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TRACTIIOINI jflft'llf 

Redaktionelt m.m. 
Kære læsere og klubmedlemmer! Efter 

længere tids grundige overvejelser har 
jeg besluttet at trække mig tilbage fra 
organisationsarbejdet med Traction Avant 
Danmark , med virkning fra gene ralforsam
lingen på Sommertræf 88 i august, og gæl
dende forelØbig i et år . 

Hovedårsagen til denne beslutning er, 
at jeg i det kommende år bliver nØdt til 
helt at hellige mig min uddannelse, hvis 
jeg skal gØre mig håb om, at det hel e ik
ke skal gå op i Citroen'er . Jeg får sim
pelthen ikke tid nok til blad m.m., hvis 
resultatet skal være blot nogenlunde til
fredsstillende for klubben . 

Hertil kommer, at min efterlysning i 
sidste nummer af bladet, med henblik på 
at få dannet en bladgruppe, kun ~ar givet 
en enkelt vag tilkend~givelse. 

lØvrigt fØler jeg, at det er et passen
de tidspunkt at holde op. Klubben er jo 
blevet til langt mere, end vi havde tur
det håbe på, da vi for snart 6 ar siden 
tog de fØrste spæde initiativer til at 
danne den' J eg hu sker med hvilken fryd, 
vi p~ et tidspunkt kunne konstatere, at 
nu var vi over 30 medlemmer! Idag er der 
over 150. Tractionister i Danmark har 
fået kontakt med hinanden og interessen 
er konstant stigende . Desuden ser det jo 
på nuværende tidspunkt ud til, at der e r 
mange aktive medlemmer, der har mod på at 
køre tingene videre . 

J eg håber at der kommer mange nye kræf
ter til generalforsamlingen og stiller 
naturligvis (hvis nogen kan bruge det til 
nc.~et) de erfaringer jeg har gjort mig 
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gennem årene til rådighed. 
Dette er derfor, i hvert fald forelØ

big, de t næstsidste blad fra min hand. 
Det sidste vil blive lavet umiddelbart 
fØr sommertræffet og udkommer omkring den 
l. september. Der skulle således være god 
tid til at finde nogen til at overtage . 

de bedste hilsner til alle! 
Jens MØller Nicolaisen . 

Sommertræf 
Tid sfristen for tilmelding til Sommer

træf er nu udlØbet . Skulle der dog alli
gevel være en eller anden, der hae for
trudt ikke at have tilmeldt sig, SA CØR 
DET NU! - der er ved at være fyldt op! 
Hvis der e r spØrgsmål, så kontakt under
tegnede. 

På a rrangementsgruppens vegne 
J ens Sanning. 



Fabriksnye 
15 sixH! 

Fællestur til efterårs - salonen i Paris 

Fra påljdelig kHde (Auto Retro nr . 92, 
april •88) forlyder det, at "bomben" på 
den næste efterårssalon vil springe på 
Gitroen' s stand, og hv erken ho s Peugeot 
over 60 5' e ren eller over F40 ho s Fet·rari . 
Hvad med en BIS six model 1989? 

Rygtet har efter s i gende cirkuleret i 
nogle måneder, men nu synes fakta at be
kræfte det. To af bladets "spioner" har 
set en prototype på de tyske motorveje . 
At det drejede sig om en fabriksny 15/ 6H 
afsløredes af en hastighed målt (af dem) 
til 198 km/ h . Hårdt presset skal en hØje
restående ansat ved Gitroen have i ndrØm
met, at ma n genn em længere tid havd e over
vejet a t l ave en mindre serie af en af 
Gitroen ' s gamle modeller, ikke mindst 
tilskyndet af den s t adigt st i gende enthu
siasme fra Gitroen-samlere i hel e verden . 
Han havde haft Il Cabri ol et i tankerne, 
men 15 ' eren er nu blevet udvalgt p. g .a. 
dens my tiske berØmmelse verden avet· . 

I 50-året for dens fØdsel, vil "La rei
ne de la route" genopstå næsten identisk 
med original-modellen. Hvad motorhjælmen 
sk juler er ikke ved redaktionens slutning 
blevet bekræftet: Håske en V6 PHV (hv is 

der er plads), en S-trins gearka sse . Fuld
endt af 4 skivebremser, hydropneumatisk 
hjælpestyring og ditto affjed ring vil den 
nye ! S' er stå sig værdigt på 90'erne s ve
je . Serien vil få tilnavnet "Jubile", og 
vil udelukkende bestå af Berline-modellen 
med 5 sj ddepl adser . Den vil blive sat på 
markedet i s lutningen af 1988 til en pris 
omkr ing FF 160 .000. 

Gitroen satser på at kunne afsætte små 
2.500 stk. i 1989, og over 1. 000 stk . i 
hvert af de efterfØlgende år . Han regner 
dog med, at stør stedelen af dem vil blive 
sol gt til især Vesttyskland, Holland og 
USA. 

Hvad med at mØdes på Pariser- salonen og 
opleve "La reine de la ro u te "' s genopstan
delse . Og lad os ikke narre af i samle t·
henseende negative rygte r om Citroen , for 
det t e er da et bevis på en Gitroen-poli
tik vi kun kan påskØnne' 

Vil du med til Paris i efteråret og op
leve genopstandelsen , så ring tjl Hia 
Hendriksen på 01-1 14042, så vi kan få et 
indtryk af i nteressen for at organisere 
en fælles tur. 

BESTYHELSEN : 

Formand , redaktør : 
J ens HØll er Nicolaisen 
Havn sborggade SA, 4.th., 2200 t<øbenhavn N. 
Tlf: 0 1-395320 . 

Kasserer , indmelde lse : 
J ens E. Sanning 
Hårbjvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg . 
Tlf: 06-524570 . 

Sekretær , klubbutik: 
lien ny A. J ens en 
Hækmo sen 28C, 2730 Her lev . 
Tlf: 02- 443741 . 

Medlems - og vognregister , reservedele : 
Kim llo Clasen 
Stengård s Alle 11 8, J . , 2bOO t< gs . Lyngby . 
Tlf: 02-4437 12. 

Bestyrelsesmedlem : 
Hnn Ly ster 
Smedebakken 26, 1:5653 Them. 
Tlf: 06-1:547249 . 
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Koblingen 
Af Kim CJasen. 

St a rt er du din ll' er ud en ryk og rus k , 
og kobler vognen til uden at den "fedter" 
har du ikke brug for denne r eparati ons be
skrivelse- men måske om nogl e ar ... 

For at komme ind til koblingen med hen
blik på reparation, må følgende afmont e
res : 

For 7 samt l l Sport' s vedkommende vil 
det næste n altid være nød vendig t a t tage 
motor og gea rka sse ud af bilen so 11o en 
samlet enhed, da plad se n er mege t trang . 
Fremgangsmaden e r som f Øl ge r : Aftag alle 
kabler og l ednings forbindel se r mellem mo
tor/ gearka sse og karro sseriet . Uatteriet 
og s peederfo rbind el serne afmonteres. Af
tap k øl e rva~ske, både pa kØl eren og på 
moto 1·blokken samt gea rolien i gearkassen. 
Uds t Ødnings r Øret, benzinslangen ved ben
zinpumpen og kølerhjælmene må du ogsa 
have af . Aftag skærme ved a t skr ue de 
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neder s t e s kruer af skærmene samt boltene 
på inderskærmen, skærms tiverne samt led
ningerne til forlygt erne (og evt . blink
lys) . På denn e måd e kan du aftage begge 
forskærme samt grillen i en arbejdsproces . 
Skru nu kØl er en af (med s langern e ), un
de •·s tØt gearkassen ved hjælp af en don
kraft med en træklods imeLlem, sål edes a t 
du kan aftage tværbjælk en som hold e r 
gea rkassen. Nu kan du komme til at skrue 
drivakslerne af ved gea rkassen. Sk ub den 
lidt til s iden. Afmonter ud stØd ningens 
stØttestang til motorblokken samt propel
len og gearstængerne ved kobl ings huset . 

Motor og gearkasse kan nu trækkes ud af 
motorrummet ved hjælp af en talje , som 
fa~tgØres ved vandpumpen. De t e r en god 
~de at lave et sta tiv af nogl e j ernrør cl
ler trækasser, sål edes at du kan sætte 
motoren pa noget så gearkasse med kob-



linghus kan aftages uden at det hele væl
ter . 

Nu ska l dynamoen af og du har maske set 
at skruern e som hold er kobli ngshu s og 
Inotor sa mm en ser noge t s pecielle ud. Til 
disse bolte find es e t originalt special 
værkt øj lnØgle nr . 1676-T), denne kan 
også fås som almi nd elig l øs topnØgle, 
f.eks. af mærket Facom . ~1 e n mås ke kan du 
klare dem med en lille top fra topn Øgl e
sætte t eller en lille sven sknØgle (4" ) . 
Nl r du sener e ska l til at mont ere gear
kassen ~gen, kan du evt . er s tatte specl
alboltene med a lmindelige 7mm bolte med 
Il mm hoved . 

Nå, det e r jo hedigvi s kun nogle af 
boltene som er af denne s pecielle type, 
r es t en af boltene skulle ikke volde de 
s tore problemer. 

Når de er kommet af, trækker du kob
lingshuset med gearkassen af motoren. 

Du er nu kommet ind til herl ighederne! 
Håske kan du allerede nu se, hvorfor kob
lingen har f. eks . rusket. Er der tegn på 
olie elle r va nd , har du en a lminde l ig år
sag . 

TØr sveden af pand en , indtag ge rn e no
get for at r egule r e din væd skebalance . 

Fort sæt med at a fmont er e trykfod en med 
en 14mm t opnØgl e . Fj edrende vil bevirke 
at trykfod en kommer dig lidt imØde, for 
til sids t dog at falde på gulve t , hvis 
ikke du lige nå r at gribe den. Pas på -
det e r tungt grej . Trykpl aden som har 
siddet i k Lemme, vil ef t er a l sand synlig
hed være f aldet ned ved samu1e lejligh<'d . 
Se nu pa disse ting . ~;r nitterne i samme 
niveau so1n belægningen pa trykpladen el
ler e r der so111 før omtalt t egn på vand 
elle r olie - eller har vognen ru s ke t ? I 
disse tilfælde må du ud og have en ny 
trykplade eller den gamle renoveret med 
ny be l ægning og fjedre . 

Trykfoden skal være ud en rille r på an
lægsfladen og udrykkerfingrene må ikke 
have s lidmærker fra udrykkerl e j et - men 
send hele molevit t en til en bremse/kob
l i ngsmand og lad ham afg~re de t videre 
for l øb , hvi s du ikke selv f~ lcr dig i 
stand til det. 

Nu går du til koblingshuset og aftager 
den lille klokobling til gearlåsen samt 
den lille fj eder på udrykkerle j e t så du 
kan tage udrykkerle jet af . Tag de tre små 
nitter som holder dækslet af med en flad
tang, så du kan skubbe se lve udrykkerl e
jet ud af de t s hus . Vas k l ejet ud i ben
zin . Hvi s der er det mind s t e slør eller 
stØj, må l e j e t ud s kifte s . 

Akslen som sidd er i koblingshuset og 
aktivere r udrykkerlejet ses også efter 
for slør . Hvis der er for meget må du 
have nogle nye bØsninger - hel s t i en 
overstørrel se, så aks l en kan a fdreje s så 

den passer. 
Når du nu sender trykfoden og pladen 

hen for renovering og indstilling, gØr du 
klogt i også at afmontere svinghjule t og 
sende det hele saml e t hen, så svinghjule t 
også kan blive slebet af. Le j et i sving
hjule t koster ikke r e t mange kroner, så 
du gØ r klogt i at sætte et nyt i . 

På 11 No rmale og Familiale kan gearkas
se og koblingshus også afmonteres uden at 
tage motoren med ud; dette foregår forfra 
ved afmontering af kØler grill og kofanger 
men der e r s tadig ikke ret mege t plads, 
så hvis du ikke er særlig Øve t i at skrue 
på din !l' er , vil det ikke være en dum 
ide at hold e sig til den frangangs rnåde 
som e r nævnt f or Sporten . 

l'or t sættel se følger i næste nummer: di
verse tips m.h.t. koblingen samt hvordan 
du lettes komme r over med a t samle vognen 
igen . (Det er jo alli gevel ikke ualminde
ligt a t en li' er må tilbringe et par må
neder på bedding i utid e ... ). 

Fra registret 
Den nye, reviderede medlemsliste skulle 

på nuværend e tidspunkt gerne være uds endt 
tll alle . Vi beklager at det ha r taget 
l ængere tid end meningen var, men der har 
være t en del probl emer und erve j s . I sid
ste nummer stod de f Ør ste korrektioner og 
tilfØjelser (der kan i ndskrives på de 
der til indrett ede sider i listen) . Herun
der s tår de næs t e, hvormed du har en 
chance for selv a t f Øre dit eksemplar up 
to date . Kontroller venligst at oplys
ningerne om dig og din bil er rigtige -og 
giv os besked i modsa t fald . 

Velkommen til fØlgende nye medlemmer: 

Steen Ra smussen 
Særkærparken 17, 
7500 Hol s t ebro. 
Tlf: 07-426662 . 
( liS 52, 602 . 486, NE 40 . 503) 

Lindy J ensen 
Lak sevågen il, 
l)400 Nr . Sundby. 
Tlf: 08-1 73075. 

Uffe MØrup 
Ørstedsgade 26, 
6400 Sønderborg . 

Ny adresse: 

Eva Dam Ras mu ssen 
Spidslodd en 6, 
2770 Kastrup. 
Tlf: 01-51 7447 . 
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Hollandstur 

De fleste medlemmer, som har deltaget i 
vore årlige so~nertræf, kender sikkert 
Herman. En stor hollænder med skæg og 
briller og en ten~elig bred midterskil
ning. Han kØre i den største af tractio
ner; en l5six familiale med kuffertbag
klap (og trækkrog, for at det ikke skal 
være lØwn). Sammen med blandt andre Ernst 
Berends er han en trofast deltager i vore 
sommertræf samt alle mulige andre Gitroen 
arrangementer rundt i Europa. 

Vi var nogle stykker, der snakkede med 
ham i Loreley, hvor han blandt andet kom 
til at fortælle os at han i år, i april, 
havde været tractionist i 25 år! (Hvilket 
senere viste sig at være 20 år). Vi love
de naturligvis at konune ned og hjælpe 
ham med at fejre det. 

April 1988 : To tractioner afsted fra 
Danmark. En Sport'46 i ndeholdende Hia og 
Peder og "Vædd eløberen III", og en llN' 54 
indeholdene Kim, Henrik samt undertegne
de (samt en motor uden navn). Inden vi 
tog adsted havde vi allieret og med Ernst 
og sikret os at Herman var hjemme, men 
intet vidste om vort forehavende . Ernst 
havde desuden sørget for at finde os e t 
passende hotel i en lille by ved navn 
Elst, ikke langt fra lJmegen. 

Turen derned forløb problemfrit og blev 
klaret på en dag. Vi fik en hyggelig af-

ten hos familien Berends, inden vi tog 
til Elst for at sove . 

Næste morgen tog vi i nd til Nijmegen, 
hvor Herman har en boghandel på banegår
den . J o, han blev godt nok lidt overras
ket, da situationens alvor gik op for ham 
efter at Mia fØrst havde spurgt om han 
mon solgte danske aviser. 

Herman skulle arbejde til ud på efter
middagen, så Ernst og hans bror tog os 
med på en lille udflugt . Her besØgte vi 
Ha ns Brouwer, som drev e t imponerende 
firma med reparation/ restaurering og re
servedel e til Tracion. Her var adskilli ge 
små og store projekter igang, bl.a. to
talrestaureringer af en førkrigs- IS'er og 
en •-lastbil (T32?). 

Ben store oplevel se her var dog reser
vedelslageret - alt kunne f ås som i et 
supermarked . Pladedele i hØj kvalitet, 
mekani s ke dele (f.eks . lOX31 kron- og 
spidshjul), nyt og brugt, hvad som hel st . 
Herligt var det også at kunne konstatere, 
at alt ståhejet og panikken omkring dæk 
til vore biler har været en storm i et 
glas vand: Nye Michelin 165x400 til 210 
gylden/stk (=ca . 735 kr.)! Og der ventes 
ikke prisstigninger. 

Inden vi havde forladt Han s Brouwer var 
vi blevet ikke så få gylden fattigere! 

Hos Hans Br>ouwer>. 

TRACTIIOINI J'/IZ'IIf 
,Qubblad for TKACTION AVANT DANMAAK. 
Stof sendes til: 
Jens ~!Øller Nicolaisen, Kavnsborggade 5A,4.th ., 
2200 J<.ØbenhaVh N. Tlf: 01-3':15320 . 
Der mangler principielt a l tid stof fra medlentne rne ! 
Vær venligst opmærksom på bladets deadline; se side 3 
i Attraction. 
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Men så havde Vædd eløberen også fået ny 
vandpumpe . 

Resten af dagen blev tilbragt i overor
dentligt hyggeligt samvær med Herman og 
hans familie, i dejligt ve jr på terrassen 
sa mt langs reservedelshylderne i hans 
værksted. Aftensmaden blev indtage t viet
namesisk på en nærliggende r estaurant. 

Det blev sent inden vi lukkede vore s må 
Øj ne i Elst. 

Om lørdagen be sØgte vi fØr s t et klub
medlem i Elst, som gik og hyggede sig i 
sin garage med en 7C fra 36. Senere kØrte 
vi ud og be sØgt e en af Ern st og Hermans 
venner, Heiko, som nylig havde skilt sig 
af med sin BlS Hyd, for at kØbe en DS
cabriolet. Denne var i Øvrigt gans ke sær
ligt interessant , idet det var en DSuper S 
fra 1972, 2 s tk s kal være frems tillet i 
maj måned , som de sidste cabrioletter 
Chapron laved e for Citroen. Officielt ud
gik cabriolet ' en af Citroens program i 
197 1 (hvorimod DSuperS før s t kom på i 
1972) . Vognen var i en fanta s ti sk origi
nal, men ures taureret stand, let pa tine
ret, men perfekt mekani sk, hvilk et en 
prØv e tur med kalechen nede bekræftede . 
Vi havde her en utrolig hyggelig efter
middag, hvor vi blev kosteligt beværte t -
man s kal ikke køre fra holland ske Trac
tionfolk på tom mave! 

Herefter beså vi Hermans "fjernlage r", 
ind en vi igen vendte snuden mod nord. Og 
igen f Ørte de to gamle biler os sikkert 
hj em, denn e gang med en enkelt overnat
ning und erve j s i Tyskland. 

Alt ialt en herlig tur, med for smag på 
foråret og både spændende og dejlige op
l evelser underve j s . 

En tur som i overmål bekræftede at Cit
roenzaen er den samm e hvor man end mØd er 
den, og at den kan bringe en sammen med 
menn esker som man aldrig ellers ville 
have l ært at kende' 

Tak til hollænderne for dere s gæstfri
hed og til mine rejsefæller! 

Jens MØller Nicolaisen. 

Vædde 'l-øberen på arbejde, set fra Noi•ma-
1-ens panoramaforrude. 

. .. og et bi'l-1-ede af Heiko 's formidabLe 
DSuper5 cabrioLet . 

Sport og fritid 
I Viborg afholder man en årlig ud stil

ling der kaldes "Sport & fritid". Her er 
hvert år fl er e forskellige bilaktiviteter 
raed, og da det i å r er et s pecielt dans k/ 
fransk kulturudvekslingsar, syntes tu
ri s tchefen i by en, der selv er Ci troen
mand, at der skulle vær e nogl e trac tion er 
tilstede . Selvom de t var i sids t e Øj eblik 
jeg fik opfordringen t i l at være med, 
lykkedes det mig a t s tampe e t par velvil
lige tractioni s t er op . Pølsemanden og 
frue, Svend Erik og Benny samt underteg
nede drog til Viborg i det vidunderlige 
forårsvejr og fik os en ualmindelig hyg
gelig dag. Her rn~d t es vi 111ed Goggomobiler, 
Poreher og amerikanerbiler og deslige . 
Det var en de jlig dag, bare en skam at 
ikke fl er e kunne være tilstede . 

J Ør gen l( jær. 
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"STAFETTEN" • . . eller et had / kær lighed syn
drom! 

For e t par å r s id en, be sluttede min ko
ne, Lise, og j eg, at prøve at find e en 
Bll' er til brug som hel å r svogn . 

Vi havd e for sØgt at holde en del brugte 
frans ke biler kørende gennem de foregåen
de år, men de var a lle endt ho s skrot
handler en , med pressefolder i karrosseri
et - og da vi i vore yngre å r havde turet 
rundt på gamle motorcykler ud en de store 
problemer , ment e vi at en gammel bil kun
ne være fuldt ud så pålidelig, som de 
rus tka sser vi ellers havd e være t bel emre t 
med . 

Udbudet af Bil-renoveringsobj ekter var 
rimeligt, men da jeg på syvend e å r er ved 
at opbygge en topersoners Morris 8, ha vde 
jeg ikke ly s t til at s tarte forfra på ny . 

Derfo r var j eg i fuld gang med at un
der søge muli ghederne for at hente en bil 
i Frankrig i påsken 87, da klubmedlem 
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Bjarne Frederik sen i I shø j tilbØd, a t vi 
kunne kØbe hans ll Sport fra 1947 . Den 
var nysynet og havde renoveret motor -
lige det vi Ønskede - og derfor overtog 
vi hans vogn i februar 87. 

Det første halvår af 87 havde vi side
lØbende en GS ' e r , som afl astede Sport ' en 
·i de fØrste s ure forårsmåneder, men hen 
på de lyse tider steg brugen af ll' eren , 
og vi s kaffede os til sidt af med GS ' en, 
men de t va r måske lidt overilet . 

Bil-motoren havde, trods sin renove
ring, en bilyd, og j eg fik a t vide, at 
de t måske kunne stamme fra et ple jl stangs
leje . Da vi havde bes luttet a t tage pa 
ferie i ll' eren, hev j eg motoren ud, men 
der var inte t galt - bortset fra at bily
den viste s i g at komme fra forreste vand
pumpeleje - Ak! Da hele molevit t en all i 
gevel var split tet ad , fik jeg afbalance-



ret krumtap, svinghjul og kobling samt 
skiftet diverse kugl el e j er - og så i med 
s kidtet igen. 

Fe r ien stod for dØrtærs kel en , så mens 
jeg monterede forskærme, kØler og hjælm , 
stoppede Lise feriebagagen i vognen. De t 
var ren gambling, men næste morgen forlod 
vi Nysted. 

Vi s kulle til Sverige, og allerede i 
Helsi ngØr begyndte mærkelige lyde , når 
jeg koblede ud. Det vi s t e s i g, at sving
hjulet gl ed ud og skrabed e på koblings
husets dækpl ade, men larmen blev elimine
ret ved hjælp at en træs tump og en ham
mer . 

Vi "gl ed" der udad, men nu begyndte da
men at blive vans kelig når hun s kulle 
startes, især nå r hun var varm , og det 
var hun ofte - lidt for ofte . Hverken 
håndsving, bØnner eller eder formåede at 
få gang i kare ten, f Ør temp er a turen var 
faldet kendeligt, og j eg va r på koge punk
tet. 

Efter 2500 · km ' s kør sel va r vi i gen 
hjemme, og motor en blev plukket ud - i 
den elvte time . Motorblokken er fra en 
ID19, og da j eg kun har reparationshånd
bog over 1 l- motoren, havde j eg i kampens 
hede ind en f e rien, overset, at bages t e 
hoved l e j e s kal have en trykskive på HVER 
side . Klovn. Re s ultate t var, at krumtap
pen var ved at pløje s i g gennem motor
blokken . Ikk e så und erligt , at sv inghju
let s krabede på. Heldi gvi s havd e l e jepan
derne ikke nåe t sØl e rn es sider , og alt 
var inta kt , så med den sids t e trykskive 
på plads, og en anden s t a rter , prøvede 
jeg lykke n e ndnu en gang . Og, 7-9-13, har 
motore n kØrt upåklage l igt lige siden. 

Efteråret 87 gik sin s kæve gang, med 
almindelig vedligehold el se og kærli ge 
blikke til ll' eren . 

Nytåre t s kulle vi tilbringe hos ven ne r 
i Vend syssel , så vi tog turen op gennem 
J ylla nd , men s toppede brat i Ve jle, da 
hØjre f orhjul ss pindel knækkede og hjule t 
fLØj af - e n hænd e l se som mange kun har 
hØrt om, me n jeg har prøvet de t , og de t 
er ikke s kid e s kægt . Så nu var de t s lut 
med de kærlige blikke, og dyret blev Øn
s l et hen hvor pe be r e t ~ro r - og så r egne
de det ovenikØbe t. 

lf crc n tog hjem med Fal ck, Ol!, vi tog 
ud med DSU , f or s id en he n at vende hj em 
til e ndnu e n r e paration. Skulle a lle f e
r.i e r end e sådan fr emover??? Ikk e påskef e
rien, f or da blev vi hj emme og bru~ te 

overhovedet ik kP bilen , så nu fik vi næs
ten tre mån eder med almi nd e l il( vedli ~e
ho lde l se Ol!, kær li l!, e , me n bestemte b li kkc' 
til ll' e r en. 

I marts rØ/!, det inderste kardankryd s 
med et brag - p~ den i l!,en' De t er jo en 
relativ ncn1 operation, og s tumperne kunne 

jeg grave frem af dyngerne, så der r Øg 
den week-end, men de næste tre week-ends 
var dog r eparationsfrie. 

Den sidste af disse week- ends, var vi 
på vej h jem fra KØben havn, da gearkassen 
begyndte at snakke serbokroatisk. Ved 
nærmere ef t e r syn opdagede jeg, at olien 
f es ud af hØjre pakdåse, men med en olie
påfyldning i Rønnede på Midts jælland nåe
de vi hj em til Nysted, vel vidende, at 
den s tod på buskort de efterfØl gende da
ge . 

Kardan-kryd se t var i mart s måned ikke 
gået i død en alene. Det havde formået at 
tage den hØjre l e j e pand e for kronhjulet 
med s i g, så pakdåsen havde i en måned 
funger e t som l eje - en dØdgod kvalitet 
pakdåse ! Nu var jeg ved at kØr e træt og 
mit s tumpelager var ved at kØre t Ørt, men 
jeg havd e, med hjælp fra Chr. Friis ' l a
ger , så Jeg kunne fik se det denne gang 
med. 

I skrivende s tund er der gået f em uger 
s iden sids t e adskillelse, med a lmind e l ig 
vedligehold el se og kølige blikke til 
ll' e r en . 

~lit næs t e - og forhåbentlig s id s t e -
større projekt for en l æger e periode er 
på bedding. J eg har f åe t lagt hå rdkrom på 
et sæt driva ks l er , og ha r f åe t lagt si
l entblokke på e t sæt triangelaksler, som 
jeg vil mont er e i begy nd e l sen af juni , 
samt skifte vippearmsakslen, da der her 
e r r e t pænt s l Ør i øjeblikk et. Det er jo 
rar t at være i god tid ind en f erien. 

Vi har , s id en over t agel sen i f ebrua r 
' il7, kør t 28 . 500 kilometer. Havde vi 
brugt bilen som so mmer- og f orn øje.Lsesk!ll
retØj, vil de t svare til ca . 6 ~rs slita
ge og 6 år s repara tioner - nu udf ørt på 
godt e t år. Ikke dårligt vel? Sa s i g ikke 
at e n mod e l 47 ikke kan være lige så på
lid elig som en mere moderne bil. 

Ja - det ble v jo en længer e smøre, men 
f or jer som ikke er s t åe t af und ervejs, 
har j eg prØvet a t giv e et bil l ede af, 
hvordan de t kan være at k!llr e he.Lårs-BII, 
ud en Hol.Lywood-gla mour , men med kons t a nt 
sorte negl e . Godt man ikke er tandlæge -
i a l fald f or patient e rne . 

Jeg s kal vær e ærlig og erkende , at selv 
om ll' eren er en pragt fuld bil , har jeg 
været ved at give op, men visse drivdele 
har være t f or 11 trættc" da vj ov~rtog den , 
si j eg hå ber, at jeg med den fo re st~cnd e 
ud skiftning i fort Øj et har ove r s taet bør
nesygdon~enc, og så er jeg blevet lid t 
s tædi_g . 

Ha Trac tion-g ud ern e være tnl'd j er og må 
I nyd c so nuneren på VEJ ENE, og med alm.in
dclig vedligehold e l se og kærli ge blikke 
t .i L li' e rl' n! 

Ch cvron-h.ilsen 
Thomas J ense n, Nysted . 
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Der er et yndigt land 
Det er jo en lidt speciel overskrift 

til et referat fra et lokalmØde, men al l e 
der var med ti l dette hyggelige møde hos 
Claus og frue i Odder vil give mig ret i 
følgende påstand: Her må Øhle n sc hl~ger 
have opholdt si,g , da han skrev vor· dej l i
ge f;.edr·e landssang. For ma ge Li J dej l i g 
natur og bC'bygget l a nd skab ska L mil n led,• 
J ænge efter . 

Da denne dag sa var ikJadt d~t skønn ~s

te forar s vejr, var a lt klart til ~t ,godt 
Lokal møde. 

IJa Benny og jL'g dukkedt> op, bJ,•v vi 
mødt af a] Le de hy,ggd i ge tractionist,•r 
vi var vant tlJ at sc. o~ ov~ nik ob~t ~t 
par nye a ns ig ter . i\Ue b;enk,•t ved mor·g,•n
bor·dcr. 

Efter· en god hygges nak , gi k v i ud for 
at 'for·r,,ttc vopr sit.'C!vanli ge rwdtorft: 
Jus t er ing af dynamo, ud s kiftnin ,g af ta~d
rør, udv e ks ling af reservedele osv. Her 
e r~fa r"'cdc vi at vor vært havde andn.~ .inte
resser . Han dyrker hareopdræt. En for 
no,gcn lidt undC'r l ig hobby , IIIL' n spaxJe nd c• i 
a ll e dens aspekter . Naturen er jo ikl'e 
a ltid Li g~ nem at sty re. Lidt s~ nere kor
te vl afstcd, for at se på fartri l ier1s r·es
taun:!ringsobjekt: ?C 1937. lk nne s tod VL'd 
plad..:•smedcn, som næste n var f<t·n.ii~ llh.'d at 
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s vejse. Og sikke f l ot arbejde ha n laver. 
IJenne pladesmed har· en far s onr fremstil
ler· både, tr;ero både, og hL' r blev dagens 
handel afsluttet : Jarl invC'stcrede i en 
robb.d!!!! 

Den skør1n c natur pa c~n c r1 o~ det gode 
vejr sk ulle dog nyd es j fu lde drag, sa 
Claus tog os på en kvi r·et ur ud på en J j J le 
ø, Alrø. Ht>r står t id,•n llH'Stl' ll sti u,•, 
dcjl~ge hygge li ge huse og s~ vider~ . 

Efter hjL'mtur,·n gen rwm d,•t dcjUg,• Jlan
rnarl,, satte vi os på far1rl liens terrasse 
med udsl ,gt ovt.:'r vanth•t, med l.'ll kold pli
s ner l hånd~..~n. Hl•r ma \"1Ldtidsth1nde n o,g.så 
l1avc siddet o~ r1 ydt so ln ed~an~c r 1. 

Af hL·n syn t.il ruj t lctant<t•nd,•lige mund
vand vil jc•g ikk,• lli!Jtal,• det dej li g,• af
tcnsmal tid na·rrucre, IIIL'Il ~od t vt.u· det~ 

Her oplevcd~ wan ~~~n det hygg~J ige ved 
vor klub . Al J~n hygge li g~ s nak / diskus
,sjo n på tværs af allc skeJ. O,g dl.~t l'l' 

i kke bare bi J ~r d~r b l iv~r diskut~ r ·~t . 
Hl!ll' vc r·Lh'nssjtuatjoncn kern fcd\tjsk ord
nes sada r1 en itftc11. 

Det lyder måsk~ lidt r~rstr0msk d~t 
hele , IJJen det v;rr· e n dcjlj~ d;rg, S0111 je~ 

på egne o,g de ovr~ i .g~,.~ Lh•ltagcr~.· ~ v~..·gnc v.i l 
takke fand l i en ma n ~~.' ~a n ~l' for. 

J ~,.,,.l~en K ja-r. 



Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRAGTION-ANN ONCER - sendes e ller indt e l efon eres t il : 

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

Sælges : 

Gitroen Il Sport 1952, t'estaut·eret og koreklar sælges billigt . 
Original reparations hå ndbog . l:laglygtebynde til Harpoon baglygter. Hvide forlygtepærer 
med fransk fat ning . Dæk: flichelin 165x400 sælges billigt. 
f1ærket til indklæbning i handskerumsklappen, med kørsels - og vedligeholdsinstruktion 
sælges . f1ærkct er som det gamle originale , genoptryk, men ikke nyfremstillet, i vit·
kelig god kvalitet. Kun få stykker. 

Jørgen Kjær, tlf: 06-983177 . 

Sæl ges : 

Nyt: der er nu kommet mange ny e blikdele på lager -f.eks . fot·mpress<:de paneler (tWoi:l'

kantcn l igger helt opp<: i d~råbningenl. Sæt: 1750,- kr. 
O;orbunde incl. yderplade (fonupress<:tl . Pr . d,w: 750,- kr . 
I løbet af kor·t tid ventes forreste skink er på lager. lovrigt også mange r;tuumidt>l" pa 
lager. 
Nll! Specialrabat på alle dele Sc'm forudb<:still,•s ti.l afhentning på Somurertræf 8:' . 

TRAGTION RESEllYEDELS SERVICE / Christian F r i is, tlf : 04-740 1_%. 

Tilbydes: 

Citro~n 1934-57: Alt i karrosseriarbejde udfores. Nye panelet· i ! ~u plade fremstilles. 
Nye tagrender fr·cmstillcs . Bundplade i 1mm, med riller som den originale. 

Henv. Hckanikcrmester Knud 1\ytt,•r, tlf: 06-46 1725, i arbc•.idstid."n: Ot>-4l13t> ll. 

Sæ1~~s : 

Ci tro~n Il Co uuue t·cia l e 1954 . 
lk>g '"" Citr·o~;n på tysk: "De J' Cli!ssiche Citro~n ". Pris p . t. (afh . af kLII'S pit DN): Kr. 
108,- • fo1· sendclse . 

Jarl Lyngers, tlf: 09-442086 . 

Scl!l~t..."s: 

Cj troCn t l N .... 11'111Cl Le 52, med rcscrv'-'hjulsba~k l.ap. Fl .... "t l'l"StcJur~ ...... r~.."t sta nd . l\l' l'l'l" f j n t '-\g 

sk;LL ikk,• sy rws . 

Herdi s S=tuk , tlf : 02- 173803 . 

K\''"~bes: 

lh"'~h.~rvc-d el e t.il C.itro~n 123 l ast vo~n ii r~an_r: 1 ~).)~. Al t har, intl'rl'ss ...... . 

Otto Lchm, tlf: 06-424299 . 
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