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T~ACTII@INI Kt'llf 
Klubblad for Traction Avant Danmark 

Redaktionelt 
Først må vi ile med en lille und
skyldning for den ringe trykkvalitet 
i sidste nummer af bladet. 
Det var ikke vores mater
iale som fejlede noget idet trykke
ren har taget ansvaret for fadæsen 
og har givet en dekort i prisen. Vi 
regner med at det er bedre denne 
gang . 

De sidste par blade i 89 manglede 
desværre rubrikken kaldet "staffet
ten " hvilket simpelthen skyldes at 
redaktionen ikke har modtaget mate 
riale fra medlemmerne om deres bi 
ler . Det er efter min mening synd 
fordi netop denne rubrik er vejen 
til at lære hinanden bedre at ken 
de indenfor klubben. Redaktøren vil 
i næste nummer bringe en historie 
om den nyrestaurerede cabriolet , men 
de r er blevet andre biler færdige i 
89 - og vi har ve l også fået en del 
nye medlemmer som godt kunne give 
et lille pip om den vogn de ejer 
eller/og evt . restaurere på . Det 
behøver ikke nødvendigvis vente til 
bilen er fiks og færdig, hvad med 
a\ komme med en midtvejsrapport. 

Til sidst vil vi selvfølgelig ønske 
alle medlemmer et godt nytår og hå
be .på en god sæson 1990 - aktivitets
kalenderen er da ihvertfald pænt 
fyldt op med arrangementer så nu er 
det bare om at møde op ... . . 

Billederne til dette blad kom fra Svend Ar
pe, Kim Clasen ,Karsten Geisler , Finn Lyster 
Jørgen Kjær, John Hansen, Jens M. Nicolai
sen samt Automobiles Citroen, Kbhvn. 
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Enny ll'er? 
Nej det er ikke en ny model fra Citroen, 
men bare en fingersnild Østriger, som 
havde stjAlet lidt fra de gamle 11 ' ere, 
og fr ems t il l e t det i glasfiber, et nyde
ligt resultat til følge. 
Bi l en stod parkeret pA vejen, hvor Fam. 
Arpe kom forbi under ferieturen i 89. 
SA bremserne blev slAet i, oq kammeraet 
fundet frem, sA bevis kunne komme med 
hjem. 
Redaktionen takker for det tilsendte. 



Januar 

FrP. 5- 1 

Fe bruar 

L Ør 24-2 

~!arts 

L Ør 17-3 

April 

Lør . 7-4 
kl. 10 . 00 

2/ 6-4 / 6 

Aktivitetskalenderen 

Lokalmøde hos John Reele , emnet er Gearkassf'n. 
Tilmelding på tlf . 31 . 30 . 74 . 02 . 

De nn e lØrdag skal vi så ti l Roskild e Cylinder 
Serv ice for at h ø r e nærmere om hvordan man 
renoverer et topstykke, oliepmpe, ja e n h ele motor . 
Til me ld i ng Kim: 44 .44 . 37 .12 . 

BEMÆRK DATOEN ER DE 24-2 OG IKKE DE 1 10- 2 (>fim f1 d4 f}C
?f/IM'vfflt:.?t-tf:t,j 

Lokal mØde ho s Thomas Jensen i Nysted 

med besØg på Aaholm bil museum 

Der vil væt·e mullighed for overnatning 

T ilmedling på TU-

03 87 19 46 

De nn e gang s kal vi så til Pava centret p å 
Sjællandsbroen for at h Øre o m h va d vi k a n gøre 
for at hold rustf'n i ave på vores biler. 
Medbring selv din Il ' e r så d e n k a n komm e op på 
liften og bliv e set efter i alle kroge n e . 
Tilme Jding 14 d age [Ør til Ki m: 44 . 44.37 .1 2. 

Træf i Bourgogn e . Stor sa mm e nkomst for a ll e 
Tract i o n Ava n t'er . 
Arra ngør: Cl ub d e la Tractio n Bourgogne . 
Tilme ln ing og f l ere informatio ner vil følge 
i et a f d e næste b l a d e . 

KC 

Billedet her kommer fra 
Kim Clasen som leverede 
bil til den danske film 
"dan sen med Regitze" der 
havde premiere i nov. 89 

På billedet er vognen 
camouflegret som "før
krigsmodel " med små 
nummerplader og til
klistret blinklys. 
Optagelserne fandt 
sted på Islands Bryg 
ge i København. 
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Nyt fra ind- og udland 
J eg kan nu (medio december) medd el e 

at et dansk I CCCR i 1992 er en realitet . 

Siden s ids te blad er der s ket f Ølgende. 

Sidst i oktober afholdtes et møde mellem 

Dans k Ci troen klub-ID/ DS klubben-Cit reen

isterne og TAD, hvor vi alle blev enige 

om a t fort sætte arbe jdet med at f å 

sådant e t træf op a t s t å . Der blev 

derfor ned sat en s tyrelse bestående 

af Harry J. Michaelsen DCK, Karl Halpe 

ID/ DS , Ulrik Hildebrandt & Martin Bech 

Gi troenisterne og undertegnede f r a 

TAD . Ideen med at l ave en selvs tændig 

styrel se er at holde klubbern e fri 

for økonomisk ansvar, så der ikke kan 

komme et under skud , som vi ska l s t å 

inde for eft er træffet. 

Benny A J ensen , Henrik Jacobsen og ego 

tog så til jylland en tur, for sammen 

med representanter fra ID/ DS klubben 

og DCK, J Ørgen Kjær m.fl . At se på 

de forskellige muligheder,fØrst på 

listen var He rning Messe Haller . Efter 

2-3 timer forlod vi Herni ng noget forvir

r ede i hovedet . Dagen derpå skulle 

vi så ti l møde med direkt Øren for mu

se ums parken i Bi llund. J eg ska l lige 

lov e for at der kom andre boller på 

suppen her. De kunne tilbyd e os fØlgend e : 

En muse ums park bes t ående a f: 

Fly- Bil- ~1o torcyk el- og Falckmuseum 

Legel and , masser af plad s på camping

pladsen , galo pbane til concurs ' en, 

c; 1000 sengepladse r , mulighed for 

bond egård s overnatninge r , hangar ti l 

st umpemarked, hal og t elt til 6000 

spisend e gæs t er . Efter det t e meget 

oplØft end e mØd e tog j eg til Holland 

med xformand Morten AlsØ, f or at købe 

reservedele til klubben og for at, 

mØdes med nogle fra arra ngement sgruppen 
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fra ICCCR Flevohof, som ikke var hel t 

færdige med regnskabet, men det s tod 

helt sikkert at der ville være et 

pænt overskud, og at vi måske kunne 

f å e t l ån til at s t arte op på. 

Vi fik mange gode r åd med på ve j en 

om alle de faldgrupper, som vi kan 

rend e ind i . Det er for øvrigt sid s te 

gang, at j eg s kri ver noget om I CCCR 

i bladet, da vi i s tyrel sen er blevet 

enige om at Mart i n Bech skriver til 

al l e 4 klubblad e frem over, derfor 

ska l i find e i nformation på Citreen

i s t erne s si der elle r på vores afhængi g 

af hvor det pladsmæssigt faldt bedst 

ind. 

Som J eg va r ind e på .i s id ste blad kommer 

der e t s tort l l ' e r træf i Bourgogne 

i Frankrig i pin sen 1990. J eg har pr øvet 

at få nogle i nformatione r , men pri sen 

er ikke fa stsat endnu ' Ti lmelings

fri s t en e r 15. a pril 1990 . J eg vil 

vende tilbage angåend e pri sen. 

Den s t ore veteran og s port s bilud s tilling 

Re tro ~l o bil v i J b li ve afhol d t f r a 

9-2 ti_l 18- 2 1990 begge dage i ncl. 

i Paris . ~1åsk e er de r mulighed for 

samkørsel derned , da vi er nogl e s tyk

ke r som s kal derned. Skulle du vær e 

interesser et, så ring til und ertegnede . 

I januar er der Biler i Bella , hvor 

Citroen vil presentere den nye XM for 

de t dan s ke publikum. XM er for Øvrig t 

blevet år ets bil i Eur opa, og f åe t 

de t gyldn e rat i Ty s kla nd. 

Arnsterdam-Moskval991 
J eg har nu fåe t lidt flere op

lysninger om dette ral ly . 

Turen går eft er al sansynlighed 

ikk e gennem Danmark, da man 

prØve r a t chart r e en færge fra 

Ty skland til Le tland , men de r 



er o~så kontakter til et dansk 

rede · ' . I så fald skal vi sej l e 

fra øbenhavn til Polen eller 

Letla nd. 

V! er alle r ede 5 vogne, som er 

tilmeldte . vi har des ud en f åe t 

det tilbud , at alle, som til

melder sig i j anuar, f å r det 

t i l samme pr is, som havde de 

tilmeldt sig i 1 9~9 (se priser 

andet s ted i bladet) . Dette 

kræver en sa mle t tilmelding . 

Derfor, tænk dig godt om! Er 

denne historiske t ur noge t for 

dig, og du mene r , a t din bil 

er i så god s tand , elle r kan 

blive de t ind en 199 1, at den 

kan køre turen på ca .lO.OOO km. 

uden s t ørre t eknis ke van skelig

hede r. Er s vare t ja, så tilmeld 

dig nu , da de t bliver dyrere 

j o l ængere ma n venter med at 

tilmelde sig . Der er aller ede 

som før nævnt tilmeldt 5 danske 

biler , så du bliver ikke al ene . 

Den gruppe da ns ke vogne, som 

s kal af s t ed vil hjælpe hinanden 

med at f å bilern e kla r samt 

etablering af et fælles r eserve

delssortiment incl . diverse værk

tøjer . An søgning om visa t i l 

d,· fo1·skellige land e vil også 

kunne være en fælles opgave, 

hvis de da ikke er af s kaffet 

til den tid . 

Angående r ejseplan, hvilke lande 

der skal besØges os v. se sidste 

blad (nr. 166). 

Prisen for t uren er ~a . 5000 ,

gylden for to per soner alt incl. 

undtaget e r kun mad en. 

5000 , - gylden s varer til ca . 

17.500,- Dkr. d.v . s . 8750 , - Dkr . 

pr. person for ca . 4 ugers tur . 

J eg skal lige her til sidst 

bemær~e, Gt alle de delta ende 

vogne skal kunne gennemgå et 

krittisk syn af vognens tekninske 

s t and, så man ikke risikerer, 

at der er en vogn som hele tid en 

går j _ stykker. Dermed være ikke 

sagt, at man ikke må kunne få 

problemer . 

For flere i nformationer og tilmelding 

Kontakt Kim dag 42. 96 .43-33 

lokal 6913 hel st af t en 44-44-37 .1 2 

lokalmøde i Lyngby 
Kim og Morten havde ikke s l ået dø
rene til deres værksted op , men 
derimod lukket dem forsva rligt og 
knaldfyret hin lørdag eftermiddag 
d . 18. nov. da 14-15 medlemmer mød
te op til en "teknisk " gennemga ng. 
På programmet stod justering af mo
toren . 

Ja, ja - det havde jeg jo prøvet en 
masse gange før, så h vis Kim troede 
han kunne l ære mig noget desangåen 
de, så . . .. Men er der noget bedre 
end at tage f ejl?? I al fald i en 
sådan s ituation, for det viste sig 
hurtigt, at s e lvom jeg ikke havde 
begået de s t o r e fejl , fandtes der 
bedre og mer e nøjagtige metoder for 
justering end jeg umiddelbart kend
te til . Som dagen skred frem blev 
der s tillet mere og mere r elevan te 
spørgsmål, som Kim besvarede både 
behændigt og forståeligt - godt 
h ju lpet af en model i 1:1. 

Det blev en fin og givende lørdag , 
hvor jeg både fik justeret min vi 
den om B-11 motoren og mit se lvsik
re ego. Tak for det . 

Thomas Jensen, Nysted. 
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Fra registret 
Det er kun blevet til et enkelt nyt med
lem siden sidste meddelelse fra registe
ret, nemlig : 

Lis og Svend Rasmussen 
Dyssegård Plantagen 14 
Mollerup, 
798o Vils tlf. 97 767ol4 

Også disse brave folk håber engang på at 
f å anskaffet en vidunderlig l l ' ere. 

Så må vi desværre meddele, at vort æres
medlem Sture Lundberg, Horsens 
ikke er mere. Han døde medio septe·mber i 
år , men først nu er det kommet til klub
bens kundskab. 
Mange vil huske Lundberg fra sommertræf
fet i Tønder, og ikke mindst kende r mange 
hans tidligere bil: Y 323, nu tilhørende 
Finn Lyster. 
Æret være Lundbergs minde . 

Men der er også en mere glædelig nyhed. 
Eva Dam Rasmussen er sandelig indgået i 
den hellige ægtestand . Og selvfølgelig 
har hun på god traditionel vis t aget 
ægtemandens efternavn, og hedder de rfor 
nu: 
Eva Dam Geschwendtner 
men bilen er den samme . 

Jens Sanning 

26 

Natorienteringsløb i 
Jylland 
I å r afholdt Dansk Vintage Motor 
Club og Danmarks imbustouring deres 
andet internationale natløb. Også 
denne gang med deltagelse ·af medlem
mer af vor klub. Nemlig F . Lecot 
( nej Lyster ) Preben Buchhave og 
fra Sjælland Chr. Martensen , alle 
med landets bedste observatører · , 
koner eller bare kodrivere. 
Løbet er et orienteringsløb, hvor 
der køres efter tulipanskitser, kort
skitser uden navne, efter kompas og 
man~e andre narrestreger, sA det he
le fAr en tilpas sværhedsgrad . 
Løbet køres med en ideel gennemsnit
lig hastighed på 20 km i timen • sa 
der er muli ghed for at skåne mate
riellet, hvis man ellers kan finde 
rundt pa de sma veje i hjertet af 
det skønne Mols . 
Der køres om æren, en flot vandre
præmie, der ikke kan vindes til ejen
dom samt flotte bogpræmier skænket 
af Køsters Boghandel Randers og Ar
hus Nimbus . 
Vore tractionkørere kom ikke på 
qejrskamlen, men blev overgået af en 
l i 11 p Forrl Y f r:. l Q\/" oo. Pn ~æv kO>

rer pa en Nimbus. 
Traction Danmark er blandt andre klub
ber inviteret til at deltage i næste 
års Natløb, men skynd Jer, der er kun 
et begrænset antal pladser, Jørgen Kjær. 



Motorhistorisk Samråd 
I begyndelsen af november maned blev 
årets møde i Motorhistorisk Samrad 
afhold t. 
Vor klub er jo tilknyttet denne sam
menslutning, som er en sammenslut
ning af danske veteranklubber. 
Mødet i ar var nok det bedste, jeg 
har deltaget i. Efter en snak om for
skellige internationale relationer 
og mulige forvik l inger pa dette om
rade naede vi frem til at det var vig
tig at vi fandt os selv og fik den 
nationale struktur op at sta. 
Der blev nedsat et udvRlg, bestående 
af Nils Jonassen fra Dansk Veteran
bil klub, Henrik Thostrup fra Køben
havns Ford A klub, Jørgen Kessel fra 
Dansk Yintage Motor Club og underteg
nede der skulle lave et forslag til 
vedrtægter til et mere struktureret 
Samråd. En slags paraplyorganisation, 
der dog ikke skal ændre ved den en~ 
kelte klubs suverænitet. 
Dette udvalg skal sa barsle med et 
forslag til et sæt vedtægter og ind
kalde til en stiftende generalforsam
ling i Motorhistorisk Samråd . 
!"'2. r-1 0 ~et blev cnd;:idorc udvc~'slet 
løbsdatoer for de enkelte klubber, 
og der vil senere komme en løbska
lender, der vil blive bragt i dette 
blad. 

Jørgen Kjær 

Lokalmøde i Ikast 
Den 11-11 var der bade det store 
stumpemarked og lokalmøde ved pølse
manden i Ikast. 
Efter at en stor del af vore klubmed
lemmer havde støvsuget Herninghaller
ne for alt hvad der bare havde lidt 
med Citroen Traction Avant at gøre 
drog vi til mødet hos familien Meld
gard i Ikast . 
Her var der hygge for alle pengene, 
det er der nu altid i dette hjem , og 
det havde ogsa trukket mange medlem
mer af huse . Jeg t r or der var mere 
end 20' enkeltmedlemmer med pårørende. 
I l øbet af eftermiddagen besøgte vi 
et andet kl ubmedlem , der bor i nær
heden, nemlig Curt Brixen, der er ved 
at restaurere en Normale som er i me
get tæt familie med Henriks. 
Henrik fik studeret bilen meget nøje, 
sa nu ma han vist have samlet inspira
tion. 
Sidst pa eftermiddagen blev de for
skellige bagagerum åbnede og til nye 
med l emmers undren foregik der nu den 

sædvanlige bytten rundt af reserve
dele. Men det er nu meget almindeligt, 
en har. · fået ordnet dettP. , en anden 
dette og sa videre. 
Et lækkert tag selv bord havde fru 
Meldgård ogsa stablet pa benene, og 
skal .der deles chevroner ud for den 
kulinariske fremførelse skal der gi
ves maksimum for dette, var man søn i 
dette hus flyttede man aldrig hjemme
fra . 
Igen en dejlig dag og aften i dejlige 
Citr.oenvenners lag bragte afskeden 
hen til de små timer, en tak til alle 
og ikke mindst til familien Meldgård . 

Jørgen Kjær 

En s j ælden C i t roen 
Fra vort medlem Henrik Winther i 
Fjerritslev har vi modtaget dette 
udklip fra det store tyske bilblad 
AUTO Bild . Som det fremgår af teks
ten under billedet betragtes den vi
ste Citroen 22 som (den eneste) ove
rlevende af tre prototyper fremstil
let til Bilsalonen i Paris 1934. 

Man kunne håbe på at en af de klub
medlemmer som så vognen i Holland i 
september kunne give en mere udtøm
mende beskrivelse ved lejlighed. 

pjj 

im Kiihler bedeufet: V8-Motor 

SeRener CHroen 
Da staunten die Teilnehmer des Internationalen 
Citroen-Treffens im hollandisehen Flevoland: 
Plotzlich schnurrte ein 22 CV vorbei. Ein vellig 
unbekannter groBer Bruder des legendåren 
15 CV (Gangster-Citroen). Drei Modelle wurden 
nach 1934 gebaut, galten bisher als verschollen. 
Einer dieser 100-PS-Boliden mit VB-Motor hat 
uberlebt. 

Seite 6 · 2. Oktober 1989 ·Auto Bild 
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o 
Sorrmertræf All:org 1990 

Den 21 . december var årets korteste dag, 
så nu kan det kun gå fremad mod lysere 
tider og en forhåbenlig solrig sommer . 
Selvom det er mid vinter, er det ikke 
for tidligt at begynde at tænke på Som
mertræf 199o. der som bekendt finder 
sted den 17 . -19. august i Aalborg. 
Aalborg er en gammel, men samtidig 
yderst l evende by . Aktiviteter på alle 
områder præger byen, der danner et sam
fund på 155.ooo indbyggere . 
Aalborg søger energisk at l eve op til 
sine forpligtelser som center for den 
nordjyske landsdel, hvilket i første 
række giver sig udtryk i kulturelle for
anstaltninger af enhver art . 

ira gammel tid har Aalborg ry som en 
venlig og gæstfri by , hvor der er let at 
føle sig hjemme. 
Træfgruppen ønske r, at besøget i Aalborg 
må blive til gavn og glæde for alle par
ter, og vi glæde r os til at kunr~e byde 
rigtig mange medlemmer og gæster velkom
men. 

Hans Henrik og Jørgen. 

Fra det gamle fotoalbum 
Vedlagte foto viser en Citroen 1 1 
sport vist nok årgang 46 , 47 el
ler 48 . Jeg købte vognen i 1956 
for 5500 kr. af stadsingeniøren 
i København og solgte den videre 
i 58 for 6500 kr . Den havde da 
gået omkring 156 . 000 km . Forko
fangeren var flot men nok uori 
ginal og jeg kan huske at vogenen 
gik ca. 6 km/ltr . benzin . 
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På bi l lede ses und ertegnede ved 
rattet og på bagsædet skimtes 
Christian Martensens (nyt med 
lem , se bil rendez-vous i sidste 
nummer) søster He lle . Billedet 
er taget på en sommerudflugt til 
Rungsted Kyst engang i 1957. 

Med venlig hilsen 
John Hansen, Skottegården 28 
2770 Kastrup. 



Bilrendez-vous 
på Vestsjælland 
~~erup Auto og sa Bil Rendez - Vous 
to nye begreber i vor jyders vete
ranhilordbog. 
Vort forholdsvis nye klubmedlem Chr. 
Martensen og frue havde rigtig f aet 
blod pa tanden og var i samarbejde 
med Guldbrandt fra Agerup Auto gaet 
igang med at lave et ganske uformelt 
møde for ejere og enthusiaster af 
gamle køretøjer, og ~enny og jeg kun
ne ikke dy os . 
Vi tog Jens Sanning under armen og 
drog afsted i Bennys T23, der skulle 
pa langfart for første gang siden 
Frankrigsfærden , Limousinen blev og
så medbragt . 
Oa der samtidig var bestyrelsesmøde 
i vor klub passede det hele jo meget 
fint. 
Efter en behagelig sejl- og køretur 
naede vi frem til stedet for mødet. 
Oer var allerede dukket mange biler 
OD og løjerne var i fuld ~ang. 
Kjeld Mahler var afsted efter dagens 
or~ester, et dejli gt spillemandsor
kester, der med de hy~geligt gumlen
de ~øer i bag~runden satte en de j lig 
~ t Prnni n ~ i_ ~~n ~ . Do~ knnnP. rlP i klo~ 

spille vort hjemlands vemodige na
tionalmelodi : Molbodrengens Hoosa, 
men det lovede de at lære til n~ste 
fl r. 
~or der bliver nemlig en næste gang 
lovede familien Martensen. 
Oer mødte man~e Tractionister op den
ne skønne efterårsdag, med masser af 
sol og mulighed for at nyde det uden
dørs , og som det ses af billedet var 
der almindelig hygge og Frits øvede 
sig til næste generalforsamling i 
disciplinen : At æde min gamle hat ! 
Det havde han nemlig lovet pa sid
ste generalforsamling, hvis der var 
et menigt medlem af klubben, der tog 
et selvstændigt initiativ, og der var 
almindelig tilslutning til at dette 
skulle udløse løftet. 
Efter en hyggelig eftermidda~ drog 
vi hjem til familien Martensens pri
vate ~emakker, hvor hyggen bredte 
sig. For dem der ikke var med kan 
jeg ~u n si~e: Tag med næste ar ! 

For dem der var der kan føl~ende 
stikord vist sætte gang i minderne : 
God mad, begyndende valgkamp, Map
pedyr, slips, sjove hatte, sene nat
tetimer, god musik, ikker en skid ! 
ondt i håret, codylmagnyl, morgenba
j er. 

Virke l ig t e t godt a rran~ement , som 
de r s kal lvde en s t or r os og en lige 
sa s tor t ak for . 
Chr i stian er nok mand f or at olacere 
t akken det ri gt i ge s ted. 
Hå ber vi ses næste a r. 

J ør gen Kjær 

Øv e r s t besig tiger J e n s Møller Ni colai 
sen og Henri k J acobsen De n Røde T 4 3 
lastbil som Benny Sø r e nsen merjbragte 
fra Jyll and . I mid t en en si t uation fra 

pl adsen v e d Åge rup Auto o g n ede r s t nydes 
somme r e n s s ids t e sol s k i n me n s Fri t z T . 
Han sen e nergi s k øv e r s ig i at s pi se s in 
g aml e h a t, som omtalt i t e k s t e n. 
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En boganmeldelse 
Les Camions CITROEN 
Forfattere: Fabien Sabates og Wouter Jan~ 
sen. 

Jeg bestilte bogen på træffet i Holland ud 
fra et færdigtrykt omslag . Bogen skulle så 
leveres senere. Forfatterne bag bogen bor
gede jo for et godt resultat, så jeg turde 
godt betale forud. 
Da bogen kom et par maneder senere var jeg 
jo noget spændt. 
Jeg blev ikke skuffet. Tværtimod. 
Da mit franske ikke er til blot overfladi
ske studier, fungerer bogen jo mest som 
billedbog . Men også på dette brugerplan er 
den næsten uovertruffen. 
Citroenbilernes brug i transportsektoren 
belyses grundigt lige fra de første A- mod 
ler op til vore dage . 
Den ene forfatters længerevarende ophold i 
Danmark har resulteret i en fremragende 
samling af danske lastbiler og rutebiler 
fotograferet i tiden . 
Det er fantastisk at sidde og se billeder 
af busser og lastbiler fra ens drengetid. 
Ovenikøbet busruter man kan huske. 
Flere sider om den kære Bll Commerciale 
m~n~lPr hPllPr i~kP. OvPnik~hPt Pt hillPrlP 
af en af danske varevogne fotograferet u
denfor Hvidsten ~ro. Mere dansk kan det 
vist ikke blive . 
En virkelig god og anbefalelsesværdig bog. 
Prisen var yderst rimelig for en bo~ i 
dette udstyr . Knap 300 sider med masser 
af billeder i lækkert tryk. 
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Mon ikke vi får nogle eksemplarer hjem 
gennem vor klubbutik . 

Jørgen Kjær 

-og guffor 
tractionister 
I butikker for brugskunst og andet over
flødigt tingeltangel er der kommet en ny 
"modelbil" på markedet. 
Firmaet Hof Bauer fra Vesttyskland har 
lavet en serie af specialbiler i glas. 
Serien omfatter et stort udsnit af 
modelbiler der er ret populære, deri
blandt vor egen kære Citroen Traction 
Avant i den sædvanlige 15/6 udgave . 
Hvornår laver man egentlig modeller i en 
mere ydmyg sport e ller nomale udgave? 
Bilen er udført i gennemsigtig glas i en 
længde af Zo centimeter og en bredde på 
7,5 cm. Lavet gedigent og i det store 
hele originalt udførelse . Dog er indpak
ningen mærket med Citroen DS 19. 
Der leveres en træklods til at sti l le 
bilen på . 
Prisen ? Dyr, men en Traction Avant 
freak, som jeg, ikke kunne lade være . 
Den står nu i det nysi ndkøbte vitrine
skab sammen med en række ligegyldige 
modeludgaver af den forhjul s trukne, og 
griner ad den tåbelige person, der kan 
finde på at bruge så mange penge på den
ne varation af hobbyen. 
Håber jeg aldrig bliver klogere, det gør 
jo ikke ondt som Sørensen siger. 
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Nyt om C i troenvarevognen, 2 . afdeling 

Som fortsættelse af ind l ægget i sids te 
nummer af bladet skal vi nu springe et 
hAlvt i r frem i tiden og høre hvad der 
blev sa~t DR forhandlergeneralforsamlin
gen den 10 juni 1950: 

Lliri~enten : 

Kr der no~en, der ønsker at fremføre no
~et: 

~·orhand ler l: 
Det var dette med ombygning af vogen . 
Jeg talte med en mand , som skulle have 
megen forstand pA de ting, en tolder el
ler sådan noget . 
~an sagde, at såvidt han kunne se , fi ndes 
der ikke nogen som helst lovhjemmel for 
myndighederne til at forhindre en mand 
i at la ve en varevogn o~ · til personvogn. 

Dirio,enten : 
Det ~An jeg svare pi da jeg lige har un
dersø~t det spørgsmal . 
Jeg ~ar spurgt myndighederne, og de si
ger , at der f i ndes en el l er anden lov
hj emme l for, at disse bev i llinger er 
udsted t un der ganske bestemte for udsæt
Ili n ~e r, oq rier[or kan man ik~e [~ lov 
ti l at h3ve mere end to personer i vo~
nen; og man må ik~e gå hen o~ leve en 
kunde det . 
Uet tillades kun at have det antal per
soner, selvom man har betalt den halve 
afgift , som stir i papire rn e , altså 2 
personer, og der mi under ingen form 

Den sidste type af ialt fire fremstil 
lede var denne uden forlænget tag. Døre 
ne er loddet til og det bageste stykke 
tagrende er fjernet (foto 30 . 04.1952) 

forandres ol vognen, o~ selv om man be
taler hel omsætningsafgift, kan det hel
ler ikke lade sig gøre: Vi har forespurgt 
politimesteren og varedirektoratet, og 
de siger, det kan ikke tillades , fo r de 
vogne er kommet ind und er disse bestem
te forudsætninger. 

Forha ndler 2 : 
Angående ombygning og indregist rering 
siger toldvæsenet, at de ikke har noget 
mod at indregistrere, men politimeste
r en vil ik~e gå med til at arnregistrere 
dem, men siger, nar der er gået 3 ar , si 
~an Lle gøre med vognen, hvad De vil, men 
i~ke før . 

Forflaneller 3 : 
Jeg har haft et tilfælde med bygning af 
en voqn. 
En mane! spurgte, om han kunne ~øbe et 
chassis til at bygge en værkstedsvogn 
på , han var s~ærsliber og havde pengene ! 
Vi byggede ham en dejlig vogn med . . . .. 
( for~larede vognens hele indretning). 
( JK bemærkning : Her er der maske tale 
om e n anden type varevogn e nd den der 
er bygget over Bli S , men det fremo,Ar ik
ke helt klart. ) 
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Oen motorsa~kynduge syntes, det var den 
bedste vogn, han havde set længe, men 
toldvæsenet ville have afgift af den, for
di der var vinduer i siderne. 
Mande havde lige netop faet stablet de 
penge pa benene som bilen kostede, og nu 
forlan~te toldvæsenet 6000 kr i af~ift. 

Vi har søgt om dispensation, men jeg fik 
den besked pa Toldkammeret, at der fin
des en lov, der siger, at der sakl beta~ 
les afgift af alle vogne, undtagen deci
derede lastvogne, deciderede varevogne 
der ser sadan og sadan ud, ambulancer, 
li~vo~ne, brandvæsenets vogne, men der 
er i~ke undta get en vo~n til en s~ærsli
ber. 
Sa havde vi ved samme lejli~hed en anden 
forespør~sel . Denne mand sa~de til mi~. 
at nar han var færdig med at betale den
ne vo~n ville han have en kamoerings
vo~n . sådan at ~unne flytte rundt med 
sin s~ærslibervogn fra hy til hv, o~ slq 
si~ ned et par dage hvert sted . 
Jeg spurgte om der sa skulle betales om
sætningsafgift af denne. 
Ja , det sk ulle der. Der skulle ogsa be
tales ·a f inventar undtagen af komfur. 
Sa sagde jeg , hvis vi nu lader være med 
at bygge en kamperingsvogn, men bygger 
en beboelsesvogn og ga r op til politime
steren o~ fa r et prøveskilt , sa s kal den 
ikke indregistreres, og sa skal der heller 
ikke betales omsætningsafgift , og sa kan 
vi bygge den efter tegningerne til kam
peringsvognen, og sa fik jeg det ·svar , 
at det kunne vi godt . 

Formande~ 
Ja , det er rigtigt nok med den vpgn, du 
taler om, nar der er glas i siderne , skal 
de r hetales omsætningsafgift, der ma end 
i~ke være finerplader , men kun svejsede 

Ø 10.608 fra Ringkøbing Amt var oprinde
lig e n vogn med jalousidør , men den fik 
senere en jerndør . Vognen er stadig en 
varevogn, de "gule" nummerplader var 
ikke opfundet på det tidspunkt. 
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plader i siderne, derimod ma der godt væ
re glas i taget. 

Her slutter denne generalforsaml ing med 
at vi vist kom lidt uden for vort emne, 
men historien var sa sød at je~ ikke fik 
stoppet . 
Pa generalforsamilingen 8 december samme 
a r var der ikke refereret noget om vare
vognen, derimod en anden lille spændende 
ordveksling : 

Forhandler l 
Det er angående vore vogne. Sidste uge 
fik jeg 3 vogne hjem. l disse vogne har 
J passagerer faet skade i hovedet, pa kon
to af , at der i venstre side s i dder en 
lille knap til vinduesviskeren, som man stø
der imod , og dette r esultere i at 3 menne
sker har faet ansigtet skamfer et ... det
tema ændres .... de fik allesammen hjer
nerystelse. 
Det er meget generende med disse ul ykker. 
Nu har vi klippet dem af og lu~ket dem 
til pa disse vogne. Fol~ fare ind i denn e 
~nap og far hovederne skamfer et . 

Kassereren: 
Oen franske pressesekretær fik ogsa hove
det smadret pa den knao . Vi ma henlede de 
motorsagkyndiges opmærksomhed herpa. 

Ny forhandler: 
Jeg er forholdsvis ny i forsaml ingen. 
Jeg ved ikke om ma n tidligere har talt om 
det , at hensti lle til fabrikken , s3 snart 
som muligt at udarbejde en farveliste til 
forhandlerne , sa man kan give kund erne den 
farve de ønsker . 
. lp~ vil oos~ Qe rn e r,ta le den nv~ ool strinn . 
Nar føre r en stiger i nd vælter fjedren e ti l 
højre, min sadelmager siger , at det e r dår
lig polstrjng i sæderne. 
Sa er der spørgsmålet om dørene .De er som 
sædvanligt utætte . Jeg ved ikke , om det 
skvldes, at der man~ler en liste for neden, 
det trækker enten forneden eller gennem r u
den . 
Hver gang jeg har solgt en ny vogn; kommer 
køberen o~ he nstiller, at vi retter det for 
ham . Det er en ekstra udgift . Jeg har fo r 
søgt at rette det , men det e r ikke altid 
lykkedes. Det er rart ~at fa det at vide her . 

Sjællansk forhandler : 
Alle de Taxavogne jeg ha r leveret og lige
ledes lillebiler forla nger , at der skal væ
re en tagrende helt nede , det tager ogsa 
trækken, for det meste~t ræk kommer fra ne
den, nu sætter de gummi pa. 

Dirigenten: 
Jeg foreslår at der bliver standardudførel-



se pa vognene . Det skader salget af Citroen . 
Jeg har været ude fo r et tilfælde hvor man
den ikke købte en Cit roen pa gru nd af dette 
tilfælde, ·og sa var min vogn ogsa vad pa al
le 4 døre, og det var en ny vogn. 
Jeg vil henstille til fabrikken, at lave 
om, fo r det er faktisk en fabrikationsfejl 
Det er konstrukuionen der noget i vejen 
med. Jeg foreslaer at vi henstiller til fa
brikken, at den leverer alle vognene med 
tagrende. 

Dirigenten : 
~ed hensyn til farvekort pa vognene og u
tæthed ved dørene skal det blive patalt. 
Er der andre der ønsker ordet? ... . . . 

Sa er der ikke mere snak om Elveren pa den
ne generalforsamling, og her vil jeg også 
slutte for denne ga ng. 

J(1RGEN KJÆR 

Øverst til højre - lidt ophuggerplads
stemning fra den store plads i Tørring 
i 1983, hvor der stadig kunne ses en 
varevogn . Herunder en opstilling af 
servicevogne fra "Kj ellerup Elektromo
tor eftersyn " med ih.vertfald fire C i tro
en varevogne og en personvogn . 
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Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRACTION - ANNONCER sendes til : 

Peter Juel Jeppesen , Hestetangsvej 14, 3520 Farum 

Sælges : 
Citroen 11 Sport 1952 . Skal synes . 
Pris kr . 34.000 
Torben Fiig 42 15 11 21 

Sælges: 
Michelin 165x400 dæk skaffes billigt 
Harpoon baglygter med originalt glas 
Forkromede forlygter . 
For - og bagdøre til Normale, u . rust 
Ny sidestrømskarburator. 
Hvide forlygtepærer m. fransk fat
ning , billige 
Et par hele biler ,__, , 

Jørgen Kjær 06 98 31 77 

Brev fra Scotland 
Her følger et udklip fra vor mand 
i Aberdeen , Peder Grønborg, hvorfra 
det fremgår at gode Parisiske At 
t raktioner også l~er sig købe til 
rimelige priser i Midtengland . 

PARIS-A-TRACTION 
TUE CITIWi\N TilACTION SPECIALISTS 
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TAO-reservedelslager 
Reservedel e og pri ser 

Topdæksel pakning 

Kilerem 

3 huls pfning (udstØd ning) 

Stor vand pumpe pakning 

KØlers lange Øvre/ nedre 

Lille vandpumpe pakning 

Forhjuls .Leje 19mm ydre 

Strømfordeler ctækse.L 

Forlygte pære g u.L 

Rep. sæt ti l benzinpumpe 

SEV / Cuiot 

Lad erel æ 

Kardan kryds v. gearkasse 

Ma nchet på sty retØjet 

Fiber pakning 

under karburatoren 

Platiner 

Top pakni ng 

'1n.nifo.Ld paknj ng 

30 > -

75,-

2 1,-

33,

?il,-

15,-

140 ,-

10 5,-

45,-

75,-

3 1 5,-

210,-

70,-

20,-

65,-

150,-

45 , -
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"""'"" -~:M-~r~t-• 1.'~1 U OOO n~<nt.,~- ~ • .,.. '~"',.q { l~ fdJOIO 

t1.\T'fll. lC fiON \1 '. \NTIW -- /'U:':lSI~' I'II()NE 11227 72-:J."Wii 
l .'imm• •>lf. l2(·;, ,.1t-rlmt) IJ,,.,., .ler til J Ørgen K j ær på tlf . 6 . 9tl . 3 1 . 77 

TRACTIIOINI J'/IIZ'IIf 
Klubblad for TRAGTION AVANT DANMARK. 
s t o f s e ndes til : 

Pe ter Ju e l Jeppes e n, Hestetangsvej 14, 3520 Farum 
42 95 42 91 

Der mangl e r i princippet al tid stof fra me dlemmerne : 
Vær venligst o pmærksom på bladets deadline, s e side J 
i Attraktion. 
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