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TRACTIIOINI J!lft'Hf 

Redaktionelt 
I sidste nummer skitserede jeg nogle af 

de problemer, der und ertiden kan opstå, 
når man er alene om at lave blad . ForelØ
big har ingen reageret på dette . J eg kom 
ind på, at der en dag måske er en risiko 
for at der bliver blanke sider i bladet, 
hvis jeg ikke har tid til at skrive det . 
Og hvad skete? jo, mindsandten om ikke 
nogle medlemmer sidste gang modtog et 
blad, hvor midtersiderne var blanke! Jeg 
må ile med at oplyse, at dette var en 
fejl der er sket på trykkeriet! Vi har 
ikke rigtig noget overblik over hvor stor 
en del af oplaget det er gået ud over. 
Vi har faet trykkeriet til at trykke et 
ekstra antal af de pågældende sider. Da 
det drejer sig om midtersiderne er de jo 
lette at indsætte . Kontakt mig, hvi s du 
mangler dem . 

Tilbage til nØdråbet . På bestyrelses
mødet for nylig (se ref. andetsteds) tal
te vi om hvordan noget af problemet kan 
afhjælpes . En ide går ud på at nogle per
soner rundt i landet står som ansvarlige 
for at der bliver refereret fra afholdte 
mØder og arrangementer -de behøver ikke 
nØdvendigvis selv at skrive, men har så 
til opgave at sørge for at nogen gØr det. 
Mlske de samme personer tillige kunne væ-
re med til at sikre at kommende begiven
heder også bliver annonceret i bladet. 
Finn vil gerne tage sig af det jyske, men 
har vil også gerne have hjælp til det. Vi 
mangler folk, der vi l gØre en indsats! 
Læs: det kunne være DIN! 

Såvidt de redaktionelle udgydelser for 
denne gang; fortsat god sommer (hvis man 
da kan kalde den det)! hilsen J ens . 

Sor.nr.nertraef'87 
De fØrste tilmeldinger er nu kommet, og 

sids te hand på træffet er ved at blive 
lagt. Der er kommet en ændring i forhold 
tll den ud sendte folder, så lØrdagen nu 
ser sådan ud: 
Morgenmad, derefter kørsel til København. 
Ho s Gitroen (importøren) i Bådehavnsgade 
vil der være spisning, konkurrencer og 
STLIMPEMARKED. 
Resten af l Ørdagen/ træffet som i det ud.: 
sendte program. 

NB! Skulle du h~re til dem som endnu 
ikke har fået tilmeldt sig, er du måske 
så heldig, at du endnu kan nå det. Men så 
skal du gØre det LIGE NU! Ring til ~Iia 
(01-114042), hvi s du ikke kan fa fat på 
!Jenny eller Kim. 

m. v . h. arrangØrerne. 

Generalforsar.nling 
Hermed indkaldes officielt til general
forsamling i Traction Avant Danmark. Ge
neralfor samlingen finder sted på Sommer
træffet i HelsingØr fredag d . 2 1/~ kl. 
20 .00. Bestyrelsen. 
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Referat 
Referat af bestyrelsesmØde afholdt 22/ 5 
hos Finn Lyster. 

1) . Vin. I samarbejde med Gitroenisterne 
har vi fået tappet nogle flasker Cates du 
Rousillon, med specialetiket i anledning 
af klubbens 5-års fødselsdag . Ninimwnsbe
stillingen var 300 flasker, hvilket vi 
mente var i overkanten, hvorfor vi har 
forhåndssolgt 150 flasker for ikke at be
laste klubbens Økonomi for bå.rdt . J ens 
har haft udgifter på ca. 200,- kr . til e
tiketten, hvilket skal dækkes af klubben . 
Flaskerne udsælges med ca. 25% fortjenes
te, hvilket skulle give et overskud på 
ca . 1000 kr . til klubkassen. 

2) . InstruktionsbØger. Genoptryk af in
struktionsbog fra 1946 er tilbudt til en 
stykpris på ca. 40,- kr. ved bestilling 
af 1000 stk. Vi besluttede at lade sagen 
hvile, idet vi ikke vurderer efterspØrgs
len til at være tilstr ækkelig på nuværen
de tidspunkt . 

3). Klubbutik. Da vi efterhånden har for
skellige effekter til salg (vognemblemer, 
klistermærker, vin, gamle blade samt nog
le få T-shirts i bØrnestØrrelse), enedes 
vi om at forssØge at samle tingene og or
ganisere salget lidt mere . Benny vil ger
ne påtage sig dette. Vi besluttede at der 
skal fØres seperat regnskab for 11 klubbu
tikken11, fra og med Sommertræf ' ~7. 

4). Generalforsamlingen . På valg er Jens, 
JØrgen og Benny . 

5). bladet. J ens fremlægger forslag til 
en mere struktureret indsamling af stof i 
fØrstkonunende (nærværende -red.) nummer . 
Finn påtager sig ansvaret for dækning af 
de jyske arrangementer og begivenheder . 

6). Reservedele/ teknisk bistand . Kim kun
ne melde at der har været mange henven
delser fra medlenunerne og at fotokopimas
kinen på hans arbejdsplads er flittigt i 
brug. 

7) . Ny medlems- og vognliste vil blive 
lavet til efteråret . Des uden vil vi for
søge at lave et register med kartoteks
kort. 

b) . Arkiv/ bØger/ bibliotek. Vi snakkede om 
at det ville være en god ide at lave et 
samlet arkiv over de ting klubben gennem 
tiderne udsender/ har udsendt til medlem
merne. 
Vi har formedelst 800,- kr . indkØbt fØl
gende originale bØger: 
Hep . håndbog (fransk) T. A. 4-cyl. 
do. på dansk . 
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Citroen: Nemento Technique . 
Rep . håndbog camionette 850-1200 kgs.(HY). 
BØgerne vil indtil videre blive opbevaret 
hos Jørgen . 

9) Under mØdet opstod der en diskussion, 
som viste at vi har vidt forskellige op
fattelser af hvordan klubbens Økonomi bØr 
forvaltes. 
VedrØrende f . eks. sommertræf mener JØrgen 
at arrangØrerne skal have deres faktiske 
udgifter dækket i forbindelse med arran
gementet og derefter betale fuld pris for 
deltagelse i træffet . 
Eftersom vi andre mener at de faktiske 
udgifter er en vanskelig stØrrelse at 
have med at gØre (f.eks . telefonudgifter, 
benzin etc.), mener vi at det er mere 
rigtigt at lade arrangØrerne deltage til 
en reduceret pris, f . eks. halvdelen, samt 
at få dækket de konkrete udgifter imod 
bilag . ArrangØrerne har ansvar for afvik
lingen og dermed mange opgaver under sel
ve træffet, hvorfor vi heller ikke mener 
at de deltager på samme vilkår som de ~v
rige medlemmer . 
Vi diskuterede til lige spØrgsmålet om 
hvordan kl~bben skulle forholde sig til 
de mere løse opgaver/ initiativer der bli
ver lagt for dagen. Baggrunden var bl.a . 
de nye vognmærker og vinetiketterne, som 
Jens har lavet. I stedet for at få de 
faktiske udgifter dækket har Jens fået et 
vognmærke . På mØdet foreslog han at han 
fik 6 flasker af vinen i forbindelse med 
etiket, trykning, afhentning osv . Dette 
var JØrgen meget imod; han mente at de 
reelle udgifter skulle dækkes og at Jens 
herefter kan kØbe tingene på sanune vilkår 
som a ndre. 
Uoverensstemmelserne omkring disse ting 
udviklede sig, idet vi andre (muligvis 
fejlagtigt) opfattede JØrgens holdning 
som en mistillid - om vi andre nu kunne 
administrere en 11 e las tisk 11 Økonomi. Han 
så gerne alle udgifter dokumenteret bedst 
muligt. 
Vi andre fØlte til gengæld at en stram 
(firkantet) administration vi rker som en 
særdeles kraftig bremse for l ysten til at 
tage slige initiativer for klubben, i 
hvert fald for vores vedkommende. Des uden 
mente vi at man ved at køre tingene så 
stramt ville forØge klubbens udgifter. 
Uoverensstemmelsen gav på et tidspunkt 
anledning til at Jens, 1\im, Finn og llenny 
ville forlade bestyrelsen og iØvrigt 
standse deres klubaktivitet, hvis tingene 
skulle køres på den måde som Jørgen øn
sker. 1\im, Finn og Benny fastholdt dette, 



også efter mØdet. 
r ef .: Benny . 

Referatet er godkendt af samtlige besty
relsesmedlenuner. 

Kommentar: 
Nogle dage efter mØdet fandt j eg de t nød
vendigt pr. telefon at opfordre JØrgen 
t i l at forlade bes tyrelsen ved f Ør s tkom
mende generalforsamling. baggr unden for 
denne beslutning var , at han s tod alene 
med dette synspunkt og at det fratog alle 
andre lysten til at fort sætte . Desuden l å 
der e t ultima tivt krav fra Finn , Henny og 
Kim om det t e, hvorfor jeg ikke kunne se 
anden udve j . 
J Ør gen valgte at forlade bestyrelsen med 
omgående virkning. 
Siden da har problemerne været meget di s
kuteret de for skellige bestyrelsesmedlem
mer imellem, og selvom der s tadig ikke er 
enighed om retningslinierne for klubbens 
økonomi s ke drift, ser det heldigvis ud 
til at der er bas is for at mødes med hen
blik på at nå til enighed - eller i de t 
mind s te at finde frem til en procedure 
som alle har 1ys t til at arbejde efter . 
J eg har derfor kunnet tilbagetr ække min 
opfordring til JØrgen om a t træd e ud af 
bestyrelsen; J Ørgen har forelØbig accep
teret at fortsætte . 
Vi vil afholde endnu et bestyrelsesmpde 
inden generalforsamlingen. Hvis ikke det 
lykkes a t få tingene afklaret på dette 

mØde, må generalforsamlingen tage stil
ling . 
Til slut vil j eg gerne understrege at j eg 
med stor glæde ha r kunnet konstater e at 
i ngen af de venskaber der gennem årene er 
blevet knyttet bestyrelsesmedlemmerne i
mell em har lidt overlast på grund af den 
opståede si tuation! Alle er positivt ind
s tillet på at få lØst problemet hurtigst 
muligt - og meget gerne i nden gener alfor
samlingen. Det er j o ikke det s joves t e at 
skulle bruge tid på, når man er til træf' 

Jen s . 

Il 

Fra LokaLmødet i Kastrup Lufthavn den 27 . 
marts . FLyet er en Jumbojet, piLoten ven
Ligst udLånt af TAD 's HeLsingør- afdeLing . 
ForLeden afhoLdtes endnu et LokaLmøde i 
København . Det foregik på Kim CLasens 
værksted , der i dagen anLedning bL . a . var 
udsmykket med biLLeder af den sidste Git 
r oen 11 , der for Lod samLebåndet i stiLhed 
for 30 år siden . Mere herom i næste nr . 

BESTYRELSEN: 

Formand, redaktør : 
J ens Møller Nicolaisen 
Ravnsborggade 5A , 4.th. , 2200 KØbenhavn N. 
Tlf: 0.1-395320 . 

Kasserer, indmeLdeLse : 
J Ør gen Kjær 
Sat urnvej 9, 8370 Hadste n. 
Tlf: 06-983177 . 

Sekretær , medLems- og vognregister : 
Renny A. J en s en 
~ækmosen 28C, 2730 Herlev. 
Tl'f: 02-44374 1. 

MedLems - og vognregister, reservedeLe 
Kim Bo Clasen 
Stengård s Alle li S, l. , 2800 K i! s . Lyn_e:by. 
Tlf: 02-443712. 

BestyreLsesmedLem: 
Finn Lys t er 
Smedebakken 26, 8653 Them . 
Tlf: 06-847249. 
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Sommermødet i Sverige 
Desværre måtte en hårdt betrængt Økono

mi , samt det faktum at jeg skulle arbe jde 
om natten, forhindre at jeg kunne deltage 
i hele week-enden på Svenska Bil-klubbens 
årsmøde på Orenas Slot syd for Helsing
borg i pinsen. Til mit held var jeg ikke 
den eneste i denne situation, hvorfor jeg 
fik kØrelejlighed i en rigtig bil, nemlig 
Kim Clasens Normale '54. Men sØndag mor
gen nåede vi frem i nden morgenmaden, så 
vi fik da hele dagen . 

Omkring 45 tractioner af næsten alle 
årgange og modeller var linet op på slot
tets græsplæne, der grænsede næsten helt 
ned til Øresund . En enkelt baghjulstræk
ker var også blevet lusket indenfor, nem
lig Sigvard Sarnmarks Bentley med Mulli
ner-karrosseri og 6,2 liters motor . Smuk 
var den, men intet kan nu hamle op med en 
ll ' er! Af disse var de 10 fra Danmark . 

Efter et ganske overdådigt morgerunåltid 
g:i;k turen til et hyggeligt lille museum 
nord for Helsingborg; "Teknik på farfars 
tid". Her fandtes alt, lige fra gamle 
barberblade til Tatraplan! Lokalerne var 
små, så over alt hvor der var plads (også 
inde i bilerne) var der udstillet nips, 
beklædning osv. 

Efter museumsbesØget blev bilerne linet 
op på en nærliggende mark, hvor frokosten 
blev udleveret og indtaget. Øl, skinke og 
kartoffelsalat . Det bedste af det hele 
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var at solen ligefrem skinnede! Her sad 
vi så l ænet op af forkofangeren og nØd 
det hele . Herfra var der fri tilbagekØr
sel til slottet. Nogle benyttede lejlig
heden til at se en park i Helsingborg, vi 
kØrte direkte tilbage . Snart kom også 
Benny SØrensen med sin Conduite Interieu
re fra 1939. Siden sidste år er den ble
vet forsynet med 13 meter plys i ren uld! 
Hvad luksus angår står den ikke tilbage 
for Sigvards Bentley! Vi tilbragte et par 
hyggelige timer i kupeen med Benny og et 
par gode danske håndbajere. 

Kl. 17 .00 var der reservedelssalg, dels 
fra klubben og dels resterne af Sanny 
Holms lager, Sanny er som bekendt ved at 
afvikle geschaften. Jo, her fik vi da og
så brugt lidt penge. 

~liddagen var en rigtig festmiddag, dog 
uden det store forbrug af de våde varer. 
Prisen for en flaske vin varierede mellem 
ca . 150 og 3 . 800 svenske kroner, hvilket 
lagde en naturlig dæmper på tØrsten. Vi 
nØjedes med en lys Øl til 17 kr. Ja, det 
er jo desværre vilkårene i dette vort el
lers så dejlige naboland ... 

Ved halvelleve-tiden måtte vi bryde op , 
efter en dejlig dag, som vi må takke de 
svenske arrangØrer ·for. Vi glæder os til 
at se dem og alle vore andre svenske ven
ner til Sommer træffet i august! 

Jens 



Benny Sørensens bil er ikke en Familia
le , men derimod en Conduite Interieure . 
Den har ingen klapsæder , men til gengæld 
væsentligt størr e og blødere for- og bag
sæde . Et højst udmærket sted at krybe i 
ly for regnen ! 

Lokalmødereferat 
Jysk l o kalm ød e hos J e t te og J e ns 
Sanning i Skande rborg, søndag d e n 
3 . maj . 
21 personer og 8 traction' er , hvor nys ka
belserne var Poul E. Brydel sen, Langå, 
me1 en 11 Sport fra 1952 , som har vær et 
i gennem Gunnar s og J Ør gens s t alde, i nden 
den er blevet kØr eklar . Også Sture Lund
bergs 7C , med dens nye ejer Fi nn Lys t er 
va r med. 
Ef t er fo rmiddagskaff en blev der kØrt en 
lille tur i Skanderborgs skØnne omegn, 
hvor der blev holdt en l i lle pa use ved 
vandrerhjemmet, der ligger ved Skander
bor g SØ, hvor Sommertræf •88 s kal afhol
des . Mens snakken gik over biler i den 

Premiere : Bengt- OVe Rosva lls 11 Sport 
cabriolet , netop færdig ef ter 6 års og 
næsten 5000 timers r estaureringsarbe jde ! 
Fantas t isk flot udf ørt ! Vognen kommer fra 
Danmark og har tilhørt Jens Anker Willum
sen i Haslev . 

s kønne na tur , j a så s t od J et t e med kur 
ven, jo -der var tænkt på det hel e . Der
efter begav de skØnne gamle biler s i g 
tilbage, hvor en de jlig f r okos t s t od på 
bordet . 
Bagef t er blev J enses garage gennemgået , 
måske lidt eks tra , da den tidligere ha r 
vær et Øl depo t , men ne j - ikke f l ere l a
gerøl . 
J a, det va r det, vi ses vel i Sverige . 
Der kommer , eft er hvad j eg ved, 7 trac
tioner og l ID , med 15 voksne og 5 bØrn 
fra det jyske . 
De bedst e hilsner f ra Vejle . 

Erik Hougård . 
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Barline DScapotable 
Af Jens MØller Nicolaisen. 

Denne vogntype, 4-dØrs Cabrio-coach, 
Cabrio-limousine, eller på fransk Berline 
Decapotable, har aldrig været fremstillet 
hos Citroen. Især fØr krigen var den i 
midlertid en meget populær karrosserity
pe, hvilket har ansporet et utal af små 
og store karrosserifirmaer (og sikkert 
også mange private) til at bygge dem, på 
grundlag af almindelige Berline-modeller. 
Af den grund er det naturligvis umuligt 
at få noget samlet overblik over hvor 
mange der er lavet, eller blot at sige 
hvem der har fremstillet bilerne, men 
nogle navne på de mast kendte skal nævnes 
her. 

Hvad Citroen-fabrikkerne angår, er der 
en undtagelse, idet den belgiske Citroen
fabrik fremstillede Cabrio-coach'er i 
30 ' erne . Desuden havde Citroen i Holland 
vdgnene på programmet, disse blev for
mentlig fremstillet hos firmaerne "Veth" 
eller "Coenen " . Fra Belgien har vi (for
uden Citroen-fabrikkerne s) vogne fra Hen
ri Phlups, et karrosserifirma i Bruxel
les . I Frankrig var der et utal af kar
rosseribyggere; det mest kendte er Ansart 
et Teisseire (A.E.A.T.). Såvidt jeg ved 
har Henri Chapron, der jo ell ers er vel
kendt i Citroen- sammenhæng, aldrig bygget 
Traction Cabrio-coach'er. 

32 

Desuden blev der fremstillet Cabrio
coach'er i Sch~<eiz, Tyskland, Sverige og 
Danmark (!) og sikkert også mange andre 
steder . Hed sit selvbærende karrosseri 
skulle man vel ikke umiddelbart tro, at 
vore forhjulstrækkere var det mest i ndby
dende at gå i lag med, men den manglende 
chassisramme har altså ikke kunne afholde 
d'herrer karrosserismede . 

CITROEN-LIMOUSINE 
CABRIOLET -LIMOUSINE 

Corrosserie· Spenglerei 

W . Baumann, Burgdorf 
Haldenweg 7a Telephon 1103 

SaLgsannonce fra det Schweiziske firma 
Baumann i Burgdorf, hvor man byggede Cab
rio-coach 'er i perioden 1937- 47. "Cabrio
Let - Limousine" er den tyske betegneLse 
for karrosseritypen. 



Herunder : 
Annonce for A. E. A. T. 1951 . Her ses også 
bagkLappen. Bemærk at bagkofangeren svin
ger med ned, når kLappen åbnes ! 

LEs OECAPDTABLES ET MALLES 
A. E. A. T" 

PO UR TRACTI O N AVAN T 
on t fa rt leurs preuves dep 11 is 1937 

Gr.and P ri• d ·Honneu r • Enghie n 1950 

Ets ANSART 
et TEISSEJRE 

41 , Rue Ybry, 41 

NEUILL Y-SUR-S EINE 

Hl. : MAIL LO T 91-08 

Ovenstående foto viser en ?C Ber Line De
capotabLe fra det franske firma A. E. A. T. 
(anciennes etabLissements Ansart et Teis
seire) . Her begyndte man at ombygge biLer 
i 1937 og fortsatte Langt op i haLvtred
serne . Denne bi L er fra 193?. Firmaet fo 
restod også andre ombygninger; bL . a. ken
des en FamiLiaLe ombygget tiL varevogn. 
Men mest kendt var firmaet nok for en 
specieL ventiLeret kuffertbagkLap , der 
kunne fås som tiLbeh~r . 

Henr i PhLups i BeLgien ombyggede i aLt kun 
5 vogne . Udover kaLechen var di sse særde
Les veLudst!jrede , bL.a. med Læder indtræk . 

Næste side : SaLgsannonce fra Gitroen i 
HoLLand anno 1934. Med Lidt god viLje kan 
en dansker godt forstå teksten . 
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De '1 -5-pe rsoons 1:3ERLJNE. C!Tl<O i.: N .. r . - de best
geveerde der zuinige en de zu in igste de r goed-gevccrde 
wagens - is thans ook ve rkrijgbaar ais 

CABRIO-BERLINE 

Hooge 
prestaties en 
toch gering verbruik, 

met geheel opvouwbaar, valkomen 
a fsluitend dak van gevoerde, 

waterdichte kapstof -
o n b e r i s p e l i j k 

afgewerkt 

plus groote zitruimte en 
toch laag gewicht, plus zachte 
veering en toch een ongekende mate van 
stuur- en wegvastheid - ziedaar de ware 
kenmerken van een inderdaad moderne , populaire auto: de 

{ 1650.- C I T R O E N .. 7". Bovendien : ecn mooie w ag en - de 
><AndaarJ mooiste in zi jn klasse, blijkens 

ntor..l el, 

:~;:!~.r~:'~~:~! DEN EERSTEN PRIJS 
K.N.A.C. KOETSWERKCONCOURS, 29 JUNI 

N.V. AUTOMOBILES CITROEN - AMSTERDAM - STADIONPLEIN 

SERIE 1935 MET DE NIEUWE MECHANJSCHE PERFECTIES 
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• 
En svensk Sport fra 1939 , som i sin tid tilhørte Olle Segerlind i Stenungsund . I det 
svenske forhandlermagasin "Citroe"n Revy" nævnes i 1935 en svenskhygget Cabrio- coach, 
og det er derfor ikke utænkeligt, at vognen her kan væ1•e ombygget i Sverige . Men -
den har jo belgiske hjul . . . 

Et bevis for at karrosseritypen stadig er 
populær : Et medlem af vor hollandske søs 
terklub har selv ombygget sin Normale . I 
Holland hedder det forresten "Cabrio-ber
line ". 

Jo, du læs te rigtigt. Danmark. Jan Bis
chof, Citroen- og veteranbilenthusiast, 
skulle i sin tid have lave t nyt indtræk i 
sin Ford A. Det var vis t i begyndelsen af 
?O'erne. Han henvendte sig ho s det den
gang stadig eksisterende karrosseri- og 
saddelniagerfirma Brdr . Glad på Gammel 

·Kongevej i KØbenhavn . Han hus ker med be
stemthed at der pl konioret hang et bil
lede af en 4-dørs C i troen 11 Cabriocoach. 
Naturligvis kan man ikke være 100% sikker 
på at denne nu ogsl er fremstillet hos 
BrØdrene Glad . Hen da firmaet byggede ka
lecher pl masser af danske biler, må det 
nok siges at være meget sand synligt . 
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Citro~n 11 NormaLe DecapotabLe tiLhørende AaLhoLm AutomobiL Museum . Den har kørt her 
i Danmark, men er den mon også bygget her ... ? 

Rent faktisk har vi en Cabrio-coach i 
Danmark. Det drejer sig om en 11 Normale 
fra 1938, med stelnummeret 132.935 . Den 
står udstillet på Aalholm Automobilmuseum 
l Nysted. Grundige undersØgelser har des
værre ikke kunnet afsløre hvem der har 
ombygget vognen, men der sidder en for
handlerplade på fodpanelet ved venstre 
fordØr, der så vidt jeg i skrivende stund 
husker, viser at vognen er solgt på Ves
terbro i KØbenhavn (hvor man jo også fin
der Gl . Kongevej). Uanset om man ikke med 
sikkerhed kan fastslå om det er denne bil 
Jan har set på billedet hos Brdr. Glad, 
så lader det i hvert fald til at vognen 
har været her i landet hele tiden . 

Desværre er den i en noget sØrgeiig 
forfatning . I handskerummet fandt jeg en 
ma ngelliste fra 1962 - et habefuldt men
neske havde forsØgt at få bilen godkendt, 
men var blevet bedt om at kØre hjem og 
fjerne al plasticspartelmassen. Havde han 
gjo'rt det, havde der ikke været meget 
tilbage af paneler, vanger og skinker . 
Kalechen kan desværre ikke åbnes -den har 
sikkert været godt utæt , hvorfor nogen 
har fikseret den ved at skrue nogle gar
dinstænger udvendigt på langs henover 
kanterne af kalechen . 

J eg har selv haft forn~jelsen af at 
tumle lidt med bilen, med henblik på at 
få den over til Hadsten-træffet i 1983 . 
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Efter 1/ 2 dags arbejde med at udskifte 
diverse dele, lykkedes det at få maskinen 
igang, på trods af at den ikke havde væ
ret startet i 21 år. Den gik helt pænt , 
men da det viste sig at kardanerne var 
helt færdige og batteriet blev afladt på 
lyntid, blev "projektet" opgivet. 

Hen det var interessant at studere bi
len . Især var det umiddelbart overrasken
de at se hvor lidt ombygningen til Cab
rio-coach havde krævet af forstærkninger 
i karrosseriet. De eksisterende rammer 



rundt om dØrene har givet været tilstræk
kelige til at holde bilen stiv i længde
retningen. (Hvi s du nogensinde har prØvet 
at skær e den forreste d~rstolpe over så 
har du en ide om den enorme spænding der 
er i et !l' er-karrosseri!). Det eneste 
der tilsyneladende var gjort, var nogle 
vinkelformede forstærkninger af midter
s tolpen på tværs ved vognbund en. Disse 
for s t ærkninger forhindrer altså siderne i 
at rokke ind og ud i vognens tværgående 
retning . J eg har se t fuldstændig identis
ke forstærkninger på billeder af den 
fran ske A.E. A.T. 

Som Norde uropas stØrste automobilmusewn 
har de sikkert nok at tage si g til på 
Aalholm , men vi må håbe 'at de t en dag 
bliver Citroen ' ens tur til at få en gen
nemgribende restaurering . Vognen har iØv
rigt sidst kØrt i Nysted . Der skulle vel 
aldrig vær e nogen som kender noge t til 
dens hi s torie? 

Lige så svært som det er at sige noget om 
hvor mange decapotabler der er bygget, 
næsten lige så svært er det at sige noget 
om hvor mange, der stadig finde s bevarede 
i Europa. Fra Holland me l des der om "nog
le stykker- måske 5", desuden finde s der 
nogen i Belgien , Frankrig og Tys kland. I 
en artikel i det holland ske blad fortæl
l es det forresten, at s tørstedelen af de 
fran skbyggede A.E . A.T. stadig eksisterer . 
Hen at di sse biler er s jældne fugle, er 
der vist ingen tvivl om . . . Jens. 

Normaren på sin prads brandt de øvrige 
Citroen 'er i museets udstirring . 

NB. Aalholm Huseet er et besØg værd! For
uden det noksåbenævnte kØretØj kan ses 
flere baghjuls trukne Citroen' er, samt en 
Cord 1936 med Gitroen 11 motor. (Hvordan 
denne mutant er opstået er en helt anden 
historie) . Dertil kommer alle de andre 
biler . 

Kirder : 
Artikrer i det hoUandske "Traksjon " og 
det svenske "811 -bradet " samt "Toutes res 
Citroen " af Rene BeUu. 
Stor tak tir Wouter Jansen , Horrand og 
Lorent z Osterring , Sverige , for bistand 
og birredmateriare og ikke mindst tak tir 
Aarhorm Automobir Museum. 
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Butik 
Butik er nok så meget sagt, men vi håber at dette er 
en spæd begyndelse. ForelØbig kan vi præsentere to 
nyheder: 

Vognmærke med klubbens navn, udfØrt i massiv forkro
met messing. Kan placeres som det originale på re
servehjulsdækslet , da hulafstanden er den san~e . 

Pris: 1SO , - kr . + evt . forsendelse. 

RØdvin: C6tes du Roussilen 198S med special-etiket , 
i anledning af klubbens S-års fØdselsdag. 
Pris pr. fl .: 39,- kr . (Sendes ikke, men kan kØbes 
på Sommertræf ' 87). 

Desuden har vi enkelte T-shirts tilbage (kun bØrne
str .) , samt diverse klistermærker m.m. 

Tingene kan kØbes ved henvendelse til: 
Benny Jensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev . 
Tlf: 02-443741. 

Det engelske blad "Thoroughbred & Classic Cars" kan fra årsskiftet 1987/8/l fås i 
læsekreds på Statsbiblioteket . Det vil koste 60-70 kr. for 12 numre om året. LØs
salgsprisen er SO kr., så der er jo sparet lidt , hvis man Ønsker at holde sig 
orienteret om hvad der foregår i "den store gammel-bil"-verden . Skulle du/ I ønske 
at blive abonnenter, så skriv til: 

Statsbiblioteket, Læsekredse, Universitetsparken, 8000 Århus C. 

-med hilsner fra Peter de l a Cour . 



STAFETTEN 
Finn Lyster - Citroen 11N 1952 / Citroen 7C 1937, reg.nr. Y 323 . 

Hermed vil jeg gerne give mit bidrag 
til "Staf etten". 

Da j eg først har fået eget køretØj pil 
gaden i maj måned i år , vil den nok mest 
komme til at handle om tidliger e oplevel
ser. 

Min interesse for gamle biler startede 
vistnok i 1966, da jeg i en alder af el
l eve ar blev sat til at pille nummerpla
derne af mi ne forældre s Chevrolet 1939 . 
Den havde da g jort tjenes te i familien 
siden den var ny, og ogsa give t mig mange 
dejlige ture, men nu var den blevet for 
gammel og også for dyr i dri ft . J eg hus
ker den endnu som en s tor flot sort bil 
og, med en motor som var mind st dobbelt sil 
st"or som alle de andre jeg ha vde se t. Bi
len var forresten regi s treret på nwnmer 
H 1991-. 

lierfe ter gar der nogle ar hvor interes
sen for biler for s vinder , da j eg er be
gyndt at dyrke cykelsport . (J eg var jyd sk 
me s ter i cykelcross i 1969). På sanune tid 
begynder j eg ogsa at kigge eft er pige rne 
og f ar da ogsa en kære s te, hvis f arbror 
har to gamle Ci troen ' er, den ene med ka-

-
leche - og sil er det l1gesom om i nteres
sen vender tilbage . 

J eg s tiller nu cykl en i s tald og som 
sy ttenårig køber j eg min f 11> r s t e veteran
bil, en Ford A Tudor Sedan 1930. J eg gav 
2000,- for den , med en udbetaling på 200 
kroner og 100 kr . i afdrag pr. maned. Det 
var en s tor dag da j eg fik lov til at kill
re de sid s t e par hundrede mete r hjem i 
den. Jeg ha vd e jo endnu ikke faet køre
kort . 

På samme tidspunkt k!<lbte kær estens far
bror endnu en Gitroen til samlingen, men 
da han ikke selv havde t id til·at restau
r er e den overtog "svigerfa r" jobbet og 
fik den ud at k11> r e . Det var en lle rlu1e 
1'952 med udvendigt r ese rvehjul , og den 
køre t f antas ti s k godt. Vi var flere gang<' 
på weekend i den bil t il familiens som
merhus i Blåvand. Her fik j eg ( s t adigvæk 
uden klllrekort) lov til at k»re alene ind 
til bage ren i Illava nd for at ht>nte runa
stykker. 

I 1971 deltog jeg ogsa i dt:t f,>r s tl' 
Citr oentræf . Det var Sv<:ns ka llll-klubb t:ns 
å r smpde i Norrahamma1·. Fra na nmark dt:!lt..,..,g 
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t~ik SchuLtz 's B11 NormaLe 1952 fotogra
feret i 1972. 

11 sport 1946, som nu ejes af Finn KiLds 
gård. 
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der fire biler, nemlig "farbror Erik"s 
Cabriolet Normale 1938, hans B15six 1953, 
hans B11 Normale 1952 og Hennin~ Morten
sens 7C Cabriolet 1939. 

I 1973 ophØrte kæresteriet med pigen, 
men forbindelsen til "farbror Erik" hold
tes vedlige på trods af at jeg nu var 
flyttet til Randers for at gå på HF. 

På samme tid gik gearkassen i stykker 
på 52'eren og den blev afmeldt og sat ind 
i en l ade jeg havde lejet. På det tids
punkt var min samling blevet udvidet, så 
den udover Forden nu også talte en Opel 
Six 1935, en Opel Olympia 1954 og en Au
stin A 40 stationcar . En 11 Sport 1946 
havde også været i samlingen, men den 
var solgt igen til klubmedlem Finn Kilds
gård, som nu har restaureret den op til 
en meget flot bil, som jeg håber at vi 
alle snart får at se til et af vore ar
rangementer. 

I 1975 flyttede jeg tilbage til Silke
borg. Jeg havde nu fået det ærefulde 
hverv at vedligeholde "farbror Erik"s bi
ler . Erik hedder iØvrigt Schultz til ef
ternavn og må formodes at være kendt i 
klubben. Jeg havde også fundet en ny kæ
reste og det endda på en meget s jov måde. 
Jeg mØdte hende på en restaurant, hvor 
hun var med en veninde der skulle dulme 
nerverne inden hun skulle til køreprØve 
den næste dag. Efter mange forsØg på at 
sælge veninden en udrangeret Fiat 850 
uden held, tilbØd jeg i den ikke helt 
ædruelige tilstand jeg var, at fremskaffe 
den bil hun Ønskede -og stor var min for
bavselse da pigen sagde at hun gerne vil
le have en gammel grØn Gitroen med kale
che . Det var indledningen til mit be
kendtskab med Irma, og jeg er sikker på 
at det var en stolt Erik Schultz der i 
september 1982 kØrte brudekaret for mig 
og den unge pige han havde været så glad 
for at have haft i huset. 

Samme år overtog jeg så Eriks B11 1952, 
som jeg har været igang med at restaurere 
lige siden . Jeg er blevet spurgt mange 
gange om hvornår den bliver færdig og da 
også blevet drillet lidt over at den ikke 
er ude at køre endnu . En gang imellem har 
det været ved at tage modet lidt fra mig, 
for j eg ville da gerne have været ude at 
kØre i den for længe siden, men med en 
normal dansk gennemsnitsløn er det i kke 
nemt at få så mange penge tilovers som 
det koster. J eg er nået så langt a t motor 
og gearkasse er færdigrenoveret, karros
seriet er næsten svejst færdigt og en 
stor del af reservedelene er hjemkØbt. 

Det er iØvrigt bemærkelsesværdigt, at 
der inden for 14 chassisnUllire stadig fin
des tre biler i Danmark og at den med det 



laveste nummer øvenikØbet har fået vin
duesviskerne ned under forruden. Den til
hØrer Tonny Larsen i SØnderborg . 

I 1982 kØbte jeg en meget forfalden 11 
Normale i Århus . Egentlig kØbte jeg den 
ikke, for da j eg havde været i forhand
linger med ejeren i over e t år blev han 
så træt af mig at han forærede mig bilen . 
I foråret 84 sol gte jeg den så videre til 
klubbens handelsmand i Hadsten, for at f å 
råd til at komme med på mit livs hidtil 
s tørste Citroen-oplevelse: 

50 ANS 
de TRACTION AVANT 
PARIS · LE BOURGET 

29 AVRIL 1984 

Entree Vlsiteur 10 frs 

N~ 0007532 

Der har vær e t skrevet så mege t om dette 
arrangement at jeg kun vil bruge f å li
nier: Forestil dig at s tå midt på rund
kØrslen ved Place de Concorde i Paris en 
sØndag formiddag i april 1984 . Næsten 30 
år efter at den sidste Traction forlod 
samlebåndet og så aligevel - fra alle 
verdenshjØrner myldrede det ind mod en -
7 ' ere , 11' ere, 15 ' ere, Berline , Sport, 
Coupe, Cabriolet, Familiale, Conunerciale . 
J eg kan godt love for at det ris l ede 
koldt ned ad ryggen på mig den dag . En 
s tor tak til Niels Anton Knudsen , som 
inviter ede mig med på denne tur. Hvi s jeg 
l ever i år 2034 kan I helt sikkert find e 
mig der til 100-års jubilæet! 

Nu er jeg så ved at være fremme ved min 
sidste nyerhvervel se . LØrdag den 7 . mart s 
19~7 overtog jeg Sture Lundbergs 7C 1937 . 
Den bil som har været indregistreret uden 
afbrydelse lige siden 1945 og så har j eg 
kun kendt den i godt e t år. J eg fandt den 
ved et tip fra en ven i Dans k Gitroen 
Klub sids t e forår og siden lokalmødet ved 
Erik i Horsens blev den hurtigt kendt i 
hele klubben. 

Bilen er mege t velholdt og fakti s k 100% 
original, bortset fra farven som oprinde
lig var brun-metalli c . Med stor hjælp fra 
Benny SØrensen i Randers fik vi bilen 
gjort klar til syn og 8. maj 1987, to må
neder og en dag efter kØbet , fik jeg den 
godkendt med en anmærkni ng om to små f ejl 
ved brems erne, så nu er den arnregistreret 
med de gamle nwmnerplader . Ved en senere 

lejlighed skal jeg nok kon~e med en læn
gere historie om bilen, da jeg gerne vil 
lære den lidt bedre at kende fØrst . 

Jeg slutter med at give Stafetten vi
dere til Erik Schultz i Horsens . 

Finn . 

11 'eren som den så ud da jeg overtog den . 

På vej tiL Concorde- pLadsen. 

? 'eren i dens garage gennem mere end 40 
år . 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAGTION-ANNONCER - sendes e ller indtel efoneres til: 

Jens Møller Nicolais en, Ravnsborggade 5A, 4 . th., 22 00 Kbh. N. 01-39 53 20. 

KØbe s : 

Gitroen 11 i god stand. 

BjØrn Mogensen, 02-101477, i arbejdstiden : 02~214646 . 

Sælges: 

Topstykker til B11 a 50,- kr. (-ellers ryger de til skrot (pladsmangel)). 

Peter de la Cour, Tlf. 06-253828 . 

Sælges: 

De sidste eksempl arer af reservedelskataloget og reparationshåndbogen sæl ges nu til 

stærkt nedsat pris - ring og giv et bud. 

Originale Harpcon baglygteglas, som nye, sæl ges . 

Original reparationshåndbog fra 1949 sælges, giv et bud. Håndbogen er den originale 

.gamle og er i virkelig god stand. 

6 volt blinkrelæ sælges. 

Motor årgang 1938 sælges uden garanti. 

Original sidestrømskarburator, ny, kun brugt 1000 km. , pris 450,- kr. 

Nye forkromede hjulkalotter, motorhjælm med riller, reservehjulsdæksel, bagds<lr, ma

nifold og ma nge andre dele sælges . Ring og l ad os snakke om det . 

BØgerne fra de internationale Gitroentræf i Chartres og Breda sælges, 150,- kr . / stk . 

J Ørgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: 06-983177 . 

KØbes: 

KØlergrill samt diverse andre dele til 7C 1939. Kan nogen forresten hjælpe med loft

i ndtræk - evt. låne mig et til at lave en skabelon efter? 

J ens MØller Nicolaisen, tlf: 01- 395320. 
~ 

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

Tlr: tH- 74 tJ156 
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