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Klubblad for Traction Avant Danmark 

Bestyrelsen: 
Formand: 
Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby . Tlf: 44443712. 

Kasser e r, medlems- og vognregister: 
Jens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg . Tlf: 6524570 . 

Sekretær, klubbutik: 
Benny A. J ensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev . Tlf: 44443741. 

Reservedel e : 
Jørgen Kjær, Gl . Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86983177 . 

Bestyrelsesmedlem: 
Kerstin Heerulf, Atlasvej 3, 8270 HØjbjerg . Tlf: 6116544. 

Bladredaktionsgruppe: 
Peter Juel Jeppesen, Rosengade 16 , 2B, 1309 KØbenhavn K. Tlf : 3391927 1. 

Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4. t h. , 2200 KØbenhavn N. Tlf: 31395320. 

Erik Hougaard , Thuleve j 41, 7100 Vej l e . Tlf: 75830049 . 

Stof til næste nummer 
sendes til Pete r Juel J eppesen. 

Deadline: 
l. au~t med morgenposten. Næste nummer udkommer omkring l. septembe r . 
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Aktivitetskalenderen 

August : 

17.-19.: 

September : 

Sommertræf i Ålborg. 

LØr 15/ 9 Aktivitetsdag hos BjØrn Magensen i Le Garage, Helsingør . 
Her har du mulighed for at reparere på din bil; bremser, hjulophæng, 
et laderelæ eller måske blot en fo rlygtepære . Vi vil prøve at hjælpe . 
Arrangementet er ikke kun for dem som har bil kørende, men også for 
dem som bare vil lære tractionen at kende . Tilmelding i god tid til 
Bjørn på 42 220205 . 

LØr 29/ 9 Bil-rendez-vous i Vipperød . 

Oktober: 

LØr 13/ 10 Dynamo/ starter-dag I. Tag din egen dynamo og starter med og bliv klog 
på dem. Du har her en mulighed for sel v at renovere disse meget væ
sentlige komponenter i bilen . Måleudstyr, drejebænk samt andet udstyr 
vi l være til dis position . 
Da vi nok ikke har alle relevante r eservedel e på lager, vil vi lave 
endnu en dag nogl e uger efter , for at gØre arbejdet færdigt. I mellem
tiden vil vi forsøge at s kaffe evt . manglende dele hjem. 
Arrangementet kræver ingen særlige forkundskaber - kun lyst! 
Tilmelding til Kim på 44 4437 12. 

November: 

Dynamo/ starter-dag II . LØr 10/ 11 

Fre 30/ 11 "Før-jule-hygge"-arrangement et sted på Sjælland, med film fra Holland 
(8 .ICCCR) , l ysbillede r, fi lm m.m . 

Nyt fra ind- og udland 
Mange af os er lige ved at tage på som
me r ferie, aktivitetsniveauet e r også præ
get af ferietiden. Det e r jo sådan, at 
tingene fo r egår enten lige før elle r lige 
efter soTllllerferien . 1990 e r ingen undta
gelse - næsten alt e r som det ple j e r. 

Også Somne rtræffet/ generalforsamlingen , 
de r traditionen tro afholdes i weekenden 
17-18-1 9 august i Aalborg. I aktivitets
kalenderen står der også nogle andre ar
rangementer som nok bØr huskes, selvom 
der kan synes lang tid til, nu hvor det 
e r sommer. Men det næste blad udkomme r jo 
først til september - sæt de rfor nogle 
s må krydser i din private kale nde r, så du 
ikke går glip af nogle af de spændende 
ting . 

Jeg efterlyste i s idste blad nogl e for
slag til den kommende sæson , men de r kom 
ikke et eneste s var! Det synes j eg er 
meget trist, men du kan nå det endnu! 
Ellers må diktatoren selv fi nde på noget . 

Den officielle j ndka] de] se ti J genera 1. 
forsamli ngen samt dagsorden vi J hl i ve 
udsendt særskilt. 
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Det nye f r a udlandet er det også Jidt 
s måt med, dog kan det nævnes at man i 
Tyskland har sat en prosuktion i gang af 
nye dri vaksler af homokinetisk type. Også 
den inderste del (mod gearkassen ) e r med . 
En komplet aksel koster ca . 4 . 500,- kr. 

-KC. 

Sonroertræf 90 i Aaloorg 
I sidste sekund inden redaktionens slut
ning havde vi kontakt med træfgruppen , 
som fortæller at der tilmeldt 20 biler 
og ca . 40-45 personer, heraf flere fra 
Sverige (medio juni). De fleste e r 
jyder og der mangler sjæl lændere . ... 

Jørgen fortæller at han håber på endnu 
et par eftertilmeldinger selvom dead
line var den l. juni . Ring eventuelt 
selv til Aalborg og hør om der stadig 
er muligheder for deltagelse i å r ets 
Traction-begivenh ed d. 17 .-1 9 . aug . 
Jørg e n Broen, 98 31 50 98. 



FRAREGISTRET 
Interessen for de dejlige ll' e r e og vor 
klub blomstrer også i denne begyndende 
sonmertid . 
Følgende kan nu regnes til vor kreds : 

Thomas Overgård 
Kje ldsbjergvej 15C, Elev 
8520 Lystrup. 
Tlf : 86 231483 . 
Fritz Krum 
"Kratgården" 
Gl . Københavnsvej 3 
3550 Slangerup . 
Tlf: 42 334404 . 
Niels Skj Ødt 
Viborgve j 124 
9670 Løgstør, 
Tlf: 9& 673&56 . 

Thomas har bil fælles med Viggo Plith (se 
nr . 169) , mens de Øvrige intenst jagter 
et passende køretøj . 

Jens Sanning. 

... OG TIL REGISTRET 
Karsten Skovsen i Grenå har tilsendt re
daktionen disse billede r af sin Normale 
1939 (stelnr . 143.252) , som han købte 
sidste år . Karsten skriver iØvrigt: 
"Jeg havde fået abonnement på den franske 
avis LA VIE DE L' AUTO og l edte med lys og 
lygte efter den rigtige bil som, efter 
min mening, skulle være en Norn~ale fra 
fØr krigen. 
Der var ikke mange af dem i avisen , men 
efter 3-4 måneder fandt jeg hvad jeg søg
t e hos en mekaniker tæt ved Paris. 
Den var i original stand og næsten uden 
rust og havde stået i en garage i 25- 30 
år . 
En af mine venner fulgte med mig ned for 
at hente den på en autotrailer . Vi fik 
den hjem uden de store probleme r og nu 
vente r den bare på at jeg får tid til at 
restaurere den" . 
Redaktionen ser frem til at modtage et 
spændende indlæg til "STAFETTEN" om nogle 
år . . . 

- jmn . 
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LOKAlMØDE I DET BARSKE 
Der er vist en sang, der hedder noget med 
et lille land hØjt mod nord. Den kunne vi 
sandelig i hukomne, da vi - en lille tro
fast skar e - str ed nordpå t il lokalmØde 
hos Helde Gedebjerg i Hanst holm. 

Aftenen i forve j en var der den sædvanlige 
hektiske aktivitet med aftaler om mØde
stede r , fælleskørsel, overnatning osv. 
Det resulter ede i, at første træfpunkt 
blev lidt uden for Viborg, og vi kan kon
statere, at selv en T23 lastbil sagtens 
kan tage et 90° sving med 80 km i timen 
uden at vælte . Så Benny nåede det også. 

Efter et kort "go'daw" hØvl ede vi videre 
mod næste træfpunkt i Skive . Det var godt 
Benny kør te bagerst, ellers havde vi an
dre aldrig kunne fØlge med . Selv en ambu
lance under udrykning havde svær t ved at 
ove rhale os . 

Den eneste ll' e r i træffet samlede vi op 
udenfor Skive, og med Meldgaards llS- 39 
f lot i spidsen gik det rask nordpå . Der 
var heldigvis ingen toldvisitation ved 
Vildsundbroen , så i god ro og orden ankom 
vi til Hanstholm, i rette tid til kaffe 
med udsØgt hjemmebag. Helge havde tyde
ligt afmærket ve jen til sit hus , men Ole 
syntes alligevel, at han ville s l å et 
smut ned om havnen ; havluft giver også 
god appetit. 

Nu behøve r det hel e jo ikke altid dreje 
sig om gamle bile r. Der findes trods alt 
andet gammelt, der er værd at se på, og 
Helge havde arrangeret, at vi under sær
deles kyndig vejledning kunne bese Nord
europas største fæstningsanlæg fra 2. 
ve rdenskrig, som netop er beliggende ned
gravet i klitte rne i Hanstholm. Det er 
et imponerende udtryk for tysk stormæg
tighed og ingeniØrkunst, men de r uu over 
komplet ubrugeligt til nogen s om helst 
ting, endsige forsvar, hvad alle, også 
krigsstr ateger, vil indrømme. 

Vi s log desuden et smut op omkring fyr
tårnet fo r at få et vue (fransk og bety
de r "oversigt") over landskabet, der be
står af marehalm, klitter og seks for
krØbiede fyrretræer . 
Til trods for, at der i den Øvrige del af 
Danmark var blikstille, stod bØlgerne i nd 
over molen på havnen i Hanstholm. Frisk 
luft og vindmØlleenergi savner man ikke 
på det sted. 

Vi fik nu også lejlighed til lige at be 
undre Helges llS-46, der nu snart er ved 
at vær e færdig. Den står i en smuk grå 
farve og på r egnes at være færdig til som
mertræffet . Der blive r vist indti l flere 
nye biler at se på ved somnærtræffet i 
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Ålborg, så det kan blive særdel es spæn
dende . 

Efter udflugten "i det grønne" havde Hel
ge fået indforskrevet en XWer, som kunne 
benyttes efter forgodtbefindende af del 
tagerne . De fleste var noget benovede ved 
det, så vi fik vist nok ikke kØrt så me
get i den , som vi bagefter gerne ville . 

Ingen tur til vestkysten uden fisk, og 
der var også lejlighed til lidt indkØb. 
Heldigvis serverede fru Helge (til daglig 
kaldet Yrsa ) også lækre fiskeanretninge r 
om af t enen. Og deltagerne var ikke til at 
drive hjem. En stor del overnattede, de 
følte slet ikke trang til at s lutte lo
kalmØdet. 

De klubmedlemmer, der ikke tog sig sammen 
og tilmeldte sig, er igen gået glip af e n 
hel masse. Tag j e r samnen næste gang (se 
aktivitetskalenderen) , og i vil ikke for
tryde det. Tag koner, bØrn og husdyr med , 
alt er velkommen - vi ser meget gerne nye 
ansigter. 

En stor tak t il Helge og Yrsa for dagen! 

J ens Sanning. 



Bl l cab I 'IV2 I APRIL 
Som enkelte måske bemærkede var r edaktØ
r ens bil med som "kulisse" i en af TV2's 
El eva2r en-udsendel ser i foråret . Bilen 
blev brugt i en optaktsscene med kØben
havnske trafiksituationer i baggrunden. 
Vognen rullede ikke selv, men stod i stu
diet under hel e optagelsen . Bag bilen 
hang et "blåt " klæde som tillader at man 
r ent teknisk kan projicere "bil" og bil
l eder optaget i byen sammen til en situa
tion . For at få bilen til at se ud som om 
den kører s idder der en stor stærk ma nd 
og ryW<er i bagkofange ren under hel e sce
neriet . På billedet står bilen mi dt i 
studiet (uskarpt) mens man på TV-skærmen 
helt skarpt kan se det færdige resultat. 

- pjj . 

LOKAlMØDEHOS ''PAVA'' 
Referat fra lokalarrangementet hos PAVA, 
lØrdag d. 7/ 4 1990 . 

15 medlemmer (plus det l øse) havde til
meldt sig, for at få noget mere viden om 
RUST . Vi blev iW<e s nydt - bl. a . fordi 
Pava lige har ansat en konsulent, der før 
var ansat på Teknologisk Institut. Han 
havde nogle klare meninger om hvorfor en 
bil ruster . Det vil være umuligt at refe
rere hvad han fortalte, da hans for edrag 
varede i over to timer . Mon iW<e vi alle 
blev noget klogere . 

Efter for edraget kom den prakt i s ke del af 
arrangementet, hvor vi skulle have en 
!l' er op på liften . Desværre var liften 
for lille; den kunne iW<e gabe nok til at 
løfte både for og bag på een gang, så det 
blev John Reel es Standard V de r kom op i 
stedet . 

Vi fik vist hvor rusten opstår og hvad vi 
selv kan gØre med hjælp at lidt trykluft 
og en s praydåse med den rette t ynde olie. 

Efter at have sagt pænt fa rvel - og efter 
at have brugt all e hus holdni ngspengene på 
de eller s udmærkede produkter som Pava 
sol gte, åbnede Ke ld Mahler sit bagagerum 
og bØd på Øl. Disse blev indtaget i her
l igt solskinsvejr på denne dag hvor vi 
også byde en dejlig sort No rmale velkom
men til sit nye hjemland. 

-KC. 
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OM BRYLLUPSKØRSEL 

... og lignende fornøjelige ture . 

De fleste, der har kunnet give brudepar, 
sØlvbryllupspar og jubilarer er festligt 
indsalg på dagen med kørsel i en flag
smykket, blomsterpyntet og velpudset gam
mel bil, har sikkert gjort sig et par 
tanker om det rent skattemæssige heri. 
Mange har sikkert trukket på skuldrene, 
for "sådan et par håndØrer", det kan vel 
være ligemeget . SpØrger man skattevæsenet 
er de ganske rigtigt tilbØjelige til at 
glemme alt om et par småture i årets løb. 
Skatteteknisk er der mere besvær med lig
ningen, end de få kroner, de er beretti
get til. Tænk blot på f.eks. afskrivnings
loven er en veteranbil slet ikke afskriv
ningsberettiget, så det kunne der komme 
meget sjov ud af . 

• • AT SAMLE POSTKORT 
Forrige sommer havde jeg besøg af Pw1 
Berends , bror til Ernst B., der vil være 
kendt af alle der kommer til klubbens 
sommertræf. Pim er ligeså bidt af • som 
resten af familien, men har desuden en 
lidenskabelig samlennani for gamle post
kort n~d 11' e r e på og en stor evne til at 
finde dem overalt hvor han kommer frem! 
Sål edes også i KØbenhavn, hvor han efter 
en travetur i byen kom hjem med dette 
fine kort . Foran kirken holder en 11S 
450 kg. varebil årgang 1950 med jalousi
bagdØr, hvilket jo er et stærkt stuJUle
rende objekt i min interesse for 11' e rne. 
Desuden kan nævnes at begge mine forældre 
en både kenfinneret og gift (med hinan
den) i Set . Nicolaj Kirke i Vejle og at 
min morfar var ansat som organist i kir
ken., 
På trods af alle mine gode argumente r tog 
Pim dette nationale klenodie n~d sig hjem 
til Holland, men senere er det heldigvis 
lykkedes for mig at finde endnu et eksem
plar, i samme forretning, hvor jeg nu 
kommer jævnligt. 
På billedet ses foruden varevognen to 
Ford A'er, en Ford V8 fra sidst i 30 ' erne 
en Morris 8 1939 og en større amerikansk 
vogn fra 20 ' erne - alle førkrigsbiler 
selvom billedet må være taget efter 1950 . 

-Jens ~IN . 
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Så meget om skat. En anden og nok mere 
upåagtet ting er det erhvervsjuridiske . 
Enhver fonn for kØrsel mod betaling er 
omfattet af hyrevognsbestemmelserne (jfr . 
dog samkørsel til og fra arbejde mod del
te udgifter). IfØlge disse bestemmelser 
skal køreren både have hyrevognsbevilling 
samt et erhvervskØrekort . Dertil kommer 
specielle forsikringsbestemmelser . 

Disse regler er det nok de færreste, der 
er klar over, og det kunne måske give 
anledning til. visse overvejelser. 

Nu vil den enkelte læser sikkert kunne 
fremkomme med talrige måder at omgå disse 
regler på, og selvfØlgelig er det også 
muligt. Det har heller ikke været menin
gen med dette indlæg at skræmme nogen fra 
at yde venner og bekendte (også meget 
fjerne bekendte) en tjeneste. 

Men - man skal måske tænke sig lidt om, 
inden man indrykker store annoncer i de 
lokale blade . 

J ens Sanning . 



RESTAURERING l RENOVERING l SYN l FORSIKRING 
•.• NOGLE AKTUELLE BETRAGTNINGER 

I Sverige er kravene til biler - både de 
nye og de gamle - lidt skrapper e end i 
Danmark. F. eks . skal alle personbiler til 
periodisk "besigtning " hos Statens Bil
provning, hvilket til gen~ld betyder, at 
bilinspektionen overvejende interesser er 
sig for de vigtigste ting, nemlig bremser 
styretØj og l ys . Derimod stiller de for
skellige forsikringssel skaber større krav 
til det enkelte kØretØj i forbindelse med 
ansØgning om kas koforsikring. 

I praksis administreres veteranbilforsik
ring af et antal kyndige bilfolk, udpeget 
af de enkelte klubber og selskaberne . I 
Svens ka B11-klubben e r det den gennem 
flere årtier kendte Citroenekspert Erik 
Stromfors, som har med forsikringsspØrgs
mål at gØre . 

I dette forå r var der en lille artikel i 
B11-bladet, hvor Erik Str amfors fortæller 
om hvad de r i Sverige bliver lagt vægt 
på . Da det meste af indholdet også har 
stor gyldighed i Danmark, bringer vi den 
her i en lidt bearbejdet fo rm. Dette skal 
også ses i l yset af, at det efterhånden i 
hØjere grad e r klubben selv og dens med
lemmer, som kan fortælle bilinspektionen, 
hvad der e r "originalt" og "forsvarligt" 
i forbindelse med f . eks . syn efter res
taurering af en Citroen 11 eller 15. 

Her fØlger en gennemgang af, hvad du skal 
huske i forbi ndel se med ansØgning om for
sikring : 

sørg for at fotografere bilen grundigt i
genn~n. Der kan senere i forbindelse med 
skader, hærværk eller tyveri være brug 
for gode exteriørbilleder, n~n husk også 
at fo r evige indtræk, instrumentbrædt og 
mtotrrum fra begge sider. Tag helst en 
del billeder (du kan måske s l et ikke lade 
være) da det erfaringsmæssigt er svært at 
fotografere en mØrk bil. Gråvejrsbilleder 
bliver tit de bedste, da du undgår de 
værste reflekser f ra chrom og ny lak. 

I princippet skal bilen r estaureres så 
nær som muligt til originalstanden. Der 
kan dog dispenseres f ra visse detaljer, 
som vil blive nævnt senere. 

Husk altid at medsende stelnummeret (det 
gælder også ved optagelse i klubben). 

En fin originalrestaurering viser tit af
vigelser som i det små ikke har nogen be
tydning. De f l este ændringer ses under 
motorhjælmen. Her fØlger først nogle ek-

sempler på hver der e r originalstand (j_ 
Sverige, red.) og siden vil vi on~ale et 
par detaljer som er fornuftige uden at 
være nØdvendige at modificere. 
Hele motoren, incl. vandpumpen, ventil
dækslet og propellen skal males i den 
rigtige grØnne farve. (Farven kan købes i 
! liter beholde re hos Jerk sOderstrom, 
tlf : 009 46 0554 153 29) . Koblingshuset 
plejer også at være grØnt, men kan også 
males sort . Det samme gælder gearkasse
huset, men dette kan nu også forekomme 
umalet, dvs i blank aluminium . 

Dynamo og startmotor kan være motorgrØnne 
eller sorte. De tidlige indsugningsmani
folder af stØbejern var sorte. De senere 
i aluminium kan renpudses elle r glasblæ
ses og skal stå umalet . UdstØdningen bØr 
males i t~nperaturbestandig maling, sort, 
grå eller evt . mørkebrun. 

KØlerelementet skal males sort, både cel
lerne og vandkasserne . Det eneste blanke 
her er evt . de tidlige model lers pudsede 
messingdæksel . 

Tit skæmmes et tilsyneladende pænt res
taureret motorrum af hidsige røde eller 
gule tændkabler . De skal være sorte ell er 
muligvis grå - prisen er forresten den 
samme . Det samme gælder batterkablerne, 
som skal være sorte. Kabeltværsnittet 
skal vær e mindst 35 mm2 og de res forlØb 
igennem motorrummet skal være som det 
oprindelig var. Selvom de r indskydes en 
batteriafbryder er det muligt at bruge 
der originale ledningsforløb . Klubben 
(Svenska B11-klubben, red.) sælger et 
lille diagram som viser hvorledes batte 
rilåsen indskydes . Diagrammet dækker Nor
male og B15 , men kan evt . også anvendes 
til Sport. 

En anden afvigende detalje er de ofte 
forekommende lyseblå tændspoler af fabri
kat Bosch . Bosch udrustningen har egent
lig aldrig været origj_nal i Sverige (men 
er det i Danmark , red.) og under alle om
stændigeheder må de males sorte . 

Elsyst~t kunne i sig selv kræve en ud
tømnende artikel, men det må vente til en 
anden gang. I denne sammenhæng skal vi 
blot s lå fast at alene af hensyn til 
brands ikringen af vognen, skal l ednings
nettet være i god stand. De færreste bi
ler har det originale net tilbage efter 
30, 40 eller 50 år, så de rfor er det bed
ste råd at trække et nyt . (Diagrammer 

41 



findes til låns, red . ) . Brug a l tid mindst 
2,5 mm2 flertrådet ledning og anvend for 
overskuelighedens s kyld de originale far
vekodni_nger. 

Glem ikke i farten at genmonter e varme
beskyttel sespladerne (m. asbestbeklæd
ning) under karburator og ved benzinpum
pen. En tredje plade findes mellem dynamo 
og udstØdningsrØr , men denne er tit fjer
net af praktis ke årsager. Disse plader 
males alle sorte, efter at asbesten er 
affedtet i benzin. 

Støddæmperne bØr vær e sorte, eller anden 
mørk og dis kret farve . Orange og lyseblå 
s kæmmer . 

Karburatoren skal være af den r igtige 
type. Modellerne fØr krigen havde hori
sontalkarburator med en lille tragt eller 
et størr e rundt filter. I 1939 kom den 
store faldstrømskarburator Solex 35 FATIP 
med det lange cylinderformede luftfilter . 
Efter krigen hed den 35 FPAI. FØrst fra 
n~j 1950 (ihvertfald i Sverige, red.) kom 
Sol ex 32 PBIC og Zenith 32 INA . De to 
sidstnævnt e e r umiddelbart ombyttelige, 
men Sol ex ' en er i Dann~rk den tnest almin
delige . 

Hvordan speedometer og instrwnent brædt 
s ka l se ud på de torskellige årgange 
frenJSgår af reservedelskataloget samt af 
en tidligere artikel i B11-bladet (nr . 2 
årg . 1987, red.). Termometer og olietryk
måler er ikke originalt monteret og skal 
derfor monteres diskret og være tidsty
pis ke, dvs sædvanligvis hvide elle r sor
te instrumenter med forchromet ring. Det 
sorte speedometer erstattedes af det hvi
de i juli 1949 . 

Pilotefælgene kom i januar 1938 og for
svandt i november 1946 . Derefter kom de 
"tætte" fælge, som blev gennembrudt f ra 
juli 1952. Prøv såvidt muligt at få de 
rigtige fælge på vognen og hav altid den 
samme type på alle 4 hjul. 

For stol e med for chromet bØjle, de såkald
te tandknækker- stol e, erstattedes i no
vember 1949 af Pullmansæderne . Snekke/ 
kuglestyringen erstattedes i maj 1936 af 
tandstangsstyringen . De runde knapper på 
instrumentbrædtet blev i f ebruar 1950 
ovale og lodret monteret. De blev vandret 
monteret fra juni 1952. 

I september 1950 erstattedes det t r e-eg
r ede rat af det to-egrede. Undtagelsen e r 
Familiale-modellen . Fra juli 52 blev de 
s vungne kofangere e r stattet af de lige. I 
j anuar 1948 erstattedes de muslingeforme
de Robri-plader af de vaffelmønstrede . 
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I oktober 1954 blev der monteret en be 
skyttelsesplade under benzintanken (i 
hvert fald på de svenske modeller, red). 
Kofangerhorn i ndfØrtes i januar 47 - vær 
opmærksom på at den s pidse ende a l tid 
skal vendes nedad . D-motoren indførtes i 
maj 1955 . 

Efter dette korte rids af bilernes udvik
ling og originale udformning, som også 
fremgår af diverse Citroen-litteratur og 
fØrst og fremmest af reservedel s kataloget 
fØlger her et par ord om de "uoriginale" 
detaljer, som på forskellig vis kan anbe
fales : 

I forbindelse med motorrenovering vil det 
være en fordel at anvende plajlstænger 
med l øse l ejeskaller . Typen kom i D-moto
ren i 55 og kan eventuelt skaffes f ra en 
HY-motor eller fra en ID1 9-motor fra før 
1966 . Dette vil for øge motor e ns s lidstyr
ke væsentligt. 

Hvis/ når l edningsnettet fornyes e r det en 
fordel at montere lys r elæer i ved nær- og 
f j e rnlyset. Sæt dem på venstre s ideplade 
i motorrwnmet, foran holderen til olie
dunken. 

Et ekstra benzinfilte r vil mange gerne 
have . Det kan monter es diskret under ben
zinpumpen, mellem s kit tken og motoren. Et 
moderne plastfilte r på ledningen oppe ved 
karburatoren kan ikke anbefales og som et 
alternativ kunne det originale fil ter som 
sidder ganske l et tilgængeligt ovenpå 
tanken renses. Skru lemmen i bagagerunruet 
af og se ... 

Som tidlige r e nævnt kan et termometer 
monter es og det e r til stadighed den bed
ste i ndikator for motorens Øj eblikkelige 
velbefindende og belastningssituation 
under kørslen. 

Og lige til sidst et par uha-uha-ting som 
vi helst ikke vil se på Citroenbile rne : 
Stænklappe r i farvet plast , ~v-baglygter 
på s kærmene . Skal der være stænklapper 
s kal det være den gamle t ype at sort gunt
mi med hvide chevron-mærker, som var al
mindeligt ekstraudstyr i perioden . Deri
mod var de forreste stænklapper original
udstyr aller ede fØr krigen. I oktober 45 
blev de betydeligt større og de skal al
t id findes i modsætning til de bagerste . 

pjj. / Erik Stromfors. 



Bl5 Cab FRA FRANKRIG 
Vort klubmedlem, og en af de flittigste 
gæster til vores sommertræf, Henrik Lund
berg, har kigget i sine arkiver og sender 
ovenstående billede af en BlS Cabriolet 
årgang 1938 . Om billedet skriver Henrik: 
"Jeg tog det selv i Frankrig i 1975, da 
min søn Christer og Bengt Olsson fra Var
berg var sammen på "indkØbstur". Vognen, 
som faktisk var i meget fin stand , var på 
det tidspunkt til salg for 7 . 000 Ff . Jeg 
kØbte den ikke, måske mest fordi mine 
medrejsende kiggede den nærn~re efter i 
sønnnene og jo kunne konstatere at den jo 
ikke vr "original" . Det var jo ikke klogt 
må man nok sige . Læren må være at man 
ikke s kal lade sig til rettevise af hvad 
andre i den s lags sager mener" . 

Redaktionen siger tak til Henrik og vi 
kan da også kun begræde at denne sjældne 
vogn ikke fandt vej til garagen i Hel
singborg - det havde jo i kke gjort sam
lingen mindre spændende . 

• • 00 7 ET.I.ER 11 Cab 
FRASCHWEIZ 

-pjj . 

Alex \llaldorff som er veteranbilentusiast 
har sendt ovenstående billede til redak
tionen, efter en forretningsrejse i april 

i år. Billedet er taget i Bern under 
lidt vanskelige forhold, idet ~arkometret 
i forgrunden forhindrede en bedre syns
vinkel . Inde i vognen sad på forsædet en 
"vagt~und" og passede J?å· Damen er ikke 
schwe1zer, men er fra Arhus og har iØv
rigt intet med historien at gØre . Vognen 
ser ud til at være i fin original stand 
med bl.a. de rigtige "fØrkrigs" chevroner 
på kØlergrillen, men det er ikke til at 
vide om det er en 7 'er eller en ll ' er . 

-pjj. 
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Vi har modtaget dette stemningsmættede 
kort fra vor udsendte medarbejder i Scot
land, Peder GrØnborg. Kortet er købt i 
Aberdeen og bag på det står prisen angi
vet i canadiske og arnerikanske dollars. 

FRA EN SVUNDEN TID 

Ved at sammenligne chassisnun~ene fra 
Citroenforhandler Grodt's salgsbØger med 
n~ene fra klubbens medleli1Sliste, har 
jeg fundet 4 vogne blandt medlemmernes 
køretøjer, som er leveret fra Haderslev. 
Det drejer sig om 4 Sporter, en model 46 , 
en 47, en 48 og en 49. Vognene er l everet 
til henholdsvis et ostefirma , en jordmo
der, en dyrlæge og en læge . 

To af vognene har det været muligt at 
fØlge lidt længere. Ostefirmaets vogn, 
der er en model 46, men fØrst indregi
streret i juli 47, efter at have stået 
hos forhandleren siden 28/1-47. Den fik 
politinummeret D1512. Motorer kunne ikke 
udskiftes uden videre, de måtte efter be
stenmelse fra Direktoratet for Vareforsy
ning kun anvendes til udskiftning i ind
registrerede køretøjer, hvor det skønne-
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~1en uanset hvor det er taget kommer bi
lerne jo ihvertfald fra Frankrig. Bemærk 
iØvrigt også annoncen under kØb og salg, 
som Peder har sakset fra det engelske 
Auto Classic Every ll'eek. 

des nØdvendigt og Økonomisk forsvarligt. 
Dnportøren havde endvidere pligt til 
overfor direktoratet, at kunne dokumente
re hvilke køretøjer der var leveret moto
rer til . I nov~nber 52 er der foretaget 
en omfattende reparation af fortøjet, 
bren~er og gearkasse og i februar 53 ud
skiftes kron- og spidshjulet, pris ialt 
347,- kr. Heraf arbejsløn: 110,55 kr . . .. 

Den anden vogn, det har været muligt at 
følge lidt er jordemoderbilen, politinum
mer D1641. Oktober 52 repareres ventiler, 
tænding og karburator . Februar 53 bliver 
der skiftet kron- og spidshjul og kob
lingsleje . Ved juletid samme ar anmelder 
hun til sit forsikringsselskab en større 
skade . Af reparationsregningen fr~år at 
venstre for- og bagskænn samt torpedo og 
tag er blevet rettet op . 



REKLAMATIONER. 

I perioden maj 1949 til oktober 1954 blev 
der fra Grodt sendt 74 reklamationsrap
porter vedrørende 11 ' er e til importøren. 
De fleste klager gælder tændspoler ( 14) , 
relæer (11), afviserkontakter ( 18) og 
lakskader af forskellig art (8). De fles
te reklamationer er godtaget af importø
r en , dog afvises en, som måske ikke er 
uinteressant. Det drejer sig om en s kade 
på en 1952 varevogn, der e r opstået i 
f orbindelse med start af vognen . Der er 
udskiftet tændspole, koblingshus og ben
dixi.us. Kunden har oplyst, at tændings
reguleringen har stået i midterstilling 
ved start . Importøren melder tilbage, at 
reklamationen afvises, da tændingsregu
latoren s kal vær e drejet hel t tilbage 
unde r start - så pas på med det! 

Der er tre raklamationsrapporter på de 3 
Fænilialer der e r l ever et i 1954 . Da de 
er næsten ens l ydende, kunne det tyde på, 
at det måske har vær et et generelt pro
blem. Der klages over, at karrosseriet e r 
utæt i bunden ved de bage r ste hjulkasser. 
Utætheden e r opstået ved, at svej sningen 
er sprængt, - tilsyneladende ved at man 
for at give plads til bagsædet har hamret 
hjulkasserne kraftigt udefter . 

Jørgen Krogh. 

MZ>DEMED EN 
GAMMEL BEKENDT. . . 
Min barndoms Citroen var en grå 425 kg 
varevogn med bagdør. Den tilhØrte en han
delrejsende ved den lokale papirhandel, 
som vi boede i hus med . Det er ikke meget 
jeg huske r til den, ud over en t ur til 
stranden for at hente sand til sandkas
sen. For et komme ned til stranden skulle 
vi over noget s umpet s trandeng . "Den kan 
ikke sidde fast, fo r den har frohjuls
træk" betroede ejer en os . Det gik også 
fint. Vi fik sand i nogle sække og star
tede tilbageturen gennem engen og så gik 
det aligevel ikke, vi sad fast og først 
da vi havde ofret alt sandet, l ykkedes 
det at komme fri . 

Det er el t meget længe siden og var også 
gået i glemmebogen, hvis ikke -

For et par år siden kØbte jeg selv en 
11'er og da jeg var i gang me d at r epare
r e den, kom j eg til at mangle noget værk-

tøj, så derfor opsØgte jeg det fi:.ma, som 
i min drengetid forhandlede Citroen. Fir
maets indehaver, sønnen af forhandleren 
dengang, var meget imØdekommende og sam
men lykkedes det os at finde en del 11' er 
værktøj. 

På mit spØrgsmål om de r måske også var en 
reparationshåndbog elle r lignende, lØd 
svaret : "Det skull e nok være muligt, i 
min fars tid smed vi aldrig noget ud, det 
blev lagt på loftet" . Sål edes gik det til 
at vi snart efter sad på loftet, helt 
oppe under taget . Et loft fyldt med brev
ordnere med r egnskaber, cirkulærer, kØbe
kontrakter og reklamationer og en næsten 
komplet s amling af Citreen-reservedels
kataloger fra 40' erne til op i 60'erne . 
Der l å også firmaets bøger over kØbte 
og solgte vogne f ra 1946 og opefter . 

I dette væld af papirer mødte jeg igen 
ncin barndoms Citroen: 
Chassisnummer 59822 1, motornumme r AJ1 8306 
indkØbt hos importøren 6/ 11-52, en 450 kg 
varevogn, pris 12. 050,- kr. Solgt 12/ 1-53 
til den lokale papirhandler for 13 .975,
kr. KØbekontrakten afviger lidt f r a ind
førslen i bØgerne - her betegnes vognen 
som en 425 kg . varevogn og det er den 
handelsrejsende der står s om kØber. Vog
nen fik politinumme r D5860. 

Hvad var det nu for en bil, hvordan kla
rede den sig i det daglige arbejde? 
En måned efter l evering og med 1800 km på 
bagen brØd gearkassen sæmnen. I r eklama
tionsrapporten står : "BØsning på 2 gear
hjul brændt fast på hovedakslen , hvorved 
tandringen til synkromesh er gået løs . 
Vognen bremsede pludseligt op, i det gear
kassen var fuldstændig bloker et ". 
I april måned blev der reklameret over 
kanrakten til blinklyset . 
I slutningen af maj havde bilen et større 
uheld , hvor forpartiet og den ene side e r 
blevet ret omfattende beskadiget . Repa ra
tionen bel øb sig til 122,5 timer a 6,30 
kr . , ialt 2380,25 kr incl . reservedele. 
Sidst på år et e r de bagerste stØddæmpere 
blevet repareret . J anuar 54 er der skif
tet toppakning. 

I august 1954 skiftede min be kendte Cit
roen'en ud med en Hillman Minx Saloon. Om 
det var fordi han s kulle have plads til 
familien elle r fordi han var blevet træt 
at Citreenen ved jeg ikke . 

Citreenen blev solgt videre til en bager
mester, der gav en 2CV varevogn i bytte . 
Bagermesteren kørte med den indtil april 
56, hvor den blev soglt til et automobil
firma i Åbenrå og her forsvinde r den så. 

J ør gen Krogh . 
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Fra Hans Henrik Sørensen i Aalborg 
(som jo har travlt med at arrange
rer sommertræf) har vi modtaget et 
par fine billeder. De viser den i 
50'erne Haderslevindregistrerede 

Fra det gamle fotoalbum 

11 sport eller 7C fra 38-39 . Vognen -•llll~ll~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~l!~ 
ejedes af ingeniør Tage Ullerup, ~ 
som på daværende tidspunkt havde 
ansvaret for både militærets og 
CF ' s køretøjer i området. Billedet 
med portene i baggrunden er fra 
Haderslev Kaserne og man aner lige 
bagsmækken af et folkevognsrugbrød. 
Den glade soldat hedder Søbye, men 
har ikke noget med Gitroenen at 
gøre, fortæller Carsten Ullerup, 
der om sin far siger at biler var 
hele hans liv. De skiftende pri 
vatbiler blev al tid plejet og pas
set, og Gitroenen ser da også flot 
og blank ud på billederne . 

Klubbutikken 
TAO-klubbutikken tilbyder: 

Sæt bestående af: REPARATIONSHÅNDBOG (to 
bind) til 4-cyl. modeller samt TEKNISKE 
DATA OG SPECIFIKATIONER over person-, 
vare- og lastvogne samt RESERVEDELSKATA
LOG årgang 36-SO (på dansk) ELLER årgang 
1934-S7 (på fransk). 
Samlet pris kun 2SO,- kr. 

Reservedelskatalog for lastvogn T23R, 
so,- kr. 

Catalogue des pieces detachees mod 1934 a 
1949 (karrosseridele spec. modeller samt 
lastvogne). Pris 7S,- kr. 

Tekniske data og specifikationer. Enkelt
pris: so,- kr. 

Rep . håndbog (2 bind) enkeltpris : lSO,

Reservedelskatalog, dansk 7S,- kr. 
Reservdelskatalog, fransk 100,- kr . 

hØgerne er fren~tillet på farvet papir og 
er ikke indbundet . 
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Plakat (tegnet, 4 farver) fra udstillings 
lokale, med bl.a. 22-modellen: 98,- kr. 

Klubmærke til placering på forrudens in
derside: 10,- kr. 

Tidligere numre af ATTRACTION (ikke alle 
haves): 10,- kr. stk . 

Kalender fra den hollandske klub 1989, 
med 2S dejlige gamle postkortbilleder 
(samt enkelte eks. af kalenderen fra •88 ) 
40,- kr. stk. 

Bøger: 

Toute l'histoire Citroen (EPA), 4S,- kr. 

Le grand livre de la Traction Avant, af 
Olivier de Serres, 4SO,- kr. 

Les Camions Citroen, af Fabien Sabates og 
Wouter Jansen, 280,- kr. 

Stofmærke med klubbens logo til påsyning, 
8 cm i diameter. Pris pr. stk. 2S,- kr. , 
3 stk. 6S,- kr. 

Noglering i sort læder med enBljeemblem, 
(blå/ guld): l stk. 45,- kr. , 3 stk . 100 , 
kr. 



Køb& salg, 
bytte, 
kontakt-
TRACTION - ANNONCER sendes eller indtelefoneres til: 

Peter Juel Jeppesen, Rosengade 16 2b, 1309 København K, 33 91 92 71 

Sælges : Citroen Bl1 Commerciale 1939, skal 
restaureres. Men rimelig komplet og origi
nal. 
Sælges: Citroen B11 limousine 1939, Bel
gisk samlet. Original. Kan leveres synet 
og indregistreret. 
Sælges: Citroen 7A 1934, komplet og ori
ginal, men eskal restaureres. 
Sælges: Citroen 11Normale 1936. Komplet 
og kørende. 
Ovennævnte sælges til rimelige priser ved 
henvendelse til: 
Benny 86 429306 eller Jørgen 86 983177 

Sælges: originale Harpoonbaglygter. For
lygter, komplette. Sidestrømskarburator. 
Klistermærke med kørsetsinstruktion til 
handskerumsklappen. Klistermærke til gear
konsol len på den tidlige type. 6 volt bat
teri i gammel sort kasse. Batteriet er 
nyt, ikke påhældt syre så det kan gemmes. 
Michelindæk 165x400 skaffes billigt . 

Jørgen Kjær 86 983177 

Klubbens reservedelslager kan tilby·de : 

Topdækselpakning 
Kilerem 
3-hulspakning, udstødning 
Stor vandpumpepakning 
Lille -do-
Kølerslange øvre/ nedre 
Forhjulsleje 19mm ydre 
Strømf ordelerdæksel 
Gul forlygtepære 
Rep.sæt benzinpumpe SEV/Guiot 
Laderelæ 
Kardankryds ved gearkasse 
Fiberpakn. under karburator 
Platiner flere typer 
Viskerblade sæt a 2 stk 
Blinkrelæ 6v 3x 15 W 
Nøgleringe 3 stk 

30,-
75 ,-
21,-
33, -
15,-
78,-

140,-
105 ,-
45,-
75,-

315,-
210,-
20,-
65,-
50,-
40,-

100,-

Henvendelse Jørgen Kjær 86 983177 

Til Salg: 
2 stk. B11 Normale årgang 1953 begge to. 
Den ene er noget rusten i dØrene, men 
ellers rustfri og kørende. 
Den anden har "noget" med motoren, men e r 
ellers uden rust og for begge to gælder 
at der er komplette og originale. 
De koster pr. stk. 7 .500 hollandske gyl
den = ca. 26 . 000 Dkr. Dertil skal så l æg
ges afgift til staten. 
Ligeledes sælges diverse r eservedele til 
tractioner, praktis k talt alt haves , dog 
mest brugte dele. 

Herman Lelivelt , tlf: 00931 889174747 . 
- eller hvis du er i tvivl vil jeg gerne 
hjælpe med kontakt : Kim Clasen, 44443712. 

Sælges : 
Forreste stænklapper i rustfri plade og 
3 111n gummidug, monteret med 5 mm rustfri 
maskinskruer. 350 , - kr . pr. sæt incl. 
porto. 
Thomas J ensen, Adelgade 72, 4880 Nysted. 
Tlf: 53871946. 

~ aif4. :;i{j;UM..,if/U');'TIJ 
THE CITROI:N TRACTION SPECIALISTS 

1936 7C(LEGERE) 
UsedbyFFl dunrooWW2~1iHW~ 
urt'IOtlllllqe vori ~~na ana 
oogmar Orrves '· I.''Y well NQ.o.· 
becor.>ongYefYfl"' [55()0()() 

1939 7C LEGERE 
flflrshedll'lbla~ lngo0tJ1.1s· 
able cond•:;on V•:ry attraø.ve 
pre-war car 1:625000 

1953 118 NORMALE 
flt'llshød on Blx:~ Anrac11ve 
lookngQ/ ffl gcocl ... sat:lløcon
di\Jon Drrves very .. ·ell Blg 
bool rssoooo 
195711BCOMMEACIALE 
Long wheell)ase w.tn 10 19 
engine ai'IØ 4 ';øeed gearbo• 
oonverSIOfl. Verysouod andus· 
ablefasl ande.»norruc.a~ 

[675000 

Frrnshed•nlva<y'tohileOiøcrre:.
toratiOO~boolmooell"octycar 
ideal for weodoogs Otrvei YØf\ 
.... ell. ~7!>'100 

195611Bl 
fOfl<S~ ft'l MICinqll olue Beaull· 
tully u•slf)fed and rnecl'lancs 
retlt.uh 110 engtne Many oe"; 
parts 1:875000 

19521 1BNOAMAlE 
lne•tre~ysoundongoNIIcorw;~r+ 
llon Usaole car Willi much po!en
t•aiBogbo::ll~•nblad<wotn 
r,ned l tOeng•ne (4250 oo 

194911Bl 
llery anraciiVe smau boo4 car m 
·1ery souna, usable condlhon 
Runs very wel Orrven ftom ••· 
tremesouthernFr....::e [6500 00 

All cars Pans-burtt sold with new MoT and registered in UK 
(age related) 

15 mi ns off Al Canrerbury•-/)m·rr 

PLEASE Pf/ONE 0227 721596. FAX OZZ7 728493 
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