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Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en 
sammenslutning af entusiaster inden for bilmær-
kerne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

Klubbens formål er at bevare så mange af ovennæn-
te 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 årlige 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 hen-
vendelse til bestyrelsen, eller på klubbens hjemme-
side.

www.danskborgwardklub.dk

------------

Deadline næste blad 
er den 10. maj 2019 

The Danish Borgward Drivers Club

The Club is founded in 1982, Its purpose is to promote  
enthusiasm 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 Danish 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 
Automobile. 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.  
Jedes 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
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Krav om dataerklæring kan fordyre din import
En af fremtidens store økonomi-
ske udfordringer for danske ve-
terankøretøjsejere der ønsker at 
importere en veteranbil, er de krav 
til en dataerklæring der er opstil-
let af Færdselstyrelsen.

En Dataerklæring er det samme 
som en typegodkendelse, men 
gældende kun for et enkelt køre-
tøj, hvor typegodkendelse er en 
godkendelse af en serie ens kø-

retøjer. Typegodkendelser og da-
taerklæringer bruges til at fastslå 
om et køretøj overholder forskel-
lige krav som ikke kan testes i en 
synshal, eksempelvis crashtests, 
luftforurening og sikkerhedsfor-
ankringer.

Der er ikke krav om en dataerklæ-
ring hvis køretøjet er registreret 
første gang på et tidspunkt, hvor 
der ikke krævedes særlig doku-

mentation (personbiler før den 1. 
maj 1977, varebiler før den 1. april 
1978, motorcykler før den 1. ok-
tober 1982). En brugt bil fra ef-
ter denne dato skal for eksempel 
være crashtestet. Det går man ud 
fra, at biler registreret i EU er, og 
Dataerklæringen bliver der så kun 
brug for, hvis man henter en bil el-
ler motorcykel fra et ikke-EU-land 
f.eks. Japan eller USA til Danmark.

Dataerklæring er et nødvendigt, men dyrt onde
Dataerklæringen skal udfyldes 
enten af køretøjsproducenten, el-
ler af producentens repræsentant 
i Danmark, hvilket ikke er en for-
handler, men den "officielle" im-
portør af mærket. Vil de ikke ud-
fylde en sådan dataerklæring, skal 
man gå til en prøvningsinstans 
herhjemme eller i udlandet, f.eks. 
Teknologisk Institut.

Der findes flere firmaer der spe-
cialiserer sig i den slags, og typisk 
koster en sådan dataerklæring 
mellem 3-8.000 kr. Man kan finde 
yderligere oplysninger i Synsvej-
ledningens afsnit 14.02.2.2. Man 
kan undlade at skaffe en dataer-
klæring hvis køretøjet er i nøje 
overensstemmelse med en tidli-
gere udstedt standardtypegod-

kendelse. På Færdselsstyrelsens 
hjemmeside findes en liste over 
de køretøjer der er udfærdiget 
en standardtypegodkendelse på.  
Listen dækker dog først fra år-
gang 1990 og frem, de ældre sa-
ger er ikke digitaliserede og findes 
kun i Færdselsstyrelsens arkiver i 
Ribe.

Synsvejledningen opdateres for biler ældre end 1977
Der har været flere eksempler 
på at også køretøjer ældre end 
de ovenstående datoer, er blevet 
mødt med et krav om Dataerklæ-
ring, når de er kommet til syn. Kra-
vet kommer hvis det er biler uden 
registreringspapirer, eksempelvis 
de såkaldte ”ladefund”, og opstår 
af en upræcis forklaring i synsvej-

ledningen, der får synshallerne til 
at hellere at gå den sikre vej, end 
den rigtige vej. Motorhistorisk 
Samråd har fået Færdselstyrel-
sen ord for at når Synsvejlednin-
gen opdateres her til foråret, så 
vil man præcisere reglerne på det 
her område.

Tilbage står dog at biler nyere end 
1977, og motorcykler nyere end 
1982, typisk fra USA og Japan, 
fortsat vil blive mødt med krav om 
en dataerklæring, og den deraf 
følgende ret store regning, ved kø-
retøjets første syn i Danmark.

JOHNNY B.  RASMUSSEN -  SEKRETARIATSLEDER MOTORHISTORISK SAMRÅD
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Vores første arrangement er vores forårsmøde hos Kirsten og 
Peter Bonefeld i Lunderskov 27. april 2019 kl. 14.00

Kirsten og Peter har plads til alle, så fat telefonen eller mail jeres tilmel-
ding, så vi kan få købt ind. Klubben er vært med drikkevare.

Til vores træf i Bøjden i august, er det ligeledes sparsomt med tilmel-
dinger, så få jer nu meldt til så vi alle kan få nogle hyggelige dage sam-
men.

Her i vinter har jeg gået og hygget mig lidt på værkstedet. Jeg fik for 
5 år siden malet min Lloyd 600, og har i år haft tid til at få den samlet. 
Den er nu næsten køreklar så jeg kommer med to biler til Bøjden.

Jeg vil slutte med at ønske alle et godt forår, og håber vi alle ses hos 
Kirsten og Peter.

                                                                                 Med venlig hilsen Erik Thøgersen.

Foråret er på vej, det er dejligt  
at dagene er blevet længere og  
lysere....

• Fabrikeret i 1964 på   
 Petersborg Vognfabrik i Sorø

• Synet 2.august 2017

• 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
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I dette medlemsblad er der  
indlagt indbetalingskort for  
2019, jeg ville være meget glad,         
hvis alle husker at påføre deres 
medlemsnummer,det letter mig 
utrolig meget, når kontingentet         
skal bogføres.

Udenlandske medlemmer skal  
indbetale direkte på klubbens 
konto. Det er et værre bøvl for         
mig, at skulle ud at veksle Nor-
ske kr. eller Euro, for derefter 
at sætte dem ind på klubbens         
konto.

Nu kommer foråret snart, så jeg 
håber at se nogle af jer på for-
skellige træf.

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 
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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?
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REDAKTØRENS HJØRNE

Så er det tid til endnu 
et indlæg fra min 
side, som jeg håber i 
alle kan lide. 
Nu er sommeren og foråret på vej, 
og jeg håber i alle har fået gjort 
jeres biler og ikke mindst familier 
klar til en ny sæson. Det første 
arrangement vi har i år er vores 
forårsmøde, som afholdes hos 
Kirsten og Peter i Lunderskov. Der 
har været lidt forvirring omkring 
datoen, men den rigtige dato er 
27. APRIL KL 14. så jeg håber at 
så mange som muligt vil møde op. 

HUSK TILMELDING ER  
NØDVENDIG.

Jeg har her i vinterens forløb kik-
ket lidt på vores medlemsliste, og 
er ved at opdatere den. Jeg har i 
den forbindelse, prøvet at ringe til 
alle medlemmer og konstateret, 
at ikke alle telefonnumre passer 
mere. Det ville være en stor hjælp, 
hvis i lige ville sende mig en mail 
eller sms med navn og telefon-
nummer, så vi kan få den opdate-
ret. Vi er i bestyrelsen også i gang 
med at følge op på vores sponso-
rer, som vi håber stadig vil støtte 
op om vore lille klub.

Vi afholder igen i år vores årlige 
træf på CampOne Bøjden Strand. 
Også her er vi i gang med at finde 

nogle der vil sponsere vores lotte-
ri. Skulle man kende eller høre om 
nogle der kunne have interesse i 
dette, høre vi gerne fra jer. 

Som redaktør i Dansk Borgward 
klub, er det dejligt at se at folk 
er begyndt at komme med nogle 
indlæg. Det gør det hele meget 
nemmere. Husk alle indlæg er vel-
komne, om det så er turen ned til 
bageren, en søndag morgen hvor 
bilen lige skal luftes. Jo flere ind-
læg der kommer fra jer medlem-
mer, jo bedre bliver bladet. Så nu 

hvor tiden snart kommer, og vi 
rigtig skal ud og opleve en masse, 
med de gamle biler vil jeg gerne at 
i lige smider et indlæg på min mail. 
På forhånd tak.  

Meget af min kontakt med Torben 
fra EP Grafisk, foregår over tele-
fonen, da jeg også har mit arbejde 
at passe. Men ringer jeg til Torben 
har han altid tid til mig, så stor tak 
til ham herfra.

Nu vil jeg til at slutte for denne 
gang, men glæder mig til at se jer 
alle til en masse nye oplevelser.

Når foråret det kommer,
Så bliver det snart sommer,
Og vores biler skal vaskes og stryges,
Og livet det bare nydes.

Michael Heise, redaktør
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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

8

28

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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Carl Borgward producerede 
biler til alle. Han havde et 
bredt sortiment og var iderig, 
hvilket betød, at der både var 
modeller til de rige og dem 
med knapt så mange penge i 
tegnebogen. 
Ingen af dem var karakterløse, men 
det var ikke altid, at bilerne var helt 
komplette inden, at de blev produce-

ret og sendt ud på markedet. Køberne 
fandt dem nytænkende, men det var 
nok ikke alle, der kunne se bort fra de 
småfejl, der kom ud af de mange pro-
duktioner. Deres vedvarende og hur-
tige produktion skyldtes de finansielle 
hensyn, der skulle tages på grund af 
et voksende efterkrigstid-marked.

Man skal dog længere tilbage i tiden 
for at finde ud af, hvor det hele be-
gyndte. Det var allerede i trediverne 
og endda også før, at Borgward kom 

frem på markedet - blandt andet som 
leverandør af skærme og kølere til 
Hansa-Lloyd Werke, som han overtog 
i 1929.

Nazismen tog fat i Tyskland 
Der blev oprettet en såkaldt Schell-
Plan, som for Borgward betød, at fir-
maet måtte opgive mange af sine min-
dre modeller på grund af kontrollen 
fra partiet, der ønskede at styre pro-
duktionen af køretøjer inden krigen. 
Markedet skulle standardiseres, og 

Carl Borgward producerede mange 
biler af forskellige mærker
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man skulle økonomisere med råstof-
ferne, så køretøjerne var af rette stan-
dard til deres benyttelse. Borgward 
måtte blandt andet opgive Hansa 1100 
og Hansa 1700, men produktionen af 
Borgward 2300 varede ved helt frem 
til 1942.

Efter krigen skulle de tidligere tvangs-
bundet fabriksejere udtænke deres 
helt egen efterkrigs-model, og Carl 
Borgward helt store inspiration var 
den amerikanske Kaiser Frazer, som 
blev præsenteret som prototype al-
lerede i 1946. Den havde helt plane 
vognside. De separate for- og bag-
skærme var væk. Den havde et stort 
bagagerum og fronten var fængende 
og kraftfuld. Disse karistika så man i 
særdeleshed også i Borgwards pro-
duktion af Hansa 1500, som han sta-
dig udviklede på i årene 1949-1954; 
heraf som en firedørs model og i 
blandt andet en sportsudgave.

I 1954 kom den første Borgward Isa-
bella på vejene, og den betragtes 
som en yderst vellykket bil på grund 
af dens elegance, som kommer af, at 
bilen havde fået mere fylde og var ble-
vet sænket en smule - Borgwards ud-
tryk kunne dog stadig ses i modellen. 
Isabella var den perfekte middelklas-
sesvogn, da den hverken var særlig 
dyr, sammenlignet med blandt andet 

Opel og Mercedes. Derudover var den 
både rummelig og robust, og selvom 
bilen var utrolig elegant, så var den 
heller ikke for prangende, men man 
lagde mærke til den. Dette kan man i 
mindre grad sige om Lloyd 300, som 
var et lille kunstlæderbetrukket kø-
retøj, der i 1950 kun havde 10 heste-
kræfter. Der blev nok ikke produceret 
lige så mange eksemplarer af Lloyden 
som Isabellaen, som havde helt op til 
200.000 produktioner.

Firmaet faldt dog sammen i 1961. 

Borgward prøvede at opretholde po-
pulariteten efter Isabellaen med hans 
Pullmann Limousiner Hansa Borgward 
2400 fra 1955 til 1958, men køberne 
var der ikke, og man oplevede også 
fejl ved denne bil. Bremen kæmpede 
for Borgward skulle fortsætte sin 
produktion, men kampen var tabt, og 
det skyldes nok, at det hele egentlig 
handlede om Carl Borgward.
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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.

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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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
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Her er mit liv med Arabella
På min 22 års fødselsdag  
1. Juni 1962, blev jeg ansat  
på Kjærsgård, som ligger 
mellem Hjørring og Hirtshals, 
ned mod Kjærsgård Strand,  
opkaldt efter gården. 
Der var ca. 400 tdl. hvor de 150 var 
dyrket. Der var 63 tdl med skov og an-
det, og så var der klitareal på godt 180 
tdl, der grænsede ned til Kjærsgård 

Strand. Bag ved klitterne, var der en 
stor sø på knap 6 tdl. En vinter, hvor 
søen var frossen, kørte jeg med min 
Morris Oxford på isen, for fuld skrue, 
så speedometeret viste 170 km/ tim. 
Men den reelle fart var næppe mere 
end 20 km/tim. 

Fra 1. November 1962 blev jeg med-
hjælper i kostalden. Jeg spiste hos fo-
dermesteren, som hed Frode. 

Nu kommer vi til sagens kerne, for han 
havde en Lloyd Arabella. Når vi sam-
men var i byen, fik jeg lov til at køre 
Arabellaen. Jeg syntes, at det var en 

dejlig bil at køre. På en tur i Arabellaen, 
hvor Frode kørte med ca. 90 km/ tim, 
var vi udsat for et dramatisk uheld. 

På Frederikshavnsvej ind til Hjørring, 
måtte han undvige for en rutebil, som 
pludselig holdt ind til siden. Men på 
grund af grøftearbejde i venstre side, 
var vejen fedtet, så han skred over i 
modsatte side, hvor bilen strejfede tre 
biler, herefter fortsatte den ind over 
fortovet, og ud i rabatten, hvor vi til 

sidst landede oven på jordvolden efter 
grøftearbejdet. Her kunne vi se ned i 
den dybe grøft. Bortset fra at foder-
mesterens lille pige, desværre  bræk-
kede en arm, slap vi utroligt heldigt 
fra ulykken, set i lyset af, at der ikke 
var sikkerhedsseler i bilen. 

Jeg var på gården til 1. November 1968, 
da gårdejeren ville sælge køerne. Det 
var jeg ikke glad for, da det var et me-
get godt sted at være. 

For nylig, så jeg et luftfoto af gården 
i Jyllandsposten. Den var sat til salg 
for 37,8 millioner kroner. Der er byg-

get en del om, siden jeg 
var der. Den fritliggende 
bygning i venstre side 
er et maskinhus. Den 
store brede bygning i 
venstre side, er lavet 
om fra lade til løsdrifts-
stald. Vinkelbygningen 
var kostald. Herefter på 
tværs endnu en lade, 

som ender ved åen. Man kan skimte 
broen, som fører over åen. Efter laden 
var der svinesti, men en del af den, var 
lavet om til garager. Herefter på tværs 
boede fodermesteren med kone og 
tre børn. 

I vinkel til hovedbygningen, var der 
folkestue og 5 karlekamre. Da jeg blev 
alene, tilbød gårdejeren at rive væg-
gen ned mellem to kamre, så det blev 
dobbelt så stor. Et tredje kammer, 

brugte jeg som hobbyrum, hvor jeg 
bl. a. byggede et modelskib, som jeg 
sammen med en af gårdejerens tre 
sønner, sejlede på den store sø. 

Det var første etape af mit liv med Llo-
yd Arabella. Anden etape var, da jeg i 
2006 købte en Arabella af Per Rahbek. 
Jeg kan huske, at der ikke, var de sto-
re problemer med Frodes Arabella, så 
jeg forventede ikke, at have de store 
udgifter med vores. Men alt er som 
sagt ikke rosenrødt. Vi har haft man-
ge udgifter på vores. Men det er jeg 
nok ikke den første, der har oplevet. 

Til gengæld har vi haft mange fornø-
jelser med vores Arabella. Et år hvor 
vi var til træf i Grønhøj, kom en mand 
hen til mig, og spurgte om jeg ville 
have Billedbladet fra 1960, fordi der 
var en annonce, med en Lloyd Ara-
bella. 

Jeg sagde selvfølgelig ja tak.
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Referat af bestyrelsesmødet  
onsdag d. 6 marts 2019. 
Til stede: Erik Thøgersen, Sven Jensen, Lillian Hellegaard, Michael Heise 
og Anja Mirbach Hansen.

TRÆF I BØJDEN

Erik skal til møde på Bøjden Strand Camping og få de sidste detaljer på 
plads. Vi har i bestyrelsen besluttet, at både grillaften og festaften igen 
i år bliver i lokalet ved siden af restauranten. Tilmeldingen til træffet 
bliver, som vi besluttede på generalforsamlingen, en fast pris for hele 
weekenden på 1.180,- for 1 bil inklusiv 2 personer. Vi har i bestyrelsen 
yderligere besluttet, at tilmeldingen for 1 bil inklusiv 1 person koster 
600,-.

FORÅRSMØDET

Der er sket en misforståelse i forhold til datoen på forårsmødet. Vi 
besluttede på generalforsamlingen, at det skulle være lørdag d. 6. april, 
men Peter Bonefeldt mente, at det var lørdag d. 27. april og har ikke 
mulighed for at holde forårsmødet d. 6. april. Derfor bliver vi nødt, at 
rykke forårsmødet til lørdag d. 27. april !! Vi i bestyrelsen beklager me-
get misforståelsen og håber alligevel på stor deltagelse.

ANNONCØRER OG SPONSORER 

Vi håber på, at mange af vores sponsorer og annoncører fortsat har 
stor lyst til, at fortsætte med annoncer og sponsorater i klubbens blad, 
men vi er også klar over, at det ikke bliver den letteste opgave for os 
i bestyrelsen. Per Rahbek lagde et kæmpe stort stykke arbejde i den 
opgave og havde en personlig relation til mange af annoncørerne, men 
vi vil selvfølgelig gøre vores absolut bedste. 

Evt.

Der er ingen punkter til eventuelt.

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Vi har lavet en aftale med Svend, Lil-
lian, Thorkild og Karen, om at skiftes 
til at mødes ved hverandre. 

Første gang mødtes vi onsdag d. 16. 
januar her hos os i Randers. 

Efter aftale mødes vi næste gang hos 
Svend og Lillian. På den her måde, er 
der ikke så lang tid, til vores møder i 
Dansk Borgward Klub. 

Vi glæder os til forårsmødet d. 6. april, 
hvor jeg kan vise mit arbejde, med 
huset til klubbens model af Borgward 
Isabella. 

Det var så mit liv, med Lloyd Arabella. 
Jeg slutter med, her i den kolde tid, at 
sende varme hilsener til alle.

                                                                 
Mange hilsener fra veteranerne  

Ulla og John
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Der er chaufførskifte i 
Veteranforsikring Dan-
mark. Steen List træder 
til og overtager ansvaret 
for kunderne i Danmarks 
største veteranforsik-
ringsselskab 

I mange år har Ole Højgaard sørget 
for, at landets veteranbilejere fik de 
bedste forsikringer. Nu overtager 
Steen List rattet i Veteranforsikring 
Danmark og begynder i drømmejob-
bet.

Vi begynder med det vigtige. Kærlig-
heden til gamle biler. 

”Jeg kører selv i en Morgan +8, som 
jeg har haft i 14 år nu,” fortæller Steen 
List, der er 52 år og bor i Silkeborg. 

Siden 1. august har han været i gang 
på Thisted Forsikrings kontorer i Her-
ning, hvor selskabet hører hjemme, og 
den 1. januar er der officiel skiftedag. 
Der stopper Ole Højgaard som assu-
randør i selskabet og Steen List tager 
over. 

”Det hører med til historien, at jeg 
mødte Ole Højgaard for 10-12 år siden 
til et træf. Der sagde jeg til mig selv, at 
det job som Ole havde, ville jeg have 
en gang, hvis muligheden bød sig,” si-
ger han.

Det gjorde den og nu kan Steen kom-
binere 26 års erfaring fra forsikrings-
branchen med sin livslange passion 
for klassiske- og veterankøretøjer. 

En ægte veteranmand

”Det er kærligheden til biler, der dri-
ver det hele. Det er omdrejningspunk-
tet for den snak jeg får med dem, der 
ringer i løbet af en dag. Vi taler om 
forkromning og lak og bilmodeller 
– og lidt om forsikring. Jeg taler må-
ske med 30 mennesker hver dag og 
for dem alle gælder det, at de elsker 
deres biler og det skal kunne mærke, 
at vi deler passionen med dem,” siger 
Steen List. 

Steen List har været assurandør siden 
1992 og har solid forsikringserfaring. 
Han har beskæftiget sig med alt fra 
livs/pension til skadesforsikring.  

Et hjerte, der banker ved lyden af en 
gammel V8’er eller synet af en itali-
ensk klassiker, er en nødvendig kva-
lifikation, hvis man skal arbejde med 
veteranforsikring. Det mener Ole Høj-
gaard, som Steen afløser. 

Ole har selv har været med til at an-
sætte sin arvtager og Dennis René 
Petersen, administrerende direktør i 
Thisted Forsikring, er glad for at aflø-
seren er fundet. At Ole Højgaard selv 
har været med til at pege på ham, det 
borger bare for kvaliteten. 

”Steen List er den helt rigtige til job-
bet. Han er en erfaren og dygtig for-
sikringsmand, som brænder for det 

her,” siger Dennis René Petersen, der 
også sender en tak til Ole Højgaard.

”Vi har haft Ole hos os mange år. Han 
har bygget Veteranforsikring Dan-
mark godt op og vi skylder Ole at sige 
tak for en rigtig god indsats, siger den 
administrerende direktør. 

Ny mand - samme gode service

Forsikringer er en tillidssag og det 
skal man kunne mærke. Derfor kom-
mer der ikke til at ske store forandrin-
ger, når Steen List tiltræder i Veteran-
forsikring Danmark. 

”Vores opgave er at sørge for vores 
gode kunder og gøre dem til vores 
ambassadører. Det gør vi ved at give 
dem den rigtige rådgivning. Hos os får 
de en i røret, der ved noget om biler 
og som kan mere end bare sælge for-
sikringer. Vi ved, hvad vi snakker om 
og der skiller vi os ud,” siger han. 

Veteranforsikring Danmark forsikrer 
mange veteranbiler og youngtimers, 
men også veteranknallerter og motor-
cykler er under paraplyen. 

”Vi sætter pris på originalerne”, 
afslutter Steen List.

Ny mand skal forsikre de gamle biler

Vi skylder Ole at sige tak for en rigtig god 
indsats.

Passion skal man have og det har Steen i den grad.
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Vores tur efter Bøjden...
Vi havde på forhånd bestemt at vi ef-
ter træffet i Bøjden 2018 ville på cam-
pingtur i det nordvestlige Tyskland.  

Efter et herligt træf, havde vi 2 timer 
i overskud, da vi først havde bestilt 
plads på Bøjden Fynshav færgen kl. 12. 
Så vi bestemte os for at se den smuk-
ke kirke i Horne, det er jo en rundkir-
ke. Vi var så heldige at der skulle være 
barnedåb, så der gik en og pyntede 
kirken, og hun fortalte meget om kir-
ke, bla. om de tre store kors som står 
udefor kirken, de er lavet af et hold 
konfirmander, der er forskellige skrift-
steder på, og de var meget flotte på 
nært hold, og et besøg værd.

Vi kørte dernæst ombord på færgen, 
en rigtig flot sejltur på ca. 50 min. 
Fra Fynshav kørte vi nedover Als, 

nordtyskland mod Frederiksstad, der 
vidste vi at der var encampingplads i 
gåafstand fra byen. Den syntes vi ikke 
om, og kørte så ud over en dæmning 
til øen Nordstrand. Der ligger en rigtig 
hyggelig  campingplads helt ude vest-
på kun adskilt fra Nordsøen af de høje 
klitter. At sidde oppe på klitten en af-
ten og se på solnedgangen  og nord-
søens meget kraftige ebbe, nydende 
et glas rødvin er meget stemnings-
fuldt. En af dagene kørte vi for at se 
Ejderdæmningen, som er et impone-
rende syn, med 5 sluser med mægtige 
porte på hver 40 meter,der regulerer 
tidevandet i Ejderen.  

Man går ca 8,5 meter oven på sluser-
ne, sikke et syn både ind over land, og 

ud over vadehavet. Husum besøgte vi 
en anden dag.  Det er jo en by der er 
meget præget af tidevandet.

Der står en stormflodssøjle ved hav-
nen, hvor man kan se, hvor højt van-
det har været når der har været 
stormflod, i forgangne tider.

Når der er ebbe ligger skibene  bog-
stavelig talt på havbunden, så derfor 
er restaurationsskibene først åbne 
ved 16 tiden. Der er mange cafeer 
langs kajen, og i øvrigt er det en rigtig 
hyggelig gammel by. 

Resten af vores tid i Tyskland var små-
ture og afslapning på campingpladsen.

                              Lillian Hellegaard

Den flotte rundkirke i Horne
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Salon Retromobile i Paris er ikke den 
største messe for Classic Cars i Euro-
pa. Men den byder på meget de andre 
ikke har og har man hang til det bed-
ste af det bedste og en del af de mere 
særprægede modeller, så er turen til 
Paris i Retromobile-ugen ikke spildt. 

Udstillingen har åbent i fem dage og 
fylder tre store haller i Paris Expo Por-
te De Versailles, der ligger i det sydlige 
Paris. I Bilernes By er den eneste rig-
tige måde at komme rundt på med tog 
også når man skal på biludstilling. Der 
er metro til døren. Og så er der ikke 
mere tog-snak. Vi løser billet i døren. 
Den koster rimelige 22 euro og så er 

vejen til de hellige haller brolagt med 
krom. I alt venter omtrent 90.000 
kvadratmeter med Classic Cars for-
ude. 

Så snart vi træder ind på Retromobile 
er det overvældende. Vi bliver mødt af 
boder med alskens habengut. Skilte 
og plakater. 

Paris i februar er Bilernes By

En Af verdens mest eftertragtede biler er Mercedes-Benz 300 SL ’Gullwing’. Den bulede model var til salg på Retromobile. Man kan håbe, 
den er ordentligt forsikret

Har du nogensinde besøgt Bilernes By? Nej, ikke Silkeborg. 
Paris selvfølgelig. For en uge om året er Paris ikke kun  
Byernes By, men Bilernes By. Det er når Salon Retromobile 
slår dørene op og åbenbarer en unik udstilling af Classic 
Cars, youngtimere, veteranmotorcykler og alt det, som  
hører til, når man elsker duften af benzin og lyden af  
hestekræfter. 
Tekst & foto: Thomas Schiermacher

Grand Palais er den perfekte 
ramme for en bilauktion. 
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Manualer og brochurer. Der er sågar 
en bod, der udelukkende har hundred-
vis af strømfordelere til salg. 

Længere inde gemmer udstillingens 
første hal på de første biler.  Vi styrer 
efter de to store franske mærker – 
Renault og Citroën. De har selvfølgelig 
begge hver deres imponerende stand 
på udstillingen.

Den har jeg (heller) aldrig set før

Hos Citroën fejrer de 100 års fød-
selsdag med et imponerende skue af 
gamle prototyper og særlige model-
ler. Jeg stopper og stirrer på en DS’er. 
Pludselig går det op for mig, at der er 
noget galt. Den mangler bagdørene 
og er forkortet. Bilen er bygget til ral-
ly i 1960’erne. Den har jeg aldrig set 
før. De ord bliver en slags mundheld i 
Retromobile-ugen. Der er meget, som 
jeg aldrig har set før.

Vi slentrer mellem 1970’ernes svul-
stige sportsvogne og 1950’ernes ele-
gante coupéer og ender hos Renault. 

Her gør de udstillede biler ikke helt så 
meget postyr. Og alligevel er det no-
get særligt. Ellers ville de ikke være 
på Retromobile. Alle Renault-bilerne 

har to ting til fælles, nemlig en turbo 
og et klistermærke, der fortæller, at 
det er en Turbo-model. For dem, der 
som jeg er vokset op med Renault 5 
Turbo og har set Formel 1-racere i hvid 
og gul-Renault-bemaling, er det nok 
til, at vi stopper op. Renault markerer 
40 år med turbo med udstillingen af 
hele 12 turbo-modeller. En enkelt F1’er 
fra 1979 og 11 produktionsbiler fra 
1970’erne og 1980’erne. 

Verdens største samling

Vi går gennem hallen på må og få og 
har ikke travlt og indimellem bliver det 
næsten for meget. Vi standser kort 
og ser på fire Lamborghini Miura på 
én stand. Spektakulært. Men vi træk-
ker på skuldrene og slentrer videre på 
udkig efter mere af det, som vi ikke 
har set før. Det kan man da kalde et 
luksusproblem. 

I den bagerste del af den største og 
første hal spærrer jeg øjnene op. En 
af mine absolutte favoritter stikker 
ud. Citroën 19 DS Cabriolet bygget 
af karrosserimageren Henri Chapron. 
Dem har jeg altid holdt af og det er 
svært at finde en smukkere cabrio-
let. Men på standen med min ynd-

lingscabriolet står der ikke bare en af 
Henri Chapron’s kreationer. Der står 
faktisk verdens største samling af Ci-
troën’er ombygget af den legendari-
ske Henri Chapron. I alt er der 19 biler, 
der alle er fra samme private samling 
– og ingen af bilerne er til salg, fortæl-
ler en af ’kustoderne’ på standen. 

De fleste af Chapron’s biler er bygget 
på Citroën DS/ID’ere. Og her er den 
ene smukke ombygning efter den an-
den. Der er krom i mængder, der min-
der mest om amerikaner-biler, men 
selv om udgangspunktet i en DS/ID 
er et af verdens mest elegante, så fik 
Chapron alligevel skåret sine udgaver 
til, så de ikke står tilbage for udgangs-
punktet. 

Vi traver gennem de sidste haller. Der 
er bilplejeprodukter og et veritabelt 
væld af … biler. Alt hvad hjertet begæ-

Ferrari F40 LM var dyreste bil hos RMSothesys. For 36 mio. kr. er man kørende i historisk 
motorsports kongeklasse.  

Dyreste bil på Artcurial:

Alfa Romeo 8C 2900 B Touring 
Berlinetta, 1939
Solgt for 124.947.841 kroner

Dyreste bil på Bonhams:

Mercedes-Benz 540 K  
Cabriolet A, 1939
Solgt for 11.798.971 kroner

Dyreste bil på RMSotheby:

Ferrari F40 LM
1987
Solgt for 36.133.766 kroner
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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



21

rer. Vi har fået nok af de dyreste luk-
susbiler og sjældneste sportsvogne 
og ender i Hal 3, hvor der er en del bi-
ler udstillet til salg. En del ’almindelige’ 
biler. En BMW 5-serie. En Renault 4 og 
vi snakker om, hvor vi husker dem fra. 
Min nabo havde en knaldgul Renault 4.

Vi slutter dagen med lidt god mad i 
en af madboderne og traver tilbage 
til metroen og hotellet. Der er også en 
dag i morgen. Og der er en årsag til 
at pariserne kalder det ’Retromobile-
ugen’.

Mere end bare én udstilling

I dagene, hvor den storslåede udstil-
ling løber af stablen, er der tre andre 
store begivenheder, som trækker rig-
mænd, samlere, opkøbere og sådan 
nogen som mig til fra det meste af 
verden. 

I ugen er der arrangeret store spek-
takulære auktioner af RMSotheby’s, 
Bonhams og Artcurial. De finder sted 
hver sin dag og er alle sammen værd 
at besøge. Også, hvis man ikke skal 
købe ny gammel bil. 

Den flotteste er Bonhams auktion, 
der finder sted i det storslåede Grand 
Palais, der blev bygget til verdensud-

stillingen i Paris i 1900. Det er den, 
jeg besøger. Den enorme og smukke 
udstillingsbygning ligger på Champs-
Elysées og danner en perfekt ramme 
for auktionen. Vi går ind via presseaf-
delingen og slipper for at betale. 

Inde i Grand Palais er pladsen rigelig 
og lyset strømmer ind gennem glas-
kuplen, der er et sted deroppe, hvor 
der til verdensudstillingen hang en 
zeppeliner, men hvor vintersolen nu 
rammer krom og poleret messing og 
sørger for at veteranbilerne tager sig 
ud fra deres bedste side. I baggrunden 
messer auktionarius bud og indimel-
lem falder hammeren over nogle af de 
mange automobilia, der er på auktion, 
før det rigtig går løs med bilerne. 

Bilerne er linet op i rækker og folk går 
ind og ud mellem bilerne og betragter 
detaljer og design. Der er alt, hvad 
hjertet begærer. De ældste biler står 
i den ene ende. Her finder jeg sjæl-
denheder som De Dion og Delahey og 
jeg bevæger mig op gennem tiden og 
bilerne og standser ved en Bentley 
Sports Tourer med skinnede krom og 
8-liters motor under den lange køler-
hjelm. Den bliver senere solgt for 5,9 
millioner kroner. 

Mine øjne bliver fanget af en bil i den 
komplet modsatte boldgade. En Toyo-
ta Celica ST185 4WD Turbo I komplet 
rallybesmykning står og ser ud som 
om den er klar til at fare frem, så snart 
nogen vifter med et ternet flag. Lige 
ved siden af den skriger en gul RUF-
Porsche CTR2 Sport på opmærksom-
hed. Det får den. På den efterfølgende 
auktion mangler den sidste opmærk-
somhed. Den gule Pikes Peak vinder 
fra 1997 bliver ikke solgt. Vurderingen 
var mellem 9,7 og 12 mio. kr. men så 
høje bliver buddene ikke og RUF-Por-
schens ejer må selv køre hjem i bilen. 

Det er næsten ikke til at stoppe. Jeg 
tager de sidste rækker med biler og 
ender ved en anden favorit. 

En smuk – meget smuk – Mercedes-
Benz 300 SL ’Gullwing’ fra 1955. Jeg 
beundrer interiøret, der er næsten 
for flot restaureret. Men kun næsten. 
Imens dagdrømmer jeg om, at auktio-
narius peger på mig, da han siger. 

”1. gang. 2. gange. 3. gang. Bilen er 
solgt til den herre”. 

Mågevingen blev solgt for 9 mio. kr. 
Men ikke til mig. 

Der er masser af automobilia til garagen på messen. Hvem kan ikke bruge en tidstypisk benzinstander? 
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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



23

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

A
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