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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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En stor tak fra Margit FORMANDEN HAR ORDET
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Vores generalforsamling blev 
igen holdt i Hjallese, lørdag den 
13. oktober med knapt så man-
ge medlemmer, som vi plejer at 
være.

Vi har desværre med stor sorg 
mistet Per Rahbek som pludse-
lig døde i oktober. Det vil blive et 
stort savn for familien og Dansk 
Borgward Klub. 

Næste års træf og forårsmøde er 
blevet drøftet. Kirsten og Peter 
Bonefeld vil gerne stå for vores 
forårsmøde i 2019, hvilket vi er 
glade for. Vores 36. int træf bliver 
igen afholdt på CampOne i Bøj-
den. 

Vinteren står for døren, og vo-
res biler er sat i vinterhi, pudset 
og poleret til næste års arran-
gementer, hvor jeg håber at se 
rigtig mange af jer: så meld tal-
stærkt op! 

Jeg vil slutte mit indlæg med at 
ønske jer alle en rigtig god jul 
samt et godt nytår. 

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen, Formand

Jeg vil takke alle Borgward Vennerne, der var i kirken 
under Pers bisættelse. Det har varmet mit hjerte. 

Det var Pers store passion, at det gik godt for klub-
ben. Jeg har også fået kort fra de tyske klubber, som 
vi har besøgt til træf i Tyskland. 

Det har også varmet mit hjerte, at så mange tænker 
på mig i disse svære tider. Per er meget savnet, og 
det er et stort tab for mig. Per har haft et stort hjerte 
både for klubben, familien og mig. 

Æret være Pers minde

Venlig hilse Margit Rahbek

Generalforsamling 2018 - Alt gik stille 
og roligt, så vi kunne spise en halv time 
før beregnet...

Så er alle vore fine kalendere 
trykt, og jeg vil endnu en gang 
takke Torben for den store hjælp.

Jeg vil til info gøre jer alle op-
mærksom på, at jeg har lavet en 
lille fejl i vores kalender.

Der står, at vi har generalforsam-
ling 12. oktober 2019, og dette er 
en begynderfejl fra min side.

Den rigtige dato er 26. oktober 
2019.

 

Redaktøren.

Det summer i min mave
Når jeg et blad skal lave
Men små fejl her og der
Det er jo hvad der sker.



KASSERENS INDLÆG
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Nu er sommeren nok forbi for 
i år, og vi har kørt Lloyden på 
stald.

Året har budt på mange gode 
træf,som sædvanlig rundt om-
kring i landet, men det meste 
af juli holdt vi stille, Lloyden 
skulle synes og vores mekani-
ker havde travlt, men endelig 
fandt han tid og den blev synet.

Herfra ønskes alle en glædelig 
jul og et godt nytår.

                                                                                     

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

25.000 631 233
75.000 917 233

125.000 1.129 233
175.000 1.339 233
225.000 1.541 233
275.000 1.766 233
325.000 2.040 233
375.000 2.312 233
425.000 2.586 233
475.000 2.802 233
525.000 3.133 233

Osv.
Selvrisiko 1.556

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år. Ud over 
forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det 
drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af præmien 
og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler 
opkræves desuden et miljøbidrag på 84 kroner.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.548 529
75.000 2.254 529

125.000 2.778 529
175.000 3.295 529
225.000 3.791 529
275.000 4.341 529
325.000 5.016 529
375.000 5.687 529
425.000 6.362 529
475.000 6.892 529
525.000 7.706 529

Osv.
Selvrisiko 3.112

Veteranbiler og motorcykler -1989  
1/1-årlig præmie i kr.

Klassiske køretøjer 1990-1994  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteran- 
forsikring er Steen List der arbejder ud  
fra vores kontor i Herning.

Steen er naturligvis en del af veteranfolket 
og kører blandt andet Morgan +8. 
Du er altid velkommen til at kontakte 
Steen for at høre mere om priser og 
indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

En del af

Hvem er vi?

 

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 
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REDAKTØRENS HJØRNE

Dette blad bliver, som 
redaktør, det første 
jeg laver uden støtte 
fra Per.  
Per var en alletiders redaktør, og 
jeg håber, at jeg kan leve op til 
den kvalitet, som Per satte for 
vores blad, der udkommer fire 
gange om året. 

Per har investeret meget tid i 
både bladet og i klubben, og der 
er mange opgaver, som vi andre 
nu skal tage hånd om efter Pers 
død. Jeg håber, først og frem-
mest, derfor, at jeg vil se en god 

mængde frivillige indlæg fra jer 
til de kommende blade: dette 
vil være meget behjælpeligt og 
være med til, at vi hver især sta-
dig kan modtage et blad, der er 
værdigt og interessant at læse. 
Jeg vil derudover hjertens gerne 
modtage nogle billeder fra jer til 
indlæg, eksempelvis af jeres bi-
ler, eller fra turer som i deltager i.

Jeg vil fortsat samarbejde med 
Torben, fra EP Grafisk, som sta-
dig vil hjælpe med at udgive vo-
res blade.  

Dette blad handler, i høj grad, 
om Pers død: Heraf et par fine 

indlæg, men derudover er der 
også indlæg om, blandt andet, 
vores generalforsamling, der 
blev afholdt i efteråret. Jeg har 
nogle ideér i støbeskeen til vo-
res blade fremadrettet, og det 
vil glæde mig, hvis nogen af jer 
kunne være interesseret i at del-
tage. 

Jeg vil gerne lære jer hver især 
bedre at kende, og står derfor 
med den ide, at bladet skal have 
et indlæg, der omhandler jer, 
med navnet ‘’Her er mit liv’’. 

Jeg vil, ligesom vores formand, 
også ønske jer alle en rigtig god 
jul og et godt nytår. 

En skribent vi har mistet.
Jeg føler mig kvæstet.
Selvom tiden føles lang,
skal livet gå sin gang.

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 • Tæpper 
• Vinyl 
• Linoleum 
• Tyndpuds 
• Industrigulve 
• Cementslidlag 
• Trægulve 
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 Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55  
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk 
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Tagtækkervej 1 • 5230 Odense M 
 Tlf. 66 15 62 55 • Fax 66 15 72 55  
lh@lh-gulve.dk • www.lh-gulve.dk 

D.B.K. BUTIKKEN

Her findes nogle af klubbens effekter, der er beregnet for videresalg.

Der er enkelte af disse effekter som desværre kun findes i begrænset antal :

Nedenstående kan købes ved henvendelse til kassereren:

Ældre klubblade til nr. 68.................................
Nyere klubblade til nr. 69..................................
Klistermærker med logo - udenfor....................
Klistermærker med logo - indenfor...................
Klubflag unden fanestang.................................
Fanestang med gravering.................................
Nøglering i læder med klublogo.......................
Plakette Sæby træf 2003...................................
Plakette Ølstykke træf 2001..............................
Plakette Kæløvig 2006......................................
Plakette Strøby træf 2004.................................
Jubilæumslysestage 2002.................................

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

I Sydbank er det vores mål at lytte 

til dine behov, så vi bedre kan forstå 

og handle efter dine ønsker. Så kom 

ind og fortæl os om dine drømme 

og planer, så hjælper vi dig med at 

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

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

48
30

.0
30
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28

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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Så er det blevet min tur 
til,  at komme med et ind-
læg. Jeg er en Borgward 
isabelle fra 1959, med en 
1500 motor.  
Jeg bor og ejes af en familie der bor 
i Odense, som passer godt på mig. 
Om vinteren står jeg  i en garage 
sammen med min bror, som er en 
Borgward arabella. Billedet af den 
blå bil er min bror. I vinterperrioden 

oplever vi ikke så meget, men vi har 
da heldigvis hinanden.

Om sommeren tager min familie 
mig med ud at med køre ture, hvor 
jeg får hilst på en masse andre biler. 
Jeg er både til træf i Danmark og 
Tyskland. Jeg elsker at være til træf 
især i Tyskland, der er en masse at se 
og folk kommer tit med en kommen-
tar om hvor yndig jeg er. Jeg prøver 
ikke at svigte min familie,  men det 
er sket en enkel gang hvor jeg var 

ved at give op. Min koblingscylinder 
gik i stykker så jeg ikke kunne koble 
ud. Det var lidt hårdt, da det både 
tordnede og lynede og der var 50 km 
endnu, men jeg bed smerten i mig 
og vi nåede frem. Den næste dag var 
der nogle Tyskere der var så flinke 
at skifte min koblingscylinder, så jeg 
igen var så god som ny.

I Tyskland får jeg hilst på en masse 
andre Borgward biler. De er utroligt 
flotte og holder sig godt. Reservede-

INDLÆG FRA MIG...
Jeg vil opfordre andre i dansk borgward klub til, at skrive lidt om deres biler

le er der også en masse af både nye 
og brugte. Det er for mig en utrolig 
oplevelse hver gang vi skal afsted, 
mærke vinden og ikke mindst solen 
bage på min krop. Opleve den dej-
lige natur, se de dejlige bjerge i land-
skabet og ikke mindst hilse på en 
masse nye mennesker. Jeg kan kun 
anbefale andre at prøve det.

Jeg har også været med til at køre 
studenter og konfirmander. Det er en 
særlig begivenhed for mig,  så mine 
ejere er så søde at både vaske og po-
lere mig til disse begivenheder. Det 
er dejligt at blive vasket og derefter 
poleret, næsten som at blive nusset 
på ryggen. Når det er overstået er 
jeg i mit es og føler mig ung igen. 
Jeg elsker at se de unge mennesker 
komme i deres fine tøj og jeg får lov 
til at køre for dem. De vil alle vide en 
masse om mig, så jeg føler til tider 
jeg er noget særligt.

Håber min familie har lagt nogle 
fine billeder af mig ind i jeres blad. 
Jeg vil opfordre andre medlemmer i  
dansk borgward klub til, at skrive lidt 
om deres biler og tage nogle gode 
billeder ,for så vil jeg få læst godnat 
historie hver gang bladet udkom-
mer. Det var alt for denne gang.

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Borgwarden Tværvej 5 Odense
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Klubbens 36. int træf 2019
afholdes på CampOne Bøjden Strand den 16.-18. august

Hanne og jeg har overtaget opgaven, at afholde klubbens årlige træf. Vi 
afholder for 6. gang vores træf på CampOne Bøjden Strand, og håber at 
rigtig mange vil deltage i 2019. Der er, som de foregående år, reserveret 
15 luxushytter, som er til rådighed for vores deltagere indtil 30. juni 2019. 
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 16. AUGUST
Ved ankomst CampOne, Bøjden Strand 
tilmelding til Michael Heise.
Kl. ca. 18.00 
Fælles grillaften

LØRDAG DEN 17. 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 18. AUGUST

08.30 – 10.00
Morgenmad i restauranten på  
campingpladsen

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

PROGRAMM

FREITAG, 16. AUGUST 
Nach der Ankunft CampOne, Bøjden Strand 
Einschreibung für Michael Heise.
Kl. ca. 18.00 
Gemeinsame Grillaften 

SAMSTAG, 17. 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, 18. 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 36. Internationale  
træf afholdes på CampOne, Bøjden Strand 
den 16.-18. august 2019

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
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Det er med stor sorg, at vi mod-
tog meddelelsen om Per Rahbeks 
pludselige død. Mange af klubbens 
medlemmer deltog i Pers bisættelse 
i Dalum Kirke og den efterfølgende 
mindehøjtidelighed fredag den 26. 
oktober 2018.

Per var oprindeligt uddannet smed, 
men karrieren som assurandør blev 
hans levebrød og store interesse. 
Han gjorde det så godt, at han vandt 
flere priser for gode resultater. Ud 
over arbejdet blev Pers passion 
Dansk Borgward Klub. Her brugte 
han sine evner som kommunikator 
og sælger med stort engagement. 

Hvervet som klubbens redaktør be-
stred Per gennem mange år samti-
dig med, at han organiserede træf 
og rejser og skaffede klubben trofa-
ste sponsorer. Uden Pers store ind-
sats havde Dansk Borgward Klub 
ikke været, hvad den er i dag.

Per var en ordensmand med stort 
organisationstalent. Der skulle være 
styr på alt. Hans gode humør og 
venlige væsen kunne godt ændre 
sig kortvarigt, hvis han stødte på 
slendrian. Det tålte han ikke. Og det 
respekterede alle.

Dansk Borgward Klub er kendt i ud-
landet takket være Per. Sammen 
med sin hustru, Margit, og underti-
den med datteren, Helle, svigersøn-
nen, Michael og barnebarnet, Jacob, 
har han kørt især Tyskland tyndt til 
træf med de gamle biler. Og udlæn-
dingene er kommet tilbage til vores 
træf i Danmark.

Per vil være savnet i Dansk Borg-
ward Klub. Vores bedste tanker går 
til Margit, Helle, Michael, Jacob og 
resten af Pers familie.

       Æret være hans minde.

Per Rahbek er død 
Året 2017-18 i Dansk Borgward 
Klub har været et år, som har budt 
på mange gode oplevelser...   
Siden min sidste beretning har Dansk Borgward Klub igen 
haft et rigtig godt og spændende år. Året har budt på mange 
store oplevelser, som mange af vore medlemmer har været 
en del af. Men vi har også haft den store sorg, at miste vores 
mangeårige medlem Georg Pedersen fra Mors, som afgik ved 
døden den 5. december 2017. Karen og Georg har på bedste 
vis repræsenteret Dansk Borgward Klub, både i udlandet og 
ved vores egne arrangementer. Jeg vil derfor bede forsamlin-
gen rejse sig og mindes Georg med 1 minuts stilhed. 

Æret være Georgs minde.

Kirsten og Peter Bonefeld havde heldigvis sagt ja til, at afhol-
de vores forårsmøde igen i år, og det blev afholdt med stor 
succes. Der deltog 12 gamle biler og 38 medlemmer, og jeg 
håber, at Kirsten og Peter også vil være værter ved klubbens 
forårsmøde i 2019.

Ved vores 35. int. træf på CampOne Bøjden Strand deltog der 
i år 26 biler og 48 medlemmer. Der var desværre frafald fra 
flere af vores ellers trofaste deltagere fra udlandet af forskel-
lige årsager, men jeg håber, at de igen dukker op til næste års 
træf. Også i år havde personalet på campingpladsen gjort en 
kæmpe indsats, for at forkæle vores deltagere og det lykke-
des, så en stor tak til dem.

Jeg vil gerne takke Per, for det store arbejde, han stadigvæk 
ligger i klubben, og jeg ved, at han hjælper Michael med ud-
givelse og forsendelse af klubbladet og årskalenderen. Endvi-
dere er det også Per, der har kontakten til alle vore annoncører 
og sponsorer. Jeg vil også meget gerne takke alle vore an-
noncører og sponsorer for deres støtte til klubben. Uden Je-
res bidrag ville det ikke være muligt at drive klubben på dette 
nevue. 

Endvidere vil jeg gerne takke Michael, Anja, Lillian og Sven for 
deres store arbejde i bestyrelsen.

Jeg vil nu slutte min beretning med, at ønske Jer alle et godt 
Nyt År i vores dejlige Dansk Borgward Klub, og glæder mig til, 
at se Jer og være sammen med Jer til vores arrangementer i 
2019.

Erik Thøgersen
Formand

FORMANDENS BERETNINGPer Rahbek 
ist tot
Mit großer Trauer haben wir die Mit-
teilung vom plötzlichen Tod von Per 
Rahbek erhalten. Viele Klubmitglieder 
nahmen an Pers Beisetzung in der 
Kirche in Dalum und der anschließen-
den Gedenkzeremonie am Freitag, 
dem 26. Oktober teil.

Per war ursprünglich gelernter Sch-
mied, aber eine Karriere als Versiche-
rer wurde dann zu seinem Lebensun-
terhalt und großem Interesse. Er war 
darin so erfolgreich, dass er verschie-
dene Auszeichnungen für besonders 
gute Leistungen und Ergebnisse er-
halten hat. 

Neben der Arbeit wurde der „Dansk 
Borgward Klub“ zu Pers Passion. Hier 
setzte er seine vielfältigen Fähigkeiten 
unermüdlich und mit großem Enga-
gement ein. Die Aufgabe des Klub-
Redakteurs übernahm Per über viele 
Jahre hinweg, er organisierte Treffen 
und Reisen und verschaffte dem Klub 
treue Sponsoren. 

Ohne die Bemühungen und den Ein-
satz von Per wäre der „Dansk Borg-
ward Klub“ heute nicht das, was er 
ist.

Per liebte es, die Dinge in Ordnung zu 
haben und er hatte großes Organisa-
tionstalent. Ihm war es wichtig, dass 
alles immer gut und verlässlich gere-
gelt war. Nur wenn er auf Nachlässig-
keit und Schlendrian stieß, konnten 
seine gute Laune und Freundlichkeit 
sich kurz ändern. So etwas hat er 
nicht toleriert. Und das respektierten 
alle.

Dank Per ist der „Dansk Borgward 
Klub“ auch im Ausland bekannt. Zu-
sammen mit seiner Frau Margit und 
zeitweise auch mit Tochter Helle, 
Schwiegersohn Michael und dem 
Enkel Jacob ist er insbesondere in 
ganz Deutschland zu Fahrzeugtreffen 
gefahren. Und Freunde aus dem Aus-
land sind dann wiederum zu unseren 
Treffen in Dänemark gekommen.

Per wird uns im „Dansk Borgward 
Klub“ fehlen. Unsere besten Gedan-
ken und unsere aufrichtige Anteilnah-
me sind mit Margit, Helle, Michael, 
Jacob und allen anderen Familienmit-
gliedern Pers.

Wir werden sein Andenken  
in Ehren halten.



16 17

1. 
Valg af dirigent:    
Peter Bonefeldt blev valgt.
2. 
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling:    
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.   
3. 
Formandens beretning:      
Formanden aflagde beretning og denne kan læses i 
dette klubblad. 
4. 
Kassereren aflægger regnskab for 2018 & budget for 
2019:     
Lillian fremlagde regnskabet for perioden 1/9 2017- 31/8 
2018. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
5. 
Fastlæggelse af kontingent for 2019:     
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på 
samme niveau som tidligere, altså 300,- om året.

6. 
Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag.
7. 
Valg til bestyrelsen:  

a) Valg af formand: Erik Thøgersen blev genvalgt.
b)  Valg af sekretær: Anja Mirbach Hansen  
 blev genvalgt.  
c)  Valg af bestyrelsesmedlem:  Sven Jensen  
 blev genvalgt.
 8. 
Valg af revisor:  
a) Henning Andersen blev genvalgt.     
b) John Jeppesen blev genvalgt (suppleant).
9. 
Valg af webmaster: 
Bestyrelsen anbefaler, at samarbejdet med E.P. Banko 
fortsætter i tæt samarbejde med Henning Andersen. 
Dette blev vedtaget.

Referat fra Dansk Borgward Klub´s ordinære generalforsamling 
lørdag d. 13 oktober 2018 i Hjallese forsamlingshus
Per Rahbek indledte generalforsamlingen med at byde alle velkommen

10. 
Fastlæggelse af foreningens årlige arrangementer:  
Forårsmødet: Lørdag d. 6/4-2019,  Peter & Kirsten Bone-
feldt har påtaget sig at arrangere forårsmødet. 
Træffet: Afholdes i weekenden d. 16-18/8-2019. Dette 
bliver arrangeret af Erik Thøgersen og bliver afholdt 
på Bøjden Strand Camping. Sidste år indførte vi et nyt 
betalingssystem, kassereren skulle modtage betalingen 
for deltagelse til træffet på netbanken. Fremadrettet er 
det måden vi tilmelder os, dog med den tilføjelse, at 
man tilmelder sig og betaler samlet for en hel weekend 
til beløbet 1.180,- kr.
Generalforsamlingen: Denne bliver afholdt lørdag d. 26 
oktober 2019 i Hjallese Forsamlingshus. Vi har valgt, 
at flytte generalforsamlingen til denne weekend for at 
undgå weekender omkring efterårsferien (uge 42). 

11. 
Eventuelt: 
Henning fortalte, at Flemmimg Pedersen gennem den 
velbesøgte udstilling for Bremen biler hos Ole Sommer, 

var kommet i kontakt med Per Lindved. Hans far havde 
haft 2 Borgward biler og havde udskåret den alle i træ. 
Et imponerende stykke håndværk med mange detaljer 
på. Han forærede Flemming Pedersen en blå Borgward 
Isabella årgang 1957 og nu vil Flemming Pedersen ger-
ne forære og overdrage den til Dansk Borgward Klub, så 
flere kan få  glæde af den. Da Flemming ikke selv kunne 
deltage i generalforsamlingen, blev det gjort på hans 
vegne af Henning Andersen. Tusind tak for den flotte 
gestus !! 
John Jeppesen har indvilget i, at lave en glasmontre 
med træsokkel til den flotte bil, så den kan pryde ved 
vores kommende arrangementer.

Per Rahbek spurgte generalforsamlingen, om der var 
stemning for en weekendtur i september næste år, til 
Wittlich.

                                  Referent Anja Mirbach Hansen
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1. 
Status på annoncører og sponsorer:     
Ser fint ud, Per retter henvendelse til de som ikke 
har indbetalt. 
2. 
Drøftelse af Forårsmødet:      
Bestyrelsen vil foreslå Peter og Kirsten Bonefeldt 
til at arrangere forårsmødet igen til næste år. Be-
styrelsen foreslår lørdag d. 6 april 2019. Vi håber 
de har lyst.   
3. 
Drøftelse af næste års træf og opkrævnings-
metode:     
Formålet med vores træf er det sociale fællesskab 
omkring vores interesse, de gamle biler. Erik Thø-
gersen vil gerne, med hjælp, påtage sig opgaven 
igen til næste år, med at arrangere træffet. Besty-

relsens holdning er, at det ikke skal være mere 
besværligt end som så for træfarrangørerne, så 
derfor vil bestyrelsen bakke op om, at det igen af-
holdes på Bøjden Camp One. Sidste år indførte vi 
et nyt betalingssystem, kassereren skulle modtage 
betalingen for deltagelse til træffet på netbanken. 
Fremadrettet er det måden vi tilmelder os, dog 
med den tilføjelse, at man tilmelder sig og betaler 
samlet for en hel weekend til beløbet 1.180,- kr.
4. 
Deltagelse på årsmødet i MHS:   
Dansk Borgward Klub melder afbud til årsmødet 
i år.
5. 
Eventuelt: 
Der er ingen punkter til eventuelt. 

Referat af bestyrelsesmødet d. 13 oktober 2018
Til stede: Erik Thøgersen, Sven Jensen, Lillian Hellegaard og Anja Mirbach Hansen.
Afbud: Michael Heise. 
Ligeledes deltog Henning Andersen, Per Rahbek.

Ordstyrer: Per Rahbek.

Referent: Anja Mirbach Hansen.
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• 3 nye dæk og  
 med nummerplader.

Pris kr. 4.000,-  

MICHAEL HEISE
Tværvej 5, Odense
Tlf.  60 65 61 86

VETERAN  
TRAILER 1964 

TIL
SALG

nielsholgerpoulsen
Rådgivning i virksomhedsledelse

Filosofgangen 1, 2. tv. - 5000 Odense C

Vester Voldgade 6 - 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



Per sætter sig bag rattet, og snart ef-
ter strømmer blyholdigt brændstof 
ind i karburatoren, og den lille motor 
brummer med sine 24 hestekræfter. 
Bilen er både gul og fin, men i mod-
sætning til Oles nye autobil, så kan 
man lugte benzinen. Vel nede i de 
røde plastsæder kan passageren kik-
ke frem på en overskuelig mængde 
knapper i hvid plast, mens Per styrer 
ud mellem et nyt årtusindes biler på 
Odenses ringvej.

- Dette er en LP 600, og det kan man 
godt mærke. De sidste fire heste-
kræfter giver meget, fortæller Per 
Rahbek med henvisning til den hur-
tigere version af Lloyd'en - TS'eren 
med 28 hestekræfter.

Benzin med bly
Den gule Lloyd bragte alligevel Per 
Rahbek og hans kone Margit en tur 
til Rømø og tilbage igen uden pro-
blemer.

NOSTALGI PÅ FIRE HJUL 
Per Rahbek elskede biler fra Borgward-fabrikkerne 

Døren åbner den forkerte 
vej! Det er første tanke, 
når man står ved siden 
af den lille Lloyd 600 i 
garagen hos Per Rahbek. 
Tilmed ligner vognen en 
stor modelbil, men køre 
det kan den - og godt 
endda.

Bilen kører uden problemer 90 kilo-
meter i timen på motorvej, og blyhol-
dig benzin finder ejerne på udvalgte 
stationer herhjemme - og til Tysk-
landsture har de tilsætningsmiddel 
med i små flasker. 22 kilometer kører 
vognen på en liter benzin, så den er 
økonomisk i drift og desuden billig 
på veteranforsikring.

Trods det engelsk-klingende navn 
stammer Lloyd'en fra Tyskland, og 
kærligheden til de små biler fra Bre-
men blev grundlagt i 1969, hvor Per 

og Margit Rahbek investerede spare-
pengene i en grå varevogn på pape-
gøjeplader. Den blev købt hos auto-
forhandler Ronald Carlsen i Næsby 
for 1250 kroner - synet. Senere fik 
familien endnu et eksemplar - en gul 
sedan - og Per Rahbek var trofast 
over for mærket frem til slutningen 
af 1970'erne.

- Vi har ofte været på ferie i en Lloyd 
600 med to børn på bagsædet og telt 
på taget. Og vi har også kørt ad den 
gamle hovedvej 1 til Flensborg med 
ungerne for at købe slik, erindrer Per.

Om på siden
Per Rahbek er oprindeligt uddannet 
som smed, og han husker endnu, 
hvordan mekanikerne reparerede 

Lloyd-bilerne. De var for små til at 
køre ind over en grav på værkstedet, 
og derfor tog et par mand fat i siden 
af bilen, løftede den op og lagde den 
om på siden med reservehjulet un-
der tagrenden. Herefter var der fri 
adgang til vognbunden.

Som noget usædvanligt er Lloyd'er-
ne ikke svejset, men skruet sammen.

- Lloyd-biler er så nemme at lave for 
dem, der kan den slags. Jeg nøjes 
med at køre og pudse, siger Per Rah-
bek.

Lloyd'ens storebror
Per og Margit Rahbeks fornyede 
kærlighedsforhold til Lloyd-bilerne 
begyndte en dag, da han kørte sin 
BMW til service hos Høgh Biler i 
Odense. På fjernlageret stod en Han-
sa 1100, og den fik han efter nogen 
overtalelse lov til at købe.

- Det var ikke en Lloyd, men store-
broderen til den, forklarer Per Rah-
bek.

Lloyd, Hansa og Borgward blev byg-
get af samme firma i Bremen under 
ledelse af Carl Borgward, indtil bilfa-
brikken gik konkurs i 1962. Og med 
en Hansa 1100 i huset greb bilbacil-
len for alvor fat i Per og Margit.

Bytter dele
PerRahbeks svigersøn fandt den 
danske Borgwardklub over internet-
tet, og så begyndte Per ellers at køre 
efter reservedele over det meste af 
landet. Bagkofangeren er blandt de 
mest eftersøgte reservedele hos den 
lille gruppe Lloyd-ejere herhjemme, 
men de bytter og køber af hinanden.

Per og Margit Rahbek har fået nye 
bekendte gennem Borgward-klub-
ben. For eksempel fynboen, der 
bruger sin 42-årige Lloyd som hver-

dagsbil og har bygget en camping-
vogn til den - og dertil manden, som 
i sine unge dage arbejdede på bilfa-
brikken i Bremen.

I dag er Per Rahbeks samling af Carl 
Borgward-biler udvidet med den 
gule Lloyd og dertil en Borgward. 
Hver af bilerne bliver luftet over godt 
1000 kilometer asfalt om året, og Per 
Rahbek erkender, at det egentligt er 
for lidt.

- Det er lige som med kroppens 
vitale dele: 

Bilerne har godt af at blive brugt. 
Og den havde rigtigt godt af at 
komme en tur til Rømø, siger Per.

Per Rahbek og frue har været på sommertur tilRømø med den lille Lloyd, som uden 
problemer klarer 90 kilometer i timen på motorvej. Bilen har tilmed godt af at blive 
luftet på en længere tur, siger ejeren.

Per Rahbek købte sin første Lloyd i 1969, og efter nogle år uden den lille bil har han  
atter fået en af slagsen i garagen. Den bliver luftet godt 1000 kilometer om året.

Pladsen på første parket er trang for store mennesker - og sikkerhedsseler strækker 
man sig forgæves efter.

Sporvidden på de små Lloyd'er er så lille, 
at mekanikerne i sin tid måtte vippe dem op 
må siden for at arbejde på undervognen - 
bilerne var for smalle til at køre ind over en 
grav. 
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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

Udenlandske klubber
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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R E D A K T Ø R :
Michael Heise  •  heise.sedennet@gmail.com

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