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BORGWARD information

MONICA BORGWARD, datter af  
stifteren af Borgward Fabrikken,  
bød alle træfdeltagere velkommen.

Der var mødt ca. 110 biler op, og  
alle mærker fra Borgward Fabikken  
var repræsenteret.

HUSK TILMELDING TIL:

Dansk Borgward Klubs ordinære  

generalforsamling den 13. oktober 2018
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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. november 2018
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Bestyrelse
 Nr. 100 · Marts 2009 · 27. årgang

INDHOLD:Formand & Klubadresse:
Erik Thøgersen +(45) 21 42 03 26
Rugårdsvej 372                           et@etauto.dk
5210 Odense NV                 

Sekretær:
Anja Mirbach Hansen                   
Fangel Bygade 30 +(45) 61 60 73 43
5260 Odense S          mirbachhansen@gmail.com 

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

Redaktør: 
Michael Heise                      
Tværvej 5              +(45) 60 65 61 86   
5240 Odense NØ          heise.sedennet@gmail.com

1. Suppleant:
Kalle Hansen                   +(45) 61 65 04 55
Fangel Bygade 30           
DK-5260 Odense S

2. Suppleant
Søren Andersen                    +(45) 64 85 15 00
Bederslev 28 
5450 Otterup   

Revisor:
Henning Andersen         +(45) 60 11 96 28
Arresøvænget 13, Vinderød    
3300 Frederiksværk 

Revisor Suppleant:
John Jeppesen                 +(45) 61 85 00 31
Midgårdsvej 19                
8900 Randers

Repræsentant til MhS:
Kalle Hansen                     +(45) 61 65 04 55
Fangel Bygade 30            
5260 Odense S  

BESTYRELSE

  2.    Dansk Borgward Klub

  3.    Bestyrelsen

  4.    Aktivitetskalender 2018

  5.    Formanden har ordet

  6.  Kasserens indlæg

  8.    Redaktørens hjørne

10.-12. Fantastisk træf i Bremerhafen

13. Generalforsamling i DBK

14.-19. Klubbens 35. int. træf i Bøjdenr

20. Gislev by Day

21. Biler fra Bremen i Oles museum

22.-23. En landsby med mange ildsjæle

24.-27. Til Frakfurt i Saab og 34 grader

29. Motorcykel med Lloyd motor

30. Butikken

31.  Udenlandske klubber      
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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

Nye medlemmer
Kaj Petersen
Adelgade 5
8900 Randers C
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Den dejlige danske sommer vil ingen 
ende tage, og i år kan vi ikke give vejret 
skylden, hvis vi ikke har fået kørt i vores 
elskede gamle biler. 
For mit vedkommende er det ikke blevet til så mange ture grundet 
travlhed på værkstedet, men jeg ved, at Margit, Helle, Jacob, Michael 
og Per har været til træf både i Frankfurt-Würzburg Klubben og i Bre-
merhaven, men det skriver Per om inde i bladet.

Vi har netop afholdt vores eget 35. int. træf i Bøjden og med stor suc-
ces. Der var tilmeldt 26 biler, og vi havde 3 dejlige dage, hvor vejret 
jo også var med os. Per var igen i år en meget stor hjælp, til at få det 
hele til at fungere, så en stor tak til Per. Henning Andersen har lovet 
at skive en artikel om træffet, og den glæder jeg mig til at læse, da 
Henning altid skriver så levende beretninger.

Vores næste arrangement i klub-
ben, er vores ordinære general-
forsamling i Hjallese Forsam-
linshus lørdag den 13. oktober, 
hvor jeg håber, at rigtig mange 
vil møde op. Indkaldelsen er trykt 
inde i bladet.

Vi har haft et rigtig godt år i Dansk 
Borgward Klub, med nogle dej-
lige vellykkede arrangementer, 
og jeg glæder mig til, at se Jer 
til vores generalforsamling, og 
vil samtidig ønske Jer alle en rig-
tig god eftersommer med Jeres 
gamle biler.

Vi ses 13. oktober til vores gene-
ralforsamling.

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand
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Efter en lang og solrig sommer 
nærmer efteråret sig, vi har 
kørt rigtig mange ture i vores 
Lloyd, b.l.a. Kalø, Ry, Bjerring-
bro Træf, Odder Oldtimer Tur, 
og flere gange Den Gamle By 
i  Århus.

Vi håber at vi kan nå nogle ture 
endnu, inden vi kører bilen i 
stald for vinteren.

Nu skal jeg så i gang med af-
slutningen med årsregnskabet.

Vi ses vel til generalforsamlin-
gen d. 14 oktober.                                                                                         

Med venlig hilsen

Lillian Hellegård
Kasserer

 

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 

Den Gamle Gårs i Århus. I det levende museum kan du møde menne-
sker, der forestiller at leve i en anden tid. De laver mad, hugger brænde, 
laver håndarbejde eller ekspederer kunder i butikkerne.
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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 af
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REDAKTØRENS HJØRNE

Jeg vil starte mit ind-
læg med, at takke alle 
for de input, de kom-
mer med til bladet. 
Det gør det nemmere og sjovere 
at lave det.  Også lige en stor tak 
til alle vores sponsorer. Uden jer 
havde vi ikke en klub, som den 
ser ud i dag.

Siden sidst, har der været mange 
forskellige arrangementer rundt 
omkring i verden. Jeg har selv, 
sammen med min familie, været 
til to træf i Tyskland.

Det første træf var i Borgward 
club Frankfurt-Wüzburg, som 
holdt deres træf i en by ved navn 
Alsfeld. Det var et hyggeligt træf, 
og med en masse oplevelser ri-
gere.

Det andet træf var i Bremerha-
ven. Endnu et super træf, hvor vi 
blandt andet tog med en båd på 
havnerundfart, så en masse bi-
ler, og sluttede med spisning på 
et gammelt træskib.

Jeg kunne godt tænke mig, at 
der var flere der ville støtte op 
omkring de tyske træf. Er sikker 
på at det kunne være hyggeligt.

Vores eget træf blev igen holdt i 
Bøjden. Personligt syntes jeg at 
det igen var et vellykket træf. En 
stor tak til alle, der var behjælpe-
lige med, at få det hele til at køre 
på skinner.

Husk at vi snart har generalfor-
samling. Da jeg er forhindret i 
selv at deltage,

vil jeg gerne høre om der skulle 
være stemning for, at lave endnu 
en tur til Bernd Benninghoven, 
og se hans store, men nu fær-
dige museum, med restaurant. 
Sidste tur var en super oplevel-
se. Vi kunne denne gang måske 
også se hans værksted. Vil gerne 
stå for sådan en tur, men vil være 
sikker på at der er opbakning om-
kring dette. Er sikker på at vores 
venner fra busselskabet er klar.

En dejlig sommer.
Vi alle har fået.
Så endnu en gang.
Vi et blad har nået. Michael Heise, redaktør



9

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

   
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

   
 

Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M 
 Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55  
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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
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Vi havde i år tilmeldt os 
træffet i Bremerhafen, 
som var arrangeret af 
Borgward Club Bremen. 

Vi kørte forventningsfulde af sted 
fredag den 3. august med vores Ara-
bella på trailer, medens Jacob, Helle 
og Michael kørte i Deres Borgward 
Isabella. Vores første stop var, som 
sædvanlig, Scandinavian Park, hvor 

vi skulle proviantere, så vi havde nok 
væske til turen, idet temperaturen 
sneg sig op i nærheden af 32 grader. 
Medens vi havde aircondition i vores 
Saab, er Borgwarden jo ikke udstyret 
med dette nymodens pjank, så Helle, 
Jacob og Michael havde det meget 
varmt trods nedrullede vinduer.

Vi havde valgt en anden rute til 
Bremerhafen, så i stedet for at køre 
igennem Elbtunnelen, valgte vi at 
tage færgen over ved Glüchstedt. 

Men køen her var ikke mindre end 
ved Elbtunnelen, for da vi  skulle om-
bord på færgen, var der ca. 1.6 km. 
kø foran os, og det tog ca. 2,5 timer 
at forcere Elben med færgen.

Det betød, at vi først var på vores ho-
tel ved ca. 17:30 tiden. Vi havde ind-
logeret os på Comfort Hotel, og der 
var gode parkeringsmuligheder til 
både vores trailer og biler. Efter lidt 
problemer med vores booking, fik 
vi endelig tildelt vores værelser og 

FANTASTISK TRÆF I BREMERHAFEN
Den 3.-5. august 2018
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kunne få pakket ud. Derefter var det 
tid til at finde et sted at spise. Lige i 
nærheden var der mange restauran-
ter, så vi fandt et hyggeligt sted. Det 
var også tiltrængt efter næsten 10 ti-
mers varm køretur. Det gjorde godt 
med en stor kold fadbamse.

Lørdag var afsat til udstilling af vore 
biler, og alle reservedelshandlere 
var mødt op, så handelen gik livligt. 
Træfpladsen lå ca. 4,5 km. fra vores 
hotel og Bremer Clubben havde fået 
en stor indhegnet plads til rådighed, 
som lå lige ned til et af Bremerhafens 
mange havnebassiner. Der var mødt 
ca. 110 biler op, og alle mærker fra 
Borgward Fabikken var repræsen-
teret. Dog var der kun 2 Arabellaer, 
4 Lloyd'er og nogle få Hansa 1100, 
men Borgward  af alle modeller var 
rigt repræsenteret. Også Borgward 
lastbiler var til stede i flere varian-
ter. Jeg vil nok lige sige, at de af vo-
res medlemmer, som ikke deltager i 
disse træf, virkelig går glib af mange 

oplevelser. Monica Borgward, datter 
af stifteren af Borgward Fabikkerne, 
bød alle os deltagere velkommen, 
og sagde i sin tale, at hun var meget 
stolt over, at et barnebarn havde fået 
Borgward biler ud på de tyske veje 
igen. Der befandt sig en tysk indre-
gistreret ny Borgward på pladsen. 
Meget, meget flot.

Lige ved siden af, hvor vi udstillede 
vores biler anløb en havnerundfart. 
Margit, Helle, Jacob og Michael del-
tog i denne rundfart, og det var en 
stor oplevelse for dem, idet båden 
sejlede rundt i alle Bremerhafens 
forskellige havnebassiner, og hvor 
turguiden fortalte om alle de ting, 
som skete i havnen.

Vi kørte fra træfpladsen ved ca. 15:00 
tiden for lige at gøre os klar og hvile 
os lidt til den store festaften, som 
de havde arrangeret på et gammelt 
træskib, som var indrettet som re-
staurant i 2 etager. På øverste dæk 
blev vi trakteret med et glas vin el-
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ler sodavand og en lystig harmonika 
spiller underholdt os. Pludselig spil-
lede han melodien nordsøbølger, 
som vores Borgward sang jo er lavet 
efter, så det ærgrede os, at vi ikke 
havde vores sang med, for så havde 
vi sunget med. Jeg hilste også på  
Monika Borgward, som også var 
med til festen. Vi fik serveret en læk-
ker buffet, og aftenen sluttede igen 
på øverste dæk, hvor vi nød en god 
kop kaffe, inden vi skulle hjem til ho-
tellet igen efter en rigtig god og op-
levelsesrig dag. Arrangørene havde 
vist os den store gestus, at vi der bo-
ede på Comfort Hotellet blev kørt i 
bus ud til stedet, hvor festen skulle 
afholdes, som lå ved siden af træf-
pladsen. Men hjemtransporten skul-
le vi selvfølgelig selv sørge for. Men 
der er mange taxier i Bremerhafen, 
så vi havde ikke lang ventetid.

Søndag var det kommet til, at vi skul-
le pakke vores biler, og begive os ud 
på den ca. 480 km. lange tur hjem. 
Efter et veldækket morgenmåltid og 
udtjekning fra hotellet og ligeledes 
at have sagt farvel til vores værter, 
startede vi vores biler op. Vi havde 
valgt, at køre den samme tur hjem, 
og  var så heldige, da vi nåede fær-
gen, at  komme med, på den første 
overfart. Vi ankom til Odense kl. ca. 
15:30, godt trætte, men mange ople-
velser rigere. Vi fik talt med mange 
af deltagerne, og deraf mange som 
plejer at komme til vores træf.

Jeg vil hermed sende en stor tak til 
Fam. Kayser og deres hjælpere for 
et rigtigt godt og veltilrettelagt træf. 
Nok et af de bedste træf vi har del-
taget i.

Margit og Per Rahbek
Helle, Jacob og Michael

Tysk indregistreret Borgward  på pladsen - helt ny model
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til DBK´s ordinære generalforsamling
Lørdag den 13. oktober 2018 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 2018 og budget for 2019
  5:  Fastlæggelse af kontingent for 2019
  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 og forårsmøde
 11:  Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffe før og spisning efter generalforsamlingen.  
Dog skal ikke medlemmer selv betale for maden (Drikkevarer er for egen regning for alle).

Vel mødt Bestyrelsen i  
Dansk Borgward klub 

Af hensyn til kaffen og maden er det VIGTIGT at alle tilmelder sig til:
Per Rahbek på 21 41 93 80 eller til Erik Thøgersen på 21 42 03 26
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Vejrudsigten truede med regn, så 
vi startede tidligt hjemmefra for at 
undgå det værste. Det gav os tid til 
et lille besøg på stranden ved Knol-
den. Her kom vi straks i snak med en 
franskmand, der aldrig havde hørt 
om Borgward eller Lloyd, som han 
syntes lød engelsk. Han fik så histo-
rien om, hvorfor en Lloyd hedder 
Lloyd. Et dansk ægtepar stoppede 

også op. De var meget interesserede 
og kom til vores lille udstilling lør-
dag formiddag. Hvis man har kon-
taktbesvær, er medicinen Lloyd.

Vel installerede i hytten manglede vi 
bare vores faste naboer, Ellen Hilde-
brandt og Hans Simonsen Schuby i 
deres flotte Hansa coupé. De måtte 
melde fra på grund af sygdom. Og 
vores faste genbo, Søren Andersen, 

35. internationale træf  
- usædvanligt hyggeligt i de 
sædvanlige omgivelser 
Af Henning Andersen 

Fru Hanne i sit es. Dejlig hytte, velkørende Lloyd og udsigt til en masse oplevelser.                   

CampOne Bøjden Strand 
var igen på bedste vis 
rammerne om træffet.  
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var ikke blot præget af sin Lloyds 
sygemelding, men også af at hans 
campingvogn ikke dukkede op til  
tiden. Den kom dog inden sengetid.

Til aften glødede Michaels grill lys-
tigt og blev belagt med bøffer, pølser 
og andre lækkerier i overflod. Drik-
kevarer efter frit valg var der nok af, 
endda på klubbens regning. Fra vi 
satte os ved bordene, gik snakken 
så godt, at arbejdstilsynet ville have 
gjort indsigelse, hvis det var i en 
virksomhed. Det er et sundhedstegn 
for klubben, og det var særlig rart, at 
der denne gang var en del ”yngre” 
med til træffet.

Flere unge med til træffet

Lørdag formiddag kom den ene 
nypudsede perle efter den anden 
ind på den fælles samlingsplads 
på CampOne. Lloyd´erne var rigtig 
kommet frem fra gemmerne og ud-
gjorde i år flertallet af bilerne. Peter 
Bonefeld bidrog jo også med hele 
to fra sin Lloyd-fabrik i Lunderskov. 
Den blå blev tæmmet af Kirsten og 
Peters søn, Jan. Godt at få de yngre 
familiemedlemmer med til træffet. 
Det samme gælder Bent Andresen 
og hustru, som kom sammen med 
sønnen Robert med hustru og dat-
teren Majka. Med Emma og Jacob 
har vi jo snart emner til en fremtidig 
bestyrelse.

En meget flot Isabella TS cabrio-
let nåede lige at snige sig med på 
pladsen. Det var familien Kröncke 
fra Bremerhafen, som Margit og Per 
mødte ved træffet i Bremerhafen.  
De var på ferie i Nordtyskland og 
tog færgen over for at besøge os. De  
nåede både den fælles køretur og ef-
termiddagskaffen.

Ingvil og Frede Boesenbæk var kø-
rende i deres nyerhvervede Lloyd 

bus. Den er meget fin, selv om den 
støjer noget indeni efter Fredes ud-
sagn. Ingvil og Frede stod sammen 
med Poul Thomsen for lørdagens 
stumpemarked.

Pladsens nye restauratør serverede 
en meget lækker og solid frokost, 
så vi ikke led nød under køreturen 
efter Hanne og Erik i træffets enlige 
totakter, en Lloyd 400 varevogn. De 
førte os ad snoede smukke veje gen-

Michaels grillhjørne er et populært sted fredag aften. Menuen bestemmer vi selv med medbragt mad.

Sønke Christiansen fra Leck og Heinz Pophal fra Kiel i en sund Borgward-snak.
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nem det dejlige sydfynske landskab, 
og traditionen tro stoppede vi på en 
parkeringsplads for at afprøve vore 
færdigheder i egen bil. Med en pind 
bag på bilen skulle vi ramme plet på 
en dartskive, som blev placeret på 
jorden foran bilen. Det gælder om at 
kunne vurdere bilens længde præ-

cist. Normalt er klubmedlemmerne 
søde og beskedne mennesker, men 
lige i denne forbindelse havde vi  
næsten alle storhedsvanvid. Vi kørte 
for langt. 

Verdens mindste autocamper

Da vi var på vej til festmiddagen lør-
dag aften, så vi en nyopstillet auto-
camper på pladsen. Den var ikke 
stor. Sikkert verdens mindste. Det 
var Mathias Andersen fra Tønder, 
der havde stillet sin gule Lloyd Ale-
xander TS op og nivelleret den med 
en donkraft. Indvendigt var forsæ-
det vendt om 180 grader og ryglæ-
net lagt ned, som det er beskrevet i  
instruktionsbogen. ”Jeg kom til at 
ligge for højt med hovedet, så jeg 
rettede det lige lidt til med donkraf-
ten”, sagde Mathias. Det er frisk 
gjort!

Restauratøren serverede en lækker 
tysk inspireret buffet. Weekendens 
traktement var meget overbevi-
sende. Det var hele arrangementet 
også. Stor respekt for alt det arbejde, 
som Margit og Per, Helle og Michael 
og Hanne og Erik har lagt i det.

På vejen hjem om søndagen holdt 
vi pause på en parkeringsplads. Lidt 
senere kom to flotte Renaulter, en 
Caravelle og en 4L. De havde været 
til træf i Kerteminde, og vi udveks-
lede erfaringer. 

Længe leve de gamle biler!

Søren i godt humør. Campingvognen er ankommet.

Henry trimmer lige Jan Bonefelds tænding. Efterfølgende blæser Erik med alle lungers 
kraft i tomgangsdysen. Så går Lloyd´en bedre.

Mathias synes, at der skal være lidt fest med flag på Lloyd´en, og de andre sønderjyder 
ser på.

Ingvils og Fredes reservedele og hjemme-
strik bliver studeret nøje.
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Karen og Thorkilds hjulkapsler er så blanke, at Ellen og Jørgens 
Lloyd kan spejle sig i dem.

Så gælder det præcisionskørsel. De fleste lider af storhedsvanvid. 

Heinz Pophal stræber efter pokalen lørdag aften.

Ingvil og Fredes dejlige og sjældne bus.

Fodgængere bag ved træet – pas på! Der spilles dart.
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Familien Kröenckes Isabella TS cabriolet – endda med trådhjul. Et flot skue.

Selv om alle skriger: ”Ryst posen”, siger Ulla:  
”The winner takes it all”.

Mathias Andersens autocamper.

Kalles motorrum får et ord med på vejen.

Komforten skal være i højsædet. Nivelleringen er passende.
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Komforten skal være i højsædet. Nivelleringen er passende.

John skænker af sin yndlingsdrik – vin ad 
libitum.

Konkurrencens vindere er Ulla og John. 
Det var de også i 2016.

Ellen og Jørgen på en fornem andenplads.

Andresen junior modtager pokalen fra 
Jacob for tredjepladsen. Til lykke, Robert.

Med hjemve og rimelige vindforhold er bakken op ad Storebæltsbroen ikke et problem.

Wienerschnitzel mit Gemüse und Bratkartoffeln.

Bonefeld senior og junior fra team Lloyd i Lunderskov.
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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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Under udstillingen af bilerne fra  
Bremen i Ole Sommers museum i 
Nærum i vinteren 2017/18, kom vi 
i forbindelse med en gæst, der be-
søgte udstillingen. Hans far havde 
haft 2 Borgward’er - en personvogn 
og en stationcar - og dem havde han 
udskåret en tro kopi af i træ i stør-
relsen 1–12.

Hans far havde været overlæge 
på garderhusar kasernen i Næst-
ved og havde i den tid udskåret en 
kopi i træ af alle de biler, han havde 
haft op gennem tiden. Et flot stykke 
håndværk med virkelig mange fine 
detaljer på bilerne.

Han havde også en masse Borgward 
brochurer.

Jeg besøgte Per Lindved i Vallens-
bæk, hvor han forærede mig en blå 
Borgward Isabella årgang 1957, som 
hans far havde lavet. 

Nu synes jeg at den skal overdrages 
til Borgward klubben, hvor flere kan 
beundre den.

Borgward hilsen
Flemming Jensen

Biler fra Bremen i  
Ole Sommers museum...       

Blå Borgward Isabella årgang 1957 udskåret i træ.

Ole Sommer, 1931-2018
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Fynbo Fest  
Allested-Vejle 2018

Vi har selv boet i Allested-Vejle fra 
1969-1984, hvor jeg i 6 år var for-
mand for Vejle Skytte- Gymnastik og 
idrætsforening, og samtidig hånd-
boldtræner for foreningens pige-
hold. Herefter flyttede vi til Odense 
i 1984.

Den lille midtfynske landsby er en 
by med rigtig mange ildsjæle. De 
har afholdt Fynbo Festen siden vi 
boede der, til stor gavn for byens 
idrætsforeninger.

2  bilglade beboere, Jens Vett og Kaj 
Samuelsen, har i en del år arrange-
ret et veterantræf i forbindelse med 
Fynbo Festen. Også i år var vores 
klub inviteret, og da jeg netop denne 
dag, lørdag den 16. juni havde tid, 
besluttede jeg mig for at køre der-
over i vores Borgward  Arabella. 

De havde samlet 34 biler og 2 mo-
torcykler, og der var mange flotte og 
spændende eksemplarer. 

Der var arrangeret en spændende 
køretur igennem det dejlige midtfyn-
ske landskab, hvilket var en meget 
stor fornøjelse at deltage i. Vi skulle 
mødes kl. 10:30 foran gartneriet  Da-
nia, som de foregående år, og her fik 
hver bil udleveret en spisebillet. 

Herefter kørte vi den første del af tu-
ren mod Nr. Søby og gennem Radby 
og tilbage til Vejle, hvor vi gjorde 
holdt på parkeringspladsen, foran 
Superbrugsen, byens eneste tilba-
geværende dagligvarebutik, som var 
vært ved øl, vand eller sodavand. 
Pladsen var helt fyldt op, og en stor 
tak til brugsen for dens gæstfrihed.

Efter endt proviantering begav vi os 
ud på den sidste del af turen, hvor 
vi kom igennem den gamle Broby 
Kommune. Vi kørte ned igennem 
Allested-Vejle, videre mod Ølsted, 
Brobyværk, Allerup, Tørringe, Nr. 

Broby og tilbage, hvor vi sluttede 
på festpladsen foran byens store 
idrætshal, så alle kunne betragte vo-
res biler. Her blev vi beværtet med 
2 ristede pølser med det hele og til-
hørende drikkevarer efter eget valg.

Vejret så lidt truende ud, på den før-
ste del af køreturen, og der kom da 
også en lille byge, men ingen af de 
gamle åbne biler trak taget op, for 
som de siger, det tørrer igen. 

Vores formand Erik Thøgersen del-
tog for 3-4 år siden med sin Lloyd 
400 LS, hvor han ved denne lejlig-
hed fik tildelt 1. præmien.

En stor tak til arrangørerne.

                Tekst og foto: Per Rahbek

ALLESTED-VEJLE  
en landsby med mange ildsjæle       

Den lille midtfynske landsby er en by med rigtig mange ildsjæle. De har afholdt Fynbo Festen i mange år, til stor gavn for 
byens idrætsforeninger.
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En dejlig oplevelse, og jeg vil helt sikkert forsøge, at 
deltage igen til næste år, og håber at få følgeskab af 
flere medlemmer fra Dansk Borgward Klub.
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Træf 1.-3. juni i Frankfurt-Würzburg.

Efter at Erik Thøgersen 
havde serviceret Pers 
Arabella og Michaels 
Isabella, var vi klar til 
turen til Tyskland. 

Vores årlige deltagelse i Frankfurt- 
Würzburg Klubbens træf startede 
torsdag den 31. maj. Efter at Erik 
Thøgersen havde serviceret både 
vores Arabella og Helle og Michaels 
Isabella begav vi os ud på en 720 
km. lang tur ned gennem Tyskland. 
Vores Arabella på trailer medens Ja-
cob, Helle og Michael kørte den lan-
ge tur til Alsfeld, på egen akse, som 
Tyskerne siger.

Efter vores sædvanlige stop ved 
grænsen for at tanke, både brænd-
stof og diverse godter, kørte vi syd-
på i bragende solskin. På en del af 
turen viste temperaturen i vores 
Saab op til 34 grader, men vi havde 
gudskelov aircondition i vores Saab, 
men i Isabellaen var temperaturen 
så høj, at alle vinduer stod åbne, 
og indtagelse af diverse drikkevarer 
var en nødvendighed. Margit havde, 

Sydpå til Frankfurt i Saab  
og 34 grader...       

Udstilling af vores biler på parkeringspladsen foran Stadt Halle. Der var ca. 80 deltagende biler.
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som sædvanlig, sørget for proviant i 
form af flere kander kaffe og dejlige 
smurte brød, som vi med stor glæ-
de indtog på en rasteplads under et 
skyggefuldt træ. Efter endt tiltrængt 
hvil, og besvarelse af spørgsmål om 
vores gamle biler fra en busfuld dan-
skere, som også var på vej sydpå, 
begav vi os videre mod vores næste 
stop, hvor vi skulle finde et sted at 
overnatte. 

Men da vi var i Harzen området, og 
tyskerne havde en fridag torsdag, 
skulle det vise sig mere end svært. 
Vi kørte, som vi plejer, ned til nogle 
små byer, hvor vi næsten altid kan 
finde et sted at overnatte. Men det 
første sted vi fandt var alt optaget, 
og de opfordrede os til at køre tilba-
ge til Hildesheim, men også her var 
det svært, idet vi også skulle kunne 
parkere med min trailer. Men ende-
lig var vi heldige, da vi fandt et Gast-
haus Zur Scharfen Ecke, lidt uden for 
byen, hvor der både var plads til at 
parkere og soveplads til os alle. Vi 
fik serveret en dejlig Wienerschnitzel 
og et par store velfortjente glas øl, 
og gik derefter trætte i seng.

Næste dag begav vi os ud på de sid-
ste ca. 250 km. mod Alsfeld, men der 
er så meget vejarbejde på A7, at vi 
først ankom til vores hotel kl. 14:30, 
hvor vi mødte en kortege af mange 
Borgward biler, som skulle på en lille 
køretur, som startede kl. 14, og  som 
vi desværre ikke nåede at deltage i. 
Vi havde bestilt værelse på Hotel Zur 
Schmiede, et hotel der lå lidt uden 
for byen, ca. 3 km. fra træfpladsen, 
men der var gode parkeringsforhold, 
og vi fik tildelt 2 rigtig gode værel-
ser med balkon. Et hotel vi godt kan 
anbefale, hvis I skulle komme på de 
kanter. 

Klubben havde fredag aften arran-
geret en lille ”lær hinanden at kende 
sammenkomst” men de foregående 
år vi har deltaget i dette, sad de, der 
kendte hinanden i forvejen ved sam-
me bord, og vi 5 fra Dansk Borgward 
Klub, sad ved vores bord alene, og 
vi kender jo hinanden særdeles godt 
i forvejen, så vi valgte at spise vo-
res aftensmad på hotellet, hvor vi fik 
serveret en dejlig anretning.

Lørdag skulle vi mødes til udstilling 
af vores biler på parkeringspladsen 
foran Stadt Halle kl. 9:30, hvor resten 

af træffet skulle afholdes. Der var ca. 
80 deltagende biler, lidt mindre end 
der plejer at være, idet træffet faldt 
sammen med Arabella Klubbens 
træf, og derfor manglede de delta-
gere, som havde valgt deres træf. 
Det kan man jo kun lære af, og jeg 
synes det er ærgerligt, at klubberne 
ikke taler mere sammen, og vi ville 
jo også meget gerne have deltaget i 
Arabella Klubbens træf, men vi kan 
jo ikke være 2 steder på en gang. 
Dette lille indlæg er ment som en 
opsang til alle klubber. Vi fik talt med 
en masse mennesker, som også ple-
jer at deltage i vores træf og det er 
altid rigtig hyggeligt. Gensynsglæ-
den er jo stor. Der var mange for-
skellige og flotte biler at se på, og 
som sædvanlig var der også et stort 
udvalg af reservedele.

Kl. 11 blev vi budt velkommen til 
Alsfeld af byens borgmester, som 
var stolt over at få så mange biler fra 
Borgward familien til deres skønne 
by. Derefter kunne vi gå rundt og 
nyde synet af alle de flotte biler der 

Jacob havde forberedt en lille tale på 
tysk, hvilken han fremførte foran 170 
festklædte mennesker.

Temperaturen på turen var op til 34 grader, så indtagelse af diverse drikkevarer var 
en nødvendighed.
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deltog, og fra  kl. 12-14 blev der ser-
veret ristede pølser med tilhørende 
drikkevarer til alle deltagere. Kl. 14 
havde klubben arrangeret en guidet 
tur rundt i den flotte by, men Jacob, 
Helle og Margit foretog den på egen 
hånd, hvor de så også kunne handle. 
Michael havde bemærket lidt slør i 
styretøjet på sin Isabella, og spurg-
te klubbens altmuligmand Carsten, 
hvad årsagen til dette kunne være. I 
stedet for bare at svare Michael, trak 
han straks i arbejdstøjet, afmonte-
rede venstre forhjul, hentede en ny  
del hos en af reservedelshandlerne 
og samlede det hele igen, hvilken 
gestus fra Carsten, så en stor tak 
herfra. Alt dette skete medens Jacob 
og damerne var på indkøb i byen.

Derefter kørte vi hjem til vores hotel 
igen, for at få et par timers hvil inden 
den store festaften, som også skul-

 Michael havde bemærket lidt slør i styretøjet på sin Isabella. Klubbens altmulig-
mand Carsten trak straks i arbejdstøjet, afmonterede venstre forhjul, hentede en ny  
del hos en af reservedelshandlerne og samlede det hele igen.

Vi blev budt velkommen med et glas 
champagne, som blev serveret fra ladet 
af Helmuth Erdels flotte Goliath ladvogn.

Der var  mange forskellige og flotte biler 
at se på.

Vi blev budt velkommen til Alsfeld af byens borgmester, som var stolt over at få så 
mange biler fra Borgward familien til deres skønne by.
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le afholdes i Stadt Halle. Vi ankom 
i god tid og blev budt velkommen 
med et glas champagne eller juice, 
som blev serveret fra ladet af Hel-
muth Erdels flotte Goliath ladvogn, 
som har været til vores træf en del 
gange. 

Derefter var der adgang til festsalen, 
hvor alle borde allerede var optaget, 
idet tyskerne er gode til at reservere 
pladser til deres venner, som endnu 
ikke er ankommet. Til sidst lykkedes 
det os, at få plads ved et bord, hvor 
2 meget venlige familier rykkede 
sammen, så der var plads til os 5 fra 
Danmark. Vi fik serveret en  lækker 
buffet og der var underholdning af 
en dygtig musiker og forskellige ind-
læg fra formanden, med uddeling af 
præmier til foreningens jubilarer. 

Vores egen Jacob havde forberedt 
en lille tale på tysk, hvilken han 
fremførte foran 170 festklædte men-
nesker, og Jacob fik et stort og vel-

fortjent bifald efter sin tale. Godt 
gået af en ung mand på 13 år. Her er 
hvad Jacob sagde i sin tale: 

Hej alle sammen, mit navn er Jacob 
og jeg kommer fra Danmark og er 
medlem af Dansk Borgward Klub. 
Jeg vil gerne sige alle en stor tak 
for en dejlig weekend. Det har væ-
ret en rigtig skøn weekend. Hvert år 
har vi altid nogle skønne oplevelser 
sammen med Jer. Det har ført til 
mange gode venskaber, og jeg hå-
ber, at  mange af Jer vil komme til 
vores træf i Danmark fra den 17.-19 
.august, og vil også gerne takke Jer 
for det træf i har lavet, så vi også 
fremover kan deltage. På gensyn til 
næste år.

Efter nogle særdeles hyggelige ti-
mer, var det tiden til at bryde op, og 
køre hjem til vores hotel og få en 
god nats søvn inden den lange tur 
hjem. Vi havde pakket vores biler om 

lørdagen, og var efter indtagelse af 
en dejlig morgen buffet, og udtjek-
ning fra hotellet klar til at køre mod 
Danmark. Vi havde trods alt 720 km. 
hjem, men da vi kører om søndagen 
og lastbilerne holder pause fra de 
tyske autobaner, gik turen hjem helt 
uden problemer. Der var slet ingen 
kødannelser, og vi ankom kl. ca. 22, 
godt trætte, men som alle tidligere 
år, også mange gode oplevelser ri-
gere. En familieudflugt, som vi ikke 
vil være foruden, blot en skam at 
ikke flere medlemmer fra vores klub 
deltager.

En stor tak til bestyrelsen fra  Frank-
furt-Würzburg klubben for et godt 
og veltilrettelagt træf.

                 Tekst og foto: Per Rahbek
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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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Matchless motorcykel med 
Lloyd Alexander TS motor
Ved vores træf i Bøjden i 2015 hav-
de vi en deltager fra Paderborn, 
som kom med en BMW motor-
cykel med sidevogn. Ejeren, Hu-
bert Kröger, har i sin motorcykel 
indbygget en Hansa 1100 motor. 
Den fik meget opmærksomhed.

Jacob var så heldig at køre med i sidevognen på vores rally tur.Motorcykel med indbygget en Hansa 1100 
motor. 

Vi har også kreative medlemmer 
i Dansk Borgward Klub. Vores 
tidligere medlem Erik Pedersen 
fra Viborg havde indbygget en 
Lloyd Alexander TS motor i sin 
Matchless motorcykel med side-
vogn. 

Erik er ikke mere medlem af klub-
ben og har afhændet alle sine bi-
ler. 

Erik Pedersen havde indbygget en Lloyd Alexander TS motor, hvor motorcyklen befinder sig i dag, ved jeg ikke. Hvis nogen af vores medlem-
mer ved det, må de meget gerne henvende sig til Per Rahbek.
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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.

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