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TRACTII@INI J!l/t/IL 

!, ær~ _Læser! t. t nyt forcir, en ny k~resti!

son, et nyt nummer af TractionSpe'ciaL! 
,\an man overhovedet forlange u1ere af til
værelsen? 

S el vom V l i den I<OIIUtiende sæson med ga
eanti vil fa mange nyrestaurerede biler 
a t se, er V l stadig 1nange medlemmer, som 
heller ikke i a r vil komme ud at køre i 
vores egen ? ' er , ll' er eller 15 ' er . Men 
sa kan vi jo glæde os over de nta nge akti
viteter, hvor vi vil far lejlighed til at 
være sanunen med alle de smukke biler og 
disses \ditto) ejere . D~t er j o hovedkil
Gen t.Ll 1nspiration og gå-pa-lllod, sil vi 
kan komme videre med "garageprojekterne "! 
llg sil kan vi jo glæde os til at det bli
ver vores tur! 

Ved redaktionens s lutning er der ikke 
anmeldt nogen konunende lokalmøder . At det 
s nart e r sonuner burde ikke kunne holde 
nogen tilbage. Skulle du have lyst til at 
holde et mpde, sa kontakt mig el l er en 
anden fra bestyrelsen . Det næste blad ud
l<ommer omkring l. juli. Hvis du vil have 
et l okalmpde annonceret i dette, skal vi 
have besked inden l . juni . 

kedens vi er ved lokalmpder; stor tak 
til Peder GrØnborg for det hyggelige og 
interessante arrangement i Kastrup Luft
havn, hvor vi fik en god travetur igennem 
hangareene . (Og mulighed for at ga pil 
vingerne!). Tænk hvis TAD kunne fa værk
stedsfacilite t er som SAS! Plans nok og 
orden i tingene. 

Også denne gang får bladet et par "re
daktionel l e bemærkninger" med på vejen. 
Det var min hensigt at sammensætt e en ar
tikel om Cabrio-coach modellerne . Denne 
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må desværre vente, idet j eg omtrent sam
tidig med at dette blad s kal laves, star 
over for at skulle aflevere en stor opga
ve på min skole . 

Det er helt sikkert ikke s idste gang at 
denne ell er en lignende situation opstar. 
Den er utilfredsstillende såvel for læ
serne som for mig og d~t mil vi have fun
det en l øs ning på. I fØrste omgang kunne 
en løs ning bestå i at jeg fik en s upple
ant. Jeg er jo stadig meget glad for ar
bejdet med at lave bl adet og har ikke til 
hensigt at holde op med det. Hen på læn
gere sigt burde vi nok lave en dec ideret 
bladgruppe, som kollektivt stod ansvarlig 
for bladet . Læs: har du meninger om dette 
så kontakt mig - i sær hvis du har inte
resse for at ga aktivt i nd i vort klub
blad! Dette må meget ge rne betragtes soul 
et råb om hjælp. Og vi skulle jo nødig 
komme til at opleve en dag hvor siderne i 
bladet er blanke. 

Til slut skal jeg viderebringe en hil
sen fra Sonm1ertræf-arrangement sgruppen. 
De knokler fortsat på; mere om træffet 1 
næste nummer af bladet . Inden da håber 
jeg at rigtig mange af os ses til sven
skernes sommermøde i pinsen! 

hil sen Jens . 

Dansk Citro~n ~lub afholder det J. in
ternationale "Ci-træf" i Vestbirk mel
lem Horsens og SilKe borg i dagene 27-31 
maj. Lørdag den 31. kunne de godt tænke 
s1g at se nogl e tractioner til efter
middagskaffe - J'ing til Finn Lyster og 
hør nærmer e om dette arrangement. 



Fra registret 
Et stort velkommen til fØlgende nye u;ed
l emmer : 

Hans Henrik SØrensen 
Langgade 9, 
9000 Ålborg. 

Marianne & Knud Rytter 
Kildedalen 16, 
~870 Langå. 

Henrik Jacobsen 
Aggersbrogade 2, 
2100 KØbenhavn Ø. 
Tlf: 01-421518 . 

Helge Bent Gedebjerg 
Molevej 11, 
7730 Hanstholm. 

Steen Haselmann 
Frederik IV Alle 6, 
2000 Frederiksberg. 

11N S4 

11N 52 

15I6D 50 

15 'eren har tahørt Jørgen Harup. 
Reg. nr.: KE 36704 , steLnr .: 697.166 . 

Ny adresse: 

Sanny Holm 
Sveavagen 128, 
S-11350 Stockholm, 
Sverige. 

Medlemstallet er dags dato 121. 

Der er sket fØlgende ændringer i vognpar
ken: 

Finn Lyster har kØbt æresmedlem Sture 
Lundbergs 7C-37 (reg. Y 323). 

Henrik Jespersen har kØbt ex-medlem Niels 
Anton Knudsens 11D Normale 1955. 

Thomas Jensen har kØbt 11 Sport af ex
medlem Bjarne Henriksen . Vognen har tid
ligere tilhØrt Tom Kristensen. 

Lisbeth Vest Niel sen har kØbt 7A-34 (ja, 
den med stelnr . 3990!) af Tonny Larsen. 
Vi øJsker alle de nye ejere tillykke med 
deres kØretØjer! 

Ovennævnte er de registrerede ændringer 
til registret, er der flere bedes I med
dele mig dette. 

Tænker du på at melde dig ud eller smi
de gamle klubblade væk, er jeg den gl ade 
modtager, da mange nye medlemmer spØrger 
efter gamle blade. De fleste er ud solgte . 
Vi betaler gerne portoen! 

JØrgen Kjær. 

Lokalmødereferat 
Så kom der gang i de jyske lokalmØder 

igen . Denne gang var det Gunnar og frue i 
Viborg, der havde indkaldt. Det blev jo 
en yderst hyggelig dag, startende med hu
sets hjemmebag. Det er jo fantastisk, at 
der altid fØlger et godt kØkken med til 
en gammel Citroen!! 

Et besØg i Gunnars værksted afslørede, 
at han går og roder med andre ting end 
sin gamle 11 Sport, nemlig en ID19 fra 
1961. Det ser jo spændende ud med sådan 
et kØretØj, men det bliver nu aldrig en 
11' er! 

En sådan gæv jyde som Gunnar har jo en 
gildesal i kælderen , og her blev vi alle 
hyggeligt bænket med en kold Øl og en 
masse spædende littera tur og fotos om
handlende vor specielle og fælles hobby. 

Efter en god snak fik vi endnu et bevis 
på det gode kØkken med dertil hØrende vi
ne. Det blev sent inden vi nåede hj em 
denne aften . 

Til dette klubmøde kunne man endnu en 
gang sige goddag til nogle nye medlemmer, 
vi må jo så håbe, at de har fået så godt 
et indtryk af klubben, at de møder op 
næste gang der indkaldes til et lokalmø
de. 

Jeg vil hermed på egne og de Øvrige 
deltageres vegne sige tak for en hyggelig 
dag. J Ørgen Kjær. 
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Der er indkommet yderlige re information 
om det 7 . I CCCI< i Loreley, Ves ttys kland , 
den 4-6 se ptember . Her fØlger citater 
l Øs t og f as t fra indbydelsen: 

"Velkommen til det 7 . ICCCR i Lorel ey ! 
På de tte smukke s ted, rigt på tradi tion 
og hi s torie, og verdenskendt for sine vi
ne, vil du blive præsenteret for over 
1000 Citro~n ' e r . Ikke blot Citro~n' er af 
forskellig type og årgang, men forhåbent
lig masser a f Citro~n-venner fra mange 
l and e, vil deltage i dette særdeles i n
ternationale mØde. 

Snarlig tilmelding tilrådes. 
Deltage rprisen pr. person (over 18 år) 

er 40,00 DH. For dette f ar man en Rally
informations- pakke, navneskilt, deltager
skilt til bilen, klis t ermærkat, program, 
plan over pladsen og en plakat; forha
bentlig alt hvad man behøver. 

Per arrangeres et stort marked for re
se rvedele og tilbehØr, 2CV-cross, sight
sseing på Rh inen samt et Touri s t-Rally. 

Kolde drikke, Øl, varm og kold mad osv . 
vil vær e til sal g på pladsen til rimelige 
priser. 

Der er gode toilet- og badefaciliteter 
på campingpladsen . Desuden er der stort 
udvalg i nærliggende hoteller (tidlig re
servation tilrådes'). 

For dem som ønsker at sæl ge reservedele 
etc . , kan man få s tille t en 2 meter lang 
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s tand til rådighed gratis . Dette gælder 
for private - ellers er prisen 50,- DH pr. 
meter. 

Traditionen tro udgives der en bog om 
ICCCR'et med over 100 sider m. masser af 
fotos (A4 s tørrel se) . Denne kan be s tilles 
på forhånd og ko s ter i så fald 25, - DH. 

Nogle vil vide 'at der f Ør anden ver
denskrig også blev bygge t Citro~n'er i 
Tyskland. Dette lille specielle kapitel i 
Citro~n-historien er beskrevet i en lille 
bog af Immo Hikloweit. Gennem flere år 
har han samlet gemt og glemt materiale 
til bogen, der er så informationsrig, at 
den bØr s tå i enhve r Citro~n-bogsamling . 
Bogen er i A4-format, ca . 200 s ider, over 
400 fotos . Den ko s ter ca. 35, - DH. 

På tilmeldingsblanketten kan denne bog 
bes tilles -man er ikke forpligtet til at 
kØbe den, men det er en hjælp for arran
gØr erne a t vide ca . hvor mange eksempla
rer, der skal laves ". 

Indbydelsen s lutter med et s tort "AUF 
WIEDERSEHEN". 

PROGRAM FOR DET 7.JCCCR : 

Gennemgående aktivite t er: 
- Internationalt re servedels- og tilbe-

hØrs-marked . 
- Præsentation af klubberne . 
- Diver se mad-facilite t er . 
- Vin-stand. 
- Di skotek . 
- Sightseeingture på Rhinen . (3 ture om 

dagen). 

TORSDAG d. 3. september fra kl . 16 . 00: 

- Velkommen til de fØrste deltagere . 
- Le jrbål på campingpladsen. 
- BesØg på lokale vin-barer . 

ffiEDAG d. 4 . september: 

Kl. 10: Deltagerne mødes. 
14: Præsentation af speciell e Citro

ener . 
Turist-rally gennem vinlandet med 
vinsmagning und ervejs. 

18 : Musik ved forskel l ige bands . 
Citro~n-film . 
Samvær til den lyse morgen. 

LØR DAG d. s. september: 

Kl. 10: Deltagermøde. 
14: Som om fredagen. 
18: Citro~n-Gallaaften. Offi ciel hil

sen til deltagerne, forskel lige 
bands spiller og dansen går til 
l angt ud pa de sma timer . 
I tilfælde af regn foregår det i 
festteltet, ellers under aben 
himmel. 



SØNDAG d. 6 . september: 

Kl . 10: DeltagermØde. 
14: 2CV-cross på sandbanen. 
18 : Arrangementet lakker mod enden. 

Und er hele træffet vil et informations
center være åbent dØgnet rundt. Skulle 
der opstå problemer, vil arrangØrerne stå 
til rådighed . 

OBS! ANGÅENDE TILMELDING : 

Tilmeldingsblanketter kan fås ved indsen
delse af frankeret svarkuvert til: 
Jens NØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 
2200 København N. 
Det er begrænset hvor mange jeg har , så 
hvis du har mulighed for at omdele flere 
blanketter, så skriv i stedet direkte til 
arrangØrerne : 
Jurgen Czaikowski, Haedenkampstrasse 22 , 
D-4700 Hamm 3, Vesttyskland. 
Telefon fra DK: 00949/ 2381/ 40 41 42. 

Sommermødet 
i Sverige 
Her fØlger nærmere oplysninger vedrØrende 
Svenska llll-klubbens sommermj1>de på iirenas 
Slot i pinsen: 

PROGRAH: 

LØRDAG 6/6: Ankomst i lØbet af dagen. 

Kl. 15 .00: Kaffe og kage . 

19 . 30: Soupe . 

21.00-01.00: Dans (evt. videofilm) . 

23.00: Natmad . 

SØNDAG 7/6: 

7 . 30-10 . 00: Horgenmad. 

10 .00: 

Ca. 13.00: • 

Ca . 17.00: 

19 . 30 : 

Kj1>rsel i samlet karava ne til 
HELSINGHOLHS AUTOMOTIV -
(Teknisk museum) . 

l' roko s t i det grønne og kon
kun·enceopga ve r. 
Hulighed for Danmark s tur( 1 ). 

Fri kØrsel tilbage . 

1\eservedelssalg . 

lhddag og præmieover rækkel
ser . 

21.00-01.00: Dans (evt. videofilm). 

HANDAG &/ b : 

7. 30-10.00: Hor genmad og afrejse. 

ORENAS SLOIT 
Opstillingen af TRAGTIONER E vil finde 

sted på slottets græsplæne hvi s vejret 
tillader det. Der vil blive udsat vejvi
sere. 

Priser pr . person: 
Voksen 
Barn 2- 12 år : 
Barn o-2 år : 

610,- Skr . 
halv pris. 
gratis . 

F'OHSKUD 300 Skr . pr. per son indsættes på 
postgiro 450 03 09-2. 150 Skr . pr. barn . 

Det anbefales at bestille hurtigs t muligt 
- der finde s kun 50 dobbeltværelse r pa 
stedet. 

Tilmeldinger modtages med tak af : 

bengt Bengtsson 
lllas inge vagen 26, 
260 73 Ostra Ljungby , 
Sverige . 
Tlf. fra Danmark: 
009 46 435 21630 . 

Tilmeldingsfristen er sat til den fj1>rste 
maj, men da dette giver mege t kort be
tænkningstid for TractionSpecial s ærede 
l æsere har arrang~rerne i nd vilget i at 
forlænge tilmeldingsfristen til SE> nes t: 

DEN 15. MAJ 1987!!! 

-og lad os så korrune af s t ed allesamme n 1 ! ! 

Sjælland s Notor Veteraner indbyd.er til 
træf i Ho skild e d. b-Y . a ugust . Oplys
ni nger kan fas hos : Vagn Hi lstr~m, tlf: 
03-476300, Leif Nie l sen, tlf: 03- 552301 
eller Bent Riff, tlf: 02- 3519Y2 . 
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»Den nye Citroen«, 1952 
1l ' eren var i begyndel sen af halvtred

se rne ved at blive noget gammeldags af 
ud seende . Andre bilfabrikker i verd en var 
nu kommet sig over krigen og folk rundt 
omkring havde bilen på dere s ønskeliste 
over forbrugsgoder. Lige efter krigen 
kunne Citroen sæl ge alle de biler de kun
ne produc er e, men nu va r de a ndres hjul 
også begyndt at snurre. Tredivernes mo
deller blev skif tet ud lidt efter l id t 
med nye modeller -selvom der for de fles
tes vedkommende kun var tale om nye kar
rosserier . ~onkurrencen var der ! Udvik
lingen gi k mod mere krom, masser af knap
per, halefinner og pontonkarrosserier, 
hvor skærme og lygter blev mere integre
rede dele af bilen . 
~s Citroen var man andnu ikke færdig 

med den nye y-model - noge t matte der 
gøres . Citroen valgte at modernisere 11'
eren og 15 ' eren. Dette blev heldigvis kun 
en l e t modernisering , som ikke gik sil 
meget ud over bilens smukke linier og 
dertil hørende charme, selvom der idag 
helst ikke skal være nogen kuffert/ mad
pakke/ lysthus eller hvad man nu kalder 
det større bagagerum. J a, tiderne skif
ter . Jeg synes nu at vognen efter j uli 52 
stadig har stor charme - og den er da også 
kpn at se til (jeg har selv ~n) . 
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Jeg vil her prøve a t bes krive de mange 
forandringe r so mme s ke t e med 1l' eren i 
lØbet af 1952. 

Udvendigt pa bilen er fo s kellen mindst 
når man ser den forfra . Kofangeren er 
lige (hvor den fØr va r s vungen) og der er 
kommet hvid e blinklys på forskærmene. 
Vinduesvi skerne er flytt e t ned under for
ruderammen, hvor de før sad foroven . Ser 
vi nu på vognen fra siden, se r vi at der 
e r konune r Øde blinkly s pa c- s tolpen og 
parkeringslys på b-stolpen, som lyser 
hvidt fremad og rØdt bagud li Danmark var 
disse ikke godkendt som parkeringslys, 
men blev brugt som bl1nklys) . Fæl gene har 



fået 4 aflange huller. Og så er der sket 
en mas se med bagenden. Bagagerunmie t er 
blevet udbygget og dermed SO% s t prre. Den 
nye bagklap er tophængslet og for syne t 
med en profilering til nunmærpladen og 
nunune rpladelys, der samtidig fungerer s om 
lys i se lve bagagerummet. Der er kommet 
nye drabeformede baglygt e r på begge bag
s kærmene og som foran e r kofange ren s 
svungne form blevet rettet ud. Ipvrigt 
kan man bemærke at plasticalderen var 
nået til Quai de Javel; alle de nye lyg
t e r frems tilledes i dette materi a l e . 

Åbner vi klapperne til motorrummet, ser 
vi a t hovedb r emsecylinderen er flyttet 
ind i vens tre ' skinke' samt at der e r 
kommet s tørre dæksler i begge s kinkern e . 
Koblingskablet har også holdt flyttedag , 
sa det ligger nu helt frit mellem motor
blokken og karro sseriet. 

Nu sætter vi os ind i bilen. Vi bemær
ker det nye indtræk, igen det ny-mode rn e 
plastic på s iderne og overkanten af sæ
derne samt på den neder s t e del af dprbe
klæd ningerne . Ruderammerne er betydeligt 
breder e og forruderammen omkranser s pee
dometeret. Der er kommet nyt in s trument
brædt med nye knapper , den mest domine
rende er en stor rund pl asticknap til 

håndbetjening af vind uesviskerne . Ogsa 
blinklysknappen er i klar plast, omgivet 
af en rØd plas tring, der fungere som lys
i ndikator. Til vent sre for speedometeret 
er der kommet to nye knapper til; den ene 
til abning og lukning af varmen, den an
den til parkeringslyse t. Alt i kabinen er 
nu holdt i grå nuanc er . Sædebe trækket er 
gråstribet, ruderalrunerne er lysegrå , in
strumentbrædt og speedomet e r i en lidt 
mprkere grå. Fra 1954 var ratte t også i 
en grå farve. Alt dette uanset hvilken 
kulør vognen iØvrigt havd e . 

Alle di sse ti ng er noget man umiddel
bart kan se pa vognen , men den und ergik 
ogsa forandringer i det mere sk julte . Nyt 
pedalarrangement med helstØbte pedalarme . 
Den bagerste del af bremsesystemet foren
kledes, med kun et bagudgående bremser ør 
og en br emses lange ved bagtØje t. Benzin
tanken fik en mer e produktions venlig ud
formning idet den nye type f r ems til] ede s 
af to pres sede plades tykk er de r blev 
s vejse t sammen, hvor den gamle var lavet 
nærmes t som en konservesdase og loddet 
sammen. Desværre blev kva l ite ten darli
ge r e på den nye . 

Den gamLe type (øverst) og den nye type 
benzintarzk . 
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Topstykket fastspændtes med almindelige 
bolte, hvor der fØrhen anvendtes løse ge
vindstykker . Det nye koblingskabel er be
tydeligt kortere end det gamle. 19 mm 
brede forhjulslejer i stedet ffor 17 n~. 
Fra 1954: forkromede vinduesvis kere og 
hængsler til bagklappen. Hed den nye llD
motor fra maj 1955: Ny oliepumpe, nyt 
tandhjul til forkammerkæden. Akslen til 
remskivehjulet på kobl ingshuse t har fået 
stråler i s tedet fo r den gamle klokobling 
og dermed en ny knastaksel. Nyt top s tykke 
med andre ventillØftere, større karbura
tor, stØrre luftfilter med udluftning af 
krumtaphuset samt nyt ventildækseL 

Dette var nogle at de ting jeg har be
mærket, idet jeg har haft biler fra både 
fØr og efter 1952 . I en tid hvor bilerne 
helst skal være så gamle som muligt, vil 
jeg sige a t j eg finder alle typerne lige 
interessante og kØnne! (red. tilslutter 
si g denne betragtning!). 
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I Att~action 134/TPactionSpeciaL 8 vis
te vi dette udkLip f~a Skandinavisk Mo 
b,p~ Jou~naL 1950. Det fortæLLer noget 
om motorpressens forventninger tiL "den 
nye Citroen " på dav~ende tidspunkt . I 
teksten tiL biLLedet af den ny 52-modeL 

.gættede man på at den viLLe få direkte 
benzinindsprøjtning - en ting der sta
dig v~ fremtidsmusik ! 
Jaja , d 'herrer moto~journaLister kom 
tiL at vente Længe på radikaLe ændrin
ger - tiL gengæLd må DS 'en ved dens 
fremkomst i 1955 have oversteget deres 
viLdeste feberfantasier ! 

Jeg hØrer gerne fra enhver, der har 
kommentarer/ tilfØjelser/ rettelser til 
ovenstående! 

med venlig hilsen 
Kim Clasen. 

De fLeste af de i det foregående nævnte 
ændringer fandt sted i juni- juLi 1952 . 
Den sidste ændring skuLLe iføLge bogen 
"L 'ALbum de La Jraction " have v~et den 
nye bagkLap, der indførtes den 15 . juLi . 
I reaLiteten viser det sig dog, at der 
findes fLere forskeLLige overgangstyper . 
SåLedes forekommer f . eks . biLer med den 
nye bagkLap , men også med det gamLe vis 
kerarrangement og den gamLe type indven
dige ruderammerlinstrumentbrædt. 

Et forhandLe~cirkuL~e fra apl'iL 1953 
fortæLLer iøvrigt , at der stadig på dette 
tidspunkt soLgtes fabriksnye vogne af den 
gamLe modeL her i Danmark , og at kunderne 
som regeL fik et prisafsLag på 200,- kr . ! 

- J. 

NY CITROEN- I 1952 



Fra de gamle fotoalbums ... 
Feriebilleder fra Midtnorge taget 
omkring 1960. Vognen er en 11 S 
fra 1938. Menneskerne er Poul An
ker Willumsen og sønnen Jens. 
Sidstnævnte vil være kendt som 
en sand entusiast af dem som var 
aktive i Citr oe'n-sammenhæng i be
gyndelsen af ?O 'erne . Han havde 
dengang en ?C cabriolet under 
restaurering - denne blev senere 
solgt til Sver ige . 

BESTYRELSEN: 

Billederne kommer fra 
Benny A. Jensen , Herlev . 

Formand , redaktør : 
J ens Høller Nicolaisen 
Ravnsborggade 5A, 4.th. , 2200 København N. 
Tlf: 01-395320 . 

Kasserer , indmeldelse : 
J Ør gen 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: 02-4437 12. 

Bestyrelsesmedlem: 
Finn Lyster 
Smedebakken 26, 8653 Them . 
Tlf: 06-847249 . 
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STAFETTEN 
-~i::;;-

Keld Mahler, Asnæs. Citroen 15six 1952 , BC 29 . 006 / 720 . 204 . 

"Hesten ", som den så ud i sommeren 1970 , godt et haLvt år efter købet. Den Ligner jo 
unægteLig sig seLv . . . . 

»Hesten« 
Om 2 ar er det jubi l æumsår. Den 25 . ap

ril 1989 bliver det nemlig 20 år siden , 
at jeg f Ør s te gang kastede mi ne Øjne på 
eq Git roen Serline 15 . Det blev til et 
b~kendtskab som har ko s t e t sved, t id og 
penge, men som har været de t hele værd. 

Vi var 3, sØnnen t il den daværende ejer 
en kanunarat og jeg, som var tage t ti l 
Holbæk fo r a t hente den gamle bil, og med 
s tor t besvær fik vi s l æbt den til Asnæs, 
hv or vi gav os til at diskutere, hvad vi 
s kulle med den . Enden på di s kuss ionen 
bl ev, at jeg blev den nye e j e r af Berli
naen f or den formidabl e s wn af 1200 kr. 

Der gi k e t år inden der kom plader pa . 
I mell emtid en blev der bl. a . l a ve t plad e-
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arbejde fo r 1134,32 kr ., og den fik også 
to s lidbanedæk for 98 .00 kr. Hen desværre 
gik den ikke igennem synet, p. g .a. ol ie
s pil d fra mot oren og utæt udstØdning . Så 
var det motorens tur til reparation og 
regningen lØd på 1403,00 kr . Endelig, den 
7 . j a nuar 1970, kom der plader pa . Og 
s tolt var j eg, da j eg kØrte den f ørs t e 
tur i min gamle bil. Hen s t o l theden fal 
mede lidt, de den fØrste jeg mØdte var en 
god ven, som s t andsede sin bil og rabte: 
"lO Ør e kiloet" . Så var den samtal e slut. 

Hen som å r ene er gåe t, og den gamle bil 
kommer mere og mere til s in værdigh ed, er 
der ingen mer e, som kommer med nedsætten
de bemærkni nger om den, og da s l e t ikke , 



når den fint pudset og pyntet med flag er 
"brudekaret". Og jeg priser mig lykkelig 
for min smag for gamle sager. Hele vinte
ren står den i garage, men et sikkert 
tegn på at foråret er pa vej her i byen, 
er nå r "Hesten" bliver luftet. Ileparatio
ner bliver de t naturligvis også til hen 
ad vejen . Den helt store tur fik den i 
1975, da en ven og jeg skilte det meste 
af bilen ad og lavede pladearbejde . Uet 
tog det meste af et ir, men dertil skal 
siges, at vi tit om sommeren tog ud og 
fiskede, når vi fik nok af ganunel t jern. 

Navnet "Hesten" fik vognen fordi mine 
forældre havde en Uyane 6 . Men da vi ikke 
kunne være i den allesammen, så sagde min 
far, hvorfor "FØllet " s kulle tage det 
s tore læs, når vi havde en "Hest" i stal
den . Senere har vi også haft et Uyane 6, 
og vore biler blev aldrig kaldt a nd et end 
"~'Øllet " og "Hesten" . 

Til venstre herfor ses vognen pudset op 
til brudekørsel . Billedet er taget i '82 . 
På dette tidspunkt var vognen udstyret 
med sort vinyl på taget; en overgang var 
dette jo højeste mode ! Vinylen er nu igen 
blevet fjernet (med megen mas og møge 
iflg. Keld) og vognen fremtræder nu som 
på det nedenstående billede , der er taget 
ved klubbens sommertræf i Tønder sidste 
år . Herligt iøvrigt at se en 15 'er der 
ikke er sort - den blå farve har sikkert 
også været original i Frankrig . 

Før min tid har bilen haft flere ejere, 
idet den 
- d. 28/ 11-52 blev reg . af : 

~'ab r ikken Milco, Frederiksholms Hav
nevej 12, Kbh. SV. 

- d . 30/ 12-54 blev reg . af: 
A/S Peter J ensen, 
Seandiagade S, Kbh . SV . 

- d. 26/3-56 blev reg. af : 
Hes tyrer E. Heindreichsen , 
FrederikshØj pr. Knabstrup. 

- i 1962 blev reg. af: 
Leif B. Andersen, Holbæk. 

- i 1968 sol gtes til: 
Frederik Madsen, Holbæk. 

Som sagt har vi snart haft 20 gode år i 
hi nand ens selskab, og jeg håber da også 
meget, at vi kommer til at fejre sølv
bryllup sammen! 

Kjeld Mahler. 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAGTION -ANNONCER - sendes eller indte l efoneres til: 

Jens Møller Nicolaisen , Ravnsborggade 5A, 4. th., 2200 Kbh. N. 01-39 53 20. 

Sælges: 

Gitroen 811 Normale 1952, med re servehjuls bagklap. Er restaureret og velkØrende. 

Bilen sælges nysynet for 60.000,- kr. 

Tonni Larsen, tlf: 04-445356 . 

FøLgende annonce har jeres årvågne redaktør set i den svenske kLubs bLad( ! ): 

Salges: 

Bll S:>ort årg . 52, sort. Synet og indregistreret 1980 . Gennemrenoveret motor, bund 

og el system. Med nye bremsetromler, nye hjulkapsler et c. Mangler lidt i finish hvad 

interiØr, gummi og lak angår . Pri s omkring 60 .000. 

Jan SØegård, job: 01-118118, priv . : 01-224883 . 

Lad os håbe at denne biL kan bLive i Danmark ! 

KØbes: 

Gitroen Traction Avant i god s tand (prisleje: 20-50 . 000 kr.). Kontakt: 

J acob Kuhnel, Vestergade 21, 4600 KØge . Tlf: 03-652438. 

Eller: 

Antonio \vohlert, Forhåbningsholms Alle 7A, 3. th., 1904 Frederiksberg C. 01-220289. 

Efte rlysning: 

Hv em lånte "Tract ion Avant", et blåt hæfte i A4-stØrrelse om de engelske tractioner, 

vistnok udgivet af "Brookland Books ". J eg vil gerne have det igen' 

Købes: 

F~rkrigs-kØlergitter til Sport (af mess ing ) mrk . Chausson . Evt. andre dele passende 

til 7C 1939. 

i~n s MØller Nicolaisen, Ravns borggade 5A, 4.th. , 2200 KØbenhavn N. Tlf: 01-395320. 

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

T tr: tH-7411156 
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Sælges : 

Reservedelskatalog: kr. 200, - . Reparations håndbog: kr . 250 , - . 

Bog fra det 4. ICCCR i Chartres, 200 s. med masser af fotos, kr . 250, - . 

"La Traction", 175 sider, ca . 150 fotos, fransk tekst . Udgivet 1975 . Kr. 135,- . 

Citroen B11 Sport 1951 i god original urestaureret s tand, anvises til salg for ca . 

32.000 kr. Bilen kan anbefales. 

Købes: 

Original instruktionsbog til Citroen 11. 

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

KØbes: 

Brugt, billig og køreklar motor til Citroen 11 Sport 1947. 

Chr. SØrensen. Tlf: 08-631094. 

Tilbydes: 

Ci troen 1934-57: Al t karrosseriarbejde. udfØres . 

Nye paneler i l mm plade fremstilles . Pris 1000,- kr. pr. sæt . 

Nye tagrender fre mstilles, pr. sæt kr. 450, - . 

Bundplader i l mm med riller som den originale . 

Henv. Hekanikermester Knud Rytt er, Tlf: 06-461725, i arbejdstiden : 06-463611. 

Købes: 

Foringssæt til ?C 1937, 72x100 samt toppakning/ pakningssæt. Endvidere købes til sam

me bil 2 fælge (m. vulst og 5 huller) . 

Finn Lyster, Smedebakken 26 , 8653 Them. Tlf: 06-847249 . 

Roskilde Ring 1955 
Som s upplement til John Reeles artikel 

i sids t e nummer, ses her e t billede fra 
Koskild e Rings åbningsl~b i 1955. Banen, 
der dengang kun var asfalteret ved s tar
ten har sikker t sat sine spor på køre
tøjerne . 

Endvidere ses bilernes "r eservedel s
lager " - det gjaldt jo for s tandardvog
nene, at gØ re vægten mind s t mulig ' 

Steen Johannesen. 

Fra Billed Bladet , d. 14. juni 1955. 
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