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TRACTIIOINI J!l/t/11 
Aktivitet 

Så kom der endnu et nummer af vort blad - også denne gang præget af 
jubilæumsårets aktiviteter. Mon ikke vi snart kan brØste os af at have 
en af Europas mest aktive klubber, set i forhold til medlemstallet? 
Dette vokser stadig og er nu oppe på 75. 

Af sommerens aktiviteter har vi som bekendt endnu en tilgode , nemlig 
sommertræffet på Djursland her i denne måned. Antallet af tilmeldinger 
har imidlertid ikke været overvældende. På nuværende tidspunkt er det 
for sent at tilmelde sig, hvis man vil bo på Feriehotel Kattegat, men 
lad ikke dette afholde dig fra at dukke op. Det må kunne l ade sig gøre 
at finde anden overnatningsmulighed - ente n ved c ampering eller privat 
indkvartering (vi er vel een stor familie?). I b e sty relsen håber vi i 
hvert fald på så stor deltagelse som muligt i generalforsamlingen! Og
så i år forventer vi iØvrigt deltagelse fra udlandet. Bla ndt dem som 
vi ved kommer er Sanny Holm, som har lovet at tage et bredt udvalg a f 
sine reservedele med. 

På selve generalforsamlingen skal bestyrelsen jo udvides til at om
f a tte fem medlemmer. Det skulle kunne give mulighed for at klubben kan 
komme til at gØre endnu mere for medlemmerne end hidtil - ikke mindst 
på reservedelsområdet. Her har der jo været megen snak om hvordan vi 
f.eks. kan skaffe dele hjem fra Holland og Frankrig . Her til lands er 
der jo også lidt her og der, som ligger og samler støv. En reservedels
kontakt-telefon ville være klart Ønskelig. En åbenbar opgave for den 
nye udvidede bestyrelse. 

Men altså: KOM til træffet på Djursland i weekenden 14-16 september! 
Vil du vide mere om programmet, så ring til Hroar Toppenberg på telefon 
08-186882. 

Og så har jeg en bØn til de af vore medlemmer, som sidder i nde med 
teknisk viden samt papir og blyant: Skriv artikler til bladet . Så kan 
det være til hjælp for andre, både ved renove r ing og vedligeholdelse. 
Jeg skal gerne være behjælpelig med illustrationer osv. efter behov. I 
samme moment vil jeg indtrængende bede alle jer , der sender stof til 
bladet om at sende materialet så tidligt som muligt og , under a l le om
stændigheder, inden deadline-datoen, som står forrest i hvert nummer. 
Så kan det være at jeg slipper for at skulle rive e n hel uge ud af min 
kalender , hver gang der skal laves blad . Det hænder jo at jeg har an
dre t ing for . Det er heller i kke sjovt at skulle ringe og rykke for 
tingene. 

Fortsat god somme r (den er forhåbent l ig ikke he lt s lut!). Jen s . 
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Pinsemøde 
5 af klubbens biler, med indhold, var samlet til klubbens fØrste pinse
møde. Det blev afholdt i Fjellerup, i mine forældres sommerhus. 
Det blev efter alle kunstens regler - med røde bØffer, rød vin samt en 
manglende evne til at se pinsesolen danse (var det skyet?) • 
Det var virkelig en fornØjelig aften - lad os håbe at der bliver flere 
deltagere til næste år. JØrgen Kjær. 

Traction Avant Danmark 
Formand: 
Hroar Toppenberg, 
HØjtoften 10, 9000 Aalborg. 
Tlf. 08-186882. 

Kasserer/medlems
i · JØrgen Kjær, 

Saturnvej 9, 8370 
Tlf: 06-983177. 

RedatØr/bestyrelsesmedlem: 
Jens MØller Nicolaisen, 
Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 KØbenhavn N. 
Tlf: 01-395320. l 

VærktØj: 

og vognregister: 

Eadsten. 

BEMÆRK NY ADRESSE 

BjØrn Mogensen, Lundegade 10A, 3000 Helsingør, Tlf: 02-101477 el. 214646 
og 
Gunnar Rasmussen, Skjoldsvej 21, 3000 Helsingør, Tlf: 02-214876. 
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liorr.na!ldiet/Paris 
4 af klubbens biler havde aftalt en odysse til vore kære tractions 
hjemland og jeg havde på grund af et personligt væddernål med Finn Lys
ter forpligtiget mig til at kØre min bil til Eiffeltårnet, Pilier Nord. 
Turen var planlagt som en kornbineret familie- og garnrnelbilstur. Benny 
og jeg havde aftalt at vi dagligt skulle finde 5-6 nye tractioner. Det 
lykkedes faktisk; der findes mange tractioner i Normandiet, bare man 
kommer ned i krogene. Der var faktisk så mange spændende oplevelser en 
dag, at vi korn for sent hjem til aftensmaden - undskyld Niels Anton og 
Britt. 
Af de mange oplevelser kan i flæng nævnes et tilfældigt mØde med for
manden for den lokale traction-klub, som netop havde haft besøg af vort 

- her er så beviset, Finn, så ka' 
du godt ryste op med flasken .•. ! 
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svenske medlem, Sanny holm. Vi stØdte herefter på en 7A, årgang 1934, 
højrestyret! 
Et museumsbesøg i en af de nærmeste byer bØd på en meget spændende op
levelse: Endnu en ?A'er fra 1934, chassisnummer 003990, fuldstændig ori
ginal og faktisk rustfri - og så var den til salg! Pris: 15.000 Ffr. 
Min Økonomiske formåen er ikke til flere af denslags indkØb, så hvis 
nogen er interresserede kan vi jo snakke sammen om det. 
Ellers stØdte vi på alle de forskellige modeller, hvoraf flere faktisk 
var til salg, men - hvordan ordnes en import rent praktisk??? Er der 
nogen af medlemmerne der ved hvordan, så bedes vedkommende skrive lidt 
om det i bladet eller kontakte undertegnede! 
Da vor formand Hroar dukkede op, havde vi inviteret den lokale formand 
samt flere andre lokale tractionister til en hyggelig aften. Det blev 
en uforglemmelig aften, hvor vi blandt andet fejrede Benny's fØrste 30 
år. Den lokale formand lovede at han muligvis ville gæste vores kommen-
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de træf ved BØnnerup Strand. 
Rent praktisk forløb vor Frankrigstur uden de store problemer, dog re

sulterede et knækket plejlstangsleje desværre i en togtur Paris-Vejle 
for Erik Hougård. 

Hermed tak for en dejlig tur til mine ukuelige rejsefæller! 

Fra registret 
NYE MEDLEMMER: 

JØrgen Nielsen, Neckelmannsgade 6, 4800 NykØbing F. 
Ole Meldgård , Siggårdsvej 25, 7430 Ikast. 
Lars Storm, Floravænget 46,2., 5250 Odense SV. 

JØrgen Kjær. 

Sanny Holm, Skarviksvagen 22, 182 61 Djursholm, Sverige. 
Knud Olsen, Hjortebjerg 12, Karleby, 4800 NykØbing F. 
Ellen og Karl MØller, Slettegård, 3200 ~elsinge. 
Citroen Hillerød v. Ole Nielsen, Slotsgade 65, 3400 HillerØd. 
SØren Vestergaard, ~llingvej 3, Vester Alling, 8963 Auning. 
BjØrn SØrensen, Oremansvej 8A, 2650 Hvidovre. 
Gert Bue Larsen, Bellisvej 7, 2720 Vanløse. 
Niels-Erik Pedersen, Bredebovej 37,1.tv., 2800 Lyngby. 

Det er rart at se at så mange har fået deres licensforhold iordenj men 
der mangler stadig nogle. Hvorfor? 

OBS!!! NY ADRESSE: 

JØrgen kjær flytter pr. 1/9 til 
SATURNVEJ 9, 8370 HADSTEN, som samtidig er registrets nye adresse. 
Telefon: 06-983177. 
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Klokken 14 samledes bilerne på Langelinie. Blandt dem som var med på 
Moskva-turen udvalgte vi tre til præmiering, dvs. vi valgte nu kun to, 
for den tredje var en anhænger. Den hang bagpå en Sport fra 1939 og var 
hjemmelavet, med et tidstypisk udseende, af et bagtØj fra en elver. Den 
var naturlivis udstyret med pilote-fælge og med reservehjulskappe bagpå 
i den rigtige vinkel . I låget kunne man se et kort over ruten samt et 
fint billede af gamle Andre. De to andre præmier gik til en Sport fra 
1935 (turens ældste bil) og en meget smuk cremefarvet faux-cabriolet 
fra 1936, der kom fra Skotland. Smukt så det ud med den lange række af 
tractioner, med havet og Trekroner i baggrunden. Som på Rådhuspladsen 
var der masser af tilskuere og presse. 

Efter at have indtaget en god gang biksemad i kasernens kantine, åb
nedes ballet kl. 20 lØrdag aften, med musik ved Capenhagen Jazzband. At 
det blev Capenhagen Jazzband, der spillede, var ingen tilfældighed, da 
ham der står for bandets spilleplan har en svoger, der tidligere har væ
ret aktiv tractionist. Og sådan gik det til at vi kom i kontakt med dem. 
På trods af, at vejret var blevet koldt og blæsende, blev det en herlig 
aften. O.H. sørgede naturligvis for at bandet kunne stå i et militær
telt og der blev danset og festet til langt ud på natten. Selv trådte 
O.H. mangen en dans. Desværre savnede vi vor svenske ven, Lennart Ohls
son, der jo er så glad for Dixieland-jazz. Han ville have haft det som 
en fisk i vandet. 

For nu at ingen skulle få problemer med at komme op sØndag morgen, 
hvor turen til Moskva jo gerne skulle fortsætte, sørgede O.H. for at en 
politibil gennemkørte campingpladsen med udrykningssirenen tændt. Folk 
kom da også op, dog er der forlydender om at O.H. ret hurtigt skulle 
være gået i seng igen. Herefter kØrte kortegen op ad Strandvejen til 
HelsingØr og tog færgen videre til Sverige. 

Tak til alle, der har været med til arrangementet! Specielt tak for 
godt samarbejde til Ole og Birthe fra Citroen. Vi håber at kunne genta
ge succes'en om halvtreds år og iØvrigt selv komme med på turen. For en 
del af os skulle alderen ikke kunne blive nogen hindring - i hvert fald 
var den ældste deltager på Paris-Moskva-Paris 76 år gammel. Ikke så 
lidt ældre end den ældste bil ... Jens. 
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København 
Ja, man kan jo godt ærgre sig bravt over at man ikke selv skulle med 

på dette fantastiske togt, til Moskva og tilbage igen! En sådan tur må 
jo være en oplevelse for livet. 

Vores del af det, gruppens passage gennem Danmark, blev imidlertid hel
ler ikke kedelig. Sammen med vore venner på Automobiles Citroen lykkedes 
det at få sat skik på weekenden, så alt klappede til alles tilfredshed 
og fornØjelse. Dette til trods for at næsten halvdelen af planlægnings
gruppen blev udskiftet i sidste time. 

Tre biler ( incl. Ole l•lillersteds CX) kØrte hollænderne i mØde oq var 
på pletten i RØdbyhavn til modtagelsen. Klokken 16 præcis holdt alle bi
lerne på Rådhuspladsen (som heldigvis var stor nok). Pladsen var sort 
af mennesker, der havde læst om begivenheden i aviserne forinden. Sikke 
et syn! Solen skinnede og stemningen var helt i top. KØbenhavns overborg
mester Egon Weidekamp holdt en veltilrettelagt tale på engelsk, hvoref
ter der blev lukket op for en overdådig buffet på Rådhuset. Tak til KØ
benhavns kommunalbestyrelse for god mad. 

Da arrangementet på Rådhuset var forbi, forlod bilerne Rådhuspladsen 
med hjælp fra politiet, hvorefter turen gik til SvanemØllens Kaserne. 
Takket være seniorsergent O.H. Hansen, også kaldet "generalen", var alt 
her nøje tilrettelagt, med bedste militære organisation og præcision. 
Generalen, der til daglig står for kasernens depot, havde fået overdra
get komandoen over hele kasernen og hans hjælp var uvurderlig! 

Efter at elverfolket havde checket ind og betalt gebyr, blev der cam
peret og fredag aften forlØb uden de helt store aktiviteter. O.F. og 
hans familie solgte Øl og havde desuden sørget for at en pØlsevogn var 
til stede, så ingen led sultedØden. O.H. havde også skaffet os fra Trac
tion Avant Danmark en militærbus, som vi brugte som samlingspunkt og in
formationscentral. Desuden havde A/S Citroen opstillet en bod, hvorfra 
der blev solgt diverse Citroen-artikler. Ellen og Jean Vincent havde 
Citrenisternes klubboutique med (tak for det) og der rapporteredes om 
et pænt salg. A/S Citroen solgte forresten også vin. 

LØrdag formiddag gik med pladsens faste aktiviteter (de netop nævnte) 
samt med bilreparation. KØbenhavn var jo Moskva-turens fØrste stop, 
hvor der var tid til den slags, så det var ikke så få, der sad og skrue
de rundt omkring. Det var ikke blot bilreparation - et telt havde fået 
en stor flænge, da det blæste temmelig stærkt. Andre ville gerne en tur 
ind til byen og kom og spurgte om vej - og sådan var der mange små og 
store problemer, som skulle klares her og der. O.H. kan ikke takkes nok 
for sin indsats. Vi behøvede blot at kalde "camp-chief" over de af mili
tæret udleverede radioer - og vips stod han der, ifØrt et folkevognsrug
brØd med roterende blink på taget! !'lan skaffeCl.e både ventilslibe-værktØj 
samt nål og tråd. Om morgenen havde en gruppe deltagere udtrykt ønske om 
at blive vækket med en trompetfanfare - det klarede generalen også. 

I løbet af formiddagen kom flere danske og svenske vogne til. Blandt 
de sidstnævnte var Henrik Lundberg i sin sølvfarvede faux-cabriolet nor
male, som vi også så i Hadsten sidste år og Sigvard Sarnmark i sin flot
te røde DS-cabriolet. 
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Bilerne og anhængeren, der 
præmieredes på Langelinie. 

Fotos: 
Finn Fjeldsted 
og JØrgen Kjær 

O.H. og jazzmusikken 
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mer' 
PARIS 

Det er altid hyggeligt med de små "efterspil", man af og til kan opleve, 
når man har været til de store træf. Fra vor ven i Holland, J. Disberger 
h~r vi modtaget disse billeder. Øverst et situationsbillede fra Le Bour
get, hvor en hel del flittige hænder (samt diverse arme og ben) er igang 
med Ulriks gearkasse. Som bekendt kom bilen hjem i fin stil. Nederst ses 
Disbergers pragtfulde 11A årgang 1934 på hjemmebane. Den opmærksomme læ
ser vil måske huske at der også i sidste nummer af TS var et billede af 
denne fantastiske bil. En Normale uden bagklap hØrer jo til blandt de 
allerstørste sjældenheder. Ved en senere lejlighed skal jeg vende til
bage til bilen, som tillige har en sjov og interessant historie. 

Jens. 

CITROIM , 
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Ny bog= 
Det er ikke hver dag, der udkom

mer litteratur om vore biler. Af og 
til har man også fornemmelsen af, 
at når der udkommer en ny bog er 
det ofte tidligere udgivet materia
le, som blot er blevet let bearbej
det og suppleret med et par glamourøse farvefotos, så eventuelle bogsam
lere bliver anselut nødt til at kØbe den. Ingen tvivl om at der er penge 
i sådan noget. 

Den nye store bog, der lige netop er udkommet, Le Grand Livre de la 
Traction Avant, af Olivier de Serres, er heldigvis langt fra en boa af 
ovennævnte kategori. 

Flere års arbejde er gået forud for udgivelsen og det er virkelig et 
beundringsværdigt resultat; ' kun få af bogens billeder har tidligere væ
ret offentliggjort. Pvad teksten angår, må denne lille boganmeldelse 
desværre blive noget mangelfuld. Med sådan et værk i hånden kan jeg kun 
bande grimt over at mit franske er så elendigt, for der er faktisk ikke 
det emne, med tilknytning til de forhjulstrukne, der ikke er berØrt. 
Noget kan jeg dog tyde, om ikke andet, så med vennernes og ordbogens 
hjælp (så ka' det jo osse være, at man lærer lidt ... ). 

Af bogens indhold kan nævnes: En dybtgående historisk gennemgang, tek
niske beskrivelser af alle modeller (incl. 22'eren), tractionen i de 
forskellige lande (herunder et afsnit om Danmark og Skandinavien) , spe
cialkarrosserier og tilbehør, tractionens rolle i mtotrsporten, praktis
ke beskrivelser af de forskellige årgange; herunder f.eks. skærme, fæl
ge, indtræk osv., produktionstabeller, stel- og serie(!)numre samt meget 
meget mere. 

Den bog bØr simpelthen stå på enhver traction-entusiasts boghylde! 

Varedeklaration: Olivier de Serres: Le Grand Livre de la Traction A
vant. Forlaget E.P.A. Fransk tekst. Format 21x25 cm. 400 sider, heraf 
32 sider med farvetryk. Over 600 s/h-fotos. Pris: 290,- Ffr. (billigt). 

TRACTIIOINI J!I0'/11 
STOF TIL TRACTION-SPECIAL 
- sendes til Jens MØller Nicolaisen, 
Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 Kbh. N. 01-395320. 
Der mangler principielt til enhver tid meteri
ale - især historisk/teknisk: Vær iØvrigt oprnærk )"'!,.IJII.liJiiii 
som på datoen for deadline forrest i Attraction. 

Jens. 
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STAFETTEN 
Henning Christensen, Citroen 11 Sport 1939, JS 52 195. 

Her skal fortælles om de oplevelser man får, når man er ejer af en gam
mel Citroen fra 1939. 

Det er nu 4. sæson, vi kØrer i den gamle bil og den har tilbagelagt 
13.000 km. siden en gennemgribende restaurering. 

Da bilen blev kØbt, havde jeg aldrig drØmt om at komme i forbindelse 
med så mange mennesker, som jeg nu kender. Den fØrste var Heine Bo Ras
mussen, HillerØd. Uden hans hjælp med råd og vejledning og mange fine 
reservedele, var det aldrig bkevet til den bil, som jeg nu har, så tak 
for det, hr. Rasmussen. 

Sidst i april var hele familien på en fin tur til Paris, sammen med 7 
andre Citroen'er her fra landet. På turen mØdte vi mange smilende men
nesker, og man kunne se og hØre, at de gamle ·biler vakte mange minder 
hos dem. Hvor mange meter film der blev brugt på diverse rastepladser, 
og hvor vi ellers gjorde holdt, tØr jeg ikke spå om. 

De sØdeste smil og de fleste vink, fik vi fra lille Stine, som gjorde 
turen i en nyrestaureret Citroen sammen med sin far og mor, Karin og 
Christian Friis fra Bredebro. De som var med på turen så, hvor eksempla
risk hun opfØrte sig. Til sidst en lille oplevelse fra hjemturen. I 
regnvejr gennem Holland (det eneste på hele turen) afsløredes en utæt
hed ved luftklappen på Christians bil. Til opsamling af regnvandet brug
te han det eneste forhåndenværende, nemlig Stines potte, som efterhånden 
blev fuld. TØmningen foregik ved et trafiklys, som var rØdt da vi kom 
dertil. Medtrafikanternes måben gik over i et stort smil, da Christian 
åbnede dØren og tømte Stines fine rØde potte ud på gaden. 

Klubberne, som vi er blevet medlem af, arrangerer en masse fine ture, 
som vi også deltager i, når tiden tillader. Hvis du, som læser dette, 
har en gammel Citroen, så skynd dig at få den ud at kØre. Mange gode op
levelser venter. 

Hilsen Henning. 

STAFETTEN gives hermed videre til Orla Christensen, Skæve. 

- l 

Hennings bil, fotogra
feret ved Hadstentræf
fet i 1983. 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRACTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til: 
Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 KØbenhavn N. 
Tlf: (01) 39 53 20. Bedst morgen eller sen aften. 

Sælges: 

B11 Normale 1953, ikke helt god, men komplet. Prisca. 2.800,- kr. 

B11 Normale 1952, reservedelsbil. Prisca. 2.000,- kr. 

I Frankrig anvises: 

7A 1934 (se billede her i bladet). 

11B Farniliale 1955. 

KØbes: 

FØrkrigsbil/papirer, 11 Sport eller Normale. 

T23 lastbil. 

Anvises: 

B11 Normale 1953, kr. 6.00Di-

JØrgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten, tlf. 06-983177. 

Sælges: 

Diverse brugte reservedele til Sport, mest fra fØr 1952. 

søges: 

God opbevaringsplads til min varevogn (hvis den fortsat får lov til at 

stå og ruste, vil den være forsvundet helt inden udgangen af dette år

ti). Der må også gerne være plads til store reservedele, som f.eks. 

for- og bagtØjer, skærme etc. Det skal være billigt! Måske vi er flere 

som kan gå sammen om et større lejernål - gerne på landet. 

Avisudklip fra KØbenhavnstræffet (vi vil lave en scrapbog) . Hvem kan 

hjælpe med en IBM skrivemaskine af typen "Executive", som den der blev 

brugt i TS nr. 7/Attraction 133? 

Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A,4.th., 2200 Kbh N. 01-395320. 

Sælges: 

Reservedele til Traction Avant. 

Henvendelse til Sanny Holm på det kommende sommertræf! 
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Køb & salg, fortsat= 

"TRACTION-RESERVEDELSSERVICE" 
v/ CHR. FRIIS . BOSHOLMVEJ 5 . 6261 BREDEBRO 

Bagpanel (efter juli 52) 

Udvendige paneler 11B og 11BL 

Reparationshjørner til forskærme 

Forreste stænklapper (fra okt. 45) 

Horn til fastsp. af forkofanger 

Kofangerhorn (forkromet) 

Hjælmbånd (for og bag) 

Gummitætning for luftklap 

Gummiliste til forrude 11B og 11BL 

Gummiliste på chassis bag forrude 

Gummilister til døre (komplet sæt) 

Gummiliste til bagklap (fØr juli 52) 

Gummiliste til bagklap (efter juli 52) 

Gummiliste på chassis (efter juli 52) 

803.522 

299.806 - 807 

299.317 

216.107 

221.134 

213.113- (J)17 

213.203 - 204 

222.740- 241 

224.257 

802.779 

802.676 

675,-

725,-

240,-

160,-

250,-

140,-

85,-

130 '-

200,-

62 '50 

170,-

142,50 

200,-

62,50 

Har du problemer med andre reservedele, så ring eller skriv og vi prøver 

at klare sagen. Traction Reservedels Service, Tlf. 04-740156 (efter 18). 

Postkort fra vor 
te medarbejder i 
Ernst Berends. 
Alle bilerne har klaret 
turen hertil uden prob
lemer. De gode kammara
ter i Moskva tror at 
tractionen er en ny mo
del!!! 
Hvad BX ' erne angår , så 
kan de slet ikke fatte 
hvad de ser .... 
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