste kilometer var på listefart.
Nu varer det nok ikke så længe før
det er slut for i år med vores gamle
biler.
Vi ses til generalforsamlingen.
Lillian Hellegård
Kasserer
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Vi sætter pris på originalerne

Præmieeksempler
Veteranbiler og motorcykler -1982
1/1-årlig præmie i kr.

Hvem er vi?
Klassiske køretøjer 1983-1989
1/1-årlig præmie i kr.

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

Vi har et indgående kendskab til
veterankøretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst
muligt.
Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes
behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os
for at høre mere om priser og ind
tegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Osv.
1.496

Selvrisiko

2.992

En del af

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.

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
Her er så mit sidste
indlæg til redaktørens
hjørne...
Idet jeg på vores kommende generalforsamling ikke genopstiller til redaktørposten. Grunden
til denne beslutning er, at min
elskede hustru Margit desværre
blev udsat for en grim oplevelse
i december 2016. Margit blev
desværre ramt af en blodprop i
hjernen. Jeg opdagede det gudskelov straks det var sket, og fik
Margit indlagt på OUH, hvor hun
blev opereret og efterfølgende
var indlagt i ca. 1 måned til genoptræning. Margit er snart helt
på toppen igen, men en sådan
oplevelse giver stof til eftertanke.
Livet er jo andet end gamle biler.
Min beslutning står fast, men
min tid, som redaktør, ville jeg
ikke være foruden. Det har været
fantastik spændende og meget
lærerige år. Mange venskaber,
både blandt vore egne medlemmer, men også alle de hyggelige
deltagere fra udlandet, er blevet
os til dels. Jeg vil også gerne
sende en stor tak til alle, der har
bidraget med artikler og indlæg
til bladet gennem alle årene.
Samtidig vil jeg også gerne takke

alle vore annoncører og sponsorer, for deres store trofasthed og
velvillighed overfor Dansk Borgward Klub. Uden Jeres store støtte, havde det ikke været muligt,
at udgive dette blad og afholde
alle vores arrangementer til den
pris, vi opkræver ved deltagelse.
Jeg vil selvfølgelig meget gerne
fortsætte kontakten til disse.
Jeg overtog redaktørposten på
generalforsamlingen i 2007 og
har udgivet Borgward information fra nr. 95, og det sidste blad
fra min hånd bliver så nr. 134 altså i alt 40 udgivelser. Jeg håber,
at et af vore medlemmer vil overtage posten efter mig på vores
kommende generalforsamling.
Jeg skal selvfølgelig nok være
behjælpelig med de første blade.
Vi har været medlem af Dansk
Borgward Klub siden 1999,
hvor Margit har været kasserer i 14 år, og jeg har været redaktør i 10 år, så vores værnepligt må siges at være overstået.
Vi har deltaget i samtlige arrangementer, som klubben har afholdt lige siden, med undtagelse
af træffet i Fredericia, da vores
søn skulle giftes, og det må jo
siges at være gyldig grund til fravær.
Ved vores netop afholdte træf
i Bøjden, kan vi jo ikke prale
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Per Rahbek, redaktør

med, at vi var tilsmilet af godt
vejr. Jeg plejer at fotografere
samtlige deltagere foran deres
biler, men dette var umuligt i år,
da det regnede en stor del af lørdag formiddag, hvor bilerne var
udstillet, og hvor jeg plejer at
udføre denne opgave. Så denne
kavalkade med fotos af alle vore
deltagende biler, må I desværre
undvære i år, jeg beklager. Der
var 32 tilmeldte enheder, og Henning skriver mere om træffet i sin
artikel i bladet.
Jeg vil her med mit sidste indlæg som redaktør, ønske Jer alle
mange gode år i Dansk Borgward
Klub, hvor vi selvfølgelig vil deltage lige så aktivt, som vi altid
har gjort. Husk at møde talstærkt
op på vores kommende generalforsamling, hvor vi jo skal have
valgt en ny redaktør
Tak for mange gode oplevelser
med vores dejlige Dansk Borgward Klub.

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.

Træf på

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

CampOne Bøjden Strand
En meget stor tak til alle vore
sponsorer

Sydbank

Faaborgvej 106 5260 Odense SV.

Deloitte
Odense

28

Smedemester

Jack Foged A/S

•

Tæpper

Odense SV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Fyns Kardan og Bremsecenter

•

5672 Broby

E.T. Auto
Odense NV

Tverskov & Partnere
Advokataktieselskab, Odense

LH Gulve
Odense M

FTZ

Odense NV

EG's Gulvafhøvling

Christiansgade 116, Odense C

Installationsfirmaet Waldmann
Clausens Allé 33, Dalum
5250 Odense SV

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

Bo Tverskov Advokat (L)

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

Velkommen i Sydbank!

AUTOSTADT

Hvert bilmærke har sit eget hus

I år havde vi bestemt at
vores sommerferie skulle
gå til Wolfsburg, vi ville
ned og se Autostadt.
Området er mega stort,
hvert bilmærke har sit
eget hus.

lagt, for at huse arbejderne ved folkevogns fabrikkerne, som i dag er et
kæmpestort område, man kan købe
en rundvisning.

tære køretøjer, derfor blev der efter
ordre fra Hitler, bygget en banegård
i byen, for at sikre transporten af bilerne.

Produktionen ophørte i 1978 og flyttet til Brasilien. Under 2 verdenskrig
blev der hovedsageligt lavet mili-

Vi så også Volkswagen Automuseum, det var spændende at følge folkevognens udvikling gennem årene.

Selv om vi gik der i fire timer nåede
vi ikke alt. Skoda med de sidste nye
modeller ville vi se, det regnede noget, så alt det udendørs gik vi let hen
over.
Opel, Audi, Fiat, og andre mærker fik
vi da også set. Bilmuseet var rigtigt
flot, fire etager med gamle og speciale biler, deriblandt to Borgward,
Det kostede 12 euro at komme ind,
men vi syntes man fik noget for
pengene. I 1938 blev Wolfsburg
grundlagt, under navnet Stadt des
k.d.f. vagen. Der lå i forvejen en lille
landsby på stedet, byen blev grund-
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Der er mange klassikere, men også
de nyere Brasilianske.

gal, Ungarn, Taiwan og mange andre lande.

Der var folkevognsbusser, camping
busser, ladvogne og vw jeeps og
montre med vw udstyr.

På vejen nåede vi også at se Bergen
Belsen som jo er en fangelejr fra 2
verdenskrig.

I byen Gifhorn fandt vi et internationalt møllemuseum. Der var vind/
vandmøller, fra mange steder i verden, bla. Mykonos, Ukraine, Portu-

Lejren blev nedbrændt efter fangernes befrielse, og på stedet er der i
dag bygget et museum.
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I parken var der markeret store massegrave, og der var mange gravstene bla. Anne Frank og hendes moder.
Det er lidt forstemmende at se, men
det er jo sket.
Lillian Hellegaard

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til DBK´s ordinære generalforsamling
Lørdag den 14. oktober 2017 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 2017 og budget for 2018
5: Fastlæggelse af kontingent for 2018
6: Indkomne forslag
7: Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs
a)
b)
c)

Redaktør Per Rahbek (modtager ikke genvalg)
Kasserer Lillian Hellegaard ( modtager genvalg)
Suppleanter: Kalle Hansen og Søren Andersen ( Modtager genvalg)

8: Valg af revisor
a)

Revisor (Henning Andersen) Suppleant (John Jeppesen) på valg.

9: Valg af webmaster
10: Fastlæggelse af foreningens årlige træf og forårsmøde
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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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
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GISLEV BY DAY

Af Margit og Per Rahbek, Emma, Anja og Kalle Hansen.

Denne store dag for
Gislev og omegn.
Dansk Borgward Klub
igen inviteret til at
deltage

Det er imponerende, at et så lille
midtfynsk samfund, er i stand til at
stable et så stort arrangement på benene. Der er 19 foreninger i Gislev,
som på den ene eller anden måde
er involveret, men 2 tovholdere, Anders Peter Andersen og Bjarne Dyrehauge, er nok dem der har det helt
store overblik. Elin og Palle Jespersen er og har også været meget aktive, men i år måtte vi undvære Elin,
idet hun desværre forlod os i marts
måned 2017. Men Palle var på plads,
og var den første der tog imod os, da

vi ankom i vores Borgward Arabella.
Senere stødte Anja, Emma og Kalle
til i deres pink farvede Lloyd Alexander TS. Vi var desværre kun repræsenteret med 2 biler i år, da Helle,
Jacob og Michael desværre var forhindret, idet de havde tilmeldt sig til
et andet arrangement.
Vi var igen i år tilsmilet af vejrguderne, idet vi havde strålende solskin
hele dagen, selvom nogle sorte skyer ind imellem truede. Der var igen i
år mange veteranbiler, ca. 90 i alt og
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af næsten alle mærker, og desuden
var der ca. 75 motorcykler, så der var
meget at se på for alle fremmødte.
Endvidere var der også flere band
der spillede og mange stande med
alskens ting til salg. Da vi efterhånden har fået vores eget lille hjørne
til vores biler, jeg tror Palle har en
lille finger med i spillet, havde vi en
dejlig dag, hvor vore biler blev beundret, og hvor der blev stillet mange
spørgsmål til os, som vi forsøgte at
svare på efter bedste evne.

Dagen sluttede med, at Palle inviterede os over på den
lille kro, hvor vi blev beværtet med rigtig velsmagende
og rigelig biksemad med spejlæg og tilhørende drikke-

varer, så en stor tak til Palle. Også en stor tak til alle de
frivillige hjælpere. Uden Jeres store arbejde ingen Gislev by Day.
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BUSTUR TIL WITTLICH

DEN 22.-24. SEPTEMBER 2017

Så er vores tur helt på plads
Dit Busselskab fra Hornslet kører
os derned med en stor luxusbus
med 2 chauffører til en rigtig god
pris. Vores overnatning er på
plads med stor hjælp fra Bernd
Benninghoven. Vi skal overnatte
på et skib på Mosel i nærheden
af Bernds Museum og værksted,
og da vi har bussen til rådighed

under hele turen, er transporten
til og fra museet og Bernds værksted jo ikke noget problem.
Vi har fået en speciel pris på overnatning på 159 euro for et dobbeltværelse og 129 euro for et
enkeltværelse incl. morgenmad
for begge dage. Alt øvrig fortæ-

ring er også for egen regning, så
husk at medbringe euro.
Frankfurt-Würzburg Clubben deltager i denne weekend med 1015 køretøjer, så der bliver rigtig
meget at se på.
Vi er pt. 22 tilmeldte, så jeg kan
ikke forstå, at der ikke er flere af
vores medlemmer, der vil have
denne store oplevelse med.
I kan endnu nå at tilmelde Jer,
hvis I ønsker det, da der er fin
plads i bussen, og jeg har aftalt
med kabinechef Katrin Heinz, at
der nok skal blive plads til eftertilmeldinger. Men skynd Jer.
Per Rahbek
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STUDENTERKØRSEL
hvor hun bestod sin studentereksamen med et flot gennemsnit.
Da hun netop denne dag fyldte
19 år, skulle hun jo køres standsmæssigt til gallaaften sammen
med nogle klassekammerater.
Dette sørgede hendes far Michael
for, med deres flotte nypolerede
Borgward Isabella, som til dagen
selvfølgelig var pyntet med 2 dannebrogsflag i sideruderne.
Et stort tillykke til Louise
fra Margit og Per.

Som set i tidligere indlæg i bladet,
bliver vores gamle biler anvendt
til mange formål. Vores barnebarn

Louise blev færdig med sit studie
på Mulernes Gymnasium den 23.
juni og skulle op i sit sidste fag,

Særudstilling af vore bilmærker på
Sommers Automobil Museum, Nærum
Flemming Jensen, Ølsemagle,
har fået en henvendelse fra Jesper Jespersen, DVK, angående
en særudstilling af vore bilmærker fra Dansk Borgward Klub på
Sommers Automobil Museum i
Nærum fra 1. november 2017 til
1. april 2018.
Vi fra bestyrelsen syntes, at det
ville være en rigtig god måde,
at promovere vores dejlige
klub og skønne biler på. Der er
plads til 12-14 biler af forskellige modeller, og hvis man er
interesseret i, at få vist sin bil
frem til et stort og interesseret publikum er dette stedet.
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Endvidere bliver bilerne jo opbevaret under trygge og gode forhold for vinteren.
Interesserede kan henvende
sig til:
Flemming Jensen
Ølsemagle, Køge
Flemming@lundsbjerg-jensen.dk
Tlf. nr. 4032 7313
Jesper Jespersen, DVK
Anna.g.jesper@gmail.com
Tlf. nr. 2610 5060
PS. Hvis der er interesserede
udstillere fra Jylland eller Fyn,
er DVK behjælpelig med afhentning.
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Træf 2017 med mange nye
ansigter og spændende biler
Af Henning Andersen

CampOne fredag eftermiddag. Søren Andersen og Claudia og Thomas Jacob
er ankommet.

Palle og Thorkild, to erfarne Lloyd-specialister, hygger sig ved Thorkild og Karens
perfekte bil.

Træffet i Bøjden er efterhånden blevet en fast
årlig tradition, som vi ser
frem til. Med en fortræffelig beliggenhed, gode
hytter med havudsigt og
et venligt personale er
CampOne Bøjden Strand
perfekte rammer til en
weekend med gode oplevelser. Oven i det havde
det faste team bag træffet
lagt et kolossalt arbejde
i at gøre det spændende
for os medlemmer. Margit og Per, Helle og Michael og Hanne og Erik
gjorde det igen.

var på plads, og klubben var vært
med drikkevarer. Vejret tillod både
indendørs og udendørs spisning, og
det var, som Karl-Peter Stemm fra
Schweiz udtrykte det, ”sehr gemütlich”. Birgitte og Bjarne Boisen viste
også, at de sætter pris på grillaftenen. De mødte op til den, kørende
i deres Borgward fra Ringsted, selv
om de ikke kunne være med til resten af træffet.

Til Dansk Borgward Klubs 34. internationale træf var der mange nye
deltagere og derfor også mange køretøjer, som vi ikke har set før. Det
var rart at se. Det er spændende at
se køretøjerne dukke op i løbet af
fredag eftermiddag. Så er der noget
at glæde sig til, når bilerne bliver
udstillet lørdag formiddag. 60 deltagere mødte op i 32 biler.
Turen i Lloyd´en og en lille gåtur ved
vandet gav god appetit til fredag
aftens grill. Grillmesteren, Michael,

Der var reserveret plads til os lørdag
formiddag, så vi kunne parkere ved
siden af hinanden på pladsen og
få indsigt i deltagernes biler. Peter
Cordsen fra Sommer´s Automobile
Museum i Nærum besøgte os. Han
er en af arrangørerne af en særudstilling, Bilerne fra Bremen, som
starter den 5. november på museet.
Peter benyttede lejligheden til at studere klubbens biler og skabe kontakter til det forestående arbejde.
Flere specielle biler i år

Per tager en slapper og måske en smøg.
Nu er alle indmeldte.
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En sand showstopper er Susanne
og Lothar Gehlhaars Goliath GD 750
fra 1952. Lothar er tagdækkermester

Det er da ikke til at stå for. Anja, Kalle og Emmas nypolerede bil ved klubbens banner.

i Bremen, og i hans læretid havde
firmaet en tilsvarende bil, som blev
brugt i det daglige arbejde. Nu ejer
han selv dette meget flot restaurerede eksemplar. Han har selv lavet
alt, bortset fra malerarbejdet. Motoren er en totakter på 396 cm3. Den
er vandkølet, og det indebærer ikke
bare at den kan køle motoren ved
hård belastning og lav fart, men
også at mange af de mekaniske lyde
er meget dæmpede. Derfor hører
man næsten kun en skøn prutten fra
udstødningen, da Lothar kører ind
på plads. ”Men gearkassen larmer
fælt, når jeg kører”, siger Lothar.
Totalgearingen er naturligvis meget
lav, så når Goliath´en får lov til at
strække ud, stopper eventyret ved
55 km/t. Den lave gearing er nødvendig, for den må laste hele 750 kg. Så
puster de 13,6 heste nok noget. Den
trehjulede bil har baghjulstræk.

kender ham med hans Lloyd LT 600
bus. I år kom Wiebke og Volker i en
Lloyd 600 cabriolet. Volker har selv
lavet den i en imponerende høj standard. Dørene er forlængede, og sideruderne er de samme som de bageste sideruder på en personvogn.
Også motoren gik som en drøm.
Hans-Jørn Bott hyggede sig meget
med sin relativt nyerhvervede Hansa
1100. Det er rart med nogle af disse

biler i klubben. Han havde allerede
fået mod på flere biler fra Borgwardgruppen, måske en Lloyd.
Endnu en meget skøn bil kommer
ind på pladsen. Det er Peter Schlüter
med en ny Isabella Coupé i en meget
smuk farve og stand. Isabella TS´en
fra sidste år er skiftet ud. Den var rigtig fin, og Peter siger også tilfreds:
”Mit køb af TS´eren var en meget
bedre investering end at sætte pen-

En sjældenhed i en helt anden kategori bakker Hans-Otto Wiehagen fra
Lübeck ind på plads. Det er en Borgward Isabella Cabriolet, som er bygget efter Deutsch-princippet. Det er
en særdeles smuk bil i usædvanlig
stand. Da jeg siger, at jeg så en tilsvarende til salg på Techno Classica
i Essen til 104.000 Euro, svarer han
lidt stolt: ”Ja, det er nok prisen”.
En lige så imponerende cabriolet
stillede Volker Burmester med. Vi

Susanne og Lothar Gehlhaar med autentisk last. Alle smiler.
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ge i banken. Den sidste handel skete
ved en tilfældighed og meget hurtigt.”
Dirk Greve og Anker Poulsen stillede
op med et meget velassorteret udbud af reservedele. Forskellige biler
og forskellige mennesker. Det er det,
der gør træffet så godt.

Emma får en pokal for 10 år i Dansk Borgward Klub. Hun skal nok kunne tiltrække
yngre medlemmer.

Kamp om pokalerne
Efter en gang raflen med store terninger i håb om at score pokalerne
og en solid frokost kunne vi begive
os ud på køreturen. Formanden førte
an med sin charmerende Lloyd 400
varevogn. Han tog pænt hensyn og
undlod de vilde accelerationer, så
alle fulgte pænt med, og ingen blev
tabt. Turen gik på naturskønne veje
bl.a. gennem Dyreborg og Horne.
Undervejs holdt vi ind på en parkeringsplads for at aflægge færdighedsprøve i præcisionskørsel. Det er
aldrig kedeligt, og der mangler heller ikke motiverende tilråb fra tilskuerne. På turen tilbage til CampOne
kørte jeg lige bag ved formanden og
nød udsigten til totakteren. Igen tog
Erik pænt hensyn. Han blændede
mig ikke med sine baglygter eller
blink- og stoplys, så det fik jeg ikke
ondt i øjnene af.
Lørdagens festaften bød på lækker
og rigelig mad og drikke. Ikke mindst
når det gælder den afsluttende softice, må man sande, at maven bliver
mæt før øjnene. Stemningen var
god, og købelysten stor til aftenens
lotteri. Klubben kvitterede med gode
flittigt indsamlede præmier.
Vejret så lidt truende ud søndag
morgen. Det var kun det første stykke vej, det regnede. I tørvejr og med
en velsignet rygvind passerede vi
Storebæltsbroen i overbevisende
stil uden at blive til grin hos medtrafikanterne. Vi kørte de 216 km, mest
ad landevejene, uden pause. Nu er
Lloyd´en vasket og klar til nye ture.

Pas på fingrene. Nu skal der spises.

Hyggestemning med grillmaden.

Lloyd var stærkt repræsenteret i år. Her er der samlet langt over 100 hk.
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Der skal nok en hel del Lloyd´er til, hvis man skal bytte
med Hans-Otto Wiehagen.

Søren og John foran Hans-Jørn Botts nyindkøbte
Hansa 1100.

Meget fint arbejde, Volker. Og charmende er den.

Peter Schlüter har byttet bilen, men beholdt Frau Maren.

Robert og Bent Andresens dygtigt nyrenoverede Isabella.

Der var stort udbud af reservedele i år.

21

Peter Christiansens nydelige Alexander TS varevogn.
Peter fik sin første Lloyd, da han var 14 år.

Kortegen sniger sig gennem det venlige, sydfynske
landskab. Fin udsigt til Gudrun Achfert og Heinz
Pophals Isabella Coupé.

”Velkommen til Dansk Borgward Klubs 34. internationale
træf 2017.”

Her er Thomas Jacob kommet på en opgave. Erik konstaterer,
at resultatet trods alt er godt.

Dagens konkurrencer blev bedst gennemført af Guenter og Daniel Karen og Thorkild Eriksen tog en respektabel andenplads.
Lohde. De var endda standsmæssigt kørende i Mercedes cabriolet.
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Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive
Tlf. +45 9751 1511
www.nordiskgranit.dk

I skarp konkurrence indtog Wiebke og
Volker Burmester tredjepladsen.

Industrivej 9 5260 Odense S Tlf. 6615 1616

Tekniske totalløsninger inden for
EL VVS VENTILATION

Bent Andresen ser ud til at være optimist
under aftenens lotteri.

Konto nummer til udenlandske overførsler
Dansk Borgward Klub
Lillian Hellegaard
IBAN-nummer:
DK2668450000105413
BIC-adresse (SWIFT-adresse)
SYBKDK22
Og præmier var der nok af.
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Træf i Borgward Klub Frankfurt-Würzburg
Den 9.-11. juni 2017
Vores Arabella var pakket på traileren og Helle, Jacob og Michael havde fået pakket deres Borgward, vi
begav os ud på den noget lange tur
til Wetzlar for at deltage i Borgward
Club Frankfurt-Würtzburgs 34. int.
træf. Efter at havde fået handlet lidt
ind ved grænsen og krydset denne,
var det efterhånden tiden, at finde
et sted, hvor vi kunne indtage vores
medbragte frokost og en tiltrængt
tår kaffe. Men vejret var ikke helt med
os, så vi nåede syd for Hamburg,
efter at havde passeret Elb Tunnelen, før vi fandt en rasteplads, og
hvor vejret var rimeligt godt og tørt.

toiletter, vi ikke fik besøgt undervejs.
Vi kørte af kort før Göttingen, hvor
vi i en lille nærliggende by fandt et
hyggeligt hotel, hvor de både havde
plads til, at vi kunne parkere vores
biler rimeligt sikkert, og et meget
gæstfrit par, som sørgede rigtig godt
for os.

Vi havde som sagt været heldige
med trafikken gennem Elb Tunnelen, så vi kørte videre for at finde et
sted for overnatning. Margit havde
købt lidt godter til turen, som hun
ikke kunne tåle, så der er ikke mange

Efter en god nats søvn og indtagelse
af et solidt morgenmåltid, begav vi
os nu de sidste ca. 300 km. til vores
bestemmelsessted. Vi ankom ved ca.
15,00 tiden og fandt let vores hotel,
som lå lige i centrum af byen, og kun
ca. 1 km. fra træfpladsen ved floden
Lahn. Vi må give vores tyske værter
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al den kredit, der bekommer dem,
for de er gode til at finde små hyggelige byer til afholdelse af deres træf.
Vi blev indlogeret på vores hotel og
Michael og jeg jeg kørte til træfpladsen og fandt parkering til min transporter og trailer. Her ventede Benno
Gotwald fra Bernd Benninghovens
værksted på os, da jeg havde nogle
reservedele med til ham fra John
Bach, som de havde glemt i Randers. Vi kunne derefter vende tilbage
til vores familier på hotellet.
Fredag aften var der, som der plejer, arrangeret en lille lær hinanden
at kende sammenkomst på en nær-

liggende restaurant, hvor vi indtog
vores aftensmad. Der er nu ikke så
meget lær hinanden at kende på en
sådan aften, for vi sidder sammen
med dem vi kender i forvejen. Vi gik
forholdsvis tidlig til ro efter en lang
og anstrengende tur.

800 km. lange tur mod Danmark. Der
er jo kørselsforbud for lastbiler på
de tyske autobaner om søndagen,
så det betyder jo noget mindre trafik. Vi ankom sent søndag aften velbeholdne hjem, en masse oplevelser
rigere, men godt trætte, så kun det
mest nødvendige blev pakket ud, før
vi gik til ro.

Lørdag var der tilmelding og fremvisning af alle de fremmødte biler
på træfpladsen, og i forhold til sidste år, hvor det regnede hele lørdagen, tilsmilede vejrguderne os i år
med strålende sol og varme. Hele
lørdagen gik med at beundre alle
de fremmødte køretøjer, ca. 90 i alt,
og alle mærker fra fabrikken i Bremen var repræsenteret. Også alle
reservedelshandlere var på plads, så
handelen gik lystigt, og som jeg har
skrevet i tidligere indlæg, kommer vi
ikke til at mangle dele til vores biler.
Efter en rigtig hyggelig dag, hvor vi
mødte rigtig mange venner af Dansk
Borgward Klub, og hvor jeg fik et par
tilmeldinger til vores eget træf, var
det tiden til at komme hjem til vores
hotel og gøre os klar til aftenens fest,
som skulle afholdes på vores hotel.

Vi vil gerne sende en stor tak til bestyrelsen og arrangørerne af dette
års træf, og samtidig også takke for
den velvilje, de har udvist, ved at
flytte deres træfdato til først i juni,
så vi kunne deltage. Michaels datter Louise skulle have studenterhue
på, hvilket hun også fik den 23. juni
med et rigtig flot gennemsnit. Uden
denne gestus havde det ikke været
muligt for os, at deltage i dette års
træf.
Margit og Per Rahbek
Helle, Jacob og Michael

Ved festaftenen blev vi budt velkommen med et glas champagne, som
blev skænket fra ladet af Helmuth
Erdels Goliath ladvogn, og som var
placeret inde på hotellet foran festsalen. Aftenen forløb rigtig fint og
vi fik en rigtig god buffet og efterfølgende dessert og klubbens formand
Heinz-Werner Oehme uddelte mange pokaler. De foregående år har der
ellers været underholdning, men i år
var der en musiker, som sørgede for
god musik.
Søndag var tid til at få vores biler
pakket og få sagt farvel til alle, som
vi havde været sammen med, og
derefter begav vi os ud på den ca.
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KONTAKT OS FOR EN GRATIS UFORBINDENDE VURDERING OG SNAK
OM DINE BOLIGPLANER.

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:
EDC Åløkken, Åløkke Alle 19, 5000 Odense C, Tlf. 66 14 91 43, Fax.: 66 14 91 46,
www.edc.dk

Ældre klubblade til nr. 68
Kr. 15,Nyere klubblade fra nr. 69
Kr. 65,Klistermærker
med logo - udenfor
Klistermærker
med logo - indenfor

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

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

HAUGE SMEDIE AS
VVS BLIK STÅL

Tlf.: 6618 9600
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