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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 november 2016
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10. SEPTEMBER 2016 - 10.00-15.00
Gislev By Day  
Håndværkervej 6 
5854 Gislev 
Tlf. 20 35 08 48

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



FORMANDEN HAR ORDET
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Eftersommeren har indfundet sig
Vi ser nu frem til det næste arrangement i Dansk Borgward Klub, 
nemlig vores årlige ordinær generalforsamling, som ogå i år, finder 
sted i Hjallese Forsamlingshus. Den 15. oktober, se indkaldelsen inde 
i bladet. Vores årlige træf i Bøjden er netop  vel overstået, med man-
ge glade og tilfredse deltagere. 

Det er dog blot en skam, at kun 
16 ud 95 af vore medlemmer 
dukker op. Det må kunne gøres 
meget bedre. 

Men stor tak til de trofaste med-
lemmer, som år efter år giver sig 
tid til at deltage.  Jeg ved fra Per, 
at Henning Andersen igen i år, 
skriver et af sine levende og godt 
skrevne artikler om træffet inde i 
bladet.

Vi har på grund af travlhed, både 
på vores værksted og privat, 
hvor vi er i færd med at renovere 
vores nyindkøbte hus i Dyreborg, 
ikke fået kørt så mange ture i vo-
res gamle biler, som vi gerne vil-
le men det må der rådes bod på, 
når vi er færdige med huset.

Jeg vil nu slutte mit indlæg med, 
at opfordre Jer til, at møde tal-
stærkt op på vores generalfor-
samling, det er jo der beslutnin-
ger tages, og jeg glæder mig til 
at se Jer alle igen.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand

Brug vores hjemmeside!



KASSERENS 
INDLÆG
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Det har jo regnet lidt rigeligt denne 
sommer. Midt i juni havde vi lejet os 
ind på et pensionat, lidt uden for Vis-
by på Gotland (vi kørte ikke i Lloyd).

Der er så mange veterankøretøjer på 
øen, selv vor vi boede var der to Vol-
voer.  På vores køreture rundt på øen 
så vi dagligt flere veteraner, og der 
er også et veteranmuseum på Got-
land men det nåede vi ikke at se. 

Vi håber da vi kan nå nogle flere  
ture inden vi kører LLoyden på stald 
for i år.

Lillian Hellegård
Kasserer

Nu går sommeren 
på hæld, og vi har 
da haft nogle gode 
ture med vores 
Lloyd, nogle måske 
lidt våde!  

 
 

Lørdag den 10. september 2016 kl. 10 -15 
 

Gislev, den 15. august 2016 
 
 
Invitation 
 
Som en del af Gislev by Day – Åben by lørdag den 10. september 2016 
inviterer vi ejere af klassiske- og veteranbiler til at komme og besøge os – og 
med de flotte biler at være med til at gøre dagen festlig. 
 
Bilerne vil holde ved AUTOMESTER: Kildegaards Auto, Håndværkervej 6, 
5854 Gislev. 
 
Der serveres en gratis øl/vand med pølse og brød. 
 
Mødetid kl. 10 – 15. 
 
Vi håber på min. 100 biler i år.  Så kom og vær med til et af de sidste træf i år. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
GbD-Teamet / A.P. Andersen / Bjarne Dyrehauge 
 
 
 
* Flyer og Aktivitetskort medsendes. 
 
 

 
 

INVITATION 
Som en del af Gislev by Day – Åben by lørdag den 10. 
september 2016 inviterer vi ejere af klassiske- og vete-
ranbiler til at komme og besøge os – og med de flotte 
biler at være med til at gøre dagen festlig. 

Bilerne vil holde ved AUTOMESTER:  
Kildegaards Auto, Håndværkervej 6, 5854 Gislev. 

Der serveres en gratis øl/vand med pølse og brød. 

MØDETID KL. 10 – 15. 
Vi håber på min. 100 biler i år.  Så kom og vær med til 
et af de sidste træf i år. 

Med venlig hilsen 
GbD-Teamet / A.P. Andersen / Bjarne Dyrehauge 



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
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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

Netop hjemkommet fra vores årlige 
træf, som vi, Helle, Michael, Jacob, 
Margit og jeg igen har stået for, vil 
vi gerne rette en meget stor tak til 
det nye personale på CampOne Bøj-

den Strand og alle deres hjælpere. 
Uden jeres store hjælp havde det 
været svært, at gennemføre et så-
dant træf. Jeg vil også gerne sende 
en stor tak til alle vore sponsorer, 
for den meget store velvillighed de 
har udvist. Både kontante tilskud 
og gaver til vores lotteri, men ikke 
mindst de ting vi fik til at komme i 
posen, sammen med vores plakette, 
som bliver udleveret til hver delta-
gende bil. Uden jeres store støtte, 
var det ikke muligt for vores klub, at 
gennemføre et sådant arrangement. 
Jeg håber vi må henvende os til Jer 
igen næste år.

Vi var 22 biler og 42 voksne samt 4 
børn. Som jeg skrev i mit sidste ind-
læg, var årsagen til den langt lavere 
deltagelse i år, at Tysklands største 
klub Borgward I/G, Essen, med for-
mand Hartmuth Loges i spidsen, 
havde ændret deres termin til sam-
me weekend som vores træf, end-
skønt de udmærket var klar over, at 
vores træf altid afholdes 3. weekend 
i august. Jeg mener, at det er man-
gel på respekt overfor vi andre små 
Borgward Klubber rundt om i Euro-
pa. De får tilsendt vores  Borgward 

Information hver 3. måned og er al-
lerede bekendt med vores træfdato 
i december måned året før. Men vi 
havde alligevel den store glæde, at 
7 biler fra Tyskland og Schweiz hav-
de tilmeldt sig til vores træf, hvoraf 
en var her for første gang, og en der 
tidligere har deltaget, men til vores 
store glæde dukkede op lørdag for-
middag. Så en stor tak til alle, og hå-
ber at vi mødes igen til vores træf 
næste år.

Jeg har igen til  dette blad modtaget 
indlæg fra John Jeppesen, Lillian & 
Sven Jensen og Henning Andersen.

Også i år har vi af Elin og Palle Jes-
persen fået invitation til Gislev by 
Day. Dette arrangement afholdes 
lørdag den 10. september. Vi deltog 
sidste år sammen med 4 andre biler 
fra Dansk Borgward Klub, og havde 
en dejlig eftermiddag sammen med 
de andre deltagere. Et arrangement 
jeg stærkt kan anbefale at deltage i. 
Der er indrykket en invitation i dette 
blad og håber at mange af vores 
medlemmer vil møde op denne lør-
dag.

Per Rahbek, redaktør

Jeg ønsker alle en rigtig 
god og tør eftersommer. 
I kan endnu kan nå at få 
luftet de gamle elskede 
biler.

 

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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Træf på CampOne Bøjden Strand 2016
Vores 33. int. træf på CampOne Bøden Strand er 
netop vel overstået. Vi havde i vejrudsigten op til 
træffet set, at vi skulle få en del regn lørdag,  
men det ændrede sig gudskelov, så vi slap med 
enkelte dråber under vores rallytur.

Der var lidt færre biler tilmeldt end tidligere år, 
men årsagen til dette, kan I læse om i mit indlæg. 
Her er en kavalkade af billeder med alle de delta-
gende biler.

Birgitte & Bjarne Boisen  
Ringsted

Karen & Thorkild Eriksen  
Kjellerup

Elin & Palle Jespersen  
Gislev

Ellen Hildebrandt & Hans Simonsen 
Schuby

Veibke & Volker Burmester 
Bvietlingen

Søren Andersen 
Otterup

Lillian Hellegaard & Sven Jensen 
Hadsten

Helmuth Erdel med barnebarn  
Laura og oldebarn Marcho, Kelkheim

Ellen & Jørgen Jensen 
Karlslunde

Helle Rahbek & Michael Heise  
og Jacob, Odense NØ.

Ursula & Ernst Walther og  
barnebarn Julius. Ammersbek

Kirsten & Peter Bonefeld 
Lunderskov

Hanne Jensen & Erik Thøgersen  
Dyreborg

Margit & Per Rahbek 
Odense NØ.

Arlette & Karl-Peter Stemm  
Reinach, Schweiz

Maren & Peter Schlyter  
Kølln-Reisiek

Gitte Larsen & Poul Thomsen  
Vissenbjerg

Ulla & John Jeppesen 
Randers

Anja & Kalle Hansen og Emma 
Odense S.

Ruth & Adolf Hammann  
Hemmingstedt

Hanne Vang & Uffe Rosenkilde  
Kbh. S

Hanne & Henning Andersen 
Helsingør
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Det har jo regnet lidt rigeligt denne 
sommer.  Midt i juni havde vi lejet 
os ind på et pensionat lidt uden for 
Visby på Gotland.

Vi kørte ikke i Lloyd.

Turen gik over Fyn og Sjælland til 
Sverige.  

Vi havde bestemt os for at se Lund 
Domkirke på vejen derop. Den er flot. 
Vi havde booket en hytte på en cam-
pingplads lige udenfor Oskarsham, 
da vi skulle med en færge til Gotland 
kl.10.30. 

Vi var på vores pensionat kl. ca. 
14.00, så vi kunne nå at køre en tur 
den første dag.

Der er så mange veteran køretøjer 
på øen, som vi så på vores daglige 
ture rundt på øen, selv der vor vi  
boede på pensionatet, var der to P18 
Volvoer. Dem så vi også flere steder 
rundt på øen, de kørte vel efter de 
samme seværdigheder som os. 

Der også et veteran museum på Got-
land men det nåede vi ikke at se. 

Vi så også mange flotte kirker, bl.a. 
Grøtlingbo kirke, hvor Asger Jorn 
ligger begravet. Tæt ved kirketår-
net på hans gravsten står hans lille 
skulptur Contemplazione. 

VISBY der er hovedby på øen, er jo 
en gammel hansestad, med mange 
gamle huse, en gammel bymur fra 
1100 tallet med mange tårne og by-
porte er et besøg værd. 

Gotland er faktisk to øer der er et 
smalt stræde mod nord, med en 
færge der går i pendulfart frem og 
tilbage, og det er gratis trafik. 

VETERANBILER PÅ GOTLAND  
Amerikanerbiler, Volvoer og Lloyd Af Lillian Hellegaard

Nu går sommeren på 
hæld, og vi har da haft 
nogle gode ture med 
vores Lloyd, nogle måske 
lidt våde.

Denne gang gik turen  
til Gotland.

Flot natur på Gotland.                     

Stranden på øen Fårø med de gamle flotte fiskerhuse.
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Til Færø som det hedder, men deroppe var der mest 
sommerhuse og skolelejre. 

Der var en mindesten over Oluf Palme. Han havde haft 
sommerhus der. Kysten omkring Gotland er fuld af for-
revne klipper som kaldes Raukaer. Det er et meget im-
ponerende syn, desuden er der store områder med or-
kideer, lige fra fruesko til forskellige gøgeurter og andre. 

Alt i alt en begivenhedsrig tur,  
som varmt kan anbefales   

Vi håber da vi kan nå nogle flere ture  
inden vi kører LLoyden på stald for i år.

 Der er så mange veterankøretøjer på Gotland - i mange forskellige forfatninger.                  

Asger Jorns gravsted på Gotland. Selvfølgelig var der mange Volvoer på øen.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til DBK´s ordinære generalforsamling
Lørdag den 15. oktober 2016 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 2016 og budget for 2017
  5:  Fastlæggelse af kontingent for 2017
  6:  Indkomne forslag
  7:  Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs
 a) Formand, Erik Thøgersen (modtager genvalg)
 b) Sekretær, Anja Mirbach Hansen (modtager genvalg) 
 c) Bestyrelsesmedlem, Sven Jensen (modtager genvalg)
 d) 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
 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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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!

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
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Turen til Bøjden gik som de forrige to 
gange ad de små veje gennem Fre-
derikssund og Slagelse med tilkørsel 
til motorvejen så sent som muligt før 
Storebæltsbroen. Turen op over bro-
en fra Sjællandssiden er Lloyd´ens 
manddomsprøve, fordi der er meget 
stejlt fra den side. Da vi holdt stille 
ved betalingsanlægget, mens kredit-
kortet blev godkendt, kunne vi se på 
både motorhjelm og rat, at Lloyd´en 

rystede kraftigt af bare præstations-
angst. Det var helt unødvendigt. Da 
vi var helt oppe i det røde felt i andet 
gear, passerede vi en ellers så barsk 
udseende gruppe rockere på Harley-
er, som ventede på kammeraterne. 
Efter et lille dyt, tøede de op og gav 
os et anerkendende vink. Lloyd´en 
kvitterede med at trække os fortrøst-
ningsfuldt op ad bakken med fuld 
oppakning og 90 km/t. 

Michael er grillmester
Selv om der var sorte skyer og små 
drypper ved Gislev, skinnede so-
len fra en skyfri himmel i Bøjden, 

og med den dejlige udsigt ud over  
vandet fra hytten, var optakten til 
grillaftenen perfekt. Michael er efter-
hånden blevet en sand grillmester. 
Han holder ikke bare grillen varm. 
Han styrer også, hvornår kødet har 
fået nok. Mange nød den dejlige af-
ten udendørs.

Allerede fredag aften bliver sløret 
løftet for noget af det, der bliver 
præsenteret ved lørdag formiddags 
”sparke dæk” udstilling. 

Peter Bonefeld har fået sin koksgrå 
Alexander TS istandsat, så den nu 
står flot og med nypakket motor.  
Peter afslører, at han er i gang med 
to Lloyd´er mere, der er ved at få den 
store tur.

Et par nye gæster er dukket op.  
Det er Maren og Peter Schlüter fra 
Tyskland i en meget smukt restaure-
ret Borgward Isabella TS. Peter har 
købt bilen færdigrestaureret. Man 
ser tydeligt, at den er skruet rigtig 
godt sammen. Yderligere havde  
Peter sin tablet med og viste os fotos 
af restaureringen, der dokumente-
rede, at han ikke ”die Katze im Sack 
gekauft hat”. 

Helmuth Erdel, som vi kender fra 
tidligere træf, kom med sin Goliath 
Express 1100 ladvogn. Det er en  
meget spændende og sjælden sag. 
Den er fra 1957 med firetakts fire-
cylindret boxermotor på 1100 ccm 

TIL BØJDEN I LLOYD´EN Af Henning Andersen 

Rolig nu – der er ingen grund til at ryste. 
Bakken er snart forceret. Vi er på vej over 
Storebæltsbroen.                   

Årets træf i Dansk Borg-
ward Klub på CampOne 
Bøjden Strand var det 33. 
internationale træf.  
På grund af bl.a. andre 
træf i Tyskland var træf-
fet ikke så stort. Det for-
hindrede dog ikke, at det 
blev et meget hyggeligt 
træf med god stemning 
hele vejen igennem.

Michael sørger for, at alt kød bliver rigtigt 
tilberedt.

Liebe Freunde – herzlich willkommen.
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og 40 hk. 1015 kg må den slæbe på 
ladet, og den kan nå en hastighed 
på 92 km/t. Bilen er flot restaureret 
i 1992 og har kun kørt ca. 15.000 km 
fra ny. Helmuth havde også taget sit 
barnebarn, Laura, og sit oldebarn 
med. Den lille Marcho var kun tre år 
og allerede et lille unikum, når det 
drejer sig om bilviden.

Den hårde, men retfærdige kamp om 
aftenens pokaler startede allerede 
på campingpladsen inden frokosten. 
Og den fortsatte efter frokosten i for-
bindelse med, at den farvestrålende 
kortege med Borgward, Hansa, Goli-
ath og Lloyd kørte gennem det syd-

fynske landskab. Det så ud til, at en 
vis deltager, der var blevet moppet 
aftenen før på grund af manglende 
strøm på bilen, tænkte: Den, der ler 
sidst, ler bedst.

”Kofanger-dartspillet” var igen en 
del af konkurrencen. Den er altid ef-
fektiv til at få os til at holde lidt igen, 
når vi praler af vores evner til at køre 
bil.

Ulla og John Jeppesen  
vinder konkurrencen
CampOne Bøjden Strand havde 
forberedt en lækker tyskinspireret 
middag til os. Den var et perfekt 
grundlag for en meget hyggelig 
lørdag aften i godt selskab. Ulla og 
John Jeppesen fra Randers tog po-
kalen for førstepræmien i sikker stil. 

Udendørs spisning en fin sommeraften med udsigt til Arlette og Karl-Peter Stemms Borgward.

Ulla og John tager sejren og pokalen for førstepladsen.  
Ikke flere vitser om Arabella og strøm.

Nypudsede biler linet op til grillaften.



John var blevet drillet meget - dog 
på en meget venskabelig måde - på 
grund af, at der ikke var strøm på 
Arabella´en og på grund af årsagen 
til det. Nu var det hans tur til at ho-
vere. Vores tyske venner tog sig af 
de næste to pokaler. 

Helmuth Erdel fra Borgward Klub 
Frankfurth/Würzburg er altid flink til 
at takke arrangørerne for indsatsen. 
Det gjorde han også denne gang. 
Sammen med ham gav vi alle sam-
men en meget velfortjent hyldest 
til Margit og Per, Hanne og Erik og 
Helle, Michael og Jacob. De har ud-
ført et kæmpe arbejde for os for at 
få hele træffet til at forløbe fantastisk 
godt. Det er også deres indsats hos 
sponsorer, der har gjort, at bordet 
med præmier til lotteriet var så vel-
assorteret. Det sikrede stor købelyst 
til lodderne hos alle deltagere.

På banneret med listen over Dansk 
Borgward Klubs Internationale træf 
står der nu nederst: 2016 CampOne 
Bøjden Strand, Fyn. Det er spænden-
de at se, hvad der kommer til at stå 
derunder. 

Mød op på generalforsamlingen 
den 15. oktober 2016. 

Det bliver besluttet der.

Lørdag formiddag studeres nye projekter.

Borgward, bøf, vin og solskin. Det bliver ikke bedre.

Konkurrencen om aftenens pokaler starter på campingpladsen.
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Det er rart at byde nye træfdeltagere velkommen.  
Her er det Peter Schlüter, der får en snak med Per.

Så er der dækket op til lørdagens frokost.  
CampOne Bøjden Strand har styr på arrangementet.

Farvestrålende kortege af glade deltagere på vej ud i det  
sydfynske.

Margit i dyb koncentration inden affyring af pilene. 

Klubbens formand, Erik Thøgersen hygger sig med Hanne,  
Birgitte og Bjarne.

Helmuth Erdel stjæler billedet lidt med sin specielle Goliath.
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Ursula og Ernst Walther med barnebarnet Julius nåede frem  
lørdag og er her klar til præcisionskørsel i ”kofangerdart”. 

Hans Simonsen modtager pokalen for tredjepladsen.

Wiebke og Volker Burmester tager andenpladsen.

Per byder velkommen til lørdagens festaften.

Skinnende pokaler venter på deres rette ejere.

Helmuth Erdel giver velfortjent ros og gaver til arrangørerne.
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Dejlig mad og vin og god stemning lørdag aften.

Mange gode gevinster bliver fordelt efter Anjas  
retfærdige lodtrækning.

Emma og Jacob deltager i underholdningen. Om nogle år er det dem, der skal være med til at arrangere. 

Lotteriet kan begynde.

Alle fire bilmærker var repræsenteret ved årets træf. Nu ser vi frem til 
næste års træf.
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Vores tur til dette års træf  
i Frankfurt-Würzburg den 
24-26 juni 2016 blev ikke 
helt som det plejer. 

Margit og jeg havde pakket 
vores Arabella på traileren 
og fået pakket vores trans-
porter, så vi kørte glade 
og forventningsfulde mod 
Ladbergen, hvor vi havde 
bestilt hotel til overnatning. 
Et dejligt lille familiehotel. 

Vi ankom ved ca. 18.30 
tiden efter et lille besøg hos 
Malis og Guenter i Ibben-
buren.  
Det er deres dejlige bil vi 
købte sidste år, så De var 
glade for et gensyn med 
den.

Vi var kørt hjemmefra ved ca. 8.30 
og Jacob, Helle og Michael skulle 
så mødes med os på hotellet. Jacob 
havde været på camp på Fanø med 
sin skole i 5 uger og ankom først 
til Odense kl. 12.30 torsdag den 23. 
juni. Helle og Michael havde pakket 
deres Borgward Isabella og skulle 
nu ud på den lange tur ned til os. 
Det er første gang, at vi ikke fulgtes 

af hjemmefra. Margit og jeg kørte af 
ved Neumunster Syd og over Bad 
Segeberg, for så undgår vi alt vejar-
bejde på autobahn 7, og de deraf føl-
gende kødannelser. Michael kendte 
ikke denne vej og fortsatte mod  
Elbtunnellen, men de kørte derefter 
direkte ind i en 40 km. lang kø, på 
grund af alt det store vejarbejde, så 
det tog 4 timer, at komme igennem, 
og da de endelig havde passeret 
tunnellen og skulle ind på A1, var 
der sket et uheld med en lastbil, der 
var brudt i brand og det gav yder-
ligere forsinkelse på ca. 3 timer. At 
køre i kø så længe med en gammel 
bil, er jo ikke sagen, så det endte 
med, at bilens kobling blev varm og 
derfor ikke fungerede optimalt. At 
det samtidig regnede rigtig meget, 
gjorde det jo ikke lettere for de unge 
mennesker. Men De ankom kl. 01.30 
om natten og var godt trætte og gik 
hurtigt til ro.

Efter en god nats søvn og efter at vi 
havde fået et solidt morgenmåltid, 
var det tid, at komme ud på de ca. 

Træf Frankfurt-Würzburg i Traben-Trarbach                          
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400 km. til Traben-Trarbach. Helle og 
Michaels Borgward kunne ikke klare 
den lange køretur med defekt kob-
ling, så vi spændte vores Arabella 
af traileren og satte Isabellaen på i 
stedet. De kørte så de sidste mange 
km. i vores Arabella og Michael var 
meget overrasket over, hvor godt 
den kørte. Vi undgik desværre ikke 
en del kødannelse, og vejret var ab-
solut ikke blevet bedre, idet det fak-
tisk regnede under hele køreturen. 
Vi ankom ved 17.30 og der var træf-
fet allerede skudt i gang. Vi havde 
booket os ind på Parkhotel, som lå 
lige ned til Mosel, hvor træffet skulle 
foregå. Efter at vi havde indlogeret 

os og fået parkeret vores biler på 
træfområdet, var vi klar til aftenens 
"hils og lær hinanden at kende" sam-
menkomst, som foregik på  vores 
hotel, så det var jo dejligt nemt for 
os. Vi havde en hyggelig aften og fik 
hilst på og snakket med mange af 
de dejlige borgward folk, som vi har 
lært at kende ved de mange træf, vi 
efterhånden har deltaget i. Alt dette 
foregik i det skønneste solskinsvejr.

Lørdag var det tid til udstilling af 
vores biler, og der var mødt ca. 120 
deltagende biler op, virkelig impo-
nerende. Alle de sædvanlige reser-
vedelshandlere var også mødt op, 

og gudskelov for det, idet Michael 
nu havde mulighed for at få købt nye 
koblings cylinder til sin Borgward. 
Bernd Benninghoven, som bor tæt 
på Traben-Trarbach, var også mødt 
op, og han tilbød straks, at ville 
lave Michaels bil på hans værksted. 
Bernd fik fat i 2 af sine dygtige me-
kanikere, som afhentede bilen ved 
11.00 tiden og kl. 14.00 var bilen til-
bage på træfpladsen, klar til at køre 
igen, så en meget stor tak til Bernd 
og hans mekanikere.

Vejret var absolut ikke med os. Det 
regnede konstant hele lørdagen og 
det sætter jo en meget stor dæm-
per på det hele. Trods det, kom der 
mange besøgende og beundrede 
vores gamle biler og reservedels 
handlerne havde også godt gang i 
salget, for som tyskerne siger, det 
er ikke vejret, men påklædningen, 
som betyder noget. Fest aftenen var 
arrangeret i en munkekælder på et 
hotel på den anden side af Mosel, 
og aftenen forløb med forskellig un-
derholdning og et enkelt lotteri, hvor 
de 3 heldige vindere skulle på en 
rundflyvning over Traben-Trarbach 
om søndagen, hvor den sidste del 
af træffet skulle foregå. Jacob og jeg 
havde et lille indlæg, hvor han over-
rakte et indrammet foto af sidste års 
træf, både til den afgåede formand 
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Helmuth Erdel og den nytiltrådte for-
mand Heinz-Werner Oehme. Vi fik 
en rigtig god buffet og efter en lang 
og begivenhedsrig dag, var det tiden 
at gå til ro. Vi havde jo en lang tur 
hjem næste dag.

Søndag var der jo som sagt arran-
geret en lille køretur til den nærlig-
gende lufthavn, hvor de 3 vindere 
af lørdagens lotteri skulle havde ud-
løst spændingen med Deres flyvetur 
hen over Traben-Trarbach og Mosel. 
Vi kørte direkte til Bernd Benning-
hovens store nybyggede værksted 
og udstilling i Wittlich, hvor træffet 
skulle slutte med overrækkelse af di-
verse pokaler. Bernd og hans familie 
havde arrangeret en kæmpe afslut-
nings grill, hvor alskens lækkerier, 
såsom grillet koteletter på spyd og 
meget lækkert tilbehør. Dertil kom 
drikkevarer i rigelige mængder, og  
oven i købet var helt uden betaling 
for os deltagere. En meget stor ges-
tus fra Bernd og hans søde familie, 
som vi sætter stor pris på, for Deres 
store gæstfrihed. Desuden kunne vi 
alle også beskue alle de mange flot-
te biler, som Bernd har fået samlet. 
Et virkeligt flot arrangement, som vi 
gerne vil takke Bernd for.

Ved ca. 14.30 tiden begav vi os mod 
Ladbergen igen, hvor vi havde be-
stilt hotel, og turen hertil gik rigtig 
fint, idet lastbiler jo ikke må køre 
på de tyske autoban om søndagen, 
men så er det jo et problem, at få en 
parkerings plads på rastepladserne, 
når vi skulle drikke kaffe, strække 
ben og på toilettet, for der jo fyldt 
op med lastbiler. Næste morgen, ef-
ter et dejligt morgenmåltid, skulle vi 
igen hen til Malis og Guenter, hvor vi 
skulle afhente de sidste reservedele 
til Arabellaen, som jeg købte sidste 
år, og som jeg endnu ikke havde 
fået afhentet. Vores VW transporter 
var nu fyldt godt op, så vi mangler 
ikke dele til vores 2 Arabellaere. De 
sidste 550 km. mod Odense gik rig-
tig godt, og vi ankom ved ca. 21.00 
tiden, godt trætte, men som jeg i 
mine tidligere indlæg har skrevet, en 
masse dejlige oplevelser rigere. Kun 
det mest nødvendige blev pakket ud, 
og derefter på hovedet i seng.

4 skønne oplevelsesrige dage var 
overstået, og vi vil gerne sende en 
stor tak til arrangørerne af dette års 
spændende træf, og også en meget 
stor tak til Bernd og hans familie for 
den dejlige afslutning på træffet, 
hvor de havde lagt et kæmpearbejde 
i, at alle deltagerne skulle føle sig 
godt tilpas.

Jacob, Helle og Michael

Margit og Per.

Tekst og Foto: Per Rahbek
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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
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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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Palmesøndag d. 20 Marts 2016, blev der i Randers, holdt specialauk-
tioner over veteranbiler, lastbiler, traktorer, motorcykler og knallerter. 

Der var ca. 2500 gæster, hvor mange åbenbart havde den store pen-
gepung med, for der blev budt livligt på alle køretøjer, som alle blev 
solgt. Alt var momsfrit, der skulle dog betales moms af gebyret, så 
der skal regnes med ca. 20 % af auktionsprisen. 

Der var stuvende fuldt af mennesker i selve auktionshallen. Der var 
over 200 biler, hvor enkelte var af nyere dato. Fra en samler kom der 
omkring 60 Renaultèr. Jeg vil lige nævne tekniske data og auktions-
priser på nogle af køretøjerne. 

CAMPEN AUKTIONER      
FRA PREBEN BOISENS SAMLING VAR DER CA. 40 BILER                

Lloyd Arabella 1961
Meget dårlig stand.                      

Goliath ?                                                      

Riley 4-72 1968 1,6 L. 
Til renovering. Danske papirer.                                

Lloyd Lt 600 Pick-up 1958            
Rust er lavet. Komplet.                                                   

Simca Vedette 1959 2,5 V8
Flot stand.                      

Peugeot 404 1,6 Break 1970
Sjælden. Fin bil. 34.000kr.                      

Borgward Isabella 1959 1,5                      
Komplet.                                                                                                             

Humper Super Snipe 1965 3 L.          
Fin stand.                                                 

Chevrolet Bel Air 1954
Kosmetisk ikke for godt. 58.000 kr. 
Dansk indr.                            

Chevrolet Pickup 1953. 3500 kg.                                                                 
Totalrestaureret. 62.000 kr.                
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Benzinstation 1955. Som ny.
Knallertstanderen er på kun          
2 l. (Normalt 5l.) 24.500 kr.                                 

Reliant Scimitar GTE 3 L. V6               
Flot bil i glasfiber. 30.000 kr.                                   

Austin Princess HLS 2,2 L. 1976 
Blev betegnet som årets bedste  
bilnyhed. Sjælden. 15.000 kr.                        

VW T2 1975. 9 pers. hyrevogn            
Fin stand. 76.000 kr. Dansk indr.                                                  

Opel Blitz 1952 - Pæn stand.  
3500 kg. Dansk reg.att. 54.000 kr.                    

Ford Capri OHC 1600 1973                       
Dansk reg.attest. God stand. 37.000                                                                                                              

Volvo T0049300 1939. Superflot                            
3500 kg. 135.000 kr.                                                                            

Det går ikke altid som præsten prædiker. 
Det er desværre ikke alle billeder, som jeg har fotograferet, der har 
fundet vej til computeren. 

Der var Danmarks ældste campingvogn fra 1953, som var bygget 
af H.P. Hansen i kun 5 eksemplarer. Egenvægten var på kun 350 kg.  
Totalvægt 450 kg. Den var dansk  indregistreret. Jeg har ikke aukti-
onsprisen. 

Eneste privat indregistreret brandbil i Danmark, bygget på en Mer-
cedes Benz fra 1979. Totalt renoveret. Fuldt funktionsdygtig. Den kan 
sprøjte med vand og lægge skum ud. Der er indbygget fadøl i de 
gamle brandhaner, slushice maskine, popcornmaskine, kaffe/kakao 
automat og fladskærm. Auktionsprisen blev på 165.000 kr. 

Der var en IH Farmall F 806 diesel traktor fra 1965,med et timetal på 
6853. Den blev solgt for 42,000 kr. En Daimler Sovereign 4,2 L. fra 
1981, som har tilhørt dronning Margrethe, og som ikke siden har væ-
ret indregistreret. Den var fritaget for afgift, da den har været i kon-
gehuset. Den var selvfølgelig i meget fin stand. Den blev solgt for kun 
44.000 kr. Jeg har ingen oplysninger om motorcykler og knallerter. 

Det var et lille udpluk fra Campen Auktioner her i Randers. 
Jeg håber, at I fik noget ud af det. Vi ses over sommeren. 

                                                                             MVH

                                                                        Ulla og John 
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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
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