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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. november 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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Bygget af Borgward på deres 
Bremenfabrik mellem 1957 og 
1961. 

Den nominelle lastkapacitet ved lan-
ceringen var 1,5 (metrisk) ton. Køretø-
jet blev tilbudt som en let varevogn, 
en minibus (med sæder i ryggen og 
flere vinduer) eller som en platform-
vogn (Pritschenwagen), skønt forskel-
lige andre karosserier var tilgængelige 
enten direkte fra producenten eller fra 
passende specialkøretøj kropsfabri-
kanter. 

Varevognen blev lanceret i 1957 
med navnet Borgward B 1500 F.  
"F"-suffikset stod for "Frontlenker-
Transporter", og henviste til en desig-
nfunktion, der var en første for Bor-
gward, hvorved føreren blev placeret 
lige ved foran køretøjet snarere end 
bag en motorhjelm / hætte med en 
motor derunder. Motoren blev instal-
leret mellem føreren og hans passa-
ger. Hvor der blev anvendt tre sæder 
i førerområdet, sad den centrale pas-
sager oven på motorstativet. Ifølge 
de fleste kilder var det først i 1959, at 
køretøjet modtog det navn, som det 
mere almindeligt huskes i dag, Borg-
ward B 611.

Motor og gear

Forhjulene blev sat tilbage fra fron-
ten af bilen, og indstillet mellem og 
over dem, installeret mellem føreren 
og hans passager, var en firecylindret 
firestok vandkølet motor. B 611-kø-
bere kunne vælge mellem en benzin / 
benzin brændstof 1493 cc kraftforsy-
ning, der leverer op til 60 hk (45 kW) 
og en dieselbrændstof 1758 cc enhed 
med en maksimal effekt på kun 42 hk 
(31 kW), men kombinerer dette med 
enormt overlegen brændstoføkonomi. 
Benzinenheden blev delt med Borg-

ward Isabella, der var blevet intro-
duceret et par år tidligere. B 611 blev 
leveret med en fire-trins alle-synchro-
mesh manuelt gearskift, styret med 
et søjlemonteret håndtag. Påstået 
tophastighed var 92 km / t (58 mph) 
for en benzindrevet varevogn og en 
mere afslappet 75 km / t (47 mph) for 
købere, der vælger dieselmotoren. 

Chassis

B 611 sad på et chassis med stigeram-
me med tværgående forstærknings-
stænger. Foran bruges uafhængigt 
ophæng sidemonterede ønskeben 
med spiralfjedre. På bagsiden blev 
en stiv "sving" -akse ophængt med 
langsgående monterede bladfjedre. 
Motoren, koblingen, transmission, ra-
diator og frontophæng blev alle un-
derstøttet af en ekstra underramme. 

Kommerciel

Med en bred komfortabel kabine, 
der tilbyder plads til tre personer og 
ved hjælp af ukompliceret teknologi, 
vandt Borgward 611 venner i pressen 
og på markedet. På tidspunktet for 
Borgward's kontroversielle konkurs 
i 1961 havde fabrikanten produceret 
14.748 af Borgward B 611. 

Borgward B 611 - Let erhvervskøretøj  
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Så begynder sommeren så småt at være slut, og vores biler skal til-
bage i stalden. Jeg håber alle har haft nogle gode oplevelser med deres 
køretøjer hen over sommeren. Har selv kørt lidt bryllupskørsel og væ-
ret til forskellige arrangementer rundt i landet. 

Siden sidst har vi fået afholdt vores årlige træf, som igen var meget 
hyggelig. Der var dog i år ikke så mange deltagere som vi plejer, men 
det må vi se, om vi kan rette op på til næste år. Vil lige takke alle der 
var med til vores træf, for nogle gode og hyggelige dage, samt takke 
vores sponsorere for deres støtte til vores lotteri.

HUSK VORES GENERALFORSAMLING som er den 26. OKTOBER 2019. 
Da der er sket en lille misforståelse med Hjallese forsamlingshus, kan 
vi desværre ikke afholde vores generalforsamling der, så vi har fundet 
et nyt sted som er i Blommenslyst.

                                                                                 Med venlig hilsen Erik Thøgersen.

• 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

 SOLGT

VORES ÅRLIGE GENERALFORSAMLING AFHOLDES PÅ
Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst

den 26. oktober 2019, fra kl. 15.00-20.00

Af hensyn til kaffen og maden er det vigtigt at i tilmelder jer 
senest d. 20. oktober 2019 - TIL:

Erik Thøgersen, tlf.  2142 0326 - eller Michael Heise tlf. 6065 6186
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Klubbens træf på Bøjden Strand  
Camping er nu overstået, det 
var som sædvanligt fint.

Næste punkt er vores general-
forsamling, som jo er d. 26. sep-
tember 2019. Jeg håber på et 
godt fremmøde da vi har nogle 
ting der skal drøftes.

Jeg vil også slå et slag for Den 
Gamle By i Århus, som er god 
at gæste, det er så hyggeligt at 
være  der. 

Tak for en god sommer til alle.

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 

Besøg Automobilforretning Carl Christensen i Den Gamle By i Århus. 
Inspiration fra bilforretning i Hillerød.

Autoforhandlerens udstilling og værksted ligger i en helt ny bygning, som 
er inspireret af Hillerød Motor Co’s bygning fra 1927. 
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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 vi alle  
forhåbentligt, 
blevet en masse 
oplevelser rigere.  
Sommeren begynder så småt at 
være slut, men håber i alle har haft 
en god sommer, sammen med je-
res familier, og ikke mindst jeres 
dejlige køretøjer. Vi har siden sidst 
afholdt vore årlige træf i Bøjden, 
som endnu en gang gik godt. 

Stor tak til alle der rakte hånden 
frem og hjalp til, det gjorde det 
hele meget lettere. Der skal også 
lyde en stor tak til Hanne og Erik, 
for det store arbejde de lavede 
med at få det arrangeret. (Sik-
ker på at i godt kan blive genvalgt 
til næste års træf hvis det skulle 
have interesse). Der skal også lyde 
en tak, til alle vores sponsoer for 

alle de fine gaver til vores lotteri.

Husk at vi i år igen har generalfor-
samling. Håber at der er mange 
der vil møde op, så vi sammen kan 
få nogle hyggelige timer,  og ikke 
mindst en hyggelig Borgward de-
bat. Der er kommet nogle indkom-
ne forslag til evt. forbedringer, og 
vi har også nogle der er på valg.  
Til alles orientering, vil jeg lige op-
lyse, at vi skal have fundet et nyt 

sted til opbevaring af klubbens 
effekter, da Margit ikke mere har 
muligheden for at opbevare disse. 
Så håber alle vil lægge hovedet i 
blød og komme med nogle forslag 
til gode løsninger på næste gene-
ralforsamling.

Nu ville jeg slutte for denne gang 
og ønske alle på gensyn til vores 
generalforsamling lørdag den 26. 
oktober 2019. 

Borgward-Hansa og Lloyd

Det råber vi alle højt

For bilerne skal både passes og nydes

For endnu et blad i ikke skal snydes.

Michael Heise, redaktør

HVIS DIN GAMLE BIL GØR DIG GLAD

SÅ SKRIV EN ARTIKKEL TIL NÆSTE BLAD

DET GØR DET NEMT ET BLAD AT TRYKKE

JEG ØNSKER JER ALLE HELD OG LYKKE.
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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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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

HVIS DIN GAMLE BIL GØR DIG GLAD

SÅ SKRIV EN ARTIKKEL TIL NÆSTE BLAD

DET GØR DET NEMT ET BLAD AT TRYKKE

JEG ØNSKER JER ALLE HELD OG LYKKE.
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Da jeg skulle finde nogle sponsoer til 
vores træf, vidste jeg at isabelle telte, 
altid er åbne og imødekomne om at 
støtte op om vores træf. Gennem mit 
arbejde kontaktede jeg en flink fyr jeg 
kender, der hedder John der arbejder 
ved campion som er en underafdeling 
til Isabella. Han snakkede med Ivan 
Odgård, og vi fik lavet en aftale om at 
jeg skulle komme på besøg. Det var et 
besøg jeg havde glædet mig til, da jeg 
på mit arbejde laver en masse ting til 
netop isabella/Campion. 

Jeg skulle mødes med Ivan en fredag 
klokken 10, så jeg havde taget mig 
en fridag. Mig og min kone Helle drog 
afsted til Vejle hvor Isabella ligger. Da 
vi ankom til Vejle var vi i god tid, så 
der blev lige tid til en lille gåtur med 
hunden nede omkring vandet. Det er 
utroligt smukt, så det var gåturen 
værd. Efter vores gåtur skulle vi så 
mødes med Ivan, som bød os velkom-
ne. Han spurgte om vi havde lyst til en 
lille rundvisning og det var lige hvad 
jeg havde håbet på. Det var utroligt 
spændende at se og høre om firmaets 
historie, og se deres maskiner, snakke 
lidt med nogle medarbejder, og ikke 
mindst suge en masse viden til sig. Da 

vi var blevet vist rundt var der kaffe 
og rundstykker i deres kantine, og der 
fik jeg da også lige hilst på John som 
jeg normalt kun snakker med i telefo-
nen. 

Efter kaffen skulle vi ned på lageret, 
hvor Ivan havde sørget for at der lå 
en masse klar til vores lille lotteri. Der 
var både stole, tasker, paraplyer, ka-
sketter, og en masse andet godt, så 

det var igen en stor hjælp til vores lille 
klub. (Stort TAK skal lyde herfra.)

Da vi havde fået læsset gaverne i bilen, 
spurgte Ivan om vi ikke ville med ned 
at se deres Isabella som stod nede i 
deres forhal. Han skulle have den star-
tet op og kørt ned i deres p kælder, 
da han om tirsdagen skulle ud at køre 
med en af de ansatte som havde jubi-
læum. Det ville vi selvfølgelig, og det 
er en utrolig flot Isabella de har stå-
ende. Den startede med det samme 
og stod og spinnede som en ny bil. 
Efter bilen var kørt ud, takkede vi af 
for denne gang og tog turen tilbage til 
fyens land.

Det var lidt om vores besøg hos Isa-
bella. På vegne af Dansk Borgward 
Klub vil jeg gerne takke for besøget 
og ikke mindst takke for alle de flotte 
præmier. Billeder fik jeg ikke taget så 
mange af da jeg glemte det i farten, 
men deres Borgward skal i ikke sny-
des for.

Stort tak herfra Michael og Helle.

Besøg hos Isabella og 
Campion
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til DBK´s ordinære generalforsamling
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 15.00 på

Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Odense

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter

  1:  Valg af dirigent

  2:  Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

  3:  Formandens beretning

  4:  Kassereren aflægger regnskab for 2019 og budget for 2020

  5:  Fastlæggelse af kontingent for 2020

  6:  Indkomne forslag

  7:  Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs
 a) Kasserer Lillian Hellegaard (modtager genvalg)
 b) Redaktør Michael Heise (modtager ikke genvalg)
 c) Suppleanter Kalle Hansen Søren Andersen (Ved ikke om de 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 og spisning under generalforsamlingen.  
Dog skal ikke medlemmer selv betale for maden (Drikkevarer er for egen regning for alle).

Vel mødt Bestyrelsen i  
Dansk Borgward klub 

Tilmelding  er vigtigt - Senest d. 20. oktober 2019 til: 
Erik Thørgersen tlf. 2142 0326 eller Michael Heise tlf. 6065 6186.
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Vi var ca. 30 deltagere og 13 biler, et 
godt stykke fra hvad vi plejer at være, 
men det kan måske skyldes, at vi i år 
ikke har vidst flaget til deres træf da 
vi har været forhindret. En måde vi 
nok kunne få flere til at komme til næ-
ste år, er ved at sende invitationer ud 
og ikke mindst vise, at vi også er inte-
resseret i at komme til deres træf. Så 

skulle der være nogle der kunne være 
interesseret i at deltage i deres træf 
næste år, kunne vi evt. snakke sam-
men og følges ad.

Som sagt var vores træf igen vellyk-
ket. Vi ankom torsdag eftermiddag, 
hvor jeg mødtes med Margit og Helle 
som var kørt lidt tidligere på dagen, 
da de skulle bo sammen i en hytte.  

36. internationale træf  
- som sædvanligt hyggeligt i 
de sædvanlige omgivelser 
Af Michael og Helle 

                  

Så er vores træf i Bøjden 
2019 vel overstået. 

Det blev igen et hyggeligt 
træf, dog ikke så mange 
deltagere som før. 
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Efter en times tid ankom Erik med min 
campingvogn, som han havde været 
så flink, at tage med da jeg ellers skul-
le have kørt to gange. Da vi havde fået 
pakket ud kørte jeg Erik hjem til Dyre-
borg ,hvor han bor ca. 6 kilometer der 
fra. Vi skulle hjem og hente hans lloyd 
400. Da jeg havde sat ham af kørte 
jeg tilbage til familien, men rundede 
lige det lokale pizzaria, for så var af-
tensmaden jo reddet. Efter indtagelse 
af aftensmaden og et par hyggelige 
timer sammen gik vi til køjs.

Den næste dag ankom Erik klokken 7 
med rundstykker, og jeg måtte have 
gang i kaffebrygningen. Da jeg normalt 
ikke er kaffedrikker skulle der lige to 
forsøg til inden den var godkendt. Erik 
mente nemlig, at jeg havde glemt bøn-
nerne i den første kande. (og ja den 
var meget tynd) . Efter morgenmaden 
fik vi sat lidt bannere op, og gjort klar 
til aftenens grill. Derefter kørte vi vo-
res lille rundtur, som vi skulle køre om 
lørdagen, bare lige så der ikke var no-
get vi havde overset. 

Vi nåede da også lige en pølse på havne 
grillen, hvorefter vi handlede ind til den 
store grill aften i Brugsen i Faaborg. Da 
vi var færdige med dagen gøremål og 
igen ankom til campingpladsen, kunne 
vi se at Sørens kammerat havde væ-
ret og stille en campingvogn, som han 

skulle bo i. Hvis ingen ved det så var 
søren sidste år lidt ude af den, da der 
ingen campingvogn var ankommet, 
og han troede hans ven havde glemt 
ham, men det havde han selvfølgelig 
ikke. Mig og Erik blev enige om at vi 
ville lave lidt sjov med Søren, så vi gik 
over til vognen i håb om at hans ven 
havde lagt nøglerne på en af hjulene.  
Men det havde han ikke, dem havde 

Søren fået, så det blev der ingen sjov 
ud af. Hen på eftermiddagen var alle 
ved at være ankommet, og ved 18 ti-
den blev der sat gang i grillen. 

Det var utroligt hyggeligt, og der blev 
der også drukket en del, så stemnin-
gen fejlede ikke noget. 

Pludselig ca. 22.30 fik vi at vide der 
skulle være ro, så vi måtte rydde op. 
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Det har vi aldrig prøvet før, men folk 
tog det i stiv arm, og gik ned og hyg-
gede sig ved deres hytter, mens andre 
nok havde bedre af at komme hjem i 
seng.

Lørdagen startede med morgen hygge 
og brygget kaffe, som kaffe skal bryg-
ges, inden vi havde udstilling af vo-
res biler. Hanne og Anja sørgede for 
at alle vores præmier var gjort klar 
til om aftenen, Vi lavede da også lige 
en af vores årlige opgaver til vores 
konkurrence, inden frokosten skulle 
indtages. Vi fik en lille buffet, med me-
get godt til maverne, så alle var klar 
til vores lille køretur, som efterfølgene 
skulle finde sted. Det var en fin lille tur 

på ca 30 kilometer,hvor vi undervejs 
lavede et par opgaver. Det gik utroligt 
godt, også selv om der var indlagt et 
par bakker under vejs. Efter køreturen 
var der kaffe og kage, og så lige lidt 

tid til afslapning, inden aftenens store 
festmiddag. 

Omkring 18.30 var der aftenbuffet 
i restauranten, med en masse godt, 
både til ganer og maver. Søren havde 
fået en god plads overfor vores gæ-
ster fra Schweiz, så han fik da lige 
afprøvet sine tyske gloser, som han 
gjorde med bravaur. John slog da også 
på glasset, og holdt en tale om hans 
store projekt, med det fine hus han er 
ved at lave. Glæder os til at se det helt 
færdigt. Vi fik også overrakt pokaler, 
til dem der havde løst opgaverne på 
vores tur. 

Da der var to der havde lige mange 
point, måtte vi trække lod om første 
og anden pladsen. Efter endt præmie 
overrækkelse skulle vi sælge vores 
lotteri. Det gik over alt forventning, 
og så skulle der trækkes numre til alle 
de fine præmier. Det er altid utroligt 
sjovt, og underholdende og vores gæ-
ster fra schweiz, var så heldige at vin-
de 2,9 kg Quality Street som er cho-
kolade. Det var de utrolig stolte over. 

Om søndagen var der morgenmad i 
restauranten og alle var godt trætte 
efter et par gode dage sammen. Vi fik 
alle hilst farvel til hinanden, hvorefter 
der var lidt oprydning der lige skulle 
klares. 

Vil takke jer alle for at bruge en week-
end sammen med vores klub. Håber vi 
alle ses til generalforsamling hvor vi 
skal finde et nyt sted at afholde træf-
fet 2020.

Hygge til alle til vi ses igen.
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Motorhistorisk Samråd er på det nær-
meste blevet bestormet med henven-
delser om urimeligheden i denne raz-
zia, og vi har derfor straks iværksat 
en dialog med Motorstyrelsen, og 
bedt dem om en tilbagemelding på en 
lang række argumenter der alle taler 
imod iværksættelsen af sådan en ak-
tion.

Gennem vores deltagelse i Motor-
styrelsens branchenetværk, kaldet 
Motorkontaktudvalget, har vi et fler-
tal gange gjort styrelsen opmærk-
somme på at de krav som ejeren skal 
overholde, ikke er tilgængelige, og at 
Motorstyrelsens kontrolaktion derfor 
ikke er rimelig at gennemføre på et 
tidspunkt hvor styrelsen ikke selv er 
klar til det.

De følgende områder har vi derfor, i en 
mail af 6. august 2019, bedt Motorsty-
relsen om at se på:

  

Kontrol uden grundlag
I forbindelse med et arrangement i Øster Hurup,  
har Motorstyrelsens kontrolenhed torsdag den  
25. juli, været ude for at tjekke veterankøretøjernes 
originalitet og afgiftsforhold. 

Straks derefter kunne Motorstyrelsen udsende  
en pressemeddelelse der fortalte at 2/3-del af de  
kontrollerede køretøjer havde fejl.

Originalitet var en helt anden størrelse før i tiden. Idag er det et problem, fordi begrebet i lovgivningen  
ikke er tilpasset til virkeligheden.
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Ejernes manglende adgang til op-
lysningerne om eget køretøj

Afgiftsoplysningerne om et køretøj er 
kun tilgængelige i DMR på køretøjer 
importeret efter 2012. Originalitets-
kravet har dog eksisteret siden midt 
i 90’erne. Motorhistorisk Samråd har 
bedt om fuld indsigt i disse oplysnin-
ger igennem de sidste 2 år. Uden disse 
oplysninger kan ejeren ikke vide hvilke 
krav vedkommende er stillet overfor.

Fejl og mangler i DMR

Det Digitale Motorregister er i dag 
fyldt med fejl og manglende oplysnin-
ger om de enkelte køretøjer. Det er 
dels fejl der er overført fra det tidli-
gere CMR, og fejl der er indtastet i for-
bindelse med Toldsynet i synshallerne. 
Fejlene i DMR er både stavefejl der in-
dikerer forkerte modelangivelser, for-
kert årgangsfastsættelse og forkert 
udstyrsangivelse etc. Ved den nylige 
ændring af den automatiske første re-
gistreringsdato fra 31. december til 1. 
januar, er der også skabt en forskel på 
kravene til køretøjerne.

Motorstyrelsen har ikke, os bekendt, 
taget initiativ til at de ovennævnte 
fejl rettes, omend de er essentielle for 
at ejeren kan vide hvilket køretøj han 
ejer, hvordan det er udstyret og der-
med hvordan det skal fremstå i dag. 

Manglende viden om bilhistorie i 
Motorstyrelsen

Bilhistorie er et emne hvorom der ud-
gives tusindvis af bøger og artikler 
årligt, hvor lærde historikere graver 
sig ned i detaljer om specifikke køre-
tøjers opbygning, og om fabrikker og 
forhandleres oprindelige arbejde med 
at sælge køretøjerne. Det er vores 
ekspertvurdering, at den viden kan en 
medarbejder fra Motorstyrelsen på in-
gen måde tilegne sig ved at Google en 
tilfældig bilmodel.

Alt andet lige må resultatet blive en 
forskelsbehandling borgerne imellem. 
Det er derfor tillige vores konklusion, 
at Motorstyrelsen gennemfører en 
sagsbehandlingen, hvor det er tvivl-
somt om afgørelsen er juridisk hold-
bar.

Ny tolkning af lovteksten

Den nye Motorstyrelse har valgt at 
tolke lovteksten om veterankøretøjers 
originalitet strammest muligt. Inden 

opdelingen af SKAT, havde styrelsens 
sagsbehandlere en anden og mere 
lempelig tolkning af teksten. Forskel-
len i de to tolkninger gør at de ejere 
af veterankøretøjer der i dag kontrol-
leres, kan blive fanget i en tro på at 
have styr på betalingen af afgift, og så 
alligevel få udstedt bøder og ny afgift. 

Afklaring af regler for ombyggede 
køretøjer

Efter et møde i Motorkontaktudvalget 
i foråret 2019, sagde Motorstyrelsen 
at de ville nedsætte en arbejdsgruppe 
der skulle se ombyggede køretøjer, og 
en eventuel bagatelgrænse /positivli-
ste.

Motorhistorisk Samråd har endnu 
ikke modtaget en invitation til en så-
dan arbejdsgruppe. Det undrer Motor-
historisk Samråd at man iværksætter 
en kontrolaktion, samt udsender en 
efterfølgende pressemeddelelse der 
skader branchen, når arbejdet med 
grundlaget for afgørelserne ikke er 
færdigt.  

Krav til originalitet i Detailfor- 
skrifter for Køretøjer

Synshallerne foretager i dag de så-
kaldte toldsyn på importerede ve-
terankøretøjer. Det er ved disse told-
syn, at køretøjets originalitet afgøres 
på vegne af Motorstyrelsen. Det til 
trods er der forskel i teksten i Syns-
vejledningen, og de afgørelser Motor-
styrelsen bagefter foretager i afgifts-
sagerne. 

Politisk aftale om fjernelse af  
originalitetskravet

Endelig gør vi Motorstyrelsen op-
mærksom på den politiske aftale der 
er indgået i april 2019 om fjernelse af 
originalitetskravet. Det er Motorhi-
storisk Samråds forventning, at den 
aftale vil blive effektueret i løbet af 
det kommende folketingsår. Det er ty-
deligvis også Motorstyrelsen forvent-
ning, idet flere medlemmer har fået 
det råd ved henvendelse til styrelsen 
med en afgiftssag, at man måske bør 
afvente afgiftsberegning til man ser 
udfaldet af de politiske forhandlinger.

 

Med baggrund i ovenstående finder 
Motorhistorisk Samråd ingen rimelig-
hed i Motorstyrelsens kontrolaktion, 
der alt andet lige burde være udskudt. 
Det havde været mere rimeligt over-
for ejerne og branchen, at vente med 
en sådan aktion til efter Motorsty-
relsen har fået styr på området og 
reglerne, til der er gennemskuelighed 
i Motorregisteret, til fejlene er rettet 
samme sted, til Motorstyrelsens per-
sonale er uddannet i bilhistorie, og 
til der er samklang mellem ordlyden i 
Synsvejledningen, ordlyden i Registre-
ringsafgiftsloven, og Motorstyrelsens 
afgørelser i afgiftssager og niveauet 
for Kontrolenhedens kontrol af origi-
nalitet. Alternativt til man har set ud-
faldet af de politiske forhandlinger om 
originalitetskravet.

Politiet assisterede Motorstyrelsen ved en kontrolaktion i Øster Hurup i uge 30. En me-
get skarpt skåret pressemeddelelse, udsendt mindre end 24 timer efter aktionen, kunne 
erklære at der blev fundet fejl ved 2/3-del af de kontrollerede køretøjer. 
ikke er tilpasset til virkeligheden.
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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
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Borgward B 3000 var en mel-
lemstor lastbil lavet af den 
tyske producent Carl F. W. 
Borgward GmbH mellem 1941 
og 1944 i værkerne i Bremen-
Sebaldsbrück. 

Efter 2. verdenskrig fortsatte 
produktionen af B 3000 fra juli 
1948 til 1950. 

Borgward startede med at bygge 
lastbiler i 1937 og forsynede køretø-
jer med op til fem ton nyttelast indtil 
starten af anden verdenskrig i 1939, 
inklusive den 3-tonede Borgward G. 
W. lastbil, der fås med benzin eller 
dieselmotor.

En stor kontingent af disse lastbiler 
blev rekvireret af Wehrmacht. 

Oprindeligt fortsatte produktionen 
af den almindelige lastbil serie. I 1940 
blev de tyske lastbilsfabrikanter in-
strueret om at begrænse antallet af 
forskellige modeller for at fokusere på 
produktionen af forenklede 'standard' 
lastbiler med en nyttelast på omkring 
tre ton.

Fra 1942 begyndte produktionen af ef-
terfølgeren. Denne nye "Einheits-LKW" 
(standardbil) var en 3-ton lastbil med 
den officielle betegnelse Borgward B 
3000 S / O (med en 3,7 liter, 78 hk 
benzinmotor) eller Borgward B 3000 
S / D (med en 5 -litre, 75 hk dieselmo-
tor, begge med seks cylindre). For at 
spare på råmaterialer blev lastbilerne 
senere forenklet yderligere ved hjælp 
af foranstaltninger som at smide det 
diamantformede Borgward-badge på 
gitteret eller udskifte stålkabinen med 
en standard træbils kahyt ("Einheits-
führerhaus").

B 3000 var et passende køretøj, men 
den lettere Opel 'Blitz' V 3000 viste 
sig at være overlegen.

Borgward B 3000 var en 
mellemstor lastbil 
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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
 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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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
S
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Michael Heise  •  heise.sedennet@gmail.com
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