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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.
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Aktivitetskalender 2018 FORMANDEN HAR ORDET
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Så fik jeg hentet min bil hos Sommers 
Bilmuseum og har siden hørt, at det har 
været den mest besøgte udstilling hos 
Sommers Museum nogensinde.
Endelig har den danske sommer indfundet sig, og vi har netop af-
holdt vores forårsmøde hos Kirsten og Peter og i strålende solskins-
vejr. Som sidste år havde vores værtspar arrangeret et super arran-
gement (men det skriver Anja om inde i bladet). Så en stor tak til 
Kirsten og Peter samt alle deres hjælpere.

Vi har desværre fået nogle udmeldelser af klubben, nogle har solgt 
deres biler, medens andre har udmeldt sig på grund af alder og svig-
tende helbred. Vi er nu 87 betalende medlemmer, og nu skal vores 
medlemsliste redigeres. Når I modtager bladet, er der indlagt det nye 

25. - 27. MAJ 2018 
Classic Race Aarhus  
Søsterhøjvej 35, 8270 Højbjerg 
www.craa.dk

31. MAJ - 3. JUNI 2018
Arabella Freunde  
Deutschland I/G  9. int.treffen   
Grosspösna bei Leipzig 
Info: Uwe@Pawelski.de   
Tlf. 0049/1707602420

2. - 3. JUNI 2018  
Veterantræf Kongensbro 
Lørdag 10,00 - 17,00 
Søndag 10,00 - 16,00 
Bøgedal 23, 8643 Ans By  
Tlf. 21710734
www.mtkj.dk

5. JUNI 2018 KL. 9.00 - 17.00  
Træf og køredag på  
Wedelslund Gods  
Wedeldslundvej 2, 8464 Galten 
Tlf. 76400014
www.veteranposten.dk

1. - 3. JUNI 2018
Borgward Club Frankfurt- 
Würzburg 35. Int. treffen   
Alsfeld/Vogelsbergkreis  
Tlf. 0049/0171 4843539
HeinzWerner.oehme@borgward-
club.com

3. - 5. AUGUST 2018 
Borgward-Club- Bremen int. 
træf Bremerhaven  
Marion Kayser: 0049/0421/3032421
vorstand@borgward-club-bremen.de

4.-5. AUGUST 2018 
Copenhagen Historic Grand Prix  
Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj  
Tlf. 63159690

17. -19. AUGUST 2018
Dansk Borgward Klubs  
35. int. træf  
CampOne Bøjden Strand 
Bøjden Landevej 12 
5600 Faaborg  
Tlf. 0045/63606360 
E-mail: info@bojden.dk
Se inde i bladet.

13. OKTOBER 2018
Dansk Borgward Klubs  
ordinære general forsamling   
Hjallese Forsamlings Hus 
Hjallesegade 31, 5260 Odense S.
Se indkaldelse i Borgward  
information september 2018.

20. - 21. OKTOBER 2018
Bilmesse & Brugt- Marked 
Lørdag kl. 09,00 - 17,00  
Søndag kl. 09,00 - 16,00
Vestre Ringvej 101  
7000 Fredericia
Tlf. 40276464
Bilmesse-brugtmarked.dk. 
www.chgp.dk T

medlemskort, og der er nogle af 
jer, der har nyt medlems nr. idet 
vores medlemsliste skal gå fra nr. 
1 til nr. 87, for at lette arbejdet for 
vores kasserer.

Det går væsentlig bedre med til-
meldingerne til vores 35. int. træf 
i Bøjden, og jeg håber, at Per får 
talt med nogle af vores uden-
landske deltagere, som endnu 
ikke har tilmeldt sig, på Deres 
tur til træf i Frankfurt-Würzburg. 
Vi har fået nogle invitationer til 
forskellige arrangementer på Fyn  
bl. a. Fynbofesten i Allested-Vej-
le, som arrangerer et veteran løb 
og til Gislev By Day den 8. sep-
tember, hvor vi plejer at være re-
præsenteret.

Jeg håber, at se rigtig mange af 
jer til vores eget træf i Bøjden, 
hvor vores sponsorer igen i år 
har været rigtig trofaste, så en 
stor tak til alle der støtter os, og 
nu vil jeg slutte med, at ønske 
alle en rigtig god sommer med 
de gamle biler.

      Vi ses i Bøjden

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand

NEKROLOG
Vores mangeårige medlem Georg Pedersen fra Mors er afgået ved døden 
den 5. december 2017, 81 år gammel. Karen og Georg har sammen med Eli 
og Frede Boll repræsenteret Dansk Borgward Klub på bedste vis, ved deres 
mange besøg hos vores søsterklubber i Østrig og Tyskland med deres små 
Lloyder. Georg og Frede har også tidligere arrangeret mange træf på Mors 
med rigtig mange deltagere, både fra ind- og udland. Georg havde samlet et 
meget stort lager af reservedele til sine 2 Lloyder, og både hans Lloyd bus og 
Lloyd Alexander TS Combi, er sammen med alle reservedelene blevet solgt 
til 2 medlemmer af Dansk Borgward Klub, så vi også fremover kan nyde sy-
net af de 2 velholdte biler til klubbens arrangementer.

Georg vil blive savnet,  
og vores tanker går til 
hans efterladte.

Per Rahbek



KASSERENS 
INDLÆG
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Vi skriver nu d. 2. maj, og der 
mangler stadig et par med-
lemsindbetalinger og desuden 
har jeg måttet rykke et par 
stykker, vi kan jo ikke lave med-
lemskort før der er betalt.

Nu er foråret jo kommet og vo-
res biler er kommet på banen 
igen, Kristi Himmelfartsdag 
kører vi til åbningen af Jesper-
hus Blomsterpark, det plejer 
at være en hyggelig dag med 
mange forskellige veteranbiler 
og specialbiler. I løbet af som-
meren skal vi også i den gamle 
by, vi lægger ud den 13. maj, 
og der er også stor interesse 
for vores biler, mange folk kan 
jo genkende 50/60/70 årgan-
gene, og vil gerne snakke om 
dem.

Med venlig hilsen

Lillian Hellegård
Kasserer

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

Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 615 227
75.000 895 227

125.000 1.104 227
175.000 1.309 227
225.000 1.506 227
275.000 1.725 227
325.000 1.994 227
375.000 2.261 227
425.000 2.528 227
475.000 2.740 227
525.000 3.064 227

Osv.
Selvrisiko 1.521

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels-
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.513 517
75.000 2.204 517

125.000 2.715 517
175.000 3.222 517
225.000 3.705 517
275.000 4.245 517
325.000 4.905 517
375.000 5.561 517
425.000 6.221 517
475.000 6.739 517
525.000 7.535 517

Osv.
Selvrisiko 3.042

Veteranbiler og motorcykler -1988  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1989-1993  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer, og vi ser os selv som en del 
af veteranfolket. Du er velkommen til 
at kontakte os for at høre mere om 
priser og indtegningsregler.

Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Vi sætter pris på originalerne

• Veterankøretøjer fra 30 år
• Klassiske køretøjer fra 25 år
• Gratis vejhjælp uden selvrisiko*

• Ingen selvrisiko ved tyveri hvis der 
er GPS i bilen**

*  Gælder for veterankøretøjer med ansvars 
og kaskoforsikring

**  GPS’en skal være aktiveret på skadetids
punktet

Nyheder i 2018

En del afLørdag den 21. april i 
år var en særlig dag...                      
Dansk Borgward klub havde sit for-
årsmøde 2018 hos Kirsten og Peter 
Bonefeld i Lunderskov, hvor vi des-
værre ikke kunne deltage. 

Vores barnebarn, Mai, skulle kon-
firmeres på samme dag, og hun 
havde bestilt vores Lloyd, til at blive 
kørt i fra kirken. 

Bilen kom så alligevel ud at køre 
den 21. april!

Det blev en festlig og flot tur fra kir-
ken i Hvinningdal Kirke i Silkeborg, 
og igennem bycentrum til Restau-
rant Skovbakken som ligger overfor 
den gamle hjuldamper Hjejlen. 

Vejret var ganske flot denne dag, så 
det blev på alle måder en god dag, 
og så var det bilens første tur i år, 
men der kommer sikkert flere gode 
dage.

                            Lillian og Sven

Vores barnebarn, Mai, var flot kørende.
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REDAKTØRENS HJØRNE

Nu er det blevet forår, 
og sommeren er så 
småt, begyndt at vise 
sig.
Det betyder også, at der vil blive 
en del nye oplevelser, med vore 
gamle biler.

Der er motorhistorisk køredag 
over hele landet den 5 juni, så 
husk at nye indlæg altid er vel-
komne til næste blad.

Siden sidst har vi afholdt forårs-
møde hos Kirsten og Peter. Det 
gik utroligt godt med rigtig god 
mad. Stort tak herfra (mere i bla-
det herom).

Vi har også fået lavet nye med-
lemskort med nye medlems-
numre.

Dette har vi gjort, fordi nogle er 
gået bort, eller meldt sig ud.

Der har også været nogle konfir-
mationer, så et stort tillykke skal 
lyde herfra.

Som alle ved, så har vi træf på 
Camp One Bøjden strand 17-19 
august 2018.

I den anledning, vil jeg opfordre 
alle, til at støve bilerne af og mel-
de sig til.

Det er som arrangør meget nem-
mere at tilrettelægge når man i 

god tid ca. ved hvor mange der 
deltager.

Det er rigtigt hyggeligt eller som 
tyskerne siger.

Es ist Sehr Gemutshlich.

Nu vil jeg slutte mit indlæg for 
denne gang, men er sikker på at 
der vil være en masse at skrive 
om til næste blad.

Jeg skal selv med familien til to 
træf i Tyskland samt ud at køre 
med studenter.

 

               Rigtig god sommer.

Når vi sol og sommer, kan se og høre.
Så skal vi alle, ud at køre.
Bilen skal spinde, og lakken skal skinne.
Så vi alle, løkken kan finde.

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 • Tæpper 
• Vinyl 
• Linoleum 
• Tyndpuds 
• Industrigulve 
• Cementslidlag 
• Trægulve 
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 Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55  
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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

Michael Heise, redaktør
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Desværre kunne vi ikke køre i vores 
lyserøde Lloyd, da det ene forhjul 
var revnet, og vi ikke turde, kunne el-
ler ville køre med sådan et hjul. Nye 
må bestilles og vi måtte køre i den 
grå Citroen. 

Hos Peter og Kirsten var Dannebrog 
og Dansk Borgward Klub flaget hejst 
på en smuk solrig dag og vi blev som 
altid varmt modtaget. Efterhånden 
som alle kom, og de flotte gamle ny-
vaskede og nypolerede biler var par-

keret i gården, var det tid til kaffe og 
lagkage. Kirsten og Peter havde be-
stemt, at de ville lave lagkager selv 
i år...... Hold da op et skue, lagkager 
i forskellige afskygninger, forskellige 
glasur og lækre smage. Der var mere 
end rigeligt og mange fik vist liiiiige 
et ekstra stykke til maven.

Efter kaffen havde Peter, som sid-
ste år, arrangeret en rigtig hyggelig 
køretur gennem det dejlige frodige 
Sønderjyske landskab. Forrest i 

FORÅRSMØDET HOS KIRSTEN & PETER  
Lørdag d. 21 april 2018 skulle vi til et længe ventet forårstræf.  

Endelig var det blevet 
tid til, at de gamle biler 
skulle luftes efter en lang 
vinter. 

kortegen kørte der 8 nyvaskede og 
velpolerede Lloyder, og vi kom igen-
nem mange små hyggelige byer, 
hvor dannebrog vajede, om det var 
fordi de vidste vi kom og til ære for 
os vides ikke, men jeg tror der var 
konfirmation i de pågældende byer.
Vi havde en enkelt piit stop, idet 
Peters Lloyd var kørt tør for benzin, 
men hjælpen var nær, idet en føl-
gebil havde reservedunk med. Efter 
en kort pause satte kortegen i gang 
igen, og vi begav os videre i rig-
tig dejlig solskin, hvilket både vore 
gamle biler og vi chauffører nød.

Peter førte os over Frihedsbroen, 
som gik over Gudenåen, hvor vi igen 
gjorde et lille stop. Peter kom nu hen 
til hver enkel bil, hvor han fortalte 
os om broen, som havde en ganske 
stor betydning under verdenskrigen. 
En gårdejer ved navn Skumsager 
Kloppenborg havde opført et hus på 
den nordlige side af åen, hvor alle 
soldater, som krydsede åen, kunne 
få en seng at sove i og få tørret deres 
tøj og sikkert også lidt godt at spise 
og drikke inden deres videre færd. 
Gårdejeren havde jord på begge si-
der af Gudenåen, som dengang var 
grænsen mellem Danmark og Tysk-
land, men overnattede altid i det hus 
han havde bygget på den danske 
side. 

Da vejene i området er meget smal-
le, måtte en stor lastbil med anhæn-
ger pænt vente, til det passede Peter 
at køre videre. 

En skøn tur blev tilbagelagt og vi 
kom tilbage til Peter og Kirstens dej-
lige omgivelser til sådan en dag. Der 
blev sludret omkring bilerne, stu-
deret mekanik, siddet udenfor i det 
skønne vejr og gået havevandring 
indtil aftensmaden skulle indtages. 
Igen i år havde Peter og Kirsten sam-
mensat en dejlig menu til os, som 
smagte fortrinligt og alle helt sik-
kert nød. En dejlig dag var ved at gå 
på hæld, og vi skulle finde mod Fyn 
igen. 

Tusind tak til Kirsten og Peter for et 
rigtig flot arrangement igen i år.

Med venlig hilsen Kalle & Anja
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Klubbens 35. int træf 2018
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 17.-19. august

Hanne og jeg har overtaget opgaven, at afholde klubbens årlige træf. Vi 
afholder for 5. gang vores træf på CampOne Bøjden Strand, og håber at 
rigtig mange vil deltage i 2018. Der er, som de foregående år, reserveret 
15 luxushytter, som er til rådighed for vores deltagere indtil 30. juni 2018. 
Prisen for overnatning er den samme som sidste år, og alle aftaler med Per 
Blåbjerg er på plads, og de glæder sig til at se os igen.

Bestyrelsen har besluttet at ændre på indbetalingsformen, så man skal nu 
indbetale til klubbens konto nr. samtidig med tilmeldingen, derfor sendes 
der en redigeret tilmeldings blanket med dette blad, med oplysning om 
konto nr. - også til vore udenlandske deltagere.

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.
Hanne Jensen og Erik Thøgersen.

Når der bestilles overnatning i egen vogn eller leje af hytte,  

skal I tydeligt angive kunde nr. 64436 eller Borgward arrangement.

PROGRAM

FREDAG DEN 17. AUGUST
Ved ankomst CampOne, Bøjden Strand 
tilmelding til Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00 
Fælles grillaften

LØRDAG DEN 18. 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

SØNDAG DEN 19. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

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

PROGRAMM

FREITAG, 17. AUGUST 
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand 
Einschreibung für Per Rahbek.
Kl. ca. 18.00 
Gemeinsame Grillaften 

SAMSTAG, 18. 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 

SONNTAG, 19. 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 35. Internationale  
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand 
den 17.-19. august 2018

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 toiletbygninger 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



Efter en kold vinter, blev 
det endelig forår, med 
sol og varme, så vi kun-
ne komme ud at køre i 
vores Lloyd. 

Men sådan skulle det ikke gå, for på 
vej til forårsmødet, var vi ikke kom-
met uden for Randers, før bilen gik 
i stå. Det var ikke det bedste sted at 
holde, da vi holdt tæt på et lyskryds. 
Men en ung mand tilbød at skubbe 
bilen, til et mere sikkert sted. Så 
skulle vi bare have assistance, til at 
få den på værksted, men jeg kunne 
ikke få kontakt med Dansk Vejhjælp, 
så den stod der weekenden over. 

Om mandagen, da jeg ringede til 
vores forsikring, fik jeg at vide, at de 
havde skiftet til et andet selskab!! 
På værkstedet, fandt de ud af, at 
et strømkabel til tændspolen, var 
knækket. Jeg måtte have en ny kob-
ling og trykplade, da pakdåsen på 
krumtappen var defekt, så der kom 
olie på koblingen. Men efter lidt kør-
sel, kunne jeg ikke koble ud. Efter en 
justering, kunne jeg igen koble ud. 
Vi har igen i år været i Jespershus 
Blomsterpark, sammen med Thor-
kild og Karen, Svend og Lillian. Men 
forinden havde vi set på vejrudsig-
ten, som lovede det værst tænkelige 
vejr, med bl. a. store hagl, og jeg 
var nervøs for, at bilen skulle blive 
skadet, så jeg ringede til Thorkild, 
og sagde vi ikke kørte. Men som det 
ofte sker med vejrudsigter, blev det 
ændret til, at der ikke kom hagl. Vi 
tog chancen, og kørte til Blomster-
parken. Det viste sig, at vi ikke havde 
grund til bekymring, for det var for 
det meste fint vejr, med meget lidt 
regn (under 1 mm). Jeg fik taget 
nogle fine billeder, af gamle biler, 
og også en del snak med ejerne. 
Den første var en Vauxhall Victor fra 
1962, som havde en motor på 1,5 l 
med 49 HK. Den ejedes af Finn og 
Birthe Espensen fra Ans.  

Niels og Vibeke Fårup Christensen 
fra Hinnerup, kom i en lille Fiat 500 
fra 1969 på 500 cmm2 og hele 18 HK. 
Den kostede i 1969 13,000kr. Niels 
har arbejdet med  reparation af last-
biler, så han er virkelig gået ned i 
størrelse.    

Erik Nielsen fra Thisted har en Saab 
96 fra1965, som er udstyret med en 
3 cylinder 2-takterpå 750m2 og ca. 40 
HK. Den har kun kørt 59,000 km. Erik 
har repareret Saab siden 1969, og 
sælger alt til Saab, også nyere. Han 
kan træffes på tlf. nr. 20492698.
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Svend-Erik Thing fra Thyholm, er 
ejer af en Lada Niva med firehjul-
stræk. Den er fra 1979, og har en 
motor på 1600 cm2 og 75 HK. Den 
har kørt 165,000 km. Svend-Erik har 
et traktormuseum, og man kan få 
nærmere oplysninger på åbnings-
tider, ved at ringe på tlf. nr. 97879337 
og 20939337. 

Thomas Enevoldsen fra Tvis v. Hol-
stebro, har en dejlig Mercedes Benz 
fra 1965, med en 2,2 l. 6 cylinder 
benzinmotor på 110 Hk.

ENDELIG FORÅR                         

 Finn og Birthe Espensen fra Ans med 
deres Vauxhall Victor                 

Min favorit, en Austin Princess 2200 HLS 110 HK. fra 1976.
Jens Bekhøj fra Fallerslev på Mors, er den heldige ejer af Austin Princessèn.

            

Fiat 500                                                              

Niels og Vibeke ved siden af deres Fiat 
500                  

3-cylinder totakter Saab 96                                                 

Erik foran sin Saab 96                                              

Svend-Erik sidder i sin Lada Niva

Lada Niva set bagfra                                              

Mercedes Benz fra1965, med 2,2 l. 6 cylinder 110 HK benzin            

Dansk Borgward Klub viser flagene 
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Jacob blev konfirmeret...                          

Søndag den 6. maj 2018 
blev vores barnebarn 
Jacob konfirmeret i Seden 
Kirke. 

Han blev behørigt kørt til kirken i sin 
mor og fars nyvaskede Borgward 
Isabella, som i dagens anledning 
var pyntet med 2 dannebrogs flag 
i begge sideruder. Jacob blev sam-
men med præsten fotograferet foran 
bilen, og den blev selvfølgelig beun-
dret af de mange fremmødte, som 
også stillede mange spørgsmål om-
kring bilen.

Herefter kørte vi til Restaurant Mari-
naen i Kerteminde, hvor festen skul-
le afholdes.

Jacob blev meldt ind i Dansk Borg-
ward Klub i 2005, bare 3 måneder 
gammel, og har lige siden været en 
meget trofast deltager i alle klub-
bens arrangementer.

Vi havde en rigtig hyggelig dag med 
flot solskin hele dagen.

Et stort tillykke - Mormor og Morfar

 

 

TIL
SALG

• Årgang 1959 
• Skal renoveres 
• Ingen rust
• En del reservedele medfølger 

 Pris kr. 9.000,- 
 BENNY JØRGENSEN
 GIVE 
 TLF. 20 24 82 07

LLOYD 600
TOLEDO 

Lørdag den 8. september
kl. 10 - 15

Hånderværkervej i Gislev
Bjarne Dyrehauge tlf. 2035 0848 - bjarnedyrehauge@privat.dk 

  A.P. Andersen tlf. 2941 3125 - ap.andersen@ga-net.dk
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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

Papjaguar og rigtig Jaguar  
støder sammen

Den høje kvalitet til 
trods, blev vores Lloyd´er 
somme tider kaldt  
Papjaguarer. 

I 1964 skete der et  
sammenstød mellem  
to ”Jaguarer”.

Ved receptionen i forbindelse 
med afslutningen af særudstil-
lingen Biler fra Bremen på Som-
mers Automobile Museum fik 
alle udstillere en bog fra Forlaget 
Motorploven: Samtaler med Ole 
Sommer – om biler, mennesker 
og olie i håret. Den er skrevet af 
Claus Frausig.

Inde i bogen nævnes en episode, hvor Ole Sommer er uheldig.  
Der står:

Ole Sommers sidespring
Ingen vil vel med rette kunne beskylde Ole Sommer for at køre 
langsomt. Det ville han nok tage som en fornærmelse. Han har 
altid forstået at udnytte sine bilers potentiale og mere til. I som-
meren 1964 var det nær gået galt. Lidt for sent på vej til et vig-
tigt møde i Nærum gik det stærkt ud ad Helsingør-motorvejen. 
Den danske Volvo-chef, Harry Motor, lå forrest, Ole Sommer 
lige efter, begge i overhalingsbanen. Hvor ellers. Pludselig 
trækker en vogn ud til overhaling. Harry Motor når at komme 
forbi. Ole Sommer må op på bremsen og – Jaguaren springer – 
over midterrabatten og over på modsatte vejbane, hvor en lille 
tysk indregistreret Lloyd er på vej mod das Vaterland. BANG, 
siger det – og Ole Sommer tænker: Det var dog satans til måde 
at dø på – og så allerede. 

En kvindelig tysk passager og Ole Sommer blev kørt på hospitalet. Efter billedet at dømme har Lloyd´en nu klaret 
sig meget godt.

Måske mest succesfulde særudstilling nogensinde
I øvrigt oplyser kustoderne på Sommers Automobile Museum, at vores særudstilling har været en af 
de allermest succesfulde – og måske den mest succesfulde – gennem tiderne. Det var da en vældig rar 
besked at få.

Af Henning Andersen
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Hvis du ikke er til selv-
kørende biler med el-  
eller hybriddrift og  
store infoskærme på  
instrumentbordet, bør 
du tage en tur til det 
årlige bilshow Techno 
Classica i Essen.

Her er skinnende klassiske biler, der 
undertiden startes i hallerne til ære 
for potentielle købere. De udsender 
en herlig duft af benzin og olie blan-
det med udstødningsgas fra et eller 
flere ofte ret højlydte udstødnings-
rør. Her er der ingen miljøfanatikere, 
der rynker på næsen eller holder 
sig for ørene, og svagelige børn må 
holde sig væk. Tosset? Måske? Men 
herligt! Man har det pragtfuldt to-tre 
dage i dette himmerige.

Som sidegevinst får man en forsmag 
på foråret. Essen er så meget sydli-
gere end Danmark, at forårstegnene 
med udsprungne træer er meget 
tydeligere, og temperaturen er lidt 
højere. Jeg tog en flyrejse til Bonn, 
og en pakke med en god lejebil var 
så billig, at jeg ikke kunne have nået 
ret langt ned i Tyskland, før jeg hav-
de brugt de samme penge, hvis jeg 
selv skulle køre hele vejen. Med et 
lille hotel, der lå så tæt på Rhinen, at 
jeg næsten kunne stå på værelset og 
fiske, var turen vellykket.

BILER DER DUFTER  
AF BENZIN OG OLIE                         

En Lloyd optræder i et fingeret sammenstød med en traktor. Der opfordres til at give sig tid.

På Borgwards stand mindes de produktionen i Mexico. 

Rhinen er en vigtig transportvej, og der 
er også mulighed for lystsejlads. I det 
milde forårsvejr er der rart ved Rhinen. 

Borgward Isabella TS 1960 med  
stofsoltag.
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Noget for enhver smag

Udstillingen rummer alt fra en ny-
klassiker som Fiat 127 til de helt unik-
ke Jaguarer, Ferrarier og Porcher. Så 
der er mulighed for at gennemgå en 
hel bilkulturel rejse, eller man kan 
dykke ned i det, der netop har ens 
særlige interesse. Det gælder også 
vedrørende klubber, reservedele, til-
behør, litteratur og tidstypisk tøj.

I år var det den 30. gang, messen 
blev holdt. Det er verdens største 
indendørs messe med 21 haller og 
120.000 m2. Der er også fire uden-
dørs områder. 1.250 udstillere fra 30 
lande, 200 klubber og 2.700 biler til 
salg holdt de ca. 190.000 besøgende 
fra 41 lande tryllebundne i åbnings-
tiden.

Små biler har også ret. Priserne på disse kabinescootere, som vi kaldte dem,  
er ved at stige helt til himmels. Det gælder både Messerschmidt og BMW.  
Denne her koster 49.900 Euro.

Mange af bilerne fremtræder i usædvanlig høj standard. 

Som der står på skiltet- verkauft.  
Og det var 36.000 Euro for denne danske 
Coupé.

Der er også udendørs stande, hvor 
pladserne er billigere. Denne Hansa 1100 
1960 har kørt 53.000 km og er ikke restau-
reret, kun malet. 

Den er sat til salg for 17.500 Euro. 

Mercedes har en kæmpe stand på højt niveau. Her kan man se, hvad en sportsvogn 
består af.

Mercedes 300 SL med mågevinger findes 
stadig til salg. Regn med 1.600.000 - 
1.900.000 Euro for en god bil.

Roadster-udgaven koster det samme. 
Det er rart med lidt valgmuligheder,  
når man står og vifter med små 2 mil. 
Euro.

Udvalget af reservedele er stort. Det er 
næsten blot at sige, hvad man vil have.

De 200 bilklubber stiller aktivt op. Her er det IFA-Kollektiv Rheinland, som gør det 
festligt. Ideen gives hermed gratis videre til vores bestyrelse.
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Denne Jaguar XJ6 er specielt restaureret til trommeslageren fra Iron Maiden, Nicko McBrain. Jaguar Classic har arbejdet 3.500 
timer på den. Listen over detaljer er for lang. Meget, meget flot arbejde.

Der er FIVA Concours d´Elegance i for-
skellige klasser, og pokalerne står her  
og venter på deres ejere.

Nok har vi set en trecylindret Lloyd- 
motor, men her er en sekscylindret 
Wartburg-motor. Den er til en båd.

Der er en parkeringsplads til klassiske 
biler. Her gjorde Mercedes reklame for 
deres G-klasse med en V8. Jeg fik en 
prøvetur. Stigningen er 100 % på den 
midterste del.

Når man når otte meter op, vipper den midterste del og gør klar til nedturen. Her 
falder det med 100 % midt på. Interessant – og en effektiv bil.

 

TIL
SALG

Pris FRA 50 kr. 
eller 

Lloyd reservedele
 

PEDER CHRISTIANSEN
HOLSTEBROVEJ 103B
6900 SKJERN

MOBIL 30 20 53 97

Reperations  
pladedele til  

Lloyd Alexander TS, 
baghjulsophæng kan 

fremstilles Veteranbilkørsel i Allested  
lørdag den 16. juni 2018

Sommeren og årets Fynbofest er ved at nærme sig, og vi 
håber, at du igen i år vil deltage i veteranbilkørslen med 
følgende program:

Kl. 10.30 – vi mødes
Mødestedet er som sædvanlig foran:
Gartneriet Dania, Ny Vestergade 72, Allested-Vejle, 5672 Broby. 

Kl. 10.45 – på tur i byen
Vi kører op gennem byen

Kl. 11.00 – stop hos Dagli’ Brugsen
Vi kører en tur gennem byen og kører hen til Dagli´ Brugsen, 
hvor vi forventes at være kl. 11.00. Dagli´ Brugsen er sponsor af 
1 øl eller vand til kørerne – foregår på parkeringspladsen.

Kl. 11.25 – køretur igennem byen
Vi starter optoget fra Dagli´ Brugsen gennem byen ad Allested-
gårdsvej til Ølsted-Brobyværk - Nr. Broby og til festpladsen ved 
Hallen, hvor vi forventes at ankomme ca. kl. 12.00.

Kl. 12.00 – ankomst til festpladsen
Vi parkerer ved festpladsen, hvorefter vi nyder 1 øl eller vand + 
2 pølser med brød (max 2 personer per bil). Festpladsens gæ-
ster har i mellemtiden mulighed for at besigtige køretøjerne. 
Det er herefter op til hver enkelt, hvornår man ønsker at køre 
hjem igen.

Kl. 12.30 – kåring af det flotteste køretøj
Det flotteste køretøj kåres. Præmien er et par flasker rødvin

KAJ SAMUELSEN JENS VETT      
Tlf. 2031 3134 Tlf. 2140 6875
kajsamuelsen@mail.dk              vett@tdcadsl.dk     
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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. Udenlandske klubber
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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 e.V.
mit Sitz in Bremen
Marion Kayser
Otto-Gildemeister-Straße 12
D-28209 Bremen

Loyd Freunde IG
Johannes Herrmann
Lerchenhain 86
D-48301 Nottuln

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

Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive . Tlf. +45 9751 1511 . www.nordiskgranit.dk
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Michael Heise  •  heise.sedennet@gmail.com
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Vi tilbyder dig kreative idéer og individuelle løsninger
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