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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 
er den 10. maj 2017
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Kasserer:
Lillian Hellegaard                  +(45) 24 41 89 68
Vesselbjergsvej 41 D                 DK-8370 Hadsten
          sjensenhadsten@gmail.com
Klubkonto:           Sydbank nr. 6845 - 0000105413

Bestyrelsesmedlem:
Sven Jensen                     
Vesselbjergsvej 41 D                    +(45) 24 41 89 68 
8370 Hadsten             sjensenhadsten@gmail.com
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25.-26. MARTS 2017 
Bilmesse og Brugtmarked 
Lørdag kl. 09.00 til 17.00  
Søndag kl. 09.00 til 16.00 
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia 
Tlf. 40 27 64 64
www.bilmesse-brugtmarked.dk

25.-26. MARTS 2017 
Bilmesse og Brugtmarked 
Lørdag kl. 09.00 til 17.00  
Søndag kl. 09.00 til 16.00 
Rismarksvej 52, 5210 Odense NV 
Tlf. 22 17 96 65

5.-9. APRIL 2017 - KL. 10.00-17.00 
Techno Classia Essen  
Norbertstrasse 
45131 Essen
www.siha.de

LØRDAG DEN 22. APRIL 2017
Dansk Borgward Klubs 
forårsmøde   
Egholtvej 34  
6640 Lunderskov 
Se inde i bladet

LØRDAG 22. APRIL 2017 
KL. 09.00 - 16.00
Aars Stumpemarked &  
Veteranudstilling  
Messevej1, 9600 Aars 
Aars-stumpemarked.dk 
Tlf. 40 27 64 64

SØNDAG DEN 30. APRIL 2017   
KL. 09.00 - 15.00  
Swap-Meet i Holbæk 
Oldvejen 25, 4300 Holbæk 
www.damptromleklubben.dk/swapmeet 
Tlf. 21 26 92 91

12. - 14. MAJ 2017   
Internationales  
Goliath-Veteranen-Club-Treffen
Parkplatz Restaurant  
Haus Breiding   
Zum Breidingsberg  7 
32699 Extertal
Frank Behrens:  
Handy + 49 151 55577759 oder
info@goliath-veteranen-club.de

19.-21. MAJ 2017 
Classic Race Aarhus  
Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg 
www.craa.dk

25.-28. MAJ 2017 
Lloyd Freunde I/G   
Jahrestreffen in Fröndenberg 
Lloyd-freunde-IG@gmx.net

26.-28. MAJ 2017
Svenska Borgward Klubben  
årsträff Ronnums Herrgård  
Vänersborg/Vargön
Claes Jägevall,   
ewa@jagevall.se 

3. - 4. JUNI 2017 
LØRDAG KL. 10.00 - 17.00
SØNDAG KL. 10.00 - 16.00
Veterantræf Kongensbro  
Bøgedal 23, 8643 Ans By
www.mtkj.dk 
Tlf. 21 71 07 34

5. JUNI 2017 - KL. 09.00-17.00 
Træf og køredag på  
Wedelslund Gods  
Wedeldslundvej 2, 8464 Galten 
www.veteranposten.dk 
Tlf. 76 40 00 14

9.-11. JUNI 2017 
Borgward Club 
Frankfurt-Würzburg  
34. Int. treffen in Welzlar 
HeinzWerner.oehme@borgwardclub.com  
Tlf. 0049/0171 4843539

15.-18. JUNI 2017 
Arabella-Freunde Deutschland  
8. Int. treffen in Drage
Uwe@Pawelski.de 
Tlf. 0049/ 1707602420

5.-6. AUGUST 2017 
Copenhagen Historic Grand Prix  
Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj 
www.chgp.dk  
Tlf. 63 15 96 90

18.-20. AUGUST 2017
Dansk Borgward Klubs  
34. int. træf  
CampOne Bøjden Strand 
Bøjden Landevej 12, 5600 Faaborg  
Tlf. 63 60 63 60  
info@bojden.dk
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

Timothy Skjødt Bach
Fladbjergvej 17
9550 Mariager
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Medens jeg er ved at forfatte mit indlæg, kan 
jeg se, at vores forårsbebudere, vintergækker, 
erantis, krokus pibler op af jorden. 
Det betyder jo forårets komme, men ak, vejret skiftede lige pludseligt 
til sne, frost og kulde, men dagene er da blevet længere og lysere, så 
vi glæder os til, at vi snart kan få rørt vores gamle biler igen.

Klubbens første arrangement er 
jo vores forårsmøde den 22. april 
hos Kirsten og Peter Bonefeld i 
Lunderskov. Det er første gang i 
mange år, at dette arrangement 
bliver afholdt i Jylland, så nu vil 
det glæde mig rigtig meget, hvis 
vi får et stort fremmøde, også af 
de af vore jydske medlemmer, 
som måske syntes, at turen til 
Sjælland var for lang og besvær-
lig. Jeg ved, at Kirsten og Peter 
har plads til os alle, så bare fat 
telefonen eller Jeres mail, og 
meget gerne få Jer tilmeldt, så 
Kirsten og Peter ved, hvor meget 
de skal købe ind til aftensmaden. 
Klubben er jo vært ved drikke-
varer, så langt lageret rækker. Vi 
skal jo også vide, hvor stor lag-
kage vi skal bestille. Vel mødt alle 
sammen.

Jeg håber også at se rigtig mange 
af Jer til vores 34. int. træf i Bøj-
den til august, jo flere, jo bedre, 
arbejdet med at arrangere træffet 
er jo det samme.

Nu vil jeg slutte med, at ønske Jer 
alle en rigtig god sommer med 
Jeres gamle biler, og glæder mig 
til at mødes med Jer alle til vores 
arrangementer i 2017.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand
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I dette nummer af vores medlems-
blad er der indlagt indbetalingskort.  
Når i indbetaler, venligst husk både 
navn og medlemsnummer, så er det 
en stor lettelse for mig at registrere 
jeres indbetalinger.

Nu er der ikke så længe til at vi kan få 
pakket vore biler ud, og komme på 
landevejen igen, og mødes med jer 
til træffene, rundt om i landet.

Lillian Hellegård
Kasserer

Nu er tiden kom-
met til at forny 
medlemsskabet i 
Dansk Borgward 
Klub.

Konto nummer til udenlandske overførsler
Dansk Borgward Klub
Lillian Hellegaard
IBAN-nummer:
DK2668450000105413
BIC-adresse (SWIFT-adresse) 
SYBKDK22

Industrivej 9    5260 Odense S    Tlf. 6615 1616

Tekniske totalløsninger inden for  
EL      VVS      VENTILATION

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

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 605 224
75.000 880 224
125.000 1.085 224
175.000 1.287 224
225.000 1.481 224
275.000 1.697 224
325.000 1.961 224
375.000 2.223 224
425.000 2.486 224
475.000 2.694 224
525.000 3.013 224

Osv.
Selvrisiko 1.496

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels-
periode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.488 508
75.000 2.167 508
125.000 2.669 508
175.000 3.168 508
225.000 3.644 508
275.000 4.174 508
325.000 4.823 508
375.000 5.469 508
425.000 6.118 508
475.000 6.627 508
525.000 7.410 508

Osv.
Selvrisiko 2.992

Vi sætter pris på originalerne

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

Klassiske køretøjer 1983-1989  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer. 

Vi har et indgående kendskab til 
veteran køretøjer 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

En del af

Hvem er vi?
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REDAKTØRENS HJØRNE

Nu er vores elskede gamle biler ble-
vet gjort klar til alle de ture og træf, 
de skal deltage i her i sæsonen 2017. 

Vi har allerede, på nuværende tids-
punkt, fået rigtig mange tilmeldin-
ger til vores 34. int. træf i Bøjden, 
især fra vores trofaste udenlandske 
deltagere, men vi kan være mange 
flere, så få bare udfyldt Jeres tilmel-
dingsblanketter, som i fik tilsendt i 
december udgaven af Borgward In-
formation, og få den sendt til mig.

Dansk Borgward Klub fylder jo 35 år 
her i 2017, og vi har jo påtænkt os 
at arrangere en tur til Wittlich, for at 
se Bernd Benninghovens nye mu-
seum. Det bliver nok ikke færdigt før 
auguat- september, men så håber 
jeg, vi kan arrangere en efterårs tur 
derned. Jeg regner med at kunne in-
formere mere om dette, i juni udga-
ven af Borgward Information.

Forårsmødet afholdes i år hos Kir-
sten og Peter Bonefeld, Lunderskov, 
( se inde i bladet). Dette glæder vi os 
rigtig meget til.

Med dette blad følger indbetalings-
kort for 2017, og på kuverten er på-
trykt, girokort vedlagt, så husk at be-
tale til tiden, idet jeg jo med næste 
udgave af Borgward Information ( 
juni) skal have fremstillet vores nye 
medlemskort.

Vores annoncører og sponsorer har 
igen i år været meget trofaste, så en 
stor tak til jer alle.

Som jeg skrev i mit sidste indlæg, 
har vi igen i år tilmeldt os til træf i 
udlandet. I juni måned deltager vi i 
Arabella Venner Tysklands træf nær 
Hamburg og i Frankfurt- Wûrzburgs 
træf i Wezlar også i juni, hvilket vi 
glæder os rigtig meget til sammen 
med Helle, Michael og Jacob og til 
Arabella træffet desuden sammen 
med Ulla og John fra Randers.

Til denne udgave har vores trofaste 
skribent, Henning Andersen, skrevet 
et par gode artikler, så en stor tak til 

Henning, medens John Jeppesen 
lige springer over denne gang, men 
har lovet mig en artikel til næste 
blad, hvilket jeg glæder mig til.

I ønskes hermed rigtig mange gode 
og spændende ture med Jeres 
”gamle biler”, og jeg glæder mig til 
at se Jer til vores forårsmøde i april 
og til vores træf i Bøjden til august.

Per Rahbek, redaktør

Ventetiden er lang, 
inden vi igen må 
køre...

 

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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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

.0
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

Tverskov & Partnere
Advokataktieselskab, 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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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

Peter Bonefelds have, hvor vi skal holde forårstræf
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Klubbens forårsmøde har siden 
2010 været afholdt på Steffensgård 
ved Ringsted hos Fam. Boisen. Nu 
er gården solgt, og det er derfor ikke 
muligt at afholde vores forårsmøde 
der mere. 

Vi var så heldige på vores general-
forsamling, at Kirsten og Peter Bo-
nefeld, Lunderskov, tilbød at være 
værter for vores forårsmøde i 2017. 
Det er både bestyrelsen og alle de 
tilstedeværende på generalforsam-
lingen meget glade for. Så stor tak til 
Kirsten og Peter. 

Vi glæder os rigtig meget til at se 
Kirsten og Peters minkfarm, Kirstens 
selskabslokaler og ikke mindst Pe-
ters store samling af Lloyd biler og 
motorcykler.

Vi håber at se rigtig mange af Jer 
denne dag, og af hensyn til arrange-
mentet er tilmelding nødvendig, idet 
vi skal vide hvor stor lagkage vi skal 
bestille, og hvor meget vore værter 
skal købe ind til middagen om afte-
nen.

Klubben er som sædvanlig vært ved 
drikkevarer.

Vi glæder os til at se Jer.

Dansk Borgward Klubs forårsmøde 
LØRDAG den 22. april 2017

Tilmelding kan ske til:

Peter Bonefeld Tlf. 40 10 17 38
Per Rahbek Tlf. 21 41 93 80

Adresse på arrangementet er:
KIRSTEN OG PETER BONEFELD
Egholtvej 34 - 6640 Lunderskov.

Lørdag den 22. april 2017 kl. 14.00.

Brug vores hjemmeside!
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Vi var på vej til Dansk Borgward 
Klubs ordinære generalforsamling i 
Hjallelse Forsamlingshus. Vi måtte 
igen en tur op over Storebæltsbroen. 
Denne gang var det ikke i Lloyd´en i 
halvvejs stående stilling med søm-
met i bund, men i vores hverdagsbil. 
Så vi havde tid til at nyde udsigten. 
Som et lille under var der et stort 
fragtskib på vej ind under broen, 
netop som vi kørte over den. På si-
den af skibet stod rederiets navn 
med store hvide bogstaver – Hapag 
Lloyd. Sikke et tilfælde. Det satte 
tankerne i gang om historien bag 
Lloyd-navnet. Og den kommer her.

Edward Lloyd´s kaffe-
hus i London
I det 17. århundrede var der et kaf-
fehus i Tower Street i London. Ejeren 
hed Edward Lloyd. Kaffehuset var 
mødested for mange skibsmæglere 
og forsikringsagenter. De sluttede 
sig sammen og dannede et forsik-
ringsselskab i 1686. Da de skulle fin-
de et navn til selskabet, tænkte de på 
alle de gode timer, de havde tilbragt 
hos Edward Lloyd og gav selskabet 
navnet ”Lloyd´s”. 

Med hårdt arbejde blev selskabet en 
succes, og en nærmere præsenta-
tion af det internationale forsikrings-
selskab Lloyd´s, som forsikrer selv 
rumskibe i dag, er vist unødvendig. 
Selv det legendariske Titanic var for-
sikret i Lloyd´s. I dag er handelsflå-
den en af Lloyd´s hovedkunder og 
i 1760 blev Lloyd´s Register grund-
lagt. Så navnet Lloyd blev med tiden 
synonym for rederier, skibsfarts- og 
forsikringsselskaber. 

Hapag Lloyd
Det tjente også som navn for rede-
riet Norddeutsche Lloyd, som blev 
grundlagt i Bremen i 1857. Selskabet 
udviklede sig hurtigt bl.a. med linie-
drift til Østasien. I 1970 fusionerede 
det med konkurrenten Hapag til Ha-
pag Lloyd, som vi kender i dag, og 
som sejlede ind under Storebælts-
broen, da vi kørte over.

Generaldirektøren for Norddeutsche 
Lloyd, Dr. Heinrick Wiegand grund-
lagde i 1906 Norddeutsche Automo-
bil- und Motoren AG, NAMAG, og 
lagde hermed hele grundstenen for 
automobilindustrien i Bremen, som 
vi kender som Hansa-Lloyd, Borg-
ward og Lloyd.

Allerede i 1907 præsenterede 
NAMAG en elektrobil med navnet 
Lloyd, og i 1908 kom den første  
bil med benzinmotor med navnet 
Lloyd. Virksomhedshistorien går fra 
NAMAG via bl.a. Hansa-Lloyd Werke 
og Carl F. W. Borgward Automobil- 
und Motoren-Werke til Lloyd Moto-
ren Werke, som fik dette navn offi-
cielt i 1951.

Så vores Lloyd hedder Lloyd efter 
Edward Lloyd, som havde et kaffe-
hus i Tower Street i London i det 17. 
århundrede.

Hvorfor hedder en Lloyd egentlig Lloyd?                      
Navnet Lloyd leder i første omgang tankerne mod 
England. Det kan vel ikke passe i forbindelse med 
noget så ærketysk som kvalitetsbilen fra Bremen.  
Og dog - historien om Lloyd er international.

Af Henning Andersen
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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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Klubbens 34. int træf 2017
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 18.-20. august

For 10. gang blev vi opfordret til at tilrettelægge og arrangere klubbens 
årlige træf. Vi tog imod opfordringen igen, og vi har allerede alle aftaler 
på plads med Per Blåbjerg. Vi har, som de foregående år, reserveret 15 
luxushytter i denne weekend, hvor vores træf afholdes. Det var en enig  
generalforsamling, der valgte CampOne Bøjden Strand også i 2017. Alle 
de tilstedeværende, som havde deltaget i træffet, var meget begejstret for 
denne dejlige campingplads.

Nu håber vi blot ikke, at vores søsterklubber syd for grænsen, henlægger 
deres træf på samme dato som vores, idet de allerede nu er bekendt med 
vores dato, idet de alle får tilsendt vores blad.

Vi ser frem til, at rigtig mange, både vore 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

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

LØRDAG DEN 19. 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 20. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

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

PROGRAMM

FREITAG, 18. AUGUST 
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand 
Einschreibung für Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00 
Gemeinsame Grillaften 

SAMSTAG, 19. 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, 20. 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 34. Internationale  
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand 
den 18.-20. august 2017



16

Peter Bonefeld i Lunderskov er 
ikke kedelig at besøge. 

Han er ikke kun en driftig for-
retningsmand. Også i fritiden har 
han fuld damp på. 

I øjeblikket er han i gang  
med ikke mindre end tre Lloyd 
Alexander TS, som bliver total-
renoverede. Og der holder en helt 
køreklar færdigrestaureret Lloyd  
i garagen også. 

Man kunne roligt kalde det for 
Danmarks Lloyd Motoren Werke.

LLOYD MOTOREN WERKE 
I LUNDERSKOV                            

Der er Lloyd i alle Peters værksteder.

Peter kører også motorcykel og 
havde i forvejen en kraftig mc-lift. 
Nu har han købt en lift mere, og 
på den nye lift i Peters værksted 
er en gul Lloyd Alexander TS ved 
at blive genfødt. Bilen kommer 
fra en jysk tømrermesters kon-
kursbo. Det er nok begrænset, 
hvor meget den har hjulpet kredi-
torerne, men nu bygges værdien 
op dag for dag. Bilen har været en 
tur omkring Karl Erik Sørensen i 
Brørup, som bl.a. har sat helt ny 
bund i platformen. Det ser meget 
professionelt ud. Og en nymalet 
platform var det, som Peter star-
tede med på liften. Siden er der 
monteret istandsatte eller nye 
reservedele, efterhånden som de 
var klar.

Adskillelsen af bilen har Peter fo-
todokumenteret godt, så det dan-
ner grundlag for en korrekt sam-
ling igen. Når det kommer til små 
skruer, clips mm. har der været 
udfordringer, men Peter tager 
det som altid med godt humør: 
”Jeg lærer jo noget hver dag på 
denne her måde.” Poul Thomsen 
fra klubben besøger ham meget 
jævnligt og er meget behjælpelig 
med viden, praktisk arbejde og 
reservedele.

Fruen bestemmer farverne på 
bilerne
Peter bruger i det hele taget net-
værket i klubben. Erik Thøgersen 
er også leverandør af reserve-
dele og mekaniske reparationer. 
Fru Kirsten er også involveret 

i projekterne. Hun bestemmer, 
hvilken farve bilerne skal have. 
Og de har også fundet indtræk til 
bilerne, så farverne matcher. Det 
er lykkedes at finde stof næsten 
fuldstændig identisk med origi-
nalstoffet.

Man bliver i godt humør af at se 
på den glade gule farve og det 
flotte resultat, der er på vej. Vi 
må endelig ikke glemme, at vi 
skal til forårsmøde hos Kirsten 
og Peter i deres flot beliggende 
og velegnede lokale med udgang 
til haven og søen, og Peter lover: 
”Når I kommer til forårsmøde, 
holder den klar.” Der er noget at 
glæde sig til.

Ud over den gule har Peter også 
gang i en blå personbil, som i 

Af Henning Andersen
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øjeblikket er til maler i Sønder-
jylland. Den har oprindeligt kørt 
i Assens. Og hos pladesmeden 
står en varevogn, som skal være 
rød, når den når så langt. Der 
fulgte også en Lloyd 600 med 
konkursboet, men den bliver 
nok til reservedele. Så Peter bli-
ver ikke arbejdsløs lige med det 
samme. 

Der er system i Peters ”fabrik”. 
Hver bil har sin bog med alle ud-
gifter dokumenteret. En grundigt 
restaureret Lloyd løber let op i ca. 
100.000 kr. Han har et afslappet 
forhold til, hvad der skal ske med 

bilerne, når de er færdige alle 
sammen. ”Det kan godt være, at 
jeg vil sælge, men køberne skal 
betale prisen. Ellers beholder jeg 
dem bare”, siger han. 

Stor aktivitet på ejendommen
Der er god plads på Kirsten og 
Peters ejendom, så ”varelageret” 
er stort. Der er Lloyd-dele, der er 
renoverede og som skal reno-
veres, i en hel hal og i flere til-
stødende værksteder. Ejendom-
men summer af aktiviteter. Der 
er også minkfarm. Tidligere var 
det med avl, nu koncentrerer de 

sig om opdræt. Hvalpene kom-
mer i forsommeren. ”Så lige nu 
er vi pensionister,” griner Peter. 
Pensionister og pensionister – de 
har også en samlefabrik for cyk-
ler og handler med elcykler og 
-knallerter. Og så er der lige Bed 
& Breakfast i en del af bygninger-
ne også. Det er en imponerende 
og smittende energi, som Kirsten 
og Peter lægger for dagen.

Peter startede også allerede i en 
alder af 27 år som selvstændig 
murer- og tømrermester. Han har 
købt jord op og bygget i alt 230 
huse. Som den første tilbød han 

Denne her kommer vist ikke ud at køre. Opgaven er for stor, mener Peter.

Af Henning Andersen
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medbyggerhuse med uudnyttet 
førstesal til en rimelig pris. Så 
kunne førstesalen indrettes sene-
re, når der blev økonomi til det. 
Den ide var der mange, der tog 
op senere.

En gang Lloyd – altid Lloyd
”Hvor kommer interessen for 
Lloyd fra?”, må vi lige vide. ”Jo, 
jeg købte min første Lloyd, da jeg 
var 18 år i 1964. Det var en grå TS 
personbil, der havde kørt 35.000 
km, og den kostede 3.500 kr. Jeg 
var i murerlære, og der skulle tje-
nes lidt ekstra penge i fritiden. Så 
jeg brugte Lloyd´en, når jeg skul-
le ud at fuske om søndagen. Der 
kunne lige være en murerbalje i 
bagagerummet. De gode gamle 
sække var lavet af jute dengang. 
Jeg foldede én og lagde den over 
kofangeren og gummilisten til 
bagageklappen bagpå. Med åben 
bagageklap kunne jeg så lægge 
træktøjet til blandemaskinen over 
kofangeren og gøre det fast til 
klappens lukkemekanisme. Og af 
sted gik det! Lloyd´en glemte jeg 
aldrig.”

De har deres hemmeligheder
Peter mødte også Kirsten, mens 
han havde Lloyd´en. ”Jeg si-
ger ikke meget om, hvad der er 
foregået i den bil, ” siger Peter 
skælmsk og hentyder til, at en 
Alexander TS som en af de få 
biler havde hældningsindstilling 
på forsædernes ryglæn, og at 
forsæderne endda kunne vendes 
om for at indrette en hel ”soveka-
bine” i bilen. I øvrigt har Kirsten 
og Peter fire sønner i alderen 50, 
47, 43 og 33 år.

Mens Peter var inde at være sol-
dat, kørte Kirsten i bilen. Kirsten 
er københavner, og turen gik tit 
til København, ligesom de var på 
telttur til Kullen i Sverige. Bilen 
blev passet af smøremanden på 

Dejligt fundament at starte på. En nymalet platform.

Pladedele lige hjemkommet fra maler. Det kræver plads og forsigtighed.

Peter skal have pyntelisterne til at passe til de fine skærme.
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Essotanken i Lunderskov og Jens 
hos Opel i Vejen. Den nærmeste 
Lloyd-forhandler lå i Egtved. De 
små smøreintervaller blev nok 
ikke altid overholdt så nøje, og en 
dag døde motoren på grund af 
oliemangel. En anden blev fun-
det fra en brændt bil, og alt i alt 
nåede de at køre over 100.000 km 
i Lloyd´en, før den blev afhændet 
i 1970 til en kammerat som reser-
vedele og skiftet ud med noget 
så luksuøst som en Opel Rekord 
P1.

Lloyd igen
”For fem-seks år siden begyndte 
jeg igen at spekulere på Lloyd. 
Jeg mødte Bo Hansen her fra 
byen, som arbejder meget med 
klassiske biler. Han har en gang 
været i Italien med sine forældre 
i en Lloyd. Jeg sagde til ham, at 
han skulle sige til, hvis han en 
dag stødte på en Lloyd til salg. 
En dag kom der en annonce i Den 
Blå Avis med en Lloyd Alexander 
TS 1960, grå, nøjagtigt som den 
jeg havde haft. Det havde op-
rindeligt været Frede Bolls bil. 
Den købte jeg, og siden har Erik 
Thøgersen repareret motoren og 
Thorkild Eriksen fra klubben har 
renoveret resten af bilen, så den 
nu står i rigtig pæn stand. 

Vi bruger den til at køre til træf 
i klubben og i Tørskind Grusgrav 
og til andre småture. Kirsten si-
ger, at hun fik kørt Lloyd nok, da 
jeg var soldat, så hun kører ikke 
i den, men vores barnebarn fik 
selv lov til at køre den, da hun 
blev student. ”

Peter blev også kontaktet af en 
datter til et guldbrudepar i efter-
året 2016. ”Hun sagde, at hendes 
far talte meget om dengang, han 
kørte Lloyd, og nu syntes hun, 
at han skulle prøve det igen. Jeg 
kørte for dem på selve dagen fra 
Erritsø til Fredericia. Da vi nåede 

Der er helt ny bund i den gule Lloyd.

Der mangler bare bøsninger. Så er svingarmene klar til montering.

Det er svært at være sur, når man arbejder med sådan et fint projekt.
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frem, græd han, så tårerne tril-
lede ned ad kinderne.”

Motorcyklist
Selv om man kan blive helt for-
pustet af Peters aktivitetsniveau, 
stopper det ikke her. Peter er også 
inkarneret motorcyklist. Sidste år 
var Kirsten og Peter i Himalaya. 
Peter tog de to uger på en indisk 
Royal Enfield, og Kirsten kørte 
med i følgebil. Peter kørte turen 
op over Verdens højeste pas i ca. 
6.153 meters højde. ”Det gik fint 

på motorcyklen. Men at gå de få 
meter fra motorcyklen til udsigts-
posterne var hårdt i den tynde 
luft,” husker han tydeligt.

En af Peters egne motorcyk-
ler er en Honda Goldwing med 
bakgear og det hele. Sidste år i 
august kørte han fra den itali-
ensk/franske grænse i ét stræk 
hjem til Danmark. Peter havde 
nemlig besluttet sig for at få en 
såkaldt Jernbag fra MC Touring 
Club. Det indebærer, at man skal 
køre 1000 miles eller nærmere 
betegnet 1610 km på maksimum 

Fortøj, platform og reservedelsbil.

Peter husker også denne mulighed i 
Lloyd´en.
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24 timer. Det var ikke helt nok at 
køre hjem til Lunderskov, så han 
tog lige en tur op omkring Århus 
havn og tilbage til Lunderskov. 
Det blev til 1740 km på 22 ½ time 
og altså mere end rigeligt til at 
modtage hæderen og en Jern-
bag. ”Jeg var ikke så træt, men 
der røg et par Red Bull ned un-
dervejs”, griner Peter.

Barnligt? 
Måske? Peter er 71 år.

Kirsten og Peter med deres nuværende 1960 TS´er.

Peter med mc-vesten, der dokumenterer 
Jernbag og gennemkørsel af Verdens 
højeste pas.

Klar til en dejlig køretur sammen med 
andre træfdeltagere.
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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,-

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Revision · Skat · Outsourcing
Rådgivning omkring investering

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

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

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



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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