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Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en 
sammenslutning af entusiaster inden for bilmærker-
ne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

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.

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

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

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

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

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

Yderlige oplysninger om klubben kan fås ved henven-
delse til bestyrelsen, eller på klubbens hjemmeside.

www.danskborgwardklub.dk 

The Danish Borgward Drivers Club

The Club is founded in 1982, Its purpose is to promote  ent-
husiasm for and interest in Borgward, Goliath, Hansa anf 
Lloyd vehicles.

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.

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

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

Additional information regarding the club can be  
obtained at www.danskborgwardklub.dk

Der Dänische Borgward Klub

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

Der  Zweck des Klubs ist diese Fahrzeuge zu bewahren und 
auch die Kenntnisse dieser auszubreiten.

Einmal jährlich wird im August ein Rallye abgehalten.

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

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

Mehr Auskunft kann durch 
www.danskborgwardklub.dk 

erreicht werden.
 

DANSK  BORGWARD KLUB

Deadline næste blad 
10. august 2016
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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

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

I er meget velkomne til at 
komme med forslag til stof på 
vores hjemmeside. 

Jeg har rettet den lidt til og op-
dateret den på visse punkter. 

Der er jo mange, der kan se 
siden, så vi skal også tænke lidt 
på, hvad der kan være interes-
sant 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

Brug vores hjemmeside!

danskborgwardklub.dk

Nye medlemmer

Tom Landås
Øvre Hausland
4870 Fevik
Norge
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Så kom foråret og det fine vejr endelig til Fyn
Det betyder jo, at vi får kørt nogle smukke ture i vores gamle biler, det 
er jo sjovere når solen skinner. Årets første arrangement i klubben, 
nemlig vores forårsmøde, blev afholdt hos Fam. Boisen, og igen med 
stor succes, og desværre nok for sidste gang, så stor tak til Birgitte og 
Bjarne og deres søde familie. 

Forårsmødet  var rigtig godt besøgt, og ikke mindre end 10 gamle 
biler deltog, trods det lidt fugtige vejr og ca. 32 personer var mødt op. 

Vi havde en rigtig dejlig dag, 
med godt humør, og alle så ud til 
at hygge sig. Men jeg ved fra Per, 
at Henning laver en artikel derfra, 
så I kan læse mere om det inde i 
bladet.

Jeg ved, at Jacob, Helle, Margit, 
Michael og Per har været til det 
store verdenstræf i Bremen i KR. 
Himmelfartsferien, men det skri-
ver Per sikkert om i bladet. Vi har 
også igen i år fået en invitation 
til veterankørsel i Vejle-Allested, 
hvor vi også deltog sidste år, 
hvilket vi nok også gør i år. Se in-
vitation inde i bladet.

Så har vi jo vores eget træf i 
august, hvor vi glæder os til at 
møde Jer, så for dem, som end-
nu ikke har tilmeldt sig, få udfyldt 
tilmeldingsblanketten og sendt 
den til Per. Der er plads til mange 
flere endnu.

Til slut vil jeg ønske Jer alle en 
rigtig god sommer, og håber at 
se Jer til vores træf.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand

Brug vores hjemmeside!



KASSERENS 
INDLÆG
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Hvis alle ville huske at skrive med-
lemsnummer på indbetalingen, ville 
det være meget lettere at registrere.  
Det kniber med hver 5 cirka. 

Nu har vi fået pakket Lloyden ud,  
og kr. himmelfartsdag går turen til 
Jesperhus Blomsterpark. Der er om-
kring 610 tilmeldte veteran køretøjer 
i år.  

Parken har  i øvrigt 50 års jubilæum  
i år.  Vejret tegner godt , og vi mødes 
med, John og Ulla med deres Ara-
bella, Thorkild og Karen med deres 
Lloyd, det kunne være sjovt hvis der 
var flere fra vores klub der kunne 
deltage.

Slut herfra denne gang, med ønsket 
om en god sommer.

Lillian Hellegård
Kasserer

Nu har næsten alle 
betalt medlems-
kontingent,  
men et hjertesuk...  



Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk  

 .
 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 er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler 
fra 1981 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 
75.000  8

125.000  1.
175.000  1.
225.000  1.
275.000  1.
325.000  1.
375.000  2.
400.000 2.
475.000 2.
525.000 2.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 1.4 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982 
til og med 1988:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000  1.4
75.000  2.

125.000  2.
175.000  3.
225.000  3.
275.000  4.
325.000  4.
375.000  5.
400.000  5.
475.000  6.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 4. kr.    0

Påskefoto

7

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 jeg skrev i mit sidste indlæg, 
har vi forsøgt at hjælpe vores kas-
serer, da hun skulle kontrollere, om 
alle vore medlemmer havde betalt. 
Lillian har i store træk været tilfreds 
med afviklingen af denne post af 
hendes arbejde, men var meget 

overrasket over, hvor mange vi var 
nødt at kontakte for at få dem til at 
indbetale. Det var jo et arbejde, som 
jeg hjalp Margit med, da hun var 
kasserer, så det har også hjulpet Lil-
lian med, da jeg jo kender næsten 
alle vore medlemmer. Men trods det 
at jeg har ringet flere gange og også 
sendt flere mail, har det ikke væ-
ret muligt at komme i kontakt med 
dem, så bestyrelsen er enige om, at 
de bliver slettet som medlemmer. 
Jeg skal jo have fremstillet et nyt 
medlemskort for 2016, som er ved-
lagt dette blad. 

Med de medlemmer, som af den 
ene eller andet årsag har udmeldt 
sig, og dem der er blevet slettet på 
grund af manglende betaling, er vi 
nu 95 medlemmer. Jeg har redigeret 
i vores medlemsliste, så den går fra 
nr. 1 til nr. 95, så I skal lige være op-
mærksomme på, at nogle af Jer, kan 
have fået nyt nr.

Vi har været til vores første træf i 
udlandet, nemlig det store verdens-
træf i Bremen, men mere om det 
inde i bladet. Vi har også været til 

træf i Arabella Freunde Deutscland, 
men også mere om det i bladet.

Til vores eget træf i august er vi p.t. 
ca. 25 biler tilmeldt, og årsagen til at 
vi er lidt færre end sidste år på dette 
tidspunkt, er som jeg skrev i sidste 
blad, at den store klub Borgward I/G 
har valgt samme træfdato som os, 
hvilket betyder at flere af vores el-
lers trofaste deltagere fra Tyskland 
har valgt deres eget træf, frem for 
vores, men der kommer heldigvis 
en del biler, både fra Schweiz og 
Tyskland til vores træf.

Som I kan se på billedet på forsiden, 
var jeg på indkøb i Dalum Centeret, 
og da jeg kom ud stod der en non-
ne fra Dalum Kloster og beundrede 
min Arabella. Jeg tog dette billede 
og hun var helt indforstået med 
dette. Det er vist første gang, at en 
nonne er blevet fotograferet med en 
Arabella.

Nu vil jeg slutte mit indlæg med, at 
ønske Jer rigtig mange gode ture 
med Jeres gamle biler, og det vil 
glæde mig, hvis I møder talstærkt 
op til vores eget træf i august.

Per Rahbek, redaktør

Nonne fra Dalum Kloster 
beundrede min Arabella...

 

TIL
SALG

• 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

HANSA GOLIATH 1100  
ÅRGANG 1959
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1. 
Valg af ordstyrer:    
Per Rahbek blev valgt.

2. 
Status på indbetalte kontingenter:  
11 medlemmer mangler at indbetale deres kontin-
gent på nuværende tidspunkt.  

3. 
Status på kassebeholdningen dags dato:  
Vi har en sund økonomi i Dansk Borgward Klub. 

4. 
Status på tilmeldte til vores træf:   
Indtil nu er der tilmeldt 17 biler til vores træf. Vi hå-
ber selvfølgelig, at der kommer flere tilmeldinger. 
Vores træf kolliderer desværre med et tysk træf i 
år, hvilket betyder at nogle faste tyske gæster des-
værre ikke kommer i år. 

5. 
Opgaver vedr. vores træf:  
Per og Erik forsøger at samle sponsorgaver sam-
men som i de forgangne år. Anja og Erik stiller ga-
verne op til vores lotteri og står for lotteriet lørdag 
aften.

6. 
Evt.:  
Vi har e-mailet til hinanden og er alle enige om, at 
klubben betaler for aftensmaden til forårsmødet. 
Vi har fået nogle henvendelser fra konferencecen-
tre og campingpladser, som godt kunne tænke sig 
at få besøg af "gamle biler". De næste som skal 
arrangere træf kan se nærmere på dette.

 

Referat af bestyrelsesmødet i Dansk Borgward Klub d. 16. april 2016
Til stede: Per Rahbek, Erik Thøgersen, Lillian Hellegaard, Svend Jensen og  
Anja Mirbach Hansen.

Referent: Anja Mirbach Hansen

• Bilen kører godt og  
 er i pæn stand

Pris  Kr. 70.000,-  
   9.300 Euro   

ARNE LAURSEN
Stadionparken 23
8961 Allingåbro
Tlf. nr. 0045/40756585
Mail: laursen.arne@hotmail.com

BORGWARD ISABELLA TS  
ÅRGANG 1961 

TIL
SALG
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Klubbens 33. int træf 2016
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 19.-21. august

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 week-
end sammen med os.

Vi glæder os til at se jer.
Helle Rahbek, Jacob Rahbek Heise, Michael Heise, Margit & Per Rahbek.

Når i tilmelder jer og ved bestilling af hytter skal i tydeligt 
angive kunde nr. 64436 eller Rahbek og Borgward arrange-
ment.

Overnatninger i egen vogn samt leje af hytter:
3 stjerne Hytter 550 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
4 stjerne Hytter 700 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
5 stjerne Hytter 950 kr. pr. døgn incl. 4 personer plus strøm 40 kr. pr døgn
Plads i egen vogn incl. 2 personer strøm og plads 285 kr.

Der gives 10% rabat på alt overnatning.

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

Book din hytteferie ALL INCLUDE se side 11

Hytteferie for hele familien

Feriehytter
for enhver smag

Our cabins meet 
all expectations

★  for those, to whom only the best is good 

enough.

★  for families, who want some extra space.

★  vacation in a cabin, when you just want 

to be comfortable.

★  Til dem hvor kun det bedste er godt nok.

★  Til familien der ønsker lidt ekstra plads.

★  Hytteferie, når familien skal samles.

Unsere Ferienhütten 
treffen jeden Geschmack

★  für diejenigen, für die nur das  

Beste gut genug ist.

★  für die Familie, die etwas mehr  

Platz haben möchten.

★  Hüttenurlaub, wenn es so richtig 

gemütlich sein soll.

Meerblick von allen Hütten
Seaview from all cabins

Hele 

familiens 

drøm

5

Priser
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.

Forårssæson
23.3 - 30.6

fra kr. 4.400,- 
+ strøm

Efterårsæson
4.8 - 20.10

fra kr. 2.700,- 
+ strøm

Køb for- og efterår samlet 
og få 500 kr. i rabat 

og et 20-turskort 
til badeland!

★  Pladser med vand og afløb/Plätze mit Abwasser-/ 

 Frischwasseranschlüssen/Sites with water and drainage

★  Pladser med TV tilslutning og WI-FI/Plätze mit  

 TV-Anschluß und WI-FI/Sites with TV-connection and WI-FI

★  Superflotte 5 stjernede faciliteter/Super schöne  

 5 Sternige Anlagen/Great 5 star facilities

Sæson 2013
23.3 til 20.10

Camping som i de gode gamle dage med et strejf af luksus

Book en sæsonplads 
og få utimativ glæde 
af din campingvogn

Campingferie 
All Include Luksus+

Nu kan du booke din ferie med  

morgenmad og aftenbuffet hver dag  

i vores restaurant. Se side 10 og 11.

Meerblick von allen Plätzen
                  Seaview from all sites

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.

Vi tilbyder
 Wir bieten - we offer...

Nyhed
2013

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

www.bojden.dk
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PROGRAM

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

LØRDAG DEN 20. AUGUST

9.00 – 11.00  
Indmeldelse og stumpemarked

11.30 - 12.30
Frokost, incl. drikkevarer

12.30 - 15.30
Familierally med indlagte opgaver

15.30 
Kaffe

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

SØNDAG DEN 21. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

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

PROGRAMM

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

SAMSTAG, 20. AUGUST 

9.00 – 11.00  
Anmeldung und Blunt Markt 

11.30 - 12.30
Mittagessen, inkl. Getränke

12.30 - 15.30
Familierally mit aufgabe 

15.30 
Kaffee

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

SONNTAG, 21. AUGUST 

08.30 – 10.30
Frühstück in gastwirtschaft des  
Campingplatzes 

Hier haben wir Ende dieses einmal und  
wollen alle eine gute Heimfahrt!             

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



12

I år var der rigtig pænt fremmøde af 
gamle biler fra klubben. Alle glæder 
sig til kaffen og den Sydbank-spon-
sorerede kage. Mens vi drikker kaffe, 
er der tid til at drøfte, hvilke projekter 
vinteren har budt på og hvilke pla-
ner, der er for sommeren. 

Tømte haller

Det var både underligt og lidt vemo-
digt at stå i de tomme haller, hvor 
der før stod omkring 150 gamle biler, 

forskellige modeller og i forskellig 
stand. De er nu solgt, dels på søn-
dagene med åbent hus og dels på 
Campen Auktioner i Randers. ”Der 
trillede en tåre, da autotransporter-
ne kørte af sted med de sidste biler”, 
indrømmer Bjarne Boisen. 

I dagens anledning havde familien 
Boisen samlet en del reservedele til 
netop vores biler, og der var flere, 
der gjorde gode fund. 

Alternativ køretur

Traditionen tro skulle vi ud på en lille 
køretur i det Midtsjællandske, som 
Bjarne havde planlagt. Det var ikke 
alle, der havde taget den lange kø-
retur i en gammel bil, så Karen og 
Thorkild fra Viborg kom om på bag-
sædet i vores Lloyd. Thorkild lagde 
kærligt armen om Karens skuldre. 
Måske var der heller ikke plads til 
den andre steder. Det var første 

Hyggeligt forårsmøde på Steffensgård 
- desværre det sidste Af Henning Andersen

I 2010 holdt Dansk  
Borgward Klub sit første 
forårsmøde på Steffens-
gård og har holdt det der 
hvert år siden. 

Rækken af traditionsrige 
forårsmøder ender des-
værre i år, fordi gården 
skal sælges.

Vi kan ikke takke familien 
Boisen nok for alle de 
oplevelser, vi har haft i 
Kværkeby.

Mænd, der opfører sig som damer i en tøjforretning.                     

I forgrunden Flemmings Isabella fra 1954 med de rigtige num-
merplader og en flot farve til modellen.

Gården var pænt fyldt op med dejlige biler til årets forårsmøde.
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gang, vi kørte fire fuldvoksne per- 
soner i bilen. Det gik fint med affjed-
ringen, men selv om alle 25 heste 
vrinskede, tror jeg ikke, at vi kunne 
have karet 0-100 km/t på den sæd-
vanlige sprinttid på 56,6 sekunder. 
Der kom lidt småregn, og vi glædede 
os alle sammen over TS´erens teknik 
med selvparkerende viskere.

Bjarne overraskede os med en pau-
se på sin arbejdsplads, Dansk Auto  
Logik A/S. Bjarne er en meget dedi-
keret medarbejder. Han præsente-
rede virksomheden for os med stor 
entusiasme. Auto Logik, som firmaet 
hedder i daglig tale, har sine rødder 
tilbage i Kalundborg Autotransport, 

som Bent Orla Jørgensen stiftede i 
1962. Han var oprindeligt offentlig 
tjenestemand. Gennem sit arbejde 
opdagede han behovet for systema-
tisk transport af især nye biler. Han 
sagde sit job op, og købte en Austin 
700 FG ladvogn, og nu var forret-
ningen i gang. Gennem fusioner og 
opkøb er Auto Logik i dag Danmarks 
største autotransportør med modta-
gelse og distribution af 300.000 biler 
om året med 100 moderne auto-
transportere. Ud over Ringsted er 
især afdelingen i Vamdrup kendt. De 
imponerende og fuldstændig digita-
liserede opbevaringspladser udgør 
330.000 m2. 

En del medlemmer har eller har haft 
tilknytning til autobranchen. Ikke 
blot os, men alle, fandt rundvisnin-
gen så interessant, at vi brugte lidt 
ekstra tid og besluttede at køre di-
rekte tilbage til Steffensgård. Thor-
kild strakte nu sine lange ben i Ullas 
og Johns komfortable Arabella. På 
Køgevejen nåede kortegen op på 80 
km/t. I bakspejlet så jeg, at Hanne og 
Erik fulgte os som en skygge i deres 
Lloyd 400. Den gik som et schwei-
zisk urværk. Selv Erik var imponeret. 
”Sådanne hastigheder har vi aldrig 
før været oppe på”, sagde han.

Dansk Borgward Klub samlet foran Steffensgård for sidste gang.                   

Er der mon mere end ét stykke til hver? Auto Logik bygger erhvervsbiler med Sortimo-indretninger og 
personbiler bygges om til varebiler.
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Film og middag

Bjarne viste en rigtig god film om 
Dansk Auto Logik A/S og besvarede 
spørgsmål. I løbet af dagen havde 
vi lært en del om Auto Logik. Med-
arbejderne på pladsen kan køre lige 
så hurtigt baglæns som forlæns i bi-
lerne. Pladserne er fuldt videoover-
våget og tyverisikrede. Yderligere er 
bilerne chippet til kun at kunne køre 
30 km/t. Så tyveknægte er ikke fir-
maets værste fjende. Det er derimod 
måger og mågelorte, der ødelægger 
bilernes lak. Det er en del af forkla-
ringen på, at mange af bilerne har 
beskyttelsesplastic på.

Til sidst nød vi en dejlig treretters 
middag i hyggeligt selskab. Nu er 
det spændende at se, hvor vi ses til 
næste forårsmøde.  

Bjarne fortæller om Auto Logiks mange aktiviteter. 

Tak for kagen til Sydbank.I baggrunden ses, at pladsen i Ringsted 
har direkte forbindelse til jernbanen også.

Vores gamle biler blev kørt hjem til for-
handleren fra importøren i København 
på egne hjul. Godt et halvt århundredes 
udvikling ses i baggrunden.

I 2012 var det 50 år siden, at Bent Orla Jørgensen startede forretning. Medarbejderne på 
lastvognsværkstedet havde renoveret en tro kopi af hans første lastvogn, og den fik han 
foræret til jubilæet.
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nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse

Platanvej 1B DK-5230 Odense M

Vester Voldgade 6 DK-1552 København V

   +45 4076 5016  

www.nielsholgerpoulsen.com

Ring og få et tilbud på Danmarks billigste udlejning af 19 meter lift

Hos Servicemalerne i Odense får du malerarbejde, der holder!
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Det var med spænding og store for-
ventninger, at vi den 5. maj tidlig om 
morgenen, begav os på den ca. 450 
km. lange køretur til Bremen. Jacob, 
Helle og Michael i deres Borgward 
Isabella og Margit og jeg i vores  
Borgward Arabella. Vi havde selv-

følgelig pakket vores biler med de 
fornødne ting, såsom kaffe, soda-
vand og madpakker, for med så lang 
en tur foran os, har både os og de 
gamle biler godt af tilpasse pauser.

Vi tilmeldte os allerede i november 
sidste år, og Marion Kayser, formand 
for Borgward Club Bremen, havde 
bestilt hotel til os. Det viste sig, at vi 
skulle bo lige ved siden af markeds-
pladsen, hvor det hele skulle foregå. 
Vi ankom kl. ca. 14.00 og blev indlo-
geret på vores dejlige værelser med 
direkte udsigt til udstillingsarealet. 
Næste punkt på dagsordenen, var at 
blive tilmeldt og vi fik udleveret en 
mærkat, som skulle monteres i for-

ruden på bilen, ellers var der ingen 
adgang til pladsen. Vi havde ved en 
tidligere lejlighed fået oplyst, at der 
var tilmeldt et sted mellem 300-400 
biler, og det kom også til at holde 
stik.

Marion Kayser, som havde det over-
ordnede ansvar for tilrettelæggelse 
af denne store begivenhed, havde al-
lieret sig med tidligere præsident for 
Borgward Club Frankfurt-Würzburg 
Helmuth Erdel og Bohlmann fra Den 
tyske Arabella klub og desuden Hart-
mut Loges og Ulrich Kotte fra Borg-
ward I/G. Helmuth Erdel havde fået 
tildelt den store opgave, at skulle 
gøre plads til alle bilerne på pladsen, 
hvilket han klarede rigtig godt.

Torsdag aften var der arrangeret 
en lær hinanden at kende sammen-
komst, hvor vi fik lidt godt at spise, 
og vi fik hilst på rigtig mange af vo-
res bekendte, som vi har mødt til alle 
de mange træf vi deltager i, rigtig 
hyggeligt, men også lidt hårdt, når 
vi pludselig skal tale og tænke tysk. 
Denne sammenkomst var henlagt 
til en meget stor tidligere lagerhal, 
hvor der var udstillet mange for-
skellige biler. Vi fik oplyst af nogle 
lokale, at ovenpå denne tidligere 
lagerhal, var der indrettet 12 pent-
houselejligheder med egen garage, 
hvor bilerne blev kørt op til lejlighe-
derne med elevator. Disse lejlighe-
der var så dyre, at det kun var proff. 
fodboldspillere fra Werder Bremen, 

VERDENSTRÆF 2016 I BREMEN  
I ANLEDNING AF CARL F. W. BORGWARDS 125 ÅRS FØDSELSDAG

Det var med spænding og 
store forventninger, at vi 
den 5. maj tidlig om mor-
genen, begav os på den 
ca. 450 km. lange køretur 
til Bremen.
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der havde råd til at købe dem, men 
de ligger også lige ud til floden We-
ser.

Fredag skulle alle de ankomne del-
tagere registreres, og have tildelt 
en plads på udstillingsarealet, som 
var kæmpestort. Alle deltagerne 
kom strømmende ind på pladsen, 
og pludselig dukkede vores gamle 
Borgward Isabella Combi op med 
sin nye ejer fra Berlin og med tyske 
nummerplader og selvfølgelig med 
B- !959, da det er en årgang 1959. 
Det kan man købe sig til i Tyskland. 
Vi fik en god lang snak, med den nye 
lykkelige ejer, hvilket vi var meget 
glade ved. Det er jo dejligt, når både 
køber og sælger er tilfredse.

Da vi de sidste mange år har hørt, 
at en helt ny Borgward ville komme 
på markedet, og ingen vidste rigtig 
hvornår, og ingen vel helt troede på 
det, men denne nye Borgward blev 
faktisk præsenteret på dette træf. 
Det er åbenbart nogle kinesiske rig-
mænd, der har investeret i dette pro-
jekt, for pludselig dukkede en bus op 
fyldt med ca. 30 kinesere, som også 
var tilmeldt træffet. De havde rigtig 
stor interesse i vores gamle biler, og 
der blev filmet og fotograferet rigtig 
meget. Der var 5 af de nye Borgward 
biler på pladsen, hvor folk kunne få 
en prøvetur, hvilket der var mange 
der benyttede sig af. Det er en meget 
flot bil, og den skal nok blive popu-
lær, når den indfinder sig på marke-

det. Det er meget svært, at beskrive 
alle de biler der deltog, men der var 
biler af alle de mærker, der blev pro-
duceret af Carl F. W. Borgward, til-
stede på dette træf. Fredag aften var 
der igen arrangeret fællesspisning, 
men vi valgte at spise i nærheden 
af hotellet, godt trætte efter alle da-
gens indtryk og gik tidlig i seng.

Hele lørdagen var der underhold-
ning på pladsen af forskellig art og 
handelen ved reservedelsbordene 
gik livligt og alle de fremmødte til-

skuere beundrede alle de deltagende 
biler med stor interesse og der blev 
fotograferet rigtig meget. Lørdag af-
ten var der inviteret til stor festaften, 
hvor Monica Borgward bød os alle 
velkommen. Hele den store familie 
og efterkommere af Carl F. W. Borg-
ward deltog i festaftenen og de ca. 30 
kinesere var også inviteret med. Der 
var deltagere fra England, New Zea-
land, Australien, Syd Afrika, USA, 
Canada, Italien, Østrig, Belgien, Hol-
land, Schweiz, Sverige og Danmark, 
og Marion Kayser havde arrangeret 

BORGWARD is back - Den nye Borgward anno 2016                   
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det sådan, at hvert enkelt lands re-
præsentant skulle præsentere sig på 
deres eget sprog og af kun 2 linjers 
lænde. Jacob blev spurgt af Marion, 
om han ville repræsentere Danmark, 
hvilket han straks sagde ja til, som 
det eneste barn. Jacob sagde meget 
kort: Jeg hedder Jacob og kommer 
fra Danmark, og jeg deltager i dette 
træf sammen med min mor og far 
og min mormor og morfar, og jeg 
repræsenter Dansk Borgward Klub. 
Aftenen sluttede med overrækkelse 
af pokaler og dans.

Søndag var der arrangeret køretur 
til Bremens bymidte, men det valgte 
vi fra, da vi havde en lang køretur 
hjem.

Vi havde den store glæde, at Flem-
ming Pedersen lige pludselig duk-
kede op ved vores biler. Flemming 
havde taget sin bil til Rødby og 
taget færgen over og kørt i tog til 
Bremen. Dejligt at se ham og vi fik 
snakket en del.

Dette træf er det største vi nogen-
sinde har oplevet med vores el-
skede gamle biler, og aldrig har vi 
set så mange deltagende biler til et 
træf, så der skal lyde en meget stor 
tak Marion Kayser og hendes man-
ge medhjælpere for et rigtig vel-

organiseret og veltilrettelagt træf, 
og også en tak til vejrguderne, for vi 
havde 4 dejlige dage i Bremen med 
høj sol fra morgen til aften.

Vi ankom til Odense ved ca. 15.00 ti-
den, godt trætte, men rigtig mange 
gode og uforglemmelige oplevelser 
rigere, blot en skam, at ikke flere 
fra vores klub deltager,det kunne vi 
godt unde Jer.

                  Tekst & foto: Per Rahbek



19

Igen i år, var vi sammen med Thor-
kild og Karen, Sven og  Lillian, til 
Jespershus Blomsterpark, for at 
deltage i 50 års jubilæum, for Blom-
sterparkens start. Der var mødt 667 
veteranbiler op, hvor der sidste år, 
var ca. 500 køretøjer. Solen skinnede 
hele dagen, fra en skyfri himmel, 
hvilket jeg fik at mærke, da jeg fik en 
ordentlig (brandert), fordi jeg ikke 
ænsede, at tage klubbens hat på, 
som jeg havde liggende i Lloyden!                      

Ved sådanne træf, møder man altid 
kendte mennesker. Man skulle tro, 
at der er blevet en del flere vete-
ranbiler, for der er flere af dem, ved 
hvert træf. Der er også blevet flere 
træf, hvor man kan vise sin gamle 
bil frem. Selvfølgelig bliver flere re-
staureret, men det er nok mest sand-
synligt, at der bliver kørt noget mere 
med de gamle (spande). For 7.ende 
gang ,tager vi til Lloyd Arabella træf 
i Tyskland, sammen med Michael 
og Helle, Per og Margit ,sidst i Maj, 
syd for Trier. Det er en lang tur, så 
Lloydèn bliver transporteret på en 
trailer. Med billeder fra Jespershus 
Blomsterpark, slutter jeg for denne 
gang. Men husk nu hatten, hvis so-
len brænder.

De varmeste hilsener fra  
Ulla og John

Jesperhus  Blomsterparks 50 års Jubilæum
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Jeg købte min første LLOYD i efter-
året 1958.  Men før den tid havde jeg 
haft forskellige motorcykler: DKW, 
EMW med sidevogn, BSA og VICTO-
RIA KR25. Motoren var trimmet, som 
jeg også gjorde med mine knallerter. 
Det gav en topfart på ca. 130 km/t. 
Jeg var 19 år gammel med svende-
brevet i lommen, og verden lå for 
mine fødder.  Victoria´en og jeg var 
usårlige, troede vi, men en sommer-
dag glemte vi centrifugalkraften og 
tyngdeloven med en lang flyvetur 
til følge. I det sving har flere af mine 
venner stiftet bekendtskab med Ho-
spitalsvæsnet - i op til flere måneder. 
Men jeg slap med et par små hud-
afskrabninger og nogle ømme lem-
mer. Det gjorde Victoria´en ikke, men 
efter en lang tur på operationsbordet 
var Victoria´en klar igen. Men efter 
den tid var det, som om Victoria´en 
havde mistet tilliden til mig. Så blev 
den skiftet ud med en LLOYD 400 
fra 1954, den af træ og med døre og 
skærme i plade.

Det var en god bil, den kørte ikke så 
hurtigt, så det kunne blive farligt. 
Jeg har talt med mange, der husker, 
at en LLOYD 400 ikke kunne trække 
op af bakkerne. Nogen siger, de har 
været ude at skubbe på op ad bak-
kerne. Det er sikkert rigtigt, for hvis 
den bil ikke blev passet rigtigt, så 
skete det. Den skulle efter bogen 
have én liter olie for hver 20 liter ben-
zin. Dengang var der ikke totaktsolie. 
Så det var almindelig motorolie, så 
ringe som den var. Motoren kunne 
ikke forbrænde al olien, så resten 
kom ud af udstødningen som en tæt 
blå røg, men noget blev siddende 
i rør og lyddæmper sammen med 
de affaldsstoffer, der var i olien. Og 
når lyddæmperen så var lukket med 
sod, kunne motoren selvfølgelig ikke 
trække. Dertil var der mange, som 
kørte meget forsigtigt for at skåne 
bilen, og derfor blev motoren aldrig 
rigtig varm. Det gjorde bare sagen 
værre. Man skulle med jævne mel-
lemrum afmontere rør og lyddæm-
per og varme det op, enten på et bål 
eller med en gasflamme. Når det 
blev varmt nok, brændte soden inde 
i rør og lyddæmper. Når den så blev 
kold, kunne man banke slaggerne 

ud, og så kunne LLOYD´EN trække 
op af alle bakker i Danmark. 

Kort efter jeg købte LLOYD´EN, mød-
te Ellen og jeg hinanden. Vi brugte 
Lloyd´en til autocamper og kørte på 
ferie i den - fra Gedser til Skagen, 
som man siger. Når vi holdt rast, 
tog vi bare forsæderne ud i græsset, 
og i dårligt vejr var bagsædet et ud-
mærket spisekøkken. Til natten blev 
alting pakket sammen i den rigtige 
rækkefølge og sæderne lagt rigtigt. 
Så var der alle tiders dobbeltseng. 

Det blev da også LLOYD´EN, der var 
årsag til, at jeg friede til Ellen, og vi 
blev gift. Nej, nej, ikke som nogen 
måske tror, men fordi den efterhån-
den godt slidte totaktsmotor med et 
dårligt batteri skulle løbes i gang om 
morgenen, når det var stærk frost, 
og så var det godt at have hjælpen 
ved sin side. Det havde måske været 
billigere med et nyt batteri, men ikke 
nær så sjovt. 

Men sådan noget går jo ikke i det 
lange løb, så vores veje måtte skilles, 
altså LLOYD´ENS og mine veje. Den 
blev skiftet ud med en LLOYD 600 
varevogn fra 1956. Det var en rigtig 
lille slider. Vi byggede hus dengang, 
så den kørte byggematerialer, og jeg 
brugte den som servicevogn på mit 
arbejde. Samtidig kørte jeg motor-
løb med den. Når min motorklub-
kammerat dengang, Prins Jaques de 
Bourbon Parma, som desværre alt 
for tidligt omkom i en tragisk trafik-
ulykke, kunne gennemføre to Rallye 
Monte-Carlo med en LLOYD 600, så 
kunne jeg vel også. 

I Nordsjælland er der en by, der 
hedder Karlebo. Der var dengang 
et mini-rally, der hed ”MONTIL-
CARLEBO”. Det har jeg gennemført 
et par gange med min LLOYD 600 
(det smager da altid lidt af fisk). Jeg 
kørte også en del andre mindre løb, 
så der var ikke meget tid til at passe 
LLOYD´EN, men den var også lige-
glad. Den kørte bare, når jeg skulle 
bruge den. Men en dag var der et 

Tilbageblik

LLOYD 400 fremstillet af træ og plade.                   

LLOYD 400 autocamper  
– fra Gedser til Skagen.
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par æggeskaller (de kaldte sig færd-
selspoliti). De er så emsige sådan 
nogen. Der skulle være mønster på 
dækkene hele vejen rundt på alle fire 
dæk, håndbremsen var ikke god nok 
til dem, og der skulle være gitter bag 
førersædet, når der var værktøj bagi. 
Men nu var LLOYD-fabrikken lukket, 
så der sluttede mit første LLOYD-
eventyr. 

Jeg fortsatte dog med motorløb i 
andre biler. Det blev til løb både i 
Norge, Sverige og Finland. Det har 

selvfølgelig medført en del pokaler 
i årenes løb, men da jeg stoppede 
med den sport, blev det meste pak-
ket sammen. Nu gemmer jeg kun 
på mesterskabs-pokalerne, nogle 
der virkelig er ydet en indsats for at 
opnå. Alt det andet er jo kun noget 
billigt metal og plastik, der er for-
gyldt.

Næsten samtidig stoppede jeg på 
arbejdsmarkedet. Så måtte jeg have 
en hobby. Det blev i første omgang 
en båd, men hver gang, jeg havde 
tid og lyst til at sejle, så blev det 
stormvejr. Så det duede ikke. Så kom 
min kærlighed til LLOYD frem. Jeg 
købte et vrag til genopbygning. Man 
siger, at gammel kærlighed ruster 
ikke. Så har den LLOYD aldrig elsket 
mig, men efter udskiftning af bund, 
torpedo, paneler, baghjulsophæng, 
forskærme, hjelm, motor, gearkasse 
og meget andet, blev det alligevel en 
god bil.  

Jeg købte så en LLOYD 600 mere. 
Den var ikke helt så medtaget. Den 
blev så byttet med den grønne, jeg 
kører i nu. Det er den model, jeg 
drømte om for over 50 år siden. Nu 
ved jeg jo fra den gang, jeg kørte 
motorløb i den første, jeg havde, 
hvor meget sådan én kan tåle, og det 
får den lov til at bevise. Nu kender 
jeg jo dens tilstand helt ind til den 
mindste skrue. Så når den snurrer 
lystigt og arbejder for føden, er vi 
begge glade.

Jeg vil slutte med en opfordring til 
alle andre LLOYD-ejere i klubben. 
Hvorfor kommer I ikke med jeres 
dejlige biler de to gange om året, 
når vi mødes i klubben? Jeg ved, 
at der er flere på Sjælland, som jeg 
aldrig har set. Kom og kør med til 

træf. Det er da for dårligt, at de fleste 
LLOYD, der er med på vores årlige 
træf, er med tyske nummerplader. 
Det kan vi gøre bedre. Hvis der er 
nogen, der er utrygge ved at køre så 
langt, så kontakt gerne mig. 

                                 Jørgen Jensen

Motorløb i de finske skove. Førstepræmie i Danmarksmesterskabet. Præmieuddeling på 
Hotel Nyborg Strand.

Den grønne LLOYD 600 klar til fællesturen 
ved et forårsmøde.

Flot modtagelse ved hjemkomsten.  
Den snurrede lystigt.

Fællestur ved træffet i Bøjden. 

Vi er linet op til en af de sjove konkurren-
cer i forbindelse med træffets fællestur i 
det Sydfynske.
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14 timer og ca. 950 km.  
i bilerne. 

En rigtig god og oplevel-
sesrig tur. 

Godt og veltilrettelagt 
træf. 

Som tidligere år havde vi også til-
meldt os til dette træf som var den 
24.-29. maj 2016. 

Efter at have læsset vore 2 Arabella-
er på vores trailere, startede vi vores 
tur tirsdag den 24. maj. 

Uwe Pawelski havde booket 3 dej-
lige ferielejligheder til os, og da vi 
skulle booke mindst 4 dage, var vi 
enige om, at vi lige så godt kunne 
lave en lille ferie ud af det, også set i 
lyset af, at vi skulle køre ca. 950 km. 

Jacob var desværre ikke med i år, da 
han skulle på et 5 ugers ophold på 
Fanø med sin skole. Vi havde aftalt 
med Ulla og John, at vi skulle mø-
des på den første rasteplads lige syd 
for grænsen. Efter at have handlet 
lidt ind ved grænsen, begav vi os så 
ud på den lange tur, og Ulla og John 
mødte os , som aftalt, ved 14,00 ti-
den. Efter at vi havde indtaget vores 
medbragte kaffe og frokost, kørte vi 
så mod vores første stop for at over-
natte. Vi fandt et lækkert hotel i Hil-

desheim, som lige akkurat havde 3 
dobbeltværelser. Der var også gode 
parkeringsforhold, hvor Michael, 
som er rigtig god til at bakke med 
trailere, fik parkeret vores 3 vogntog, 
så vi var klar til at fortsætte næste 
morgen.

Turen ned gennem Tyskland gik rig-
tig godt, og efter at vi havde passeret 
Kassel Bjergene i god fart og havde 
undgået kødannelser, ankom vi ved 
ca. 17,00 tiden til Dahn, hvor vi blev 
indlogeret i vores dejlige rumme-
lige ferielejligheder. Vi fik nu læsset 
vores Arabellaer af trailerne, og var 
klar til at køre ned til campingplad-
sen, hvor træffet skulle afholdes. Vi 
havde ca. 3 km. derned, og pladsen 
lå meget flot, omgivet af bjerge på 
begge sider. Uwe havde fået en stor 
afspærret plads stillet til rådighed, 
hvor Deres Arabella telt og Deres 
store ølvogn allerede var opstillet og 
taget i brug.

Træf Arabella Freunde Deutschland                             
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Torsdag var der tilmelding, og der 
var mødt 25 Arabellaer op. Resten 
af dagen gik med bil snak og handel 
med reservedele, og som tidligere 
år bliver motorhjælmen, som det 
første, åbnet og der bliver skruet og 
justeret med god hjælp fra Stefhan, 
som ved alt om disse biler. En af de 
først ankomne var ved at tabe sin 
udstødning, det blev klaret med et 
nyt gummiophæng, en anden havde 
snavs i sin benzinpumpe og karbu-
rator, og det blev selvfølgelig også 
klaret. Dagen sluttede med fælles 
grillaften.

Fredagen startede med fælles mor-
genkaffe for dem som ville deltage 
i dette og fortsatte med årsrapport 
og tekniske drøftelser for os mænd, 
medens damerne fik vist billeder fra 
Silke og Uwes tur til New Zealand i 
vinter, hvor de var på en 10 ugers fe-
rie. Som jeg har skrevet i mine tidli-
gere artikler fra dette træf, bliver vo-
res biler virkelig brugt. Vi skulle nu 
ud på en 111 km. lang køretur, og da 
området er ret bjergrigt, bliver vores 
bilers kunnen virkeligt sat på prø-
ve. Vores første stop, hvor vi skulle 
spise frokost, havde Silke og Uwe 
bestilt på et skovvandrehjem som 

hed Pfals Wander Hütte, men det vi 
så ikke lige havde regnet med var, at 
for at komme dertil skulle vi køre af 
en ca. 2 km. lang skovvej, som ikke 
just lige var en asfaltvej, men en me-
get ujævn og hullet skovvej. Da det 
havde regnet natten i forvejen, var 
vore biler godt beskidte, og det var 
derfor ikke helt rene bilet vi fortsatte 
turen med, og vi kunne også høre alt 
hvad der lå i bagagerummet ,så vi 
troede faktisk, at vore biler var ved 
at skilles ad. Turen fortsatte deref-
ter til Kakteenland Steinland, hvor 
der var kaktus af alle slags, og her 
indtog vi enten kaffe eller is, alt efter 
behag. Herefter fortsatte turen hjem 
til campingpladsen, og aftenen slut-
tede med fælles grillaften.

Lørdag skulle vi igen ud på en lille 
køretur, men denne gang nu kun 
på ca. 66 km. Denne tur var arran-
geret sådan, at vi skulle en tur til 
Wissenbourg, som ligger i Alsace, 
hvor det ugentlige marked bliver 
afholdt og hvor man kan købe alt 
fra de omkringboende gartnere og 
landmænd. Herefter gik turen til 
Landhaus Mischler, hvor vi skulle 
spise vores frokost og strække ben. 
Turene vi havde kørt både fredag og 
lørdag kom vi igennem rigtig mange 
små flotte byer og landskaber, men 
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det er jo ikke ture vores biler er vant 
til, men det klarede alle vores 3 biler 
meget flot og uden at de skulle ju-
steres. Vi var hjemme fra køreturen 
ved ca. 15.00 tiden, så nu havde vi 
en lille tiltrængt pause, inden vi kl. 
18.30 var inviteret til festaften, som 
skulle foregå på restaurant Wasgau-
perle i Dahn ikke så langt fra cam-
pingpladsen og vores ferielejlig-
heder. Vi havde, som vi plejer, fået 
fremstillet nogle indrammede bille-
der fra sidste års træf, som jeg over-
rakte til Silke og Uwe efterfulgt af en 
lille tale. Aftenen sluttede ved 23.00 
tiden, hvor vi nu også trængte til at 
få en god nats søvn, idet vi havde en 
lang tur hjem søndag. Silke og Uwe 
og Uwes forældre havde lavet et 
kæmpearbejde, og alt klappede og 
selv vejrguderne var med os, idet vi 
først fik lidt regn lørdag aften og nat.

Søndag morgen fik vi pakket vores 
biler på trailerne og alle vores ting 
ind i bilerne, og efter at havde fået 

sagt farvel til vore værter, begav vi 
os nu hjemad på den lange tur. Søn-
dag var vi jo fri for lastbiler, så det 
går jo lidt nemmere. Vi plejer ellers 
at tage en overnatning på vej hjem, 
men da vi nu var næsten fri for kø-
dannelser, gik det så godt, at vi valg-
te at køre direkte hjem. Vi ankom til 
Odense ved midnat og fik afkoblet 
trailerne med Arabellaerne.

Efter næsten 14 timer og ca. 950 
km. i bilerne, kunne vi nu heller ikke 
sige os fri for at være godt trætte, så 
det var kun lige det mest nødvendi-
ge, der blev pakket ud, før dynerne 
kaldte. Men vi har haft en rigtig god 
og oplevelsesrig tur, og vil sende en 
stor tak til Silke og Uwe for et rigtig 
godt og veltilrettelagt træf. Vi håber 
at se Jer til vores træf i Bøjden til 
august.

                 Tekst & foto: Per Rahbek



25

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

   
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

   
 

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

D.B.K. 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.................................
Nyere klubblade til nr. 69..................................
Klistermærker med logo - udenfor....................
Klistermærker med logo - indenfor...................
Klubflag unden fanestang.................................
Fanestang med gravering.................................
Nøglering i læder med klublogo.......................
Plakette Sæby træf 2003...................................
Plakette Ølstykke træf 2001..............................
Plakette Kæløvig 2006......................................
Plakette Strøby træf 2004.................................
Jubilæumslysestage 2002.................................

kr. 15,-
kr. 65,-
kr. 20,-
kr. 25,-
kr. 50,-
kr. 80,-
kr. 50,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 40,-
kr. 100,-

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.

Velkommen i Sydbank! 

Søndre Blvd. 39-41 · 5000 Odense C
tlf. 74 37 83 20 · sydbank.dk

48
30
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30
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Bo Tverskov Advokat (L)

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

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

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

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

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

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

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

Borgward Club Bremen
Postfach 11 04 23
28084 Bremen
Tyskland

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

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

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

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

HAUGE SMEDIE
VVS   BLIK   STÅL
Tlf.: 6618 9600     www.haugesmedie.dk

A
S
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Butikken

Her findes nogle af klubbens 
effekter, der er beregnet for 

videresalg.
Der er enkelte af disse effek-
ter 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
 Kr. 20,-

Klistermærker 
med logo - indenfor
 Kr. 25,-

Klubflag uden fanestang
 Kr. 50,-

Fanestang med gravering
 Kr. 80,-

Plakette Sæby træf 2003
 Kr. 40,-

Plakette Ølstykke træf 2001
 Kr. 40,-

Plakette Kaløvig 2006
 Kr. 40,-

Plakette Strøby træf 2004
 Kr. 40,-

INDUSTRIVEJ 9 ·  5260 ODENSE S ·  TELEFON 6615 1616

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

Tværkajen 5 · 5000 Odense C
Tlf. 63 14 66 00 · www.deloitte.dk

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



R E D A K T Ø R :
Per Rahbek  •  m.p.rahbek@privat.dk

M E D R E D A K T Ø R :
Torben Christensen  •  torben@epgrafisk.dk

Tryk - digitalprint
Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger
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