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TRACTII<O>INI Ktllf 

Foriu·et ~r pa vej - hvor svært det end 
kan være at fatt e ! Vi nærmer os en ny kØ
resæson og har man noget at køre i, bli
ver der rigeligt at kØre efter, i save l 
1nd- som udland. 

Her f!illger en kronologisk oversigt : 

Lokalmøder 
ØST: 

Peaer GrJi)nborg arrangerer lokalmØde i 
i( astr up Lufthavn fredag den '2.7 . marts kl. 
'2.0 . 00 . Vi skal mJi)des derude - for nærmere 
oplysninger r1ng til Peder pa 01-1 1404'2.. 
NU' Tllmeld1ng senest fredag d. '2.1/ 3. 
VEST : 

SØndag den 3 . maj fra kl. 11. 00 er aer 
lokal111jl)d e ho s J et te og J ens Sanning i 
Skanderborg. 

Tur på Kattegat 
I samarbejde med Nordjysk Vintage Mo

torklub (NVHI<) og Kri stianssand Veter an
b~klub er TAD inviteret til at deltage i 
færgeselskabet Fred . Olsen Lines ' 50 ars 
jubilæum pa ruten Hirtshals - Kri stians
sand. 

Mine oplysninger om arrangementet er 
endnu lidt sparsomme, men for at ctu kan 
nå at sla et kryds i kalenderen bringes 
hermed en forelØbig introduktlon . 

LØrdag den '2.3 . maj 1Yb7 mJi)des vi i 
hlrtshals, og færgen afgar til 1\ristlans
sand kl . 11 .30 . Hed færgen er ogsa '2.0-L.S 
veteranbiler fra Norge, der er pa retur
r e jsen . Turen med færgen til 1\r.tstians-

sand og r etur er gratis for bilerne og 
samtlige passagerer . l<'ærgeselskabet ~·red. 

Olsen Line s vil, uct over andre arrange
menter pa turen, give en frokost til alle 
deltagerne . 

Heturrejsen til Danmark kan foretages 
efter eget valg . !';n ten samme dag kl. 17, 
sS')ndag kl. ij. 00 , søndag kl. 1\1 . 00 eller 
senere . Ønsker Ilian saledes a t gjl) r e turen 
til et weekend-ophold , vil Fred . Olsen 
Lines være behjælpelig mect at finde gode 
og billige overnatningsmuligheder i Nor
ge . 

Er du interesseret i ovennævnt e arran
gement, bedes du skrive eller ringe til 
mig snarest, da antallet af pladser kan 
være begrænset . 

Hroar Toppenberg, HJi)jtoften 10, 
9000 Al borg. Tlf: 0~- 1 ~6~~2 . 

Tour de Belgique 
belgien Hundt i dagene '2.~-31. maj, i an
ledning af den belgiske klubs 15-års fØd
selsdag. Her citeres fra indbydelsen: 

"ll}b7 . En ene s tåend e begi venh ed for de 
klassiske Gitr~n'er . G.U . A. G. fejrer Sln 
15-ars fi<)dse l sdag mect dig ! De s mukkeste 
Gitro~n ' er l Europa, fra Type A 1919 til 
11U fra 1Y57, møder hi nancten pa de bel 
giske landeveje i Tour de Belgique. Start 
og mal finder sted pa "Palais Mondial cte 
l'Automobile " \Autoworla) i bruxelles. 
r<ontaktadresse : 
GLUU HELGE DES ANGIENNES CITHOEN, 
Welriekendedreef 1, ti-1\100 Overijse, Bel
gien . 
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CIITROEINI 
Pinsen 6-8 juni 

Flere forskellige aktiviteter falder 
desværre sanun en i pinsen. Ilet for os mest 
relevante er naturligvis den svenske ~Il
klubs årsmøde, der som bekendt denne gang 
finder sted pa Orenas Sl ot, ca . S km syd 
for Hel singborg . 

MØdet arrangeres af Bengt bengtsson og 
Henrik Lundberg som mange af os jo kender 
fra flere af vores mØder - lad os fa rig
tig mange danske vogne/ medlemmer over til 
vore svenske venner! 

Der foreligger end nu ikke yderligere 
opl ysninger om mØdet, bortset fra prisen, 
der kommer til at ligge på ca . 600 Skr. 
pr. næse -alt incl. (Overnatning på dob
beltværelser). 

Fra Jylland arrangeres der fælles kØre
t ur til mØdet via Grena-Hels1ngborg. Der 
satses pa afrejse fredag aften \grund
lovsdag), og overnatni ng pa færgen. Hj em
tur mandag (2. pinsedag) . Har du ikke 
selv en kØreklar ll'er, er der mulighed 
for transport med nogle af de kørende. 

Yder l igere oplysning og tilmelding t1l 
Erik Hougard: 05-~30049 . 

~om nu ud af hullerne, sa vi kan vise 
svenskerne, at vi ogsa kan gØre genvisit! 

LØrdag d. 6 . j uni kl. 10- 16 afholder Jysk 
Automobilmuseum sit arlige veteran-auto-
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marked. Alle der ankommer for kl. 10 . 00 i 
førkrigsbil/ motorcykel far fribillet til 
museet . Derudover vil alle s om fremvis er 
gyldigt medlemskort til en veteranb1lklub 
(TAD: postgirokvittering) fa adgang til 
museet for halv pris . Grastis Stadeplad s . 

Og så er vi blevet inviteret t1l at del
tage i det 1 ~ . Nordiske Grænsetræf, der i 
ar arrangeres af Norsk 2CV ~lubb. Læs me
re om dette andetsteds i Attraction. 

Sor.nr.nertraef'87 
Hermed inviteres til Sommertræf '~7, pit 

Moltkes Vandrehjem i He l singØr, ligesom i 
' ~S . Det forelØbige program ser sådan ud: 

Fredag d. 21. august : Film: "Undskyld vi 
flygter"- med masser af ll'ere i' 

LØrdag d . 22.: kl . 9 . 30 til 11. 30 : Gene
ralforsamling i Traction Avant Danmark, 
(som hermed er i ndkaldt) . ~L. 11.45: ~Ø

retur til KØbenhavn, med diverse prpver 
undervejs. Tilbage pit vandrerhjemmet ca. 
kl. 1 ~ . 00 . 
~l. 19.00: FESTMIIJDAG. 
SØndag d . 23.: Stumpemarked, som sand syn
ligvis vil finde sted på Nivågard. Vi 
slutter træffet ca . kl. l S. OO . 

- med venlig hi l se n arrangementsgruppen. 
/ kontaktperson: Kim Clasen . 

7. ICCCR 
!Jet syvende "Internationale Citroen Car 

Club Rally" finder som bekendt-sted i Lo
reley-i det sydlige Tyskland i dagene 4-6 
september. !Jet arrangeres af vor søster
klub CVC, i samarbejde med de andre tyske 
C i troenklubber. J eg haber at kunne konune 
med yderligere information i et kommende 
nummer af bladet. Man kan dog allerede nu 
kontakte: 
Jurgen Czaikowski, Haedenkampstrasse 22, 
IJ-4700 Hannn 3 . Tlf: 023 ~ 1-404 142. Jens. 



En mand som var eet med sin 11 'er ! Partr æt af CarL LynenskjoLd i fuLd galop på Amager 
Travbane . Bemærk hans heLt specieLle kørestil ; altid med nedruLlet vindue og armen tiL 
større mod dør pladen. 

Motorsport ® 
I dette blad kan du denne gang l æse noge t 
om ll' erne i dansk mot or s port. Artiklerne 
er skrevet af J ohn Reel e, som ha r besøgt 
den i s in tid så kendte racerkØr er Ca rl 
Lynenskjold . Ar tiklerne skal i kke opfat
t es som e t for søg på a t skrive "den kom
ple tte his torie " om ll' ernes liv~ dansk 
motorsport , men er næs t en a l ene baser et 
pa oply sningerne fra Lynenskjold. Hen de 
giver i hvert f ald et rimelig t bi llede af 
hvor s tor en rolle de vinkelbær ende biler 
s pillede i en l ang periode . 
Ca rl Lynens kjold va r desuden så venlig a t 
l åne os en masse bi lleder fra hans karri
er e mange af di sse taler jo kla rt for 
sig selv! De t lader vi dem gØr e i de t il
f ælde , hvor de t ha r vær e t svært a t find e 
oplysninger om s t ed og dato. Blandt and e t 
har vi rode t en den rundt i byna vnene A
rup , Arby og Abro -en eller fl e r e f yns ke 
motorbaner . Kan nogen af medlemmerne kas
t e ly s over dette? 
Vort medlem Pe t er Schmi dt J ensen, som i 
gamle dage har vær e t med til at r i gge bi
l er t~l for en and en af tidens s tore Cit
roenk!<)rere , Ewald Hasmussen i ~·arum, for
tale i øvrig t forl eden om de tw1ede biler, 

a t de ofte krævede så h!<)je omdre jnings t al 
fo r a t t række, a t man primært k!<)rte dem ~ 
l. og 2. gear . (G earlasen blev fj ernet). 
Bi l erne s tod deres pr Øve pa ~i skebæk-bak

ken: hvi s i kke de kunne sprØjte op ad den 
med mindst 120 km/ t i ande t gear , kunne 
de t vær e t ligemege t - sa var de i kke hur
tige nok . • . ! 
God fornØjel se ! John og J ens . 

En pressel citron. 
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F'ør i t1den var aer Konstant brug for 
nye kørere, og havde man lyst til at være 
med t<unne man konm1e til en prøve for at 
konstatere hvor god man var til at tumle 

en bil. Vedkommende behøvede sa blot at 
melde sig ind i f.eks DAll, DNll eller AS!\. 
Det kostede 25,- kr at blive optaget og 
25,- kr ar ligt a t være medlem \19 SO) • Han 
bestilte sa en begynderlicens til 25,
kr . som gav adgang til træning pil banerne 
lørdag eftermiddag og i højsæsonen til
lige pa de lyse torsdag eftener . 

Syntes man om sporten, kunne man ind
stille sig til en licensprøve, hvor man l 
selskab med nogl e Kenate Kørere skulle 
demonstrere handelag og være 1 stand tll 
nogenlunde at fØlge med. Hen skulle ena
videre kende flag- og kørselsreglerne -
dvs. v1de at man matte overhale bade høj
re og venstre om, give plads tll overha
lende Konkurrenter og ikke skære baner, 
førend rnan var mindste en vognlængde for
an eller bagved . Ved tyvstart fik man 
et t1llæg pa et minut 1 løbet. 

J\unne alle disse betingelser opfyldes 
f1k man sa den endelige licens, hvorefter 
man for alvor Ktmne begynde at dyrke den 
raske, men kostbare sport og dramme om 
at blive en ny Nellemann. 

Carl Lynenskjeld meldte sig 1nd i ASI\ 
(Automobil Sports !\lubben) i 1939 og kør
te motorløb i 20 ar. Igennem arenes løb 
havde han omkring 6- 10 Citroen ll' ere. 
En af hans faste mekanikere var den kend
te cykelrytter Kay werner Nielsen, som 
havde været i l ære hos Citroen i Arhus. 
Lige efter krigen kom han til København 
og arbejdede bla.a. hos Sonuner pa Amager. 
Ikke alene pa cyklen var Kay lynhurtig, 
men ogsa med Citroen-værktf<)jet . Saledes 
kunne han skifte motor pa en 11 Sport pa 
mindre end Z t1mer - al t in cl. Det skal 
vi andre nok bruge et par dage til . ~·Jen 

efter lO ars forløb som mekaniKer inden 
for motorsporten lod han 11 være elleve 
(eller omvendt) for ude lukkende at be
skæftige sig mect pedalkraft. 

Ikke kun pa motorbanerne var Carl LY
nenskjolct lidt af E'n fartctjævel, men ogsa 
i den københavnske traf1k , hvilket be
kræftes af at han 1 l~bet af et ar f1k 12 
fartbøder. Hetjenten som stod og d1rige
rede færdselen pa 1'r1anglen sprang altid 
ind pa fortovet, nar han sa Carl konune 
farende i Citroen ' en for ikke at fa kørt 
r ud af bukserne. 

Den nu 7ti-arige Carl Lyn ensk j eld som 
bla.a. havde autolakeri inder hov ed trib u
nen pa Ko skilde King, nyder nu sit otium 
i sit hu s i Hund ige syd for i\sobenhavn og 
tænker med glæde tilbage pa de gode gamle 
dage l Gitroen 11; dengang da aer virke
lig var sang i ventilatorreunnene . 

Fra Danmarksmesterskaberne på FangeL-banen i 1951 . Forrest ses Jørgen Egende Søgård i 
cabrio1etten, (bemærk motorcykeL- forskærmene ! ) , i aggressiv yderposition Carl Lynen
skjold efterfulgt af SLagtermester Arne Nielsen i BMW 'en. 
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Roskilde Ring 
Der fandtes større, sværere og hurtige

r e motorbaner i snesevis, men savel dans
Ke som ud enla ndske kørere af ~nternatlo
val klasse der havde prØvet kosK~lde k~ng 
l'ietegnede den uden forbehold som verdens 
mor soms t e. Tilsyneladende nem og enkel at 
finde ud af, men lumsk som bare pokker og 
med to store vansKel~ge sv1ng, hvor lkke 
sa fa vogne har s l aet en kolb~tte, og 
hvor endnu flere l~b bl ev afgjort ~ s~ds

te omgang . 
livor ma nge andre motorbaner ~ landet 

havde sværere ved at trække tllsKuere t~l 
blev "tnngen " en kæmpe attraktion med 
et meget stort stampublikum. banen blev 
a nlagt i en gauunel udtjent grusgrav og 
a nlægsudgifterne blev pa lige ved l mlll. 

kroner . Ved abningsløbet i juni l YSS var 
der samlet 40 . 000 tilskuere, hvad der 
ogsa var normalt til de større løb . As
faltbanen var 700 metet' lang og blev ml

videt til ' det dobbelte l 195b . Normalt 
kØrtes motorl~b i b-7 fors l<ellige klasser 
med 3-4 heat l hver . 

gen af hovedbegivenhederne var vel nok 
klassen for standardvogne und er ZOOO cm 3

, 

hvor Citroen 11 dominerede 1 mange ar, 
taKket være "Citroen-holdet ": Poul Thoru
sen, Ewald kasmussen, Carl Lynenskjold, 
J ~r gen Egede SØgard og Poul kasurussen. 
Disse gutter havde K~rt utall1ge l Øb og 
kendte hinandens køremade og tekn~K ud og 
1nd og kunne aerfor give publiKum oen 
helt store oplevelse og dramat1k. 
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Som bekendt opsendte russerne der es 
f Øfste Sputnik d . 4· oktober 1':1.)7 . 16 da
ge efter, den 20. oktober, skullle man 
køre om Danmarksmes terskabet pa "Hingen" , 
og ved denne l ej lighed synt es konkurren
terne abenbart a t Carl Lynensk j olds egen 
planet- sattelit ogsa sKulle prydes mea et 
l<ol s Jml sk navn. Hovedparten af de mange 
t~lsKuere var naturl1gvis Ko nm1e t fo r at 
opleve det s tore sus, nemlig Citroen
Klassen, hvor ogsa Porche , uMW og andet 
ragelse var med. LØbet var igang og 1 
sidte heat pil 6. omgang og ~ kla r fører
positlan fik "Sprutnik" en r e t sa kraf-

tlg jordforb1ndelse, u te t den i Pl r elli
svi nge t med næs t en l SO km/ t tabte aet 
hØJre forhjul. Men e n ve ri t a bel meteor
hale styrene LynenSKJold utrolig flot s~t 
trehjulede kjilre tøj et par hundrede meter, 
hvo refter han s tand sede l1ge vea yde rvol
den. 

Som en and en drabant forsjilgte forhjulet 
forgæves at i ndhente s in ejer for ~n sam
menkobling, !olen drejde sa 1.nd llllellem de 
efterføl gende vogne med Poul Thomsen l4bJ 
og Preben 1\almer l44J ved rattet, hvoref
ter aet s trejfede en fotograf pa lilder
Kredsen og endte med et ordentl igt plask 
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1 den lille sø t1l t1lskuernes undren. 
bagefter kunne Lynenskjeld konstatere, at 
det var dr1vakselspindlen der var brækket 
m1dt over og hjulet havde tvunget s1g 
vej gennem forskærmen, inden det fortsat
te sit solo-race ned over asfalten. 

Bemærk her hjulest vej, nærmest 
forskærmen ! Der har været tryk på ! 
skærmbeskytteren er også knækket . 

Som nævnt kørtes der i flere forskelli
ge klasser; del s med utunede bLler, dels 
med tunede. For at disse forhJulstrækkere 
kunne bl1ve sa hurt1ge som mulig t h~vlede 

man flere mm. af topstykket, brugte shel
lak i stedet for toppaknLng, alwlllnlwns
pleJlstænger, korte stempler med kun een 
stempelring, dobbelt weber-karburator og 
sv1nghjulet afdrejet sa tuesten kun start
kransen var tilbage . Desuden Kørte man 
pa YY oktan benzin, so~n r.;an fik fra "as
trup Lufthavn; endog ogsa l1~e efter krl
gen, hvor der var knaphed pa brændstof . 
Gearkasserne blev ogsa mod1ficeret, bl.a . 
blev gearlasen fjernet . Ue hardt tunede 
maskiner krævede høje omarejn1ngstal og 
det var aerfor sjældent at man brugte 3. 
gear. I det hele taget eksperimenterede 
man utroligt meget med vognene og topfar
ten kom undertlden helt op imod 1':10 km/ t . 
.Som regel ulev motorerne splittet aa, 
kontrolleret og repareret efter hvert 
løb. 

L1ge siden ll' erens fødsel midt 1 tred
verne, blev denne lavtliggende jordfræser 
anvendt overalt pa l!:uropas motorsports
baner og Citro~n-epoken sluttede f•rst 
ornkring l';lbU, da Volvoerne med bS hk og 
andet moderne maskineri begyndte at gøre 
sig gældende . 

CarL Lynenskjold i et orienteringløb på MidtsjæLLand i midten af halvtredserne . Ved 
disse Løb var der ofte indlagt hastighedsprøver på temmeligt ufremkommelige steder . 
Hård kost for både fører og vogn ! 
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På is ... 
Om vinteren blev der ar rangeret i sbane

løb på mange af landet s tilfrosne søer . 
Frederiksborg Slotssø og Sorø SØ var vel 
nok de s teder hvor der kørtes flest isba
neløb . r<ørene fremstillede selv sine plg
dæk individuelt. Ca . 41i ganske almindell
ge bræddebolte blev til spi dsede ud s tuk
ket igennem dækkene indefra, s k1ve og 
mØtrik pit ydersiden. Længden var afgØren
de og a fhang af i sens hardhed den pagæl
dende dag løbet skulle k~res . Situations
billede t vi ser JØrgen Egede SØgård i cab
riolet ' en foran Poul Tho111sen i sporten på 
Freder iksborg Slotssø d . 19 februar 1956. 
6000 tilskuere trod sede det hårde vinter
vejr og da løbe t var færdigkørt havde 
fl ere af deltagerne mi s t et mange af dere s 
pigge . En havde således kun 2 pigge til
bage i hvert hjul , hvilket skyndtes dels 
for lange pigge, del s den mege t harde is 
og de mange s ving . 

Vind er i de san@enlagte 3 heat blev i 
sin sædvanlige sobre og polerede s til 

Poul Thontsen. Nr. 2 Poul Has mussen og nr. 
3 J Ør gen SØgard . Det var ikke ualminde
ligt at 6-7 vogne punkt e r ede i et sadant 
isløb . 

Ved vandpantomimen aret f ør , i 1955, 
va r det publikumsmæssigt mege t fint vejr 
med 15.000 tilskuer e, de fle s t e staend e 
oppe på J ægerbakken , og man må nok si ge, 
at de fik dramatik for alle pengene . Ved 
afslutningen af l Øbe t var i sen ·k~rt sa 
meget op at den brækkede, saledes at hel e 
inderkredsen, hvor ryttergarden befandt 
sig, begyndte at gynge . Falcks Hednings
korps måt t e t i lkaldes og etablere en bro , 
sa vogne, mand s kab og materiel kunne kom
me tØr s koe t i land . J(un een af vognene , 
en Gitroen, havnede pa bunden af søen. 
Det vides i kke om den e r blevet hevet op 
ell er om den ligger der endnu, men hvis 
nogle af medlemmerne en dag skulle konune 
forbi Hiller~d med en fiskestang, kan man 
jo pr~ve om man kan være sa helaig at 
fa en ll' er pit krogen . 

Billedet er fra Ringsted
gade på Østerbro . Lynen
skjolds Normale står klar 
til gadeløb. EwaLd Rasmus
sen kom tit på besøg hos 
Car l L. Efter frokost en 
skuLle gutter ne ger ne ned 
og røre bilerne lidt . En 
runde omkring Østerbrogad~ 

StrandbouLevarden og 
Kristianiagade var passen
de Carl den ene vej og 
Ewald den anden vej rundt . 
De vidste begge nøjagtigt 
hvor halvve j en var , så de 
kunne se hvem der var bag
ud. I så tilfælde var det 
bare om at .gi ' den en eks
tra tand ! 
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I vinteren 1Y46-47 blev der KØrt to is
baneløb pa SortedamssØen i ~ Øbenhavn hvor 
overskuddet gik til velgørende formal. Pa 
bllledet ses en drabelig fight mellem 
Carl Lynenskjold i sin 11 Sport, side om 
s lde med slagtermester Arne Nielsen l 
bMW. Citroen ' en har snud eskærm pa for at 
undgå at isklumper fra evt. foranllggend e 
vogne skal smadre forruden . Spotlight'en 
på taget blev brugt nar man k!Z'rte natori
enteringsl øb . l:lagved ser man sort af men
nesker sta rundt ont hele danunen lderaf 
maske sØens særprægede navn?) . 



Amager Travbane 
1949 . Det l ykkedes at erhverve Amage r 

Travbanes udmærkede anl æg til ud~velse af 
bilvæddel~b. Af sikkerhedsmæssige gruneJ e 
blev der kun lukket 20.000 tilskuere ind . 
Ogsa på i\astrup Lufthavns område blev der 
kØrt et enkelt løb. 

Ovenstående billede viser 11 Lynet 11 i 
fuld galop patravbanen d . 11. september. 
En sten har ødelagt forruden og Carl Ly
nenskjold matte en tur på skadestuen for 
at f a pillet gl assplinter ud af ~j nene, 

NogLe af de "tunge drenge " i 
dansk motorsport gennem haLv
tredserne: fra venstre Vagn 
Herman , Robert NeLLemann, 

~CarL LynenskjoLd og sønnen 
Preben LynenskjoLd. 
BiLen kender vi; det er jo 
den som kørtes af Jørgen Ege
de Søgård . IføLge CarL Lynen
skjoLd skuLLe den imidLertid 
have tiLhørt Fru Sv . Pedersen . 
Ved nogen noget om de't? 
Rygtet viL iøvrigt vide at 
denne Danmarks nok mest foto 
graferede cabrioLet endte som 
skrot ... 

selvfØlgelig fØrst efter at have gennem
fØrt l Øbet. 

På banen blev der i SO ' erne kØrt to lØb 
om aret. 

Også enkelte stock-car l øb med Citro~n 
11 som deltager blev kØrt pa denne trav
bane, men enhver motorsportsmand med re
spekt for motorsporten var absolut imod 
dette skrammel cirkus og især modstander 
af at banen blev pl~Jet op og ii>clelagt . 

John Reeie . 
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Carsten Geisler, Citroen 11 Sport 1941 / 42, stelnr . 455.501. 

Som sa mange tidligere stafetister, har 
der og s a været en 11' er i min "fortid"· 

E:fter et habl!1!St forsØg med en Ford 10 
cabriolet fra 1 93~, kØbter jeg i 1l)6b en 
11 SP.art fra -49, prisen var 2.500 kr. 
Citroen'en skulle synes, men det matte 
være en smal sag for en andenarslærling -
tænkte jeg . lhlinspektØren mente noget 
andet. PiL 6t punkt - nemlig handbremsen -
var vi uenige. Han mente at det var en 
nød!} emse, jeg opfattede det mere sow 
en parkeringsbremse (nok af !1lkonomiske 
grunde). Efter flere forsØg lykkedes det 
mig at få C1troen'en synet, og sli var det 
med at konune ud at køre. 

<!2 år gik det fint, der var kun få pro
blemer. Koblingen matte fornyes og desu
den led Citroen ' en af kronisk strømmangel 
(et nyt batteri havde nok været den rette 
medicin!). 

Det hele fik en brat slutning, da gear
kassen brød sammen. Donuuen blev afsagt 
ca. 2 sekund efter jeg havde konstateret, 
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at olien l Øb ud af gearkassen - ophug. 
Idag ærgrer det mig selvfølgelig at 

jeg ikke forsj1)gte med en bedre lj1)sning, 
men pengene var smli, og mit syn pa biler 
var vel ogsa et andet dengang . 

Efter at jeg i sommeren 19b4 havde set 
over 100 tractioner, pli vej til Mo skva, 
samlet piL Klidhuspladsen i KØbenhavn, be
gyndte jeg igen at i nteressere mig lidt 
for denne herlige bil. J eg kontaktede 
Traction Avant Danmark, og bl~v medl em -
uden bil . 

I efterar et 19~5 ringede jeg til J Ørgen 
r\jær, for a t Il Øre 0111 han kunne anvise 
en bil. Han havde et par emner, bl.a . en 
Sport -3l) han lige havde kØbt pa Fyn. Det 
lØd jo interessant, og efter lidt snak 
frem og tilbage købte jeg b1len . Det vis
te sig senere at manden som J Ørgen kØbte 
bilen af er mine s vigerforældres "næs ten" 
nabo og gode bekendte . Han havde haft 
11'eren i 3 lir ud en at reklamere med det. 

Min "nye 11 11' er vis te sig ved nærmere 



gennemgang af stelnummerfortegnelsen at 
være fabrikeret under krigen, nærmere be
tegnet mellem -41 og -44. Bilens papirer 
er desværre væk,derfor denne us1kkerhed 
m.h . t. fabrika tionsår. 

De sidste 20 ar har bilen formodentligt 
staet i diverse garager og lader rundt 
omkring. Der er i hvert fald ingen tegn 
på at den nogensind e har haft monteret 
blinklys, som vistnok blev lovpligtigt i 
slutningen af tredserne. 

Bilen har alle f9)rkrigsmodellernes ken
detegn: Pilotfælge, klapper i hjælmen, 
fals ved bagruden m. m. Eneste afvigelse 
er de engelske handtag pa døre og bagklap 
og et par sjove uautoriserede kofanger
stivere foran. 

Sidste sonmier startede Jeg sa pa den 
enorme opgave det er at sætte en gammel 
bil i stand . I fØrste omgang skulle st um
perne sorteres, bilen var delvis adskilt 
da j eg købte den (n1otor-gearkasse og for
skærmene, plus div. andre ting var afmon
terede). Senere har j eg selv adskilt s ty
retØj, forreste ophæng, instrumentbrædt 
m. m. 

t<arrosseriet ser ud til at være rimelig 
s undt. Der er lidt "rØde hunde" hist og 

her . DØrene skal bl.a . have nye bunde, 
skinkerne skal repareres forskellige ste
der, plus tusind andre ting, der altid 
fØlger med, men alt ialt ikke værre end 
at jeg tror det kan klares med tiden. 

Hvornår denne forholdsvis "nyfundne " 
!l' er kommer pa gaden skal jeg ikke spa 
om, det afhænger af flere ting, bl.a. fi
nans- og skatteministeren . Hen en ting er 
sikkert: uden hjælp og insp1ration fra de 
mange hyggelige mennesker man m~der i 
T. A. -DanJJlark, tror jeg ikke, at jeg havde 
turdet ga i gang med opgaven' 

Carsten Geisler. 

BESTYRELSEN: 

Formand, redaktør: 
Jens Møll er Nicolaisen 
Ravn sborggade 5A, 4.th . , 2200 KØbenhavn N. 
Tlf: 01-395320. 

Kasserer, indmeLdeLse : 
JØrgen Kjær 
Saturnvej 9, 8370 Hadsten. 
Tlf: 06-983 177 . 

Sekretær, medLems- og vognregister: 
Benny A. J ens en 
Hækmosen 28C, 2730 Herlev . 
Tlf : 02-443741. 

MedLems - og vognregister, reservedeLe 
Kim Bo Cla sen 
Stengårds Alle 118, 1. , 2800 Kgs. Lyngby . 
Tlf : 02-443712. 

BestyreLsesmedLem: 
Finn Lyste r 
Smedebakken 26, 8653 Them . 
Tlf: 06-847249 . 
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Ny ... ! 
Nej , det er ikke en ny mo
del - men ny er den ! 
Firmaet Skovgaard , Olsen & 
Schmidt i Køge sælger nye 
og brugte dele til nyere 
franske biler og er under 
jagten på disse faldet 
over dette fabriksnye kar
rosseri . 
Iøvrigt har firmaet planer 
om at sælge dele til vores 
ll 'ere . 

Kim Clasen . 

RACVIIOINI J'llftJ!f 
STOF TIL TRACTIONSPECIAL: 

- sendes til J ens MØller Ni col aisen, 
Ravnsborggade SA, 4.th . , 2200 Kbh. N. Tlf: 01-395320 . 
OBS! Vær opmærksom på deadline -se side 3 i Attraction . 
Alle bidrag fra medlemmerne er meget velko mn e og der 
mangler principielt a ltid materiale . Giv lyd fra dig! 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAGTION -ANNONCER - sendes e ller indt e l efoneres til : 

Jens Møller Nicolaisen , Ravnsborggade 5A, 4. th. , 2200 Kbh. N. Ol-39 53 20. 

Sælges: 

Cit roen 7S årga ng 1934 . 

Henv . tlenny Sø r e ns e n , tlf : 06-429306 . 

Sælges: 

Citroen 11 Spo rt varevogn . 

Keservedelskatalog: kr . 200,- . Keparation s h å ndbog : kr . 250,-. 

Bog fra det 4· ICCCR i Chartres, 200 s . me d mass e r af fotos, kr. 150,

Tilsvarende fra det 5 . ICCCK i Breda, 190 si der, kr. 150 ,- . 
11 La Traction 11

, bog, l 7 5 s . me d l 50 fotos af vore biler, ud gi ve t 197 5, 

kr. 135,- . 

Købes: 

Original instruktionsbog til Citroen 11. 

Jørgen Kjær, Saturnvej 9, ~37 0 Hadsten. Tlf: 06-9 ~3 177 . 

Købes : 

Forreste ankerpla der incl . bremse bakker til 11 Sport (tromledi a meter : 

225 m.m . / 10 11
). 

Carsten Geisler, tlf: 0 1-413316 . 

Købes: 

Bil! Efte r at have solgt min 1 1 Sport '47, har jeg erfaret at tilvæ

relsen ikke er de n samme, når man ikke har sadan en skøn vogn at k ø r e 

i . Sa hv e m kan hj ælpe mig til sådan e n bi l igen? Det behøver ikke ab

olut at være en 11 5, me n alt hat interesse, blot skal den være nogen

lunde kØreklar. 

Lisbeth Vest Ni elsen, tlf: 06-983177 . 

KØbes : 

Hagsæde til 11 Sport. 

Jo hn Keele, tlf : 01-307402 . 
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